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Z á p i s   č í s l o  29/2012 
 

ze schůze Rady města Kuřimi konané dne 26. 9. 2012 v zasedací místnosti MěÚ 
Kuřim 

 
Přítomni:  Ing. Drago Sukalovský  starosta 

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

 
   Mgr. Alena Zimmermannová tajemnice MěÚ 
 
Ověřovatel zápisu: Zdeněk Kříž 
 
 
Starosta zahájil jednání v 18,02 hodin, na zahájení jednání byli přítomni 4 členové RM. 
RM je usnášeníschopná. 
PaedDr. D. Holman se dostavil později. 
 
 
Program jednání: 
 

1.  Programová náplň informačního kanálu TKR Kuřim 
 

2.  Rozpočtové příjmy města 
 

3.  Smlouva o právu provést stavbu 
 

4.  Dohoda o úpravě vzájemných práv a povinností vlastníků provozně 
souvisejících vodovodů a kanalizací, uzavřená dle § 8 odst. 3 zákona č. 274/2001 
Sb., o vodovodech a kanalizacích pro veřejnou potřebu 

 
5.  Dar Města Kuřimi Mateřské škole, Jinačovice, okres Brno – venkov, příspěvkové 

organizaci 
 

6.  Návrh obecně závazné vyhlášky města Kuřim o stanovení opatření k omezení 
propagace hraní některých sázkových her, loterií a jiných podobných her 

 
7.  Návrh na úpravu stanov Programu finanční podpory kulturní, sportovní 

a spolkové činnosti ve městě Kuřimi 
 

8.  Odkoupení majetku Wellness 
 

9.  Vyčlenění finančních prostředků na zpracování studie „Sportovně rekreační 
plochy Kuřim, Díly za Sv. Jánem“ 

 
10. Různé 

 
 
 
3. Smlouva o právu provést stavbu 
(Příloha č. 3, 3A, předkládá Ing. O. Štarha, zpracovala Z. Perková) 
 
Předkládáme Radě Města ke schválení Smlouvu o právu provést stavbu na pozemku parc. č. 1104/3 
v k. ú. Kuřim. Smlouva bude uzavřena svlastníkem pozemku paní Kateřinou Neoralovou, bytem 
xxxxxxxxxx Kuřim, a spočívá v souhlasu s umístěním, realizací a užíváním splaškové kanalizace. 
Výstavba kanalizace je součástí připravované investiční akce: Kuřim, ul. Hybešova - vybudování 
oddílného systému kanalizace. 
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Příloha: Smlouva 
 
Přijaté usnesení: 523/2012 - RM schvaluje uzavření „Smlouvy o právu provést stavbu na pozemku 

parc. č. 1104/3 v k. ú. Kuřim“ mezi Městem Kuřim a majitelem pozemku - paní 
Kateřinou Neoralovou, bytem xxxxxxxxxxxxx Kuřim, a spočívá v souhlasu 
s umístěním, realizací a užíváním splaškové kanalizace. 

Hlasováno: pro 4, nepřítomen 1 (D. Holman). 
 
 
 
4. Dohoda o úpravě vzájemných práv a povinností vlastníků 
provozně souvisejících vodovodů a kanalizací, uzavřená dle § 8 
odst. 3 zákona č. 274/2001 Sb., o vodovodech a kanalizacích pro 
veřejnou potřebu 
(Příloha č. 4, 4A, předkládá Ing. O. Štarha, zpracovala Z. Perková) 
 
Předkládáme Radě Města ke schválení „Dohodu o úpravě vzájemných práv a povinností vlastníků 
provozně souvisejících vodovodů a kanalizací“. 
 
Město Kuřim navrhuje na základě zákona č. 274/2001 Sb., o vodovodech a kanalizacích pro veřejnou 
potřebu dle § 8 odst. 3 tohoto zákona upravit písemnou dohodou práva a povinnosti vlastníků 
provozně souvisejících kanalizací a jejich částí s majitelem stoky od prodejny „ Lidl“ v Kuřimi, s firmou 
Lidl Česká republika v.o.s., se sídlem: Nárožní 1359/11, 158 00 Praha 5 tak, aby bylo zajištěno kvalitní 
a plynulé provozování.  
 
Příloha: Dohoda o úpravě vzájemných práv a povinností vlastníků provozně souvisejících kanalizací, 

uzavřená dle § 8 odst. 3 zákona č. 274/2001 Sb., o vodovodech a kanalizacích pro veřejnou 
potřebu 

 
Přijaté usnesení: 524/2012 - RM schvaluje uzavření „Dohody o úpravě vzájemných práv 

a povinností vlastníků provozně souvisejících kanalizací“ uzavřené dle § 8 odst. 
3 zákona č. 274/2001 Sb., o vodovodech a kanalizacích pro veřejnou potřebu“ 
mezi Městem Kuřim a majitelem stoky od prodejny „Lidl“ - firmou Lidl Česká 
republika v.o.s., se sídlem Nárožní 1359/11, 158 00 Praha 5, IČ 26178541. 

Hlasováno: pro 4, nepřítomen 1 (D. Holman). 
 
 
 
5. Dar Města Kuřimi Mateřské škole, Jinačovice, okres Brno – 
venkov, příspěvkové organizaci 
(Příloha č. 5, 5A, předkládá D. Sukalovský, zpracovala Mgr. H. Němcová) 
 
Starostovi Města Kuřimi D. Sukalovskému byla dne 25. 09. 2012 doručena žádost starostky Obce 
Jinačovice L. Dvořáčkové o uhrazení neinvestičních výdajů (NIV) za dvě děti z Kuřimi, které dojíždějí 
do předškolního zařízení, které zřizuje Obec Jinačovice. Výše NIV/dítě za školní rok 2011/2012 byla 
stanovena na 10.913,- Kč (21.826,- Kč za obě děti). 
NIV tvoří náklady na údržbu a opravy, materiální výdaje, služby a výdaje nevýrobní povahy, mzdové 
prostředky a ostatní výplaty fyzickým osobám, které neposkytuje krajský úřad. 
Předškolní vzdělávání však není povinné a obec nemusí zřizovat mateřskou školu, nemusí tudíž ani 
platit NIV za děti s trvalým pobytem v obci, které dojíždějí do předškolního zařízení zřizovaného jinou 
obcí, pokud nemají obce mezi sebou dohodu. Výjimkou jsou předškoláci v posledním roce před 
zahájením povinné školní docházky. Dle ustanovení § 179 odst. 2 písm. b) školského zákona, 
v platném znění, je obec povinna zajistit podmínky pro předškolní vzdělávání dítěte s trvalým 
pobytem v obci v posledním roce před zahájením povinné školní docházky, a to pouze v tom 
případě, že nezřizuje mateřskou školu nebo „vlastní“ mateřská škola z důvodu kapacity nemůže 
„předškoláka“ přijmout. Potom je obec povinna této obci platit NIV za každé takové dítě, nedohodnou-li 
se dotčené obce jinak. 
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Dle zjištění děti uvedené v žádosti Obce Jinačovice nejsou v posledním roce před zahájením povinné 
školní docházky, proto Město Kuřim nemusí NIV hradit. 
Navrhuji radě města NIV neplatit, ale dohodnout se na poskytnutí blíže neurčeného peněžitého daru 
přímo MŠ Jinačovice, jako určité kompenzace výdajů. Blíže neurčený peněžitý dar může ředitelka 
mateřské školy použít dle vlastního uvážení pro děti v MŠ. 
Toto rozhodnutí je v kompetenci rady města. 
 
Příloha: žádost Obce Jinačovice 
 
Diskuse: 
Z. Kříž – kolik se platí za dítě v Kuřimi? 
D. Sukalovský – u nás se platí méně. Požadované náklady jsou poměrně vysoké. Jedná se o 2 děti, 
které v Jinačovicích navštěvují mateřskou školu, ale druhé dítě u nás nemá trvalý pobyt. Ze zákona 
má město povinnost přispívat pouze na předškolní děti. Navrhuje za obě děti příspěvek ve výši 
10.000,- Kč. 
O. Štarha – navrhuje částku 5.000,- Kč/ 1 dítě. 
Z. Kříž – nemáme srovnání s našimi dětmi. Navrhuje přispět dle požadavku na dítě s trvalým pobytem, 
tj. 10.913,- Kč. 
D. Sukalovský – navrhuje hlasovat od nižší částky: 
 
Přijaté usnesení: 525/2012 - RM souhlasí s poskytnutím blíže neurčeného peněžitého daru 

Mateřské škole, Jinačovice, okres Brno – venkov, příspěvkové organizaci ve výši 
10.000,- Kč. 

Hlasováno: pro 4, nepřítomen 1 (D. Holman). 
 
 
 
8. Odkoupení majetku Wellness 
(Příloha č. 8, 8A, předkládá Ing. D. Sukalovský, zpracoval Ing. A. Varmužka) 
 
V souvislosti s rozhodnutím ZM ve věci odkupu majetku pořízeného společností Wellness Kuřim s.r.o 
do majetku města Kuřimi je RM předkládán návrh kupní smlouvy, kterou město odkoupí od výše 
uvedené společnosti zařízení z oblasti gastro za celkovou cenu 485.623,60 Kč bez DPH 20 %. 
Uhrazené DPH bude uplatněno jako nadměrný odpočet u FÚ. Cena byla stanovena jako pořizovací, 
od které bylo odečteno 10 % z této hodnoty za každý rok používání majetku. 
 
Přijaté usnesení: 526/2012 - RM schvaluje uzavření kupní smlouvy na odkoupení části majetku se 

společností Wellness Kuřim s.r.o., Blanenská 1082, 664 34 Kuřim, IČ 29213380, 
za celkovou cenu 485.623,60 Kč bez DPH. 

Hlasováno: pro 4, nepřítomen 1 (D. Holman). 
 
 
Na jednání se dostavil v 18,18 hod. D. Holman. 
 
 
 
9. Vyčlenění finančních prostředků na zpracování projektové 
přípravy „Sportovně rekreační plochy Kuřim, Díly za Sv. Jánem“ 
(Příloha č. 9, předkládá Ing. O. Štarha, zpracovala Ing. J. Honců) 
 
Za účelem zjištění možností využití pozemků parc. č. v 4478/1 a 4478/42 v k. ú. Kuřim v lokalitě Díly 
za Sv. Jánem, pro účely zřízení sportovní a rekreační plochy byla Ing. arch. Němcem zpracována 
studie. Tato studie bude postupně projednána v komisích města, v komisi výstavby byla projednána již 
s kladným výsledkem. Malé představení studie provedl autor na jednání Rady dne 5. 9. 2012. Studie 
řeší plochu v tzv. plné verzi, ale zároveň umožňuje postupné budování po etapách na základě 
finančních možností města. V souladu s usnesením RM č. 474/2012 z 5. 9. 2012 bude předložen ZM 
návrh na schválení zařazení investiční akce do plánu investic na rok 2013. 
OIRR žádá o vyčlenění finančních prostředků z ORG 1008 000 000 „Projekty, studie“ na úhradu: 
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- již hotové studie ve výši     31 tis. Kč bez DPH (ing.arch.Němec) 
- projektu do 3 fáze pro územní řízení    85 tis. Kč bez DPH (ing.arch.Němec) 
- projektu pro stavební povolení pro multifunkční hřiště 35 tis. Kč bez DPH (ing.arch.Němec) 
- rezervu pro zaměření + geoprůzkum     9 tis.Kč bez  DPH (jiný dodavatel) 

celkem         160 tis. Kč bz DPH 
 
Diskuse: 
D. Holman – cena projekčních prací by neměla být vyšší, než jsou obvyklé ceny podle honorářových 
řádů, zvlášť když na projekt není vypsáno výběrové řízení. Cena projekčních prací by měla vycházet z 
nákladů té části stavby, která se bude realizovat, tedy ne z celkového objemu zahrnujícího i tu 
„vizionářskou fázi“, jejíž realizace je nepravděpodobná (mám na mysli ty velké mostky, co nikam 
nevedou, nebo zídky, co plní jen estetickou funkci). 
O. Štarha – v celkovém součtu by se jednalo o 2,5 mil. Kč. Servis dělá Ing. arch. Němec včetně studie 
– jeho cena by se pohybovala kolem 5 – 7 %. Pokud se někomu zdá drahé, můžeme přepočítat podle 
tabulek Unika. 
D. Holman – 2,5 mil. Kč je právě ten celkový objem včetně věcí, které se týkají té části stavby, kterou 
dnes není nutné projektovat a může zůstat na úrovni studie, vize. Reálný objem stavebních prací, 
o kterém se bavíme, se pohybuje kolem 0,8 mil. Kč. 
D. Sukalovský – nyní schvalme vyčlenění finančních prostředků. 
 
Přijaté usnesení: 527/2012 - RM schvaluje vyčlenění finančních prostředků z ORG 1008 000 000 

„Projekty, studie“ na zpracování projektové přípravy „Sportovně rekreační plochy 
Kuřim, Díly za Sv. Jánem“, v těchto fázích: 
• studie    31 tis. Kč bez DPH 
• DÚR  85 tis. Kč bez DPH 
• DSP     35 tis. Kč bez DPH 
• průzkumy    9 tis. Kč bez DPH 

Hlasováno: pro 5. 
 
 
 
1. Programová náplň informačního kanálu TKR Kuřim 
(Příloha č. 1, 1A, 1B, předkládá Ing. D. Sukalovský, zpracoval Mgr. P. Kavka) 
 
Zastupitelstvo města na svém mimořádném zasedání dne 5. 4. 2012 přijalo usnesení č. 1059/2012 
tohoto znění: 
 
„ZM ruší své usnesení č. 1012/2002 – vyhrazení pravomoci rozhodovat v záležitostech, které jsou 
v samostatné působnosti města a vztahují se k vysílání „ Info - kanálu“ kabelové televize v Kuřimi.“ 
 
Vzhledem k výše uvedenému rozhodnutí se přesunula rozhodovací pravomoc o výsledku výběrového 
řízení na nového dodavatele programové náplně TKR Kuřim na radu města. Nevyhradí-li si 
v budoucnu tuto pravomoc opět ZM, budou příslušet veškerá rozhodnutí ve věcech programové 
náplně informačního kanálu radě města. 
 
Usnesením RM č. 354/2012 ze dne 20. 6. 2012 bylo rozhodnuto o tom, že do 30. 9. 2012 bude 
programová náplň objednávána u společnosti Directfilm s.r.o. za cenu max. 26.347,- Kč/smyčka 
včetně DPH. 
 
Řešení současného stavu: 
a) přijmout navržené usnesení 
b) zrušit výběrové řízení 
 
Příloha – smlouva o dílo 
 
 
Na jednání se v 18,24 hod. Mgr. Jan Tejkal. 
 
Diskuse: 
D. Sukalovský – přivítal Mgr. J. Tejkala. 
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Mgr. Tejkal – bude hodnotit situaci na základě podkladů, které měli k dispozici a stanoviska, které 
zpracovávali. Obdrželi zadání, zda zadavatel postupoval v této předmětné zakázce správně. Zda 
může uzavřít smlouvu s prvním nebo druhým uchazečem v pořadí, nebo zda může výběrové řízení 
zrušit, a jak může dále postupovat. Obdrželi výzvu na zpracování programové náplně TKR a dospěli 
k možnostem: 
- zadavatel zadá zakázku uchazeči, který splnil zadané požadavky 
- zadavatel může zakázku zrušit, pokud si toto právo vyhradil v podmínkách 
Zakázku zrušit může – podléhá zásadám zákona o veřejných zakázkách – přistoupí-li na toto, musí 
své kroky zdůvodnit. 
Jednal s 1. místostarostou J. Koláčkem a na základě jeho objednávky připravil materiály na zrušení 
výběrového řízení. Dle názoru 1. místostarosty nastal problém v případě prokazování kvalifikace, kdy 
uchazeči vstoupili do vzájemné konfrontace. Je nyní na radě města, jak dál naloží s touto veřejnou 
zakázkou. Obecný postup je, že je vybrána nabídka nejlevnějšího uchazeče nebo uchazeče, který 
nejlépe splnil podmínky. Vybrat uchazeče, který se umístit druhý v pořadí je nestandardní. Může se to 
stát v případě, že první uchazeč není schopen dostát svým závazkům. 
Zrušení zakázky si město Kuřim vyhradilo ve výzvě. Pokud nastaly objektivní a závažné pochybnosti 
o kvalitě uchazečů, potom může být výběrové řízení zrušeno. 
Není ale jednoznačné, v čem došlo k porušení výzvy, které body výzvy byly porušeny. A toto je nutné 
si uvědomit a podle tohoto se řídit. 
Výzva je v některých bodech neurčitá a nejsou stanoveny přesné podmínky (např. nikde nejsou 
uvedeny v jakém rozsahu, počtu apod. mají reference být...). 
D. Holman – nevidí důvody, které vedou ke zrušení výběrového řízení. Zadání bylo splněno podle 
výzvy. Nic jiného by nás nemělo zajímat. Byl by pro schválení vítěze. 
J. Koláček – podle Mgr. Tejkala nebylo zadání jednoznačné. Byli jsme svědky, jak se obě strany 
napadají. Podle tohoto jsou nedůvěryhodné. 
Mgr. Tejkal – požadavky ve výzvě jednoznačné nejsou. Zadavatel musí rozlišit formální požadavky 
nabídky a požadavky na reference respektive nahrávky. 
D. Sukalovský – v podmínkách byla ponechána jistá volnost. Uchazeči dodali dostatek materiálů, 
sešla se komise a rozhodovali zastupitelé. 
D. Holman – nikdy od nás do té doby nebyla vznesena žádná pochybnost. 
Mgr. Tejkal – přechází z roviny právní do roviny výběru smluvních stran a tady musíte zvážit, jestli je 
zajištěna veřejná potřeba, jestli lze dodavateli důvěřovat. 
O. Štarha – jedna i druhá strana oznámila, že podají trestní oznámení. 
D. Sukalovský – je rozdíl hodnotit morálku a uznat výsledky výběrového řízení. Zákon nemluví 
o dojmu z uchazečů. 
Mgr. Tejkal – vyhradili jste si možnost zrušení. Podmínkou by bylo zdůvodnění z hlediska 
transparentnosti. 
Z. Kříž – je pro zrušení a vyhlášení nového výběrového řízení. A nezáleží, kdo se do výběrového 
řízení přihlásí, klidně i tito uchazeči. Ptá se, co dát za zdůvodnění při zamítnutí? A dále, jestli městu při 
tomto rozhodnutí něco hrozí? 
Pokud jako zaměstnanec zpracuji nahrávku pro zaměstnavatele, čí je nahrávka? Kdo ji mohl použít 
jako svou referenci? 
Mgr. Tejkal – autorská práva jsou buď osobnostní nebo majetková. V případě zaměstnaneckých děl 
jsou práva osobnostní. Otázkou je jestli jste ve veřejné zakázce chtěli reference dodavatele nebo 
reference odpovědných osob? 
D. Sukalovský – reference odpovědných osob. 
J. Koláček – jsme schopni v příštím zadání specifikovat, co chceme? 
Mgr. Tejkal – ano. Můžete si říct, jaké budou podmínky. 
D. Sukalovský – platí tedy zásada, že v případě pochybností máme postupovat ve prospěch 
uchazečů. Postupovali jsme tedy správně. 
Mgr. Tejkal – v podmínkách bylo, že uchazeč bude vyrozuměn do 03/2012, tím došlo z vaší strany 
k porušení povinnosti. Nejsou ale stanoveny sankce. Uchazeči byli do té doby vázáni svými 
nabídkami. V případě, že budou požadovat po městu ušlý zisk od 31. 3. 2012, uchazeč svůj ušlý zisk 
musí dokázat. Pokud rozhodnete o výběru vítěze a pokud on toto přijme, potom bude vše v pořádku. 
Z. Kříž – na ušlý zisk by měl nárok, pokud bychom schválili vítěze, ale starosta by nepodepsal 
smlouvu. 
Mgr. Tejkal – otázka náhrady škody je jen proto, aby přerušili nečinnost města. Apeluje na zadavatele, 
aby buď rozhodl o přijetí, nebo zrušení. Přikláněl by se spíš ke zrušení, aby nedošlo ke konfrontaci. 
D. Holman – nemáme právo nikoho morálně hodnotit. Musíme jasně říct co dát do podmínek, 
abychom se nedostali do stejné situace. 
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D. Sukalovský – můžeme vyspecifikovat v podmínkách tak zásadně, abychom se do podobné situace 
nedostali znovu? 
Mgr. Tejkal – to bohužel nemůže zaručit. Dají se upřesnit reference, které žádáte. Spektrum uchazečů 
bude pravděpodobně identické. Můžete zpřesňovat podmínky. Bude o tomto rozhodovat kolektiv 
zadavatele. 
D. Sukalovský – rozhodování je spíše politické. V případě, že neschválíme vítěze, budeme řešit 
situaci, abychom se nedostali do problémů. Má za to, že podmínky zadavatele byly splněny. Byl by 
velmi opatrný v odůvodnění použitím referencí, u druhého uchazeče jsou prokazatelné. 
D. Holman – upřesňuje, že společnost Direct film export s.r.o. předložila reference společnosti Direct 
film s.r.o. 
J. Koláček – nejedná se u něj o politické rozhodnutí. Není pro uchazeče, který se hádá. 
Mgr. Tejkal – č. 11, písm. g) – ve výzvě nepřesnost – zadavatel si vyhrazuje právo na základě 
usnesení ZM. Ale nyní rozhoduje RM. Neměl by to být problém, jen považuje za důležité toto zmínit. 
D. Holman – musíme vyhlásit výběrové řízení na mandatáře, tj. 14 dní, další týden než schválí RM. 
Mandatář zpracuje zadání do 14 dnů, další týden na schválení, 4 týdny bude zveřejněno, týden na 
schválení, týden na uzavření smlouvy, potom teprve bude podána žádost o licenci tj. dalších 5 týdnů. 
Z. Kříž – budeme vybírat právní kancelář? 
D. Sukalovský – pokud vybereme právní kancelář, která nám vše připraví na klíč, vyvarujeme se 
napadení, že výběrové řízení bylo zmanipulované. 
O. Štarha – uvádí, že hlasoval pro nižší finanční úroveň, která v ZM neprošla. 
D. Sukalovský – RM nemůže měnit podmínky dané ZM. 
 
 
Z jednání odešel v 19,28 hod. Mgr. J. Tejkal. 
 
 
D. Sukalovský – nikdo nedokáže specifikovat, v čem byly porušeny podmínky zadání. Nikdo 
nedokázal předložit další návrh na postup jednání. 
D. Holman – stanovme podmínky do dalšího výběrového řízení. 
D. Sukalovský – navrhuje hlasovat: 
 
Návrh usnesení: RM schvaluje výsledek hodnocení nabídek na zakázku „Programová náplň 

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

Hlasováno: pro 2 (D. Sukalovský, D. Holman), proti 3 (J. Koláček, O. Štarha, Z. Kříž). 
Usnesení nebylo přijato. 
 
Přijaté usnesení: 528/2012 - RM ruší výběrové řízení na dodavatele „Programová náplň 

informačního kanálu TKR Kuřim“ z důvodu uvedených v příloze 1B. 
Hlasováno: pro 3 (J. Koláček, O. Štarha, Z. Kříž), proti 2 (D. Sukalovský, D. Holman). 
 
Diskuse: 
D. Holman – rada města právě zrušila něco, na co celých 5 měsíců nedokázala předložit plán, jak 
pokračovat dál. 
D. Sukalovský – vyzýval již před schůzí rady prvního místostarostu k doložení důvodů zrušení 
výběrového řízení, ten tak neučinil. 
J. Koláček – Mgr. Tejkal až nyní uvedl důvody, proč výběrové řízení zrušit. 
D. Holman – připomíná, že Mgr. Tejkal zároveň doporučil svým stanoviskem výběrové řízení ukončit 
řádným zdůvodněním, nebo vyhlásit vítěze. 
O. Štarha – na přímý dotaz starosty na Mgr. Tejkala, jestli je spíše pro zrušení nebo pro vyhlášení 
vítěze, by byl pro zrušení. 
D. Sukalovský – nyní je nutné někoho pověřit přípravou nového výběrového řízení. 
O. Štarha – navrhuje pověřit 1. místostarostu. 
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Přijaté usnesení: 529/2012 - RM pověřuje 1. místostarostu Jiřího Koláčka přípravou nového 
výběrového řízení ve věci dodavatele „Programová náplň informačního kanálu TKR 
Kuřim“. 

Hlasováno: pro 3 (J. Koláček, O. Štarha, Z. Kříž), zdrželi se 2 (D. Sukalovský, D. Holman). 
 
O. Štarha – navrhuje od 1. 10. 2012 objednat dodávku vysílání u stávajícího dodavatele Direct film 
s.r.o. 
D. Sukalovský – bohužel toto nyní nelze. 
O. Štarha – navrhuje tedy objednat práce u někoho jiného. Hledat a podniknout všechny kroky, aby 
vysílání probíhalo. 
D. Holman – licenci má pouze 1 dodavatel, a to je Direct film s r.o. Dopustili bychom se obcházení 
zákona, protože se jedná o tutéž službu, kterou objednáváme u téhož dodavatele již 6 měsíců. 
D. Sukalovský – nikdo jiný nemá licenci. 
Z. Kříž – navrhuje toto řešit subdodavatelsky. 
 
 
 
2. Rozpočtové příjmy města 
(Příloha č. 2, předkládá Ing. D. Sukalovský, zpracoval Ing. A. Varmužka) 
 
 
Na jednání se dostavil v 19,56 hod. A. Varmužka. 
 
Diskuse: 
A. Varmužka – poplatky za pronájem haly byly již vyřešeny a schváleny na jednání RM dne 5. 9. 2012. 
 
MÍSTNÍ POPLATKY: 
POPLATEK ZE PSŮ 
 – z vyhlášky až 1.500,- za prvního psa. Za každého dalšího 2.250,- Kč. 
 
D. Holman – poplatek by zvýšil až v budoucnu, nyní by nechal ve stejné výši. 
D. Sukalovský – zvýšením poplatků buď dojde k přehlášení psů na důchodce, nebo dojde k tomu, že 
se zvýší počet opuštěných psů. Ale spíše by byl pro zvýšení. 
Z. Kříž – spolupracuje se s předsedy bytových domů o tom, kolik tam mají psů? 
A. Varmužka – takovýto pokus byl, spolupráce nebyla dobrá. 
Z. Kříž – vyregulovat spíše druhého a dalšího psa. 
D. Holman – spíš až třetího psa by zvedl na vyšší úroveň. Důchodcům nezvedat poplatek vůbec. Pro 
prvního psa poplatek mírně zvýšit, za třetího psa poplatek zvýšit mnohem více. 
D. Sukalovský – navrhuje poplatek za prvního psa 1.000,- Kč, důchodce 150,- Kč, a za druhého a 
dalšího psa 2.250,- Kč. 
O. Štarha – navrhuje poplatek za prvního psa 600,- Kč, důchodce 150,- Kč, druhý a další pes 1.100,- 
Kč. 
D. Holman – navrhuje poplatek za prvního psa 600,- Kč, důchodce 150,- Kč, každý další pes 2.000,- 
Kč. 
 
D. Sukalovský – navrhuje hlasovat nejdříve o poplatku za prvního psa ve výši 1.000,- Kč. 
Hlasováno: pro 3 (D. Sukalovský, J. Koláček, Z. Kříž), proti 2 (D. Holman, O. Štarha). 
Schváleno. 
 
D. Sukalovský – navrhuje hlasovat o poplatku za psa pro důchodce ve výši 150,- Kč: 
Hlasováno: pro 5. 
Schváleno. 
 
D. Sukalovský – navrhuje hlasovat o poplatku za druhého a dalšího psa ve výši 2.250,- Kč: 
Hlasováno: pro 2 (D. Sukalovský, Z. Kříž), proti 3 (J. Koláček, D. Holman, O. Štarha). 
Neschváleno. 
 
D. Sukalovský – navrhuje hlasovat o poplatku za druhého a dalšího psa ve výši 2.000,- Kč: 
Hlasováno: pro 4 (D. Sukalovský, J. Koláček, D. Holman, Z. Kříž), zdržel se 1 (O. Štarha). 
Schváleno. 



 8 

 
Celkové hlasování: 
Poplatek první pes 1.000,- Kč, poplatek důchodce 150,- Kč, poplatek za druhého a dalšího psa 
2.000,- Kč: 
Hlasováno: pro 3 (D. Sukalovský, J. Koláček, Z. Kříž), proti 2 (D. Holman, O. Štarha). 
 
 
POPLATEK ZA KOMUNÁLNÍ ODPADY: 
A. Varmužka – nemůžeme vybírat víc než 750,- Kč. 
 
Z. Kříž – kontejnery na tříděný odpad jsou v hrozném stavu. Zakomponovat do sídlišť v rámci 
revitalizace přístřešky a vhodná místa. 
O. Štarha – není pro zvýšení poplatků. Jestliže se jedná o vícečlennou rodinu, může to pro ně být 
problém. 
A. Varmužka – každé třetí a další dítě je od poplatku osvobozeno. 
D. Holman – navrhuje každé 2. dítě sleva, důchodce kolem 440,- Kč, ostatní 750,- Kč. 
D. Sukalovský – navrhuje částku 750,- Kč a osvobodit od poplatku 2. a další dítě, důchodci by za 
odpad platili 440,- Kč. 
O. Štarha – 750,- Kč se mu zdá moc. Spíše by zvedl o 100,- Kč, tzn. 600,- Kč. 
 
D. Sukalovský – navrhuje hlasovat 750,- Kč, osvobodit od poplatku 2. a další dítě, důchodci 440,- Kč. 
Hlasováno: pro 4 (D. Sukalovský, J. Koláček, Z. Kříž, D. Holman), proti 1 (O. Štarha). 
Schváleno. 
 
A. Varmužka – v zákoně novinka - může se paušálně vybírat poplatek za neobsazený byt nebo dům. 
Máme ohlašovací povinnost. Byl by pro osvobození. 
D. Sukalovský – navrhuje poplatek osvobodit. 
Hlasováno: pro 5. 
Schváleno. 
 
POPLATEK ZA UŽÍVÁNÍ VEŘEJNÉHO PROSTRANSTVÍ: 
O. Štarha – je pro zvýšení trvalého parkovacího místa a to výrazně. Navrhuje 20.000,- Kč/ rok. 
Hlasováno: pro 4 (D. Sukalovský, J. Koláček, O. Štarha, Z. Kříž), proti 1 (D. Holman). 
Schváleno. 
 
O. Štarha – za tyto peníze potom navrhuje vytvořit nová parkovací místa. 
Z. Kříž – může se vyčlenit pro zásobování a dopravní obsluhu? 
A. Varmužka – už minule jsme se zabývali tím, co je dopravní obsluha. 
D. Sukalovský – pokud si jede nakoupit, není to dopravní obsluha. 
D. Holman - potom by bylo možné zřídit parkovací automaty na vybraných místech. 
D. Sukalovský - kdo by tato placená parkovací místa kontroloval? 
D. Holman – např. M. Žáček. 
 
PRODEJNÍ MÍSTA: 
D. Sukalovský – prodejní místo navrhuje zvýšit na 40,- Kč/m2. 
J. Koláček - – navrhuje 50,- Kč/m2. 
D. Sukalovský – hlasujme od ceny vyšší tj. 50,- Kč/m2: 
Hlasováno: pro 3 (D. Sukalovský, J. Koláček, Z. Kříž), proti 2 (O. Štarha, D. Holman). 
Schváleno. 
 
REKLAMNÍ MÍSTO: 
D. Sukalovský – navrhuje platit za každou reklamu. 
A. Varmužka – dle výkladu vyhlášky – půdorys do 1m2 osvobozen od poplatku. 
D. Holman – reklamní místa jsou málo kontrolovaná. Celkový výnos je mnohem menší, než náklady 
na výběr a kontrolu. 
D. Sukalovský – nechat 10,- Kč/ m2. 
 
NEBYTOVÉ PROSTORY: 
ponechat současný stav. 
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BYTY: 
D. Sukalovský – zvyšme nájem, ale zvyšme částku do opravy bytů. Máme na to ještě čas. Žádá odbor 
majetkoprávní, aby připravil přehled, kolik vybereme na nájemném, kolik je zisk, kolik se dá do oprav. 
D. Holman – pokud chceme přibližovat nájmy k tržnímu nájmu, pak by mělo logiku to zvedat dál, ale 
pokud by se to teď už muselo řešit i soudními spory, tak se zvýšení o navrhovanou částku vůbec 
nevyplatí. 
D. Sukalovský – nezvyšoval by, dokud není bytová koncepce. 
O. Štarha – nyní by nechal. 
 
 
POZEMKY: 
ponechat současný stav. 
 
ZAHRÁDKY: 
ponechat současný stav. 
 
 
Z jednání odešel ve 21,02 hod. A. Varmužka. 
 
 
 
7. Návrh na úpravu stanov Programu finanční podpory kulturní, 
sportovní a spolkové činnosti ve městě Kuřimi 
 
 
 
 

P R O G R A M 
finanční podpory kulturní, sportovní a spolkové činnosti 

ve městě Kuřimi 
 

 
 

- Program finanční podpory kulturní, sportovní a spolkové činnosti (dále jen program) zřizuje 
Zastupitelstvo města Kuřimi jako trvalý účelově zaměřený program města. Vychází z ustanovení § 85 
písm. c) zákona č 128/2000 Sb., o obcích, obecní zřízení, ve znění pozdějších předpisů.  
-  

- Článek 1 
- Poslání programu 

-  
- Posláním programu je finanční podpora právnických a fyzických osob (dále jen subjektů) 
zabývající se kulturní, sportovní, spolkovou a obdobnou činností, která napomáhá uspokojování zájmů 
zejména občanů Města Kuřim, především dětí a mládeže.  
-  

- Článek 2 
- Vymezení žadatelů o finanční podporu z Programu 

-  
- 1. Finanční podpora se poskytuje zejména subjektům majícím sídlo či působícím ve městě 
Kuřimi jako dotace z rozpočtu města.  
- 2. Finanční podpora může být poskytnuta také subjektům působícím či majícím sídlo mimo 
město Kuřim, pokud je projekt, na který je žádáno o dotaci, zaměřený na podporu činností uvedených 
v článku prvním.  
-  

Článek 3 
Tvorba programu 



 10 

 
1. Program je financován z rozpočtu města Kuřimi.  
2. Finanční prostředky na Financování programu rozdělí zastupitelstvo města na prostředky určené na 
podporu sportovní činnosti a zvlášť na prostředky určené na podporu kulturní a spolkové činnosti, a to 
v poměru, který pro každý kalendářní rok určí zastupitelstvo města na jednání, na kterém vyhlásí 
výzvu k čerpání dotací na podporu kulturní, sportovní a spolkové činnosti (viz Čl. 4.1.) 
3. Součástí vyčleněných finančních prostředků Programu bude finanční rezerva ve výši, kterou stanoví 
zastupitelstvo města (dále jen Rezerva). O výši Rezervy rozhodne zastupitelstvo města na jednání, na 
kterém rozhodne o výši dotací pro jednotlivé žadatele. 
Rezerva bude zastupitelstvem vyčleněna zvlášť na podporu sportovní činnosti a zvlášť na podporu 
kulturní a spolkové činnosti.  

Článek 4 
Výzva žadatelům 

 
- 1. Zastupitelstvo města Kuřim vyhlašuje na svém nejbližším jednání po 1. říjnu každého 
kalendářního roku výzvu na podání žádostí o dotace na podporu kulturní, sportovní a spolkové 
činnosti (dále jen Výzvu) pro rok následující tak, aby bylo o dotacích rozhodnuto zastupitelstvem 
města vždy do konce kalendářního roku, ve kterém byla Výzva vyhlášena.  
- 2. V případě, že zastupitelstvo města na základě Výzvy nerozdělí celou finanční částku, která 
je na uvedený účel v rozpočtu města vyčleněna, vyhlásí v průběhu měsíce června podle stejných 
pravidel další Výzvu tak, aby mohlo o dotacích rozhodnout do konce měsíce září.  
3. Požádat o dotaci z Rezervy může žadatel kdykoliv v průběhu příslušného kalendářního roku, 
nejpozději tak, aby o ní mohlo rozhodnout poslední jednání zastupitelstva města v daném 
kalendářním roce. O dotaci z Rezervy lze žádat pouze do vyčerpání finančních prostředků z Rezervy 
za předpokladu, že z logiky věci plyne, že nemohlo být požádáno v řádném termínu. 
- 4. Žadatelé předkládají písemnou nebo elektronickou žádost o dotaci na předepsaném 
formuláři na adresu MěÚ Kuřim. Podáním žádosti vyjadřují souhlas se zveřejněním svých osobních 
údajů uvedených v žádosti a se zveřejněním této žádosti a informace o poskytnutí (příp. neposkytnutí) 
dotace. Tyto informace budou zveřejněny na webových stránkách města na adrese: www.kurim.cz, 
případně dalšími způsoby.  
-  

Článek 5 
Posouzení žádostí o dotaci 

 
1. Žádosti o dotaci posoudí Výbor pro kulturu a spolkový život a Výbor pro sport, každý za svou oblast 
působnosti, a předloží doporučující stanovisko Zastupitelstvu města Kuřim. O žádostech a výši dotace 
rozhodne Zastupitelstvo města Kuřim. 
2. O žádostech a výši dotace z Rezervy rozhodne Zastupitelstvo města Kuřim. Pokud věcně příslušné 
výbory žádosti o dotaci z Rezervy projednají, bude zastupitelstvu města předloženo jejich doporučující 
stanovisko. 

 
Článek 6 

Poskytnutí a vyúčtování dotace, sankce 
 

- 1. Dotace se poskytují na základě písemné smlouvy a není-li vyčerpána do termínu 
stanoveného ve smlouvě, nárok na ni zaniká.  
- 2. O poskytnutí dotací organizacím je veřejnost informována vyvěšením na úřední desce po 
dobu nejméně 15 dnů, dále zveřejněním na webových stránkách města na adrese www.kurim.cz/pfp, 
případně dalšími způsoby. 
- 3. Žadatel je informován o udělení dotace písemně v nejkratším možném termínu, zpráva 
o přidělení dotace bude odeslána nejdéle do 3 pracovních dnů od rozhodnutí o přidělení dotace 
zastupitelstvem města. 
- 4. Dotace se poskytuje převodem na bankovní účet žadatele, případně jsou poukázány 
v hotovosti na pokladně Městského úřadu Kuřim. 
- 5. Žadatel je v případě čerpání dotace povinen doručit městu Kuřim vyúčtování poskytnuté 
dotace nejpozději do 2 měsíců od skončení akce. Vyúčtování se předkládá v písemné podobě 
a vynaložené finanční prostředky je nutno doložit příslušnými daňovými doklady či řádnými účetními 
doklady. 
- 6. V případě porušení smluvních podmínek při využití dotace je poskytovatel oprávněn uložit 
žadateli sankci až do výše 100% z poskytnuté dotace 
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Článek 7 
Účinnost programu 

 
- Program vstupuje v účinnost dnem schválení. 

 
 

Článek 9 
Závěrečná ustanovení 

 
- 1. Na poskytnutí dotace není právní nárok.  
- 2. Program byl schválen usnesením Zastupitelstva města Kuřimi pod číslem usnesení …. dne 
…. 
- 3. Kontrola použití poskytnutých dotací je vykonávána podle příslušných zákonů upravujících 
kontrolu v této oblasti a Směrnice Rady města Kuřim č. 3/2008/RM, o finanční kontrole Města Kuřimi 
Městským úřadem Kuřim. 
- 4. Schválením tohoto programu se ruší Program schválený usnesením Zastupitelstva města 
Kuřimi č,…. ze dne …. 
 
 
Diskuse: 
D. Holman - předloženo k prvnímu kolu diskuse. 
 
 
 
 
6. Návrh obecně závazné vyhlášky města Kuřim o stanovení 
opatření k omezení propagace hraní některých sázkových her, 
loterií a jiných podobných her 
(Příloha č. 6, 6A, předkládá a zpracoval D. Holman) 
 
Navrhuji RM předložit zastupitelstvu města ke schválení vyhlášku, která omezí propagaci heren 
s videoloterijními terminály (dále jen VLT) ve městě Kuřim. 
 
Cílem vyhlášky je ochrana sociálně slabých, snadno ovlivnitelných nebo duševně nevyzrálých osob 
před důsledky plynoucími z účasti na některých sázkových hrách, loteriích a jiných podobných hrách 
a předcházení záporných jevů spojených s hraním některých sázkových her, loterií a jiných 
podobných her, které ve svých důsledcích mohou vést k narušování veřejného pořádku. 
 
Řada měst a obcí v nedávné době přistoupila k regulaci provozu heren, a to ať už omezením provozní 
doby, regulací propagace, anebo úplným zákazem. Na počátku bylo stanovisko Ústavního soudu 
v „cause Chrastava“. Následovala řada vyhlášek, kterými další obce a města regulovala provozování 
VLT. Mezi jinými také město Brno. V budoucnu lze očekávat, že tzv. výherní automaty a videoloterijní 
terminály vytlačené např. z brněnských městských částí budou své uplatnění nacházet jinde. 
Například také v nedaleké Kuřimi. 
 
Je zřejmé, že provozování heren souvisí s příjmovou stránkou rozpočtu města. Proto v případě jiných, 
razantnějších, regulací lze očekávat složitější debatu v samosprávě. Tato vyhláška ale pouze omezuje 
propagaci. A přitom je jasným signálem, že se Kuřim nehodlá stát „okresním Las Vegas“. 
 
Předkladatel použil jako vzor vyhlášku města Uherský Brod. I tato je „inspirována“ vyhláškami 
z dalších měst. Text vyhlášky již byl posuzován ze stran MV ČR, oddělení dozoru a kontroly. A v tomto 
znění obstál. 
 
K úvaze dávám, zda z omezení propagace nevyloučit ulici Na golfu (golf resort Kaskáda), která se 
nachází prakticky mimo město a vzhledem k charakteru a umístění golfového a konferenčního centra 
Kaskáda zde nepůsobí případná propagace na sociálně slabé, snadno ovlivnitelné nebo duševně 
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nevyzrálé osoby. V tomto smyslu by zde tedy vyhláška neplnila svůj účel, ale měla by dopad na příjmy 
z reklam na příjezdové komunikaci do areálu. 
 
Diskuse: 
D. Holman – předkládá tento materiál jen k opětovnému promyšlení bez nároku na hlasování. Předloží 
na další jednání zastupitelstva města. 
 
Návrh usnesení: RM předkládá zastupitelstvu města ke schválení návrh „Obecně závazné vyhlášky 

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

O tomto usnesení nebylo hlasováno. 
 
 
 
 
 
Starosta ukončil jednání RM v 21,12 hodin. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ing. Drago Sukalovský Jiří Koláček 
starosta města 1. místostarosta města 
 
 
 
 
 
 
 
Ověřovatel zápisu: Zdeněk Kříž 
 
 
 
V Kuřimi dne 1. 10. 2012 
 
Zapsala: Petra Glosová 
 
Přílohy: 
1, 1A, 1B  Programová náplň informačního kanálu TKR Kuřim 
2   Rozpočtové příjmy města 
3, 3A   Smlouva o právu provést stavbu 
4, 4A Dohoda o úpravě vzájemných práv a povinností vlastníků provozně 

souvisejících vodovodů a kanalizací, uzavřená dle § 8 odst. 3 zákona 
č. 274/2001 Sb., o vodovodech a kanalizacích pro veřejnou potřebu 

5, 5A Dar Města Kuřimi Mateřské škole, Jinačovice, okres Brno – venkov, 
příspěvkové organizaci 

6, 6A Návrh obecně závazné vyhlášky města Kuřim o stanovení opatření k omezení 
propagace hraní některých sázkových her, loterií a jiných podobných her 

7 Návrh na úpravu stanov Programu finanční podpory kulturní, sportovní 
a spolkové činnosti ve městě Kuřimi 

8, 8A   Odkoupení majetku Wellness 
9 Vyčlenění finančních prostředků na zpracování studie „Sportovně rekreační 

plochy Kuřim, Díly za Sv. Jánem“ 
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