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Z á p i s   č í s l o  34/2012 
 

ze schůze Rady města Kuřimi konané dne 31. 10. 2012 v zasedací místnosti MěÚ 
Kuřim 

 
Přítomni:  Ing. Drago Sukalovský  starosta 

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

 
   Mgr. Alena Zimmermannová tajemnice MěÚ 
 
 
Omluven:  PaedDr. David Holman  člen rady 
 
 
Ověřovatel zápisu: Ing. Oldřich Štarha 
 
 
Starosta zahájil jednání v 14,04 hodin, na zahájení jednání byli přítomni 4 členové RM. 
RM je usnášeníschopná. 
 
 
Diskuse: 
O. Štarha – přivítal na jednání J. Fikara. Měl již s J. Fikarem dvě sezení nad projektem parkoviště 
a točny u Boží muky a taky ohledně městských pozemků, které by si rád pronajal. 
J. Fikar – rád by požádal o pronájem městského pozemku přiléhajícího k retenční hrázi a to na 
pastviny. 
O. Štarha – nevidí v tom problém. Upozorňuje, že uvedený pozemek u retenční hráze je v záplavovém 
území. Dále aby se v budoucnu počítalo s tím, že tam bude probíhat předpokládaná výstavba. Tyto 
záležitosti bude nutno vyřešit technicky. 
J. Fikar – je si tohoto vědom. Na tomto pozemku by byly popřípadě pouze ploty, žádné stavby by 
neumisťoval. 
Z. Kříž – dořešit technicky, aby ploty nevytvořily při případné povodni hráz. 
J. Fikar – dále navrhuje směnit pozemek u Boží muky – pro otáčení vozidel - za pozemek ve stejné 
výměře níže pod Boží mukou, kde vybuduje parkoviště pro areál volnočasových aktivit. 
Z. Kříž – v případě pronájmu pozemku nutno dořešit smluvně dobu trvání nájmu. 
J. Fikar – navrhuje uvést do smlouvy, že v momentě vydání stavebního povolení pro výstavbu v dané 
lokalitě, bude následující den pronájem pozemku ukončen. Za pronájem navrhuje cenu stejnou, jako 
má nynější nájemce. 
D. Sukalovský – zpracovává se ÚSES pro Kuřim. Možná bude toto místo začleněno do biokoridoru. 
Bude o dalším J. Fikara informovat. 
O. Štarha – bude potřeba zpracovat projekt a geologický průzkum. 
J. Fikar – pokud mu bude přislíben pronájem, potom nechá vypracovat geologický průzkum na své 
náklady. 
O. Štarha – nyní bychom se měli vyjádřit, aby se mohl nechat zpracovat geologický průzkum. 
 
 
Z jednání odešel v 14,19 hod. J. Fikar. 
 
 
 
Program jednání: 
 

1.  Plnění usnesení Rady města Kuřimi k 24. 10. 2012 
 

2.  Lenka Koblížková - prominutí poplatku z prodlení 
2.1.  Helena Bikárová – nájemní smlouva 
2.2.  Ukončení nájemní smlouvy 
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3.  Společenství vlastníků jednotek – oplocení městského pozemku 

 
4.  Vyřazení majetku 

 
5.  Výběrové řízení „Stavební úpravy ZŠ Tyršova – vestavba 2 tříd“ 

 
6.  Osvětlení komunikace pod viaduktem ČD v ul. Nerudova – zahájení zadávacího řízení 

 
7.  Zahájení zadávacího řízení na výběr dodavatele veřejné zakázky města Kuřimi: 

„Kuřim, ul. Jánská - oprava zpevněných ploch a kaple“ 
 

8.  Zahájení zadávacího řízení na výběr dodavatele veřejné zakázky města Kuřimi: 
„Kuřim, zhotovení a dodávka orientačních čísel“ 

 
9.  Vyčlení částky na projektovou dokumentaci „Revitalizace zeleně v Kuřimi“ 

 
10.  Výsledky hospodaření k 30. 9. 2012 

 
11.  Audit řízení a hospodaření společnosti CTSK s.r.o. 

 
12.  Odkoupení majetku Wellness 

 
13.  Odpis nedobytných pohledávek 

 
14.  Přidělení bytu v Domě s pečovatelskou službou Kuřim 

 
15.  Žádost o uvolnění z komise dopravy 

 
16.  Rozpočtové opatření č. 10 

 
17.  Informace a připomínky k projednávaným materiálům 

 
18.  Zápis z jednání komise dopravy dne 22. 10. 2012 

 
19.  Závěry komise pro životní prostředí 

 
20.  GOOD 24 s.r.o. - ukončení nájemních smluv 
20.1.  Restaurace v KD – vyhlášení záměru 

 
21.  Různé 

 
 
 

1. Plnění usnesení Rady města Kuřimi k 24. 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. 
OMP žádá o posun termínu plnění u usnesení 306/2012 do 31. 1. 2013. V této věci došlo k dohodě se 
zaměstnavatelem pí Petrželové, který od srpna pravidelně zasílá z její mzdy 5.000,- Kč na umořování 
dlužného nájemného. 
 
Příloha A: nesplněné úkoly v mezidobí do 24. 10. 2012. 
 
Diskuse: 
D. Sukalovský – upozorňuje na připomínky D. Holmana k tomuto materiálu. 
 
Přijaté usnesení: 606/2012 - RM bere na vědomí stav plnění usnesení k 24. 10. 2012 a prodlužuje 

termín plnění usnesení č. 306/2012 do 31. 1. 2013. 
Hlasováno: pro 4, nepřítomen 1 (D. Holman). 
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2. Lenka Koblížková - prominutí poplatku z prodlení 
(Příloha č. 2, předkládá Ing. D. Sukalovský, zpracovala A. Janoušková) 
 
Paní Lenka Koblížková je nájemcem obecního bytu č. xxxx o velikosti 2+1, umístěného v domě č. p. 
xxxxxxxxxxxxxx na ul. xxxxxx v Kuřimi. Paní Koblížková dlužila na nájemném a úhradách za služby ke 
dni 31. 12. 2011 částku xxxxx Kč. Vyúčtováním služeb za rok 2011 vznikl přeplatek ve výši xxxxx,- Kč. 
Zápočtem přeplatku z vyúčtování zůstal dluh ve výši xxx,- Kč, který dne 27. 9. 2012 paní Koblížková 
doplatila. Správce bytu (INVESTSERVIS RK s.r.o) vyčíslil dluh na poplatku z prodlení ve výši xxxxxx,- 
Kč. Paní Koblížková dne 2. 10. 2012 uhradila polovinu, tj. xxxxx,- Kč a dne 3. 10. 2012 požádala 
o prominutí druhé poloviny ve výši xxxxx,- Kč. 
OMP navrhuje žádosti nájemce vyhovět. 
 
Přijaté usnesení: 607/2012 - RM schvaluje prominutí ½ poplatku z prodlení z dlužného nájemného 

k bytu č. xxxxx v Kuřimi ve výši xxxxx,- Kč paní Lence Koblížkové, trvale bytem 
xxxxxxx, 664 34 Kuřim. 

Hlasováno: pro 4, nepřítomen 1 (D. Holman). 
 
 
 

2.2. Ukončení nájemní smlouvy 
(Příloha č. 2, předkládá Ing. D. Sukalovský, zpracovala A. Janoušková) 
 
Manželé Vít a Lenka Hrstkovi, trvale bytem Malhostovice xxx, požádali dne 24. 10. 2012 o ukončení 
nájemní smlouvy, jejímž předmětem je byt č. xxxxx umístěný v podkroví domu č. p. xxxxxxxxxxxxxxxx 
na ul. xxxxxxxxxx v Kuřimi, dohodou ke dni 31. 10. 2012. Důvodem ukončení nájemního vztahu je 
stěhování žadatelů do vlastního rodinného domu. 
OMP doporučuje předmětnou dohodu uzavřít. Byt bude poté ihned nabídnut ve smyslu obecně 
závazné vyhlášky č. 9/1999, o volných bytech v majetku města a bytových náhradách, k výměně 
stávajícím nájemcům. 
 
Přijaté usnesení: 608/2012 - RM schvaluje ukončení nájemní smlouvy uzavřené s manž. Vítem 

a Lenkou Hrstkovými, trvale bytem Malhostovice xxx, jejímž předmětem je nájem 
obecního bytu č. xxxxxxx v Kuřimi, umístěného v podkroví bytového domu č. p. 
xxxxxxxxxxxxxx, a to dohodou ke dni 31. 10. 2012. 

Hlasováno: pro 4, nepřítomen 1 (D. Holman). 
 
 
 

3. Společenství vlastníků jednotek – oplocení městského pozemku 
(Příloha č. 3, 3A, 3B, předkládá Ing. D. Sukalovský, zpracovala Ing. V. Fidrmucová) 
 
Společenství vlastníků jednotek domů Popkova 998, 999, 1000 a 1001 (dále jen „SVJ“) pověřilo 
předsedkyni výboru Evu Hlouškovou k jednání ve věci výstavby plotu na obecním pozemku. 
SVJ požádalo o povolení oplocení části městského pozemku parc. č. 2086/1 v k. ú. Kuřim dle přílohy 
A, kterým se zamezí přístup k boční a zadní části domu Popkova 998 - 1001. Oplocení zdůvodnili 
stálým znečišťováním prostoru odpadky, venčením psů a kouřením nezletilých dětí. Oplocením 
pozemku chce SVJ také zabránit přístupu ke komínu domovní kotelny a tím ho chránit před možným 
poškozením. 
RM schválila dne 5. 9. 2012 usnesením č. 477/20012 záměr na výpůjčku předmětného pozemku: 
 
477/2012 
RM schvaluje záměr na výpůjčku části pozemku parc. č. 2086/1 o vým. cca 351 m

2
 v k. ú. Kuřim 

Společenství vlastníků jednotek domu Popkova 998-1001 se sídlem Popkova 998, 664 34 Kuřim, 
IČ 26252066, na dobu určitou 5 let. 
 
Záměr byl v souladu se zákonem o obcích po dobu 15 dnů zveřejněn – bez připomínek. 
OMP předkládá radě města ke schválení smlouvu o výpůjčce 
 
Příloha A – situace 
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Příloha B – smlouva o výpůjčce 
 
Diskuse: 
D. Sukalovský – nebyl již pro schválení záměru. Ani nyní nebude hlasovat pro schválení. 
O. Štarha – je to omezování vstupu na veřejné prostranství. 
 
Návrh usnesení: RM schvaluje výpůjčku části pozemku parc. č. 2086/1 o vým. 351 m

2
 v k. ú. Kuřim 

Společenství vlastníků jednotek domů Popkova 998, 999, 1000 a 1001, se sídlem 
Popkova 998, 664 34 Kuřim, IČ 26252066, na dobu určitou 5 let. 

Hlasováno: pro 2 (J. Koláček, Z. Kříž), proti 2 (D. Sukalovský, O. Štarha), nepřítomen 1 
(D. Holman). 
Usnesení nebylo přijato. 
 
 
 

4. Vyřazení majetku 
(Přílohy č. 4, 4A, předkládá Ing. D. Sukalovský, zpracovala J. Chaloupková) 
 
Odbor majetkoprávní předkládá RM návrh na vyřazení nepotřebného majetku dle přílohy. 
 
Přijaté usnesení: 609/2012 - RM schvaluje vyřazení majetku z majetku města dle přílohy. 
Hlasováno: pro 4, nepřítomen 1 (D. Holman). 
 
 
 

5. Výběrové řízení „Stavební úpravy ZŠ Tyršova – vestavba 2 tříd“ 
Zahájení zadávacího řízení na výběr dodavatele veřejné zakázky města Kuřimi 
Název (předmět) zakázky: „Stavební úpravy ZŠ Tyršova – vestavba 2 tříd“ 
Číslo akce v rozpočtu města:   zakázka bude hrazena z inv fondu ZŠ Tyršova 
Evidenční číslo v knize zakázek: D-OIRR-2012-005 
Zajišťující odbor (ZO):   OI 
(Příloha č. 5, 5A, 5B, předkládá Ing. O. Štarha, zpracovala Ing. J. Honců) 
 
Jedná se o výběrové řízení na výše uvedenou akci. Stavební úpravy budou spočívat ve vestavbě 
dvou tříd v prostoru chodby ve 2. a 3. NP. Navržené stavební úpravy obsahují nové dělící 
sádrokartonové příčky pro vytvoření prostoru učeben, novou podlahu z PVC, elektroinstalace 
a zdravoinstalace. 
Akce bude hrazena z inv. fondu ZŠ Tyršova částkou v předpokládané výši cca 500 tis. Kč bez DPH. 
Zajišťujícím odborem pro tuto akci je odbor Investiční, odpovědná osoba p. Honců. OI doporučuje 
radě města schválit zahájení zadávacího řízení na výběr dodavatele výše uvedené zakázky malého 
rozsahu na stavební práce v souladu s vnitřní směrnicí Rady města Kuřimi č. 1/2009/RM, o zakázkách 
města, a dále doporučuje schválit znění výzvy k podání nabídky a návrh členů hodnotící komise.  
 

Návrh členů hodnotící komise:  Návrh náhradníků hodnotící komise: 
1. Ing. Oldřich Štarha   1.  Ing. Drago Sukalovský 
2. Ing. Arch. Petr Němec   2.  Ing. Aleš Demjen 
3. Ing. Petr Němec   3.  Ing. Miluše Macková 
4. Mgr. Stanislav Plchot   4.  Stanislav Bartoš 
5. Jiří Koláček    5.  Ing. Zdeněk Kříž 
Zapisovatel: Ing. Jindřiška Honců 

 
Příloha č. 1:  Výzva k podání nabídky 
Příloha č. 2:  Návrh smlouvy o dílo 
 
Diskuse: 
D. Sukalovský – upozorňuje na připomínky D. Holmana k tomuto materiálu. Probere je s vedoucím 
odboru investičního S. Bartošem. 
 
Přijaté usnesení: 610/2012 - RM schvaluje zahájení zadávacího řízení zhotovení zakázky malého 

rozsahu na stavební práce „Stavební úpravy ZŠ Tyršova – vestavba 2 tříd“ dále 
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schvaluje znění výzvy k podání nabídky se změnami a jmenuje členy 
a náhradníky hodnotící komise ve složení podle návrhu. 

Hlasováno: pro 4, nepřítomen 1 (D. Holman). 
 
 
 

6. Osvětlení komunikace pod viaduktem ČD v ul. Nerudova – 
zahájení zadávacího řízení 
(Příloha č. 6, 6A, 6B, 6B, předkládá Ing. O. Štarha, zpracovala Ing. D. Ševčíková) 
 
Na zakázku malého rozsahu vyčlenilo zastupitelstvo města Kuřim na rok 2012 částku 500.000,- Kč. 
V průběhu letošního roku byly zpracované varianty řešení osvětlení tunýlku, které nebyly 
odsouhlasené všemi dotčenými správci sítí a DOSS. Následně bylo nalezeno řešení ve formě osazení 
osvětlovacích prvků do zábradlí a na základě nově zpracované dokumentace pro stavební povolení 
byla zajištěna souhlasná stanoviska dotčených organizací. Probíhá stavební řízení. 
V současné době je lokalita částečně osvětlena nově vybudovaným osvětlením spojovacího chodníku 
mezi Štefánikovou a Nerudovou ulicí, přesto je potřeba vybrat zhotovitele tak, aby bylo možné provést 
stavbu co nejdříve. 
OIRR doporučuje radě města schválit zahájení zadávacího řízení na výběr zhotovitele veřejné 
zakázky Osvětlení komunikace pod viaduktem ČD v ul. Nerudova, znění výzvy k podání nabídky, 
návrh SOD a návrh členů a náhradníků hodnotící komise. 
 
Přílohy: Výzva k podání nabídky 

Návrh SOD 
Návrh členů a náhradníků hodnotící komise 

 
Diskuse: 
D. Sukalovský – upozorňuje na připomínky D. Holmana k tomuto materiálu. Navrhuje dát do podmínek 
lhůtu dokončení stavby (práce hotovy do 2 měsíců) a na celkovou cenu váhu 100%. Nesoutěžila by se 
délka prací. 
 
Přijaté usnesení: 611/2012 - RM souhlasí se zahájením zadávacího řízení na výběr zhotovitele 

veřejné zakázky Osvětlení komunikace pod viaduktem ČD v ul. Nerudova, 
schvaluje výzvu k podání nabídky se změnou, návrh SOD a jmenuje členy 
a náhradníky hodnotící komise. 

Hlasováno: pro 4, nepřítomen 1 (D. Holman). 
 
 
 

7. Zahájení zadávacího řízení na výběr dodavatele veřejné zakázky 
města Kuřimi 
Název (předmět) zakázky: Kuřim, ul. Jánská - oprava zpevněných 
ploch a kaple 
Evidenční číslo zakázky: C-OI-2012-004 
(Příloha č. 7, 7A, 7B, 7C, předkládá Ing. O. Štarha, zpracovala Z. Perková) 
 
Na základě podnětu občanů Město Kuřim zahájilo přípravu investiční akce „Kuřim, ul. Jánská - oprava 
zpevněných ploch a kaple“. Předmětem zakázky je oprava zpevněných ploch (komunikace, chodníku 
a sjezdu, který připojuje nemovitost č.p.188) kolem objektu kaple sv. Jana Nepomuckého, na pozemku 
parc. č. 1007, k. ú. Kuřim. Dále odvodnění nových ploch a bezpečnostní přepad z vnitřního prostoru 
kaple. Drobné opravy kaple (kulturní památky) spočívají v opravě trhlin, zastřešení, opravy povrchů, 
vyčištění vnitřního prostoru kaple, výměna zámečnických výrobků a obnovení nátěrů. Předkládáme 

Radě města Kuřim Výzvu k podání nabídky na výběr zhotovitele na realizaci akce. Akce bude 
realizována v příštím roce s termínem dokončení prací 15. 6. 2013. 
OI doporučuje radě města schválit zahájení zadávacího řízení na výběr zhotovitele výše uvedené 
zakázky, dále doporučuje radě města schválit znění výzvy k podání nabídky a rovněž doporučuje 
schválit členy a náhradníky hodnotící komise. 
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Příloha č. 1: Výzva 
Příloha č. 2: SOD 
Příloha č. 3: Návrh členů hodnotící komise 
 
Diskuse: 
Z. Kříž – proč nyní není uvedena předpokládaná cena? 
O. Štarha – je vždy lépe předpokládanou cenu znát. Doplníme. 
D. Sukalovský - upozorňuje na připomínky D. Holmana k tomuto materiálu, které jsou spíše formální 
a probere je s vedoucím OI S. Bartošem. 
 
Přijaté usnesení: 612/2012 - RM schvaluje zahájení zadávacího řízení na výběr dodavatele veřejné 

zakázky „Kuřim, ul. Jánská - oprava zpevněných ploch a kaple“ dále schvaluje 
znění výzvy k podání nabídky se změnou a jmenuje členy a náhradníky hodnotící 
komise ve složení podle návrhu. 

Hlasováno: pro 4, nepřítomen 1 (D. Holman). 
 
 
 

8. Zahájení zadávacího řízení na výběr dodavatele veřejné zakázky 
města Kuřimi 
Název (předmět) zakázky: Kuřim, zhotovení a dodávka orientačních 
čísel 
Číslo akce v rozpočtu města:   902 800 
Evidenční číslo v knize zakázek: C-OI-2012-005 
Zajišťující odbor (ZO):   OI 
(Příloha č. 8, 8A, 8B, 8C, předkládá Ing. O. Štarha, zpracovala Mgr. D. Montagová) 
 
Z důvodu zavedení orientačních čísel ve městě Kuřim bylo zahájeno zadávací řízení na výběr 
zhotovitele cedulek s orientačními čísly a cedulí s označení ulice. Cedulky s čísly orientačními 
v celkovém počtu……. budou provedeny v oboustranném smaltu, budou mít stejný rozměr (šxv) 250 
mm x 200 mm, tvar - typ bombír (vypouklý), dvouřádkové – v horním řádku číslo a v dolním název 
ulice (velkou abecedou), bílé písmo na červeném pozadí je zvoleno z důvodu jednoznačného 
odlišení od stávajících čísle popisných (černé písmo na bílém pozadí) a evidenčních čísel (bílé písmo 
na modrém pozadí). Cedule s označením ulic v celkovém počtu 32 ks budou provedeny v klasickém 
rozměru (šxv) 600x300 mm, bílým písmem na červeném pozadí, velkou abecedou název ulice. 
Cedule poslouží k výměně poškozených nebo starých označení. 
Předpokládaná cena je 400 000,- Kč, zakázka je kryta ORG 9 028 000 „ Poutače a označení“. 
OI doporučuje radě města schválit zahájení zadávacího řízení na výběr dodavatele výše uvedené 
zakázky, dále doporučuje radě města schválit znění výzvy k podání nabídky a jmenovat členy 
a náhradníky hodnotící komise podle návrhu. 
 
Příloha č. 1: Výzva k podání nabídky 
Příloha č. 2: Návrh kupní smlouvy 
Příloha č. 3: Návrh členů a náhradníků hodnotící komise 
 
Diskuse: 
Z. Kříž – upozorňuje na nepřesnosti. 
 
Na jednání se v 14,47 hod. dostavila D. Montagová. 
 
Diskuse: 
D. Sukalovský – žádá dát podklady i výzvu na web města pro případné připomínky vlastníků 
nemovitostí. 
 
Přijaté usnesení: 613/2012 - RM schvaluje zahájení zadávacího řízení na dodavatele „Kuřim, 

zhotovení a dodávka orientačních čísel“ a schvaluje znění výzvy k podání nabídky 
a jmenuje členy a náhradníky hodnotící komise podle návrhu. 

Hlasováno: pro 4, nepřítomen 1 (D. Holman). 
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9. Vyčlenění částky na projektovou dokumentaci „Revitalizace 
zeleně v Kuřimi“ 
(Příloha č. 9, předkládá Ing. J. Koláček, zpracovala Ing. J. Sikorová) 
 
Usnesením RM č. 489/12 byla uzavřena smlouva s firmou Projekce zahradní a krajinná Gis na 
zhotovení projektové dokumentace pro „Revitalizaci zeleně v Kuřimi“ a administraci žádosti 
v Operačním programu životní prostředí. Smlouva na projekt je uzavřena na částku 282.000,-Kč 
včetně DPH bude hrazena z kapitoly „Projekty a studie“. Protože za plnění smlouvy odpovídá odbor 
životního prostředí a ne správce kapitoly Projekty a studie, žádáme o vyčlenění částky 282.000,- Kč 
z této kapitoly. 
 
Diskuse: 
D. Sukalovský – upozorňuje na připomínky D. Holmana k tomuto materiálu. 
O. Štarha – letos se určitě realizovat nebude. 
D. Sukalovský – projekt bude hrazen z letošního rozpočtu. 
 
Přijaté usnesení: 614/2012 - RM souhlasí s vyčleněním částky 282.000,- Kč na vytvoření projektové 

dokumentace k revitalizaci zeleně v Kuřimi z ORG 1008 000 000 Studie a projekty. 
Hlasováno: pro 4, nepřítomen 1 (D. Holman). 
 
 
 

10. Výsledky hospodaření k 30. 9. 2012 
(Příloha č. 10, 10A, 10B, 10C, předkládá Ing. D. Sukalovský, zpracoval Ing. A. Varmužka) 
 
V příloze jsou předkládány výsledky hospodaření města k 30. 9. 2012. 
 
Příjmy města po konsolidaci k 30. 9. 2012 činily 139.681.994,08 Kč, výdaje města po konsolidaci činily 
111.796.394,06 Kč. Hospodářský výsledek k tomuto datu tedy činí nezaokrouhleně + 27.885.600,02 
Kč. 
Hospodaření s rozpočtovými prostředky probíhá dle schváleného a následně upraveného rozpočtu 
a je za 3. čtvrtletí roku 2012 vzhledem k rozpočtu města v konsolidovaném stavu, s příjmy 
převyšujícími výdaje. Stejně jako v předchozích obdobích je přebytek hospodaření způsoben nižším 
čerpáním rozpočtu u investičních akcí (38 %). 
 
Příjmy: 
Příjmová stránka rozpočtu je plněna z 82 %. Daňové příjmy se plní ve srovnání s rokem 2011 stále 
velmi slušně, výběr byl k datu 30. 9. vyšší cca o 1,2 mil. Kč. 
 
Výdaje: 
Výdajová stránka rozpočtu je plněna z 58 %, jak již bylo popsáno, výdajová strana je ovlivněna 
čerpáním především u investičních akcí, které je na úrovni 38 %, provozní výdaje jsou čerpány 
ze 72 %, viz podrobnější rozbory dle ORG. 
 
Diskuse: 
D. Sukalovský – upozorňuje na připomínky D. Holmana k tomuto materiálu. 
A. Zimmermannová – byl schválen nákup počítačového programu, který nám bude výsledky 
hospodaření srovnávat. 
 
Přijaté usnesení: 615/2012 - RM bere na vědomí a předkládá ZM výsledky hospodaření města 

k 30. 9. 2012, s přebytkem hospodaření ve výši 27.885.600,02 Kč. 
Hlasováno: pro 4, nepřítomen 1 (D. Holman). 
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11. Audit řízení a hospodaření společnosti CTSK s.r.o. 
(Příloha č. 11, 11A, předkládá Ing. D. Sukalovský, zpracoval Ing. A. Varmužka) 
 
V souvislosti s myšlenkou zřízení dozorčí rady ve společnosti Centrum technických služeb Kuřim s.r.o. 
by bylo dle názoru OF a části vedení města vhodné provést nejprve audit řízení a hospodaření této 
společnosti. Kontrola hospodaření této společnosti ze strany města neprobíhá de facto žádným 
způsobem, proto by měl audit a možné zřízení dozorčí rady nastartovat kontrolní činnost. 
OF se proto v této záležitosti obrátil na společnost CITY FINANCE Ing. L. Tesaře, výsledkem jednání 
je předložení nabídky touto společností. V případě souhlasu RM by mohl audit proběhnout počátkem 
roku 2013 a na základě jeho výsledku by byl stanoven další postup. Podrobněji o způsobu provedení 
auditu v nabídce v příloze. 
 
Diskuse: 
D. Sukalovský – upozorňuje na připomínky D. Holmana k tomuto materiálu. Není si jistý, jak 
postupovat dále. 
O. Štarha – byl by pro stažení tohoto materiálu. 
Z. Kříž – je pro audit všech městských společností s ručením omezeným. 
D. Sukalovský – stahuje tento materiál z jednání. 
 
Návrh usnesení: RM souhlasí s provedením auditu řízení a hospodaření společnosti Centrum 

technických služeb Kuřim s.r.o., dle nabídky v příloze. 
O tomto usnesení nebylo hlasováno. 
 
 
 

12. Odkoupení majetku Wellness 
(Příloha č. 12, 12A, předkládá Ing. D. Sukalovský, zpracoval Ing. A. Varmužka) 
 
V souvislosti s rozhodnutím ZM ve věci odkupu majetku pořízeného společností Wellness Kuřim s.r.o 
do majetku města Kuřimi je RM předkládán návrh kupní smlouvy, kterou město odkoupí od výše 
uvedené společnosti zařízení související s provozem a budovou Wellness centra za celkovou cenu 
507.929,74 Kč bez DPH 20 %. Uhrazené DPH bude uplatněno jako nadměrný odpočet u FÚ. Cena 
byla stanovena jako pořizovací, od které bylo odečteno 10 % z této hodnoty za každý rok používání 
majetku. 
 
Přijaté usnesení: 616/2012 - RM schvaluje uzavření kupní smlouvy na odkoupení části majetku se 

společností Wellness Kuřim s.r.o., Blanenská 1082, 664 34 Kuřim, IČ 29213380, 
za celkovou cenu 507.929,74 Kč bez DPH. 

Hlasováno: pro 4, nepřítomen 1 (D. Holman). 
 
 
 

13. Odpis nedobytných pohledávek 
(Příloha č. 13, 13A, 13B, 13C, předkládá J. Koláček, zpracovala Mgr. M. Bártová) 
 
Centrum sociálních služeb Kuřim, Zahradní 1275, Kuřim žádá o schválení odepsání následujících 
nedobytných pohledávek za firmou Lenoxa Liberec a.s., Bukovského 222/4, 460 12 Liberec do 
nákladů Centra sociálních služeb Kuřim: 

- Neuhrazený dobropis za OTV č. 201900328 splatný dne 21. 5. 2009 ve výši 7.573,93 Kč 
- Neuhrazený pronájem komína dle smlouvy splatný 30. 6. 2009 (za období 1. 1. - 31. 7. 

2009) ve výši 6.146,58 Kč. 
Celkem nedobytné pohledávky činí 13.720,51 Kč. 
 
Odůvodnění: 
Firma Lenoxa byla opakovaně upomínána, aby svoje pohledávky uhradila (viz kopie předžalobních 
upomínek) V současnosti je firma Lenoxa Liberec v konkurzu. 
Dne 31. 3. 2010 CSS Kuřim předalo Městu Kuřim soupis pohledávek za firmou Lenoxa (viz přiložená 
kopie), ale tyto pohledávky nebyly pověřeným pracovníkem Města Kuřim z důvodu jejich nízké 
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hodnoty přihlášeny k vymáhání. Je proto téměř jistý předpoklad, že pohledávky nebudou nikdy 
uhrazeny. 
 
Přílohy: Kopie předžalobní upomínky – výzva k úhradě z 23. 9. 2010 dobropis 

Kopie předžalobní upomínky – výzva k úhradě z 23. 9. 2010 pronájem 
Sdělení výše pohledávek Městu Kuřim z 31. 3. 2010 

 
Diskuse: 
D. Sukalovský – upozorňuje na připomínky D. Holmana k tomuto materiálu. 
Z. Kříž – tyto pohledávky nebyly městem vymáhány? Jaký pověřený pracovník rozhodl, že nebudou 
přihlášeny k vymáhání?  
J. Koláček – stahuje materiál z jednání a bude doplněn, např. rozhodnutí - usnesení RM apod. 
 
Návrh usnesení: RM schvaluje odepsání následujících nedobytných pohledávek za firmou Lenoxa 

Liberec a.s., Bukovského 222/4, 460 12 Liberec, do nákladů Centra sociálních 
služeb Kuřim, Zahradní 1275, Kuřim, ve výši 13.720,51 Kč. 

Tento materiál byl stažen z jednání. 
 
 
 

14. Přidělení bytu v Domě s pečovatelskou službou Kuřim 
(Příloha č. 14, 14A, 14B, 14C, předkládá J. Koláček, zpracovala Mgr. M. Bártová) 
 
V měsíci listopadu 2012 se uvolní 3 garsoniéry v Domě s pečovatelskou službou. Žádosti žadatelů 
o umístění v DPS byly projednány v komisi pro přidělování bytů v DPS Kuřim dne 17. 10. 2012. 
Komise doporučuje předloženému návrhu vyhovět.  
 
Přílohy: Zápis o výběru žadatele o umístění v DPS 4/2012 
 Zápis z místního šetření pro umístění žadatele v DPS 4/2012 
 Pořadník žadatelů aktualizovaný 15. 10. 2012 
 
Přijaté usnesení: 617/2012 - RM schvaluje na základě návrhu komise pro přidělování bytů v Domě 

s pečovatelskou službou Kuřim přidělení bytů v DPS dle zápisu. 
Hlasováno: pro 4, nepřítomen 1 (D. Holman). 
 
 
 

15. Žádost o uvolnění z komise dopravy 
(Příloha č. 15, 15A, předkládá Ing. O. Štarha, zpracovala Ing. V. Indrová) 
 
Radě města Kuřimi je předložena žádost p. Radima Cenka o uvolnění z členství v komisi dopravy 
z důvodu změny bydliště. 
 
Příloha: žádost p. Cenka ze dne 12. 10. 2012 
 
Přijaté usnesení: 618/2012 - RM bere na vědomí žádost p. Radima Cenka, na vlastní žádost ho 

odvolává z komise dopravy a děkuje za vykonanou práci. 
Hlasováno: pro 4, nepřítomen 1 (D. Holman). 
 
 
 

16. Rozpočtové opatření č. 10 
(Příloha č. 16, předkládá Ing. D. Sukalovský, zpracoval Ing. A. Varmužka) 
 
RM je předkládán návrh na provedení rozpočtového opatření č. 10 - navýšení provozního ORGu 
9004000000 Společenské akce města. 
 
Výdaje: oddíl 33 akce 9004000000 Společenské akce města + 84.000 Kč 
Výdaje: oddíl 64 rezerva       - 84.000 Kč 
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Diskuse: 
O. Štarha – měl by se více hlídat rozpočet. 
A. Zimmermanová – již při schvalování rozpočtu se vědělo, že peníze stačit nebudou. Letos se dělala 
navíc akce „Hurá prázdniny“. 
 
Přijaté usnesení: 619/2012 - RM schvaluje rozpočtové opatření č. 10 k rozpočtu města na rok 2012. 
Hlasováno: pro 4, nepřítomen 1 (D. Holman). 
 
 
 

17. Informace a připomínky k projednávaným materiálům 
(Příloha č. 17, předkládá a zpracoval D. Holman) 
 
Vzhledem k tomu, že se nemohu jednání osobně zúčastnit z důvodu vícedenní služební cesty, prosím 
o projednání a zvážení mých připomínek k jednotlivým bodům jednání RM. 
Týkají se pouze těch bodů jednání, k nimž byly podkladové materiály rozesílány ve 43. týdnu. 
Starostovi města jsem zaslal omluvenku. 
 
Mat. 1A) „RM-nesplněná usnesení“ 
 
1.1) Ad usnesení č. 599/12 - RM č. 32 

15. 10. 2012 
RM schvaluje uzavření smlouvy na zajištění záznamů z vysílání Zastupitelstva města Kuřimi se 
společností Direct Filmexport s r.o., IČ 26239850, Za Humny 239, 664 34 Rozdrojovice, v hodnotě 
9.600,- Kč/ 1 vysílání, do doby uzavření nové smlouvy na vysílání se změnou. Termín plnění: 31. 3. 
2012 (OMP) 

 
Jelikož je toto usnesení RM (viz výše), zatím označeno jako nesplněné, věřím, že jej můžete znovu 
zvážit. Hlasoval jsem proti tomuto návrhu z více důvodů, ale myslím, že alespoň ty níže uvedené 
mohou mít svoji váhu i pro vás: 
 
a) smlouva má být uzavřena se společností, která není držitelem licence opravňující k vysílání na 
informačním kanálu TKR Kuřim 
 
b) smlouva je uzavřena „do doby uzavření nové smlouvy“, což se dá vykládat i jako smlouva na dobu 
neurčitou, přinejmenším to je velmi „otevřený konec“ 
 
c) dodavatel na tuto opakovanou službu by musel být vybrán ve výběrovém řízení, což se nestalo 
 

1.2) Ad usnesení 474/12 - RM č. 26 

Níže uvedené usnesení, které je vedeno jako nesplněné, předpokládá schválení projektu 
připravovaného hřiště na Dílech za sv. J. v zastupitelstvu města. Na jednání ZM ale žádný takový 
materiál předložen nebyl. Pokud převládá názor, že by ZM přípravu projektu schvalovat nemělo, tak 
by se toto usnesení mělo změnit. 

05.09.2012, usn. č. 474/12 
RM schvaluje studii „Sportovně rekreační plochy Kuřim, Díly za Sv. Jánem“ zpracovanou společností 
7points s.r.o., Tišnovská 305, 664 34 Kuřim, a doporučuje ZM schválit zpracování dokumentace pro 
územní řízení a dokumentace pro stavební povolení. RM doporučuje zařazení investiční akce do 
plánu investic na rok 2013. Termín plnění: 16. 10. 2012 (OI) 

 
Výše uvedeným usnesením č. 474/12 byl schválen dodavatel studie, nikoliv projektu. 
Upozorňuji, že ani na základě následujícího usnesení RM (č.527/12) nemůže být přidělena veřejná 
zakázka na projekční přípravu v hodnotě nad 100.000 Kč + DPH. Bez výběrového řízení lze, při 
splnění směrnicí stanovených podmínek, přidělit zakázku pouze do 100.000 Kč + DPH. 
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26.09.2012, usn. č. 527/12 
RM schvaluje vyčlenění finančních prostředků z ORG 1008 000 000 „Projekty, studie“ na zpracování 
projektové přípravy „Sportovně rekreační plochy Kuřim, Díly za Sv. Jánem“, v těchto fázích: • studie 
31 tis. Kč bez DPH • DÚR 85 tis. Kč bez DPH • DSP 35 tis. Kč bez DPH • průzkumy 9 tis. Kč bez DPH 
Termín plnění: 30. 12. 2012 (OI) 

 
Zastupitelstvu skutečně mělo být (viz usn. 474/12) předloženo ke schválení „zpracování dokumentace 
pro územní řízení a dokumentace pro stavební povolen“. Tak se ale nestalo. Podle diskuse v ZM, 
kterou jsem k danému tématu otevřel, se domnívám, že v ZM nikdo neprojevil zájem se k dané věci 
vyjadřovat usnesením zastupitelstva. Pak tedy prosím usnesení RM změňte, jinak bude trvale 
„nesplněné“. 
 
 
Mat. 2) „Helena Bikárová“ 
 
Na těch 10 uchazečů o uvolněný byt, kteří se nedostavili k výběrovému řízení, se ještě nevztahuje 
sankce „vyřazení z pořádníku“, protože příslušný program vejde v platnost až od 1. 1. 2013 (pokud si 
dobře vzpomínám).  
Ale myslím, že by bylo dobré je již nyní informovat, že příště už by je to potkat mohlo. 
Ať jsou lidé z „bytového pořadníku“ informováni (nejlépe dopisem) o nových pravidlech s dostatečným 
předstihem a mohou se podle toho zařídit. 
 
 
Mat. 5) „Stavební úpravy ZŠ Tyršova – vestavba 2 tříd“ 
 
Pokud je to jen trochu možné, pokusme se prosím termín stavebních prací v objektu školy dostat 
(alespoň z části) do období vánočních prázdnin.   
 
Ve Výzvě, bod 14 – pozor, opět tam je automaticky překopírována věta, kterou jsem nedávno 
opravoval. Jde o zpřesňující maličkost – po lhůtě podané nabídky se vracet musí! 
 
Na konci 2. odst. na str. 2 opět chyba v 7. pádu, tentokrát:„ z dobou výuky“ 
 
Smlouva s projektantem není na webu. 
 
Jde o investici příspěvkové organizace hrazenou z jejího investičního fondu, tak nezapomeňme 
schválit i uvolnění těchto prostředků z investičního fondu PO. 
 
 
Mat. 6) „Osvětlení komunikace pod viaduktem ČD…“ 
 
Několik LED lamp rozmístěných na pár bodech v zábradlí v délce 66m a musí nás to stát 0,5 milionu? 
Opravdu neexistuje levnější řešení? (viz LED lampy na sloupcích na nám.1. května). 
 
Kdo to projektoval? (a smlouva je na webu?) 
 
Proč dáváme na přípravu na realizaci víc jak 4 měsíce? A přitom chceme dokončit v co nejkratším 
termínu? 
 
Proč dáváme hodnotící kritérium „termín dokončení díla“ (váha 30%), když termín lze stanovit jako 
závazný ukazatel a obchodní podmínku přímo ve smlouvě.  
Pozor na to: stanovování nadbytečných soutěžních kritérií (tj. takových, které lze uchazeči zadat přímo 
do smlouvy) snižuje váhu kritéria „cena“ a patří k taktikám užívaným při manipulaci veřejných zakázek. 
Opakovaně se ohrazuji před podobnou praxí v našem městě. A dosud jsme se na tom dokázali 
shodnout i v radě. 
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Mat. 7) „ul. Jánská – oprava zpevněných ploch a kaple“ 
 
Držme se toho, že otevírání obálek bude vždy max. 15 minut od termínu lhůty pro podání nabídky. 
Zde je to 30 minut. (viz bod 5 Výzvy). 
 
V bodě 7 Výzvy: Formulaci „Nabídky budou hodnoceny podle ceny.“ bych nahradil formulací „Nabídky 
budou hodnoceny podle kritéria nejnižší nabídkové ceny“ (viz Zákon) 
 
V bodě 11 znovu nepřesná (resp. chybná) formulace ve 3. odrážce – prosím vedoucího OI, aby tuto 
formulaci upravil ve vzorech, kterými se pracovníci odboru řídí. Aby se tato chyba neustále 
neopakovala (mj. totéž je i v mat. 5) 
 
Pozor na nepřesnost v bodě 12: „výši nabídkové ceny lze změnit, pokud dojde v průběhu provádění 
díla ke změně DPH“. Ke změně DPH může v tomto případě dojít i v době po podání nabídky, ale před 
zahájením provádění díla! Ve Výzvě je totiž řečeno, že doba plnění je 1 měsíc, a to v průběhu 
následujících cca 7 měsíců! A situace s vývojem DPH je právě v této době značně nepřehledná. 
Přeformulujme to zhruba takto: „Pokud do DUZP  dojde ke změně sazeb DPH“. 
 
Pokud jde o další požadavek (viz bod 12), přikláněl bych se i k formulaci, kterou OI navrhuje v mat.5A, 
bod 9 „… překročit výši nabídkové ceny je možné jen tehdy, když zadavatel bude požadovat 
provedení jiných prací než těch, které jsou uvedeny v zadávací dokumentaci a jejichž rozsah mu nebyl 
při vypisování soutěže znám.“ 
 
V materiálu mi chybí zmínka o předpokládané ceně dle projektu.  
 
 
Mat. 8) „ul. Jánská – oprava zpevněných ploch a kaple“ 
 
V bodě 7 Výzvy: Formulaci „Nabídky budou hodnoceny podle ceny.“ bych nahradil formulací „Nabídky 
budou hodnoceny podle kritéria nejnižší nabídkové ceny“ (viz Zákon) 
 
 
Mat. 9) „Revitalizace zeleně v Kuřimi“ 
 
V názvu materiálu je překlep hned na začátku. 
 
Zaujala mne věta: „Protože za plnění smlouvy zodpovídá OŽP, a ne správce kapitoly Projekty a studie, 
žádáme o vyčlenění částky 282 000 Kč z této kapitoly“. 
Znamená to tedy, že: 
a) rozjela se akce za 282 000 Kč, aniž by byla kryta rozpočtem? 
b) OŽP za to zodpovídá, ale zapomnělo si zajistit finanční prostředky včas? 
c) bude tato zakázka dokončena ještě letos? Není to do r. 2013? 
 
 
Mat. 10) „Výsledky hospodaření k 30. 9. 2012“ 
 
Zajímala by mne tabulka s meziročním srovnáním výsledků hospodaření k termínu 30. 9. 2012 
(případně pak i ke konci roku), z níž by bylo možné vyčíst, jaké je obvyklé procento čerpání rozpočtu 
u investičních akcí k danému datu.  
 
I proto, abychom to nemuseli zase „řešit bez důkazů“ na ZM. (to číslo samozřejmě jen napoví, nemluví 
tak jasně, jak by si kolega Zejda přál, ale něco opravdu napoví). Dokud nevidíme srovnání Výsledků 
v delším časovém úseku (např. 10 let), jsou na místě i takovéto otázky: Neplánujeme některé 
investiční akce k realizacím v daném rozpočtovém roce, i když se nedají stihnout? A pokud se dají 
stihnout (a proto si je na začátku roku naplánujeme), tak proč je nestíháme? Analyzujme si příčiny, ať 
víme, jak se připravit na rok 2013. V příštím roce totiž náročnost přípravy ještě zvýší - proces zadávání 
veřejných zakázek se prodlužuje (zákon o zadávání VZ). 
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Mat. 11) „Audit řízení a hospodaření CTSK“ 
Prosím? Audit za 228.000 Kč zadaný bez výběrového řízení? 
To beru jako černý humor a věřím, že se tak nestane. 
Ale nejprve k samé podstatě toho, proč právě audit. 
Prosím, začněme nejprve tím, že si to hospodaření a řízení CTSK, k němuž jsem dosud neslyšel 
žádné výhrady, důkladně prověří profesionálové z úřadu. Přeci lidé, co řídí město, musí být schopni 
s pomocí šéfů finančního a majetkoprávního oddělení zjistit (a popsat) alespoň nějaký problém. Pokud 
existuje. Pak se teprve bavme o tom, zda jsou zde alespoň latentně takové problémy, aby to stálo za 
228.000 Kč.  
A připomínám, že audity se občas věnují i tomu, zda se neporušují interní předpisy. Takže bychom asi 
měli jít příkladem a případný audit neřešit mimo rámec Pravidel pro zadávání veřejných zakázek (viz 
směrnice RM).  
Po seznámení s předloženou nabídkou mám ještě několik dalších otázek: 
1) úkolem auditu, jak je zde uvedeno, je mj. zhodnotit strategické cíle města vůči CTSK? 
Ale, starosto, žádné takové cíle formulovány dosud nebyly. Nebude lepší si v tom napřed udělat jasno 
v RM? 
2) anebo (snad ne!) je úkolem auditora ty cíle vymyslet za nás?  
3) je-li v metodách pro analýzu stavu CTSK jako metoda SWOT analýza z pohledu vlastníka, není 
možné toto zvládnout sami?  
4) Druhou metodou má být „BSC analýza, pohled na organizaci ze 4 perspektiv“ (finance, procesy, 
zaměstnanci, zákazníci) … ó jak učeně to zní! Ale (proboha!) tahle metoda funguje jen, když jsou 
stanoveny strategické cíle. A pokud tyto cíle dosud nejsou vlastníkem stanoveny, těžko tam může 
cokoliv hodnotit ve vztahu k tomu, co neexistuje!!! 
5) Když se řekne „audit“, mnozí si pomyslí, že se hledají chyby v účetnictví, chyby v hospodaření 
apod. Málokoho napadne, že může jít i o to bez výběrového řízení utratit 228 tis. Kč za něco, co 
bychom si mohli pořídit vlastními silami… Kdyby to ale někoho přeci jenom napadlo, asi by se dost 
naštval. A zvolal: „Audit na ně!!“  
 
 
Mat. 13) „Odpis nedobytných pohledávek“ 
Jsou-li zde důvody, proč se město tyto pohledávky ani nepokusí uplatnit v konkursu, měly by zde být 
uvedeny (např. že za každou uplatněnou pohledávku se platí nějaká suma, a přitom pravděpodobnost 
úspěchu v konkursním řízení je blízko k nule). 
Je divné, že RM sice nesměla mluvit do toho, zda pohledávky vymáhat přestaneme nebo ne, ale 
odepsání pohledávek se jí schválit dá. Logicky: už ten první krok nezvratně určil i ten druhý. 
 
 
Mat. 15) „Žádost R. Cenka“ 
Nevím, jestli nestačí, když někdo rezignuje – tím aktem je řečeno vše. Proč odvolávat někoho, kdo 
rezignoval a tudíž už není členem.  
 
 
 

18. Zápis z jednání komise dopravy dne 22. 10. 2012 
(Příloha č. 18, 18A, 18B, 18C, 18D, předkládá Ing. O. Štarha, zpracovala Ing. V. Indrová) 
 
Radě města Kuřimi je předložen k projednání zápis z jednání komise dopravy ze dne 22. 10. 2012. 
 
Příloha: zápis z jednání komise dopravy dne 22. 10. 2012 
 
Diskuse: 
Bod č. 1 – schválit: 
Hlasováno: pro 4, nepřítomen 1 (D. Holman). 
 
Bod č. 2 – schválit: 
Hlasováno: pro 4, nepřítomen 1 (D. Holman). 
 
Bod č. 3 – schválit: 
Hlasováno: pro 4, nepřítomen 1 (D. Holman). 
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Bod č. 4 – na vědomí: 
Hlasováno: pro 4, nepřítomen 1 (D. Holman). 
 
Přijaté usnesení: 620/2012 - RM bere na vědomí závěry z jednání komise dopravy ze dne 22. 10. 

2012 v bodě č. 4 a schvaluje body č. 1a, 2 a 3 dle zápisu v příloze. 
Hlasováno: pro 4, nepřítomen 1 (D. Holman). 
 
 
 

19. Závěry komise pro životní prostředí 
(Příloha č. 19, 19A, předkládá J. Koláček, zpracovala Ing. J. Sikorová) 
 
Komise pro životní prostředí se sešla 22.10 2012 v 17:10 h a na pořadu jednání byly tyto body: 
 
Program jednání:  1) Zahájení 
 2) Představení předkonceptu Plánu ÚSES ing. Kociánem z firmy Ageris 

 3) Představení projektu hřiště mezi ulicemi Metelkova a Dušínova 
 4) Projednání žádostí na kácení dřevin rostoucích mimo les v majetku města 

 5) Diskuze, představení projektu Revitalizace zeleně a projektu Revitalizace 
Lučního potoka a protierozních pásů (odloženo) 

 
Příloha: Zápis z komise ze dne 22. 10. 2012 
 
Diskuse: 
Bod č. 1, 2, 3, 5 – vzít na vědomí: 
Hlasováno: pro 4, nepřítomen 1 (D. Holman). 
 
Bod č. 4 – schválit: 
Hlasováno: pro 4, nepřítomen 1 (D. Holman). 
 
 
Přijaté usnesení: 621/2012 - RM schvaluje závěry komise pro životní prostředí v bodě č. 4 a bere 

na vědomí body č. 2, 3, 5. 
Hlasováno: pro 4, nepřítomen 1 (D. Holman). 
 
 
 

2.1. Helena Bikárová – nájemní smlouva 
(Příloha č. 2, předkládá: Ing. D. Sukalovský, zpracovala A. Janoušková) 
 
Dne 17. 10. 2012 proběhlo výběrové řízení z pořadníku č. 31 na obsazení bytu č. xxxxxx (1+kk), který 
je umístěn ve III. nadzemním podlaží bytového domu č. p. xxx na ul. xxxxxxxxxx v Kuřimi. 
K výběrovému řízení bylo pozváno 10 uchazečů, z nichž se dostavil pouze syn paní Bikárové – 
Roman Bari, který uchazečku zastupoval na základě plné moci. Paní Bikárová se chce přestěhovat co 
nejdříve. V případě, že RM návrh usnesení schválí, doporučuje OMP uzavřít nájemní smlouvu na 
dobu určitou jednoho roku. 
 
 
Na jednání se dostavil v 15,20 hod. P. Kavka – vedoucí odboru majetkoprávního. 
 
 
Diskuse: 
P. Kavka – proti p. Bikárové je vedena exekuce. 
D. Sukalovský – upozorňuje vedoucího OMP, aby zaslal dopis všem nájemcům obecních bytů, že od 
1. 1. 2013 vstoupí v platnost nová pravidla přidělování bytů z pořadníku. 
P. Kavka – nájemníci budou informováni. 
 
Návrh usnesení: RM schvaluje uzavření nájemní smlouvy s paní Helenou Bikárovou, trvale bytem 

xxxxxxxxxxxxxxxx Kuřim, jejímž předmětem je nájem bytu č. xxxxxxx umístěného 
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ve III. nadzemním podlaží bytového domu č. p. xxx na ul. xxxxxxxxxx v Kuřimi na 
dobu určitou jednoho roku za nájemné ve výši 56,- Kč/m

2
/měs. + zálohy na služby. 

Hlasováno: pro 0, proti 4, nepřítomen 1 (D. Holman). 
Usnesení nebylo přijato. 
 
 
 

20. GOOD 24 s.r.o. - ukončení nájemních smluv 
(Příloha č. 20, 20A, 20B, předkládá Ing. D. Sukalovský, zpracovali Mgr. P. Kavka a A. Janoušková) 
 
Společnost GOOD 24 s.r.o., se sídlem Příkop 843/4 , Brno, IČ 25349902, 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 m

2
. 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. 
 
Dne 3. 10. 2012 proběhlo jednání s panem Bobčíkem, kdy přislíbil úhradu dlužné částky, pod 
podmínkou uzavření dohody o ukončení nájmu ke dni 31. 3. 2013. RM na své schůzi dne 10. 10. 2012 
projednávala příspěvek o ukončení nájemní smlouvy buď výpovědí nájmu, nebo dohodou. Materiál byl 
stažen z jednání a OMP byl pověřen jednáním s panem Bobčíkem. 
 
Dne 12. 10. 2012 proběhlo další jednání s panem Bobčíkem. Z jednání vyplynulo, že pokud bude 
nájemní smlouva ukončena dohodou do 31. 10. 2012, zavazuje se nájemce ponechat restauraci ve 
stavu, v jakém se nachází k dnešnímu dni. V restauraci by nezůstala televize, lednice, pípa (patří 
pivovaru Starobrno), kávovar, talíře, hrnce, sklo a vybavení kuchyně. Nájemce navrhl majetkové 
vypořádání ve výši 1.000.000,- Kč včetně DPH. Investice nájemce byly oceněny ve znaleckém 
posudku Ing. Jana Zámečníka ze dne 21. 9. 2012 a to částkou ve výši 1.552.150,- Kč včetně DPH. 
 
Společnost GOOD 24 s.r.o. má vůči městu některé dosud nezaplacené závazky na nájemném 
a zálohách na služby spojené s užívání nebytových prostor. Na nájemném dluží GOOD 24 s.r.o. 
částku 141.966,- Kč (květen – říjen) a zálohy na služby ve výši 15.000,- Kč (srpen – říjen). Vzájemné 
pohledávky budou vůči sobě započteny v dohodě o ukončení nájemní smlouvy. 
 
Zastupitelstvo města na svém zasedání dne 24. 10. 2012 schválilo rozpočtovým opatřením č. 9 
vyrovnání s firmou GOOD 24 s.r.o. 
Se společností GOOD 24 s.r.o. je ještě uzavřena smlouva o nájmu č. 2012/O/0035 ze dne 22. 6. 2012 
– pronájem části pozemku parc. č. 1810, k. ú. Kuřim, k provozování letní zahrádky. Tato bude také 
ukončena ke dni 31. 10. 2012. Smlouva o umístění reklamy č. 2011/O/0103 ze dne 2. 11. 2011 bude 
ukončena s odkazem na čl. 6.2. této smlouvy, neboť byla navázána dobou nájmu na nájemní smlouvu 
č. 2011/O/0024. 
 
Příloha – dohoda o ukončení NS (restaurace) 
  - dohoda o ukončení NS (zahrádka) 
 
Na jednání RM byl předložen P. Kavkou jmenný seznam majetku, který bude přebrán od společnosti 
GOOD 24 s. r. o. 
 
Diskuse: 
Z. Kříž – navrhuje nařídit mimořádnou inventuru po přebrání do majetku města a provést okamžitou 
výměnu zámků. 
P. Kavka – zítra v 10 hod. je předávání. Kdo chce, může přijít. 
 
Přijaté usnesení: 622/2012 - RM ukládá starostovi města zajistit provedení mimořádné inventarizace 

majetku restaurace kulturního domu. 
Hlasováno: pro 4, nepřítomen 1 (D. Holman). 
 
Přijaté usnesení: 623/2012 - RM schvaluje ukončení nájemní smlouvy č. 2011/O/0024 ve znění 

dodatků, jejímž předmětem je nájem nebytových prostor v objektu č. p. 902 na 
nám. Osvobození (KD) umístěných ve II. NP a I. PP, se společností GOOD 24 
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s.r.o., se sídlem Příkop 843/4, 602 00 Brno, IČ 25349902, dohodou ke dni 31. 10. 
2012. 

Hlasováno: pro 4, nepřítomen 1 (D. Holman). 
 
Přijaté usnesení: 624/2012 - RM schvaluje ukončení nájemní smlouvy č. 2012/O/0035, jejímž 

předmětem je nájem části pozemku parc. č. 1810, k. ú. Kuřim, uzavřené se 
společností GOOD 24 s.r.o., se sídlem Příkop 843/4, 602 00 Brno, IČ 25349902, 
a to dohodou ke dni 31. 10. 2012. 

Hlasováno: pro 4, nepřítomen 1 (D. Holman). 
 
 
 

20.1. Restaurace v KD – vyhlášení záměru 
(Příloha č. 20, 20C, předkládá Ing. D. Sukalovský, zpracovala A. Janoušková) 
 
V případě, že RM schválí ukončení nájmu nebytových prostor v objektu č. p. 902 na nám. Osvobození 
(KD) umístěných ve II. NP a I. PP se společností GOOD 24 s.r.o., se sídlem Příkop 843/4, Brno, IČ 
25349902, tak je nutné okamžitě vyhlásit ve smyslu § 39 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích záměr na 
pronájem předmětných nebytových prostor. 
 
Příloha – záměr na pronájem 
 
Diskuse: 
P. Kavka – jaký bude minimální požadavek nájemného, 90,- Kč/m

2
? 

D. Sukalovský – ano. 
 
Přijaté usnesení: 625/2012 - RM schvaluje záměr na pronájem nebytového prostoru (restaurace) 

umístěného v I. PP a II. NP objektu č. p. 902 (KD Kuřim) na pozemku p. č. 1808, 
vše k. ú. Kuřim na ul. nám. Osvobození v Kuřimi dle přílohy. 

Hlasováno: pro 4, nepřítomen 1 (D. Holman). 
 
 
Z jednání odešel v 15,40 hod. P. Kavka. 
 
 
 

21. Různé 
D. Sukalovský – Jiří Šoltys podal na město Kuřim žalobu. Nyní ji projednává soud a město si musí 
najmout advokáta. J. Šoltys po městu nárokuje 200 tis. Kč za urážku na cti a žádá omluvu. 
A. Zimmermannová. – soud už žalobu přijal a řeší ji. 
 
 
 
Starosta ukončil jednání RM v 15,41 hodin. 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ing. Drago Sukalovský Jiří Koláček 
starosta města 1. místostarosta města 
 
 
 
 
 
Ověřovatel zápisu: Ing. Oldřich Štarha 
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V Kuřimi dne 31. 10. 2012 
 
Zapsala: Petra Glosová 
 
 
Přílohy: 
1, 1A   Plnění usnesení Rady města Kuřimi k 24. 10. 2012 
2   Lenka Koblížková - prominutí poplatku z prodlení 

Helena Bikárová – nájemní smlouva 
Ukončení nájemní smlouvy 

3, 3A, 3B  Společenství vlastníků jednotek – oplocení městského pozemku 
4, 4A   Vyřazení majetku 
5, 5A, 5B  Výběrové řízení „Stavební úpravy ZŠ Tyršova – vestavba 2 tříd“ 
6, 6A, 6B, 6C Osvětlení komunikace pod viaduktem ČD v ul. Nerudova – zahájení 

zadávacího řízení 
7, 7A, 7B, 7C Zahájení zadávacího řízení na výběr dodavatele veřejné zakázky města 

Kuřimi: „Kuřim, ul. Jánská - oprava zpevněných ploch a kaple“ 
8, 8A, 8B, 8C Zahájení zadávacího řízení na výběr dodavatele veřejné zakázky města 

Kuřimi: „Kuřim, zhotovení a dodávka orientačních čísel“ 
9   Vyčlení částky na projektovou dokumentaci „Revitalizace zeleně v Kuřimi“ 
10, 10A, 10B, 10C Výsledky hospodaření k 30. 9. 2012 
11, 11A   Audit řízení a hospodaření společnosti CTSK s.r.o. 
12, 12A   Odkoupení majetku Wellness 
13, 13A, 13B, 13C Odpis nedobytných pohledávek 
14, 14A, 14B, 14C Přidělení bytu v Domě s pečovatelskou službou Kuřim 
15, 15A   Žádost o uvolnění z komise dopravy 
16   Rozpočtové opatření č. 10 
17   Informace a připomínky k projednávaným materiálům 
18, 18A – 18D  Zápis z jednání komise dopravy dne 22. 10. 2012 
19, 19A   Závěry komise pro životní prostředí 
20, 20A – 20E  GOOD 24 s.r.o. - ukončení nájemních smluv 

Restaurace v KD – vyhlášení záměru 


