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Z á p i s   č í s l o  28/2012 
 

ze schůze Rady města Kuřimi konané dne 19. 9. 2012 v zasedací místnosti MěÚ 
Kuřim 

 
Přítomni:   Ing. Drago Sukalovský  starosta 

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

 
   Mgr. Alena Zimmermannová tajemnice MěÚ 
 
Omluven:   Ing. Oldřich Štarha  místostarosta 
 
 
Ověřovatel zápisu: Zdeněk Kříž 
 
 
Starosta zahájil jednání v 14,08 hodin, na zahájení jednání bylo p řítomni 4 členové RM. 
RM je usnášeníschopná. 
 
 
Program jednání: 
 

1.  Plnění usnesení Rady města Kuřimi ke 12. 9. 2012 
 

2.  Zrušení obecně závazné vyhlášky č. 9/1999 – o volných bytech v majetku města 
 

3.  České dráhy, a.s. – smlouva o právu provést stavbu 
3.1.  Srážková voda – dodatky ke smlouvě 

 
4.  E. ON Distribuce, a.s. – zřízení věcného břemene pro stavbu „Kuřim, kab. sm. NN, 

Gřes, p. č. 2642/835“ 
 

5.  Souhlas s vybudováním zdvihací plošiny 
5.1.  Ukončení nájemní smlouvy 

 
6.  E. ON Energie, a.s. – výpověď smluv 

 
7.  Vendula Chládková – odvolání ve věci výpovědi nájemní smlouvy 

 
8.  Vyřazení majetku 

 
9.  Rozhodnutí o přidělení zakázky – služby BOZP a PO 

 
10.  Souhlas se vstupem na pozemek města za účelem vybudování přípojky optického 

kabelu, stavba „Kuřim – napojení PČR, ul. Jungmannova, na optickou síť KME“ 
 

11.  „Kabelová smyčka VN Kuličkové šrouby“ 
 

12.  Centrum obchodu a služeb, Kuřim ul. Blanenská“ – vyjádření k projektové 
dokumentaci pro územní řízení 

 
13.  Výběrové řízení „Oprava povrchů místních komunikací v Kuřimi v roce 2012“ 

 
14.  Výměna oken v obecních bytech - Rozhodnutí o přidělení zakázky 

 
15.  Zrušení Nařízení města Kuřimi č.1/2011 a vydání nového Nařízení města Kuřimi 

č.2/2012 kterým se vymezují úseky místních komunikací, na kterých se pro jejich malý 
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dopravní význam nezajišťuje sjízdnost a schůdnost odstraňováním sněhu a náledí, 
a kterým se stanovuje rozsah, způsob a lhůty odstraňování závad ve schůdnosti 
chodníků, místních komunikací a průjezdních úseků silnic 

 
16.  Změna poskytovaní sociálních služeb Centra sociálních služeb Kuřim 

 
17.  Zpráva o zhodnocování disponibilních finančních prostředků města 

 
18.  Informace o jednání Komise Zdravého města Rady města Kuřimi 

 
19.  Zápis komise stavební ze dne10. 9. 2012 

 
20.  Rozpočtové opatření č. 7 

 
21.  Smlouva o provedení uměleckého výkonu 

 
22.  Zápis z jednání komise dopravy dne 12. 9. 2012 

 
23.  Žádost o poskytnutí dotace - Seiferos 

 
24.  Schválení dalších členů Bytového družstva Sv. Ján Kuřim, družstvo 

 
25.  Projektová příprava Sportovní haly a Společenského a kulturního centra v Kuřimi 

 
26.  Rudolf Bikár – žádost o zpětvzetí výpovědi nájmu, výměna bytu xxxxxxxx 

 
27.  Wellness Kuřim s.r.o. – dozorčí rada 

 
 28. Různé 
 
 
 

1. Plnění usnesení Rady m ěsta Ku řimi ke 12. 9. 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 12. 9. 2012. 
 
Diskuse: 
D. Holman – žádá o změnu formulace informace o průběhu plnění usnesení č. 266/2011 - návrh 
připravuje D. Holman. 
 
Přijaté usnesení: 493/2012 - RM  bere na v ědomí  stav plnění usnesení k 12. 9. 2012 se změnou. 
Hlasováno: pro 4, nep řítomen 1 (Ing. O. Štarha). 
 
 
 

3. České dráhy, a.s. – smlouva o právu provést stavbu 
(Příloha č. 3, 3A, 3B, předkládá Ing. D. Sukalovský, zpracoval Mgr. P. Kavka) 
 
Odbor majetkoprávní předkládá RM návrh na uzavření smlouvy o právu provést stavbu, kdy 
stavebníkem budou České dráhy, a.s., se sídlem Nábřeží L. Svobody 1222, Praha 1, IČ 70994226, 
a jejím předmětem bude dotčení části pozemku p. č. 375, k. ú. Kuřim. Na dotčené části pozemku má 
být vybudován chodník a nástupní rampa do budovy nádraží ČD. 
Na základě jednání představitelů města a ČD by měly být oba stavební objekty v budoucnu ve 
vlastnictví města. 
 
Příloha – návrh smlouvy 
 - situace 
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Přijaté usnesení: 494/2012 - RM schvaluje uzavření smlouvy o právu provést stavbu se společností 
České dráhy, a.s., se sídlem Nábřeží L. Svobody 1222, Praha 1, IČ 70994226, 
v rámci realizace stavby „Rekonstrukce výpravní budovy v žst. Kuřim“, jíž bude 
dotčena část pozemku p. č. 375, k. ú. Kuřim. 

Hlasováno: pro 4, nep řítomen 1 (Ing. O. Štarha). 
 
 

3.1. Srážková voda – dodatky ke smlouv ě 
(Příloha č. 3, 3C, 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), 
budov MŠ Zborovská, budovy č. p. 1082 (Wellness Kuřim s.r.o.) dodatky ke smlouvám o dodávce 
vody a odvodu odpadních vod. Od 1. 1. 2013 by mělo dojít k navýšení hodnoty množství odváděných 
srážkových vod z 0,507 m/rok na 0,548 m/rok. Tato skutečnost je podložena údaji Českého 
hydrometeorologického ústavu (vizte příloha v RM dne 5. 9. 2012). Město vystupuje v předkládaných 
smlouvách jako vlastník nebo odběratel. 
OMP byl na minulé radě uložen úkol zajistit finanční analýzu této skutečnosti. Ze získané tabulky je 
patrné, že BVaK a.s. by se od ledna roku platilo za všechny dotčené objekty o 27.963,- Kč ročně víc. 
 
Příloha – tabulka 
 
Diskuse: 
Z. Kříž – možná by bylo vhodné zadat studii na využití srážkové vody. Odbory životního prostředí 
a odbor investiční by zpracovaly materiál o této problematice a předložily na jednání RM a poté by se 
mohla zadat studie. 
D. Sukalovský – jak řešit technicky? 
Z. Kříž – ne u všech budov, jen např. u základních škol a Wellness Kuřim, u těch, které mají velkou 
plochu střechy. 
J. Koláček – řešení by bylo investičně nákladné. 
D. Sukalovský – žádá odbor majetkoprávní, aby zjistil informace, co se děje s penězi, které BVaK 
vybírá z jimi neprovozované kanalizace. Např. kanalizaci po státním statku opravuje město za své 
peníze. Jak se přerozděluje zisk a proč se nevrací do údržby kanalizace ve městě. 
 
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. 

Hlasováno: pro 0, proti 3 (D. Sukalovský, Z. K říž, D. Holman), zdržel se 1 (J. Kolá ček), 
nepřítomen 1 (Ing. O. Štarha). 
Usnesení nebylo p řijato. 
 
 
 

2. Zrušení obecn ě závazné vyhlášky č. 9/1999 – o volných bytech 
v majetku m ěsta 
(Příloha č. 2, 2A, předkládá Ing. D. Sukalovský, zpracoval Mgr. P. Kavka) 
 
OMP dostal od rady města pokyn ke zpracování drobné technické novelizace obecně závazné 
vyhlášky č. 9/1999 – o volných bytech v majetku města a bytových náhradách. Po konzultaci 
s odborem dozoru a kontroly MV ČR upozorňuje, že tato obecně závazná vyhláška není v souladu 
s § 10 zákona č. 128/2000 Sb., o obcíh. Citované ustanovení zákona přesně vymezuje okruh 
povinností v samostatné působnosti, které může obec ukládat formou obecně závazné vyhlášky. 
Bytová problematika je mimo rámec tohoto ustanovení. Předchozí zákon č. 367/1990 Sb., o obcích byl 
v úpravě vyhlášek benevolentnější a požadoval „pouze“ soulad se zákony a obecně závaznými 
předpisy vydanými ústředními orgány státní správy k jejich provedení. 
 
(§ 10 současného zákona) Povinnosti může obec ukládat v samostatné působnosti obecně závaznou 
vyhláškou 
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a) k zabezpečení místních záležitostí veřejného pořádku; zejména může stanovit, které činnosti, jež by 
mohly narušit veřejný pořádek v obci nebo být v rozporu s dobrými mravy, ochranou bezpečnosti, 
zdraví a majetku, lze vykonávat pouze na místech a v čase obecně závaznou vyhláškou určených, 
nebo stanovit, že na některých veřejných prostranství v obci jsou takové činnosti zakázány, 
b) pro pořádání, průběh a ukončení veřejnosti přístupných sportovních a kulturních podniků, včetně 
tanečních zábav a diskoték, stanovením závazných podmínek v rozsahu nezbytném k zajištění 
veřejného pořádku, 
c) k zajištění udržování čistoty ulic a jiných veřejných prostranství, k ochraně životního prostředí, 
zeleně v zástavbě a ostatní veřejné zeleně (dále jen "veřejná zeleň") a k užívání zařízení obce 
sloužících potřebám veřejnosti, 
d) stanoví-li tak zvláštní zákon. 
 
Z výše uvedeného důvodu OMP navrhuje, aby byla předmětná vyhláška zrušena. Vzhledem k nutnosti 
ošetření těchto společensky významných právních vztahů a postupů, doporučuje OMP, aby byla 
přijata forma pravidel. 
 
Tento materiál předkládá OMP radě města k diskuzi bez návrhu usnesení a žádá, aby byly členy rady 
případně dodány písemné podněty na úpravu textu pravidel, aby mohl být materiál předložen 
nejbližšímu jednání zastupitelstva města dne 16. 10. 2012. Veškeré změny oproti současnému stavu 
jsou zapracovány kurzívou. 
 
Příloha - návrh pravidel 
 
Na jednání se dostavil v 14,15 h. Mgr. P. Kavka (vedoucí odboru majetkoprávního). 
 
Diskuse: 
D. Holman – čl. 5, bod 1 – platí 6 bodů? 
P. Kavka – ano, rada je flexibilnější a může na situaci reagovat. 
Z. Kříž – je uvedeno „se bez řádné omluvy nedostaví“ – co je řádná omluva? Navrhuje změnu „bez 
písemné omluvy“ nebo vypustit slovo řádná. 
D. Holman – když se nedostaví na jednání, nebude z pořadníku vyškrtnut. Mohou využít jako taktiku. 
P. Kavka – výběrové řízení proběhne, nezastaví se. 
D. Holman – pokud to chceme měnit, tak to musíme vymyslet jinak. Omluvu budou zneužívat. V čl. 6, 
bod b) – mají bodové ohodnocení bytové potřebnosti o jeden (a další) bod nižší. Co se tím myslí? 
P. Kavka – zůstalo z původní vyhlášky. 
D. Holman – čl. 10 – bod 1) – RM má možnost použít volný byt. 
P. Kavka – ZM může doporučit RM, proto se radě města vyhrazuje tato možnost. 
D. Holman – čl. 11 – bod 2 – pořadník schválený podle dosavadních předpisů se zrušuje ke dni 
účinnosti pořadníku sepsaného podle těchto pravidel? 
P. Kavka – pořadník zůstává, jen se mění pravidla. 
 
 
 

4. E. ON Distribuce, a.s. – z řízení věcného b řemene pro stavbu 
„Ku řim, kab. sm. NN, G řes, p. č. 2642/835“ 
(Příloha č. 4, 4A, 4B, předkládá Ing. D. Sukalovský, zpracovala Ing. V. Fidrmucová) 
 
Společnost Puttner s.r.o. v zastoupení investora 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 s názvem „Kuřim, kab. sm., NN, Gřes, p. č. 2642/835“ – viz příloha A. 
Stavbou bude dotčený pozemek, který je ve vlastnictví města Kuřim a to parc. č. 5064 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: 495/2012 - RM schvaluje  zřízení věcného břemene ve prospěch společnosti 

E. ON Distribuce, a.s., se sídlem v Českých Budějovicích, F. A. Gerstnera 2151/6, 
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PSČ 370 49, IČ 28085400, jako oprávněného z věcného břemene v rozsahu dle 
přílohy na pozemku parc. č. 5064 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 (Ing. O. Štarha). 
 
 
 

5. Souhlas s vybudováním zdvihací plošiny 
(Přílohy č. 5, předkládá Ing. D. Sukalovský, zpracovala A. Janoušková) 
 
Město Kuřim je členem Společenství vlastníků domu Legionářská 816 a 817 a nám. Osvobození 818 
a 819 v Kuřimi. Podíl města v tomto společenství je 11,6744 % (4 byty + kryt CO). 
Dne 11. 9. 2012 se na OMP dostavila paní Polášková, vlastník bytové jednotky č. x, Legionářská xxx, 
Kuřim. Paní Polášková žádá Město Kuřim, jako vlastníka obecních bytů, o souhlas s montáží zdvihací 
plošiny z I. nadzemního podlaží do prostoru vstupních dveří vchodu Legionářská xxx. Zdvihací plošina 
bude umístěna na schodišti těsně u zdi a v době mimo provoz bude její hlavní část sklopena tak, aby 
neomezovala chůzi po schodišti. Plošinu bude využívat manžel paní Poláškové, který je upoután na 
invalidní vozík. Zřízení plošiny hradí stát a provozovatel – manželé Poláškovi. 
Dle informací OSVO bude montáž zdvihací plošiny prováděna v režimu ohlášení stavby a k povolení 
je potřeba souhlas vlastníků bytových jednotek, jelikož bude umístěna ve společných částech domu. 
Dle zákona č. 72/1994 Sb., o vlastnictví bytů, postačuje souhlas tříčtvrtinové většiny všech vlastníků 
jednotek. 
 
Přijaté usnesení: 496/2012 - RM  souhlasí  s montáží zdvihací plošiny pro invalidní vozík ve 

společných prostorách bytového domu Legionářská xxx, Kuřim. 
Hlasováno: pro 4, nep řítomen 1 (Ing. O. Štarha). 
 
 
 

5.1. Ukončení nájemní smlouvy 
(Příloha č. 5, předkládá Ing. D. Sukalovský, zpracovala A. Janoušková) 
 
Pan David Ševčík, trvale bytem xxxxxxxxxxxxxxxxxxx Kuřim požádal dne 11. 9. 2012 o ukončení 
nájemní smlouvy, jejímž předmětem je byt č. xxxxxxxx umístěný v podkroví domu č. p. xxxxxxxxxxxxx, 
xxx, dohodou ke dni 30. 9. 2012. Důvodem ukončení nájemního vztahu je stěhování žadatele. 
Nájemní smlouva byla uzavřena dne 3. 3. 2004 mezi Městem Kuřim a společnými nájemci – manž. 
Davidem a Lenkou Ševčíkovými. Paní Ševčíková dne 25. 4. 2012 úředním zápisem prohlásila, že ke 
dni 25. 4. 2012 opustila společnou domácnost. Dohoda o ukončení nájmu bude tedy uzavřena pouze 
s panem Ševčíkem. 
OMP doporučuje předmětnou dohodu uzavřít. Byt bude poté ihned nabídnut ve smyslu obecně 
závazné vyhlášky č. 9/1999, o volných bytech v majetku města a bytových náhradách, k výměně 
stávajícím nájemcům. 
 
Přijaté usnesení:  497/2012 - RM schvaluje  ukončení nájemní smlouvy uzavřené s panem Davidem 

Ševčíkem, trvale bytem xxxxxxxxxxxxxxx Kuřim, jejímž předmětem je nájem 
obecního bytu č. xxxxx v Kuřimi, umístěného v podkroví bytového domu č. p. xxx, 
xxxxxxxxxxxxx, a to dohodou ke dni 30. 9. 2012. 

Hlasováno: pro 4, nep řítomen 1 (Ing. O. Štarha). 
 
 
 

6. E. ON Energie, a.s. – výpov ěď smluv 
(Příloha č. 6, předkládá Ing. D. Sukalovský, zpracovala J. Chaloupková) 
 
V souvislosti s připravovaným nákupem el. energie a plynu na Českomoravské komoditní burze 
Kladno je potřeba ukončit smlouvy na dodávku elektřiny, které byly uzavřeny na dobu neurčitou. 
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Jedná se o smlouvy, jejichž předmětem je dodávka elektřiny pro odběrná místa „myslivecká chata“ na 
ul. Hybešova, sběrný dvůr na ul. Havlíčkova, márnice a rozvaděč na nám. 1. května. 
 
Přijaté usnesení: 498/2012 - RM schvaluje výpověď smluv uzavřených se společností E. ON 

Energie, a.s., se sídlem F. A. Gerstnera 2151/6, 370 49 České Budějovice, 
IČ 26078201, jejichž předmětem je dodávka elektřiny pro odběrná místa 
„myslivecká chata“ na ul. Hybešova, sběrný dvůr na ul. Havlíčkova, márnice na ul. 
Tišnovská a rozvaděč na nám. 1. května v Kuřimi. Výpovědní lhůta činí 3 měsíce. 

Hlasováno: pro 4, nep řítomen 1 (Ing. O. Štarha). 
 
 
 

7. Vendula Chládková – odvolání ve v ěci výpov ědi nájemní smlouvy 
(Příloha č. 7, 7A, 7B, předkládá Ing. D. Sukalovský, zpracovala J. Chaloupková) 
 
RM schválila usnesením číslo 436/2012 ze dne 20. 8. 2012 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 paní Vendulou 
Chládkovou, bytem xxxxxxxxxx 664 34 Kuřim. Výpověď byla doručena dne 27. 8. 2012. Výpovědní 
lhůta činí dle čl. 3 odst. 3. 2. smlouvy jeden měsíc. Nájemní smlouva má být ukončena ke dni 30. 9. 
2012. 
Dne 3. 9. 2012 bylo OMP doručeno odvolání ve věci výpovědi – viz příloha, ve kterém výše 
jmenovaná žádá o přehodnocení celé věci s tím, že by pozemek ráda užívala i nadále a v souladu 
s nájemní smlouvou. 
OMP navrhuje výpověď vzít zpět s podmínkou uzavření dodatku k nájemní smlouvě, který by změnil 
dobu nájmu na dobu určitou ½ až 1 roku a také by zahrnoval závazek nájemce neužívat zahradu 
k umístění jakéhokoliv psa. 
 
Příloha – odvolání, návrh dodatku 
 
Přijaté usnesení: 499/2012 - RM schvaluje zpětvzetí výpovědi nájmu části pozemku parc. č. 2777/1, 

k. ú. Kuřim o výměře 353 m2, jehož nájemcem je paní Vendula Chládková, bytem 
xxxxxxxx 664 34 Kuřim. 

Hlasováno: pro 3 (D. Sukalovský, D. Holman, J. Kolá ček), proti 1 (Z. K říž), nepřítomen 1 (Ing. 
O. Štarha). 
 
Přijaté usnesení: 500/2012 - RM schvaluje uzavření dodatku č. 1 nájemní smlouvy č. 187/2007 ve 

věci nájmu části pozemku parc. č. 2777/1, k. ú. Kuřim o výměře 353 m2 s paní 
Vendulou Chládkovou, bytem xxxxxxxxxxx 664 34 Kuřim, jehož předmětem je 
změna doby nájmu a povinností nájemce. 

Hlasováno: pro 3 (D. Sukalovský, D. Holman, J. Kolá ček), proti 1 (Z. K říž), nepřítomen 1 (Ing. 
O. Štarha). 
 
 
 

8. Vyřazení majetku 
(Přílohy č. 8, 8A, předkládá Ing. D. Sukalovský, zpracovala J. Chaloupková) 
 
Odbor majetkoprávní předkládá RM návrh na vyřazení nepotřebného majetku dle přílohy. Část 
majetku bude nabídnuta charitativní organizaci. 
 
Diskuse: 
Z. Kříž – v příloze není podpis členky komise, žádá doplnit. 
 
Přijaté usnesení: 501/2012 - RM schvaluje vyřazení majetku z majetku města dle přílohy. 
Hlasováno: pro 4, nep řítomen 1 (Ing. O. Štarha). 
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24. Schválení dalších členů Bytového družstva Sv. Ján Ku řim, 
družstvo  
(Příloha č. 24, předkládá Ing. D. Sukalovský, zpracovala A. Janoušková) 
 
Město Kuřim je většinový spoluvlastník družstevního bytu č. 19 v domě č. p. 1468 ul. Hojerova 
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: 502/2012 - RM bere na v ědomí  uzavření „smlouvy o převodu práv a povinností 

spojených s členstvím v bytovém družstvu“ mezi paní Danielou Gottardo, trvale 
bytem xxxxxxxxxxxxxx 664 34 Kuřim, a manž. Václavem a Evou Fialovými, oba 
trvale bytem xxxxxxxxxxxxx 612 00 Brno, a schvaluje  budoucí pronájem bytové 
jednotky č. 1468/19 členům Bytového družstva Sv. Ján Kuřim, družstvo, se sídlem 
Jungmannova 968, 664 34 Kuřim, IČ 26277212 – manž. Václavu a Evě Fialovým, 
oba trvale bytem xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 612 00 Brno. 

Hlasováno: pro 4, nep řítomen 1 (Ing. O. Štarha). 
 
 
 

14. Výměna oken v obecních bytech - Rozhodnutí o p řidělení 
zakázky  
(Příloha č. 14, 14A, 14B, předkládá Ing. D. Sukalovský, zpracovala A. Janoušková) 
 
V souladu s Vnitřní směrnicí Rady města Kuřimi č. 1/2009, o veřejných zakázkách města Kuřimi, bylo 
zajišťujícím odborem – OMP – realizováno zadávací řízení na zakázku města Kuřimi s názvem 
„Vým ěna oken v obecních bytech“ . 
Zakázka je kryta schváleným rozpočtem města v ORG 1031 000 000. Prostřednictvím výzvy k podání 
nabídky byly získány nabídky 7 uchazečů. Při posuzování nabídek hodnotící komisí byly vyřazeny dvě 
společnosti (vizte zpráva o hodnocení nabídek) a to společnost OKNOSTYL group s.r.o. a společnost 
VAPEko system, s.r.o. Ostatní nabídky byly posuzovány. 
Hodnotícím kritériem byla nabídková cena . 
Na základě zhodnocení získaných nabídek je hodnotící komisí doporučena radě města jako 
nejvhodn ější nabídka firmy A-OKNA s.r.o. , se sídlem Tišnovská 47, 664 34 Kuřim, IČ 25501461, 
v hodnotě 236.993,- Kč bez DPH. Hodnotící komise se jednomyslně shodla na výsledném pořadí. 
Termín zhotovení díla: do 15. 11. 2012. 
 
Příloha A - Zpráva o posouzení a hodnocení nabídek  
Příloha B - Návrh smlouvy o dílo potvrzený uchazečem 
 
 
Na jednání se dostavila A. Janoušková (referentka odboru majetkoprávního). 
 
 
Diskuse: 
Z. Kříž – proč se poptávala okna se středovým těsněním? 
A. Janoušková – mají lepší izolační vlastnosti. Není to diskriminační hledisko, protože z oslovených 
firem toto těsnění dělají 4. 
D. Holman – společnost Vapeko systém s.r.o. poslala jednoduše zpracovanou nabídku. Měli být 
vícekrát upozorněni na doložení požadovaných specifikací. 
A. Janoušková - nebylo specifikováno, co nabízí za profil. Ani na písemnou výzvu nedoložili 
požadované. 
D. Holman – žádá znovu oslovit společnost Vapeko systém s.r.o. a pokud opravdu nemají zájem, tak 
potom uzavřít smlouvu s A-OKNA s.r.o. 
P. Kavka – upozorňuje, že termín hoří. 
Z. Kříž – navrhuje uzavřít rozpravu a hlasovat. 
D. Holman – navrhuje usnesení ve znění: 
Návrh usnesení: RM pov ěřuje  odbor majetkoprávní doplnit požadované specifikace od společnosti 

Vapeko systém s r.o. 
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Hlasováno: pro 1 (D. Holman), proti 1 (D. Sukalovsk ý), zdrželi se 2 (J. Kolá ček Z. Kříž), 
nepřítomen 1 (Ing. O. Štarha). 
Usnesení nebylo p řijato. 
 
D. Sukalovský – hájí zájmy občanů tím, že pokud vybereme vítěznou firmu, tak dodržíme termín 
výměny oken. Není možno měnit okna v zimě. 
 
Přijaté usnesení: 503/2012 - RM  souhlasí s výsledkem hodnocení uvedeným ve zprávě 

o posouzení a hodnocení nabídek na zakázku „Výměna oken v obecních bytech“ 
a souhlasí  s uzavřením smlouvy o dílo s firmou A-OKNA, s.r.o., se sídlem 
Tišnovská 47, 664 34 Kuřim, IČ 25501461, za cenu 270.172,02 Kč. 

Hlasováno: pro 3 (D. Sukalovský, J. Kolá ček, Z. Kříž), proti 1 (D. Holman), nep řítomen 1 (Ing. 
O. Štarha). 
 
 
 

26. Rudolf Bikár – žádost o zp ětvzetí výpov ědi nájmu, vým ěna bytu 
č. 1122/7 
(Příloha č. 26, předkládá Ing. D. Sukalovský, zpracovala A. Janoušková) 
 
Pan Rudolf Bikár je nájemcem obecního bytu č. xxxxxx o velikosti 2+1, který je umístěn 
v 1. podzemním podlaží bytového domu č. xxxxxxxxxxxxxxxx na ul. Bezručova čtvrť na pozemcích 
parc. č. 2138/3, 2138/2, 2138/1 vše v k. ú. Kuřim. Nájemní smlouva byla uzavřena dne 15. 6. 2006 na 
dobu neurčitou. Jelikož byl pan Bikár zbaven způsobilosti k právním úkonům jednají jeho jménem 
opatrovníci, momentálně od 18. 7. 2012 pan Ladislav Samko, bytem xxxxxxxxxxxxxxxxxxx Kuřim. 
RM na své schůzi dne 4. 4. 2012 pod č. usn. 142/2012 schválila panu Rudolfu Bikárovi výpověď 
nájmu bytu s tříměsíční výpovědní lhůtou (ke dni 30. 4. 2012 činila dlužná částka xxxxxxxx,- Kč). 
Výpověď nájmu bytu byla opatrovníkem Juliem Bikárem převzata dne 6. 6. 2012 a povinnost vyklidit 
byt tak má ke dni 30. 9. 2012. 
Dne 17. 9. 2012 bylo doplaceno dlužné nájemné v celkové výši xxxxxxx,- Kč. Poplatek z prodlení bude 
řešen samostatně. 
Dne 18. 9. 2012 požádal pan Rudolf Bikár, v zastoupení opatrovníka pana Samka, o zpětvzetí 
výpovědi nájmu bytu. 
Město Kuřim má nyní jeden volný byt – č. xxxxxx, 1+kk, umístěný ve IV. nadzemním podlaží bytového 
domu č. xxxxxxxxxxxxx na ul. xxxxxxxxxxxx v Kuřimi. Pan Rudolf Bikár, v zastoupení opatrovníka 
pana Samka, jako jediný na výzvu města reagoval a požádal o výměnu bytové jednotky č. xxxxxx za 
nabízenou bytovou jednotku č. xxxxxxx. 
OMP z důvodu uhrazení jistiny dluhu doporučuje žádosti o zpětvzetí výpovědi vyhovět, současně 
doporučuje schválit výměnu bytových jednotek, ovšem jen v případě, že pan Bikár, v zastoupení 
opatrovníka pana Samka, přistoupí na to, že nová nájemní smlouva bude uzavřena na dobu určitou tří 
měsíců. Model uzavírání nájemních smluv na dobu určitou tří měsíců byl zaveden i u ostatních 
dlužníků, u kterých RM v minulosti rozhodla o zpětvzetí výpovědi. Pan Samko však nechce přistoupit 
na uzavření nové nájemní smlouvy na dobu určitou a trvá na zachování nájemní smlouvy uzavřené na 
dobu neurčitou, neboť vzhledem k duševnímu stavu nájemce jde podle něj o případ hodný zvláštního 
zřetele. Pan Samko jako opatrovník nechce připustit oslabení právní jistoty nájemce (možnost 
neprodloužení NS) a uvádí, že pokud nebude jeho žádosti vyhověno, požádá o zproštění 
opatrovnictví, kterým by mohlo být pověřeno Město Kuřim. Pokud RM schválí zpětvzetí výpovědi 
nájmu bytu a výměnu bytových jednotek, je nutné formálně ukončit stávající nájemní smlouvu. 
 
 
Z jednání odešel v 15,17 hod. D. Holman. 
 
Diskuse: 
P. Kavka – pozitivní zpráva je, že byl dluh zaplacen. Potřebujeme tuto situaci vyřešit do 30. 9. 2012 
dokud neuplyne výpovědní lhůta. 
 
Přijaté usnesení: 504/2012 - RM schvaluje  zpětvzetí výpovědi nájmu bytu č. xxxxxx umístěného 

v 1. podzemním podlaží bytového domu č. p. xxxxxxxxxx, k. ú. Kuřim, jehož 
nájemcem je pan Rudolf Bikár, trvale bytem xxxxxxxxxxxxxx, Kuřim. 

Hlasováno: pro 3, nep řítomni 2 (Ing. O. Štarha, D. Holman). 
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Přijaté usnesení: 505/2012 - RM  schvaluje ukončení nájemní smlouvy uzavřené s panem Rudolfem 
Bikárem, trvale bytem xxxxxxxxxxxxxxxxxx, Kuřim, jejímž předmětem je nájem 
bytové jednotky č. xxxxxxxxx umístěné v 1. podzemním podlaží budovy č. p. xxxx, 
xxxxxxxxxx na ul. xxxxxxxxxxxxxx v Kuřimi, dohodou ke dni 30. 9. 2012. 

Hlasováno: pro 3, nep řítomni 2 (Ing. O. Štarha, D. Holman). 
 
 
Přijaté usnesení: 506/2012 - RM schvaluje uzavření nájemní smlouvy s panem Rudolfem Bikárem, 

trvale bytem xxxxxxxxxxxxxxxxxxx, Kuřim, jejímž předmětem je nájem bytu 
č. xxxxxxx umístěného ve IV. nadzemním podlaží budovy č. p. xxxxxxxxxxxxxxxxxx 
na ul. xxxxxxxxxxxxx v Kuřimi za nájemné ve výši 56,- Kč/m2/měs. + zálohy na 
služby. 

Hlasováno: pro 3, nep řítomni 2 (Ing. O. Štarha, D. Holman). 
 
 
 

27. Wellness Ku řim s.r.o. – dozor čí rada 
(Příloha č. 27, předkládá Ing. D. Sukalovský, zpracoval Mgr. P. Kavka) 
 
ZM rozhodlo na svém minulém zasedání dne 13. 9. 2012, že nedojde k navýšení počtu členů dozorčí 
rady v obchodní společnosti Wellness Kuřim s.r.o., se sídlem Blanenská 1082, Kuřim, IČ 29213380. 
Stále tedy zůstává v platnosti usnesení ZM č. 1130/2012 ze dne 21. 8. 2012: 
„ZM navrhuje Radě města Kuřimi v působnosti valné hromady k volbě členy dozorčí rady Wellness 
Kuřim s.r.o., IČ 29223380, Blanenská 1082, 664 34 Kuřim a to Jiřího Poláše, Jiřího Jakubce, 
Aleše Varmužku, Františka Mertu a Jiřího Marka.“ 
 
Z tohoto důvodu doporučuje OMP, aby bylo zrušeno následující usnesení RM č. 482/2012 ze dne 
5. 9. 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.“ 
V této věci OMP dále sděluje, že současný člen dozorčí rady pan Ing. Jiří Jakubec je ve střetu zájmu, 
neboť pro Wellness Kuřim s.r.o. vykonává činnost daňového poradce. Navíc jeho členství zaniklo dle 
§ 200 odst. 2 obchodního zákoníku. Pan Ing. Aleš Varmužka se své kandidatury vzdal. Zbývající 
navržení kandidáti pan Jiří Poláš, František Merta a Jiří Marek mohou být zvoleni. 
 
 
Na jednání se dostavil D. Holman. 
 
 
Přijaté usnesení: 507/2012 - RM ruší usnesení rady města č. 482/2012 ze dne 5. 9. 2012 ve věci 

dozorčí rady společnosti Wellness Kuřim s.r.o. 
Hlasováno: pro 4, nep řítomen 1 (Ing. O. Štarha). 
 
 
Přijaté usnesení: 508/2012 - 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, Františka Mertu a Jiřího Marka. 

Hlasováno: pro 4, nep řítomen 1 (Ing. O. Štarha). 
 
 
Diskuse: 
D. Holman – jak daleko je volba dozorčí rady pro Centrum technických služeb Kuřim? 
P. Kavka – musí se stanovit, kolik lidí v dozorčí radě CTSK chcete a kolikaleté bude funkční období. 
D. Holman – stejně jako u Wellness Kuřim. Uvést, že se dozorčí rada bude scházet nejméně 1x za 
čtvrt roku a funkční období bude 3 roky. 
J. Koláček – navrhuje do dozorčí rady CTSK Ing. Oldřicha Hrdinu. Předloží návrh zastupitelstvu. 
 
 
Z jednání odešel Mgr. P. Kavka. 
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9. Rozhodnutí o p řidělení zakázky – služby BOZP a PO 
Název (předmět) zakázky: Poskytování služeb v oblasti BOZP a PO 
Evidenční číslo zakázky: B-KÚ-2012-002 
(Příloha č. 9, 9A, předkládá Ing. D. Sukalovský, zpracoval Ing. A. Varmužka) 
 
Odboru finančnímu bylo uloženo vypracovat Výzvu na veřejnou zakázku Poskytování služeb v oblasti 
BOZP a PO. Do výběrového řízení se přihlásilo 11 firem, přičemž komise pro otevírání obálek vyřadila 
jednoho z účastníků pro nedodržení struktury nabídkové ceny. 
Zbylých 10 nabídek bylo hodnoceno podle kritéria nejnižší nabídkové ceny, komise pro hodnocení 
nabídek doporučuje RM uzavřít smlouvu o poskytování služeb v oblasti BOZP a PO s firmou BPo 
servis s.r.o., U Stadionu 951, 664 34 Kuřim, která nabídla cenu 3.000,- Kč za měsíc. 
Ostatní materiály o průběhu výběrového řízení jsou v přílohách. 
 
Přijaté usnesení: 509/2012 - RM  souhlasí s výsledkem hodnocení uvedeným ve zprávě 

o posouzení a hodnocení nabídek na zakázku „Poskytování služeb v oblasti BOZP 
a PO“ a souhlasí s uzavřením smlouvy se společností BPo servis s.r.o., 
U Stadionu 951, 664 34 Kuřim, IČ 29314399. 

Hlasováno: pro 4, nep řítomen 1 (Ing. O. Štarha). 
 
 
 

10. Souhlas se vstupem na pozemek m ěsta za účelem vybudování 
přípojky optického kabelu, stavba „Ku řim – napojení P ČR, ul. 
Jungmannova, na optickou sí ť KME“ 
(Příloha č. 10, 10A, 10B, předkládá Ing. O. Štarha, zpracovala Ing. J. Honců) 
 
Jedná o napojení objektu PČR na ulici Jungmannova v Kuřimi, na stávající optický kabel společnosti 
KME, spol. s r.o. Na stávající trase bude zřízena kabelová komora a z ní trasa povede překopem přes 
ulici Jungmannovu. Přes asfaltovou silnici budou položeny dvě chráničky o průměru 125mm, do nichž 
budou zataženy HDPE40/33mm  trubky pro optický kabel. Dále do budovy PČR povedou pouze 
HDPE trubky. Souhlas města je potřeba k vyřízení územního souhlasu, stavba by měla být 
realizována koncem září. 
 
Příloha: situace přípojky + vyjádření OI 
 
Přijaté usnesení: 510/2012 - RM souhlasí se vstupem společnosti KME, spol. s r.o., Tyršova 16, 

Kuřim, na parcelu č. 1471/1, k. ú. Kuřim, v majetku města Kuřim, za účelem 
 uložení optické přípojky pro stavbu „Kuřim – napojení PČR, ul. Jungmannova, na 
optickou síť KME“ za podmínek stanovených investičním odborem. Do 60 dnů po 
dokončení stavby bude uzavřena smlouva na zřízení úplatného věcného břemene, 
náklady na zřízení věcného břemene ponese oprávněný z věcného břemene. 

Hlasováno: pro 4, nep řítomen 1 (Ing. O. Štarha). 
 
 
 

11. „Kabelová smy čka VN Kuli čkové šrouby“ 
(Příloha č. 11, 11A, předkládá Ing. O. Štarha, zpracoval S. Bartoš) 
 
E. ON Servisní s.r.o. F. A. Gerstnera 2151/6,České Budějovice, jako investor, předložil odboru 
investičnímu opravenou situaci, v níž je zakreslena nová trasa vysokonapěťové smyčky pro napájení 
areálu firmy Kuličkové šrouby v Kuřimi. Trasa je navržena podél hranice s pozemkem parc. č. 
2971/28, 2971/153, 2971/154 k. ú. Kuřim. Kabely je nutné umístit do těsné blízkosti paty svahu 
lemujícího fotbalový stadion i zahrádky. Pro toto umístění, které co nejméně omezuje pozemky ve 
vlastnictví města Kuřim, je nutné vykácet zbylé přestárlé stromy na okraji stadionu. 
 
 
Na jednání se dostavil v 15,33 hod. S. Bartoš (vedoucí odboru investičního). 
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Diskuse: 
J. Koláček – do podmínek dát, že v případě zásahu do pozemku, na svoje náklady přeloží. 
S. Bartoš – tohoto nedocílíme. Jakékoliv přeložky budeme muset provést na svoje náklady. 
Investorem je E. ON a ne Kuličkové šrouby. V případě zřízení kabelové smyčky v těchto místech 
bychom mohli využít pro napojení sportovní haly. 
D. Sukalovský – umístění kabelové smyčky VN za následujících podmínek – kapacita přípojky umožní 
nové napojení pro budoucí sportovní vyžití (sportovní hala a hotel) a investor na svoje náklady vykácí 
stromy v trase VN, dle určení města. 
 
Přijaté usnesení: 511/2012 - RM souhlasí s uložením kabelů VN, investora E. ON Servisní s.r.o., na 

parcelách č. 2976/1 a 2972 v k. ú. Kuřim, které jsou ve vlastnictví města dle 
přiložené dokumentace se změnou dle zápisu. 

Hlasováno: pro 4, nep řítomen 1 (Ing. O. Štarha). 
 
 
 

12. Centrum obchodu a služeb, Ku řim ul. Blanenská“ – vyjád ření 
k projektové dokumentaci pro územní řízení 
(Příloha č. 12, 12A, předkládá Ing. O. Štarha, zpracoval S. Bartoš) 
 
Pan Ing. Petr Bardůnek, PhD., podal žádost o vyjádření k projektové dokumentaci (PD) pro územní 
řízení Centrum obchodu a služeb Kuřim, ul Blanenská“, na pozemcích p. č. 1843/1, 2136, 2208, 
2219/19, 2980/1, 2982/2, 2983/1, 2983/2, 2985/1, 2986, 2987/1, 2987/2, 2988, 2989/1, 2989/2, 
2989/3, 2990, 2991/1, 2991/2, 2991/3, 2992, 2994/1, 2994/16, 2994/27, k. ú. Kuřim. 
 
Vyjádření odboru majetkoprávního: 
Žádáme uzavření smlouvy o právu provést stavbu, kde budou vyřešeny majetkové vztahy po realizaci 
projektu (částečně řešeno smlouvou BKS/0053/B/2010). 
 
Vyjádření odboru životního prostředí : 
1)Projednat se správcem povodí možnost výsadeb kolem potoka Kuřimka. 
2)Projednat s DIPČR možnost výsadeb na ulici Blanenská. 
3)Maximálně hledat možnosti co největší výsadby počtu nových stromů v této lokalitě (viz komplexní 
vyjádření z května 2012 o požadavku města na počet stromů na 1 parkovací stání). 
4)Projednat návrhy míst na sběr a třídění odpadu (PET lahve, papír sklo). 
 
Vyjádření odboru investičního a reg. rozvoje: 
1)Kanalizace 
- Plánovanou stavbou „Centrum obchodu a služeb“ prochází dvě kanalizace, jedná se o jednotné 
stoky DN 300 BET a DN 600 BET v majetku Města Kuřim. Dle předložené PD dojde k podstatnému 
navýšení terénu až o 5m. Stav a stáří kanalizací vyžaduje rekonstrukci stok. Stávající betonové trouby 
bude vhodné nahradit železobetonovými troubami s čedičovou výstelkou. 
- V lokalitě požadujeme, aby byl dodržen striktně oddílný kanalizační systém a dodržena ochranná 
pásma kanalizací dle zákona 274/2001 Sb. v platném znění. Dále požadujeme zřízení věcného 
břemene vedení, oprav a údržby kanalizací v dotčených parcelách.  
- Splaškové vody budou z objektu odváděny dvěma kanalizačními přípojkami. Východní část bude 
odkanalizována kanalizační přípojkou DN 200, která bude napojena na stoku DN 600 a západní část 
bude odkanalizována kanalizační přípojkou DN 150, která bude napojena taktéž na stoku DN 600 
mimo revizní šachtu. Na kanalizačních přípojkách budou umístěny revizní šachty, vše v souladu se 
standardy pro kanalizační zařízení města Kuřimi. 
- Dešťové vody vzniklé dopadem na stavbu či zpevněné plochy musí být řešeny v souladu se 
zákonem 254/2001 Sb. a 183/2006 Sb. vsakováním nebo zadržováním vod na pozemku stavby. 
Vzhledem k tomu, že vsak dešťových vod nebude možný, bude dle předložené PD odvod dešťových 
vod realizován přes retenci se zpomalením a řízeným odtokem odváděny do vodního toku Kuřimka. 
Dle PD budou svedeny veškeré srážkové vody ze střech a parkovacích ploch do 1. retenční nádrže 
umístěné níže po vodním toku Kuřimka a do 2. retenční nádrže veškeré srážkové vody z veřejných 
komunikačních ploch i kruhového objezdu a taktéž vody z ploch pro zásobování. 
Všechny revizní objekty budou přístupny po zpevněných komunikacích. 
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2)Vodovod 
- Dle PD bude objekt napájen z prodlouženého vodovodního řadu DN 100, který bude ukončen 
hydrantem. Prodloužený vodovodní řad bude napojen na stávající řad DN 200 LI v ulici Blanenská, 
který je v majetku Města Kuřimi. 
- Vodovodní přípojka DN 80 PE bude napojena na nově vybudovaný vodovodní řad DN 100 LI, 
vodoměrná šachta bude umístěna v souladu se Standardy pro vodovodní zařízení města Kuřimi. 
- Dále požadujeme, aby byly dodrženy pokyny provozovatele vodohospodářské infrastruktury ve 
městě Kuřim Brněnských vodáren a kanalizací a.s., specifikované ve vyjádření k PD ze dne 17. 7. 
2012. 
Po dokončení stavby bude OI předáno zaměření skutečného provedení retenčních nádrží + technické 
parametry k retenčním nádržím. 
3) Po dobu stavby bude příjezd vozidel zásobující stavbu materiálem pouze z ul. Blanenská – 
 ošetřeno v plánu organizace výstavby. 
4) Komunikace v ul. Na Zahrádkách bude v délce dotčení přeložkou plynovodu opravena  v celé 
 šíři komunikace obalovaným kamenivem ABS tl. 5 cm. 
5) Celkové dopravní řešení musí odsouhlasit DI PČR vč. sjezdu k dané nemovitosti. 
6) Před započetím prací musí být vytyčeny inž. sítě v majetku města Kuřimi (veřejné osvětlení – 
 p. Hrubý, tel. 603 482 349, kabelová televize – p. Laurin, tel. 604 981 455). 
7) Min. 30 dnů před zahájením prací omezujících provoz na místní komunikaci musí být 
 požádáno o stanovení přechodného dopravního značení (předem odsouhlaseného 
 Dopravním inspektorátem PČR, Rybářova 17, Brno) - vyřizuje Ing. Kovář, Odbor dopravy 
 MěÚ Kuřim, Jungmannova 968, Kuřim, tel. 541  422 335. 
8) Min. 20 dnů před zahájením výkopových prací je nutno požádat o „povolení k p řekopu 
 veřejného prostranství – komunikace, chodníky, zele ň“ - vyřizuje Ing. Kovář, Odbor 
 dopravy města Kuřim, Jungmannova 968, Kuřim, tel. 541 422 335. 
9) V případě zásahu do místních komunikací (případně zpevněných ploch chodníků) zhotovitel 
 zažádá o vydání rozhodnutí zvláštního užívání komunikace na odboru dopravy (kont. osoba 
 Ing. Kovář tel. 541 422 335), včetně stanovení přechodného dopravního značení. 
10) Souhlas se vstupem na pozemky města za účelem vybudování napojení na inž. sítě 
 (vodovodní řad, kanalizační stoka, plynovod, el. energie, sdělovací kabely) vyřizuje Ing. 
 Fidrmucová (odbor majetkoprávní, tel. 541 422 317) souběžně s uzavřením smlouvy o 
 smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene. 
11) Pro zábor veřejného prostranství z důvodu uložení stavebního materiálu a zařízení staveniště 
 zhotovitel zažádá o povolení OI, Svobodová tel. 541 422 371. Stavební materiál nesmí být 
 skladován ve vozovce komunikace. 
12) Pokud bude nutno v rámci stavby zasahovat do vzrostlé veřejné zeleně (stromy a keře), musí 
 být tyto úpravy odsouhlaseny Odborem životního prostředí (Ing. Hamřík, tel. 541422318, 
 608819451). Ing. Hamřík bude přizván k předání stavby a s ním budou vždy dopředu řešeny 
 všechny problémy, které mají dopad na městskou zeleň. Na odboru životního prostředí MěÚ 
 Kuřim je třeba v předstihu požádat o souhlas s kácením dřevin. 
13) Tam, kde dojde k zásahu do trávníků, musí investor ve správných agrotechnických lhůtách 
 založit trávník (konzultovat s Ing. Hamříkem). 
14) Při stavbě bude zajištěna bezpečnost proti úrazu osob, pohybujících se v okolí stavby. 
15) Po ukončení stavby požadujeme uvést dotčené pozemky do původního stavu (komunikace, 
 chodníky, zelené plochy) a fyzicky předat Odboru investičnímu města Kuřim, včetně 
 opravené komunikace na ul. Na Zahrádkách, dotčenou veřejnou zeleň předat Odboru 
 životního prostředí 
16) Po dokončení stavby bude odboru investičnímu MěÚ Kuřim (Mgr. Montagová, tel. 
 541 422 330) předáno zaměření objektu a všech nových sítí vč. přeložek v digitální 
 podobě na CD pro doplnění technické mapy města Kuřimi. Zaměření bude zapracováno 
 do stávajícího polohopisu a výškopisu města Kuřimi. Podklady poskytne na vyžádání firma 
 Hrdlička spol. s r.o., Ing. Martina Poláková, tel. 724 176 987. 

 
Vyjádření komise stavební 22. 2. 2012: 

 Komise stavební nemá námitek k předloženému návrhu projektové dokumentace – výstavba 
 TESCO. 
 
Přílohy: koordinační situace  
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Diskuse: 
Z. Kříž – kdyby se stavělo Záhoří, bude vyhovovat kanalizace? 
S. Bartoš – ano, bude stačit. 
Z. Kříž – měli bychom uvažovat o odbagrování svahů na ulici Bezručova a tím rozšíření parkovišť. 
Ušetřily by se náklady za uložení zeminy. 
D. Sukalovský – počítat by se s tím mělo i v rozpočtu. 
 
Přijaté usnesení: 512/2012 - RM souhlasí s návrhem vyjádření k projektové dokumentaci pro 

územní řízení akce „ Centrum obchodu a služeb“. 
Hlasováno: pro 4, nep řítomen 1 (Ing. O. Štarha). 
 
 
 

13. Výběrové řízení „Oprava povrch ů místních komunikací v Ku řimi 
v roce 2012“ 
Rozhodnutí o p řidělení zakázky m ěsta Ku řimi 
Název (předmět) zakázky: „Oprava povrchů místních komunikací v Kuřimi v roce 2012“ 
Evidenční číslo v knize zakázek:D-OIRR-2012-001 
Zajišťující odbor (ZO): OI 
(Příloha č. 13, 13A, předkládá Ing. O. Štarha, zpracoval S. Bartoš) 
 
Dne 4. 4. 2012 projednala Rada města výsledky výběrového řízení na opravu povrchů místních 
komunikací v Kuřimi v roce 2012 s tím, že pro velkoplošné vysprávky položením asfaltového krytu tl. 5 
cm byla vybrána firma INOSTAV BRNO a.s., Zlínská 12, Brno 627 00, a to podle výše nabídnuté ceny, 
která činí 222,- Kč/m2 bez DPH.  
Druhou firmou v pořadí byla firma Miloš Soukup, Jiráskova 511, Zbýšov 664 11, s cenou 290,- Kč/m2 
bez DPH. 
 
S firmou INOSTAV BRNO a.s. dosud nebyla uzavřena smlouva na provedení prací. Průběžně však 
byly s firmou konzultovány jednotlivé požadavky na velkoplošné vysprávky. Realizace byla dohodnuta 
na druhou polovinu srpna 2012. Po 13. srpnu Odbor investiční dostal neověřenou informaci, že firma 
INOSTAV BRNO a.s. poptává realizaci velkoplošných oprav u jiných firem, že sama nevlastní zařízení 
na realizaci těchto oprav. Následně nejméně dvě firmy provedly prohlídku požadovaných oprav. 
Dne 12. 9. 2012 se na MěÚ dostavil Ing. Pančík a dodal mailový požadavek firmy INOSTAV BRNO 
a.s. k firmě Soukup Miloš, Jiráskova 511, Zbýšov 664 11, na realizaci osmi komunikací v Kuřimi. 
V dokumentu je požadováno položení živice v tl. 4 cm. Podmínky našeho výběrového řízení 
jednoznačně stanovují tloušťku živice 5 cm. Lze se tedy domnívat, že firma INOSTAV BRNO a.s. 
nechtěla provést opravu komunikací v požadované kvalitě. 
Jako druhá se ve VŘ umístila firma Soukup Miloš, Jiráskova 511, Zbýšov 664 11 s cenou 290,-Kč/m2. 
Telefonicky jsme pana Soukupa kontaktovali, abychom ověřili, zda je schopný zakázku realizovat. 
Potvrdil, že zná rozsah realizovaných prací a je schopen realizaci provést do 15. 10. 2012. 

 
Vzhledem k výše uvedenému navrhuji zrušit část původního usnesení RM ze dne 4. 4. 2012 ve věci 
„Oprava povrchů místních komunikací v Kuřimi v roce 2012“ pro bod velkoplošné vysprávky 
položením asfaltového krytu tl. 5 cm a vybrat firmu Soukup Miloš, Jiráskova 511, Zbýšov 664 11. 
 
Přijaté usnesení: 513/2012 - RM ruší část usnesení RM č. 170/2012 ze dne 4. 4. 2012 ve věci 

výběrového řízení „Oprava povrchů místních komunikací v Kuřimi v roce 2012“ 
v bodě „velkoplošné vysprávky položením asfaltového krytu tl. 5 cm“. 

Hlasováno: pro 4, nep řítomen 1 (Ing. O. Štarha). 
 
Návrh usnesení: RM schvaluje  uzavření smlouvy o dílo s firmou Miloš Soukup, se sídlem Jiráskova 

511, 664 11 Zbýšov, IČ 64503917, která předložila nabídku na opravu místních 
komunikací technologií velkoplošné vysprávky položením asfaltového krytu tl. 5 cm 
a to za cenu 290,- Kč/m2 bez DPH opravené plochy. 

O tomto usnesení nebylo hlasováno. 
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19. Zápis komise stavební ze dne10. 9. 2012 
(Příloha č. 19, 19A, předkládá Ing. O. Štarha, zpracovala R. Svobodová) 
 
Dne 10. 9. 2012 proběhlo jednání Komise stavební. 
Na programu jednání byly projednány žádosti fyzických a právnických osob: 

• „Rekonstrukce sportoviště u ZŠ Jungmannova, Kuřim“ 
• „Rekonstrukce fary“ 
• „Hřiště - Díly za sv. Janem“ 
• Žádosti k výstavbě rodinných domů a drobných staveb 

 
Příloha: zápis z jednání 
 
Diskuse: 
D. Sukalovský – bod č. 2 – RM konstatuje, že celý projekt byl podrobně konzultován s ředitelem Mgr. 
R. Machem, který s výslednou podobou projektu vyslovil souhlas. Telefonicky kontaktoval přímo na 
jednání rady ředitele školy. 
R. Mach – paní M. Kalinová nebyla pověřená vedením školy zastupováním školy na jednání komise 
stavební. Byla tam pravděpodobně jako členka zastupitelstva. O její účasti tam nevěděl. S konečnou 
podobou projektu vyslovil souhlas. 
S. Bartoš – korespondence s vedením školy je na odboru k nahlédnutí. 
D. Sukalovský – podoba projektu hřiště je průběžně konzultována. 
 
Hlasováno: 
Bod č. 1 – schválit: 
Pro: 4. 
 
Bod č. 2: nehlasováno. 
 
Bod č. 3 - schválit: 
Pro: 4. 
 
Bod č. 4 - schválit: 
Pro: 4. 
 
Bod č. 5 - schválit: 
Pro: 4. 
 
Bod č. 6 - schválit: 
Pro: 4. 
 
Přijaté usnesení: 514/2012 - RM schvaluje závěry z jednání Komise stavební ze dne 10. 9. 2012 

v bodech č. 1, 3, 4, 5, 6 a k bodu č. 2 konstatuje, že celý projekt byl podrobně 
konzultován s ředitelem ZŠ Jungmannova Mgr. R. Machem, který s výslednou 
podobou projektu vyslovil souhlas. Mgr. M. Kalinová nebyla pověřená vedením 
školy zastupováním školy na jednání stavební komise. 

Hlasováno: pro 4, nep řítomen 1 (Ing. O. Štarha). 
 
 
 

22. Zápis z jednání komise dopravy dne 12. 9. 2012 
(Příloha č. 22, 22A, předkládá Ing. O. Štarha, zpracovala Ing. V. Indrová) 
 
Radě města Kuřimi je předložen k projednání zápis z jednání komise dopravy ze dne 12. 9. 2012. 
 
Příloha: zápis z jednání komise dopravy dne 12. 9. 2012 
 
Diskuse: 
Bod č. 1 - schvaluje: 
Pro: 0, proti 4. 
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D. Sukalovský – pověřuje pracovníky odboru investičního zjištění stavu špatného odvodnění a sklonu 
komunikace v ul. Pod Zárubou u č. p. 541. 
 
Bod č. 2 - bere na vědomí: 
Pro: 4. 
 
Bod č. 3 – na vědomí: 
Pro: 4. 
RM ukládá  odboru investičnímu zpracovat generel dopravy města Kuřimi. 
 
Bod č. 4 – schvaluje: 
Pro: 4. 
 
 
Z jednání odešel J. Koláček. 
 
 
Bod č. 5 – bere na vědomí: 
Pro: 3. 
 
Bod č. 6 – bere na vědomí: 
Pro: 3. 
D. Sukalovský – o uvedeném se jedná. 
 
 
Na jednání se dostavil J. Koláček. 
 
 
Bod č. 7 – schvaluje: 
Pro: 3, zdržel se 1 (Z. Kříž). 
 
Bod č. 8 – schvaluje: 
Pro: 0, proti 4. 
 
Bod č. 9 – schvaluje: 
Pro: 4. 
 
Přijaté usnesení: 515/2012 - RM bere na v ědomí  závěry z jednání komise dopravy ze dne 12. 9. 

2012 v bodech č. 2, 3, 5, 6, schvaluje  body č. 4, 7, 9 a neschvaluje  body č. 1, 8 
dle zápisu v příloze a ukládá  odboru investičnímu zpracovat generel dopravy 
města Kuřimi. 

Hlasováno: pro 4, nep řítomen 1 (Ing. O. Štarha). 
 
 
 

25. Projektová p říprava Sportovní haly a Spole čenského 
a kulturního centra v Ku řimi 
(Příloha č. 25, 25A, předkládá Ing. O. Štarha, zpracoval S. Bartoš) 
 
V roce 2009 město organizovalo architektonické soutěže o návrh nové Sportovní haly v Kuřimi 
a přestavby Společenského a kulturního centra v Kuřimi. 
 
Protože se názory odborníků, se kterými jsme v mezidobí problematiku konzultovali, na pokračování 
v soutěži různí, byla svolána koordinační schůzka v objektu České komory architektů v Brně. Této 
schůzky se zúčastnili jednak zástupci České komory architektů, ale také odborníci z oblasti 
organizování výběrových řízení, které jsme přizvali – viz příloha. Závěrem této schůzky bylo možno 
konstatovat, že v architektonických soutěžích je možné pokračovat a to vedením jednacího řízení bez 
uveřejnění, vždy se všemi oceněnými v té které soutěži. Soutěžící budou soutěžit každý se svým 
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návrhem. Je tedy možné, že nebude vysoutěžený návrh, který v architektonické soutěži porota 
vybrala, jako nejvhodnější. 
 
Doporučujeme následující postup: 

1) Rada města schválí komisi pro výběr nejvhodnější nabídky (19. 9. 2012) 
- navrhujeme toto složení: 
Ing. Drago Sukalovský 
Ing. Oldřich Štarha 
Ing. Miluše Macková 
Jan Herman 
Ing. Eliška Kudělková – firma S INVEST CZ s.r.o. 
Doc. ing. arch. Jakub Kynčl PhD. 
Stanislav Bartoš 
 
Náhradníci: 
Jiří Koláček 
Zdeněk Kříž 
PaedDr. David Holman 
Vladislav Zejda 
Mgr. Alena Zimmermannová 
Ing. Jana Lekešová 
Ing. Jindřiška Honců 

 
2) Komise připraví výzvu k pokračování v soutěžích včetně hodnotících kritérií (do 15. 10. 2012) 
3) Všichni ocenění soutěžící budou vyzváni k jednacímu řízení (16. 10. 2012) 
4) Proběhne jednací řízení (do 30. 10. 2012) 
5) Rada města projedná závěr jednacího řízení a vybere pro každou soutěž nejvhodnější 

nabídku (31. 10. 2012) 
 
V mezidobí bude nutno navýšit finanční prostředky na jednotlivé akce tak, aby byly pokryty všechny 
stupně projektové dokumentace včetně autorského dozoru. 
 
Příloha: Zápis z konzultace – návaznost zadání veřejné zakázky na služby na ukončené 

architektonické soutěže „Městská sportovní hala v Kuřimi“ a „Společenské a kulturní centrum 
v Kuřimi“ 

 
Diskuse: 
D. Holman – navrhuje, aby byla vytvořena komise zvlášť pro kulturní dům a pro sportovní halu. Dále 
navrhuje místo Ing. arch. J. Kynčla Ing. arch. P. Němce. Souhlasí se S. Bartošem a Ing. Kudělkovou. 
Do komise pro kulturní dům navrhuje J. Brabce. 
D. Sukalovský – navrhuje hlasovat, jestli budou schváleny 2 komise, zvlášť pro kulturní dům a pro 
sportovní halu: 
Hlasováno: pro 4, nep řítomen 1 (O. Štarha). 
 
Komise - kulturní d ům: 
Ing. E. Kudělková 
D. Sukalovský 
J. Koláček 
Ing. O. Štarha 
Ing. arch. J. Kynčl 
S. Bartoš 
J. Brabec 
Ing. M. Macková 
V. Zejda 
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Náhradníci – kulturní d ům: 
Mgr. L. Ambrož 
Z. Kříž 
Mgr. A. Zimmermannová 
Ing. arch. P. Němec 
 
Hlasováno: pro 4. 
 
 
Komise - sportovní hala: 
Ing. E. Kudělková 
Ing. D. Sukalovský 
Ing. O. Štarha 
PaedDr. D. Holman 
Z. Kříž 
S. Bartoš 
Ing. arch. P. Němec 
P. Ondrášek 
Ing. R. Hanák 
 
Náhradníci - sportovní hala: 
J. Koláček 
Mgr. A. Zimmermannová 
J. Herman 
V. Zejda 
Ing. P. Němec 
 
Hlasováno: pro 4.  
 
Přijaté usnesení: 516/2012 - RM schvaluje postup pro pokračování architektonických soutěží na 

projektovou přípravu Sportovní haly a Společenského a kulturního centra v Kuřimi 
a jmenuje  komisi pro posouzení a hodnocení nabídek na zpracování výkonových 
fází projektů pro obě stavby dle přílohy se změnami. 

Hlasováno: pro 4, nep řítomen 1 (Ing. O. Štarha). 
 
 
Z jednání odešel S. Bartoš. 
 
 
 

15. Zrušení Na řízení města Ku řimi č.1/2011 a vydání nového 
Nařízení města Ku řimi č.2/2012 kterým se vymezují úseky místních 
komunikací, na kterých se pro jejich malý dopravní význam 
nezajiš ťuje sjízdnost a sch ůdnost odstra ňováním sn ěhu a náledí, 
a kterým se stanovuje rozsah, zp ůsob a lh ůty odstra ňování závad 
ve sch ůdnosti chodník ů, místních komunikací a pr ůjezdních úsek ů 
silnic 
(Příloha č. 15, 15A, 15B, předkládá Ing. O. Štarha, zpracovala Ing. J. Sikorová) 
 
Loni bylo zpracované Nařízení města Kuřimi č.1/2011 kterým se vymezují úseky místních komunikací, 
na kterých se pro jejich malý dopravní význam nezajišťuje sjízdnost a schůdnost odstraňováním 
sněhu a náledí, a kterým se stanovuje rozsah, způsob a lhůty odstraňování závad ve schůdnosti 
chodníků, místních komunikací a průjezdních úseků silnic. Pokyny k tomuto nařízení od krajského 
úřadu byly všechny akceptovány kromě doporučení zhotovení mapové přílohy k znázornění 
jednotlivých předností údržby chodníků. Vzhledem k postupu prací na geografickém informačním 
systému města Kuřimi je již možné předložit textově stejné nařízení, nicméně s požadovanou 
mapovou přílohou. Zároveň i deklarovaný pasport komunikací, který musí být předán správci 
komunikací (Centrum technických služeb) bude veden v městském GIS. Jeho provozem je pověřen 
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odbor OI, ale lze nahlédnutí zprovoznit i na dalších počítačích (odbor životního prostředí, starosta, 
a další) 
 
Příloha: Nařízení č.2/2012 
 
Přijaté usnesení: 517/2012 - RM  schvaluje  Nařízení města Kuřimi č. 2/2012, kterým se zrušuje 

Nařízení města Kuřimi č. 1/2011, kterým se vymezují úseky místních komunikací, 
na kterých se pro jejich malý dopravní význam nezajišťuje sjízdnost a schůdnost 
odstraňováním sněhu a náledí, a kterým se stanovuje rozsah, způsob a lhůty 
odstraňování závad ve schůdnosti chodníků, místních komunikací a průjezdních 
úseků silnic. 

Hlasováno: pro 4, nep řítomen 1 (O. Štarha). 
 
 
 

16. Změna poskytovaní sociálních služeb  Centra sociálních služeb 
Kuřim 
(Příloha č. 16, předkládá J. Koláček, zpracovala Mgr. M. Bártová) 
 
Ředitelka Centra sociálních služeb Kuřim Mgr. Miloslava Bártová žádá na základě provedených 
kontrol z Krajského úřadu Jihomoravského kraje v roce 2010, 8/2012 o změnu poskytovaní sociálních 
služeb takto: 
Zrušit ambulantní sociální službu centrum denních služeb (CDS) na Jungmannově 950, Kuřim 
z důvodu nezájmu uživatelů o tuto službu a dále z důvodu nevhodných prostor pro poskytování tohoto 
typu sociální služby a dále prostory slouží především jako jídelna. Organizace tak není schopna 
z těchto důvodů naplnit zákon 108/2006 Sb., o sociálních službách v posledním znění. Dále navrhuji 
rozšířit pečovatelskou službu o detašované pracoviště v prostorách na Jungmannově 950, Kuřim 
a převzít touto službou činnosti, které byly doposud poskytovány centrem denních služeb. Uživatelé 
sociální služby tak nebudou poškozeni. Obě kontoly z JmK to řešení doporučily. Pokud bude tento 
návrh schválen, služba v CDS bude poskytována do 31. 12. 2012 a od 1. 1. 2013 bude rozšířena 
činnost pečovatelské služby o detašované pracoviště. Do konce roku 2012 bude aktualizována 
zřizovací listina CSS Kuřim. 
 
Přijaté usnesení: 518/2012 - RM schvaluje návrh ředitelky CSS Kuřim Mgr. M. Bártové zrušit 

sociální službu centrum denních služeb, Jungmannova 950, Kuřim k 31. 12. 2012 
a rozšířit pečovatelskou službu o zřízení detašovaného pracoviště na 
Jungmannově 950, Kuřim s převedením veškerých činností doposud 
poskytovaných v CDS od 1. 1. 2013. 

Hlasováno: pro 4, nep řítomen 1 (O. Štarha). 
 
 
 

17. Zpráva o zhodnocování disponibilních finan čních prost ředků 
města 
(Příloha č. 17, předkládá Ing. D. Sukalovský, zpracoval Ing. A. Varmužka) 
 
Odboru finančnímu bylo usnesením RM uloženo vypracovat zprávu o možnostech zhodnocování 
disponibilních prostředků města. Úkol byl uložen jako reakce na příspěvek zastupitele Ing. Němce, 
který navrhuje zakoupení neurčitého počtu státního reinvestičního dluhopisu, který vydává 
Ministerstvo financí ČR. 
 
Jelikož materiál Ing. Němce obsahuje několik zásadních nepřesností, několik poznámek k tomuto 
materiálu: 
 

1) Není pravda, že by město za 10 let neprov ěřovalo , zdali jsou prostředky ukládány nejlepším 
možným způsobem (v dřívější době byly prostředky paralelně ukládány do „Zlatých vkladů“ 
v KB, což byly termínované vklady na 1 den, později byla větší část přesunuta právě do Patrie 
a to z důvodu lepšího zhodnocení, v letošním roce ještě před touto aktivitou byl zřízen běžný 
účet s lepším zhodnocením u UnicreditBank,atd..) Každým rokem je v rámci závěrečného účtu 
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zastupitelstvo informováno o zhodnocení a aktuální výši uložených prostředků u ČSOB Asset 
Management.  

2) Změny na finančním trhu stejně jako doba trvání smluvního vztahu od roku 1999 nemají 
v tomto případě vliv na kvalitu smluvního kontraktu, smlouva je postavena na tom principu, že 
společnost se s  řádnou péčí stará o finanční prostředky města a teprve podle úrovně 
dosaženého zisku je odměňována – vizte níže. Strategii si určilo město ústy zastupitelstva 
samo a je jediná možná – investice do nejbezpečnějších produktů finančního trhu – nejčastěji 
státních dluhopisů. Srovnání s konkurencí nelze zajistit, jedině svěření prostředků vícero 
společnostem a následným porovnáním výkonů – toto srovnání ovšem nikdy nevypoví nic 
o budoucím úspěchu či neúspěchu a následné investice budou vždy loterií. 

3) Žádost na RM o posouzení, zda je produkt nejvýhodnější zakládá nereálný a nesplnitelný 
úkol. Město nikdy nenakupovalo konkrétní produkt od společnosti ČSOB Asset Management, 
ale investovalo prostřednictvím této společnosti do vytipovaných cenných papírů. Každý 
samozřejmě s trochu jiným rizikem a jiným výnosem. Vždy je tedy možné říct, že společnost 
radila špatně, protože nakoupila 4 cenné papíry, a kdyby koupila jen ten jeden nejvýnosnější, 
vydělali bychom více. Takto samozřejmě uvažovat nelze. 

4) Úvahu o výhodnosti či nevýhodnosti navrhovaných státních dluhopisů připojuji níže. 
 
 
Současné rozložení disponibilních prostředků města je následující: 
 
ČSOB Asset Management (portfoliový účet) – od roku 1999 – hodnota portfolia 8 817 435,79 Kč 
Unicreditbank (běžný účet)          - od roku 2012 -  uložená částka 15 000 000 Kč 
 
Ostatní prostředky leží na účtech především v Komerční bance a v České spořitelně s úrokem do 1 % 
p.a. 
 
1) ČSOB Asset Management 
 
Hodnota portfolia činí k datu 31.7.2012   8 817 435,79 Kč a portfolio je složeno z následujících 
položek: 
 
Hotovost          57 tis. Kč 
Státní dluhopisy       258 tis. Kč 
ČSOB fond státních dluhopisů   2 367 tis. Kč 
KBC Money alpha    1 003 tis. Kč 
KBC Money omega    2 939 tis. Kč 
KBC Multi interest   2 194 tis. Kč 
 
Smlouva je koncipována jako poradenská s tím, že společnost za město investuje svěřené prostředky 
dle vlastního uvážení do nejbezpečnějších finančních instrumentů, především pak státních dluhopisů. 
Za toto inkasuje společnost odměnu ve výši 0,2 % p.a.  ze svěřených prostředků a 4 % z vytvořeného 
zisku. 
 
 
Výkonnost portfolia: 
1 měsíc     4,28 % p.a. 
6 měsíců    3,54 % p.a. 
1 rok     2,39 % p.a. 
3 roky     2,35 % p.a. 
Za celou dobu trvání smlouvy  3,66 % p.a. 
 
Za období roku 2012 je výkonnost portfolia výborných 4,58 % p.a. 
 
Zvolená strategie se ukázala pro potřeby města jako dobrá, za celou dobu trvání smlouvy došlo 
k průměrnému ročnímu zhodnocení prostředků ve výši 3, 66 % p.a. Je vidět, že bylo investováno 
opravdu do bezpečných instrumentů, k aktivnímu zhodnocování docházelo i v období finanční krize – 
poslední tři roky 2,35 % p.a.., tedy v době, kdy docházelo na finančních trzích k velkým ztrátám. 
Tomuto riziku odpovídá obecně nižší zhodnocení finančních prostředků. Likvidita prostředků 
na portfoliovém účtu je cca 10 dnů. 
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2) UnicreditBank 
 
Na počátku roku 2012 byl proveden průzkum trhu v oblasti běžných účtů a možnosti zhodnocení 
volných finančních prostředků města. Jako nejvýhodnější se jevila nabídka banky UnicreditBank 
s běžným účtem zhodnoceným sazbou 1,5 % p.a. Na tomto účtu je v tuto chvíli uloženo 15 mil. Kč 
s okamžitou likviditou. 
 
 
3) 5letý reinvesti ční spo řící státní dluhopis ( CZ0001003578) 

 

Reinvestiční spořící státní dluhopis je zaknihovaný cenný papír se splatností 5 až 6 let, jehož 
jmenovitá hodnota je 1 Kč. 
Úrokový výnos dluhopisu nebude pravidelně vyplácen, nýbrž bude jednou ročně ke stanovenému 
datu automaticky reinvestován  formou připsání dalších reinvesti čních spo řících státních 
dluhopis ů na majetkový ú čet. Počet kusů spořících státních dluhopisů se tedy každoročně zvyšuje. 
Reinvestované úrokové výnosy jsou tak dále zhodnocovány a budou vyplaceny k datu splatnosti 
dluhopisu.  

 

Výnosnost: 
 

1. Úrokový výnos  - po 1 roku – 1 % 
 

2. Úrokový výnos – po 2 letech – 2 % - průměrně 1,5 % 
      poznámka - teprve po 2 letech dosahuje výnosu jako běžný účet dle bodu 2) 

 
3. Úrokový výnos -  po 3 letech – 3 % - průměrně 2 % 

 
4. Úrokový výnos – po 4 letech – 4,5 % - průměrně 2,62 % 

poznámka – teprve po 4 letech dosahuje výnosu jako ČSOB AM v průběhu tří nejslabších let, 
tyto byly navíc okamžitě likvidní 

 
5. Úrokový výnos – po 5 letech – 6 % - průměrně 3,3% 

 
Z výše uvedeného je patrné, že 5letý reinvestiční spořící státní dluhopis je výhodný až po skončení 
celého spořícího období, což je 5 let. Likvidita tohoto dluhopisu není jen po skončení 5 letého období, 
MF bude přijímat žádosti o předčasné splacení dluhopisu 4 x ročně, nicméně tímto předčasným 
výběrem klesá výhodnost tohoto dluhopisu – vizte schéma výše. 
Reinvestiční spořící státní dluhopis, jak již z názvu vyplývá, je vhodným a atraktivním nástrojem 
především pro spoření v delším časovém horizontu (5 let). Jako nástroj pro zhodnocení volných 
finančních prostředků, kde jedním z nejdůležitějších kritérií je likvidita se jeví jako nevhodný. 
Na základě výše uvedeného OF nedoporučuje nákup reinvestičního spořícího státní dluhopisu 
a doporučuje ponechat finanční prostředky ve správě spol. ČSOB AM. Pokud RM usoudí, že tento 
instrument je vhodným nástrojem pro zhodnocení volných prostředků města, je navrhováno investovat 
pouze menší částku. Investováním větší částky či celkovým přesunem prostředků ze společnosti 
ČSOB AM dojde k výraznému oslabení rozpočtových možností města v následujících letech. 
 
Diskuse: 
D. Holman – navrhuje předložit tuto zprávu do finančního výboru. 
 
 
 

18. Informace o jednání Komise Zdravého m ěsta Rady m ěsta Ku řimi 
(Příloha č. 18, 18A, předkládá PaedDr. D. Holman, zpracovala Ing. N. Šiblová) 
 
Komise Zdravého města Rady města Kuřimi se sešla dne 29. 8. 2012. Projednávána byla témata: 
1) akce pořádané KZM ke Dnům zdraví 
2) kontrola nové verze webu města 
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Příloha: Zápis z jednání Komise Zdravého města Rady města Kuřimi ze dne 29. 8. 2012 
 
Přijaté usnesení: 519/2012 - RM  bere na v ědomí závěry z jednání Komise Zdravého města Rady 

města Kuřimi ze dne 29. 8. 2012. 
Hlasováno: pro 4, nep řítomen 1 (O. Štarha). 
 
 
 

20. Rozpočtové opat ření č. 7 
(Příloha č. 20, 20A, předkládá Ing. D. Sukalovský, zpracoval Ing. A. Varmužka) 
 
RM je předkládán návrh na provedení rozpočtového opatření č. 7, dle důvodové zprávy v příloze. 
 
Výdaje: oddíl 22 akce 1217000000 Revitalizace dopravního hřiště + 51.000,- Kč 
Výdaje: oddíl 64 rezerva        - 51.000,- Kč 
 
Přijaté usnesení: 520/2012 - RM schvaluje  rozpočtové opatření č. 7 k rozpočtu města na rok 2012. 
Hlasováno: pro 4, nep řítomen 1 (O. Štarha). 
 
 
 

21. Smlouva o provedení um ěleckého výkonu 
(Příloha č. 21, 21A, předkládá J. Koláček, zpracovala V. Štěpánová) 
 
Předkládám RM ke schválení smlouvu na vystoupení souboru Hradišťan, který zastupuje paní Jitka 
Burdová. Vzhledem k částce, která je vyšší než xxxxxxx,- Kč, žádám radu města o schválení smlouvy. 
(celkem xxxxxxx,- Kč). Částka bude hrazena z rozpočtu KD, kapitola Služby. (současný zůstatek 
410.000,- Kč). 
Pořad je plánovaný na 31. 10. 2012 a dle vyjádření programového pracovníka splníme všechny 
technické požadavky smlouvy. 
 
Příloha č. 1: Smlouva o provedení uměleckého výkonu 
 
Přijaté usnesení: 521/2012 - RM  schvaluje Smlouvu se souborem Hradišťan, zastoupeným Jitkou 

Burdovou na vystoupení dne 31. 10. 2012 v sále kulturního domu v Kuřimi. 
Hlasováno: pro 4, nep řítomen 1 (O. Štarha). 
 
 
 

23. Žádost o poskytnutí dotace - Seiferos 
(Příloha č. 23, předkládá Ing. D. Sukalovský) 
 
Dne 13. 9. 2012 byla doručena žádost společnosti Seiferos CZ, o. p. s., se sídlem Havlíčkova 387, 
664 34 Kuřim, IČ 255 58 102, o poskytnutí dotace na zabezpečení výukového programu pro základní 
školy v Kuřimi. Jednalo by se o příspěvek ve výši 40,- Kč/ žáka. Tato akce by byla naplánována na 
školní rok 2012/2013 podle plánu základních škol. 
 
Diskuse: 
D. Sukalovský – na toto lze žádat z Programu finanční podpory. Žádá, aby bylo společnosti Seiferos 
odpovězeno. 
 
 
 

28. Různé 
 
D. Sukalovský – členům rady byl zaslán materiál Ing. A. Varmužky – rozbor příjmů pro rozpočet 
následujícího roku. Žádá členy rady o jeho prostudování. 
A. Zimmermannová – musí se schválit na mimořádné radě, protože toto musí být zapracováno do 
nových obecně závazných vyhlášek, které budou předloženy do ZM dne 16. 10. 2012. 
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D. Holman – opět připomíná, že podobné žádosti jako žádost společnosti Seiferos patří ke schválení 
výborům a zastupitelstvu města. Není pro to, aby některé dotace schvalovala rada města a některé 
zastupitelstvo. 
 
D. Sukalovský – připomíná, že do mimořádného jednání RM musí být předložen návrh postupu, jak 
dále s kabelovou televizí v Kuřimi. Termín mimořádné rady bude ve středu 26. 9. 2012 v 18 hod. 
 
D. Holman – ptá se, zda radní souhlasí s osvětlením běžeckého oválu a využíváním šaten, každé 
úterý od 18-19 hod. pro veřejnost. Pověřuje D. Břenka nachystat tento materiál do jednání mimořádné 
RM dne 26. 9. 2012. 
 
Přijaté usnesení: 522/2012 - RM souhlasí  s osvětlením běžeckého oválu a využíváním šaten každé 

úterý od 18 - 19 hod. pro využití veřejnosti. 
Hlasováno: pro 4.  
 
 
Na jednání se dostavil S. Bartoš. 
 
 
D. Sukalovský – dnes proběhlo jednání s panem Roháčkem ohledně nástavby kotelny na sídlišti Na 
Loučkách. Jako nový návrh předložil vybudování 2 bytů a ostatní prostory využije pro služby. Má 
rozjednaný pronájem prostor pro cukrárnu a kanceláře. 
Z. Kříž – budeme se rovněž vyjadřovat k případné rekolaudaci stavby? 
S. Bartoš – jsme účastníky řízení, pokud dojde ke změně stavby. 
 
D. Holman – kotelna na ul. Popkova se zaměřuje. Část využije pí Štěpánová pro regionální knihovnu, 
ostatní prostory upravit pro flexibilní využití. 
 
 
 
 
Starosta ukončil jednání RM v 18,14 hodin. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ing. Drago Sukalovský  Jiří Koláček 
starosta města 1. místostarosta města 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ověřovatel zápisu: Zden ěk Kříž 
 
 
V Kuřimi dne 21. 9. 2012 
 
Zapsala: Petra Glosová 
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Přílohy: 
1, 1A   Plnění usnesení Rady města Kuřimi ke 12. 9. 2012 
2, 2A Zrušení obecně závazné vyhlášky č. 9/1999 – o volných bytech v majetku 

města 
3, 3A, 3B, 3C  České dráhy, a.s. – smlouva o právu provést stavbu 

Srážková voda – dodatky ke smlouvě 
4, 4A, 4B E. ON Distribuce, a.s. – zřízení věcného břemene pro stavbu „Kuřim, kab. sm. 

NN, Gřes, p. č. 2642/835“ 
5   Souhlas s vybudováním zdvihací plošiny 

Ukončení nájemní smlouvy 
6   E. ON Energie, a.s. – výpověď smluv 
7, 7A, 7B  Vendula Chládková – odvolání ve věci výpovědi nájemní smlouvy 
8, 8A   Vyřazení majetku 
9, 9A   Rozhodnutí o přidělení zakázky – služby BOZP a PO 
10, 10A, 10B Souhlas se vstupem na pozemek města za účelem vybudování přípojky 

optického kabelu, stavba „Kuřim – napojení PČR, ul. Jungmannova, na 
optickou síť KME“ 

11, 11A   „Kabelová smyčka VN Kuličkové šrouby“ 
12, 12A Centrum obchodu a služeb, Kuřim ul. Blanenská“ – vyjádření k projektové 

dokumentaci pro územní řízení 
13, 13A   Výběrové řízení „Oprava povrchů místních komunikací v Kuřimi v roce 2012“ 
14, 14A, 14B  Výměna oken v obecních bytech - Rozhodnutí o přidělení zakázky 
15, 15A, 15B Zrušení Nařízení města Kuřimi č.1/2011 a vydání nového Nařízení města 

Kuřimi č.2/2012 kterým se vymezují úseky místních komunikací, na kterých se 
pro jejich malý dopravní význam nezajišťuje sjízdnost a schůdnost 
odstraňováním sněhu a náledí, a kterým se stanovuje rozsah, způsob a lhůty 
odstraňování závad ve schůdnosti chodníků, místních komunikací 
a průjezdních úseků silnic 

16   Změna poskytovaní sociálních služeb Centra sociálních služeb Kuřim 
17   Zpráva o zhodnocování disponibilních finančních prostředků města 
18, 18A   Informace o jednání Komise Zdravého města Rady města Kuřimi 
19, 19A   Zápis komise stavební ze dne10. 9. 2012 
20, 20A   Rozpočtové opatření č. 7 
21, 21A   Smlouva o provedení uměleckého výkonu 
22, 22A   Zápis z jednání komise dopravy dne 12. 9. 2012 
23   Žádost o poskytnutí dotace - Seiferos 
24   Schválení dalších členů Bytového družstva Sv. Ján Kuřim, družstvo 
25, 25A Projektová příprava Sportovní haly a Společenského a kulturního centra 

v Kuřimi 
26 Rudolf Bikár – žádost o zpětvzetí výpovědi nájmu, výměna bytu xxxxxxxx 
27 Wellness Kuřim s.r.o. – dozorčí rada 
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Z á p i s   č í s l o  28/2012 
 

ze schůze Rady města Kuřimi konané dne 19. 9. 2012 v zasedací místnosti MěÚ 
Kuřim 

 
Přítomni:   Ing. Drago Sukalovský  starosta 

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

 
   Mgr. Alena Zimmermannová tajemnice MěÚ 
 
Omluven:   Ing. Oldřich Štarha  místostarosta 
 
 
Ověřovatel zápisu: Zdeněk Kříž 
 
 
Starosta zahájil jednání v 14,08 hodin, na zahájení jednání bylo p řítomni 4 členové RM. 
RM je usnášeníschopná. 
 
 
Program jednání: 
 

1.  Plnění usnesení Rady města Kuřimi ke 12. 9. 2012 
 

2.  Zrušení obecně závazné vyhlášky č. 9/1999 – o volných bytech v majetku města 
 

3.  České dráhy, a.s. – smlouva o právu provést stavbu 
3.1.  Srážková voda – dodatky ke smlouvě 

 
4.  E. ON Distribuce, a.s. – zřízení věcného břemene pro stavbu „Kuřim, kab. sm. NN, 

Gřes, p. č. 2642/835“ 
 

5.  Souhlas s vybudováním zdvihací plošiny 
5.1.  Ukončení nájemní smlouvy 

 
6.  E. ON Energie, a.s. – výpověď smluv 

 
7.  Vendula Chládková – odvolání ve věci výpovědi nájemní smlouvy 

 
8.  Vyřazení majetku 

 
9.  Rozhodnutí o přidělení zakázky – služby BOZP a PO 

 
10.  Souhlas se vstupem na pozemek města za účelem vybudování přípojky optického 

kabelu, stavba „Kuřim – napojení PČR, ul. Jungmannova, na optickou síť KME“ 
 

11.  „Kabelová smyčka VN Kuličkové šrouby“ 
 

12.  Centrum obchodu a služeb, Kuřim ul. Blanenská“ – vyjádření k projektové 
dokumentaci pro územní řízení 

 
13.  Výběrové řízení „Oprava povrchů místních komunikací v Kuřimi v roce 2012“ 

 
14.  Výměna oken v obecních bytech - Rozhodnutí o přidělení zakázky 

 
15.  Zrušení Nařízení města Kuřimi č.1/2011 a vydání nového Nařízení města Kuřimi 

č.2/2012 kterým se vymezují úseky místních komunikací, na kterých se pro jejich malý 
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dopravní význam nezajišťuje sjízdnost a schůdnost odstraňováním sněhu a náledí, 
a kterým se stanovuje rozsah, způsob a lhůty odstraňování závad ve schůdnosti 
chodníků, místních komunikací a průjezdních úseků silnic 

 
16.  Změna poskytovaní sociálních služeb Centra sociálních služeb Kuřim 

 
17.  Zpráva o zhodnocování disponibilních finančních prostředků města 

 
18.  Informace o jednání Komise Zdravého města Rady města Kuřimi 

 
19.  Zápis komise stavební ze dne10. 9. 2012 

 
20.  Rozpočtové opatření č. 7 

 
21.  Smlouva o provedení uměleckého výkonu 

 
22.  Zápis z jednání komise dopravy dne 12. 9. 2012 

 
23.  Žádost o poskytnutí dotace - Seiferos 

 
24.  Schválení dalších členů Bytového družstva Sv. Ján Kuřim, družstvo 

 
25.  Projektová příprava Sportovní haly a Společenského a kulturního centra v Kuřimi 

 
26.  Rudolf Bikár – žádost o zpětvzetí výpovědi nájmu, výměna bytu xxxxxxxx 

 
27.  Wellness Kuřim s.r.o. – dozorčí rada 

 
 28. Různé 
 
 
 

1. Plnění usnesení Rady m ěsta Ku řimi ke 12. 9. 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 12. 9. 2012. 
 
Diskuse: 
D. Holman – žádá o změnu formulace informace o průběhu plnění usnesení č. 266/2011 - návrh 
připravuje D. Holman. 
 
Přijaté usnesení: 493/2012 - RM  bere na v ědomí  stav plnění usnesení k 12. 9. 2012 se změnou. 
Hlasováno: pro 4, nep řítomen 1 (Ing. O. Štarha). 
 
 
 

3. České dráhy, a.s. – smlouva o právu provést stavbu 
(Příloha č. 3, 3A, 3B, předkládá Ing. D. Sukalovský, zpracoval Mgr. P. Kavka) 
 
Odbor majetkoprávní předkládá RM návrh na uzavření smlouvy o právu provést stavbu, kdy 
stavebníkem budou České dráhy, a.s., se sídlem Nábřeží L. Svobody 1222, Praha 1, IČ 70994226, 
a jejím předmětem bude dotčení části pozemku p. č. 375, k. ú. Kuřim. Na dotčené části pozemku má 
být vybudován chodník a nástupní rampa do budovy nádraží ČD. 
Na základě jednání představitelů města a ČD by měly být oba stavební objekty v budoucnu ve 
vlastnictví města. 
 
Příloha – návrh smlouvy 
 - situace 
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Přijaté usnesení: 494/2012 - RM schvaluje uzavření smlouvy o právu provést stavbu se společností 
České dráhy, a.s., se sídlem Nábřeží L. Svobody 1222, Praha 1, IČ 70994226, 
v rámci realizace stavby „Rekonstrukce výpravní budovy v žst. Kuřim“, jíž bude 
dotčena část pozemku p. č. 375, k. ú. Kuřim. 

Hlasováno: pro 4, nep řítomen 1 (Ing. O. Štarha). 
 
 

3.1. Srážková voda – dodatky ke smlouv ě 
(Příloha č. 3, 3C, 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), 
budov MŠ Zborovská, budovy č. p. 1082 (Wellness Kuřim s.r.o.) dodatky ke smlouvám o dodávce 
vody a odvodu odpadních vod. Od 1. 1. 2013 by mělo dojít k navýšení hodnoty množství odváděných 
srážkových vod z 0,507 m/rok na 0,548 m/rok. Tato skutečnost je podložena údaji Českého 
hydrometeorologického ústavu (vizte příloha v RM dne 5. 9. 2012). Město vystupuje v předkládaných 
smlouvách jako vlastník nebo odběratel. 
OMP byl na minulé radě uložen úkol zajistit finanční analýzu této skutečnosti. Ze získané tabulky je 
patrné, že BVaK a.s. by se od ledna roku platilo za všechny dotčené objekty o 27.963,- Kč ročně víc. 
 
Příloha – tabulka 
 
Diskuse: 
Z. Kříž – možná by bylo vhodné zadat studii na využití srážkové vody. Odbory životního prostředí 
a odbor investiční by zpracovaly materiál o této problematice a předložily na jednání RM a poté by se 
mohla zadat studie. 
D. Sukalovský – jak řešit technicky? 
Z. Kříž – ne u všech budov, jen např. u základních škol a Wellness Kuřim, u těch, které mají velkou 
plochu střechy. 
J. Koláček – řešení by bylo investičně nákladné. 
D. Sukalovský – žádá odbor majetkoprávní, aby zjistil informace, co se děje s penězi, které BVaK 
vybírá z jimi neprovozované kanalizace. Např. kanalizaci po státním statku opravuje město za své 
peníze. Jak se přerozděluje zisk a proč se nevrací do údržby kanalizace ve městě. 
 
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. 

Hlasováno: pro 0, proti 3 (D. Sukalovský, Z. K říž, D. Holman), zdržel se 1 (J. Kolá ček), 
nepřítomen 1 (Ing. O. Štarha). 
Usnesení nebylo p řijato. 
 
 
 

2. Zrušení obecn ě závazné vyhlášky č. 9/1999 – o volných bytech 
v majetku m ěsta 
(Příloha č. 2, 2A, předkládá Ing. D. Sukalovský, zpracoval Mgr. P. Kavka) 
 
OMP dostal od rady města pokyn ke zpracování drobné technické novelizace obecně závazné 
vyhlášky č. 9/1999 – o volných bytech v majetku města a bytových náhradách. Po konzultaci 
s odborem dozoru a kontroly MV ČR upozorňuje, že tato obecně závazná vyhláška není v souladu 
s § 10 zákona č. 128/2000 Sb., o obcíh. Citované ustanovení zákona přesně vymezuje okruh 
povinností v samostatné působnosti, které může obec ukládat formou obecně závazné vyhlášky. 
Bytová problematika je mimo rámec tohoto ustanovení. Předchozí zákon č. 367/1990 Sb., o obcích byl 
v úpravě vyhlášek benevolentnější a požadoval „pouze“ soulad se zákony a obecně závaznými 
předpisy vydanými ústředními orgány státní správy k jejich provedení. 
 
(§ 10 současného zákona) Povinnosti může obec ukládat v samostatné působnosti obecně závaznou 
vyhláškou 
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a) k zabezpečení místních záležitostí veřejného pořádku; zejména může stanovit, které činnosti, jež by 
mohly narušit veřejný pořádek v obci nebo být v rozporu s dobrými mravy, ochranou bezpečnosti, 
zdraví a majetku, lze vykonávat pouze na místech a v čase obecně závaznou vyhláškou určených, 
nebo stanovit, že na některých veřejných prostranství v obci jsou takové činnosti zakázány, 
b) pro pořádání, průběh a ukončení veřejnosti přístupných sportovních a kulturních podniků, včetně 
tanečních zábav a diskoték, stanovením závazných podmínek v rozsahu nezbytném k zajištění 
veřejného pořádku, 
c) k zajištění udržování čistoty ulic a jiných veřejných prostranství, k ochraně životního prostředí, 
zeleně v zástavbě a ostatní veřejné zeleně (dále jen "veřejná zeleň") a k užívání zařízení obce 
sloužících potřebám veřejnosti, 
d) stanoví-li tak zvláštní zákon. 
 
Z výše uvedeného důvodu OMP navrhuje, aby byla předmětná vyhláška zrušena. Vzhledem k nutnosti 
ošetření těchto společensky významných právních vztahů a postupů, doporučuje OMP, aby byla 
přijata forma pravidel. 
 
Tento materiál předkládá OMP radě města k diskuzi bez návrhu usnesení a žádá, aby byly členy rady 
případně dodány písemné podněty na úpravu textu pravidel, aby mohl být materiál předložen 
nejbližšímu jednání zastupitelstva města dne 16. 10. 2012. Veškeré změny oproti současnému stavu 
jsou zapracovány kurzívou. 
 
Příloha - návrh pravidel 
 
Na jednání se dostavil v 14,15 h. Mgr. P. Kavka (vedoucí odboru majetkoprávního). 
 
Diskuse: 
D. Holman – čl. 5, bod 1 – platí 6 bodů? 
P. Kavka – ano, rada je flexibilnější a může na situaci reagovat. 
Z. Kříž – je uvedeno „se bez řádné omluvy nedostaví“ – co je řádná omluva? Navrhuje změnu „bez 
písemné omluvy“ nebo vypustit slovo řádná. 
D. Holman – když se nedostaví na jednání, nebude z pořadníku vyškrtnut. Mohou využít jako taktiku. 
P. Kavka – výběrové řízení proběhne, nezastaví se. 
D. Holman – pokud to chceme měnit, tak to musíme vymyslet jinak. Omluvu budou zneužívat. V čl. 6, 
bod b) – mají bodové ohodnocení bytové potřebnosti o jeden (a další) bod nižší. Co se tím myslí? 
P. Kavka – zůstalo z původní vyhlášky. 
D. Holman – čl. 10 – bod 1) – RM má možnost použít volný byt. 
P. Kavka – ZM může doporučit RM, proto se radě města vyhrazuje tato možnost. 
D. Holman – čl. 11 – bod 2 – pořadník schválený podle dosavadních předpisů se zrušuje ke dni 
účinnosti pořadníku sepsaného podle těchto pravidel? 
P. Kavka – pořadník zůstává, jen se mění pravidla. 
 
 
 

4. E. ON Distribuce, a.s. – z řízení věcného b řemene pro stavbu 
„Ku řim, kab. sm. NN, G řes, p. č. 2642/835“ 
(Příloha č. 4, 4A, 4B, předkládá Ing. D. Sukalovský, zpracovala Ing. V. Fidrmucová) 
 
Společnost Puttner s.r.o. v zastoupení investora 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 s názvem „Kuřim, kab. sm., NN, Gřes, p. č. 2642/835“ – viz příloha A. 
Stavbou bude dotčený pozemek, který je ve vlastnictví města Kuřim a to parc. č. 5064 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: 495/2012 - RM schvaluje  zřízení věcného břemene ve prospěch společnosti 

E. ON Distribuce, a.s., se sídlem v Českých Budějovicích, F. A. Gerstnera 2151/6, 
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PSČ 370 49, IČ 28085400, jako oprávněného z věcného břemene v rozsahu dle 
přílohy na pozemku parc. č. 5064 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 (Ing. O. Štarha). 
 
 
 

5. Souhlas s vybudováním zdvihací plošiny 
(Přílohy č. 5, předkládá Ing. D. Sukalovský, zpracovala A. Janoušková) 
 
Město Kuřim je členem Společenství vlastníků domu Legionářská 816 a 817 a nám. Osvobození 818 
a 819 v Kuřimi. Podíl města v tomto společenství je 11,6744 % (4 byty + kryt CO). 
Dne 11. 9. 2012 se na OMP dostavila paní Polášková, vlastník bytové jednotky č. x, Legionářská xxx, 
Kuřim. Paní Polášková žádá Město Kuřim, jako vlastníka obecních bytů, o souhlas s montáží zdvihací 
plošiny z I. nadzemního podlaží do prostoru vstupních dveří vchodu Legionářská xxx. Zdvihací plošina 
bude umístěna na schodišti těsně u zdi a v době mimo provoz bude její hlavní část sklopena tak, aby 
neomezovala chůzi po schodišti. Plošinu bude využívat manžel paní Poláškové, který je upoután na 
invalidní vozík. Zřízení plošiny hradí stát a provozovatel – manželé Poláškovi. 
Dle informací OSVO bude montáž zdvihací plošiny prováděna v režimu ohlášení stavby a k povolení 
je potřeba souhlas vlastníků bytových jednotek, jelikož bude umístěna ve společných částech domu. 
Dle zákona č. 72/1994 Sb., o vlastnictví bytů, postačuje souhlas tříčtvrtinové většiny všech vlastníků 
jednotek. 
 
Přijaté usnesení: 496/2012 - RM  souhlasí  s montáží zdvihací plošiny pro invalidní vozík ve 

společných prostorách bytového domu Legionářská xxx, Kuřim. 
Hlasováno: pro 4, nep řítomen 1 (Ing. O. Štarha). 
 
 
 

5.1. Ukončení nájemní smlouvy 
(Příloha č. 5, předkládá Ing. D. Sukalovský, zpracovala A. Janoušková) 
 
Pan David Ševčík, trvale bytem xxxxxxxxxxxxxxxxxxx Kuřim požádal dne 11. 9. 2012 o ukončení 
nájemní smlouvy, jejímž předmětem je byt č. xxxxxxxx umístěný v podkroví domu č. p. xxxxxxxxxxxxx, 
xxx, dohodou ke dni 30. 9. 2012. Důvodem ukončení nájemního vztahu je stěhování žadatele. 
Nájemní smlouva byla uzavřena dne 3. 3. 2004 mezi Městem Kuřim a společnými nájemci – manž. 
Davidem a Lenkou Ševčíkovými. Paní Ševčíková dne 25. 4. 2012 úředním zápisem prohlásila, že ke 
dni 25. 4. 2012 opustila společnou domácnost. Dohoda o ukončení nájmu bude tedy uzavřena pouze 
s panem Ševčíkem. 
OMP doporučuje předmětnou dohodu uzavřít. Byt bude poté ihned nabídnut ve smyslu obecně 
závazné vyhlášky č. 9/1999, o volných bytech v majetku města a bytových náhradách, k výměně 
stávajícím nájemcům. 
 
Přijaté usnesení:  497/2012 - RM schvaluje  ukončení nájemní smlouvy uzavřené s panem Davidem 

Ševčíkem, trvale bytem xxxxxxxxxxxxxxx Kuřim, jejímž předmětem je nájem 
obecního bytu č. xxxxx v Kuřimi, umístěného v podkroví bytového domu č. p. xxx, 
xxxxxxxxxxxxx, a to dohodou ke dni 30. 9. 2012. 

Hlasováno: pro 4, nep řítomen 1 (Ing. O. Štarha). 
 
 
 

6. E. ON Energie, a.s. – výpov ěď smluv 
(Příloha č. 6, předkládá Ing. D. Sukalovský, zpracovala J. Chaloupková) 
 
V souvislosti s připravovaným nákupem el. energie a plynu na Českomoravské komoditní burze 
Kladno je potřeba ukončit smlouvy na dodávku elektřiny, které byly uzavřeny na dobu neurčitou. 
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Jedná se o smlouvy, jejichž předmětem je dodávka elektřiny pro odběrná místa „myslivecká chata“ na 
ul. Hybešova, sběrný dvůr na ul. Havlíčkova, márnice a rozvaděč na nám. 1. května. 
 
Přijaté usnesení: 498/2012 - RM schvaluje výpověď smluv uzavřených se společností E. ON 

Energie, a.s., se sídlem F. A. Gerstnera 2151/6, 370 49 České Budějovice, 
IČ 26078201, jejichž předmětem je dodávka elektřiny pro odběrná místa 
„myslivecká chata“ na ul. Hybešova, sběrný dvůr na ul. Havlíčkova, márnice na ul. 
Tišnovská a rozvaděč na nám. 1. května v Kuřimi. Výpovědní lhůta činí 3 měsíce. 

Hlasováno: pro 4, nep řítomen 1 (Ing. O. Štarha). 
 
 
 

7. Vendula Chládková – odvolání ve v ěci výpov ědi nájemní smlouvy 
(Příloha č. 7, 7A, 7B, předkládá Ing. D. Sukalovský, zpracovala J. Chaloupková) 
 
RM schválila usnesením číslo 436/2012 ze dne 20. 8. 2012 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 paní Vendulou 
Chládkovou, bytem xxxxxxxxxx 664 34 Kuřim. Výpověď byla doručena dne 27. 8. 2012. Výpovědní 
lhůta činí dle čl. 3 odst. 3. 2. smlouvy jeden měsíc. Nájemní smlouva má být ukončena ke dni 30. 9. 
2012. 
Dne 3. 9. 2012 bylo OMP doručeno odvolání ve věci výpovědi – viz příloha, ve kterém výše 
jmenovaná žádá o přehodnocení celé věci s tím, že by pozemek ráda užívala i nadále a v souladu 
s nájemní smlouvou. 
OMP navrhuje výpověď vzít zpět s podmínkou uzavření dodatku k nájemní smlouvě, který by změnil 
dobu nájmu na dobu určitou ½ až 1 roku a také by zahrnoval závazek nájemce neužívat zahradu 
k umístění jakéhokoliv psa. 
 
Příloha – odvolání, návrh dodatku 
 
Přijaté usnesení: 499/2012 - RM schvaluje zpětvzetí výpovědi nájmu části pozemku parc. č. 2777/1, 

k. ú. Kuřim o výměře 353 m2, jehož nájemcem je paní Vendula Chládková, bytem 
xxxxxxxx 664 34 Kuřim. 

Hlasováno: pro 3 (D. Sukalovský, D. Holman, J. Kolá ček), proti 1 (Z. K říž), nepřítomen 1 (Ing. 
O. Štarha). 
 
Přijaté usnesení: 500/2012 - RM schvaluje uzavření dodatku č. 1 nájemní smlouvy č. 187/2007 ve 

věci nájmu části pozemku parc. č. 2777/1, k. ú. Kuřim o výměře 353 m2 s paní 
Vendulou Chládkovou, bytem xxxxxxxxxxx 664 34 Kuřim, jehož předmětem je 
změna doby nájmu a povinností nájemce. 

Hlasováno: pro 3 (D. Sukalovský, D. Holman, J. Kolá ček), proti 1 (Z. K říž), nepřítomen 1 (Ing. 
O. Štarha). 
 
 
 

8. Vyřazení majetku 
(Přílohy č. 8, 8A, předkládá Ing. D. Sukalovský, zpracovala J. Chaloupková) 
 
Odbor majetkoprávní předkládá RM návrh na vyřazení nepotřebného majetku dle přílohy. Část 
majetku bude nabídnuta charitativní organizaci. 
 
Diskuse: 
Z. Kříž – v příloze není podpis členky komise, žádá doplnit. 
 
Přijaté usnesení: 501/2012 - RM schvaluje vyřazení majetku z majetku města dle přílohy. 
Hlasováno: pro 4, nep řítomen 1 (Ing. O. Štarha). 
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24. Schválení dalších členů Bytového družstva Sv. Ján Ku řim, 
družstvo  
(Příloha č. 24, předkládá Ing. D. Sukalovský, zpracovala A. Janoušková) 
 
Město Kuřim je většinový spoluvlastník družstevního bytu č. 19 v domě č. p. 1468 ul. Hojerova 
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: 502/2012 - RM bere na v ědomí  uzavření „smlouvy o převodu práv a povinností 

spojených s členstvím v bytovém družstvu“ mezi paní Danielou Gottardo, trvale 
bytem xxxxxxxxxxxxxx 664 34 Kuřim, a manž. Václavem a Evou Fialovými, oba 
trvale bytem xxxxxxxxxxxxx 612 00 Brno, a schvaluje  budoucí pronájem bytové 
jednotky č. 1468/19 členům Bytového družstva Sv. Ján Kuřim, družstvo, se sídlem 
Jungmannova 968, 664 34 Kuřim, IČ 26277212 – manž. Václavu a Evě Fialovým, 
oba trvale bytem xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 612 00 Brno. 

Hlasováno: pro 4, nep řítomen 1 (Ing. O. Štarha). 
 
 
 

14. Výměna oken v obecních bytech - Rozhodnutí o p řidělení 
zakázky  
(Příloha č. 14, 14A, 14B, předkládá Ing. D. Sukalovský, zpracovala A. Janoušková) 
 
V souladu s Vnitřní směrnicí Rady města Kuřimi č. 1/2009, o veřejných zakázkách města Kuřimi, bylo 
zajišťujícím odborem – OMP – realizováno zadávací řízení na zakázku města Kuřimi s názvem 
„Vým ěna oken v obecních bytech“ . 
Zakázka je kryta schváleným rozpočtem města v ORG 1031 000 000. Prostřednictvím výzvy k podání 
nabídky byly získány nabídky 7 uchazečů. Při posuzování nabídek hodnotící komisí byly vyřazeny dvě 
společnosti (vizte zpráva o hodnocení nabídek) a to společnost OKNOSTYL group s.r.o. a společnost 
VAPEko system, s.r.o. Ostatní nabídky byly posuzovány. 
Hodnotícím kritériem byla nabídková cena . 
Na základě zhodnocení získaných nabídek je hodnotící komisí doporučena radě města jako 
nejvhodn ější nabídka firmy A-OKNA s.r.o. , se sídlem Tišnovská 47, 664 34 Kuřim, IČ 25501461, 
v hodnotě 236.993,- Kč bez DPH. Hodnotící komise se jednomyslně shodla na výsledném pořadí. 
Termín zhotovení díla: do 15. 11. 2012. 
 
Příloha A - Zpráva o posouzení a hodnocení nabídek  
Příloha B - Návrh smlouvy o dílo potvrzený uchazečem 
 
 
Na jednání se dostavila A. Janoušková (referentka odboru majetkoprávního). 
 
 
Diskuse: 
Z. Kříž – proč se poptávala okna se středovým těsněním? 
A. Janoušková – mají lepší izolační vlastnosti. Není to diskriminační hledisko, protože z oslovených 
firem toto těsnění dělají 4. 
D. Holman – společnost Vapeko systém s.r.o. poslala jednoduše zpracovanou nabídku. Měli být 
vícekrát upozorněni na doložení požadovaných specifikací. 
A. Janoušková - nebylo specifikováno, co nabízí za profil. Ani na písemnou výzvu nedoložili 
požadované. 
D. Holman – žádá znovu oslovit společnost Vapeko systém s.r.o. a pokud opravdu nemají zájem, tak 
potom uzavřít smlouvu s A-OKNA s.r.o. 
P. Kavka – upozorňuje, že termín hoří. 
Z. Kříž – navrhuje uzavřít rozpravu a hlasovat. 
D. Holman – navrhuje usnesení ve znění: 
Návrh usnesení: RM pov ěřuje  odbor majetkoprávní doplnit požadované specifikace od společnosti 

Vapeko systém s r.o. 
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Hlasováno: pro 1 (D. Holman), proti 1 (D. Sukalovsk ý), zdrželi se 2 (J. Kolá ček Z. Kříž), 
nepřítomen 1 (Ing. O. Štarha). 
Usnesení nebylo p řijato. 
 
D. Sukalovský – hájí zájmy občanů tím, že pokud vybereme vítěznou firmu, tak dodržíme termín 
výměny oken. Není možno měnit okna v zimě. 
 
Přijaté usnesení: 503/2012 - RM  souhlasí s výsledkem hodnocení uvedeným ve zprávě 

o posouzení a hodnocení nabídek na zakázku „Výměna oken v obecních bytech“ 
a souhlasí  s uzavřením smlouvy o dílo s firmou A-OKNA, s.r.o., se sídlem 
Tišnovská 47, 664 34 Kuřim, IČ 25501461, za cenu 270.172,02 Kč. 

Hlasováno: pro 3 (D. Sukalovský, J. Kolá ček, Z. Kříž), proti 1 (D. Holman), nep řítomen 1 (Ing. 
O. Štarha). 
 
 
 

26. Rudolf Bikár – žádost o zp ětvzetí výpov ědi nájmu, vým ěna bytu 
č. 1122/7 
(Příloha č. 26, předkládá Ing. D. Sukalovský, zpracovala A. Janoušková) 
 
Pan Rudolf Bikár je nájemcem obecního bytu č. xxxxxx o velikosti 2+1, který je umístěn 
v 1. podzemním podlaží bytového domu č. xxxxxxxxxxxxxxxx na ul. Bezručova čtvrť na pozemcích 
parc. č. 2138/3, 2138/2, 2138/1 vše v k. ú. Kuřim. Nájemní smlouva byla uzavřena dne 15. 6. 2006 na 
dobu neurčitou. Jelikož byl pan Bikár zbaven způsobilosti k právním úkonům jednají jeho jménem 
opatrovníci, momentálně od 18. 7. 2012 pan Ladislav Samko, bytem xxxxxxxxxxxxxxxxxxx Kuřim. 
RM na své schůzi dne 4. 4. 2012 pod č. usn. 142/2012 schválila panu Rudolfu Bikárovi výpověď 
nájmu bytu s tříměsíční výpovědní lhůtou (ke dni 30. 4. 2012 činila dlužná částka xxxxxxxx,- Kč). 
Výpověď nájmu bytu byla opatrovníkem Juliem Bikárem převzata dne 6. 6. 2012 a povinnost vyklidit 
byt tak má ke dni 30. 9. 2012. 
Dne 17. 9. 2012 bylo doplaceno dlužné nájemné v celkové výši xxxxxxx,- Kč. Poplatek z prodlení bude 
řešen samostatně. 
Dne 18. 9. 2012 požádal pan Rudolf Bikár, v zastoupení opatrovníka pana Samka, o zpětvzetí 
výpovědi nájmu bytu. 
Město Kuřim má nyní jeden volný byt – č. xxxxxx, 1+kk, umístěný ve IV. nadzemním podlaží bytového 
domu č. xxxxxxxxxxxxx na ul. xxxxxxxxxxxx v Kuřimi. Pan Rudolf Bikár, v zastoupení opatrovníka 
pana Samka, jako jediný na výzvu města reagoval a požádal o výměnu bytové jednotky č. xxxxxx za 
nabízenou bytovou jednotku č. xxxxxxx. 
OMP z důvodu uhrazení jistiny dluhu doporučuje žádosti o zpětvzetí výpovědi vyhovět, současně 
doporučuje schválit výměnu bytových jednotek, ovšem jen v případě, že pan Bikár, v zastoupení 
opatrovníka pana Samka, přistoupí na to, že nová nájemní smlouva bude uzavřena na dobu určitou tří 
měsíců. Model uzavírání nájemních smluv na dobu určitou tří měsíců byl zaveden i u ostatních 
dlužníků, u kterých RM v minulosti rozhodla o zpětvzetí výpovědi. Pan Samko však nechce přistoupit 
na uzavření nové nájemní smlouvy na dobu určitou a trvá na zachování nájemní smlouvy uzavřené na 
dobu neurčitou, neboť vzhledem k duševnímu stavu nájemce jde podle něj o případ hodný zvláštního 
zřetele. Pan Samko jako opatrovník nechce připustit oslabení právní jistoty nájemce (možnost 
neprodloužení NS) a uvádí, že pokud nebude jeho žádosti vyhověno, požádá o zproštění 
opatrovnictví, kterým by mohlo být pověřeno Město Kuřim. Pokud RM schválí zpětvzetí výpovědi 
nájmu bytu a výměnu bytových jednotek, je nutné formálně ukončit stávající nájemní smlouvu. 
 
 
Z jednání odešel v 15,17 hod. D. Holman. 
 
Diskuse: 
P. Kavka – pozitivní zpráva je, že byl dluh zaplacen. Potřebujeme tuto situaci vyřešit do 30. 9. 2012 
dokud neuplyne výpovědní lhůta. 
 
Přijaté usnesení: 504/2012 - RM schvaluje  zpětvzetí výpovědi nájmu bytu č. xxxxxx umístěného 

v 1. podzemním podlaží bytového domu č. p. xxxxxxxxxx, k. ú. Kuřim, jehož 
nájemcem je pan Rudolf Bikár, trvale bytem xxxxxxxxxxxxxx, Kuřim. 

Hlasováno: pro 3, nep řítomni 2 (Ing. O. Štarha, D. Holman). 
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Přijaté usnesení: 505/2012 - RM  schvaluje ukončení nájemní smlouvy uzavřené s panem Rudolfem 
Bikárem, trvale bytem xxxxxxxxxxxxxxxxxx, Kuřim, jejímž předmětem je nájem 
bytové jednotky č. xxxxxxxxx umístěné v 1. podzemním podlaží budovy č. p. xxxx, 
xxxxxxxxxx na ul. xxxxxxxxxxxxxx v Kuřimi, dohodou ke dni 30. 9. 2012. 

Hlasováno: pro 3, nep řítomni 2 (Ing. O. Štarha, D. Holman). 
 
 
Přijaté usnesení: 506/2012 - RM schvaluje uzavření nájemní smlouvy s panem Rudolfem Bikárem, 

trvale bytem xxxxxxxxxxxxxxxxxxx, Kuřim, jejímž předmětem je nájem bytu 
č. xxxxxxx umístěného ve IV. nadzemním podlaží budovy č. p. xxxxxxxxxxxxxxxxxx 
na ul. xxxxxxxxxxxxx v Kuřimi za nájemné ve výši 56,- Kč/m2/měs. + zálohy na 
služby. 

Hlasováno: pro 3, nep řítomni 2 (Ing. O. Štarha, D. Holman). 
 
 
 

27. Wellness Ku řim s.r.o. – dozor čí rada 
(Příloha č. 27, předkládá Ing. D. Sukalovský, zpracoval Mgr. P. Kavka) 
 
ZM rozhodlo na svém minulém zasedání dne 13. 9. 2012, že nedojde k navýšení počtu členů dozorčí 
rady v obchodní společnosti Wellness Kuřim s.r.o., se sídlem Blanenská 1082, Kuřim, IČ 29213380. 
Stále tedy zůstává v platnosti usnesení ZM č. 1130/2012 ze dne 21. 8. 2012: 
„ZM navrhuje Radě města Kuřimi v působnosti valné hromady k volbě členy dozorčí rady Wellness 
Kuřim s.r.o., IČ 29223380, Blanenská 1082, 664 34 Kuřim a to Jiřího Poláše, Jiřího Jakubce, 
Aleše Varmužku, Františka Mertu a Jiřího Marka.“ 
 
Z tohoto důvodu doporučuje OMP, aby bylo zrušeno následující usnesení RM č. 482/2012 ze dne 
5. 9. 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.“ 
V této věci OMP dále sděluje, že současný člen dozorčí rady pan Ing. Jiří Jakubec je ve střetu zájmu, 
neboť pro Wellness Kuřim s.r.o. vykonává činnost daňového poradce. Navíc jeho členství zaniklo dle 
§ 200 odst. 2 obchodního zákoníku. Pan Ing. Aleš Varmužka se své kandidatury vzdal. Zbývající 
navržení kandidáti pan Jiří Poláš, František Merta a Jiří Marek mohou být zvoleni. 
 
 
Na jednání se dostavil D. Holman. 
 
 
Přijaté usnesení: 507/2012 - RM ruší usnesení rady města č. 482/2012 ze dne 5. 9. 2012 ve věci 

dozorčí rady společnosti Wellness Kuřim s.r.o. 
Hlasováno: pro 4, nep řítomen 1 (Ing. O. Štarha). 
 
 
Přijaté usnesení: 508/2012 - 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, Františka Mertu a Jiřího Marka. 

Hlasováno: pro 4, nep řítomen 1 (Ing. O. Štarha). 
 
 
Diskuse: 
D. Holman – jak daleko je volba dozorčí rady pro Centrum technických služeb Kuřim? 
P. Kavka – musí se stanovit, kolik lidí v dozorčí radě CTSK chcete a kolikaleté bude funkční období. 
D. Holman – stejně jako u Wellness Kuřim. Uvést, že se dozorčí rada bude scházet nejméně 1x za 
čtvrt roku a funkční období bude 3 roky. 
J. Koláček – navrhuje do dozorčí rady CTSK Ing. Oldřicha Hrdinu. Předloží návrh zastupitelstvu. 
 
 
Z jednání odešel Mgr. P. Kavka. 
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9. Rozhodnutí o p řidělení zakázky – služby BOZP a PO 
Název (předmět) zakázky: Poskytování služeb v oblasti BOZP a PO 
Evidenční číslo zakázky: B-KÚ-2012-002 
(Příloha č. 9, 9A, předkládá Ing. D. Sukalovský, zpracoval Ing. A. Varmužka) 
 
Odboru finančnímu bylo uloženo vypracovat Výzvu na veřejnou zakázku Poskytování služeb v oblasti 
BOZP a PO. Do výběrového řízení se přihlásilo 11 firem, přičemž komise pro otevírání obálek vyřadila 
jednoho z účastníků pro nedodržení struktury nabídkové ceny. 
Zbylých 10 nabídek bylo hodnoceno podle kritéria nejnižší nabídkové ceny, komise pro hodnocení 
nabídek doporučuje RM uzavřít smlouvu o poskytování služeb v oblasti BOZP a PO s firmou BPo 
servis s.r.o., U Stadionu 951, 664 34 Kuřim, která nabídla cenu 3.000,- Kč za měsíc. 
Ostatní materiály o průběhu výběrového řízení jsou v přílohách. 
 
Přijaté usnesení: 509/2012 - RM  souhlasí s výsledkem hodnocení uvedeným ve zprávě 

o posouzení a hodnocení nabídek na zakázku „Poskytování služeb v oblasti BOZP 
a PO“ a souhlasí s uzavřením smlouvy se společností BPo servis s.r.o., 
U Stadionu 951, 664 34 Kuřim, IČ 29314399. 

Hlasováno: pro 4, nep řítomen 1 (Ing. O. Štarha). 
 
 
 

10. Souhlas se vstupem na pozemek m ěsta za účelem vybudování 
přípojky optického kabelu, stavba „Ku řim – napojení P ČR, ul. 
Jungmannova, na optickou sí ť KME“ 
(Příloha č. 10, 10A, 10B, předkládá Ing. O. Štarha, zpracovala Ing. J. Honců) 
 
Jedná o napojení objektu PČR na ulici Jungmannova v Kuřimi, na stávající optický kabel společnosti 
KME, spol. s r.o. Na stávající trase bude zřízena kabelová komora a z ní trasa povede překopem přes 
ulici Jungmannovu. Přes asfaltovou silnici budou položeny dvě chráničky o průměru 125mm, do nichž 
budou zataženy HDPE40/33mm  trubky pro optický kabel. Dále do budovy PČR povedou pouze 
HDPE trubky. Souhlas města je potřeba k vyřízení územního souhlasu, stavba by měla být 
realizována koncem září. 
 
Příloha: situace přípojky + vyjádření OI 
 
Přijaté usnesení: 510/2012 - RM souhlasí se vstupem společnosti KME, spol. s r.o., Tyršova 16, 

Kuřim, na parcelu č. 1471/1, k. ú. Kuřim, v majetku města Kuřim, za účelem 
 uložení optické přípojky pro stavbu „Kuřim – napojení PČR, ul. Jungmannova, na 
optickou síť KME“ za podmínek stanovených investičním odborem. Do 60 dnů po 
dokončení stavby bude uzavřena smlouva na zřízení úplatného věcného břemene, 
náklady na zřízení věcného břemene ponese oprávněný z věcného břemene. 

Hlasováno: pro 4, nep řítomen 1 (Ing. O. Štarha). 
 
 
 

11. „Kabelová smy čka VN Kuli čkové šrouby“ 
(Příloha č. 11, 11A, předkládá Ing. O. Štarha, zpracoval S. Bartoš) 
 
E. ON Servisní s.r.o. F. A. Gerstnera 2151/6,České Budějovice, jako investor, předložil odboru 
investičnímu opravenou situaci, v níž je zakreslena nová trasa vysokonapěťové smyčky pro napájení 
areálu firmy Kuličkové šrouby v Kuřimi. Trasa je navržena podél hranice s pozemkem parc. č. 
2971/28, 2971/153, 2971/154 k. ú. Kuřim. Kabely je nutné umístit do těsné blízkosti paty svahu 
lemujícího fotbalový stadion i zahrádky. Pro toto umístění, které co nejméně omezuje pozemky ve 
vlastnictví města Kuřim, je nutné vykácet zbylé přestárlé stromy na okraji stadionu. 
 
 
Na jednání se dostavil v 15,33 hod. S. Bartoš (vedoucí odboru investičního). 
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Diskuse: 
J. Koláček – do podmínek dát, že v případě zásahu do pozemku, na svoje náklady přeloží. 
S. Bartoš – tohoto nedocílíme. Jakékoliv přeložky budeme muset provést na svoje náklady. 
Investorem je E. ON a ne Kuličkové šrouby. V případě zřízení kabelové smyčky v těchto místech 
bychom mohli využít pro napojení sportovní haly. 
D. Sukalovský – umístění kabelové smyčky VN za následujících podmínek – kapacita přípojky umožní 
nové napojení pro budoucí sportovní vyžití (sportovní hala a hotel) a investor na svoje náklady vykácí 
stromy v trase VN, dle určení města. 
 
Přijaté usnesení: 511/2012 - RM souhlasí s uložením kabelů VN, investora E. ON Servisní s.r.o., na 

parcelách č. 2976/1 a 2972 v k. ú. Kuřim, které jsou ve vlastnictví města dle 
přiložené dokumentace se změnou dle zápisu. 

Hlasováno: pro 4, nep řítomen 1 (Ing. O. Štarha). 
 
 
 

12. Centrum obchodu a služeb, Ku řim ul. Blanenská“ – vyjád ření 
k projektové dokumentaci pro územní řízení 
(Příloha č. 12, 12A, předkládá Ing. O. Štarha, zpracoval S. Bartoš) 
 
Pan Ing. Petr Bardůnek, PhD., podal žádost o vyjádření k projektové dokumentaci (PD) pro územní 
řízení Centrum obchodu a služeb Kuřim, ul Blanenská“, na pozemcích p. č. 1843/1, 2136, 2208, 
2219/19, 2980/1, 2982/2, 2983/1, 2983/2, 2985/1, 2986, 2987/1, 2987/2, 2988, 2989/1, 2989/2, 
2989/3, 2990, 2991/1, 2991/2, 2991/3, 2992, 2994/1, 2994/16, 2994/27, k. ú. Kuřim. 
 
Vyjádření odboru majetkoprávního: 
Žádáme uzavření smlouvy o právu provést stavbu, kde budou vyřešeny majetkové vztahy po realizaci 
projektu (částečně řešeno smlouvou BKS/0053/B/2010). 
 
Vyjádření odboru životního prostředí : 
1)Projednat se správcem povodí možnost výsadeb kolem potoka Kuřimka. 
2)Projednat s DIPČR možnost výsadeb na ulici Blanenská. 
3)Maximálně hledat možnosti co největší výsadby počtu nových stromů v této lokalitě (viz komplexní 
vyjádření z května 2012 o požadavku města na počet stromů na 1 parkovací stání). 
4)Projednat návrhy míst na sběr a třídění odpadu (PET lahve, papír sklo). 
 
Vyjádření odboru investičního a reg. rozvoje: 
1)Kanalizace 
- Plánovanou stavbou „Centrum obchodu a služeb“ prochází dvě kanalizace, jedná se o jednotné 
stoky DN 300 BET a DN 600 BET v majetku Města Kuřim. Dle předložené PD dojde k podstatnému 
navýšení terénu až o 5m. Stav a stáří kanalizací vyžaduje rekonstrukci stok. Stávající betonové trouby 
bude vhodné nahradit železobetonovými troubami s čedičovou výstelkou. 
- V lokalitě požadujeme, aby byl dodržen striktně oddílný kanalizační systém a dodržena ochranná 
pásma kanalizací dle zákona 274/2001 Sb. v platném znění. Dále požadujeme zřízení věcného 
břemene vedení, oprav a údržby kanalizací v dotčených parcelách.  
- Splaškové vody budou z objektu odváděny dvěma kanalizačními přípojkami. Východní část bude 
odkanalizována kanalizační přípojkou DN 200, která bude napojena na stoku DN 600 a západní část 
bude odkanalizována kanalizační přípojkou DN 150, která bude napojena taktéž na stoku DN 600 
mimo revizní šachtu. Na kanalizačních přípojkách budou umístěny revizní šachty, vše v souladu se 
standardy pro kanalizační zařízení města Kuřimi. 
- Dešťové vody vzniklé dopadem na stavbu či zpevněné plochy musí být řešeny v souladu se 
zákonem 254/2001 Sb. a 183/2006 Sb. vsakováním nebo zadržováním vod na pozemku stavby. 
Vzhledem k tomu, že vsak dešťových vod nebude možný, bude dle předložené PD odvod dešťových 
vod realizován přes retenci se zpomalením a řízeným odtokem odváděny do vodního toku Kuřimka. 
Dle PD budou svedeny veškeré srážkové vody ze střech a parkovacích ploch do 1. retenční nádrže 
umístěné níže po vodním toku Kuřimka a do 2. retenční nádrže veškeré srážkové vody z veřejných 
komunikačních ploch i kruhového objezdu a taktéž vody z ploch pro zásobování. 
Všechny revizní objekty budou přístupny po zpevněných komunikacích. 
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2)Vodovod 
- Dle PD bude objekt napájen z prodlouženého vodovodního řadu DN 100, který bude ukončen 
hydrantem. Prodloužený vodovodní řad bude napojen na stávající řad DN 200 LI v ulici Blanenská, 
který je v majetku Města Kuřimi. 
- Vodovodní přípojka DN 80 PE bude napojena na nově vybudovaný vodovodní řad DN 100 LI, 
vodoměrná šachta bude umístěna v souladu se Standardy pro vodovodní zařízení města Kuřimi. 
- Dále požadujeme, aby byly dodrženy pokyny provozovatele vodohospodářské infrastruktury ve 
městě Kuřim Brněnských vodáren a kanalizací a.s., specifikované ve vyjádření k PD ze dne 17. 7. 
2012. 
Po dokončení stavby bude OI předáno zaměření skutečného provedení retenčních nádrží + technické 
parametry k retenčním nádržím. 
3) Po dobu stavby bude příjezd vozidel zásobující stavbu materiálem pouze z ul. Blanenská – 
 ošetřeno v plánu organizace výstavby. 
4) Komunikace v ul. Na Zahrádkách bude v délce dotčení přeložkou plynovodu opravena  v celé 
 šíři komunikace obalovaným kamenivem ABS tl. 5 cm. 
5) Celkové dopravní řešení musí odsouhlasit DI PČR vč. sjezdu k dané nemovitosti. 
6) Před započetím prací musí být vytyčeny inž. sítě v majetku města Kuřimi (veřejné osvětlení – 
 p. Hrubý, tel. 603 482 349, kabelová televize – p. Laurin, tel. 604 981 455). 
7) Min. 30 dnů před zahájením prací omezujících provoz na místní komunikaci musí být 
 požádáno o stanovení přechodného dopravního značení (předem odsouhlaseného 
 Dopravním inspektorátem PČR, Rybářova 17, Brno) - vyřizuje Ing. Kovář, Odbor dopravy 
 MěÚ Kuřim, Jungmannova 968, Kuřim, tel. 541  422 335. 
8) Min. 20 dnů před zahájením výkopových prací je nutno požádat o „povolení k p řekopu 
 veřejného prostranství – komunikace, chodníky, zele ň“ - vyřizuje Ing. Kovář, Odbor 
 dopravy města Kuřim, Jungmannova 968, Kuřim, tel. 541 422 335. 
9) V případě zásahu do místních komunikací (případně zpevněných ploch chodníků) zhotovitel 
 zažádá o vydání rozhodnutí zvláštního užívání komunikace na odboru dopravy (kont. osoba 
 Ing. Kovář tel. 541 422 335), včetně stanovení přechodného dopravního značení. 
10) Souhlas se vstupem na pozemky města za účelem vybudování napojení na inž. sítě 
 (vodovodní řad, kanalizační stoka, plynovod, el. energie, sdělovací kabely) vyřizuje Ing. 
 Fidrmucová (odbor majetkoprávní, tel. 541 422 317) souběžně s uzavřením smlouvy o 
 smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene. 
11) Pro zábor veřejného prostranství z důvodu uložení stavebního materiálu a zařízení staveniště 
 zhotovitel zažádá o povolení OI, Svobodová tel. 541 422 371. Stavební materiál nesmí být 
 skladován ve vozovce komunikace. 
12) Pokud bude nutno v rámci stavby zasahovat do vzrostlé veřejné zeleně (stromy a keře), musí 
 být tyto úpravy odsouhlaseny Odborem životního prostředí (Ing. Hamřík, tel. 541422318, 
 608819451). Ing. Hamřík bude přizván k předání stavby a s ním budou vždy dopředu řešeny 
 všechny problémy, které mají dopad na městskou zeleň. Na odboru životního prostředí MěÚ 
 Kuřim je třeba v předstihu požádat o souhlas s kácením dřevin. 
13) Tam, kde dojde k zásahu do trávníků, musí investor ve správných agrotechnických lhůtách 
 založit trávník (konzultovat s Ing. Hamříkem). 
14) Při stavbě bude zajištěna bezpečnost proti úrazu osob, pohybujících se v okolí stavby. 
15) Po ukončení stavby požadujeme uvést dotčené pozemky do původního stavu (komunikace, 
 chodníky, zelené plochy) a fyzicky předat Odboru investičnímu města Kuřim, včetně 
 opravené komunikace na ul. Na Zahrádkách, dotčenou veřejnou zeleň předat Odboru 
 životního prostředí 
16) Po dokončení stavby bude odboru investičnímu MěÚ Kuřim (Mgr. Montagová, tel. 
 541 422 330) předáno zaměření objektu a všech nových sítí vč. přeložek v digitální 
 podobě na CD pro doplnění technické mapy města Kuřimi. Zaměření bude zapracováno 
 do stávajícího polohopisu a výškopisu města Kuřimi. Podklady poskytne na vyžádání firma 
 Hrdlička spol. s r.o., Ing. Martina Poláková, tel. 724 176 987. 

 
Vyjádření komise stavební 22. 2. 2012: 

 Komise stavební nemá námitek k předloženému návrhu projektové dokumentace – výstavba 
 TESCO. 
 
Přílohy: koordinační situace  
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Diskuse: 
Z. Kříž – kdyby se stavělo Záhoří, bude vyhovovat kanalizace? 
S. Bartoš – ano, bude stačit. 
Z. Kříž – měli bychom uvažovat o odbagrování svahů na ulici Bezručova a tím rozšíření parkovišť. 
Ušetřily by se náklady za uložení zeminy. 
D. Sukalovský – počítat by se s tím mělo i v rozpočtu. 
 
Přijaté usnesení: 512/2012 - RM souhlasí s návrhem vyjádření k projektové dokumentaci pro 

územní řízení akce „ Centrum obchodu a služeb“. 
Hlasováno: pro 4, nep řítomen 1 (Ing. O. Štarha). 
 
 
 

13. Výběrové řízení „Oprava povrch ů místních komunikací v Ku řimi 
v roce 2012“ 
Rozhodnutí o p řidělení zakázky m ěsta Ku řimi 
Název (předmět) zakázky: „Oprava povrchů místních komunikací v Kuřimi v roce 2012“ 
Evidenční číslo v knize zakázek:D-OIRR-2012-001 
Zajišťující odbor (ZO): OI 
(Příloha č. 13, 13A, předkládá Ing. O. Štarha, zpracoval S. Bartoš) 
 
Dne 4. 4. 2012 projednala Rada města výsledky výběrového řízení na opravu povrchů místních 
komunikací v Kuřimi v roce 2012 s tím, že pro velkoplošné vysprávky položením asfaltového krytu tl. 5 
cm byla vybrána firma INOSTAV BRNO a.s., Zlínská 12, Brno 627 00, a to podle výše nabídnuté ceny, 
která činí 222,- Kč/m2 bez DPH.  
Druhou firmou v pořadí byla firma Miloš Soukup, Jiráskova 511, Zbýšov 664 11, s cenou 290,- Kč/m2 
bez DPH. 
 
S firmou INOSTAV BRNO a.s. dosud nebyla uzavřena smlouva na provedení prací. Průběžně však 
byly s firmou konzultovány jednotlivé požadavky na velkoplošné vysprávky. Realizace byla dohodnuta 
na druhou polovinu srpna 2012. Po 13. srpnu Odbor investiční dostal neověřenou informaci, že firma 
INOSTAV BRNO a.s. poptává realizaci velkoplošných oprav u jiných firem, že sama nevlastní zařízení 
na realizaci těchto oprav. Následně nejméně dvě firmy provedly prohlídku požadovaných oprav. 
Dne 12. 9. 2012 se na MěÚ dostavil Ing. Pančík a dodal mailový požadavek firmy INOSTAV BRNO 
a.s. k firmě Soukup Miloš, Jiráskova 511, Zbýšov 664 11, na realizaci osmi komunikací v Kuřimi. 
V dokumentu je požadováno položení živice v tl. 4 cm. Podmínky našeho výběrového řízení 
jednoznačně stanovují tloušťku živice 5 cm. Lze se tedy domnívat, že firma INOSTAV BRNO a.s. 
nechtěla provést opravu komunikací v požadované kvalitě. 
Jako druhá se ve VŘ umístila firma Soukup Miloš, Jiráskova 511, Zbýšov 664 11 s cenou 290,-Kč/m2. 
Telefonicky jsme pana Soukupa kontaktovali, abychom ověřili, zda je schopný zakázku realizovat. 
Potvrdil, že zná rozsah realizovaných prací a je schopen realizaci provést do 15. 10. 2012. 

 
Vzhledem k výše uvedenému navrhuji zrušit část původního usnesení RM ze dne 4. 4. 2012 ve věci 
„Oprava povrchů místních komunikací v Kuřimi v roce 2012“ pro bod velkoplošné vysprávky 
položením asfaltového krytu tl. 5 cm a vybrat firmu Soukup Miloš, Jiráskova 511, Zbýšov 664 11. 
 
Přijaté usnesení: 513/2012 - RM ruší část usnesení RM č. 170/2012 ze dne 4. 4. 2012 ve věci 

výběrového řízení „Oprava povrchů místních komunikací v Kuřimi v roce 2012“ 
v bodě „velkoplošné vysprávky položením asfaltového krytu tl. 5 cm“. 

Hlasováno: pro 4, nep řítomen 1 (Ing. O. Štarha). 
 
Návrh usnesení: RM schvaluje  uzavření smlouvy o dílo s firmou Miloš Soukup, se sídlem Jiráskova 

511, 664 11 Zbýšov, IČ 64503917, která předložila nabídku na opravu místních 
komunikací technologií velkoplošné vysprávky položením asfaltového krytu tl. 5 cm 
a to za cenu 290,- Kč/m2 bez DPH opravené plochy. 

O tomto usnesení nebylo hlasováno. 
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19. Zápis komise stavební ze dne10. 9. 2012 
(Příloha č. 19, 19A, předkládá Ing. O. Štarha, zpracovala R. Svobodová) 
 
Dne 10. 9. 2012 proběhlo jednání Komise stavební. 
Na programu jednání byly projednány žádosti fyzických a právnických osob: 

• „Rekonstrukce sportoviště u ZŠ Jungmannova, Kuřim“ 
• „Rekonstrukce fary“ 
• „Hřiště - Díly za sv. Janem“ 
• Žádosti k výstavbě rodinných domů a drobných staveb 

 
Příloha: zápis z jednání 
 
Diskuse: 
D. Sukalovský – bod č. 2 – RM konstatuje, že celý projekt byl podrobně konzultován s ředitelem Mgr. 
R. Machem, který s výslednou podobou projektu vyslovil souhlas. Telefonicky kontaktoval přímo na 
jednání rady ředitele školy. 
R. Mach – paní M. Kalinová nebyla pověřená vedením školy zastupováním školy na jednání komise 
stavební. Byla tam pravděpodobně jako členka zastupitelstva. O její účasti tam nevěděl. S konečnou 
podobou projektu vyslovil souhlas. 
S. Bartoš – korespondence s vedením školy je na odboru k nahlédnutí. 
D. Sukalovský – podoba projektu hřiště je průběžně konzultována. 
 
Hlasováno: 
Bod č. 1 – schválit: 
Pro: 4. 
 
Bod č. 2: nehlasováno. 
 
Bod č. 3 - schválit: 
Pro: 4. 
 
Bod č. 4 - schválit: 
Pro: 4. 
 
Bod č. 5 - schválit: 
Pro: 4. 
 
Bod č. 6 - schválit: 
Pro: 4. 
 
Přijaté usnesení: 514/2012 - RM schvaluje závěry z jednání Komise stavební ze dne 10. 9. 2012 

v bodech č. 1, 3, 4, 5, 6 a k bodu č. 2 konstatuje, že celý projekt byl podrobně 
konzultován s ředitelem ZŠ Jungmannova Mgr. R. Machem, který s výslednou 
podobou projektu vyslovil souhlas. Mgr. M. Kalinová nebyla pověřená vedením 
školy zastupováním školy na jednání stavební komise. 

Hlasováno: pro 4, nep řítomen 1 (Ing. O. Štarha). 
 
 
 

22. Zápis z jednání komise dopravy dne 12. 9. 2012 
(Příloha č. 22, 22A, předkládá Ing. O. Štarha, zpracovala Ing. V. Indrová) 
 
Radě města Kuřimi je předložen k projednání zápis z jednání komise dopravy ze dne 12. 9. 2012. 
 
Příloha: zápis z jednání komise dopravy dne 12. 9. 2012 
 
Diskuse: 
Bod č. 1 - schvaluje: 
Pro: 0, proti 4. 
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D. Sukalovský – pověřuje pracovníky odboru investičního zjištění stavu špatného odvodnění a sklonu 
komunikace v ul. Pod Zárubou u č. p. 541. 
 
Bod č. 2 - bere na vědomí: 
Pro: 4. 
 
Bod č. 3 – na vědomí: 
Pro: 4. 
RM ukládá  odboru investičnímu zpracovat generel dopravy města Kuřimi. 
 
Bod č. 4 – schvaluje: 
Pro: 4. 
 
 
Z jednání odešel J. Koláček. 
 
 
Bod č. 5 – bere na vědomí: 
Pro: 3. 
 
Bod č. 6 – bere na vědomí: 
Pro: 3. 
D. Sukalovský – o uvedeném se jedná. 
 
 
Na jednání se dostavil J. Koláček. 
 
 
Bod č. 7 – schvaluje: 
Pro: 3, zdržel se 1 (Z. Kříž). 
 
Bod č. 8 – schvaluje: 
Pro: 0, proti 4. 
 
Bod č. 9 – schvaluje: 
Pro: 4. 
 
Přijaté usnesení: 515/2012 - RM bere na v ědomí  závěry z jednání komise dopravy ze dne 12. 9. 

2012 v bodech č. 2, 3, 5, 6, schvaluje  body č. 4, 7, 9 a neschvaluje  body č. 1, 8 
dle zápisu v příloze a ukládá  odboru investičnímu zpracovat generel dopravy 
města Kuřimi. 

Hlasováno: pro 4, nep řítomen 1 (Ing. O. Štarha). 
 
 
 

25. Projektová p říprava Sportovní haly a Spole čenského 
a kulturního centra v Ku řimi 
(Příloha č. 25, 25A, předkládá Ing. O. Štarha, zpracoval S. Bartoš) 
 
V roce 2009 město organizovalo architektonické soutěže o návrh nové Sportovní haly v Kuřimi 
a přestavby Společenského a kulturního centra v Kuřimi. 
 
Protože se názory odborníků, se kterými jsme v mezidobí problematiku konzultovali, na pokračování 
v soutěži různí, byla svolána koordinační schůzka v objektu České komory architektů v Brně. Této 
schůzky se zúčastnili jednak zástupci České komory architektů, ale také odborníci z oblasti 
organizování výběrových řízení, které jsme přizvali – viz příloha. Závěrem této schůzky bylo možno 
konstatovat, že v architektonických soutěžích je možné pokračovat a to vedením jednacího řízení bez 
uveřejnění, vždy se všemi oceněnými v té které soutěži. Soutěžící budou soutěžit každý se svým 
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návrhem. Je tedy možné, že nebude vysoutěžený návrh, který v architektonické soutěži porota 
vybrala, jako nejvhodnější. 
 
Doporučujeme následující postup: 

1) Rada města schválí komisi pro výběr nejvhodnější nabídky (19. 9. 2012) 
- navrhujeme toto složení: 
Ing. Drago Sukalovský 
Ing. Oldřich Štarha 
Ing. Miluše Macková 
Jan Herman 
Ing. Eliška Kudělková – firma S INVEST CZ s.r.o. 
Doc. ing. arch. Jakub Kynčl PhD. 
Stanislav Bartoš 
 
Náhradníci: 
Jiří Koláček 
Zdeněk Kříž 
PaedDr. David Holman 
Vladislav Zejda 
Mgr. Alena Zimmermannová 
Ing. Jana Lekešová 
Ing. Jindřiška Honců 

 
2) Komise připraví výzvu k pokračování v soutěžích včetně hodnotících kritérií (do 15. 10. 2012) 
3) Všichni ocenění soutěžící budou vyzváni k jednacímu řízení (16. 10. 2012) 
4) Proběhne jednací řízení (do 30. 10. 2012) 
5) Rada města projedná závěr jednacího řízení a vybere pro každou soutěž nejvhodnější 

nabídku (31. 10. 2012) 
 
V mezidobí bude nutno navýšit finanční prostředky na jednotlivé akce tak, aby byly pokryty všechny 
stupně projektové dokumentace včetně autorského dozoru. 
 
Příloha: Zápis z konzultace – návaznost zadání veřejné zakázky na služby na ukončené 

architektonické soutěže „Městská sportovní hala v Kuřimi“ a „Společenské a kulturní centrum 
v Kuřimi“ 

 
Diskuse: 
D. Holman – navrhuje, aby byla vytvořena komise zvlášť pro kulturní dům a pro sportovní halu. Dále 
navrhuje místo Ing. arch. J. Kynčla Ing. arch. P. Němce. Souhlasí se S. Bartošem a Ing. Kudělkovou. 
Do komise pro kulturní dům navrhuje J. Brabce. 
D. Sukalovský – navrhuje hlasovat, jestli budou schváleny 2 komise, zvlášť pro kulturní dům a pro 
sportovní halu: 
Hlasováno: pro 4, nep řítomen 1 (O. Štarha). 
 
Komise - kulturní d ům: 
Ing. E. Kudělková 
D. Sukalovský 
J. Koláček 
Ing. O. Štarha 
Ing. arch. J. Kynčl 
S. Bartoš 
J. Brabec 
Ing. M. Macková 
V. Zejda 
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Náhradníci – kulturní d ům: 
Mgr. L. Ambrož 
Z. Kříž 
Mgr. A. Zimmermannová 
Ing. arch. P. Němec 
 
Hlasováno: pro 4. 
 
 
Komise - sportovní hala: 
Ing. E. Kudělková 
Ing. D. Sukalovský 
Ing. O. Štarha 
PaedDr. D. Holman 
Z. Kříž 
S. Bartoš 
Ing. arch. P. Němec 
P. Ondrášek 
Ing. R. Hanák 
 
Náhradníci - sportovní hala: 
J. Koláček 
Mgr. A. Zimmermannová 
J. Herman 
V. Zejda 
Ing. P. Němec 
 
Hlasováno: pro 4.  
 
Přijaté usnesení: 516/2012 - RM schvaluje postup pro pokračování architektonických soutěží na 

projektovou přípravu Sportovní haly a Společenského a kulturního centra v Kuřimi 
a jmenuje  komisi pro posouzení a hodnocení nabídek na zpracování výkonových 
fází projektů pro obě stavby dle přílohy se změnami. 

Hlasováno: pro 4, nep řítomen 1 (Ing. O. Štarha). 
 
 
Z jednání odešel S. Bartoš. 
 
 
 

15. Zrušení Na řízení města Ku řimi č.1/2011 a vydání nového 
Nařízení města Ku řimi č.2/2012 kterým se vymezují úseky místních 
komunikací, na kterých se pro jejich malý dopravní význam 
nezajiš ťuje sjízdnost a sch ůdnost odstra ňováním sn ěhu a náledí, 
a kterým se stanovuje rozsah, zp ůsob a lh ůty odstra ňování závad 
ve sch ůdnosti chodník ů, místních komunikací a pr ůjezdních úsek ů 
silnic 
(Příloha č. 15, 15A, 15B, předkládá Ing. O. Štarha, zpracovala Ing. J. Sikorová) 
 
Loni bylo zpracované Nařízení města Kuřimi č.1/2011 kterým se vymezují úseky místních komunikací, 
na kterých se pro jejich malý dopravní význam nezajišťuje sjízdnost a schůdnost odstraňováním 
sněhu a náledí, a kterým se stanovuje rozsah, způsob a lhůty odstraňování závad ve schůdnosti 
chodníků, místních komunikací a průjezdních úseků silnic. Pokyny k tomuto nařízení od krajského 
úřadu byly všechny akceptovány kromě doporučení zhotovení mapové přílohy k znázornění 
jednotlivých předností údržby chodníků. Vzhledem k postupu prací na geografickém informačním 
systému města Kuřimi je již možné předložit textově stejné nařízení, nicméně s požadovanou 
mapovou přílohou. Zároveň i deklarovaný pasport komunikací, který musí být předán správci 
komunikací (Centrum technických služeb) bude veden v městském GIS. Jeho provozem je pověřen 
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odbor OI, ale lze nahlédnutí zprovoznit i na dalších počítačích (odbor životního prostředí, starosta, 
a další) 
 
Příloha: Nařízení č.2/2012 
 
Přijaté usnesení: 517/2012 - RM  schvaluje  Nařízení města Kuřimi č. 2/2012, kterým se zrušuje 

Nařízení města Kuřimi č. 1/2011, kterým se vymezují úseky místních komunikací, 
na kterých se pro jejich malý dopravní význam nezajišťuje sjízdnost a schůdnost 
odstraňováním sněhu a náledí, a kterým se stanovuje rozsah, způsob a lhůty 
odstraňování závad ve schůdnosti chodníků, místních komunikací a průjezdních 
úseků silnic. 

Hlasováno: pro 4, nep řítomen 1 (O. Štarha). 
 
 
 

16. Změna poskytovaní sociálních služeb  Centra sociálních služeb 
Kuřim 
(Příloha č. 16, předkládá J. Koláček, zpracovala Mgr. M. Bártová) 
 
Ředitelka Centra sociálních služeb Kuřim Mgr. Miloslava Bártová žádá na základě provedených 
kontrol z Krajského úřadu Jihomoravského kraje v roce 2010, 8/2012 o změnu poskytovaní sociálních 
služeb takto: 
Zrušit ambulantní sociální službu centrum denních služeb (CDS) na Jungmannově 950, Kuřim 
z důvodu nezájmu uživatelů o tuto službu a dále z důvodu nevhodných prostor pro poskytování tohoto 
typu sociální služby a dále prostory slouží především jako jídelna. Organizace tak není schopna 
z těchto důvodů naplnit zákon 108/2006 Sb., o sociálních službách v posledním znění. Dále navrhuji 
rozšířit pečovatelskou službu o detašované pracoviště v prostorách na Jungmannově 950, Kuřim 
a převzít touto službou činnosti, které byly doposud poskytovány centrem denních služeb. Uživatelé 
sociální služby tak nebudou poškozeni. Obě kontoly z JmK to řešení doporučily. Pokud bude tento 
návrh schválen, služba v CDS bude poskytována do 31. 12. 2012 a od 1. 1. 2013 bude rozšířena 
činnost pečovatelské služby o detašované pracoviště. Do konce roku 2012 bude aktualizována 
zřizovací listina CSS Kuřim. 
 
Přijaté usnesení: 518/2012 - RM schvaluje návrh ředitelky CSS Kuřim Mgr. M. Bártové zrušit 

sociální službu centrum denních služeb, Jungmannova 950, Kuřim k 31. 12. 2012 
a rozšířit pečovatelskou službu o zřízení detašovaného pracoviště na 
Jungmannově 950, Kuřim s převedením veškerých činností doposud 
poskytovaných v CDS od 1. 1. 2013. 

Hlasováno: pro 4, nep řítomen 1 (O. Štarha). 
 
 
 

17. Zpráva o zhodnocování disponibilních finan čních prost ředků 
města 
(Příloha č. 17, předkládá Ing. D. Sukalovský, zpracoval Ing. A. Varmužka) 
 
Odboru finančnímu bylo usnesením RM uloženo vypracovat zprávu o možnostech zhodnocování 
disponibilních prostředků města. Úkol byl uložen jako reakce na příspěvek zastupitele Ing. Němce, 
který navrhuje zakoupení neurčitého počtu státního reinvestičního dluhopisu, který vydává 
Ministerstvo financí ČR. 
 
Jelikož materiál Ing. Němce obsahuje několik zásadních nepřesností, několik poznámek k tomuto 
materiálu: 
 

1) Není pravda, že by město za 10 let neprov ěřovalo , zdali jsou prostředky ukládány nejlepším 
možným způsobem (v dřívější době byly prostředky paralelně ukládány do „Zlatých vkladů“ 
v KB, což byly termínované vklady na 1 den, později byla větší část přesunuta právě do Patrie 
a to z důvodu lepšího zhodnocení, v letošním roce ještě před touto aktivitou byl zřízen běžný 
účet s lepším zhodnocením u UnicreditBank,atd..) Každým rokem je v rámci závěrečného účtu 
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zastupitelstvo informováno o zhodnocení a aktuální výši uložených prostředků u ČSOB Asset 
Management.  

2) Změny na finančním trhu stejně jako doba trvání smluvního vztahu od roku 1999 nemají 
v tomto případě vliv na kvalitu smluvního kontraktu, smlouva je postavena na tom principu, že 
společnost se s  řádnou péčí stará o finanční prostředky města a teprve podle úrovně 
dosaženého zisku je odměňována – vizte níže. Strategii si určilo město ústy zastupitelstva 
samo a je jediná možná – investice do nejbezpečnějších produktů finančního trhu – nejčastěji 
státních dluhopisů. Srovnání s konkurencí nelze zajistit, jedině svěření prostředků vícero 
společnostem a následným porovnáním výkonů – toto srovnání ovšem nikdy nevypoví nic 
o budoucím úspěchu či neúspěchu a následné investice budou vždy loterií. 

3) Žádost na RM o posouzení, zda je produkt nejvýhodnější zakládá nereálný a nesplnitelný 
úkol. Město nikdy nenakupovalo konkrétní produkt od společnosti ČSOB Asset Management, 
ale investovalo prostřednictvím této společnosti do vytipovaných cenných papírů. Každý 
samozřejmě s trochu jiným rizikem a jiným výnosem. Vždy je tedy možné říct, že společnost 
radila špatně, protože nakoupila 4 cenné papíry, a kdyby koupila jen ten jeden nejvýnosnější, 
vydělali bychom více. Takto samozřejmě uvažovat nelze. 

4) Úvahu o výhodnosti či nevýhodnosti navrhovaných státních dluhopisů připojuji níže. 
 
 
Současné rozložení disponibilních prostředků města je následující: 
 
ČSOB Asset Management (portfoliový účet) – od roku 1999 – hodnota portfolia 8 817 435,79 Kč 
Unicreditbank (běžný účet)          - od roku 2012 -  uložená částka 15 000 000 Kč 
 
Ostatní prostředky leží na účtech především v Komerční bance a v České spořitelně s úrokem do 1 % 
p.a. 
 
1) ČSOB Asset Management 
 
Hodnota portfolia činí k datu 31.7.2012   8 817 435,79 Kč a portfolio je složeno z následujících 
položek: 
 
Hotovost          57 tis. Kč 
Státní dluhopisy       258 tis. Kč 
ČSOB fond státních dluhopisů   2 367 tis. Kč 
KBC Money alpha    1 003 tis. Kč 
KBC Money omega    2 939 tis. Kč 
KBC Multi interest   2 194 tis. Kč 
 
Smlouva je koncipována jako poradenská s tím, že společnost za město investuje svěřené prostředky 
dle vlastního uvážení do nejbezpečnějších finančních instrumentů, především pak státních dluhopisů. 
Za toto inkasuje společnost odměnu ve výši 0,2 % p.a.  ze svěřených prostředků a 4 % z vytvořeného 
zisku. 
 
 
Výkonnost portfolia: 
1 měsíc     4,28 % p.a. 
6 měsíců    3,54 % p.a. 
1 rok     2,39 % p.a. 
3 roky     2,35 % p.a. 
Za celou dobu trvání smlouvy  3,66 % p.a. 
 
Za období roku 2012 je výkonnost portfolia výborných 4,58 % p.a. 
 
Zvolená strategie se ukázala pro potřeby města jako dobrá, za celou dobu trvání smlouvy došlo 
k průměrnému ročnímu zhodnocení prostředků ve výši 3, 66 % p.a. Je vidět, že bylo investováno 
opravdu do bezpečných instrumentů, k aktivnímu zhodnocování docházelo i v období finanční krize – 
poslední tři roky 2,35 % p.a.., tedy v době, kdy docházelo na finančních trzích k velkým ztrátám. 
Tomuto riziku odpovídá obecně nižší zhodnocení finančních prostředků. Likvidita prostředků 
na portfoliovém účtu je cca 10 dnů. 
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2) UnicreditBank 
 
Na počátku roku 2012 byl proveden průzkum trhu v oblasti běžných účtů a možnosti zhodnocení 
volných finančních prostředků města. Jako nejvýhodnější se jevila nabídka banky UnicreditBank 
s běžným účtem zhodnoceným sazbou 1,5 % p.a. Na tomto účtu je v tuto chvíli uloženo 15 mil. Kč 
s okamžitou likviditou. 
 
 
3) 5letý reinvesti ční spo řící státní dluhopis ( CZ0001003578) 

 

Reinvestiční spořící státní dluhopis je zaknihovaný cenný papír se splatností 5 až 6 let, jehož 
jmenovitá hodnota je 1 Kč. 
Úrokový výnos dluhopisu nebude pravidelně vyplácen, nýbrž bude jednou ročně ke stanovenému 
datu automaticky reinvestován  formou připsání dalších reinvesti čních spo řících státních 
dluhopis ů na majetkový ú čet. Počet kusů spořících státních dluhopisů se tedy každoročně zvyšuje. 
Reinvestované úrokové výnosy jsou tak dále zhodnocovány a budou vyplaceny k datu splatnosti 
dluhopisu.  

 

Výnosnost: 
 

1. Úrokový výnos  - po 1 roku – 1 % 
 

2. Úrokový výnos – po 2 letech – 2 % - průměrně 1,5 % 
      poznámka - teprve po 2 letech dosahuje výnosu jako běžný účet dle bodu 2) 

 
3. Úrokový výnos -  po 3 letech – 3 % - průměrně 2 % 

 
4. Úrokový výnos – po 4 letech – 4,5 % - průměrně 2,62 % 

poznámka – teprve po 4 letech dosahuje výnosu jako ČSOB AM v průběhu tří nejslabších let, 
tyto byly navíc okamžitě likvidní 

 
5. Úrokový výnos – po 5 letech – 6 % - průměrně 3,3% 

 
Z výše uvedeného je patrné, že 5letý reinvestiční spořící státní dluhopis je výhodný až po skončení 
celého spořícího období, což je 5 let. Likvidita tohoto dluhopisu není jen po skončení 5 letého období, 
MF bude přijímat žádosti o předčasné splacení dluhopisu 4 x ročně, nicméně tímto předčasným 
výběrem klesá výhodnost tohoto dluhopisu – vizte schéma výše. 
Reinvestiční spořící státní dluhopis, jak již z názvu vyplývá, je vhodným a atraktivním nástrojem 
především pro spoření v delším časovém horizontu (5 let). Jako nástroj pro zhodnocení volných 
finančních prostředků, kde jedním z nejdůležitějších kritérií je likvidita se jeví jako nevhodný. 
Na základě výše uvedeného OF nedoporučuje nákup reinvestičního spořícího státní dluhopisu 
a doporučuje ponechat finanční prostředky ve správě spol. ČSOB AM. Pokud RM usoudí, že tento 
instrument je vhodným nástrojem pro zhodnocení volných prostředků města, je navrhováno investovat 
pouze menší částku. Investováním větší částky či celkovým přesunem prostředků ze společnosti 
ČSOB AM dojde k výraznému oslabení rozpočtových možností města v následujících letech. 
 
Diskuse: 
D. Holman – navrhuje předložit tuto zprávu do finančního výboru. 
 
 
 

18. Informace o jednání Komise Zdravého m ěsta Rady m ěsta Ku řimi 
(Příloha č. 18, 18A, předkládá PaedDr. D. Holman, zpracovala Ing. N. Šiblová) 
 
Komise Zdravého města Rady města Kuřimi se sešla dne 29. 8. 2012. Projednávána byla témata: 
1) akce pořádané KZM ke Dnům zdraví 
2) kontrola nové verze webu města 
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Příloha: Zápis z jednání Komise Zdravého města Rady města Kuřimi ze dne 29. 8. 2012 
 
Přijaté usnesení: 519/2012 - RM  bere na v ědomí závěry z jednání Komise Zdravého města Rady 

města Kuřimi ze dne 29. 8. 2012. 
Hlasováno: pro 4, nep řítomen 1 (O. Štarha). 
 
 
 

20. Rozpočtové opat ření č. 7 
(Příloha č. 20, 20A, předkládá Ing. D. Sukalovský, zpracoval Ing. A. Varmužka) 
 
RM je předkládán návrh na provedení rozpočtového opatření č. 7, dle důvodové zprávy v příloze. 
 
Výdaje: oddíl 22 akce 1217000000 Revitalizace dopravního hřiště + 51.000,- Kč 
Výdaje: oddíl 64 rezerva        - 51.000,- Kč 
 
Přijaté usnesení: 520/2012 - RM schvaluje  rozpočtové opatření č. 7 k rozpočtu města na rok 2012. 
Hlasováno: pro 4, nep řítomen 1 (O. Štarha). 
 
 
 

21. Smlouva o provedení um ěleckého výkonu 
(Příloha č. 21, 21A, předkládá J. Koláček, zpracovala V. Štěpánová) 
 
Předkládám RM ke schválení smlouvu na vystoupení souboru Hradišťan, který zastupuje paní Jitka 
Burdová. Vzhledem k částce, která je vyšší než xxxxxxx,- Kč, žádám radu města o schválení smlouvy. 
(celkem xxxxxxx,- Kč). Částka bude hrazena z rozpočtu KD, kapitola Služby. (současný zůstatek 
410.000,- Kč). 
Pořad je plánovaný na 31. 10. 2012 a dle vyjádření programového pracovníka splníme všechny 
technické požadavky smlouvy. 
 
Příloha č. 1: Smlouva o provedení uměleckého výkonu 
 
Přijaté usnesení: 521/2012 - RM  schvaluje Smlouvu se souborem Hradišťan, zastoupeným Jitkou 

Burdovou na vystoupení dne 31. 10. 2012 v sále kulturního domu v Kuřimi. 
Hlasováno: pro 4, nep řítomen 1 (O. Štarha). 
 
 
 

23. Žádost o poskytnutí dotace - Seiferos 
(Příloha č. 23, předkládá Ing. D. Sukalovský) 
 
Dne 13. 9. 2012 byla doručena žádost společnosti Seiferos CZ, o. p. s., se sídlem Havlíčkova 387, 
664 34 Kuřim, IČ 255 58 102, o poskytnutí dotace na zabezpečení výukového programu pro základní 
školy v Kuřimi. Jednalo by se o příspěvek ve výši 40,- Kč/ žáka. Tato akce by byla naplánována na 
školní rok 2012/2013 podle plánu základních škol. 
 
Diskuse: 
D. Sukalovský – na toto lze žádat z Programu finanční podpory. Žádá, aby bylo společnosti Seiferos 
odpovězeno. 
 
 
 

28. Různé 
 
D. Sukalovský – členům rady byl zaslán materiál Ing. A. Varmužky – rozbor příjmů pro rozpočet 
následujícího roku. Žádá členy rady o jeho prostudování. 
A. Zimmermannová – musí se schválit na mimořádné radě, protože toto musí být zapracováno do 
nových obecně závazných vyhlášek, které budou předloženy do ZM dne 16. 10. 2012. 
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D. Holman – opět připomíná, že podobné žádosti jako žádost společnosti Seiferos patří ke schválení 
výborům a zastupitelstvu města. Není pro to, aby některé dotace schvalovala rada města a některé 
zastupitelstvo. 
 
D. Sukalovský – připomíná, že do mimořádného jednání RM musí být předložen návrh postupu, jak 
dále s kabelovou televizí v Kuřimi. Termín mimořádné rady bude ve středu 26. 9. 2012 v 18 hod. 
 
D. Holman – ptá se, zda radní souhlasí s osvětlením běžeckého oválu a využíváním šaten, každé 
úterý od 18-19 hod. pro veřejnost. Pověřuje D. Břenka nachystat tento materiál do jednání mimořádné 
RM dne 26. 9. 2012. 
 
Přijaté usnesení: 522/2012 - RM souhlasí  s osvětlením běžeckého oválu a využíváním šaten každé 

úterý od 18 - 19 hod. pro využití veřejnosti. 
Hlasováno: pro 4.  
 
 
Na jednání se dostavil S. Bartoš. 
 
 
D. Sukalovský – dnes proběhlo jednání s panem Roháčkem ohledně nástavby kotelny na sídlišti Na 
Loučkách. Jako nový návrh předložil vybudování 2 bytů a ostatní prostory využije pro služby. Má 
rozjednaný pronájem prostor pro cukrárnu a kanceláře. 
Z. Kříž – budeme se rovněž vyjadřovat k případné rekolaudaci stavby? 
S. Bartoš – jsme účastníky řízení, pokud dojde ke změně stavby. 
 
D. Holman – kotelna na ul. Popkova se zaměřuje. Část využije pí Štěpánová pro regionální knihovnu, 
ostatní prostory upravit pro flexibilní využití. 
 
 
 
 
Starosta ukončil jednání RM v 18,14 hodin. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ing. Drago Sukalovský  Jiří Koláček 
starosta města 1. místostarosta města 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ověřovatel zápisu: Zden ěk Kříž 
 
 
V Kuřimi dne 21. 9. 2012 
 
Zapsala: Petra Glosová 
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Přílohy: 
1, 1A   Plnění usnesení Rady města Kuřimi ke 12. 9. 2012 
2, 2A Zrušení obecně závazné vyhlášky č. 9/1999 – o volných bytech v majetku 

města 
3, 3A, 3B, 3C  České dráhy, a.s. – smlouva o právu provést stavbu 

Srážková voda – dodatky ke smlouvě 
4, 4A, 4B E. ON Distribuce, a.s. – zřízení věcného břemene pro stavbu „Kuřim, kab. sm. 

NN, Gřes, p. č. 2642/835“ 
5   Souhlas s vybudováním zdvihací plošiny 

Ukončení nájemní smlouvy 
6   E. ON Energie, a.s. – výpověď smluv 
7, 7A, 7B  Vendula Chládková – odvolání ve věci výpovědi nájemní smlouvy 
8, 8A   Vyřazení majetku 
9, 9A   Rozhodnutí o přidělení zakázky – služby BOZP a PO 
10, 10A, 10B Souhlas se vstupem na pozemek města za účelem vybudování přípojky 

optického kabelu, stavba „Kuřim – napojení PČR, ul. Jungmannova, na 
optickou síť KME“ 

11, 11A   „Kabelová smyčka VN Kuličkové šrouby“ 
12, 12A Centrum obchodu a služeb, Kuřim ul. Blanenská“ – vyjádření k projektové 

dokumentaci pro územní řízení 
13, 13A   Výběrové řízení „Oprava povrchů místních komunikací v Kuřimi v roce 2012“ 
14, 14A, 14B  Výměna oken v obecních bytech - Rozhodnutí o přidělení zakázky 
15, 15A, 15B Zrušení Nařízení města Kuřimi č.1/2011 a vydání nového Nařízení města 

Kuřimi č.2/2012 kterým se vymezují úseky místních komunikací, na kterých se 
pro jejich malý dopravní význam nezajišťuje sjízdnost a schůdnost 
odstraňováním sněhu a náledí, a kterým se stanovuje rozsah, způsob a lhůty 
odstraňování závad ve schůdnosti chodníků, místních komunikací 
a průjezdních úseků silnic 

16   Změna poskytovaní sociálních služeb Centra sociálních služeb Kuřim 
17   Zpráva o zhodnocování disponibilních finančních prostředků města 
18, 18A   Informace o jednání Komise Zdravého města Rady města Kuřimi 
19, 19A   Zápis komise stavební ze dne10. 9. 2012 
20, 20A   Rozpočtové opatření č. 7 
21, 21A   Smlouva o provedení uměleckého výkonu 
22, 22A   Zápis z jednání komise dopravy dne 12. 9. 2012 
23   Žádost o poskytnutí dotace - Seiferos 
24   Schválení dalších členů Bytového družstva Sv. Ján Kuřim, družstvo 
25, 25A Projektová příprava Sportovní haly a Společenského a kulturního centra 

v Kuřimi 
26 Rudolf Bikár – žádost o zpětvzetí výpovědi nájmu, výměna bytu xxxxxxxx 
27 Wellness Kuřim s.r.o. – dozorčí rada 
 


