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Z á p i s   č í s l o  31/2012 
 

ze schůze Rady města Kuřimi konané dne 10. 10. 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 

 
 
Omluvena:   Mgr. Alena Zimmermannová tajemnice MěÚ 
 
 
Ověřovatel zápisu: Zden ěk K říž 
 
 
Starosta zahájil jednání v 14,07 hodin, na zahájení jednání bylo p řítomno 5 členů RM. 
RM je usnášeníschopná. 
 
 
 
Program jednání: 
 
 

1.  Plnění usnesení Rady m ěsta Ku řimi k 3. 10. 2012 
 

2.  Mgr. Lucie Valentová – smlouva o provedení exek uce 
2.1.  Smlouva o výkonu funkce člena dozor čí rady 

 
3.  Město Ku řim a Aleš Ko řínek, bytem xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx Ku řim – smlouva 

o právu k provedení stavby 
3.1.  Město Ku řim a Ji ří Pacek, bytem xxxxxxxxxxx Ku řim – smlouva o právu 

k provedení stavby 
3.2.  Město Ku řim a Ing. Libor Moty čka, bytem xxxxxxxxxxxxxxx Ku řim – smlouva 

o právu k provedení stavby 
3.3.  Ivo Sádecký, bytem xxxxxxxxxxxxxxxxxx Brno – věcné b řemeno k deš ťové 

kanaliza ční stoce v lokalit ě Díly za sv. Janem 
3.4.  HOTEL KVĚTNICE s.r.o., se sídlem Tišnov, nám. Míru 120 – uko nčení nájemní 

smlouvy dohodou 
3.5.  ALING, s.r.o. – Smlouvy o z řízení věcného b řemene 

 
4.  Výměna bytu č. xxxxx, ul. Jungmannova, Ku řim 
4.1.  Manželé Markovi – nájemní smlouva 
4.2.  Richard Št ěpánek – žádost o uzav ření splátkového kalendá ře 
4.3.  Zbyn ěk Jakubec – schválení nájemní smlouvy 
4.4.  Karla Dospíšilová – žádost o uzav ření splátkového kalendá ře 
4.5.  Nájem nebytového prostoru v KD Ku řim 
4.6.  GOOD 24 – restaurace L´ABBUFFATA 

 
5.  Cyklostezka Ku řim – Lip ůvka „Smlouva o právu provést stavbu“ 

s Jihomoravským krajem 
 

6.  Cyklostezka Ku řim – Lip ůvka - dodatek č. 3 ke smlouv ě o dílo na zpracování 
projektové dokumentace 
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7.  Zrušení výb ěrového řízení pro akci „P řechod pro chodce na ul. Legioná řské 

u DDM v Ku řimi“ 
 

8.  Smlouva o souhlasu s umíst ěním a provedením stavby na pozemku ČR-ÚZSVM 
 

9.  Smlouva o dílo – vodní dílo - suchá nádrž, odbo rná inženýrská činnost 
a spolupráce p ři technickobezpe čnostním dohledu 

 
10.  Smlouva o umíst ění reklamy na silni čním zábradlí 

 
11.  Smlouva o právní pomoci 

 
12.  Úhrada a sjednocení plateb p říspěvku na neinvesti ční výdaje na jednoho žáka 

základní školy 
 

13.  JMP Net, s.r.o. – Smlouva o z řízení věcného b řemene k plynovodní p řípojce 
 

14.  Výjimka z dopravního zna čení 
 

15.  Výměna nebezpe čné tréninkové železné branky za novou s lehkou kons trukcí 
a úprava povrchu ve sportovním areálu 

15.1.  Úprava povrchu p řechodu mezi šatnami na stadionu a nafukovací halou 
 

16.  Vyřazení Škody Forman LXi z majetku organizace CSS Ku řim 
 

17.  Změna komise pro výb ěr uchaze če do Domu s pe čovatelskou službou 
 

18.  Smlouva o zajišt ění um ěleckého po řadu 
 

19.  Zápis z jednání komise dopravy dne 1. 10. 2012  
 

20.  Smlouva o umíst ění reklamy na silni čním zábradlí 
 

21. Různé 
 
 
 
 

1. Plnění usnesení Rady m ěsta Ku řimi k 3. 10. 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 3. 10. 2012. 
 
Diskuse: 
D. Holman – nemáme zpracovaný harmonogram haly. 
 
Přijaté usnesení: 531/2012 - RM  bere na v ědomí  stav plnění usnesení k 3. 10. 2012. 
Hlasováno: pro 5. 
 
 
 

2. Mgr. Lucie Valentová – smlouva o provedení exeku ce 
(Příloha č. 2, 2A, předkládá Ing. D. Sukalovský, zpracoval Mgr. P. Kavka) 
 
V rámci řešení případu dluhů manželů Lamačových, oba bytem Čebín, jejichž žádost o prominutí 
dluhu byla projednána na zasedání zastupitelstva dne 26. 6. 2012 a 21. 8. 2012 předkládá OMP ještě 
ke schválení smlouvu o provedení exekuce s Exekutorským úřadem Brno-město, Mgr. Lucie 
Valentová, se sídlem M. Horákové 321/8, Brno, IČ 72547251. 
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Smluvní odměna za provedení exekuce je ve výši xxxxxxx,- Kč včetně DPH a tato částka byla již 
složena ze strany povinných při osobním jednání na exekutorském úřadě dne 25. 9. 2012. Město 
nebude hradit ničeho. 
Příloha – smlouva o provedení exekuce 
 
Diskuse: 
D. Holman – je to za stanovenou odměnu? 
D. Sukalovský – toto nás nebude nic stát. Platí povinný a těmi jsou manželé Lamačovi. 
 
Přijaté usnesení: 532/2012 - RM schvaluje uzavření „Smlouvy o provedení exekuce“ s Mgr. Lucií 

Valentovou, se sídlem M. Horákové 321/8, Brno, IČ 72547251, za smluvní odměnu 
ve výši xxxxxxx,- Kč placenou povinnými. 

Hlasováno: pro 5. 
 
 
 

2.1. Smlouva o výkonu funkce člena dozor čí rady 
(Příloha č. 2, 2B, předkládá Ing. D. Sukalovský, zpracoval Mgr. P. Kavka) 
 
S ohledem na jmenování nových členů dozorčí rady obchodní společnosti Wellness Kuřim s.r.o., se 
sídlem Blanenská 1082, Kuřim, IČ 29213380, je třeba s jejími členy uzavřít příslušnou „smlouvu 
o výkonu funkce člena dozorčí rady“. OMP předkládá ke schválení znění této smlouvy, která by měla 
být s každým zvoleným členem podepsána. Samotnou smlouvu pak bude podepisovat statutární 
zástupce Wellness Kuřim s.r.o. 
Jedná se o tyto členy: 
a) Jiří Poláš, nar. xxxxxxxxx, bytem xxxxxxxxxxxx Kuřim 
b) Ing. František Merta, nar. xxxxxxxxxx, bytem xxxxxxxxxxxxx Kuřim 
c) Jiří Marek, nar. xxxxxxxxxxx,, bytem xxxxxxxxxxxxx Kuřim 
 
Vzhledem k zániku členství předchozích členů dozorčí rady této společnosti ze zákona doporučuje 
OMP ještě zrušit usnesení rady č. 481/2012 ze dne 5. 9. 2012 ve věci odvolání dvou členů dozorčí 
rady. Prozatím bylo zrušeno jen usnesení č. 482/2012. 
 
Příloha – smlouva o výkonu funkce člena dozorčí rady 
 
 
Na jednání se dostavil Mgr. P. Kavka. 
 
 
Diskuse: 
D. Sukalovský – proč se ruší usnesení č. 481/2012? 
P. Kavka – členství v dozorčí radě zaniklo ze zákona. 
 
Přijaté usnesení: 533/2012 - RM ruší usnesení rady města č. 481/2012 ze dne 5. 9. 2012 ve věci 

dozorčí rady Wellness Kuřim s.r.o. 
Hlasováno: pro 5. 
 
Přijaté usnesení: 534/2012 - RM v působnosti valné hromady společnosti Wellness Kuřim s.r.o., 

IČ 29213380, Blanenská 1082, 664 34 Kuřim, schvaluje znění textu „Smlouvy 
o výkonu funkce člena dozorčí rady“. 

Hlasováno: pro 5. 
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3. Město Ku řim a Aleš Ko řínek, bytem xxxxxxxxxxxxxxxxx Ku řim – 
smlouva o právu k provedení stavby 
(Příloha č. 3, 3A, 3B, 3C, předkládá Ing. D. Sukalovský, zpracovala Ing. V. Fidrmucová) 
 
Pan Aleš Kořínek požádal o souhlas se stavbou „Příjezdová komunikace k RD Kuřim, xx 
xxxxxxxxxxxxxx“ (dále jen „stavba“). Jedná se o vybudování nové příjezdové komunikace z ulice Pod 
Zárubou k zahradě na pozemku parc. č. 2184 v k. ú. Kuřim patřící k domu č. p. xxx na ul. xx 
xxxxxxxxxx. – viz příloha A a B. Stavbou budou mimo jiné i dotčeny pozemky parc. č. 2206 a 2254 
v k. ú. Kuřim, které jsou ve vlastnictví města  
Pro další stavební řízení je nutné uzavřít „Smlouvu o právu k provedení stavby“. OMP předkládá radě 
města návrh smlouvy, která byla projednána a odsouhlasena s OI – viz příloha C. 
 
Příloha A, B – situace  
Příloha C – smlouva o právu provedení stavby 
 
Přijaté usnesení: 535/2012 - RM schvaluje uzavření „Smlouvy o právu k provedení stavby“ 

s Alešem Kořínkem, bytem xxxxxxxxxxxxxxx Kuřim, kdy dotčené budou pozemky 
parc. č. 2206 a parc. č. 2254 obě v k. ú. Kuřim. 

Hlasováno: pro 5. 
 
 
 

3.1. Město Ku řim a Ji ří Pacek, bytem xxxxxxxxxxxxxxxx Ku řim – 
smlouva o právu k provedení stavby 
(Příloha č. 3, 3D, 3E, 3F, předkládá Ing. D. Sukalovský, zpracovala Ing. V. Fidrmucová) 
 
Pan Jiří Pacek požádal o souhlas se stavbou „Úprava vjezdu k rodinnému domu č. p. xxx na 
ul. xxxxxxxxxx v Kuřimi“ (dále jen „stavba“). Jedná se o napojení stávající komunikace a vjezdu 
k rodinnému domu – viz příloha D a E. Stavbou bude mimo jiné dotčen i pozemek parc. č. 1246/5 
v k. ú. Kuřim, který je ve vlastnictví města. 
Pro další stavební řízení je nutné uzavřít „Smlouvu o právu k provedení stavby“. OMP předkládá radě 
města návrh smlouvy, která byla projednána a odsouhlasena s OI – viz příloha F. 
 
Příloha D, E – situace 
Příloha F – smlouva o právu provedení stavby 
 
Přijaté usnesení: 536/2012 - RM schvaluje uzavření „Smlouvy o právu k provedení stavby“ s Jiřím 

Packem, bytem xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx Kuřim, kdy dotčeným bude pozemek 
parc. č. 1246/5 v k. ú. Kuřim. 

Hlasováno: pro 5. 
 
 
 

3.2. Město Ku řim a Ing. Libor Moty čka, bytem xxxxxxxxx Ku řim – 
smlouva o právu k provedení stavby 
(Příloha č. 3, 3G, 3H, 3CH, předkládá Ing. D. Sukalovský, zpracovala Ing. V. Fidrmucová) 
 
Ing. Libor Motyčka požádal o souhlas se stavbou „Novostavba dvougeneračního RD Na Vyhlídce – 
sjezd“ (dále jen „stavba“). Jedná se o napojení stávající komunikace a vjezdu k rodinnému domu – viz 
příloha G a H. Stavbou bude mimo jiné dotčen i pozemek parc. č. 2455/1 v k. ú. Kuřim, který je ve 
vlastnictví města. 
Pro další stavební řízení je nutné uzavřít „Smlouvu o právu k provedení stavby“. OMP předkládá radě 
města návrh smlouvy, která byla projednána a odsouhlasena s OIRR – viz příloha F. 
 
Příloha G, H – situace 
Příloha CH – smlouva o právu provedení stavby 
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Diskuse: 
Z. Kříž – v současnosti nezpevněným pruhem teče při deštích voda, která s sebou strhává hlínu, písek 
a kamení, které následně zůstávají na silnici v místech křižovatky ulic Na Vyhlídce a K. H. Máchy, na 
což v minulosti již několikrát upozorňoval. Vybudováním vjezdu vznikne hráz, u které se bude 
zadržovat tato hlína, písek či kamení. Není proti vybudování vjezdu, ale musí být proveden technicky 
tak, aby se zde nevytvářela případná hráz. Na této silnici se má rovněž opravovat kanalizace, takže 
i tomu se musí podřít kroky města, aby např. nedošlo k poškození nově vybudovaného vjezdu 
a rovněž by mělo být již dnes známo, zda nová komunikace bude po rekonstrukci kanalizace ve stejné 
výšce, aby byly zachovány sklony nájezdů k domům. 
O. Štarha – toto jistě řeší projektová dokumentace. 
 
Přijaté usnesení: 537/2012 - RM schvaluje uzavření „Smlouvy o právu k provedení stavby“ s Ing. 

Liborem Motyčkou, bytem xxxxxxxxxxxxxx Kuřim, kdy dotčeným bude pozemek 
parc. č. 2455/1 v k. ú. Kuřim. 

Hlasováno: pro 5. 
 
 
 

3.3. Ivo Sádecký, bytem xxxxxxxxxxxxxxxx Brno – v ěcné b řemeno 
k deš ťové kanaliza ční stoce v lokalit ě Díly za sv. Janem 
(Příloha č. 3, předkládá Ing. D. Sukalovský, zpracovala Ing. V. Fidrmucová) 
 
RM dne 2. 6. 2009 schválila usnesení č. 315/2009 na zřízení věcného břemene s Ivem Sádeckým. 
315/2009 
RM schvaluje  zřízení věcného břemene ve prospěch města Kuřimi, se sídlem Jungmannova 968, 
PSČ 664 34 Kuřim, IČ 00281964, jako 1. oprávněného a společnosti Brněnské vodárny a kanalizace, 
a.s., se sídlem Brno, Hybešova 254/16, PSČ 657 33, IČ 46347275, jako 2. oprávněného z věcného 
břemene ve věci „uložení a provozu dešťové kanalizace“ na pozemku parc. č. 4877 k. ú. Kuřim, který 
vlastní Ivo Sádecký, trvale bytem xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, 616 00 Brno, jako povinný z věcného 
břemene. Věcné břemeno bude zřízeno bezúplatně, na dobu neurčitou, náklady na jeho zřízení 
ponese povinný z věcného břemene. 
Pan Sádecký opakovaně odmítl smlouvu uzavřít. Uvádí, že při případném prodeji by měl pozemek 
znehodnocený. 
OMP doporučuje usnesení zrušit. 
 
Přijaté usnesení: 538/2012 - RM ruší usn. RM č. 315/2009 ze dne 2. 6. 2009 ve věci zřízení 

věcného břemene na pozemku parc. č. 4877 v k. ú. Kuřim. 
Hlasováno: pro 4, zdržel se 1 (Z. K říž). 
 
 
 
 

3.4. HOTEL KVĚTNICE s.r.o., se sídlem Tišnov, nám. Míru 120 – 
ukon čení nájemní smlouvy dohodou 
(Příloha č. 3, 3I, 3J, předkládá Ing. D. Sukalovský, zpracovala Ing. V. Fidrmucová) 
 
RM usnesením č. 177/2010 ze dne 24. 3. 2010 schválila pronájem části pozemku parc. č. 287/1 v k ú. 
Kuřim, o vým. 24 m2 za účelem zřízení „letní zahrádky“ firmě HOTEL KVĚTNICE s.r.o. na dobu 
neurčitou s tříměsíční výpovědní lhůtou - dle přílohy I. 
Jednatel firmy pan Staněk požádal o ukončení nájemní smlouvy dohodou ke dni 31. 12. 2012 
z důvodu nevyužívání pozemku (ukončení provozu letní zahrádky).  
OMP doporučuje NS dohodou ukončit. Společnost nemá žádné závazky vůči městu. 
 
Příloha I – situace  
Příloha J – dohoda o ukončení nájmu 
 
Přijaté usnesení: 539/2012 - RM schvaluje ukončení nájemní smlouvy č. 2010/O/0034 uzavřené 

mezi městem Kuřim a HOTELEM KVĚTNICE s.r.o. se sídlem Tišnov, nám. Míru 
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120, okres Brno – venkov, PSČ 666 01, IČ 63488574, dohodou ke dni 31. 12. 2012 
v souladu s čl. 3 odst. 3. 2. písm. a) nájemní smlouvy. 

Hlasováno: pro 5. 
 
 
 

3.5. ALING, s.r.o. – Smlouvy o z řízení věcného b řemene  
(Příloha č. 3, 3K, 3L, 3M, 3N, předkládá Ing. D. Sukalovský, zpracovala Ing. V. Fidrmucová) 
 
Ing. Martin Hlinka v zastoupení investora Aling s.r.o., požádal město Kuřim o uzavření smlouvy 
o zřízení věcného břemene, jejímž předmětem je zřízení věcného břemene k plynovodní a vodovodní 
přípojce v souvislosti se stavbou „Obchodní prostory Kuřim, ul. Tyršova“. 
Obě přípojky budou uloženy v pozemku parc. č. 2615/1 v k. ú. Kuřim, která je ve vlastnictví města - viz 
příloha K, L. 
OIRR nemá k realizaci přípojek námitky. 
Město Kuřim uzavírá smlouvy o zřízení věcného břemene na vodovodní přípojky za poplatek ve výši 
10 000,- Kč bez DPH (Prachárovi, Kovošrot). Na plynovodní řady jsou uzavírány smlouvy na zřízení 
věcného břemene za poplatek ve výši 250,- Kč bez DPH za běžný metr liniové stavby, takže OMP 
navrhuje stejnou výši i pro přípojku. Věcná břemena budou zřízena na dobu neurčitou. Do doby 
uzavření smluv o zřízení věcného břemene budou uzavřeny smlouvy o budoucích smlouvách o zřízení 
věcného břemene. 
V příloze M a N předkládá OMP návrhy smluv. 
 
Příloha K, L – situace 
Příloha M – smlouva o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene k vodovodní přípojce 
Příloha N – smlouva o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene k plynovodní přípojce 
 
Diskuse: 
Z. Kříž – byly plány přípojek odsouhlaseny naším stavebním odborem, zda nejsou v rozporu 
s případnými zájmy našeho města v dané lokalitě? 
D. Sukalovský – je to konzultováno s odborem investičním. 
 
Přijaté usnesení: 540/2012 - RM schvaluje  zřízení věcného břemene k vodovodní přípojce ve 

prospěch společnosti ALING, s.r.o. se sídlem Mučednická 1322/35, PSČ 616 00 
Brno - Žabovřesky, IČ 26262363, jako oprávněného z věcného břemene v rozsahu 
dle situačního nákresu na pozemku parc. č. 2615/1 v k. ú. Kuřim, obec Kuřim, LV 
č. 1 s tím, že náklady na jeho zřízení ponese oprávněný z věcného břemene. Do 
doby uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene bude uzavřena smlouva 
o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene. Věcné břemeno bude zřízeno za 
jednorázovou úhradu ve výši 10.000,- Kč bez DPH. 

 
Přijaté usnesení:  541/2012 - RM schvaluje  zřízení věcného břemene k plynovodní přípojce ve 

prospěch společnosti ALING, s.r.o. se sídlem Mučednická 1322/35, PSČ 616 00 
Brno - Žabovřesky, IČ 26262363, jako oprávněného z věcného břemene v rozsahu 
dle situačního nákresu na pozemku parc. č. 2615/1 v k. ú. Kuřim, obec Kuřim, LV 
č. 1 v celkové délce cca 10 m s tím, že náklady na jeho zřízení ponese oprávněný 
z věcného břemene. Do doby uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene bude 
uzavřena smlouva o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene. Věcné břemeno 
bude zřízeno za jednorázovou úhradu ve výši 250,- Kč bez DPH za běžný metr 
liniové stavby 

Bylo hlasováno pro ob ě usnesení spole čně: pro 5. 
 
 
 

4. Výměna bytu č. xxxxxx, ul. xxxxxxxxxxxxx, Ku řim 
(Příloha č. 4, 4A, předkládá Ing. D. Sukalovský, zpracovala A. Janoušková) 
 
Dne 10. 9. 2012 proběhlo výběrové řízení na obsazení bytové jednotky č. xxxxx umístěné ve III. NP 
bytového domu č. p. xxxxxxxxx na ul. xxxxxxxxxxx v Kuřimi. Přihlásili se tři uchazeči – Nikola 
Mihályová, trvale bytem xxxxxxxxxxxxxxx Kuřim, Jana Mašková, trvale bytem xxxxxxxxxxxxxxx Kuřim, 



 7 

a Jitka Rajsiglová, trvale bytem xxxxxxxxxxxxxxx Kuřim. K dohodě přihlášených nedošlo, takže o vítězi 
rozhodla „obálková metoda“. Vítězem se stala slečna Mihályová s nabídnutou částkou ve výši xxxxxx,- 
Kč, která byla na pokladně MěÚ Kuřim zaplacena dne 17. 9. 2012. Slečna Mihályová se chce 
přestěhovat k 1. 11. 2012. Předtím je nutno ukončit nájemní smlouvu ve stávajícím bytu. 
 
Přijaté usnesení: 542/2012 - RM  schvaluje ukončení nájemní smlouvy uzavřené se slečnou Nikolou 

Mihályovou, trvale bytem xxxxxxxxxxxxxxx Kuřim, jejímž předmětem je nájem 
bytové jednotky č. xxxxxx umístěné v I. nadzemním podlaží budovy č. p. xxxxxxxx 
ul. xxxxxxxxxx a xxxxxxxxx ul. xxxxxxxxxxxxxx v Kuřimi, dohodou ke dni 31. 10. 
2012. 

 
Přijaté usnesení: 543/2012 - RM schvaluje uzavření nájemní smlouvy se slečnou Nikolou 

Mihályovou, trvale bytem xxxxxxxxxxxxxxx Kuřim, jejímž předmětem je nájem bytu 
č. xxxxxx umístěného ve III. nadzemním podlaží budovy č. p. xxxxxxxxx na ul. 
xxxxxxxxxxxxxx v Kuřimi na dobu určitou do 31. 3. 2013 za nájemné ve výši 56,- 
Kč/m2/měs. + zálohy na služby. 

Bylo hlasováno pro ob ě usnesení spole čně: pro 5. 
 
 
 

4.1. Manželé Markovi – nájemní smlouva 
(Příloha č. 4, předkládá Ing. D. Sukalovský, zpracoval A. Janoušková) 
 
Dne 19. 9. 2012 proběhlo výběrové řízení z pořadníku č. 31 na obsazení bytu č. xxxxxxxx (1+1), který 
je umístěn ve XII. nadzemním podlaží bytového domu č. p. xxxxx na ul. xxxxxxxxxxx Kuřim. 
K výběrovému řízení bylo pozváno šest uchazečů, z nichž se dostavili tři – paní Bikárová, paní 
Marková a pan Jelínek. K dohodě uchazečů nedošlo, takže o vítězi rozhodla „obálková metoda“. 
Vítězem se stala paní Katarína Marková s nabídnutou částkou xxxxxx,- Kč, která byla na pokladně 
MěÚ Kuřim zaplacena dne 24. 9. 2012. Manželé Markovi se chtějí přestěhovat k 1. 11. 2012. 
Proti průběhu výběrového řízení podal námitku pan Jelínek, kdy poukazoval na dluhy pí Markové vůči 
městu Kuřim. V den výběrového řízení byl ovšem tento dluh v řádech stokorun pí Markovou uhrazen. 
Při bližším zkoumání bylo zjištěno, že dlužníkem města je pan Jelínek, který dluží částku v řádech 
desítektisíc korun a je proti němu vedena ze strany města exekuce. Jeho námitka byla tedy odmítnuta 
jako neopodstatněná. 
 
Přijaté usnesení: 544/2012 - RM schvaluje uzavření nájemní smlouvy s manž. Miroslavem 

a Katarínou Markovými, trvale bytem xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx Kuřim, jejímž 
předmětem je nájem bytu č. xxxxxxxxx umístěného ve XII. nadzemním podlaží 
bytového domu č. p. xxxxx na ul. xxxxxxxxxx v Kuřimi na dobu určitou do 31. 10. 
2014 za nájemné ve výši 56,- Kč/m2/měs. + zálohy na služby. 

Hlasováno: pro 5. 
 
 
 

4.2. Richard Št ěpánek – žádost o uzav ření splátkového kalendá ře 
(Přílohy č. 4, předkládá Ing. D. Sukalovský, zpracovala A. Janoušková) 
 
Pan Richard Štěpánek je nájemcem obecního bytu č. xxxxxx umístěného ve II. nadzemním podlaží 
bytového domu č. p. xxx na ul. xxxxxxxxxx v Kuřimi. Nájemci byl tento byt přidělen ve smyslu čl. 10 
odst. 2 obecně závazné vyhlášky č. 9/1999, o volných bytech v majetku města a bytových náhradách. 
Nájemní smlouva byla uzavřena dne 31. 7. 2012 na dobu určitou tří měsíců. 
Pan Štěpánek byl dřívějším nájemcem bytu č. xxxxx na ul. xxxxxxxxxxxxxx v Kuřimi. Nájemní vztah 
v bytě byl ukončen výpovědí nájmu bytu pro neplacení nájemného. Na této bytové jednotce vázne 
k 12. 9. 2012 dluh na nájemném a úhradách za služby ve výši xxxxxx,- Kč + poplatek z prodlení ve 
výši xxxxxx,- Kč (tj. celkem xxxxxxx,- Kč). 
Pan Štěpánek dne 13. 9. 2012 požádal o uzavření splátkového kalendáře, jehož prostřednictvím bude 
uhrazen dluh na nájemném a úhradách za služby. Navrhuje měsíční splátku ve výši xxxxx,- Kč. 
Poplatek z prodlení bude řešen samostatně po zaplacení jistiny. 
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Ve smyslu § 85 zák. č. 128/2000 Sb., o obcích, rozhoduje o dohodách o splátkách se lhůtou splatnosti 
kratší než 18 měsíců rada města. OMP doporučuje splátkový kalendář schválit. Spolu se splátkovým 
kalendářem nechá OMP podepsat „uznání dluhu“ ve smyslu § 558 obč. zákoníku. 
 
Přijaté usnesení: 545/2012 - RM  schvaluje  uzavření splátkového kalendáře s panem Richardem 

Štěpánkem, trvale bytem xxxxxxxxxxxxxx Kuřim, jehož prostřednictvím bude 
splacen dluh (jistina) na nájemném za byt č. xxxxx umístěný ve II. nadzemním 
podlaží bytového domu č. p. xxxxxxxxx na ul. xxxxxxxxxxxx v Kuřimi ve výši 
xxxxxxx,- Kč za podmínky předchozího podepsání „Uznání dluhu ze strany 
dlužníka“. Výše splátek bude činit částku xxxxx,- Kč/měs. 

Hlasováno: pro 5. 
 
 
 

4.3. Zbyn ěk Jakubec – schválení nájemní smlouvy 
(Příloha č. 4, předkládá Ing. D. Sukalovský, vyřizuje A. Janoušková) 
 
Město Kuřim je většinový spoluvlastník družstevního bytu č. xx, v domě č. p. xxx, na ul. xxxxxx 
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 Kuřim jako 51 % 
vlastník stavby rozhoduje o budoucím pronájmu družstevních bytů členům družstva. 
 
Přijaté usnesení: 546/2012 - RM  bere na v ědomí  uzavření „Dohody o převodu členských práv 

a povinností“ spojených s členstvím v bytovém družstvu mezi paní Milanou 
Šmídovou, trvale bytem xxxxxxxx 664 91 Ivančice, a panem Zbyňkem Jakubcem, 
trvale bytem xxxxxxxxxx 664 34 Kuřim, a schvaluje  budoucí pronájem bytové 
jednotky č. xxxxxx členu Bytového družstva Školní, družstvo se sídlem Školní 851, 
664 34 Kuřim, IČ 26283778 – Zbyňku Jakubcovi, trvale bytem xxxxxxxx 664 34 
Kuřim. 

Hlasováno: pro 5. 
 
 
 

4.4. Karla Dospíšilová – žádost o uzav ření splátkového kalendá ře 
(Přílohy č. 4, předkládá Ing. D. Sukalovský, zpracovala A. Janoušková) 
 
Paní Karla Dospíšilová, trvale bytem xxxxxxxxxxxxx Kuřim, je nájemcem obecního bytu č. xxxxx (2+1), 
který je umístěn v II. nadzemním podlaží bytového domu č. p. xxxxxxxxxxxx na ul. xxxxxxxxx Kuřim. 
Nájemní smlouva byla uzavřena dne 1. 11. 1995 na dobu neurčitou. Paní Dospíšilová měla uzavřen 
splátkový kalendář na uhrazení jistiny dlužného nájemného a úhradách za služby. Ten dodržovala 
a dne 20. 7. 2012 doplatila poslední splátku. 
Správa bytů Kuřim, s.r.o. vyměřila paní Dospíšilové poplatek z prodlení, který ke dni 20. 7. 2012 činil 
částku xxxxxxxxx Kč. Paní Dospíšilová dne 3. 10. 2012 požádala o uzavření splátkového kalendáře na 
tuto dlužnou částku. Navrhuje měsíční splátku ve výši xxxxx,- Kč. 
 
Ve smyslu § 85 zák. č. 128/2000 Sb., o obcích, rozhoduje o dohodách o splátkách se lhůtou splatnosti 
kratší než 18 měsíců rada města. OMP doporučuje splátkový kalendář schválit. Spolu se splátkovým 
kalendářem nechá OMP podepsat „uznání dluhu“ ve smyslu § 558 obč. zákoníku. 
 
Přijaté usnesení: 547/2012 - RM  schvaluje  uzavření splátkového kalendáře s paní Karlou 

Dospíšilovou, trvale bytem xxxxxxxxxxxxxx Kuřim, jehož prostřednictvím bude 
hrazen poplatek z prodlení související s nájmem bytu č. xxxxx umístěného ve II. 
nadzemním podlaží bytového domu č. p. xxxxxxxx na ul. xxxxxxxxxx v Kuřimi ve 
výši xxxxxxx,- Kč za podmínky předchozího podepsání „Uznání dluhu ze strany 
dlužníka“. Výše splátek bude činit částku xxxxx,- Kč/měs. 

Hlasováno: pro 5. 
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4.5. Nájem nebytového prostoru v KD Ku řim 
(Příloha č. 4, 4A, předkládá Ing. D. Sukalovský, zpracovala A. Janoušková) 
 
Dne 26. 9. 2012 v 17:00 hodin skončila lhůta pro podání nabídek ve věci pronájmu nebytového 
prostoru (bývalý kosmetický salón) umístěného v I. nadzemním podlaží budovy č. p. 902 na nám. 
Osvobození (KD Kuřim). V této lhůtě byla podána pouze jedna nabídka. Nabídku podala paní Jana 
Höklová, bytem xxxxxxxx Kuřim, IČ 75679752. 
Dne 27. 9. 2012 proběhlo veřejné otevření předložené nabídky. Otevření byla přítomna i paní Höklová 
s manželem. Paní Höklová by nebytový prostor využila pro prodej výběrového, použitého i nového 
dětského oblečení. Součástí by byly výrobky tvořené rukodělnými technikami – umělecké předměty, 
užitný design nebo originální móda. Výrobky by byly laděné do dětské tématiky. Nabízí nájemné ve 
výši 100,- Kč/m2/měs. Paní Höklová ve své nabídce nepředložila reference z dosavadní podnikatelské 
činnosti. Na dotaz referenta OMP při otvírání obálek uvedla, že měla pouze internetový obchod, 
kamenný obchod dosud neměla. Z výpisu z živnostenského rejstříku vyplývá, že živnostenské 
oprávnění jí vzniklo teprve 21. 9. 2012. 
Naskenovaná nabídka uchazeče byla členům rady města rozeslána e-mailem dne 27. 9. 2012. Nikdo 
jiný o nabízený nebytový prostor neprojevil zájem, tudíž nabídku nelze srovnávat. Pokud jde 
o nabídnutou výši nájemného, uvádí OMP, že v rámci KD Kuřim je v souladu s ostatními nájemci. 
 
Příloha – návrh nájemní smlouvy 
 
Diskuse: 
D. Sukalovský – volala paní, která má zájem v těchto prostorech otevřít vinotéku, ale nestihli podat 
nabídku v termínu. 
P. Kavka – jedná se o prostor, kde byly masáže. 
O. Štarha – zatím by toto neřešil. Kulturní dům se bude opravovat. 
 
Přijaté usnesení: 548/2012 - RM  schvaluje uzavření nájemní smlouvy, jejímž předmětem je nájem 

nebytového prostoru (bývalý kosmetický salón) o výměře 25 m2 umístěného 
v I. nadzemním podlaží budovy č. p. 902 (KD Kuřim) na pozemku p. č. 1808 vše k. 
ú. Kuřim, s paní Janou Höklovou, trvale bytem xxxxxxxx Kuřim, IČ 75679752, na 
dobu neurčitou s tříměsíční výpovědní lhůtou za nájemné ve výši 100,- Kč/m2/měs. 
+ zálohy na služby s roční valorizací podle míry inflace. 

Hlasováno: pro 5. 
 
 
 

4.6. GOOD 24 – restaurace L´ABBUFFATA 
(Příloha č. 4, předkládá Ing. D. Sukalovský, zpracovala A. Janoušková) 
 
Společnost GOOD 24 s.r.o., se sídlem Žebětín 1182, Brno, IČ 25349902, zastoupená jednatelem 
Jaroslavem Bobčíkem, je nájemcem nebytových prostor v objektu č. p. 902 na nám. Osvobození (KD), 
a to ve II. nadzemním podlaží – restaurace, kuchyně salonek I a II, WC personál, v I. podzemním 
podlaží – sklad obalů, sklad nápojů, hrubá přípravna zeleniny, šatna zaměstnanců. Celková 
pronajímaná plocha je 218,24 m2. Nájemní vztah je ošetřen nájemní smlouvou č. 2011/O/0024 ze dne 
17. 6. 2011 ve znění dodatku č. 1 ze dne 8. 7. 2011 a dodatku č. 2 ze dne 23. 8. 2011. V nájemní 
smlouvě se nájemce zavázal k pravidelným měsíčním úhradám nájemného a služeb. Svůj závazek 
opakovaně porušil a ke dni 30. 9. 2012 dluží Městu Kuřim na nájemném částku ve výši xxxxxxxxx,- Kč 
(za měsíce květen, červen, červenec, srpen a září 2012) a na službách částku ve výši xxxxxxx,- Kč 
(za měsíce srpen a září 2012) + úrok z prodlení. 
Na dvě upomínky zaslané OF dne 3. 7. 2012 a dne 20. 8. 2012 reagoval částečně. Dluh odůvodňoval 
nečinností města ve věci tlaku vody v potrubí. Tuto žádost podal oficiálně dne 7. 8. 2012. Následně 
byl na místě namontován tlakoměr. Při náhodných kontrolách nikdy nebyl zjištěn pokles tlaku pod 
normu, o čemž jsou důkazy založeny ve spisu. S odkazem na čl. 9. 3. nájemní smlouvy 
č. 2011/O/0024 je možné smlouvu vypovědět v jednoměsíční lhůtě. 
Dne 3. 10. 2012 proběhlo jednání s panem Bobčíkem, kdy přislíbil úhradu dlužné částky pod 
podmínkou uzavření dohody o ukončení nájmu dohodou ke dni 31. 3. 2013. 
S panem Bobčíkem jsou ještě uzavřeny smlouva o umístění reklamy č. 2011/O/0103 ze dne 2. 11. 
2011 a smlouva o nájmu č. 2012/O/0035 ze dne 22. 6. 2012 – pronájem části pozemku parc. č. 1810 
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v k. ú. Kuřim k provozování letní zahrádky. O ukončení těchto smluv pan Bobčík momentálně 
nepožádal, ale bylo by logické ukončit je ke stejnému datu. Závazky z těchto dvou smluv jsou plněny. 
 
Diskuse: 
Z. Kříž – již v průběhu roku jsem se vždy při jednáních RM či ZM ptal vedoucího odboru 
majetkoprávního, zda GOOD 24 něco nedluží. Má proto obavy, jak to bude s případným vyrovnáním – 
úpravy v restauraci, či v kuchyni nebo se sundáním reklam (určitě si pamatujete, jak dané prostory 
vypadaly po minulých pronájmech). Vše směřuje k finanční náročnosti na rozpočet města a rovněž jak 
to bude s blížící se plesovou sezónou. Opět jsme v podobné situaci jako v minulosti. Daná opakující 
se situace je totiž v kontextu s plánovanou rekonstrukcí KD, aby vše nedopadlo tak, že město opraví 
KD a pak tam nebude možné si koupit ani občerstvení. Jsem pro co nejkratší ukončení pronájmu KD 
firmě GOOD 24, ale je bezpodmínečně nutné, aby nebyl poškozen majetek města. 
O. Štarha – pan Bobčík investoval velké náklady. Dle uzavřené nájemní smlouvy vyrovnání nebude 
žádné, tudíž může dojít k tomu, že vybavení, které bude možno odmontovat, tak si vezme s sebou. 
Byl by pro zrušení, ale nyní musíme jednat citlivě. 
P. Kavka – telefonicky pan Bobčík sdělil, že čím dřív skončí, tím pro něj lépe. Na termínu netrvá, 
skončí i dříve. Znalecký posudek na investice zní na 1.500.000,- Kč. Dle vyjádření pana Bobčíka 
přenechá městu za 1 milion korun. 
J. Koláček – pan Bobčík získal jiný lukrativnější pronájem. 
P. Kavka – pan Bobčík tvrdí, že město mu znemožňuje podnikání. Záměr na pronájem prostor 
nepodal. Dle jeho sdělení nemá o tento prostor zájem. 
O. Štarha – bude probíhat rekonstrukce kulturního domu, počítejme s tím. 
D. Holman – žádá vypracovat náš znalecký posudek. 
P. Kavka – ten máme. Pan Bobčík posudek sice zaplatil, ale se znalcem jsme jednali za město sami. 
Znalecký posudek na 1,5 mil. Kč není včetně vybavení kuchyně, zařizovacích předmětů apod. 
Z. Kříž – bude pan Bobčík platit dluhy včetně úroků z prodlení? Podle zákona by to tak mělo být. 
D. Sukalovský – navrhuje odložení materiálu. Dále sjednotit názor, jestli má význam, aby 1 – 2 roky 
restaurace fungovala, anebo zůstala zavřená, protože se bude KD rekonstruovat. Dále žádá 
vyjednávat s panem Bobčíkem o tom, v jakém stavu by restauraci po zrušení nájmu zanechal. 
O. Štarha – nacenit i to, aby pokud opustí prostor ze dne na den, byl ihned provozuschopný. 
D. Holman – ptá se na původní stav objektu. Elektřina byla funkční? 
J. Koláček – byla v dezolátním stavu. Sděluje, že pokud město zaplatí 1 mil. Kč, tak pan Bobčík 
odejde a nechá tam veškeré zařízení. 
O. Štarha – pokud by to takhle bylo, tak by byl pro ukončení. 
D. Holman – uznává, že náklady byly vysoké. Ale pokud by pan Bobčík opustil prostory a uvedl je do 
původního stavu, je možné, že nový nájemce vybaví tyto prostory za stejné nebo nižší ceny než 1 mil. 
Kč. Nelze ale říci, jestli bychom se nedostali do podobné situace. 
D. Sukalovský - stahuje tento materiál z jednání. Rada města pověřuje odbor majetkoprávní dalším 
jednáním o variantním ocenění vnitřního vybavení vybudovaného společností GOOD 24. 
 
Návrh usnesení: RM schvaluje výpověď nájmu nebytových prostor v objektu č. p. 902 na nám. 

Osvobození (KD) umístěných ve II. NP a I. PP (restaurace, kuchyně, salonek I a II, 
WC personál, sklad obalů, sklad nápojů, hrubá přípravna zeleniny a šatna 
zaměstnanců), společnosti GOOD 24 s.r.o., se sídlem Žebětín 1182, 641 00 Brno, 
IČ 25349902, ve smyslu čl. 9. 3. nájemní smlouvy č. 2011/O/0024 ze dne 17. 6. 
2011, ve znění dodatku č. 1 a č. 2. Výpovědní lhůta činí jeden měsíc. 

 
Návrh usnesení: RM schvaluje ukončení nájmu nebytových prostor v objektu č. p. 902 na nám. 

Osvobození (KD) umístěných ve II. NP a I. PP (restaurace, kuchyně, salonek I a II, 
WC personál, sklad obalů, sklad nápojů, hrubá přípravna zeleniny a šatna 
zaměstnanců), se společností GOOD 24 s.r.o., se sídlem Žebětín 1182, 641 00 
Brno, IČ 25349902, ve smyslu čl. 9. 1. nájemní smlouvy č. 2011/O/0024 ze dne 17. 
6. 2011, ve znění dodatku č. 1 a č. 2, a to dohodou ke dni 31. 3. 2013. 

Materiál byl stažen z jednání. 
 
 
Z jednání odešel v 14,50 hod. Mgr. P. Kavka. 
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5. Cyklostezka Ku řim – Lip ůvka „Smlouva o právu provést stavbu“ 
s Jihomoravským krajem 
(Příloha č. 5, 5A, 5B, předkládá Ing. O. Štarha, zpracovala Ing. J. Honců) 
 
Odbor investiční podal žádost pro územní řízení výše uvedené stavby a následně bude připravovat 
projekt pro stavební povolení, jelikož 17. 12. 2012 končí podávání žádostí o dotace z „regionálního 
operačního programu“. Pro účely stavebního řízení je nezbytné doložit smlouvu o souhlasu 
s umístěním a provedením stavby na pozemku parc.č. 1843/1 v k. ú. Kuřim, který je ve vlastnictví 
Jihomoravského kraje. Stavbou cyklostezky na parc. 1843/1 je dotčen zelený pás podél silnice 
Blanenská. 
 
Přílohy: smlouva + celková situace s vyznačením pozemku 
 
Diskuse: 
Z. Kříž – chybí výčet všech usnesení, která byla k této akci schválena. 
 
Přijaté usnesení:  549/2012 - RM souhlasí  s uzavřením smlouvy o právu provést stavbu 

„Cyklostezka Kuřim-Lipůvka“ na pozemku parc. č. 1843/1 v k. ú. Kuřim, který je ve 
vlastnictví Jihomoravského kraje, se sídlem Žerotínovo nám. 3/5, 601 82 Brno. 

Hlasováno: pro 4, zdržel se 1 (D. Holman). 
 
 
 

6. Cyklostezka Ku řim – Lip ůvka - dodatek č. 3 ke smlouv ě o dílo na 
zpracování projektové dokumentace 
(Příloha č. 6, 6A, předkládá Ing. O. Štarha, zpracovala Ing. J. Honců) 
 
Předmětem dodatku č. 3 je opět posun termínu projektu pro stavební povolení. Projekt pro územní 
řízení byl odevzdán řádně v termínu 15. 6. 2012. Žádost o územní řízení byla podána dne 18. 9. 2012 
s ohledem na dlouhé lhůty pro vyřízení územního řízení a ve vztahu k limitnímu termínu pro podání 
žádosti o dotace z ROPu, který končí dne 17. 12. 2012. Doposud však chybí souhlas ÚZSVM který je 
stále v jednání. Na projektu pro stavební povolení se bude pracovat v průběhu měsíce října 
a listopadu, k podání žádosti na ROPu postačí doklad o podání žádosti o vydání stavebního povolení. 
Původní termíny: 
Odevzdání projektu pro územní řízení do             15. 6. 2012 
Dokončení inženýrské činnosti pro územní řízení vč. všech dokladů a vyjádření potřebných k jeho 
vydání po získání kladných souhlasů vlastníků dotčených pozemků a bezprostředně po vydání 
souhlasu správního orgánu ve věci odnětí ze ZPF. 
Odevzdání projektu pro stavební povolení, výkazu výměr a rozpočtu do          30. 9. 2012 
Odevzdání projektu směrového a dopravního značení do        30. 9. 2012 
Podání žádosti o stavební povolení nejpozději do 6 týdnů od vydání územního rozhodnutí vč. všech 
dokladů a vyjádření potřebných pro jeho vydání.  
Nové termíny: 
Odevzdání projektu pro územní řízení proběhlo dne             15. 6. 2012 
Dokončení inženýrské činnosti pro územní řízení vč. všech dokladů a vyjádření potřebných k jeho 
vydání po získání kladných souhlasů vlastníků dotčených pozemků a bezprostředně po vydání 
souhlasu správního orgánu ve věci odnětí ze ZPF. 
Odevzdání projektu pro stavební povolení, výkazu výměr a rozpočtu do      12. 12. 2012 
Podání žádosti o stavební povolení nejpozději do       12. 12. 2012 
Odevzdání projektu směrového a dopravního značení a doložení dokladů a vyjádření pro vydání 
stavebního povolení do 6 týdnů od podání žádosti o stavební povolení. 
 
Přílohy: dodatek č. 3 ke smlouvě 
 
Přijaté usnesení:  550/2012 - RM souhlasí  s uzavřením dodatku č. 3 ke smlouvě o dílo na Projekt 

„Cyklostezka Kuřim-Lipůvka“, se společností HBH Projekt spol. s r.o., se sídlem 
Kabátníkova 216/5, 602 00 Brno, který spočívá v úpravě doby plnění. 

Hlasováno: pro 4, zdržel se 1 (D. Holman). 
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7. Zrušení výb ěrového řízení pro akci „P řechod pro chodce na ul. 
Legioná řské u DDM v Ku řimi“ 
Zahájení zadávacího řízení na výb ěr dodavatele ve řejné zakázky m ěsta Ku řimi 
Název (předmět) zakázky: „Přechod pro chodce na ul. Legionářské u DDM v Kuřimi“ 
Evidenční číslo v knize zakázek: D - OIRR-2012-004 
Zajišťující odbor (ZO):   OIRR 
(Příloha č. 7, předkládá Ing. O. Štarha, zpracovala Ing. J. Honců) 
 
Radou města dne 21. 8. 2012, č. usnesení 469/2012 bylo schváleno zadávacího řízení na zhotovení 
zakázky malého rozsahu na stavební práce „Přechod pro chodce na ul. Legionářské u DDM v Kuřimi“. 
Výzva se zadávací dokumentací byla zveřejněna od 29. 8. do 13. 9. 2012, současně bylo upozorněno 
7 doporučených firem (Strabag, Přemysl Veselý, Simost, Topstav, Stavba a údržba silnic Břeclav, 
Colas a Swietelsky ). Realizace měla proběhnout v termínu od 1. 10. do 16. 11. 2012. 
V termínu pro podání nabídek však nebyla odevzdána žádná nabídka. OI prověřoval u fy Topstav, 
Strabag a Stavby a údržby silnic důvody pro nepodání nabídky, dle názoru Strabagu jsou to zejména 
kapacity, v současné době jsou zpracovávány nabídky na větší zakázky pro výstavbu a údržbu dálnic, 
ideální doba na vypsání výběrového řizení je v lednu, kdy je hlad po práci Jedním z důvodů je také 
pozdní termín realizace, správa a údržba silnic dává povolení k zásahu do 31. 11. 2012 a na jaře od 
1. 4. 2013, záleží také na teplotách při provádění. 
Na základě výše uvedeného navrhuje OI vypsat nové výběrové řízení s následujícím 
harmonogramem: 
- do 30. 10. 2012 prověřit projekt z hlediska možnosti nového podání žádosti o dotace ze SFDI, 

konkrétně atypický případ zaústění přechodu do souběžné ulice kde je stávající obytná zóna, 
žádosti se podávají do 31. 12. 2012 

- 5. 12. 2012 RM - schválení nového zadávacího řízení 
- 6. 12. 2012 – vyvěšení výzvy 
- 20. 1. 2013 - odevzdání nabídek 
- 1. 5. 2012 -15. 6. 2013 realizace akce 
 
Přijaté usnesení: 551/2012 - RM schvaluje  zrušení zadávacího řízení na zhotovení zakázky malého 

rozsahu „Přechod pro chodce na ul. Legionářské u DDM v Kuřimi“ z důvodů 
nepodání nabídek a ukládá  Odboru investičnímu do 5. 12. 2012 předložit nový 
návrh výzvy se zahájením zadávacího řízení v prosinci 2012 a předpokládanou 
realizací akce v květnu 2013. 

Hlasováno: pro 5. 
 
 
 

8. Smlouva o souhlasu s umíst ěním a provedením stavby na 
pozemku ČR-ÚZSVM 
(Příloha č. 8, 8A, 8B, předkládá Ing. O. Štarha, zpracovala Z. Perková) 
 
Předkládáme Radě Města ke schválení smlouvu „O souhlasu s umístěním a provedením stavby“ na 
pozemku parc. č. 432/3 v k. ú. Kuřim ve vlastnictví České republiky – Úřadu pro zastupování státu ve 
věcech majetkových se sídlem Rašínovo nábřeží 390/42, Praha 2, IČ 69797111. Smlouva spočívá 
v souhlasu s umístěním, realizací a užíváním splaškové a dešťové kanalizace. Výstavba kanalizace je 
součástí připravované investiční akce: Kuřim, ul. Hybešova - vybudování oddílného systému 
kanalizace. 
 
Příloha: Smlouva 
 
Přijaté usnesení: 552/2012 - RM schvaluje uzavření „ Smlouvy o souhlasu s umístěním 

a provedením stavby na pozemku parc. č. 432/3 v k. ú. Kuřim“ mezi Městem Kuřim 
a majitelem pozemku - Česká republika – Úřad pro zastupování státu ve věcech 
majetkových se sídlem Rašínovo nábřeží 390/42, Praha 2, IČ 69797111. Smlouva 
spočívá v souhlasu s umístěním, realizací a užíváním splaškové a dešťové 
kanalizace. 

Hlasováno: pro 5. 
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9. Smlouva  o dílo – vodní dílo - suchá nádrž, odborná inženýrs ká 
činnost a spolupráce p ři technickobezpe čnostním dohledu  
(Příloha č. 9, 9A, předkládá Ing. O. Štarha, zpracovala Z. Perková) 
 
Dle zákona 254/2001 Sb. (vodní zákon) je povinnost provádět technickobezpečnostní dohled (dále jen 
TBD) nad vodním dílem Suchá nádrž Kuřim (vodní dílo III. kategorie) osobou pověřenou 
Ministerstvem zemědělství. TBD se rozumí zjišťování technického stavu vodního díla z hlediska 
bezpečnosti, stability a možných příčin jejich poruch. Provádí se pozorováním a prohlídkami vodního 
díla, měřením jejich deformací, hodnocení výsledků všech pozorování i vypracování návrhů opatření 
k odstranění zjištěných nedostatků. 
Město Kuřim oslovilo 3 firmy s pověřením MZe k provádění TBD k předložení nabídek. Nejvhodnější 
nabídku poskytla firma Vodní díla – TBD a.s., se sídlem: Hybernská 40, 110 00 Praha, IČ 49241648, 
ve výši 109.824,- Kč (vč. DPH). 
 
V roce 2012 a 2016 budou vypracovány etapové zprávy za období 4 let (2008-2012, 2012-2016) 
v souladu s ustanovením vodního zákona. 
 
rok 2012 (18 040,-Kč +DPH 20%) = 21.648,- Kč 
rok 2013 (15 840,-Kč +DPH 20%) = 19.008,- Kč 
rok 2014 (15 840,-Kč +DPH 20%) = 19.008,- Kč 
rok 2015 (15 840,-Kč +DPH 20%) = 19.008,- Kč 
rok 2016 (25 960,-Kč +DPH 20%) = 31.152,- Kč 
 
Celková cena dodávky (91.520,-Kč + DPH 20%) = 109.824,- Kč 
 
Náklady na technickobezpečnostní dohled v roce 2012 ve výši 21.648,- Kč budou hrazeny 
z provozního ORGu 90 22 000 000 Kanalizace. 
 
Příloha - Smlouva o dílo 
 
Diskuse: 
Z. Kříž – není předložen záznam hodnotící komise a ve smlouvě je více povinností pro město než pro 
zhotovitele. 
D. Holman – je to v režimu zakázky do 100.000,- Kč. 
O. Štarha – toto je v režimu vyhlášky a nevracel by se k tomu. Jedná se o zakázku na 4 roky, což je 
cca 15.000,- Kč za rok. 
 
Přijaté usnesení: 553/2012 - RM schvaluje uzavření smlouvy o dílo mezi Městem Kuřim a firmou 

Vodní díla - TBD a.s, se sídlem Hybernská 40, 110 00 Praha, IČ 49241648, jejímž 
předmětem je odborná inženýrská činnost a spolupráce při 
technickobezpečnostním dohledu nad vodním dílem – Suchá nádrž Kuřim. Celková 
cena dodávky je 109.824,- Kč vč. DPH. 

Hlasováno: pro 5. 
 
 
 

10. Smlouva  o umíst ění reklamy na silni čním zábradlí  
(Příloha č. 10, 10A, předkládá Ing. O. Štarha, zpracovala Mgr. D. Montagová) 
 
Pan Petr Dvorský podal za společnost DR. OPTIK Moravia s.r.o., se sídlem: Musílkova 172/58, 150 00 
Praha 5 – Košíře, žádost o umístění reklamní plochy v rozsahu 1 pole silničního zábradlí v Kuřimi, 
nám. 1. května v počtu 1 ks. Reklamní plochu žádá umístit od 1. 11. 2012 do 31. 10. 2013. Celková 
cena byla stanovena dle usnesení RM č. 414/2012 ze dne 25. 7. 2012 (cena za užití plochy 400,-
Kč/1 pole/1 měsíc) na 5.760,- Kč (vč. DPH). 
 
Příloha č. 1. Smlouva o umístění reklamy na silničním zábradlí 
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Diskuse: 
Z. Kříž - neví, jaká je časová obsazenost ploch na zábradlí k reklamám, ale asi by se měly přijímat 
žádosti s omezením do 31. 12. 2013. Potom totiž může dojít k úpravě cen, zvláště v reklamě je možné 
navýšení. 
 
Přijaté usnesení: 554/2012 - RM schvaluje uzavření smlouvy o umístění reklamy na silničním 

zábradlí v Kuřimi, nám. 1. května, se společností DR. OPTIK Moravia s.r.o., se 
sídlem Musílkova 172/58, 150 00 Praha 5 – Košíře, IČ 27251349. Reklamní tabule 
v počtu 1ks bude umístěna v rozsahu 1 pole na dobu od 1. 11. 2012 do 31. 10. 
2013 za cenu 5.760,- Kč. 

Hlasováno: pro 5. 
 
 
 

11. Smlouva o právní pomoci 
(Příloha č. 11, 11A, předkládá Ing. D. Sukalovský, zpracovala Mgr. A. Zimmermannová) 
 
Usnesením Rady města Kuřimi č. 603/2010 bylo schváleno uzavření smlouvy o právní pomoci 
s advokátní kanceláří JUDr. Milana Golase s podmínkou výše plnění do xxxxxxx,- Kč. Stanovená 
hranice byla již překročena. Spolupráci s AK Golas hodnotíme jako výbornou, proto navrhujeme 
uzavření další smlouvy na dobu 2 let. V mezidobí došlo ke změně – vzniku společné advokátní 
kanceláře JUDr. Milan Golas & Mgr. Andrea Vovesná. Nová smlouva bude uzavřena s tímto 
subjektem. 
 
Příloha: Smlouva o právní pomoci 
 
Diskuse: 
D. Holman – ve výběrovém řízení se sportovní halou se nepromítla práce paní Vovesné, odvedená 
práce se mu nezdála až tak kvalitní. 
D. Sukalovský – výstupy byly kvalitní a obstály, takže je spokojen. 
O. Štarha – v této situaci bylo jakékoliv rozhodnutí složité. Myslí si, že obstála. 
 
Přijaté usnesení: 555/2012 - RM souhlasí  s uzavřením smlouvy o právní pomoci s advokátní 

kanceláří JUDr. Milan Golas & Mgr. Andrea Vovesná, IČ 71333410, se sídlem 
Brno, Dvořákova 13, na dobu určitou dvou let. 

Hlasováno: pro 4, zdržel se 1 (Z. K říž). 
 
 
 

12. Úhrada a sjednocení plateb p říspěvku na neinvesti ční výdaje na 
jednoho žáka základní školy 
(Příloha č. 12, 12A, 12B, předkládá J. Koláček, zpracovala Mgr. H. Němcová) 
 
Dle ustanovení § 178 odst. 6 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším 
odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), v platném znění, musí obec, která nezřizuje základní 
školu, uhradit obci, která základní školu zřizuje, příspěvek na neinvestiční výdaje (NIV) této školy 
připadající na jednoho jejího žáka, pokud se dotčené obce nedohodnou jinak (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). 
 
Ve školním roce 2011/2012 plnilo v kuřimských základních školách povinnou školní docházku 45 žáků 
z jiných obcí. 
1. Základní škola, Kuřim, Jungmannova 813, okres Brno-venkov, příspěvková organizace 
23 dojíždějících žáků, z toho 18, kteří nemohou plnit povinnou školní docházku v obci , ve které 
mají trvalý pobyt, protože nezřizuje základní školu nebo nemá dohodu o spádovosti s jinou obcí. 
Příspěvek na neinvestiční výdaje na jednoho žáka za školní rok 2011/2012: 9.530,- Kč. 
2. Základní škola Kuřim, Tyršova 1255, okres Brno-venkov, příspěvková organizace 
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22 dojíždějících žáků, z toho 5, kteří nemohou plnit povinnou školní docházku v obci , ve které 
mají trvalý pobyt, protože nezřizuje základní školu nebo nemá dohodu o spádovosti s jinou obcí. 
Příspěvek na neinvestiční výdaje na jednoho žáka za školní rok 2011/2012: 11.284,- Kč. 
Z důvodu rozdílných provozních nákladů v základních školách, způsobených různými náklady na 
energie, investice, opravy a udržování, nevychází příspěvek na NIV na žáka stejný. V minulých letech 
se na Město Kuřim obrátilo několik obcí z našeho regionu, ze kterých do našich základních škol 
dojíždí žáci plnit povinnou školní docházku, s požadavkem na snížení úhrady příspěvku na NIV za 
docházku žáků s trvalým pobytem v jejich obci. 
Rada města Ku řimi od roku 2006 rozhodla, každoro čně sjednotit platby p říspěvku na NIV na 
žáka na stejnou částku, a to na tu nižší. 
V letošním roce opět navrhujeme požadovat od všech stejnou částku, jako v minulých letech. 
Za školní rok 2011/2012 sjednocená částka p říspěvku na NIV na jednoho žáka činí 9.530,- K č. 
Za celkový počet 23 dojíždějících žáku, při sjednocení platby na 9 530,- Kč činí příspěvek do rozpočtu 
města 219.190,- Kč. 
Pro informaci: 
Za školní rok 2010/2011 bylo celkem uhrazeno okolními obcemi za 24 dojíždějících žáků celkem 
237.768,- Kč do rozpočtu města. 
 
Příloha:  Počty dojíždějících žáků. 

Stanovení příspěvku na NIV na žáka za školní rok 2011/2012. 
 
Diskuse: 
Z. Kříž - jak je v příspěvkové organizaci ZŠ Tyršova zajištěn propočet nákladů na žáka ZŠ a jak na 
dítě v MŠ, když jsou třídy MŠ jak v budově na Komenského tak i na Tyršově? Probíhá přefakturace 
mezi městskými příspěvkovými organizacemi? 
J. Koláček – tyto částky jsou výstupy z jednotlivých škol. 
 
Přijaté usnesení: 556/2012 - RM souhlasí se sjednocením plateb příspěvku na úhradu 

neinvestičních výdajů na jednoho žáka na částku 9.530,- Kč pro fakturaci obcím, 
v nichž není základní škola zřízena a jejichž žáci plní povinnou školní docházku 
v kuřimských základních školách. 

Hlasováno: pro 5. 
 
 
 

13. JMP Net, s.r.o. – Smlouva o z řízení věcného b řemene 
k plynovodní p řípojce  
(Příloha č. 13, 13A, 13B, 13C, předkládá Ing. D. Sukalovský, zpracovala Ing. V. Fidrmucová) 
 
Pan Ludvík Kotas (investor) požádal o uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene k pozemku parc. 
č. 2658 v k. ú. Kuřim, který bude dotčen stavbou „STL plynovodní přípojka pro rodinný dům v ul. 
Jánská č.p. 252, v Kuřimi“ (dále jen „plynárenské zařízení“), tak jak vyplývá z geometrického plánu 
č. 2859-308/2012 – viz příloha A.B. Dotčený pozemek je ve vlastnictví Města Kuřim. 
Věcné břemeno bude zřízeno ve prospěch JMP Net, s.r.o. (budoucí vlastník plynovodní přípojky) na 
dobu neurčitou za jednorázovou úhradu ve výši 500,- Kč bez DPH (délka přípojky 1,96 m). 
Město Kuřim uzavírá s JMP Net, s.r.o. smlouvy za zřízení věcného břemene za úplatu ve výši 250,-Kč 
bez DPH za běžný metr liniové stavby. 
V příloze C předkládá OMP návrh smlouvy. 
 
Příloha A – geometrický plán 
Příloha B – katastrální mapa 
Příloha C – smlouva o zřízení věcného břemene 
 
Přijaté usnesení: 557/2012 - RM schvaluje  zřízení věcného břemene k plynárenskému zařízení ve 

prospěch společnosti JMP Net, s.r.o. se sídlem Plynárenská 499/1, 657 02 Brno, 
IČ 27689841, jako oprávněného z věcného břemene v rozsahu dle geometrického 
plánu č. 2859-308/2012 na pozemku parc. č. 2658 v k. ú. Kuřim, obec Kuřim, LV 
č. 1. Věcné břemeno bude zřízeno na dobu neurčitou za jednorázovou úhradu ve 
výši 500,- Kč bez DPH. 

Hlasováno: pro 5. 
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14. Výjimka z dopravního zna čení 
(Příloha č. 14, 14A, předkládá Mgr. A. Zimmermannová, zpracoval Ing. J. Kovář) 
 
Odbor dopravy Městského úřadu Kuřim, obdržel žádost Mysliveckého sdružení Malhostovice 
o výjimku z dopravního značení. Jedná se o povolení výjimek ze zákazu vjezdu v lokalitě rybníka 
Srpek. V souladu se zákonem bylo známým účastníkům oznámeno zahájení řízení, stanovisko Policie 
České republiky je v této věci kladné. 
Podrobnosti o žadatelích a důvodech jsou uvedeny v příloze 1. 
 
Příloha č. 1: Přehled žadatelů a důvodu pro povolení výjimky z dopravního značení 
 
Diskuse: 
D. Sukalovský – jedná se o opakovanou žádost. 
Z. Kříž – proč neschválit? 
J. Koláček – je to od podzimu do konce zimy. 
D. Sukalovský – v této lokalitě se pohybuje spousta pěších, cyklistů. Srpek je součástí honitby 
a v minulosti došlo k tomu, že se zde střílelo, i když byli kolem civilisté. 
 
Návrh usnesení: RM  schvaluje povolení výjimky ze zákazu vjezdu všech motorových vozidel 

u rybníka Srpek pro Myslivecké sdružení Malhostovice. 
Hlasováno: pro 1 (J. Kolá ček), proti 2 (D. Sukalovský, D. Holman), zdrželi se  2 (O. Štarha, 
Z. Kříž). 
Usnesení nebylo p řijato. 
 
 
 

15. Výměna nebezpe čné tréninkové železné branky za novou 
s lehkou konstrukcí a úprava povrchu ve sportovním areálu 
(Příloha č. 15, předkládá a zpracoval D. Holman) 
 
V objektu Sportovního areálu Kuřim se dodnes nachází jedna železná tréninková branka. Výměna 
těchto nebezpečných branek probíhá v celé republice. V minulosti došlo k několika smrtelným úrazům 
způsobeným pádem této těžké branky na dítě. Ostatní branky v areálu již nárokům na bezpečnost 
vyhovují, jedná se pouze o jedinou tréninkovou branku, která je majetkem města. Vzhledem k jejímu 
stavu je riziko případného pádu a zranění ještě vyšší, proto navrhuji likvidaci této staré branky 
a pořízení nové, s lehkou konstrukcí. 
 
Diskuse: 
Z. Kříž – jihomoravský kraj na toto vyčlenil peníze a dotoval výměnu branek v celém kraji. Žádá zjistit 
na odboru finančním nebo přes projektovou manažerku N. Šiblovou, jestli tato nabídka stále trvá. 
D. Sukalovský – o těchto účelových dotacích neví. 
D. Holman – myslí si, že bychom měli jednat co nejdříve. 
 
Přijaté usnesení: 558/2012 - RM schvaluje  výměnu železné tréninkové fotbalové branky za 

hliníkovou a uvol ňuje  za tím účelem částku 25.000 Kč z ORG. „Drobné investice“. 
Hlasováno: pro 4, zdržel se 1 (J. Kolá ček). 
 
 
 

15.1. Úprava povrchu p řechodu mezi šatnami na stadionu 
a nafukovací halou 
 
Vzhledem k situaci, která nastala po zrušení výběrového řízení na plošné vysprávky asfaltových 
povrchů ve městě, doporučuji pořídit provizorní řešení přechodu z šaten do nafukovací haly a na 
fotbalové hřiště. Poté, co byl dodavatelem shrnut původní povrch, je na podzim „připraven“ blátivý 
přechod mezi objekty areálu, tedy nošení bláta do haly i do šaten. Kromě hygieny, jde i o bezpečnost 



 17 

provozu v nafukovací hale. Dočasným řešením by mohlo být např. položení vyřazených 
dopravníkových pásů apod.  
 
Diskuse: 
D. Holman – tato situace již byla vyřešena. Materiál se nemusí projednávat. 
 
Návrh usnesení: RM ukládá  odboru investičnímu zajistit po dobu přerušení oprav povrchu ve 

sportovním areálu provizorní povrch pro čistý přechod mezi fotbalovým hřištěm, 
nafukovací halou a šatnami a za tímto účelem uvol ňuje částku 5.000,- Kč z ORG 
„Drobné investice“. 

O tomto usnesení nebylo hlasováno. 
 
 
 

16. Vyřazení Škody Forman LXi z majetku organizace CSS Ku řim 
(Příloha č. 16, 16A, předkládá J. Koláček, zpracovala Mgr. M. Bártová) 
 
Centrum sociálních služeb Kuřim, Zahradní 1275, Kuřim žádá o schválení odprodeje služebního 
vozidla Škody Forman LXi, r. v. 1993, RZ: BOI 46 – 21. V současné době je služební vozidlo 
v nepojízdném stavu. K uvedení do provozu je nutné provést opravu spojky. Karoserie je poškozena 
rzí. Po prohlídce odbornou firmou Michl Motorsport, Tyršova 204, Kuřim bylo zjištěno, že výše opravy 
přesahuje hodnotu vozidla a je předpoklad, že vzhledem ke stáří a stavu vozidla budou následovat 
další opravy. Firma Michl Motorsport Kuřim navrhuje odkup vozidla za částku 500,-Kč. Pro organizaci 
CSS Kuřim se jeví tato nabídka jako výhodná, protože nebude muset zajišťovat likvidaci vozu 
a odpadnou jí s tím další spojené náklady. 
 
Přílohy: Nabídka odkupu vozu 
 
Přijaté usnesení: 559/2012 - RM schvaluje odprodej služebního vozidla Škody Forman LXi, r. v. 

1993, RZ BOI 46 – 21 za částku 500,-Kč do výnosu CSS Kuřim. 
Hlasováno: pro 5. 
 
 
 

17. Změna komise pro výb ěr uchaze če do Domu s pe čovatelskou 
službou 
(Příloha č. 17, 17A, předkládá J. Koláček, zpracovala Mgr. M. Bártová) 
 
Dne 1. 10. 2012 došlo ke změně vedoucího sociálních služeb v Centru sociálních služeb Kuřim, 
Zahradní 1275, Kuřim, a z tohoto důvodu došlo i ke změně členů komise pro výběr uchazeče do 
Domu s pečovatelskou službou – viz příloha. 
 
Přílohy: Složení komise pro výběr uchazeče do Domu s pečovatelskou službou 
 
Přijaté usnesení: 560/2012 - RM schvaluje nové složení komise pro výběr uchazečů do DPS dle 

přílohy. 
Hlasováno: pro 5. 
 
 
 

18. Smlouva o zajišt ění uměleckého po řadu 
(Příloha č. 18, 18A, předkládá J. Koláček, zpracovala V. Štěpánová) 
 
Předkládám RM ke schválení smlouvu agenturou Harlekýn, na zajištění koncertu Ivan Mládek 
a Banjo Band . Vzhledem k částce, která je vyšší než xxxxxxx Kč, žádám RM o schválení smlouvy 
(celkem xxxxxxx Kč). Částka bude hrazena z rozpočtu KD na programy. (zůstatek k 30. 9. 2012 - 
360.000,-- Kč). 
Koncert je plánovaný na 27. 11. 2012 a dle vyjádření programového pracovníka splníme všechny 
technické požadavky smlouvy. 
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Příloha č. 1 : Smlouva o zajištění uměleckého pořadu 
 
Přijaté usnesení: 561/2012 - RM  schvaluje Smlouvu s agenturou Harlekýn na zajištění koncertu 

Ivana Mládka a Banjo Bandu dne 27. 11. 2012 v sále KD v Kuřimi. 
Hlasováno: pro 5. 
 
 
 

19. Zápis z jednání komise dopravy dne 1. 10. 2012 
(Příloha č. 19, 19A, 19B, předkládá Ing. O. Štarha, zpracovala Ing. V. Indrová) 
 
Radě města Kuřimi je předložen k projednání zápis z jednání komise dopravy ze dne 1. 10. 2012. 
 
Příloha: zápis z jednání komise dopravy dne 1. 10. 2012 
 
Diskuse: 
Bod č. 1.1. – schvaluje: 
Z. Kříž – požaduje ponechat zákaz zastavení. 
D. Sukalovský – komise tento bod neschválila. Orientačně hlasujme o návrhu usnesení dopravní 
komise – „Komise doporučuje na ul. Brněnská ve směru od Tišnova do Brna zrušit zákaz zastavení 
v úseku mezi křižovatkami s ul. Podhoří a Jánská“: 
Hlasováno: pro 0, proti 4 (D. Sukalovský, J. Kolá ček, O. Štarha, Z. K říž), zdržel se 1 (D. Holman). 
D. Holman – v tomto místě se stát nesmí. Je to dané zákonem. 
 
Bod č. 1.2. – schvaluje: 
Hlasováno: pro 5. 
 
Bod č. 2 – schvaluje: 
Hlasováno: pro 5. 
 
Bod č. 3 – bere na v ědomí: 
Hlasováno: pro 5. 
 
Bod č. 4.: nehlasováno. 
D. Sukalovský - žádá doplnění informací. 
 
Přijaté usnesení: 562/2012 - RM bere na v ědomí  závěry z jednání komise dopravy ze dne 1. 10. 

2012 v bodě č. 3, schvaluje  body č. 1.2. a 2, neschvaluje  body č. 1.1. a 4 dle 
zápisu v příloze. 

Hlasováno: pro 5. 
 
 
 

20. Smlouva  o umíst ění reklamy na silni čním zábradlí  
(Příloha č. 20, 20A, předkládá Ing. O. Štarha, zpracovala Mgr. D. Montagová) 
 
Pan Miloslav Kolařík podal za Občanské sdružení pro realizaci silničního obchvatu města Kuřimi, se 
sídlem Tyršova 16, 664 34 Kuřim, žádost o umístění reklamní plochy v rozsahu 1 pole silničního 
zábradlí v Kuřimi, nám. 1. května v počtu 2 ks. Reklamní plochu žádá umístit bezplatně po dobu 
1 roku. 
 
Příloha č. 1. Smlouva o umístění reklamy na silničním zábradlí 
 
Přijaté usnesení: 563/2012 - RM schvaluje uzavření smlouvy o umístění reklamy na silničním 

zábradlí v Kuřimi, nám. 1. května s Občanským sdružením pro realizaci silničního 
obchvatu města Kuřimi, se sídlem Tyršova 16, 664 34 Kuřim, IČ 26562634. 
Reklamní tabule v počtu 2ks bude bezplatně umístěna v rozsahu 1 pole na dobu 
od 15. 10. 2012 do 14. 10. 2013. 

Hlasováno: pro 5. 
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Dále se projednávaly materiály zastupitelstva m ěsta, které se bude konat 16. 10. 2012. 
 
 
Na jednání není přítomen D. Holman. 
 
 
 

2. Revitalizace Lu čního potoka a protierozní pásy 
(Příloha č. 2, 2A, 2B, předkládá Ing. O. Štarha, zpracovala Ing. J. Sikorová) 
 
Město Kuřim na základě harmonogramu výzev Operačního programu životní prostředí o podání 
žádosti o dotační prostředky z osy 6. 3 Obnova krajinných struktura a 6. 4. Optimalizace vodního 
režimu vypsalo výběrové řízení na projekt revitalizace Lučního potoka a protierozní zatravněné pásy. 
Vítězem tohoto výběrového řízení se stala firma ATELIER FONTES s.r.o., se kterou město uzavřelo 
na základě usn. č. 295/2012 ze dne 30. 5. 2012 smlouvu na projekt a administraci žádosti. 
Ministerstvo životního prostředí prostřednictvím Státního fondu životního prostředí vypsalo dne 14. 9. 
2012 výzvu, která zahrnuje i osu 6.3 a 6.4, tato výzva končí 23. 11. 2012. Jedná se o poslední výzvu 
v této oblasti v rámci Operačního programu (Operační program končí rokem 2013, o dalších 
evropských financích na podporu ČR se bude teprve jednat). 
Předpokládané finanční náklady na realizaci projektu nejsou zatím vyčísleny, největší položkou budou 
výkupy pozemků a přeložka plynovodu. Většina nákladů (pokud bude na ně pohlíženo jako na 
uznatelné náklady a město získá podporu fondu ve 100%) se navíc vrátí vyplacením dotace. Celkové 
předpokládané náklady by neměly překročit výši 10.000 000,-Kč včetně DPH. Předpokládaný termín 
realizace v případě optimálního průběhu vyřízení dotací a výběrového řízení na stavební práce je rok 
2013 - 2014. 
 
Zpracovatel projektu představí svou práci, v případě žádosti o dotaci musí mít žadatel z hlediska 
pozemků v projektu uzavřené kupní resp. předkupní smlouvy, smlouvy o nájmu nebo o směně 
pozemku (samostatný bod jednání předkládá odbor majetkoprávní). Dále je třeba ustanovit 
oprávněnou osobu, která bude jednat jménem žadatele, odbor životního prostředí doporučuje 
jmenovat zaměstnankyni firmy Atelier Fontes Bc. Šárku Kopřivovou. Do termínu podání žádosti musejí 
být také vyřízeny náležitosti z hlediska stavebního zákona (územní souhlas o změně využití území). 
 
Přílohy: Příloha č. 1: Plná moc 
 Příloha č. 2: Určení pověřené osoby 
 
Diskuse: 
P. Kavka – uznatelné náklady jsou pouze za pozemky, které se tohoto týkají. Někteří chtějí prodat 
pouze celý pozemek 
D. Sukalovský – generel odvodnění bude předepisovat, výstavbu suchých poldrů v daném území. 
Proto je důležité tyto pozemky vlastnit. 
D. Holman – je nutné pověření zaměstnance firmy Atelier Fontes? 
P. Kavka – je administrátorem žádosti, bude vše řešit. Bude potřeba znát názor ZM, protože dotaci 
získat nemusíme. Jak se k tomuto staví. 
Z. Kříž – neřešme nyní finance. Smlouva musí být správně nastavena. 
 
Přijaté usnesení:  564/2012 - RM doporu čuje ZM schválit podání žádosti města Kuřim o dotaci 

z Operačního programu životní prostředí, prioritní osy 6. 3 s názvem „Protierozní 
zatravněné pásy s výsadbou doprovodné zeleně“ a vzít na v ědomí  nutnost 
zajištění jeho spolufinancování /nebo vyčlenění finančních prostředků na jeho 
spolufinancování. 

 
Přijaté usnesení:  565/2012 - RM doporu čuje ZM schválit  podání žádosti města Kuřim o dotaci 

z Operačního programu životní prostředí, prioritní osy 6. 4 s názvem „Revitalizace 
toku a nivy Lučního potoka“ vzít na v ědomí  nutnost zajištění jeho 
spolufinancování/ nebo vyčlenění finančních prostředků na jeho spolufinancování. 

 
Přijaté usnesení 566/2012 - RM doporu čuje ZM schválit  pověření společnosti ATELIER FONTES, 

s.r.o., se sídlem Křídlovická 314/19, 603 Brno, IČ 63 48 64 66, zastupováním 
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města při administraci žádosti a její zaměstnankyni Bc. Šárku Kopřivovou, 
narozenou xxxxxxxxxxxxxxxxx, k zastupování před státními institucemi, zejména 
SFŽP ve věcech administrace žádosti o dotaci „Revitalizace toku a nivy Lučního 
potoka“ a „Protierozní zatravněné pásy s výsadbou doprovodné zeleně“ 
předkládanou do OP ŽP. 

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

2.1. Revitalizace Lu čního potoka a protierozní pásy v okolí rybníka 
Srpek – majetkové vypo řádání 
(Příloha č. 2, 2C, předkládá Ing. D. Sukalovský, zpracovali A. Janoušková a Ing. V. Fidrmucová) 
 
OŽP připravuje akci Revitalizace Lučního potoka a protierozní pásy v okolí rybníka Srpek. V průběhu 
roku 2012 proběhla dvě jednání s vlastníky (spoluvlastníky) dotčených pozemků. 
První jednání proběhlo dne 19. 3. 2012, kde byli vlastníci (spoluvlastníci) dotčených pozemků 
seznámeni se studií zamýšlené akce. Firma ATELIER FONTES, s.r.o. následně vypracovala 
projektovou dokumentaci. Z té je zřejmé, které pozemky budou připravovanou akcí dotčeny. Na 
základě této dokumentace byli na den 3. 9. 2012 vlastníci (spoluvlastníci) dotčených pozemků pozváni 
na další jednání. Přílohou pozvánky bylo „předběžné stanovisko vlastníka pozemku“ s tím, aby 
vyplněné stanovisko bylo zasláno na městský úřad do 10. 9. 2012. Na zmíněném jednání firma 
ATELIER FONTES, s.r.o. prezentovala studii s návrhy možných řešení. Pracovníci OŽP a OMP získali 
téměř od všech zúčastněných souhlasy s prodejem buď celých pozemků, nebo jejich částí. Vlastníkům 
pozemků byla navržena kupní cena dle druhu pozemku: ve výši 10,- Kč/m2 – vodní tok, 10,- Kč/m2 – 
ostatní plocha, 35,- Kč/m2 – orná půda. 
 
Souhlas s prodejem celého pozemku nebo jeho části dali tito občané a organizace: 
 
Souhlas s prodejem celého pozemku Celková cena 
Široký Adam, Nádražní 1260,  
Kuřim 

p.č. 2904/128, 3714/45, id. 1/2 
    5.040,- - 2904/128 
269.850,- - 3714/45 Široká Markéta, xxxxxxxxxxxxx,  

Kuřim 
p.č. 2904/128, 3714/45, id. 1/2 

Hanáková Zdenka,  
xxxxxxxxxxxxxx, Kuřim 

p.č. 2904/38, 2904/73, podíl 1/1   85.855,- 

Vlk Rostislav,  
xxxxxxxxxxxxxxx, Kuřim 

p.č. 2904/112, 2784/38, id. 1/2 
  39.390,- 

Ing. Vlk Milan, xxxxxxxxxxxxxx,  
Kuřim p.č. 2904/112, 2784/38, id. 1/2 

Knoflíčková Marcela,  
xxxxxxxxxxxxxxx, Kuřim 

p.č. 2784/43, 2904/121, 2913/6, 
2904/47, podíl 1/1 

324.705,- 

Kučerová Helena, xxxxxxxxxx,  
Mor. Knínice 

p.č. 2904/49, podíl 1/1   60.130,- 

Forman Vladimír,  
xxxxxxxxxxxxxxxxxx Kuřim 

p.č. 2904/96, 2784/30, podíl 1/1   73.765,- 

Krejčí Jindřiška,  
xxxxxxxxxxxxxx Kuřim 

p.č. 2904/132, 3714/2, id. 1/5 

    6.720,- - za celý poz.2904/132 
329.490,- - za celý poz. 3714/2 

Doskočilová Eva, xxxxxxxx, 
xxxxxxxxx Vlkov nad Lesy 

p.č. 2904/132, 3714/2, id. 1/5 
nevyjádřila se 

Kroupová Vlasta, 
xxxxxxxxxxxxxxxxxxx, Havířov 

p.č. 2904/132, 3714/2, id. 3/20 
nevyjádřila se 

Odehnal Oldřich, 
Krásensko xxx 

p.č. 2904/132, 3714/2, id. 1/10 
nevyjádřil se 

Odehnal Pavel, 
xxxxxxxxxxxxxx, Brno 

p.č. 2904/132, 3714/2, id. 1/10 
nevyjádřil se 

Světláková Marta,  
Široká Niva xx 

p.č. 2904/132, 3714/2, id. 1/20 
nevyjádřila se 

Urbánková Božena,  
xxxxxxxxxxxxx, Kuřim 

p.č. 2904/132, 3714/2, id. 1/5 
nevyjádřila se 
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Kolář Karel, xxxxxxxxxxxx 
Kuřim 

p.č. 2784/40, 2904/127,  
podíl 1/1 

  60.965,- 

Císař Pavel, xxxxxxxxxxxxxxxxx  
Vev. Bítýška 

p.č. 2904/131, podíl 1/1   8.260,- 

Vlková Eva, xxxxxxxxxxxxxxx,  
Brno 

p.č. 2904/105, 2903/4, 2784/17, 
podíl 1/1 

  42.865,- 

Pozemkový fond ČR 
p.č. 2904/126, 2784/34, 
2784/33 

  20.700,- (bude upřesněna) 

 
Souhlas s prodejem části pozemku Celková cena 
Trtílek Aleš, xxxxxxxxxxxxx,  
Tišnov 

p.č. 2904/64, 2784/28, podíl 1/1   10.740,- 

Malášek Jan, xxxxxxxxxxxxxxxx  
Kuřim 

p.č. 2784/41, 2904/117, 
2904/45, id. 1/2 

  39.425,- 
Malášek Eduard, xxxxxxxxxxx,  
Kuřim 

p.č. 2784/41, 2904/117, 
2904/45, id. 1/2 

Vlček Vlastimil, xxxxxxxxxxxx 
Kuřim 

p.č. 2904/37, 2904/69, id. 1/2 
  87.220,-  

Kristýnová Alena, Lipůvka xxx  
Mrázová Hana, 
xxxxxxxxxxxxxxx, Brno 

p.č. 2784/39, 2904/125,  
id. 25/32     8.105,- 

Studený Václav, Šerkovice xx p.č. 2784/39, 2904/125, id. 7/32 
 
Celková možná vyplacená částka             1.473.225,- K č 
 
Pro žádost o dotační prostředky z Operačního programu Životní prostředí a pro získání územního 
souhlasu je nutné majetkově vypořádat vlastníky dotčených pozemků. Proto bude s téměř všemi výše 
uvedenými vlastníky (spoluvlastníky) uzavřena smlouva o smlouvě budoucí kupní s odkládací 
podmínkou, která bude vázána buď na získání dotace, nebo na vydání pravomocného územního 
rozhodnutí (dle úvahy ZM). Vázanost budoucími kupními smlouvami navrhuje OMP po konzultaci 
s OŽP na 4 roky od podpisu smlouvy. 
Náklady spojené s převodem nemovitostí (geom. plány, znalecké posudky, správní poplatky,..) uhradí 
Město Kuřim. Daň z převodu nemovitostí bude hrazena dle zákona, tj. prodávajícím. 
 
Příloha: Smlouva o smlouvě budoucí kupní - návrh 
 
 
Na jednání se v 15,40 hod. dostavil Mgr. P. Kavka. 
 
Diskuse: 
O. Štarha – je to složitý materiál. Žádá doplnit výměru za 1 m2 a doplnit vlastníky, se kterými se jedná. 
Doplnit i ty, kteří odmítli a uvést důvod (navržená vysoká cena za m2 apod.). 
Z. Kříž – toto je dílčí krok. Smlouvy o smlouvě budoucí schvalme, budeme jednat dál. 
P. Kavka – podepsané smlouvy o smlouvě budoucí jsou vymahatelné. OMP žádá informaci, zda se 
projekt bude realizovat i bez dotace. 
 
Přijaté usnesení: 567/2012 - RM doporu čuje ZM schválit  úplatné nabytí pozemků 

parc. č. 2904/128 o výměře 144 m2 a parc. č. 3714/45 o výměře 7710 m2 vše 
v k. ú. Kuřim za celkovou cenu ve výši 274.890,- Kč do vlastnictví Města Kuřimi od 
pana Adama Širokého a paní Markéty Široké, oba bytem xxxxxxxxxxxxxxx, Kuřim. 
Náklady spojené s převodem nemovitostí uhradí nabyvatel. Do doby uzavření 
kupní smlouvy bude uzavřena budoucí kupní smlouva. 

 
Přijaté usnesení: 568/2012 - RM doporu čuje ZM schválit  úplatné nabytí pozemků parc. č. 2904/38 

o výměře 1129 m2 a parc. č. 2904/73 o výměře 1324 m2 vše v k. ú. Kuřim za 
celkovou cenu ve výši 85.855,- Kč do vlastnictví Města Kuřimi od paní Zdenky 
Hanákové, bytem xxxxxxxxxxxxxxxx Kuřim. Náklady spojené s převodem 
nemovitostí uhradí nabyvatel. Do doby uzavření kupní smlouvy bude uzavřena 
budoucí kupní smlouva. 

 



 22 

Přijaté usnesení: 569/2012 - RM doporu čuje ZM schválit  úplatné nabytí pozemků parc. č. 2784/38 
o výměře 159 m2 a parc. č. 2904/112 o výměře 1080 m2 vše v k. ú. Kuřim za 
celkovou cenu ve výši 39.390,- Kč do vlastnictví Města Kuřimi od pana Rostislava 
Vlka, bytem xxxxxxxxxxxxxxxxx Kuřim, a Ing. Milana Vlka, bytem xxxxxxxxxxxxxxx 
xxxxx Kuřim. Náklady spojené s převodem nemovitostí uhradí nabyvatel. Do doby 
uzavření kupní smlouvy bude uzavřena budoucí kupní smlouva.  

 
Přijaté usnesení: 570/2012 - RM doporu čuje ZM schválit  úplatné nabytí pozemků parc. č. 2784/43 

o výměře 190 m2, parc. č. 2904/121 o výměře 5464 m2, parc. č. 2913/6 o výměře 
63 m2 a parc. č. 2904/47 o výměře 3741 m2 vše v k. ú. Kuřim za celkovou cenu ve 
výši 324.705,- Kč do vlastnictví Města Kuřimi od paní Marcely Knoflíčkové, bytem 
xxxxxxxxxxxxxxxxxx Kuřim. Náklady spojené s převodem nemovitostí uhradí 
nabyvatel. Do doby uzavření kupní smlouvy bude uzavřena budoucí kupní 
smlouva. 

 
Přijaté usnesení: 571/2012 - RM doporu čuje ZM schválit  úplatné nabytí pozemku parc. č. 2904/49 

o výměře 1718 m2 v k. ú. Kuřim za celkovou cenu ve výši 60.130,- Kč do vlastnictví 
Města Kuřimi od paní Heleny Kučerové, bytem xxxxxxxxxxxxxx Moravské Knínice. 
Náklady spojené s převodem nemovitostí uhradí nabyvatel. Do doby uzavření 
kupní smlouvy bude uzavřena budoucí kupní smlouva. 

 
Přijaté usnesení: 572/2012 - RM doporu čuje ZM schválit  úplatné nabytí pozemků parc. č. 2904/96 

o výměře 2105 m2 a parc. č. 2784/30 o výměře 9 m2 vše v k. ú. Kuřim za celkovou 
cenu ve výši 73.765,- Kč do vlastnictví Města Kuřimi od pana Vladimíra Formana, 
bytem xxxxxxxxxxxxxx Kuřim. Náklady spojené s převodem nemovitostí uhradí 
nabyvatel. Do doby uzavření kupní smlouvy bude uzavřena budoucí kupní 
smlouva.  

 
Přijaté usnesení: 573/2012 - RM doporu čuje ZM schválit  úplatné nabytí pozemků 

parc. č. 2904/127 o výměře 1657 m2 a parc. č. 2784/40 o výměře 297 m2 vše 
v k. ú. Kuřim za celkovou cenu ve výši 60.965,- Kč do vlastnictví Města Kuřimi od 
pana Karla Koláře, bytem xxxxxxxxxxxxxxx Kuřim. Náklady spojené s převodem 
nemovitostí uhradí nabyvatel. Do doby uzavření kupní smlouvy bude uzavřena 
budoucí kupní smlouva.  

 
Přijaté usnesení: 574/2012 - RM doporu čuje ZM schválit  úplatné nabytí pozemku 

parc. č. 2904/131 o výměře 236 m2 v k. ú. Kuřim za celkovou cenu ve výši 8.260,- 
Kč do vlastnictví Města Kuřimi od pana Pavla Císaře, bytem Lažánky xx. Náklady 
spojené s převodem nemovitostí uhradí nabyvatel. Do doby uzavření kupní 
smlouvy bude uzavřena budoucí kupní smlouva.  

 
Přijaté usnesení: 575/2012 - RM doporu čuje ZM schválit  úplatné nabytí pozemků 

parc. č. 2904/105 o výměře 1169 m2, parc. č. 2903/4 o výměře 90 m2 a 
parc. č. 2784/17 o výměře 105 m2 vše v k. ú. Kuřim za celkovou cenu ve výši 
42.865,- Kč do vlastnictví Města Kuřimi od paní Evy Vlkové, bytem xxxxxxxxxxx 
xxxxxxxxxx Brno. Náklady spojené s převodem nemovitostí uhradí nabyvatel. Do 
doby uzavření kupní smlouvy bude uzavřena budoucí kupní smlouva.  

 
Přijaté usnesení: 576/2012 - RM doporu čuje ZM schválit  úplatné nabytí pozemků parc. č. 2904/37 

o výměře 1206 m2 a pozemku parc. č. 2904/69 o výměře 1286 m2 vše v k. ú. Kuřim 
za celkovou cenu ve výši 87.220,- Kč do vlastnictví Města Kuřimi od pana 
Vlastimila Vlčka, bytem xxxxxxxxx Kuřim, a Mgr. Aleny Kristýnové, bytem xxxxxxxx 
xxx. Náklady spojené s převodem nemovitostí uhradí nabyvatel. Do doby uzavření 
kupní smlouvy bude uzavřena budoucí kupní smlouva.  

 
Přijaté usnesení: 577/2012 - RM doporu čuje ZM schválit  úplatné nabytí části pozemků 

parc. č. 2904/64 o výměře 302 m2 a parc. č. 2784/28 o výměře 17 m2 vše v k. ú. 
Kuřim za celkovou cenu ve výši 10.740,- Kč do vlastnictví Města Kuřimi od pana 
Aleše Trtílka, bytem xxxxxxxxxxxxxxx Tišnov. Náklady spojené s převodem 
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nemovitostí uhradí nabyvatel. Do doby uzavření kupní smlouvy bude uzavřena 
budoucí kupní smlouva.  

 
Přijaté usnesení: 578/2012 - RM doporu čuje ZM schválit  úplatné nabytí části pozemků 

parc. č. 2784/41 o výměře 362 m2, parc. č. 2904/117 o výměře 746 m2 a parc. č. 
2904/45 o výměře 277 m2 vše v k. ú. Kuřim za celkovou cenu ve výši 39.425,- Kč 
do vlastnictví Města Kuřimi od pana Jana Maláška, bytem xxxxxxxxxxxxx Kuřim, 
a pana Eduarda Maláška, bytem xxxxxxxxxxxxxx Kuřim. Náklady spojené 
s převodem nemovitostí uhradí nabyvatel. Do doby uzavření kupní smlouvy bude 
uzavřena budoucí kupní smlouva.  

 
Přijaté usnesení: 579/2012 - RM doporu čuje ZM schválit  úplatné nabytí části pozemků 

parc. č. 2784/39 o výměře 86 m2 a parc. č. 2904/125 o výměře 207 m2 vše v k. ú. 
Kuřim za celkovou cenu ve výši 8.105,- Kč do vlastnictví Města Kuřimi od paní 
Hany Mrázové (id. 25/32), bytem xxxxxxxxxx Brno, a RNDr., Mgr. Václava 
Studeného Ph.D. (id. 7/32), bytem Šerkovice xx. Náklady spojené s převodem 
nemovitostí uhradí nabyvatel. Do doby uzavření kupní smlouvy bude uzavřena 
budoucí kupní smlouva.  

Hlasováno: pro 4, nep řítomen 1 (D. Holman). 
 
 
Na jednání se dostavil D. Holman. 
 
 
 
 

1. Plnění usnesení Zastupitelstva m ěsta Ku řimi k 8. 10. 2012 
(Příloha 1, 1A, předkládá Ing. D. Sukalovský, zpracovala Mgr. A. Zimmermannová) 
 
Zůstávají nesplněna usnesení závisející na spolupráci s druhou stranou vůči městu Kuřim, především 
v oblasti investiční a majetkové. 
 
Aktualizace strategického plánu rozvoje města Kuřimi 
Usnesením č. 1192/2011 zasedání Zastupitelstva města Kuřimi č. 12/2011ze dne 13. 12. 2011 byl 
stanoven termín projednávání aktualizace Strategického plánu rozvoje města Kuřimi na 10. 10. 2012. 
Vzhledem ke skutečnosti, že město Kuřim požádalo o dotaci z Operačního programu Lidské zdroje 
a zaměstnanost na projekt „Efektivní úřad Kuřim“, jehož součástí je také aktualizace strategického 
plánu rozvoje města, navrhujeme posunutí termínu projednávání aktualizace Strategického plánu 
rozvoje města Kuřimi na říjen 2013. Aktualizace bude zohledňovat výsledky sčítání lidu, domů a bytů 
2011 za města a obce, které budou zveřejněny v 1. čtvrtletí 2013. 
 
Příloha: nesplněné úkoly do 8. 10. 2011. 
 
Diskuse: 
D. Holman – harmonogram sportovní haly - toto usnesení není splněno. 
 
Přijaté usnesení: 580/2012 - RM doporu čuje ZM vzít na v ědomí  stav plnění usnesení k 8. 10. 2012 

a prodloužit termín plnění usnesení ZM č. 1192/2012 do 31. 10. 2013. 
Hlasováno: 5. 
 
 
 

3. Revitalizace zelen ě v Ku řimi 
(Příloha č. 3, 3A, 3B, předkládá Ing. O. Štarha, zpracovala Ing. J. Sikorová) 
 
Město Kuřim vypsalo výběrové řízení na projekt revitalizace zeleně v Kuřimi. Vítězem tohoto 
výběrového řízení se stala firma Projekce zahradní, krajinná a GIS, s.r.o., se sídlem Mathonova 
914/60, 613 00 Brno, IČ: 25 33 79 12, se kterou město uzavřelo na základě usn. č. 489/2012 ze dne 
5. 9. 2012 smlouvu na projekt a administraci žádosti. Ministerstvo životního prostředí prostřednictvím 
Státního fondu životního prostředí vypsalo dne 14. 9. 2012 výzvu, která zahrnuje i osu 6.5 
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Regenerace urbanizované krajiny, tato výzva končí 23. 11. 2012. Jedná se o poslední výzvu v této 
oblasti v rámci Operačního programu (Operační program končí rokem 2013, o dalších evropských 
financích na podporu ČR se bude teprve jednat). 
Jedná se o rozsáhlý projekt, řešící komplexní revitalizaci zeleně na území města, který však 
nepotřebuje žádné stavební nebo územní rozhodnutí. Zhotovitel díla v současné době ukončil 
aktualizaci dendrologického hodnocení stávajících dřevin ve městě a současně zpracovává návrhovou 
část – doplnění této zeleně o nové výsadby. Vzhledem k rozsahu díla není dosud zpracována 
rozpočtová část. Dle sdělení zhotovitele se dá předpokládat celková projektovaná výše výdajů na 
realizaci díla (způsobilých i nezpůsobilých) ve výši cca 14 mil. Kč + DPH. Tato projektantem uvedená 
optimální částka na zhotovení díla bude následně podstatně snížena při výběrovém řízení na 
dodavatele prací. 
Součástí díla jsou pouze sadové úpravy skládající se ze způsobilých výdajů a nezpůsobilých výdajů, 
které jsou nedílnou součástí realizace těchto úprav. Chodníky, mobiliář apod. nejsou součástí díla, 
neboť jsou nezpůsobilým výdajem, který není účelné do projektu zahrnovat z důvodu jeho následné 
závaznosti realizace z pohledu poskytovatele dotace. Maximální možná míra dotace v rámci 
podoblasti podpory 6. 5., do které bude projekt předkládán, je stanovena na 85%. Žadatel musí zajistit 
finanční prostředky na podíl spolufinancování způsobilých výdajů ve výši 15% a plné výše 
nezpůsobilých výdajů. Předpokládaný termín realizace v případě standardního průběhu lhůty pro 
vyhodnocení žádosti o dotaci poskytovatelem dotace a výběrového řízení na dodavatele realizačních 
prací v předmětu projektu je rok 2013 - 2014. 
 
Zpracovatel projektu bude prezentovat rozpracované dílo, k němuž v této fázi mohou být dány 
připomínky na dopracování. Odbor životního prostředí doporučuje pověřit na základě plné moci  
společnost Projekce zahradní, krajinná a GIS, a jejího zástupce Ing. Martinu Trnkovou, narozenou 
30.4.1978 v Brně, k zastupování před státními institucemi, zejména SFŽP, ve věcech administrace 
žádosti o dotaci „Revitalizace zeleně v Kuřimi“ předkládanou do OP ŽP. 
 
Příloha č. 1: Plná moc k zastupování 
Příloha č. 2: Určení zastupující osoby 
 
Přijaté usnesení:  581/2012 - RM doporu čuje ZM schválit  podání žádosti města Kuřim o dotaci 

z Operačního programu životní prostředí, prioritní osy 6.5 s názvem: „Revitalizace 
zeleně v Kuřimi“ vzít na v ědomí  nutnost zajištění jeho spolufinancování /nebo 
vyčlenění finančních prostředků na jeho spolufinancování. 

 
Přijaté usnesení 582/2012- RM doporu čuje ZM schválit  pověření společnosti Projekce zahradní, 

krajinná a GIS, s.r.o., se sídlem Mathonova 914/60, 613 00 Brno, IČ 25 33 79 12, 
zastupováním města při administraci žádosti a jejího zástupce Ing. Martinu 
Trnkovou, narozenou xxxxxxxxxxxxxx, k zastupování před státními institucemi, 
zejména SFŽP ve věcech administrace žádosti o dotaci „Revitalizace zeleně 
v Kuřimi“ předkládanou do OP ŽP. 

Hlasováno: pro 5. 
 
 
Z jednání odešel v 16,25 hod. D. Holman. 
 
 
 

4. KABELOVÁ TELEVIZE CZ s.r.o. - nabídka na p ředčasné ukon čení 
nájemní smlouvy a odkoupení televizního kabelového rozvodu 
v Ku řimi 
(Příloha č. 4, předkládá Ing. D. Sukalovský, zpracoval Mgr. P. Kavka, S. Bartoš) 
 
Na posledním zasedání ZM byl předložen jako informace příspěvek (pro připomenutí viz níže) týkající 
se nabídky společnosti KABELOVÁ TELEVIZE s.r.o., se sídlem Ruská 8, Praha 10, IČ 48150029, 
k předčasnému ukončení nájemní smlouvy a odkoupení kabelového rozvodu v Kuřimi. Platnost 
nabídky vyprší ke dni 31. října 2012. 
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Nájemní smlouva je uzavřena na dobu 10-ti let. Její platnost vyprší dne 1. 4. 2014. Čl. 10 předmětné smlouvy 
umožňuje ukončit smluvní vztah dohodou, tedy k libovolnému datu. O tomto aktu by rozhodovala rada města. 
Pro případ prodeje je nutné nejprve určit, zda síť kabelových rozvodů je nemovitostí (stavba spojená se zemí 
pevným základem) či movitostí. Pokud by šlo o nemovitost, přísluší rozhodování o převodu takové věci 
zastupitelstvu města, v případě movitostí o těchto záležitostech rozhoduje v rámci „zbytkové pravomoci“ rada 
města. Na základě § 102 odst. 3 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích ale není vyloučeno, aby si tuto kompetenci 
vyhradilo zastupitelstvo města. V případě převodu nemovitosti předchází úkonu vyhlášení záměru. 
Ze smlouvy ani ze zákona nevyplývá pro stávajícího nájemce žádné předkupní právo. OMP pouze upozorňuje na 
čl. 10 odst. 5 nájemní smlouvy, „smluvní strany se dohodly, že 10 měsíců před uplynutím doby nájmu projednají 
případné prodloužení platnosti smlouvy“. Ke dni ukončení smlouvy má ale dojít k odkoupení investic ze strany 
města. Čl. 4 odst. 4 řeší způsob majetkového vyrovnání. „Pronajímatel se zavazuje ke dni ukončení nájmu 
odkoupit investice postupně realizované nájemcem v souladu s čl. 5 odst. 17 této smlouvy na předmětu nájmu, 
a to za cenu, která bude odpovídat zůstatkové ceně, kterou by tento majetek měl ke dni ukončení nájmu při 
rovnoměrném odepisování dle zákona o dani z příjmu účinného ke dni podpisu této smlouvy. Pro rozhodnutí, 
kterých investic se toto ustanovení týká, je rozhodující doba pořízení investic a celková pořizovací cena majetku. 
Vztahuje se na investice pořízené počínaje dnem účinnosti této smlouvy a končí tou investicí, která dosáhne 
součtové hranice maximálně 3.500.000,- Kč v součtu pořizovacích cen jednotlivých investic na předmětu nájmu 
ode dne účinnosti této smlouvy.“ Tím jsou řešeny investice do 3,5 mil. Kč. Investice nad 3,5 mil. Kč řeší čl. 5 odst. 
17, „Nájemce se zavazuje, že v případě skončení nájmu nabídne pronajímateli provedené a odsouhlasené 
investice nad částku 3.500.000,- Kč ke koupi za cenu, která bude odpovídat zůstatkové ceně, kterou by investice 
měly ke dni skončení nájmu při rovnoměrném odepisování podle zákona o dani z příjmu účinného ke dni podpisu 
této smlouvy. V případě, že pronajímatel odmítne koupi výše uvedených investic za výše uvedených podmínek, 
pokud se strany nedohodnou jinak, je nájemce povinen tyto investice na vlastní náklady odstranit.“ Při ukončení 
nájmu má město vrátit i složenou kauci ve výši 50.000,- Kč, pokud tato nebyla použita na úhradu škod 
způsobených na předmětu nájmu. 
Podle zákona o obcích musí být při úplatném převodu majetku cena sjednána ve výši, která je v daném místě 
a čase obvyklá. Vzhledem k tomu, že tento druh majetku se běžně neobchoduje, doporučuje OMP zpracování 
znaleckého posudku na cenu obvyklou a následně vyhlásit např. veřejnou obchodní soutěž. 
Nájemné za rok 2011 činilo cca 1.900.000,- Kč. 
 
V nabídce se hovoří o investicích, kterými společnost zhodnotila síť kabelových rozvodů. V této 
souvislosti požádal OMP KABELOVOU TELEVIZI CZ s.r.o. o předložení inventárního seznamu. 
Provedení majetkové a mapové inventury považuje OMP za počátek příprav jakékoliv majetkové 
transakce a bez ní prodej nedoporučuje. OMP dále doporučuje, aby byla oficiální cestou jmenována 
pracovní skupina, která se touto složitou problematikou bude zabývat. Měl by v ní být účasten 
představitel(é) samosprávy, právník, pracovník odboru investičního a finančního, informatik a odborník 
z praxe. 
Současná trasa kabelových rozvodů je vedena převážně po pozemcích města. Před případným 
prodejem by měla být řešena otázka věcných břemen. V současné době se pohybuje úplata za věcné 
břemeno pro uložení optického kabelu ve výši 45,- Kč/m2. Tato částka je navyšována ještě rozlohou 
ochranného pásma. Je třeba tedy počítat s částkou 90 – 135,- Kč/bm. Budoucí kupující jistě tuhle 
skutečnost zohlední v nabídkové ceně. 
Kabelové rozvody lze považovat za věc movitou, takže nebude nutné při případném prodeji vyhlašovat 
záměr ve smyslu § 39 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích. Vhodnou formou prodeje by byla obchodní 
veřejná soutěž ve smyslu § 281 a násl. obch. zákoníku. OMP doporučuje, aby si prodej kabelových 
rozvodů vyhradilo ZM, neboť jde o majetkovou transakci hodnou zvláštního zřetele. Dle zákona 
o obcích by prodej inženýrských sítí jako věci movité spadal do tzv. „zbytkové“ kompetence rady 
města ve smyslu § 102 odst. 3 zákona o obcích. 
 
Vyjádření odboru investičního: rozvod kabelové televize obsahuje cca 43,5 km kabelového vedení, 
které je umístěno převážně na městských pozemcích. Vedení je využíváno rovněž k provozu 
městského rozhlasu. Ten je koncipován tak, že jednotlivé reproduktory jsou umístěny ve větších 
vzdálenostech od sebe, než je dobrá slyšitelnost, mají však upozornit občany na to, že vysílání 
městského rozhlasu probíhá a ten, kdo má kabelovou televizi připojenou si může na speciálním 
kanálu městský rozhlas pustit doma. Při případném prodeji kabelového vedení je nutné zajistit 
provozování městského rozhlasu smluvně. Je možné rovněž uvažovat o provozování rozhlasu jiným 
způsobem, a to buď bezdrátově anebo po kabelech veřejného osvětlení. Obě dvě varianty však 
vyžadují značné investiční náklady.  
 
Přijaté usnesení: 583/2012 - RM doporu čuje ZM schválit vyhrazení si, podle § 84 odst. 4 zákona 

č. 128/2000 Sb., o obcích, do své pravomoci rozhodování ve věcech prodeje 
inženýrské sítě (televizní kabelové rozvody) se všemi součástmi a příslušenstvím. 

Hlasováno: pro 4, nep řítomen 1 (D. Holman). 
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Návrh usnesení: RM doporu čuje ZM schválit  prodej televizního kabelového rozvodu v Kuřimi se 

všemi součástmi a příslušenstvím společnosti KABELOVÁ TELEVIZE CZ s.r.o., se 
sídlem Ruská 8, Praha 10, IČ 48150029, za kupní cenu ve výši 5.077.013,- Kč. 

Hlasováno: pro 0, proti 4, nep řítomen 1 (D. Holman). 
Usnesení nebylo p řijato. 
 
 
Na jednání se dostavil v 16,32 hod. D. Holman. 
 
Diskuse: 
D. Sukalovský – jméno odborníka bude doplněno v pátek. 
Z. Kříž – navrhuje jako odborníka pana Radka Koryntu (tel. č. 608 435 673). 
D. Holman – myslí si, že v pracovní skupině by měl být někdo ze zastupitelů. 
 
Přijaté usnesení: 584/2012 - RM doporu čuje ZM jmenovat  pracovní skupinu ve věci přípravy 

prodeje televizních kabelových rozvodů v Kuřimi ve složení: 
 a) Ing. Drago Sukalovský 
 b) Mgr. Petr Kavka 
 c) Ing. Aleš Varmužka 
 d) Stanislav Bartoš 
 e) Radek Jízdný 
 f) Marek Svoboda 
 g) odborník z praxe (bude doplněn) 
Hlasováno: pro 5. 
 
 
 

5. Aleš Kašparec, xxxxxxxxxxxxxxx Ku řim – žádost o odprodej 
pozemku u Základní um ělecké školy Ku řim  
(Příloha č. 5, 5A, 5B, 5C, 5D, předkládá Ing. D. Sukalovský, zpracovala Ing. V. Fidrmucová) 
 
Pan Aleš Kašparec požádal o odprodej části pozemku parc. č. 486/2 v k. ú. Kuřim o výměře 
cca 15 m2. Předmětným pozemkem si chce zvětšit zahradu u rodinného domu a zajistit větší soukromí 
– viz příloha A, B. 
Pan Kašparec akceptuje kupní cenu navrženou městem. 
OMP doporučuje zahradu u Základní umělecké školy Kuřim (dále jen „ZUŠ“) vyřešit komplexně. 
OMP – historie: 
Město Kuřim získalo předmětný pozemek v roce 1991 od státu. Následně město nabylo od tehdejšího 
TOS Kuřim i rozestavěnou budovu mateřské školky. 
Za pomocí úvěru postavilo ZUŠ. Úvěr byl mimo jiné zajištěný i zástavním právem k pozemku 
parc. č. 486/2 v k. ú. Kuřim. Při kolaudaci školského zařízení a následném zápisu do katastru 
nemovitostí bylo zjištěno, že stávající plot nerespektuje hranice pozemků. Vlastníci pozemků 
sousedících se zahradou ZUŠ užívali část obecního pozemku, a proto žádali o odprodej těchto 
zaplocených částí. 
Byla přijata následující usnesení: 
 
a) „RM dne 9. 7. 2003 usn. č. 462/2003 schválila adresný záměr na odprodej, příp. směnu pozemků 
vlastníkům nemovitostí parc. č. 490/1, 488/1, 486/1, 465, 467, 469 a 471 v k. ú. Kuřim za cenu 50,-
Kč/m2 pozemku s podmínkou úhrady veškerých nákladů spojených s převodem včetně daně 
z převodu nemovitostí. Do doby realizace záměru vybudovat objekt mateřské školy na pozemku 
parc. č. 486/2 v k. ú. Kuřim byl RM schválen adresný záměr na pronájem pozemků dle GP zak. č. 
1680-74/2003 ze dne 9. 6. 2003 pouze vlastníkům nemovitostí parc. č. 465, 467, 469 a 471 (ul. 
Zahradní) na dobu neurčitou s tříměsíční výpovědní lhůtou za cenu 2,- Kč/m2/rok.“ 
 
b) RM usnesením č. 9/2004 ze dne 14. 1. 2004 zrušila usn. č. 462/2003 a předmětné pozemky 
pronajala na základě usn. č. 41/204 za nájemné ve výši 2,- Kč/m2/rok – viz příloha C“. 
 
Nyní po splacení úvěru již není pozemek parc. č. 486/2 v k. ú. vázán zástavním právem a pro 
výstavbu mateřské školky bylo nalezeno jiné řešení. Není tedy důvod pozemky dále pronajímat. Nejen 



 27 

pan Kašparec, ale i ostatní nájemníci zahrádek žádají o majetkoprávní vypořádání dle skutečného 
oplocení. S ohledem na symbolické nájemné ve výši 2,- Kč/m2/rok OMP majetkoprávní vypořádání 
doporučuje a předkládá návrhy nájemců o odkoupení pozemku. 
 
V následujícím textu jsou uváděny čísla parcel pozemků dle doposud nezapsaného geometrického 
plánu č. 1680-74/2003 ze dne 9. 6. 2003, na základě kterého byly uzavírány nájemní smlouvy. 
Všechny pozemky se nachází v obci a k. ú. Kuřim. Dle konzultace geodeta a přeměření sporných 
bodů na místě samém, bylo zjištěno, že tento GP lze pro majetkoprávní vypořádání použít. 
 

1. Jaromír a Jaroslav Hladíkovi , bytem xxxxxxxxxxx Kuřim, požádali o odprodej pozemku 
parc. č. 486/10 o výměře 80 m2 za cenu 30,- K č/m2, který užívají na základě nájemní 
smlouvy. 

2. Manželé MUDr. Lud ěk Pluhá ček a MUDr. Nina Pluhá čková , bytem xxxxxxxxxxxx Kuřim, 
požádali o odprodej pozemku parc. č. 486/9 o výměře 36 m2, který užívají na základě nájemní 
smlouvy. Cenu  požadovanou městem akceptují.  Dále žádají o prodej části pozemku 
parc. č. 486/2 o výměře cca 25 m2 tak, aby došlo k napřímení nynějšího oplocení – viz příloha 
D- díl A. Cenu za pozemek respektují a souhlasí s úhradou veškerých vyvolaných nákladů 
(zaměření i oplocení pozemku tak, aby byl zachován charakter stávajícího oplocení ZUŠ). 

3. Adéla Hýsková  bytem xxxxxxxxxxxxxxx, 6440 Brunnen, Švýcarsko, kterou na základě plné 
moci zastupuje Jan Hýsek, požádala o odprodej pozemků parc. č. 486/8 o výměře 1 m2 

a parc. č. 486/7 o výměře 33 m2. Pozemek parc. č. 486/6 o výměře 11 m2 by si ráda 
ponechala. Cenu  požadovanou městem akceptuje. Definitivní oplocení pozemku provede na 
vlastní náklady. 

S tímto řešením nesouhlasí odbor investiční, který žádá, aby oplocení zůstalo přímé. 
4. Manželé Josef a Miluše Halovi , bytem xxxxxxxxxxx Kuřim, požádali o odprodej pozemku 

parc. č. 486/13 o výměře 73 m2 za cenu max. 100,- K č/m2
. 

5. Paní Jitka P řikrylová , bytem xxxxxxxxxxxxxx Kuřim, požádala o odprodej pozemku 
parc. č. 486/14 o výměře 124 m2 za cenu max. 100,- K č/m2

. 
 
V roce 2012 město prodalo podobný pozemek pro rozšíření zahrady sourozencům Jahodovým za 
cenu ve výši 500,- Kč/m2. Nájemci zahrádek poukazují na historii, kdy byly „nuceni“ pozemky prodat 
za symbolickou cenu a na usnesení RM č. 462/2003 ze dne 9. 7. 2003. OMP navrhuje, aby byly 
pozemky prodány všem žadatelům za stejných podmínek. 
OMP doporučuje o každém záměru hlasovat zvlášť. 
 
Příloha A – žádost pana Kašparce 
Příloha B – situace se zakreslením pozemku 
Příloha C – GP č. 1680-74/2003 
Příloha D – situace se zakreslením pozemku – manž. Pluháčkovi 
 
Diskuse: 
D. Holman – ptá se, proč je některý pozemek za 100,- Kč/m2 a některý za 500,- Kč. 
P. Kavka – toto jsou návrhy, které žadatelé předložili. 
J. Koláček - tyto pozemky byly původně těchto žadatelů. 
D. Sukalovský – upozorňuje, že Hladíkovi navrhují cenu 30,- Kč/m2, což nemůžeme schválit 
s ohledem na rovné zacházení se všemi vlastníky. 
 
ad. 1 
Návrh usnesení: RM doporu čuje ZM schválit  záměr na prodej části pozemku parc. č. 486/2 v k. ú. 

Kuřim GP č. 1680-74/2003 nově označený jako parc. č. 486/10 o vým. 80 m2 
spoluvlastníkům Jaromíru Hladíkovi a Jaroslavu Hladíkovi oba bytem xxxxxxxxxxxx 
xxx, Kuřim, za cenu 30,- Kč/m2

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

Hlasováno: pro 0, proti 5. 
Usnesení nebylo p řijato. 
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ad. 2 
Návrh usnesení: RM doporu čuje ZM schválit  záměr na prodej části pozemku parc. č. 486/2 v k. ú. 

Kuřim GP č. 1680-74/2003 nově označený jako parc. č. 486/9 o vým. 36 m2 a část 
pozemku parc. č. 486/2 v k. ú. Kuřim o výměře cca 25 m2 manželům MUDr. 
Luďkovi Pluháčkovi a MUDr. Nině Pluháčkové oba bytem xxxxxxxxxxxxxx Kuřim, 
za cenu 100,- Kč/m2

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

Hlasováno: pro 0, proti 5. 
Usnesení nebylo p řijato. 
 
Přijaté usnesení: 585/2012 - RM doporu čuje ZM schválit  záměr na prodej části pozemku parc. č. 

486/2 v k. ú. Kuřim GP č. 1680-74/2003 nově označený jako parc. č. 486/9 o vým. 
36 m2 manželům MUDr. Luďkovi Pluháčkovi a MUDr. Nině Pluháčkové oba bytem 
xxxxxxxxxxxx Kuřim, za cenu 100,- Kč/m2

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

Hlasováno: pro 5. 
 
ad. 3 
Přijaté usnesení: 586/2012 - RM doporu čuje ZM schválit  záměr na prodej části pozemku parc. č. 

486/2 v k. ú. Kuřim GP č. 1680-74/2003 nově označené jako parc. č. 486/8 o vým. 
1 m2 a parc. č. 486/7 o vým. 33 m2 Adéle Hýskové bytem xxxxxxxxxxxx 6440 
Brunnen, Švýcarsko, za cenu 100,- Kč/m2

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

Hlasováno: pro 5. 
 
ad. 4 
Přijaté usnesení: 587/2012 - RM doporu čuje ZM schválit  záměr na prodej části pozemku parc. č. 

486/2 v k. ú. Kuřim GP č. 1680-74/2003 nově označený jako parc. č. 486/13 o vým. 
73 m2 manželům Josefu a Miluši Halovým, oba bytem xxxxxxxxxxxxxx Kuřim, za 
cenu 100,- Kč/m2

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

Hlasováno: pro 5. 
 
ad. 5 
Přijaté usnesení: 588/2012 - RM doporu čuje ZM schválit  záměr na prodej části pozemku parc. č. 

486/2 v k. ú. Kuřim GP č. 1680-74/2003 nově označený jako parc. č. 486/14 o vým. 
124 m2 Jitce Přikrylové bytem xxxxxxxxxxxxxx Kuřim, za cenu 100,- Kč/m2

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

Hlasováno: pro 5. 
 
Přijaté usnesení: 589/2012 - RM doporu čuje ZM schválit  záměr na prodej části pozemku parc. č. 

486/2 v k. ú. Kuřim o výměře cca 15 m2 Aleši Kašparcovi bytem xxxxxxxxxxx, 
Kuřim, za cenu 100,- Kč/m2

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

Hlasováno: pro 5. 
 
 
 

6. Směna pozemk ů na Podlesí - m ěsto Ku řim s manž. Mgr. Ivanou 
Báborovou a Bohuslavem Báborem, oba bytem Ku řim, xxxxxxxxx 
xxx 
(Příloha č. 6, 6A, 6B, 6C, předkládá Ing. D. Sukalovský, zpracovala Ing. V. Fidrmucová) 
 
V souvislosti s provedením oplocení – kamenné zdi u rodinného domu na ul. xxxxxxxx č. p. xxx 
v Kuřimi vybudovaném z části na pozemku ve vlastnictví města Kuřimi - část pozemku parc. č. 3252/1 
geometrickým plánem č. 2684-205/2010 (dále jen „GP“) nově označená jako parc. č. 3252/21 
o vým ěře 7 m2 žádají manž. Báborovi opakovaně o majetkoprávní vypořádání. Za zastavěný 



 29 

pozemek nabízí městu Kuřim ke směně část pozemku parc. č. 3274/5 GP nově označený jako 
parc. č. 3274/6 o vým. 7 m 2 vše v k. ú. Kuřim – viz příloha A, B. 
Dále žádají o směnu části pozemku parc .č. 3274/4 o výměře cca 8 m2 ve vlastnictví města (v příloze 
C označený jako díl A) za část pozemku parc. č. 3272/1 o výměře cca 8 m2 ve vlastnictví manž. 
Báborových (v příloze C označený jako díl B) vše v k. ú. Kuřim – viz příloha C. 
V případě, že takto navržená směna pozemků nebude ze strany města možná, navrhuje pan Bábor 
odkup nově vzniklých pozemků – parc. č. 3252/21 o vým. 7 m2 a pozemku označený jako díl A o vým. 
cca 8 m2 za kupní cenu, kterou stanoví město. 
OMP doporučuje předloženou směnu pozemků schválit. Směnou se narovnává skutečný stav 
oplocení s hranicí pozemků. Zvláště hranici pozemků u dětského hřiště sousedícího s mateřskou 
školkou doporučuje OMP majetkoprávně vyřešit – díl A a B. Jestliže ZM bude s předloženou směnou 
souhlasit, zadá pan Bábor vyhotovení geometrického plánu ke směně pozemků na vlastní náklady. 
Směna se může uskutečnit buď bez cenového vyrovnání neboť výměry směňovaných pozemků jsou 
stejné, nebo za poplatek. 
Protože na druhou část směny není vyhotovený GP, předkládá OMP ke směně dvě usnesení. 
Vzhledem k tomu, že zastupitelstvo města již směnu pozemků s manž. Báborovými projednávalo na 
svém zasedání v březnu 2012, kdy nepřijalo žádné usnesení, doporučuje OMP v první etapě vyřešit 
předloženou směnu pozemků a ve druhé etapě řešit majetkoprávní vypořádání na severní straně od 
rodinného domu manž. Báborových. 
V současné době je stavební řízení o dodatečném povolení stavby zastaveno, do doby předložení 
vyjádření města Kuřimi. 
 
Příloha A – žádost pana Bábora 
Příloha B – GP č. 2684-205/2010 
Příloha C – situace se zakreslením oplocení pozemků 
 
Diskuse: 
Z. Kříž – RM ukládá odboru majetkoprávnímu jednat ve věci odstranění nepovolené stavby. 
 
 
Z jednání odešel v 16,43 D. Holman. 
 
Přijaté usnesení: 590/2012 - RM doporu čuje ZM schválit  záměr na směnu části pozemku 

parc. č. 3274/5 (vlastník manž. Báborovi) dle GP č. 2684-205/2010 nově označený 
jako parc. č. 3274/6 o vým. 7 m2 za část pozemku parc. č. 3252/1 (vlastník město 
Kuřim) dle GP č. 2684-205/2010 nově označený jako parc. č. 3252/21 o vým. 7 m2 
vše v k. ú. Kuřim bez cenového vyrovnání. Náklady spojené s uzavřením směnné 
smlouvy a daň z převodu nemovitostí budou hradit manž. Báborovi, bytem 
xxxxxxxxxxx Kuřim. 

Hlasováno: pro 3, zdržel se 1 (D. Sukalovský), nep řítomen 1 (D. Holman). 
 
Návrh usnesení: RM doporu čuje ZM schválit  záměr na směnu části pozemku parc. č. 3274/5 

(vlastník manž. Báborovi) dle GP č. 2684-205/2010 nově označený jako 
parc. č. 3274/6 o vým. 7 m2 za část pozemku parc. č. 3252/1 (vlastník město 
Kuřim) dle GP č. 2684-205/2010 nově označený jako parc. č. 3252/21 o vým. 7 m2 
vše v k. ú. Kuřim s cenovým vyrovnáním ve výši…………….. ve prospěch města 
Kuřim. Náklady spojené s uzavřením směnné smlouvy a daň z převodu 
nemovitostí budou hradit manž. Báborovi bytem, xxxxxxxxxxxx Kuřim. 

O tomto návrhu usnesení nebylo hlasováno. 
 
Přijaté usnesení: 591/2012 - RM doporu čuje ZM schválit  záměr na směnu části pozemku parc. č. 

3274/4 (vlastník Město Kuřim) o vým. cca 8 m2 za část pozemku parc. č. 3272/1 
(manželé Bohuslav a Mgr. Ivana Báborovi) o vým. cca 8 m2 bez cenového 
vyrovnání. Náklady spojené s uzavřením směnné smlouvy a daň z převodu 
nemovitostí budou hradit manž. Báborovi, bytem xxxxxxxxxxxx Kuřim. 

Hlasováno: pro 3, zdržel se 1 (D. Sukalovský), nep řítomen 1 (D. Holman). 
 
Návrh usnesení: RM doporu čuje ZM schválit  záměr na směnu části pozemku parc. č. 3274/4 

(vlastník Město Kuřim) o vým. cca 8 m2 za část pozemku parc. č. 3272/1 (manželé 
Bohuslav a Mgr. Ivana Báborovi) o vým. cca 8 m2 s cenovým vyrovnáním ve 
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výši…………….. ve prospěch města Kuřim. Náklady spojené s uzavřením směnné 
smlouvy a daň z převodu nemovitostí budou hradit manž. Báborovi, bytem 
xxxxxxxxxxxx Kuřim. 

O tomto návrhu usnesení nebylo hlasováno.  
 
 
 

7. Ing. Pavel Adamec, xxxxxxxxxxxxx Brno – žádost o  odkoupení 
pozemk ů 
(Příloha č. 7, 7A, 7B, předkládá Ing. D. Sukalovský, zpracovala Ing. Fidrmucová a Mgr. P. Kavka) 
 
Ing. Adamec požádal město Kuřim o odprodej pozemků parc. č.  4328 o vým. 19 m2 a parc. č. 4329 
o vým. 19 m2 oba v k. ú. Kuřim. Na předmětných pozemcích stojí dvě garáže č. e. 1275 a č. e. 1276, 
které jsou ve vlastnictví žadatele – viz příloha A. Ing. Adamec garáže vydražil v rámci konkurzního 
řízení na firmu Lenoxa a.s., se sídlem Bukovského 222/4, Liberec, IČ 25004034. Dle znaleckého 
posudku se jedná o garáže provedené z monolitického železobetonového prostorového odlitku, které 
jsou postavené na základových pasech. 
Ing. Tomšů (jednatel Centra technických služeb Kuřim, s.r.o. – dále jen „CTSK“) s odprodejem 
pozemků nesouhlasí. Tyto pozemky navazují na pozemky pronajaté CTSK, na jejichž části je 
zbudován sběrný dvůr. Přičleněním pozemků ke sběrnému dvoru by byly využívány jako parkovací 
místa, popř. jako plocha pro uskladnění dopravního značení. Je případně ochoten předmětné garáže 
koupit za cenu 50.000,- Kč/kus. 
OMP předkládá ZM 2 varianty vyřízení žádosti. 
1. varianta: 
pozemky prodat za tržní cenu, která je dle znalce Ing. Zámečníka cca 660,- Kč/m2. OMP sděluje, že 
v roce 2010 město prodalo sousední pozemky pod garážemi vlastníkům předmětných garáží a to 
manželům Baxovým, bytem Kuřim a manželům Čásarovým, bytem Kuřim za cenu 500,- Kč/m2. 
2. varianta: 
pozemky neprodávat a vyzvat Ing. Adamce k odstranění garáží. 
Z historie: 
- garáže byly rozhodnutím stavebního úřadu MěÚ Kuřim ze dne 5. 1. 1994 (rozhodnutí nabylo právní 
moci 18. 2. 1994) dodate čně povoleny jako stavby do časné. Dočasná stavba 2 prefabrikovaných 
garáží byla povolena na dobu platnosti nájemní smlouvy uzavřené mezi vlastníkem pozemků 
a nájemcem. 
Dne 18. 2. 1994 byly pozemky pronajaty Oblastnímu podniku bytového hospodářství Kuřim. 
Nájemcem se postupně stali: ŽILKA s.r.o., VEP s.r.o. a RNDr. Jan Černý. Poslednímu nájemci byla 
z důvodu neplacení nájemného nájemní smlouva vypovězena a běží výpovědní lhůta. 
V roce 1994 Oblastní podnik bytového hospodářství Kuřim požádal katastrální úřad o zapsání garáží 
do katastru nemovitostí. OMP konzultoval záležitost s pracovníkem katastrálního úřadu, který připustil 
možnost napadnutí zápisu stavby garáží, neboť se může jednat o věc movitou, která není předmětem 
zápisu v katastru nemovitostí. OMP však nemá k dispozici posudek, který by posuzoval otázku, zda 
jde o věc movitou nebo nemovitou. 
 
Příloha A – situace 
Příloha B – kolaudační rozhodnutí 
 
Diskuse: 
Z. Kříž – navrhuje prodat za 1.000,- Kč/m2. 
P. Kavka – jednatel CTSK pan Tomšů chce koupit garáže, ale za nižší cenu. 
D. Sukalovský – za jakou cenu garáže p. Adamec koupil? 
P. Kavka – cena by se dala zjistit. Kupní cena se odhaduje na cca 110.000,- Kč za obě garáže. 
Vychází z minimální požadované kupní ceny v dražbě. 
D. Sukalovský – je spíše pro odstranění stavby. Máme pro pozemek jiné využití. 
P. Kavka – p. Adamec se prý bude bránit všemi způsoby. 
 
 
 
Návrh usnesení: RM doporu čuje ZM schválit  záměr na prodej pozemků parc. č. 4328 

a parc. č. 4329 v k. ú. Kuřim Ing. Pavlu Adamcovi bytem xxxxxxxxxxxx Brno, za 
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cenu 600,- Kč/m2 s tím, že veškeré náklady spojené s převodem pozemku včetně 
úhrady daně z převodu nemovitosti ponese kupující. 

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

8. Tělocvi čná jednota SOKOL Ku řim – odprodej části pozemku 
u Sokolovny  
(Příloha č. 8, 8A, 8B, předkládá Ing. D. Sukalovský, zpracovala Ing. V. Fidrmucová) 
 
Tělocvičná jednota SOKOL Kuřim (dále jen TJ SOKOL) zastoupená starostkou Zdeňkou Jeřábkovou 
požádala město Kuřim o prodej části městského pozemku parč. č. 612/29 o výměře 1 m2, 

geometrickým plánem č. 2558-211/2009 nově označený jako parc. č. 612/32 vše v k. ú. Kuřim – viz 
příloha A.  
ZM dne 21. 8. 2012 žádost projednalo a schválilo záměr na prodej pozemku: 
1127/2012 
ZM schvaluje záměr na prodej části pozemku parc. č. 612/29 v k. ú. Kuřim GP č. 2558-211/2009 nově 
označený jako parc. č. 612/32 o vým. 1 m2 Tělocvičné jednotě SOKOL Kuřim, se sídlem Tyršova 480, 
PSČ 664 34 Kuřim, IČ 44947763 za cenu 1 000,- Kč/m2

 s tím, že veškeré náklady spojené 
s převodem pozemku včetně úhrady daně z převodu nemovitosti ponese kupující. 
Záměr byl v souladu se zákonem o obcích po dobu 15 dnů zveřejněn – bez připomínek. 
Na základě výše uvedeného záměru OMP předkládá ZM návrh kupní smlouvy – viz příloha B. 
 
Příloha A – GP č. 2558-211/2009 ze dne 11. 11. 2009 
Příloha B – návrh kupní smlouvy 
 
Přijaté usnesení:  592/2012 - RM doporu čuje ZM schválit  prodej části pozemku parc. č. 612/29 v k. 

ú. Kuřim, GP č. 2558-211/2009 nově označený jako parc. č. 612/32 o vým. 1 m2 
Tělocvičné jednotě SOKOL Kuřim, se sídlem Tyršova 480, PSČ 664 34 Kuřim, IČ 
44947763, za cenu 1.000,- Kč/m2

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

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

9. Zrušení obecn ě závazné vyhlášky č. 9/1999 – o volných bytech 
v majetku m ěsta 
(Příloha č. 9, 9A, 9B, 9C, 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 
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, 
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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. 
Provedené změny jsou v pravidlech vyznačeny kurzívou. Pro porovnání textů je přílohou materiálu 
i rušená vyhláška č. 9/1999.  
 
Příloha: návrh zrušovací vyhlášky 
 návrh pravidel 
 vyhláška č. 9/1999 
 
Přijaté usnesení:  593/2012 - RM doporu čuje ZM schválit  obecně závaznou vyhlášku č. 2/2012, 

kterou se ruší obecně závazná vyhláška č. 9/1999 ze dne 18. 10. 1999. 
Hlasováno: pro 4, nep řítomen 1 (D. Holman). 
 
Přijaté usnesení:  594/2012 - RM doporu čuje ZM schválit  Pravidla o volných bytech v majetku 

města a bytových náhradách. 
Hlasováno: pro 4, nep řítomen 1 (D. Holman). 
 
 
 

10. Koup ě pozemku p. č. 2904/107, p. č. 2903/5 a p. č. 2784/18 vše 
k. ú. Ku řim 
(Příloha č. 10, 10A, 10B, předkládá Ing. D. Sukalovský, zpracoval Mgr. P. Kavka) 
 
OMP ve spolupráci se starostou města projednal s Římskokatolickou farností Kuřim, se sídlem 
Křížkovského 55, Kuřim, IČ 49461362, a následně s biskupstvím v Brně, které musí takový převod 
majetku odsouhlasit, možnost koupě pozemků p. č. 2904/107 o výměře 2564 m2, orná půda, p. č. 
2903/5 o výměře 159 m2, ostatní plocha a p. č. 2784/18 o výměře 203 m2, vodní plocha, vše k. ú. 
Kuřim. Nákup těchto pozemků souvisí s majetkoprávním vypořádáním lokality u rybníku Srpek ve 
smyslu usnesení ZM č. 1084/10 ze dne 24. 8. 2010: 
„ZM pověřuje OMP jednáním s vlastníky pozemků – mokřad u rybníka Srpek, ve věci získání pozemků 
do majetku města v rozsahu a za ceny dle přílohy B“.  
Kupní cena je navržena takto: 
a) pozemek p. č. 2904/107 k. ú. Kuřim – 30,- Kč/m2 
b) pozemky p. č. 2903/5 a p. č. 2784/18 vše k. ú. Kuřim – 10,- Kč/m2 
Tyto kupní ceny korespondují se znaleckým posudkem Ing. Huberta Vařejky ze dne 28. 9. 2012. 
Celková kupní cena všech tří pozemků by byla 80.540,- Kč. Tato částka může být kryta z ORGu 
9010000000 (pozemky) 
 
Příloha – návrh smlouvy 
 - katastrální mapa 
 
Přijaté usnesení:  595/2012 - RM doporu čuje ZM schválit  úplatné nabytí pozemku p. č. 2904/107, 

k. ú. Kuřim, za cenu 30,- Kč/m2 a pozemků p. č. 2903/5 a p. č. 2784/18 vše k. ú. 
Kuřim za cenu 10,- Kč/m2 do vlastnictví Města Kuřimi od Římskokatolické farnosti 
Kuřim, se sídlem Křížkovského 55, Kuřim, IČ 49461362. 

Hlasováno: pro 4, nep řítomen 1 (D. Holman). 
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11. Koup ě části pozemku p. č. 2698/1, k. ú. Ku řim 
(Příloha č. 11, 11A, 11B, předkládá Ing. O. Štarha, zpracoval Mgr. P. Kavka) 
 
Vedení města uzavřelo dne 8. 10. 2012 jednání o možnosti koupě části pozemku 2698/1 k. ú. Kuřim, 
orná půda o výměře 6.010 m2, nově označená GP č. 2844-214/2012 jako pozemek p. č. 2698/22, k. ú. 
Kuřim, který by mohl sloužit jako strategická záloha pro budoucí výstavbu. Spoluvlastníky pozemku 
(každý id. ½) jsou Ing. Miroslav Kachlík, bytem xxxxxxxxxxxxx Brno-Komín a Bc. Petr Vencálek, bytem 
xxxxxxxxxxxx Brno-Stránice. 
Nabízené parametry prodeje: 
a) kupní cena 1.500,- Kč/m2, tj. celkem 9.015.000,- K č 
b) prodávající vybuduje vlastním nákladem příjezdovou komunikaci včetně inženýrských sítí (voda, 
plyn, el. energie) 
c) vlastník bezúplatně převede na město spoluvlastnický podíl id. 1/8 ke stavbě příjezdové 
komunikace a pozemku 
d) oba spoluvlastníci jednají ve shodě, takže při převodu nebudou uplatňovat své zákonné předkupní 
právo (doloženo písemným prohlášením). 
V současné době se získávají stanoviska dotčených orgánů, aby mohla být podána žádost o územní 
řízení k budování inženýrských sítí a příjezdové komunikace. Investor předpokládá budování sítí 
a příjezdové komunikace na jaře roku 2013. 
OMP uvádí, že nabízený pozemek je v současném územním plánu částečně jako plocha výroby, 
skladování a distribuce (vnitřní část) a částečně jako plocha veřejné zeleně (vnější okraj). V návrhu 
nového územního plánu je vrchní část pozemku navržena jako plocha smíšená výrobní a spodní část 
jako plocha tech. infrastruktury. 
Předmětný pozemek je zatížen věcným břemenem zřízení a provozování dvou kanalizačních stok DN 
300 a DN 400 a provozováním vedení vodovodní přípojky. Všechna věcná břemena jsou zřízena ve 
prospěch města Brna a BVaK a.s. 
 
V případě, že ZM rozhodne o koupi pozemku, je nutné přijmout rozpočtové opatření, neboť tato 
majetková transakce není kryta rozpočtem. 
Investor nabízí k bezúplatnému převodu podíl ve výši 1/8 ke stavbě příjezdové komunikace na 
pozemku p. č. 2698/1 k. ú. Kuřim a k pozemku p. č. 2698/1 k. ú. Kuřim. Není žádným způsobem řešen 
způsob a náklady na budoucí údržby této stavby. OMP upozorňuje na problematičnost 
spoluvlastnických vztahů. 
 
Příloha – geometrický plán 
 - návrh kupní smlouvy (v době odevzdání příspěvku se řeší text smlouvy) 
 
Diskuse: 
O. Štarha – jedná se o strategický pozemek pro další řešení potřeb odpadového hospodářství. 
Současně se jedná o změně územního plánu města. Tento pozemek je podle územního plánu určen 
částečně pro občanské vybavení služeb a částečně pro veřejnou zeleň. Vlastník pozemku zároveň 
žádá o změnu územního plánu na plochy výroby skladování a distribuce. Z tohoto důvodu doporučuje 
neschvalovat a jednat s vlastníkem dále. 
 
Návrh usnesení:  RM doporu čuje ZM schválit  úplatné nabytí části pozemku p. č. 2698/1, k. ú. 

Kuřim, dle GP č. 2844-214/2012 nově označený jako pozemek p. č. 2698/22, k. ú. 
Kuřim, o výměře 6010 m2 za cenu 1500,- Kč/m2 do vlastnictví Města Kuřimi od 
spoluvlastníků (každý id. ½) Ing. Miroslava Kachlíka, bytem xxxxxxxxxxxxxxxxxx 
Brno-Komín, a Bc. Petra Vencálka, bytem xxxxxxxxxxxxxx Brno-Stránice. 

 
Návrh usnesení:  RM doporu čuje ZM schválit  bezúplatné nabytí spoluvlastnického podílu ve výši 

id. 1/8 k pozemku p. č. 2698/1, k. ú. Kuřim, dle GP č. 2844-214/2012 o výměře 
1148m2 a bezúplatné nabytí spoluvlastnického podílu ve výši id. 1/8 ke stavbě 
příjezdové komunikace na pozemku p. č. 2698/1, k. ú. Kuřim do vlastnictví Města 
Kuřimi od spoluvlastníků Ing. Miroslava Kachlíka, bytem xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 
Brno-Komín a Bc. Petra Vencálka, bytem xxxxxxxxxxxx Brno-Stránice. Do doby 
uzavření darovací smlouvy bude uzavřena smlouva o smlouvě budoucí darovací. 

Bylo hlasováno pro ob ě usnesení spole čně: proti 4, nep řítomen 1 (D. Holman). 
Usnesení nebyla p řijata. 
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12. Záměr na prodej bytové jednotky č. 849/2 
(Příloha č. 12, 12A, předkládá Ing. D. Sukalovský, zpracovala A. Janoušková a Mgr. P. Kavka) 
 
Usnesením zastupitelstva města č. 1159/2007 ze dne 26. 6. 2007 byla zrušena Vyhláška města 
Kuřimi č. 6 ze dne 22. 9. 1997 „O pronajatých bytech v majetku města“. Tímto aktem došlo de facto 
k zastavení privatizace bytového fondu. V letošním roce schválilo zastupitelstvo manželům Váňovým 
prodej bytové jednotky č. 1206/xx, ul. Na Loučkách, Kuřim. Prodej dosud nebyl realizován, termín 
plnění prodeje bytové jednotky byl posunut do 31. 12. 2012. OMP uvádí, že po zastavení privatizace 
bytového fondu jde o třetí individuálně projednávaný případ možného prodeje městského bytu. 
 
Dne 26. 9. 2012 požádal o odkoupení bytové jednotky č. 849/2 pan Martin Jakeš, trvale bytem xxxxxx 
xxx, Kuřim. Nájemní smlouva je uzavřena s paní Olgou Jakešovou, matkou Martina Jakeše (přechod 
nájmu po smrti manžela Jiřího Jakeše). Jedná se o bytovou jednotku 3+1 s příslušenstvím – předsíň, 
koupelna, WC, spíž, sklep o velikosti 101,80 m2 umístěný v I. nadzemním podlaží domu č. p. xxx - xxx 
na ulici xxxxxx. Na předmětném bytu nevázne žádná zástava ani dotační titul, nakládání s ním není 
tedy nijak omezeno. 
 
OMP upozorňuje, že ve smyslu § 22 odst. 1 zákona č. 72/1994 Sb., o vlastnictví bytů musí vlastník 
bytu nabídnout převod tohoto bytu stávajícímu nájemci, který má šestiměsíční lhůtu k přijetí či 
odmítnutí nabídky. V případě odmítnutí ze strany nájemce může vlastník byt prodat kterékoliv třetí 
osobě. Z výše uvedeného důvodu doporučuje OMP koncipovat záměr jako „neadresný“ a vzápětí 
učinit oficiální nabídku stávajícímu nájemci ve smyslu § 43 a násl. obč. zákoníku. 
 
Žadatel nechal na svůj náklad vyhotovit panem Ing. Janem Zámečníkem znalecký posudek. Odhadce 
stanovil tržní cenu obsazeného bytu na 1.375.000,- Kč. Žadatel je ochoten tuto tržní cenu akceptovat. 
Před případným prodejem je nutno vyhlásit ve smyslu § 39 zák. č. 128/2000 Sb., o obcích záměr na 
prodej nemovitého majetku. 
 
V případě, že ZM rozhodne o prodeji bytu, doporučuje OMP respektovat cenu dle znaleckého 
posudku a nechat nabyvatele uhradit i další náklady související s převodem byt. jednotky. 
 
Příloha A – znalecký posudek byt č. xxxxx 
 
Diskuse: 
P. Kavka – žadatel není nájemcem. Nájemce je matka žadatele. 
D. Sukalovský – ať žadatel doloží, že se matka vzdala předkupního práva. 
 
Přijaté usnesení:  596/2012 - RM doporu čuje ZM schválit  záměr na prodej bytové jednotky č. 849/2 

o velikosti 3+1 s příslušenstvím umístěné v I. NP bytového domu č. p. 848, č. p. 
849 a č. p. 850 na pozemcích p. č. 1930, p. č. 1931, p. č. 1932 a p. č. 1939/3 vše 
k. ú. Kuřim na ulici Školní v Kuřimi obsazené nájemcem za cenu 1.375.000,- Kč. 

 Podmínky převodu: 
 a) úhrada kupní ceny před podpisem kupní smlouvy, 
 b) kupující uhradí před podpisem kupní smlouvy na účet města částku odpovídající 

dani z převodu nemovitostí, 
 c) kupující uhradí správní poplatky. 
Hlasováno: pro 4, nep řítomen 1 (D. Holman). 
 
 
 

13. Dotace farnost 
(Příloha č. 13, 13A, 13B, předkládá Ing. D. Sukalovský, zpracoval Ing. A. Varmužka) 
 
Na minulém zasedání ZM dne 21. 8. 2012 byla projednána žádost Římskokatolické farnosti v Kuřimi 
na poskytnutí dotace na výměnu oken na faře. Tato žádost nebyla schválena a předkladatel ji 
předkládá k novému rozhodnutí. 
 
Původní text důvodové zprávy: 
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Římskokatolická farnost Kuřim požádala ZM o poskytnutí dotace na výměnu oken na faře v Kuřimi. 
 
Žádost je v příloze. 
 
V minulosti poskytnuté dotace: 
2010 -  výmalba kostela      100.000 Kč 
2011 – restaurování obrazu       50.000 Kč 
2012 – restaurování obrazu        30.000 Kč 
2012 – oprava fary (žádost z roku 2011)   200.000 Kč 
2012 – výměna oken na faře (projednávaný materiál)                     ??      Kč 
 
Přijaté usnesení: 597/2012 - RM doporu čuje ZM schválit  uzavření smlouvy o poskytnutí dotace ve 

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

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

14. Žádosti o po řízení změny č. XIV Územního plánu sídelního 
útvaru Ku řim 
(Příloha č. 14, 14A, 14B, 14C, předkládá Ing. O. Štarha, zpracovala Ing. V. Indrová) 
 
Na jednání ZM dne 13. 9. 2012 bylo zastupitelstvo informováno o stavu pořizování nového ÚP Kuřim 
a schválilo usnesení ZM č.1147/2012 s tím, že severní i jižní obchvat budou v návrhu ÚP Kuřim 
vedeny jako územní rezervy dopravních staveb. Do doby vydání nového ÚP zůstává v platnosti 
stávající ÚPN SÚ Kuřim. 
 
Na odbor investiční byly doručeny 2 žádosti o pořízení změny ÚPN SÚ Kuřim: 
1) Žádost p. Zde ňka Votavy , vlastníka pozemků p. č. 3050/1, p. č.3050/6, 3051/2, 3054/4, 3055/5, 

3055/5, 3056/7, 3058/64, 3057/13, vše k. ú. Kuřim. Žadatel podal podnět k pořízení změny, kterou 
by byly na uvedených pozemcích vymezeny nové zastavitelné plochy s funkčním využitím pro 
výrobu, skladování, distribuci a příjezdovou cestu.  Vyznačení pozemků – viz příloha č. 1. 
Dotčené parcely jsou dle KN evidovány jako lesní pozemky, ostatní plocha, trvalý travní porost 
a orná půda. Uvedené pozemky se nachází v blízkosti hráze retenční nádrže a TYCO AMP. Dle 
platného ÚPN SÚ jsou zařazeny částečně do ploch veřejné zeleně, částečně inundačního území 
a plochy pro ÚSES a část v ploše výrobní a skladové aktivity V0.3. 
Návrh nového ÚP Kuřim na uvedených pozemcích vymezuje plochy veřejné zeleně (návrhové) 
a částečně plochy lesní (stabilizované). 
OI doplňuje tento materiál o odborné vyjádření zpracovatele ÚP Kuřim Ing. arch. Kynčla, které je 
přílohou č. 1 tohoto materiálu. 
Na základě výše uvedených skutečností OI doporučuje nevyhov ět žádosti p. Votavy o pořízení 
změny ÚPN SÚ Kuřim. 
 

2) Žádost Obchodní spole čnosti E. G. majetková, a.s.,  IČ 277 55 140, se sídlem Kuřim, 
Blanenská 257, Kuřim, o pořízení změny ÚPN SÚ Kuřim pro pozemky p. č. 3523/1, 3525/2, 
3523/3, 3523/4, 3523/5, 3523/7, 3524, vše k. ú. Kuřim. Společnost E. G. majetková, a.s. jako 
vlastník uvedených pozemků podala podnět k pořízení změny ÚP spočívající ve změně 
funkčního využití rozvojové plochy  K5 zóna Zadní mezihoří na výše uvedených pozemcích. 
Žadatelé současně podali podnět ke změně funkčního využití rozvojových ploch i pro pozemky 
p.č. 2612/2 a 3501, k.ú. Kuřim ve vlastnictví Města Kuřimi a pozemku p. č. 3523/6, k. ú. Kuřim ve 
vlastnictví České republiky. Vyznačení pozemků – viz příloha č. 2. 
Jedná se o podnět ke změně funkčního využití z ploch občanského vybavení a služeb, veřejné 
zeleně a plochy dopravy na plochy výroby, skladování a distribuce. 
Uvedený podnět je v souladu s návrhem nového ÚP Kuřim. 
OI požádal o vyjádření zpracovatele ÚP Kuřim, Ing. arch. Kynčla: 

„Předkládaná žádost o změnu Územního plánu sídelního útvaru (ÚPnSÚ) Kuřim v lokalitě Ohlus je 
v souladu s nově připravovaným Územním plánem, který v tomto území vymezuje rozvojové 
plochy smíšené výrobní určené zejména právě pro výrobu a skladování. Dotčené území, které se 
nachází v klínu mezi železniční tratí a koridorem silnice I/43 je pro tyto aktivity vhodné. 
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V rámci případného zpracování této změny bude nutné pouze upravit rozsah požadovaných 
návrhových ploch pro výrobu a skladování tak, aby bylo na okrajích řešeného území zachováno  
 
potřebné území pro očekávanou úpravu trasy silnice I/43 a jejího případného napojení na jižní 
obchvat města. Pro požadované plochy výroby a skladování nebude tedy navržen celý rozsah 
pozemků uvedených v žádosti o změnu ÚPnSÚ Kuřim, ale pouze jejich část nedotčená výše 
uvedenými budoucími záměry dopravní infrastruktury).“ 
 

3) Žádost Ing. Miroslava Kachlíka , spoluvlastníka pozemku p. č. 2698/1, k. ú. Kuřim o pořízení 
změny ÚPNSÚ Kuřim, spočívající v rozšíření celého pozemku p. č.2698/1, k. ú. Kuřim do plochy 
výroby skladování a distribuce. V platném ÚPN SÚ Kuřim je část pozemku 2698/1, k. ú. Kuřim 
veden v ploše výroby, skladování a distribuce, část v ploše veřejné zeleně. Vyznačení pozemku – 
viz příloha č. 3. 
V návrhu nového ÚP Kuřim je část pozemku veden v ploše smíšené výrobní, část pozemku 
sousedící s ČOV  je zařazen do plochy technické infrastruktury. 

 Vyjádření zpracovatele ÚP Kuřim: 
„Předkládaná žádost o změnu Územního plánu sídelního útvaru (ÚPnSÚ) Kuřim v lokalitě nad 
čističkou je v souladu s nově připravovaným Územním plánem, který v tomto území vymezuje 
rozvojové plochy smíšené výrobní určené zejména právě pro výrobu a skladování. Dotčené 
území, které se nachází v prostoru vymezeném z jihu bývalou ČOV, ze severu silnicí III/386 do 
Moravských Knínic a z východu korytem Kuřimky, je pro tyto aktivity vhodné.“ 

 
 
Z jednání odešel v 17,04 hod. Mgr. P. Kavka. 
 
 
Diskuse: 
D. Sukalovský – v případě žádosti p. Votavy není pro změnu ÚP, protože se jedná z části o zátopovou 
oblast. 
 
Návrh usnesení: RM doporu čuje ZM schválit podnět p. Zdeňka Votavy o pořízení změny ÚPN SÚ 

Kuřim – změna využití plochy na pozemcích p. č. 3050/1, p. č.3050/6, 3051/2, 
3054/4, 3055/5, 3055/5, 3056/7, 3058/64, 3057/13, vše k. ú. Kuřim na plochy pro 
výrobu, skladování, distribuci a příjezdovou cestu, za podmínky úhrady nákladů na 
pořízení dokumentace změny žadatelem. 

Hlasováno: proti 4, nep řítomen 1 (D. Holman). 
Usnesení nebylo p řijato. 
 
Přijaté usnesení: 598/2012 - RM doporu čuje ZM schválit podnět Obchodní společnosti E. G. 

majetková, a.s., IČ 277 55 140, se sídlem Blanenská 257, Kuřim, o pořízení změny 
ÚPN SÚ Kuřim, spočívající ve změně funkčního využití ploch na pozemcích p. č. 
3523/1, 3525/2, 3523/3, 3523/4, 3523/5, 3523/7, 3524, 2612/2, 3501, 3523/6 vše 
k. ú. Kuřim na plochy pro výrobu, skladování a distribuci, za podmínky úhrady 
nákladů na pořízení dokumentace změny žadatelem. 

Hlasováno: pro 4, nep řítomen 1 (D. Holman). 
 
Diskuse: 
D. Sukalovský – jedná se o změnu územního plánu v místě prodeje pozemku podle bodu č. 11. Rada 
města Kuřimi schválení nedoporučuje. 
 
Návrh usnesení: RM doporu čuje ZM schválit  podnět Ing. Miroslava Kachlíka o pořízení změny 

ÚPN SÚ Kuřim – změna využití plochy spočívající v rozšíření celého pozemku 
p. č.2698/1, k. ú. Kuřim do plochy výroby skladování a distribuce, za podmínky 
úhrady nákladů na pořízení dokumentace změny žadatelem. 

Hlasováno: proti 4, nep řítomen 1 (D. Holman). 
Usnesení nebylo p řijato. 
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Starosta m ěsta Ing. D. Sukalovský ukon čil jednání Rady m ěsta Ku řimi v 17,07 hod., ostatní 
materiály se neprojednávaly. 
 
 
 

15. Stav investi ční výstavby 2012 
(Příloha č. 15, 15A, předkládá Ing. O. Štarha, zpracoval Bartoš) 
 
Odbor investiční předkládá Zastupitelstvu města informace o stavu rozpracovanosti investiční 
výstavby na rok 2012 k datu 16. 10. 2011. 
 
Příloha: stav investiční výstavby 
 
 
 

16. Informace o jednání Výboru pro kulturu a spolko vou činnost ZM 
Kuřimi 
(Příloha č. 16, 16A, předkládá Mgr. L. Ambrož, zpracovala P. Glosová) 
 
Výbor pro kulturu a spolkovou činnost ZM Kuřimi předkládá ZM zápis z jednání dne 17. 9. 2012. 
 
Projednávána byla tato témata: 

1. Udílení kulturních cen města „KuKuČ 2012“ – nominace 
2. Schválení dotací z PFP 2012 (Diakonie ČCE, ZUŠ Kuřim) 
3. Různé 

 
Příloha č. 1 – zápis z jednání Výboru pro kulturu a spolkový život ZM Kuřimi 
 
Návrh usnesení:  RM doporu čuje ZM schválit  uzavření smluv o poskytnutí dotací z Programu 

finanční podpory kulturní, sportovní a spolkové činnosti města Kuřimi z oblasti 
kulturní a spolkové činnosti, v rámci výzvy roku 2012 v bodech a částkách dle 
zápisu. 

O tomto usnesení nebylo hlasováno. 
 
 
 

17. Zápis z jednání Sportovního výboru Zastupitelst va města Ku řimi 
(Příloha č. 17, 17A, 17B, předkládá PaedDr. D. Holman zpracovala H. Koláčková) 
 
Zastupitelstvu města Kuřimi je předkládán zápis z jednání Sportovního výboru Zastupitelstva města 
Kuřimi ze dne 2. 10. 2012. 
 
Předseda sportovního výboru p ředložil na jednání sportovního výboru harmonogram P FP 
v roce 2012 na rok 2013  
 
Podle platného znění statutu Programu finanční podpory kulturní, sportovní a spolkové činnosti města 
Kuřimi vyhlásí Zastupitelstvo města Kuřim na svém nejbližším jednání po 1. říjnu kalendářního roku (tj. 
16.10.) Výzvu na poskytnutí dotací na podporu kulturní, sportovní a spolkové činnosti (dále jen Výzvy). 
O podaných žádostech má ZM rozhodnout do konce letošního roku. 
 
Sportovní výbor ZM doporučuje následující harmonogram: 
 
Úterý 16. 10. 2012 vyhlášení Výzvy  zastupitelstvem města. 

Bezodkladné zveřejnění Výzvy v místě obvyklých médiích (web města, 
FCB města, Zlobice, kabelová televize, nástěnky, městský rozhlas) a e–
maily nebo poštou na žadatele z minulého roku). 

 



 38 

Pond ělí 26. 11. 2012 do 15:00 hod. – uzávěrka p říjmu žádostí.  
 
Do pond ělí 3. 12. 2012 projednání v p říslušných výborech  (zasedání Sportovního výboru ZM: 

pondělí 3. 12. 2012 v 18 hodin, velká zasedací místnost MěÚ). 
 
Úterý 11. 12. 2012 rozhodnutí ZM  o přidělení dotací. 
 
Do pátku 21. 12. 2012  zveřejnění žádostí  projednaných sportovním výborem a tabulky s výší 

příspěvků doporučených výborem a schválených ZM na webu města mj. 
v sekci sport. 

 
Přijaté usnesení: SV ZM doporučuje ZM vyhlásit výzvu na poskytnutí dotací z Programu na podporu 
kulturní, sportovní a spolkové činnosti města Kuřimi pro rok 2013 s termínem uzávěrky příjmu žádostí 
v pondělí 26. 11. 2012 včetně a schválení harmonogramu projednání a zveřejnění dle zápisu. 
Hlasováno: pro 10. 
 
Příloha:  zápis z jednání SV dne 2. 10. 2012 
 Statut PFP 
 
Návrh usnesení: RM doporu čuje ZM vzít na v ědomí  zápis z jednání Sportovního výboru 

Zastupitelstva města Kuřimi ze dne 2. 10. 2012. 
 
Návrh usnesení: RM doporu čuje ZM vyhlásit Výzvu na poskytnutí dotací z Programu na podporu 

kulturní, sportovní a spolkové činnosti města Kuřimi pro rok 2013 s termínem 
uzávěrky příjmu žádostí v pondělí 26. 11. 2012 včetně a schválit  harmonogram 
projednání a zveřejnění dle zápisu. 

O těchto usneseních nebylo hlasováno. 
 
 
 

18. Příprava oslav 50. výro čí povýšení m ěstyse Ku řim na m ěsto 
(Příloha č. 18, předkládá Ing. P. Němec, Ing. M. Macková, zpracoval Ing. P. Němec) 
 
Dne 1. 7. 2014 tomu bude 50 let, co byl městys Kuřim povýšen na město. Vzhledem ke své historii 
a s ohledem na jiná města to není mnoho, co má město tento statut. Občané města se nemohou 
pyšnit takovou městskou historií jako jiná města. Za rozvoj v posledních více jak 60 letech se však 
nemusí vůbec stydět. Ve městě pulsuje přiměřený sportovní, kulturní a spolkový život a byly založeny 
nové tradice. Bylo by vhodné byť jen 50. výročí města si připomenout. Dokázali bychom navrhnout 
celou řadu akcí směřujících k tomuto výročí, ale to není smyslem tohoto příspěvku. Obracíme 
pozornost členů zastupitelstva města ke dvěma akcím, které by stálo podle nás uskutečnit. 
Zaprvé  je to druhé doplněné vydání knihy KUŘIM 1226 – 1996 od historie k sou časnosti.  
Kniha p ředstavuje jedine čné první a zatím i poslední vydání, v n ěmž je komplexn ě popsán 
rozvoj tohoto sídla od nejstarších dob po rok 1996 . Tehdy se připomínalo 770. výročí od první 
zmínky o existenci Kuřimi. Mezitím však rozvoj města pokračoval a uplynulých 16 let spolu s výročím 
je dostatečnou výzvou pro aktualizaci tohoto díla.  
Zadruhé je to nato čení DVD o Kuřimi, které by zachytilo „Kuřim dnes“. Není tím myšlena elektronická 
podoba uvedené knihy (ale i ta by byla vhodná), ale samostatné dílo.  
Kuřim jako město, které se nemůže pyšnit historickou stavbou ani významnými rodáky trpí 
nedostatkem materiálů, které by ji propagovaly v nejméně v naší zemi. Zpracování obou uvedených 
děl by bylo podle našeho názoru dobrým činem v tomto směru.  
Zejména v případě opakovaného vydání knihy se nejedná o předčasnou úvahu, i když k výročí schází 
necelé dva roky . Práce na takové knize může být více než dost a je nutné při pozitivním rozhodnutí 
počítat pro tyto práce i s financováním p ři tvorb ě rozpo čtu na roky 2013 a 2014. Dáváme na 
zvážení, kdo by měl být odpovědný za přípravu této akce a k tomu jsou formulována i usnesení. 
 
Návrh usnesení: RM doporu čuje ZM pov ěřit starostu města přípravou oslav 50. výročí povýšení 

městyse Kuřim na město a přípravou druhého vydání knihy o Kuřimi a DVD 
o Kuřimi. 
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Návrh usnesení: RM doporu čuje ZM pov ěřit kulturní výbor přípravou oslav 50. výročí povýšení 
městyse Kuřim na město a přípravou druhého vydání knihy o Kuřimi a DVD 
o Kuřimi. 

O těchto usneseních nebylo hlasováno. 
 
 
 

19. Informace o schválení dotace na projekty zatepl ení základní 
školy a mate řských školek 
(Příloha č. 19, předkládá Ing. O. Štarha, zpracovala Ing. N. Šiblová) 
 
Město Kuřim předložilo dne 29. 2. 2012 žádosti o dotaci z Operačního programu Životní prostředí na 
realizaci projektů „Zateplení Základní školy na ul. Komenského v Ku řimi“ , „Zateplení Mate řské 
školy na ul. Komenského v Ku řimi“ a „Zateplení Mate řské školy na ul. Jungmannova v Ku řimi“ . 
Dne 29. 8. 2012 Řídící výbor OPŽP doporučil tyto projekty k realizaci. 
 
Zateplení Základní školy na ul. Komenského v Kuřimi: 
Celkové výdaje na projekt  9.712.985,- Kč 
Dotace OPŽP       4.208.220,- Kč (43,3%) 
Vlastní podíl města  5.504.765,- Kč (56,7%) 
 
Zateplení Mateřské školy na ul. Komenského v Kuřimi: 
Celkové výdaje na projekt  7.016.531,- Kč 
Dotace OPŽP       3.044.495,- Kč (43,4%) 
Vlastní podíl města  3.972.036,- Kč (56,6%) 
 
Zateplení Mateřské školy na ul. Jungmannova v Kuřimi: 
Celkové výdaje na projekt  6.704.393,- Kč 
Dotace OPŽP       1.941.153,- Kč (29%) 
Vlastní podíl města  4.763.240,- Kč (71%) 
 
 
Před uzavřením Smlouvy o poskytnutí dotace je třeba vybrat zhotovitele staveb. Zadávací 
dokumentace před vyhlášením výzev k podání nabídek musí schválit Státní fond životního prostředí. 
Zahájení staveb se předpokládá na jaře roku 2013. Nejdříve budou vypracovány projektové 
dokumentace pro provádění staveb. Výběrová řízení na základě mandátní smlouvy bude organizovat 
poradenská společnost, navrhujeme tento harmonogram realizace: 
Do konce roku 2012 vypracování projektových dokumentací pro provádění staveb, příprava 
zadávacích dokumentací, jejich kontrola Státním fondem životního prostředí. 
Únor – duben 2013 po schválení těchto tří investičních akcí v rozpočtu města vyhlášení výběrových 
řízení, uzavření smluv o dílo se zhotoviteli. 
Květen – srpen 2013 realizace projektů. 
 
 
 

20. Informace – ubytovna ADRIA 
(Příloha č. 20, 20A, 20B, 20C, předkládá Ing. D. Sukalovský, zpracoval Mgr. P. Kavka) 
 
Město Kuřim je od od 26. 6. 2012 vlastníkem budovy č. p. 205 na pozemku p. č. 4409, k. ú. Kuřim 
a přilehlých pozemků (ubytovna ADRIA). Kupní cena byla dohodnuta ve výši 1.750.000,- Kč. 
Momentálně je objekt nevyužíván a odpojen od inženýrských sítí, takže městu nevznikají žádné 
provozní náklady. 
OMP nechal zadat rozpočet na odstranění stavby u dvou subjektů (viz. příloha): 
a) Ing. Libor Kučera – 1.080.403,- Kč (odstranění budovy), 42.448,- Kč (odstranění oplocení) 
b) Centrum tech. služeb Kuřim s.r.o. – 708.600,- Kč  
OMP upozorňuje, že na případnou demolici objektu bude nutné zadat projektovou dokumentaci na 
odstranění stavby, která není součástí předložených rozpočtů. V letošním rozpočtu města není na tuto 
investiční akci vyčleněna žádná částka, takže v případě rozhodnutí o demolici by bylo nutné přijmout 
příslušné rozpočtové opatření. 
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Z pohledu zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách lze nabídku na demolici hodnotit jako 
veřejnou zakázku malého rozsahu a nabízí se možnost aplikovat v případě CTS Kuřim s.r.o. § 18 
odst. 1 písm. e)  
 
(1) Zadavatel není povinen zadávat podle tohoto zákona veřejné zakázky, jestliže 
 
e) jejich předmětem je poskytnutí dodávek, služeb nebo stavebních prací veřejnému zadavateli 
osobou, která vykonává podstatnou část své činnosti ve prospěch tohoto veřejného zadavatele a ve 
které má veřejný zadavatel výlučná majetková práva; veřejný zadavatel má výlučná majetková práva 
v určité osobě, zejména pokud disponuje sám veškerými hlasovacími právy plynoucími z účasti 
v takové osobě, nebo pokud taková osoba má právo hospodařit s majetkem veřejného zadavatele, 
nemá vlastní majetek a výlučně veřejný zadavatel vykonává kontrolu nad hospodařením takové 
osoby24), 
 
 
 

21. Návrh obecn ě závazné vyhlášky m ěsta Ku řim o stanovení 
opat ření k omezení propagace hraní n ěkterých sázkových her, 
loterií a jiných podobných her 
(Příloha č. 21, 21A, předkládá a zpracoval D. Holman) 
 
Předkládám 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 
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. 
 
Návrh usnesení: RM doporu čuje ZM schválit  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. 
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22. Různé – odpov ědi na dotazy Ing. P. N ěmce 
(Příloha č. 22, předkládá Ing. D. Sukalovský, zpracovala Mgr. A. Zimmermannová) 
 
Dne 2. 10. 2012 doručil zastupitel Ing. P. Němec starostovi města dotazy k zodpovězení na jednání 
zastupitelstva města- Odpovědi, které nejsou součástí jiných materiálů, předkládáme zde: 
 
 
1109/12 - ZM č. 6, 26. 6. 2012 
ZM vyhlašuje v souladu s „Pravidly pro majetkoprávní vypořádání města Kuřimi s vlastníky pozemků 
pod místními komunikacemi“ výběrové řízení na výkup pozemků pod místními komunikacemi za 
podmínek: a) termín konání výběrového řízení 27. 9. 2012 b) objem finančních prostředků 50.000,- Kč 
c) maximální cena za m2 pozemku 179,36 Kč d) způsob podání nabídky: nabídky s označením „výkup 
pozemků pod komunikacemi“ se přijímají na předepsaných formulářích v zalepené obálce na odboru 
majetkoprávním MěÚ v Kuřimi, Jungmannova 968, 664 34 Kuřim, IV.NP dv. č. 412 do čtvrtku 27. září 
2012 do 11:30 hodin. Termín plnění: 30. 9. 2012 (OMP) 
Do výběrového řízení se nepřihlásil žádný zájemce. 
 
Informace o vývoji situace kolem výb ěru nového dodavatele programu do TKR po uplynutí 
termínu z dodatku k základní smlouv ě  č.…. do 30. 9. 2012, 
RM zrušila usnesením č. 528/2012 ze dne 26. 9. 2012 výběrové řízení na dodavatele „Programová 
náplň informačního kanálu TKR Kuřim“ a usnesením č. 529/2012 RM pověřila 1. místostarostu Jiřího 
Koláčka přípravou nového výběrového řízení ve věci dodavatele „Programová náplň informačního 
kanálu TKR Kuřim“. 
 
 
 

23. Plán jednání RM a ZM v roce 2013 
(Příloha č. 23, 23A, předkládá Ing. D. Sukalovský, zpracovala Mgr. A. Zimmermannová) 
 
ZM je předložen k informaci, příp. k doplnění, plán jednání ZM a RM na rok 2013. 
 
Příloha: plán jednání ZM a RM v roce 2013. 
 
 
 
 

24. Smlouva o spolupráci p ři přijímání a docházce ku řimských d ětí 
do p ředškolního za řízení v České 
(Příloha č. 24, předkládá J. Koláček, zpracovala: Mgr. H. Němcová) 
 
Zastupitelstvo města bylo na svém zasedání dne 26. 06. 2012 informováno o možnosti řešení situace 
s nedostatkem volných míst v kuřimské mateřské škole využitím nabídky Obce Česká. 
Od 01. 01. 2013 bude obec Česká otevírat novou budovu mateřské školy pro 28 dětí, čímž se navýší 
kapacita mateřské školy z 23 na 48 dětí ve dvou budovách. Budovu současné mateřské školy 
(skutečná kapacita 20 dětí) chce obec Česká dále využívat pro předškolní zařízení, ale zřejmě ji již 
kapacitně nenaplní „vlastními“ dětmi. Všechny zapsané děti z České naplní novou budovu mateřské 
školy. Využití kapacity původní budovy nabídla Městu Kuřimi v rámci spolupráce mezi obcemi 
starostka Obce Česká Ing. Jana Chiniová, jako pomoc při řešení situace s nedostačující kapacitou 
předškolního zařízení. Do uvolněné původní budovy mateřské školy, která s veškerým vybavením 
zůstane součástí Mateřské školy Česká, okres Brno – venkov, příspěvkové organizace, by mohly od 
ledna docházet děti z Kuřimi, které nebyly přijaty do kuřimské mateřské školy a jejichž zákonní 
zástupci o to projeví zájem.  
Koncem měsíce srpna oslovila ředitelka kuřimské mateřské školy rodiče dětí, které nebyly přijaty 
k předškolnímu vzdělávání v Kuřimi (cca 60 rodičů) za účelem zjištění zájmu o umístění jejich dítěte 
do České. Kladně odpovědělo 20 rodičů.  
Začátkem měsíce září zveřejnila ředitelka MŠ Česká termín a místo konání zápisu na obsazení 25 
volných míst (20 na původní budově, 5 na doplnění nové budovy). V den zápisu, který se konal 
v pondělí 01. 10. 2012 v mateřské škole Česká, bylo zapsáno 31 dětí (5 dětí z České, 20 dětí z Kuřimi, 
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a 6 dětí z jiných obcí). Zápis bude vyhodnocen dle kritérií pro přijímání, která sestavila ředitelka MŠ 
Česká ve spolupráci s ředitelkou MŠ Kuřim. Rozhodnutí obdrží zákonní zástupci dětí do 30 dnů od 
konání zápisu, tedy do konce měsíce října. Je reálný předpoklad umístění 20 dětí z Kuřimi do MŠ 
Česká. 
 
Aby toto mohlo být uskutečněno, navrhuje se schválit smlouvu o spolupráci mezi obcemi, kde budou 
dány podmínky přijímání a docházky kuřimských dětí do předškolního zařízení v České. 
 
Předběžně bylo dohodnuto, že Město Kuřim se bude s Obcí Česká spolupodílet na hrazení 
provozních nákladů budovy mateřské školy, kam budou umístěny děti z Kuřimi, a to ve výši 5%/1 
dítě/rok. Při kapacitě budovy 20 dětí příspěvek činí 100% provozních nákladů. Výše nákladů je 
přímoúměrná počtu přijatých a docházejících dětí z Kuřimi. Příspěvek se bude každoročně měnit dle 
počtu docházejících dětí, bude hrazen čtvrtletní zálohou na účet obce Česká se závěrečným 
doúčtováním k 30. 11. 
Pro informaci: 
Provozní výdaje MŠ Česká za rok 2011 byly 355.700,- Kč. 
Na rok 2012 byl MŠ Česká schválen provozní rozpočet ve výši 417.600,- Kč. 
Dle platného ustanovení školského zákona není zákonná povinnost obce hradit za předškoláky jiné 
obci neinvestiční výdaje, jako za dojíždějící žáky, proto navrhujeme hradit provozní náklady. Bude-li se 
Město Kuřim, v rámci smlouvy, podílet na hrazení provozních nákladů, budou mít kuřimské děti 
zajištěnu určitou výhodu při přijímání a docházce. Přijímání dětí je v kompetenci ředitelky mateřské 
školy (stanovení kritérií, data a místa zápisu, organizace provozu). Pokud bude uzavřena smlouva 
o spolupráci, je ředitelka MŠ Česká povinna tuto dohodu dodržovat. Přednost při přijímání budou mít 
děti s trvalým pobytem v České, která mateřskou školu zřizuje, ale díky smlouvě budou děti dojíždějící 
z Kuřimi ve výhodě před dětmi z jiných obcí a budou mít stejné podmínky k předškolnímu vzdělávání 
jako děti z České. 
 
Příloha: Návrh smlouvy o spolupráci při přijímání a docházce kuřimských dětí do předškolního zařízení 

v České 
 
Návrh usnesení: RM doporu čuje ZM souhlasit  s uzavřením smlouvy mezi Městem Kuřimí a Obcí 

Česká o spolupráci při přijímání a docházce kuřimských dětí do předškolního 
zařízení v České a souhlasí s podmínkami ve smlouvě uvedenými. 

O tomto usnesení nebylo hlasováno. 
 
 
 

25. Informace - výb ěrové řízení na výkup pozemk ů pod komunikací 
(Příloha č. 25, předkládá Ing. D. Sukalovský, zpracovala Ing. V. Fidrmucová) 
 
ZM usnesením č. 1109/2012 ze dne 26. 6. 2012 vyhlásilo Výběrové řízení na výkup pozemků pod 
místními komunikacemi. Výběrové řízení bylo ukončeno dne 27. 9. 2012. Městu Kuřim nebyla 
doručena žádná nabídka. 
 
 
 

26. Nabytí ve řejného osv ětlení do majetku m ěsta – Díly za sv. 
Jánem VI. etapa  
(Příloha č. 26, 26A, 26B, předkládá Ing. O. Štarha, zpracovala Ing. D. Ševčíková) 
 
Manželé Zdeněk Kučerovský, bytem Brno, xxxxxxxxxxxxxxxxxxx PSČ 612 00, a Jana Kučerovská, 
bytem Brno, xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx PSČ 612 00, nabídli Městu Kuřim k odkoupení veřejného 
osvětlení, vybudovaného v rámci stavby „Rodinné domy, lokalita Díly za sv. Jánem – VI. etapa, Kuřim“ 
za cenu 100,- Kč. 
Jedná se o 14 ks stožárových výbojkových svítidel na ulici Jestřábova, kabelový rozvod z kabelů 
CYKY 4Bx16 v délce cca 300 m a rozvaděč RVO2 
 
Příloha:  1. Kupní smlouva na odkoupení veřejného osvětlení 

2. Protokol o předání a převzetí dokončeného díla 
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Návrh usnesení: RM doporu čuje ZM schválit  nabytí veřejného osvětlení vybudovaného v rámci 

stavby „Rodinné domy, lokalita Díly za sv. Jánem - VI. etapa Kuřim“ do majetku 
Města Kuřim od manželů Zdeňka Kučerovského, bytem Brno, xxxxxxxxxxxxxx 
xxxxxxx, PSČ 612 00, a Jany Kučerovské, bytem Brno, xxxxxxxxxxxxxxxxxxx 
xxxxxxx, PSČ 612 00, za cenu 100,- Kč. 

O tomto usnesení nebylo hlasováno. 
 
 
 
 
Starosta ukončil jednání RM v 17,07 hodin. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ing. Drago Sukalovský  Jiří Koláček 
starosta města 1. místostarosta města 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ověřovatel zápisu: Zden ěk Kříž 
 
 
 
 
 
 
V Kuřimi dne 15. 10. 2012 
 
Zapsala: Petra Glosová 
 
 
 
Přílohy: 
1, 1A   Plnění usnesení Rady města Kuřimi k 3. 10. 2012 
2, 2A, 2B  Mgr. Lucie Valentová – smlouva o provedení exekuce 

Smlouva o výkonu funkce člena dozorčí rady 
3, 3A - 3N Město Kuřim a Aleš Kořínek, bytem Kuřim – smlouva o právu k provedení 

stavby 
Město Kuřim a Jiří Pacek, bytem Kuřim – smlouva o právu k provedení stavby 
Město Kuřim a Ing. Libor Motyčka, bytem Kuřim – smlouva o právu 
k provedení stavby 
Ivo Sádecký, bytem Brno – věcné břemeno k dešťové kanalizační stoce 
v lokalitě Díly za sv. Janem 
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HOTEL KVĚTNICE s.r.o., se sídlem Tišnov, nám. Míru 120 – ukončení 
nájemní smlouvy dohodou 
ALING, s.r.o. – Smlouvy o zřízení věcného břemene 

4, 4A   Výměna bytu č. xxxxx, ul. Jungmannova, Kuřim 
Manželé Markovi – nájemní smlouva 
Richard Štěpánek – žádost o uzavření splátkového kalendáře 
Zbyněk Jakubec – schválení nájemní smlouvy 
Karla Dospíšilová – žádost o uzavření splátkového kalendáře 
Nájem nebytového prostoru v KD Kuřim 
GOOD 24 – restaurace L´ABBUFFATA 

5, 5A, 5B Cyklostezka Kuřim – Lipůvka „Smlouva o právu provést stavbu“ 
s Jihomoravským krajem 

6, 6A Cyklostezka Kuřim – Lipůvka - dodatek č. 3 ke smlouvě o dílo na zpracování 
projektové dokumentace 

7 Zrušení výběrového řízení pro akci „Přechod pro chodce na ul. Legionářské 
u DDM v Kuřimi“ 

8, 8A, 8B Smlouva o souhlasu s umístěním a provedením stavby na pozemku ČR-
ÚZSVM 

9, 9A Smlouva o dílo – vodní dílo - suchá nádrž, odborná inženýrská činnost 
a spolupráce při technickobezpečnostním dohledu 

10, 10A   Smlouva o umístění reklamy na silničním zábradlí 
11, 11A   Smlouva o právní pomoci 
12, 12A, 12B Úhrada a sjednocení plateb příspěvku na neinvestiční výdaje na jednoho žáka 

základní školy 
13, 13A, 13B, 13C JMP Net, s.r.o. – Smlouva o zřízení věcného břemene k plynovodní přípojce 
14, 14A   Výjimka z dopravního značení 
15 Výměna nebezpečné tréninkové železné branky za novou s lehkou konstrukcí 

a úprava povrchu ve sportovním areálu 
16, 16A   Vyřazení Škody Forman LXi z majetku organizace CSS Kuřim 
 
17, 17A   Změna komise pro výběr uchazeče do Domu s pečovatelskou službou 
18, 18A   Smlouva o zajištění uměleckého pořadu 
19, 19A, 19B  Zápis z jednání komise dopravy dne 1. 10. 2012 
20, 20A   Smlouva o umístění reklamy na silničním zábradlí 


