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Z á p i s   č í s l o  35/2012 
 

ze schůze Rady města Kuřimi konané dne 14. 11. 2012 v zasedací místnosti MěÚ 
Kuřim 

 
Přítomni:  Ing. Drago Sukalovský  starosta 

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

 
   Mgr. Alena Zimmermannová tajemnice MěÚ 
 
 
Ověřovatel zápisu: Zdeněk Kříž 
 
 
Starosta zahájil jednání v 14,05 hodin, na zahájení jednání bylo přítomni 4 členové RM. 
RM je usnášeníschopná. 
PaedDr. D. Holman se dostavil později. 
 
 
Program jednání: 
 

1.  Plnění usnesení Rady města Kuřimi k 7. 11. 2012 
 

2.  E. ON Distribuce, a.s. – zřízení věcného břemene pro stavbu „Kuřim, areál TOS, 
Kuličkové šrouby“ 

2.1.  Ing. Pavel Adamec, xxxxxxxxxxx, Brno – žádost o pronájem pozemků pod 
garážemi 

 
3.  Výměna bytu č. xxxxxx, ul. xxxxxxxx, Kuřim 
3.1.  Schválení dalšího člena Bytového družstva Sv. Ján Kuřim, družstvo 
3.2.  Miluše Outratová, bytem Kuřim, xxxxxxxxxxxxxxxx, a Alena Kořínková, bytem 

Kuřim, xxxxxxxxx – žádost o výměnu obecních bytů v Kuřimi dle ust. § 715 OZ 
3.3.  Výměna bytu č. xxx/xx 
3.4.  Záměr na pronájem nebytových prostor v objektu č. p. 950 ul. Jungmannova, 

Kuřim 
3.5.  Výměna bytu č. xxxx/xx 

 
4.  Objekt sociálního bydlení – prodloužení smluv o ubytování 

 
5.  Vyřazení majetku 

 
6.  Dešťová kanalizace a retenční nádrž vybudovaná při výstavbě V. etapy lokality 

Díly za sv. Janem – ovládací skříň retenční nádrže (hlavní zdroj) 
 

7.  Licenční smlouva o bezúplatném zapůjčení dat z mobilního mapování 
 

8.  Smlouva o umístění reklamy na silničním zábradlí 
 

9.  Výběrové řízení „Sanace vlhkého zdiva MŠ Jungmannova, Kuřim“ 
 

10.  Rozhodnutí o přidělení zakázky města Kuřimi - Zpracování žádosti o dotaci na 
projekt Rekonstrukce sportoviště u ZŠ Jungmannova Kuřim 

 
11.  Rozhodnutí o přidělení zakázky města Kuřimi - Audit projektu Vzdělávání 

v eGon Centru Kuřim 
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12.  Výroční zprávy o činnosti školských příspěvkových organizací zřizovaných 

Městem Kuřimí za školní rok 2011/2012 
 

13.  Odměna ředitelům škol zřizovaných městem Kuřim za kalendářní rok 2012 
 

14.  Smlouva o poskytnutí dotace z rozpočtu Jihomoravského kraje 
 

15.  Rozpočtové opatření č. 11 
 

16.  Odpis nedobytných pohledávek 
 

17.  Závěry komise pro životní prostředí 
 

18.  Informace o jednání Komise Zdravého města Rady města Kuřimi 
 

19.  Informace – vrtaná trubní studna 
 

20.  Informace – rekonstrukce ústředního vytápění SBD Wolkerova 947, Kuřim 
 

21.  Vánoční výzdoba ul. Tyršova a Tišnovská v Kuřimi - Rozhodnutí o přidělení 
zakázky 

 
22.  Výběrové řízení „Provedení administrace zadávacího řízení na výběr projektanta 

staveb Městská sportovní hala v Kuřimi a Společenské a kulturní centrum 
v Kuřimi“ 

 
23.  Zápis komise stavební ze dne 31. 10. 2012 

 
24.  Uzavření Smlouvy o spolupráci v rámci projektu Euroklíč 

 
25.  Zápis z jednání komise dopravy dne 12. 11. 2012 

 
26.  Souhlas s provedením stavby – změna užívání stavby 

 
27.  Drobné stavební úpravy – CSSK – Jungmannova 950, Kuřim 

 
28.  Osvětlení komunikace pod viaduktem ČD v ul. Nerudova v Kuřimi - Rozhodnutí 

o přidělení zakázky 
 

29.  Různé 
 
 
 
 
 

1. Plnění usnesení Rady města Kuřimi k 7. 11. 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: nesplněné úkoly v mezidobí do 7. 11. 2012. 
 
Přijaté usnesení: 626/2012 - RM bere na vědomí stav plnění usnesení k 7. 11. 2012. 
Hlasováno: pro 4, nepřítomen 1 (D. Holman). 
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2. E. ON Distribuce, a.s. – zřízení věcného břemene pro stavbu 
„Kuřim, areál TOS, Kuličkové šrouby“ 
(Příloha č. 2, 2A, 2B, předkládá Ing. D. Sukalovský, zpracovala Ing. V. Fidrmucová) 
 
Společnost E. ON Servisní, s.r.o. v zastoupení investora E. ON Distribuce, a.s. zaslala městu Kuřim 
k podpisu smlouvu o smlouvě budoucí, jejímž předmětem je zřízení věcného břemene v souvislosti se 
stavbou zařízení distribuční soustavy s názvem „Kuřim, areál TOS, kab. sm. VN, Kuličkové šrouby“ – 
viz příloha A.  
Stavbou budou dotčeny pozemky, které jsou ve vlastnictví města Kuřim a to parc. č. 2972, 2976/1 
a 2976/14 vše v k. ú. Kuřim. 
OIRR nemá k realizaci projektu námitky. 
Věcné břemeno bude zřízeno úplatně, na dobu neurčitou, za jednorázovou úhradu v celkové výši 
20.000,- Kč bez DPH. Budoucí smlouvu o zřízení věcného břemene předkládá OMP v příloze B. 
 
Příloha A – situace 
Příloha B – smlouva 
 
Přijaté usnesení: 627/2012 - RM schvaluje zřízení věcného břemene ve prospěch společnosti 

E. ON Distribuce, a.s., se sídlem v Českých Budějovicích, F. A. Gerstnera 2151/6, 
PSČ 370 49, IČ 28085400, jako oprávněného z věcného břemene v rozsahu dle 
přílohy na pozemcích parc. č. 2972, 2976/1 a 2976/14 vše v k. ú. Kuřim, obec 
Kuřim, LV č. 1. Do doby uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene bude 
uzavřena smlouva o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene. Věcné břemeno 
bude zřízeno za jednorázovou úhradu ve výši 20.000,- Kč bez DPH na dobu 
neurčitou, náklady na jeho zřízení ponese oprávněný z věcného břemene. 

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

2.1. Ing. Pavel Adamec, xxxxxxxxxx, Brno – žádost o pronájem 
pozemků pod garážemi 
(Příloha č. 2, 2C, 2D, předkládá Ing. D. Sukalovský, zpracovala Ing. V. Fidrmucová) 
 
Ing. Adamec požádal město Kuřim o odprodej pozemků parc. č.  4328 o vým. 19 m

2
 a parc. č.  4329 

o vým. 19 m
2
 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 C. Ing. Adamec garáže vydražil v rámci konkurzního 
řízení na firmu Lenoxa a.s., se sídlem Bukovského 222/4, Liberec, IČ 25004034. 
ZM dne 16. 10. 2012 nevyhovělo žádosti Ing. Adamce k odprodeji pozemků. 
Dne 24. 10. 2012 požádal Ing. Adamec o uzavření nájemní smlouvy na předmětné pozemky – viz 
příloha D. 
Vzhledem k tomu, že Ing. Tomšů (jednatel Centra technických služeb Kuřim, s.r.o.) má o pozemky 
případně i o garáže (za rozumnou cenu) zájem, OMP nedoporučuje nájem pozemků. 
V případě vůle RM pozemky pronajmout navrhuje OMP nájemné ve stejné výši jako u posledního 
nájemce tj. 110,-Kč/m

2
/rok. 

 
Příloha C – situace 
Příloha D – žádost Ing. Adamce 
 
Návrh usnesení: RM schvaluje záměr na pronájem pozemků parc. č. 4328 a parc. č. 4329 v k. ú. 

Kuřim o celkové výměře 38 m
2
 za nájemné ve výši 110,- Kč/m

2
/rok s roční 

valorizací, Ing. Pavlu Adamcovi bytem xxxxxxxxxx Brno, na dobu neurčitou 
s tříměsíční výpovědní lhůtou. 

Hlasováno: pro 0, proti 4, nepřítomen 1 (D. Holman). 
Usnesení nebylo přijato. 
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3.1. Schválení dalšího člena Bytového družstva Sv. Ján Kuřim, 
družstvo 
(Příloha č. 3, předkládá Ing. D. Sukalovský, zpracovala A. Janoušková) 
 
Město Kuřim je většinový spoluvlastník družstevního bytu č. xx v domě č. p. xxxx ul. xxxxxxxxx 
v Kuřimi. Podle pravidel stanovených pro poskytování dotací na výstavbu nájemních bytů a v souladu 
s uzavřenými smlouvami o sdružení, o výstavbě a o převodu nemovitostí město jako 51 % vlastník 
rozhoduje o budoucím pronájmu družstevních bytů členům družstva. 
 
Přijaté usnesení: 628/2012 - RM bere na vědomí uzavření „dohody o převodu práv a povinností 

spojených s členstvím v bytovém družstvu“ mezi panem Davidem Ondráčkem, 
trvale bytem xxxxxxxxxxxxxxxx 664 34 Kuřim, a paní Mgr. Monikou Burkartovou, 
trvale bytem xxxxxxxxxxxx 664 34 Kuřim a schvaluje budoucí pronájem bytové 
jednotky č. xxxx/xx členu Bytového družstva Sv. Ján Kuřim, družstvo, se sídlem 
Jungmannova 968, 664 34 Kuřim, IČ 26277212 – paní Mgr. Monice Burkartové, 
trvale bytem xxxxxxxxx 664 34 Kuřim. 

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

3.2. Miluše Outratová, bytem Kuřim, xxxxxxxxxxxx, a Alena 
Kořínková, bytem Kuřim, xxxxxxxxxxx – žádost o výměnu obecních 
bytů v Kuřimi dle ust. § 715 OZ 
(Příloha č. 3, předkládá Ing. D. Sukalovský, zpracovala A. Janoušková) 
 
Paní Miluše Outratová je nájemcem obecního bytu č. xxxxxx, 2+1, ul. xxxxxxxxxxxxxx v Kuřimi, ve 
kterém bydlí s přítelem a dětmi. Paní Alena Kořínková je nájemcem obecního bytu č. xxxxxxx 3+1, ul. 
xxxxxxx v Kuřimi. Nájemci obou obecních bytů se mezi sebou dohodli na výměně a tímto žádají 
pronajímatele o souhlas ve smyslu § 715 občanského zákoníku. 
Správci bytů potvrdili, že na bytech nejsou evidovány dluhy na nájemném a zálohách na služby. 
Paní Outratová má nájemní smlouvu uzavřenou na dobu určitou, která se vždy po třech měsících 
prodlužuje. Paní Kořínková má nájemní smlouvu uzavřenou na dobu neurčitou. OMP doporučuje 
stejný režim u obou nájemců zachovat i nadále. 
 
Přijaté usnesení: 629/2012 - RM schvaluje výměnu bytu č. xxxxxxx na ul. xxxxxxxxxxx v Kuřimi - 

nový nájemce Alena Kořínková, trvale bytem Kuřim, xxxxxxxxx, za byt č. xxxxxx na 
ul. xxxxxxx v Kuřimi – nový nájemce Miluše Outratová, trvale bytem Kuřim, xx 
xxxxxxxxxxxx. 

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

3.3. Výměna bytu č. xxx/xx 
(Příloha č. 3, předkládá Ing. D. Sukalovský, zpracovala A. Janoušková) 
 
Odbor majetkoprávní zveřejnil dne 3. 10. 2012 nabídku obecního bytu č. xxxxxxx umístěného 
v podkroví bytového domu č. p. xxxxxxxxxxx na ul. xxxxxxxxxxxxx v Kuřimi na základě Obecně 
závazné vyhlášky města Kuřimi č. 9/1999, o volných bytech v majetku Města a bytových náhradách, 
stávajícím nájemcům k výměně, případně vlastníkům bytových jednotek ke směně bytů. 
Prohlídka předmětné bytové jednotky proběhla dne 29. 10. 2012. O výměnu bytu požádali pouze 
manželé Mudroňovi, společní nájemci obecního bytu č. xxxxxx 1+1, který je umístěn na ul. xxxxxxxxxx 
v Kuřimi. Jelikož nikdo jiný o výměnu či směnu bytu nepožádal, byt získávají manželé Mudroňovi. Ti 
by se chtěli přestěhovat k 1. 12. 2012. S manž. Mudroňovými je nájemní smlouva uzavřena na dobu 
neurčitou, OMP uzavře se společnými nájemci i v novém bytě smlouvu na dobu neurčitou. Stávající 
smlouvu je nutné ukončit dohodou. 
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Přijaté usnesení: 630/2012 - RM schvaluje ukončení nájemní smlouvy uzavřené s manž. Michalem 

a Evou Mudroňovými, trvale bytem xxxxxxxxxxxxx Kuřim, jejímž předmětem je 
nájem bytové jednotky č. xxxxx umístěné v I. nadzemním podlaží budovy č. p. xxx, 
xxxxxxxx ul. xxxxxxxxx v Kuřimi, dohodou ke dni 30. 11. 2012. 

 
Přijaté usnesení: 631/2012 - RM schvaluje uzavření nájemní smlouvy s manž. Michalem a Evou 

Mudroňovými, trvale bytem xxxxxxxxxxxxx Kuřim, jejímž předmětem je nájem bytu 
č. xxxxxxx umístěného v podkroví budovy č. p. xxxxxxxxxxxxxx na ul. xx 
xxxxxxxxxxxx v Kuřimi na dobu neurčitou za nájemné ve výši 56,- Kč/m

2
/měs. + 

zálohy na služby. 
Bylo hlasováno pro obě usnesení společně: pro 4, nepřítomen 1 (D. Holman). 
 
 
 
 

3.4. Záměr na pronájem nebytových prostor v objektu č. p. 950 ul. 
Jungmannova, Kuřim 
(Příloha č. 3, předkládá Ing. D. Sukalovský, zpracovala A. Janoušková) 
 
Město Kuřim je vlastníkem objektu č. p. 950 na ul. Jungmannova v Kuřimi. V tomto objektu jsou dosud 
nepronajaté kanceláře umístěné ve II. nadzemním podlaží budovy, a to místnost č. 1 a místnost č. 8. 
O pronájem těchto kanceláří projevila žádostí ze dne 31. 10. 2012 zájem paní Hana Gottwaldová, 
xxxxxxxxxx 664 83 Domašov, IČ 48853909, která zde chce provozovat účetní služby. 
Odbor majetkoprávní upozorňuje, že se musí ve smyslu § 39 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, 
vyhlásit záměr na pronájem předmětných nebytových prostor. 
 
Diskuse: 
Z. Kříž – na internetovém portálu „Mapy CZ“ je budova pořád v majetku společnosti Žilka s.r.o. místo 
Města Kuřim. 
 
Přijaté usnesení: 632/2012 - RM schvaluje záměr na pronájem nebytových prostor umístěných ve 

II. nadzemním podlaží budovy č. p. 950 na ul. Jungmannova na pozemku p. č. 
1818 vše k. ú. Kuřim, a to místnosti č. 1 o výměře 10,5 m

2
 a místnosti č. 8 

o výměře 8,8 m
2
, za nájemné 124,- Kč/m

2
/měs. + paušální poplatek za služby ve 

výši 75,- Kč/m
2
/měsíc + 20% DPH s úpravou podle aktuálních cen energií, s roční 

valorizací na dobu neurčitou s tříměsíční výpovědní lhůtou. 
Hlasováno: pro 4, nepřítomen 1 (D. Holman). 
 
 
 
 

3. Výměna bytu č. xxxxx/xx, ul. xxxxxxxx, Kuřim 
(Příloha č. 3, předkládá Ing. D. Sukalovský, zpracovala A. Janoušková) 
 
Dne 24. 10. 2012 proběhlo výběrové řízení na obsazení bytové jednotky č. xxxxxx umístěné v V. NP 
bytového domu č. p. xxxxxxxxxxx na ul. xxxxxxxxx v Kuřimi. Přihlásili se dva uchazeči – Božena 
Turková, trvale bytem xxxxxxxxxxxxxxxx Kuřim a Zuzana Sarköziová, trvale bytem xxxxxxxxxxxx 
Kuřim. K dohodě přihlášených nedošlo, takže o vítězi rozhodla „obálková metoda“. Vítězem se stala 
paní Sarköziová s nabídnutou částkou ve výši xxxxxxx,- Kč, která má být na pokladně MěÚ Kuřim 
zaplacena do 14. 11. 2012. OMP bude radu města o aktuálním stavu informovat. V případě, že 
nabídnutou částku neuhradí, nemůže být usnesení schváleno a nastupuje další uchazeč. Paní 
Sarköziová se chce přestěhovat k 1. 12. 2012. Předtím je nutno ukončit nájemní smlouvu ve 
stávajícím bytu. 
Paní Sarköziová má nájemní smlouvu uzavřenou na dobu určitou do 12. 1. 2013. 
 
 
Na jednání se dostavil v 14,10 hod. Mgr. P. Kavka – vedoucí odboru majetkoprávního. 
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Diskuse: 
P. Kavka – paní Sarköziová dnešním dnem není dlužník. 
 
Přijaté usnesení: 633/2012 - RM schvaluje ukončení nájemní smlouvy uzavřené s paní Zuzanou 

Sarköziovou, trvale bytem xxxxxxxxxxxxxxxx Kuřim, jejímž předmětem je nájem 
bytové jednotky č. xxxxxx umístěné ve IV. nadzemním podlaží budovy č. p. xxx ul. 
xxxxxxxxxx v Kuřimi, dohodou ke dni 30. 11. 2012. 

 
Přijaté usnesení: 634/2012 - RM schvaluje uzavření nájemní smlouvy s paní Zuzanou Sarköziovou, 

trvale bytem xxxxxxxxxxx Kuřim, jejímž předmětem je nájem bytu č. xxxxxxxx 
umístěného v V. nadzemním podlaží budovy č. p. xxxxxxxxx na ul. xxxxxxxx 
v Kuřimi na dobu určitou do 12. 1. 2013 za nájemné ve výši 56,- Kč/m

2
/měs. + 

zálohy na služby s možností prolongace. 
Bylo hlasováno pro obě usnesení společně: pro 4, nepřítomen 1 (D. Holman). 
 
 
 
 

3.5. Výměna bytu č. xxxx/xx 
(Příloha č. 3, předkládá Ing. D. Sukalovský, zpracovala A. Janoušková) 
 
Odbor majetkoprávní zveřejnil dne 3. 10. 2012 nabídku obecního bytu č. xxxxxx umístěného v IX. 
nadzemním podlaží bytového domu č. p. xxxxxxxx na ul. xxxxxxxx v Kuřimi na základě obecně 
závazné vyhlášky města Kuřimi č. 9/1999, o volných bytech v majetku Města a bytových náhradách, 
stávajícím nájemcům k výměně, případně vlastníkům bytových jednotek ke směně bytů. 
Prohlídka předmětné bytové jednotky proběhla dne 31. 10. 2012. O výměnu bytu požádala pouze paní 
Jitka Rajsiglová, nájemce obecního bytu č. xxxxx 1+kk, který je umístěn na ul. xxxxxxxxx v Kuřimi. 
Jelikož nikdo jiný o výměnu či směnu bytu nepožádal, byt získává paní Rajsiglová. Ta by se chtěla 
přestěhovat k 1. 12. 2012. S paní Rajsiglovou je nájemní smlouva uzavírána na dobu jednoho roku, 
stávající smlouva je uzavřena do 30. 4. 2013. Tuto je nutné ukončit dohodou. Nová nájemní smlouva 
bude uzavřena na dobu určitou do 30. 4. 2013, poté opět na rok prodloužena. 
 
Přijaté usnesení: 635/2012 - RM schvaluje ukončení nájemní smlouvy uzavřené s paní Jitkou 

Rajsiglovou, trvale bytem xxxxxxxxxxxxx Kuřim, jejímž předmětem je nájem bytové 
jednotky č. xxxxxxx umístěné ve IV. nadzemním podlaží budovy č. p. xxx ul. 
xxxxxxxxx v Kuřimi, dohodou ke dni 30. 11. 2012. 

 
Přijaté usnesení: 636/2012 - RM schvaluje uzavření nájemní smlouvy s paní Jitkou Rajsiglovou, 

trvale bytem xxxxxxxxx Kuřim, jejímž předmětem je nájem bytu č. xxxxxxx 
umístěného v IX. nadzemním podlaží budovy č. p. xxxxxxxxxxx na ul. xxxxxxxxxxx 
v Kuřimi na dobu určitou do 30. 4. 2013 za nájemné ve výši 56,- Kč/m2/měs. + 
zálohy na služby. 

Bylo hlasováno pro obě usnesení společně: pro 4, nepřítomen 1 (O. Štarha). 
 
 
 
 

4. Objekt sociálního bydlení – prodloužení smluv o ubytování 
(Příloha č. 4, předkládá Ing. D. Sukalovský, zpracovala J. Chaloupková) 
 
Jiří Peňáz, trvale bytem xxxxxxxxxxxxxxxxx 664 71 Veverská Bítýška, uzavřel dne 2. 12. 2011 
s městem Kuřim na základě usnesení RM č. 536/2011 ze dne 30. 11. 2011 smlouvu o ubytování 
č. 2011/O/0112, jejímž předmětem je ubytování v objektu sociálního bydlení na ul. Tišnovská 
č. p. 1182 v Kuřimi.  
Ivana Tomková, trvale bytem xxxxxxxxx 675 71 Náměšť nad Oslavou, uzavřela dne 2. 12. 2011 
s městem Kuřim na základě usnesení RM č. 537/2011 ze dne 30. 11. 2011 smlouvu o ubytování 
č. 2011/O/0113, jejímž předmětem je ubytování v objektu sociálního bydlení na ul. Tišnovská č. p. 
1182 v Kuřimi.  
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Miloslav Pokorný, trvale bytem xxxxxxxxxxxxx 664 34 Kuřim uzavřel dne 29. 7. 2011 s městem Kuřim 
na základě usnesení RM č. 324/2011 ze dne 13. 7. 2011 smlouvu o ubytování č. 2011/O/0029, jejímž 
předmětem je ubytování v objektu sociálního bydlení na ul. Tišnovská č. p. 1182 v Kuřimi.  
 
Užívání objektu sociálního bydlení výše jmenovanými je bezproblémové. Jelikož nemají nadále kde 
bydlet, žádají RM o prodloužení ubytování.  
OMP předkládá návrh na prodloužení smluv o ubytování o tři měsíce do 28. 2. 2013. 
 
Přijaté usnesení: 637/2012 - RM schvaluje prodloužení smlouvy č. 2011/O/0112 s Jiřím Peňázem, 

trvale bytem xxxxxxxxxxxxxxxx 664 71 Veverská Bítýška, ve věci užívání místnosti 
č. 6 v objektu sociálního bydlení na ul. Tišnovská č. p. 1182 v Kuřimi do 28. 2. 
2013. 

 
Přijaté usnesení: 638/2012 - RM schvaluje prodloužení smlouvy č. 2011/O/0113 s Ivanou 

Tomkovou, trvale bytem xxxxxxxxxxxxx 675 71 Náměšť nad Oslavou, ve věci 
užívání místnosti č. 6 v objektu sociálního bydlení na ul. Tišnovská č. p. 1182 
v Kuřimi do 28. 2. 2013. 

 
Přijaté usnesení: 639/2012 - RM schvaluje prodloužení smlouvy o ubytování č. 2011/O/0029 

s Miloslavem Pokorným, trvale bytem xxxxxxx 664 34 Kuřim, ve věci užívání 
místnosti č. 2 v objektu sociálního bydlení na ul. Tišnovská č. p. 1182 v Kuřimi do 
28. 2. 2013. 

Bylo hlasováno pro všechna usnesení současně: pro 4, nepřítomen 1 (D. Holman). 
 
 
 

5. Vyřazení majetku 
(Přílohy č. 5, 5A, předkládá Ing. D. Sukalovský, zpracovala J. Chaloupková) 
 
Odbor majetkoprávní předkládá RM návrh na vyřazení majetku dle přílohy. 
 
Přijaté usnesení: 640/2012 - RM schvaluje vyřazení majetku z majetku města dle přílohy. 
Hlasováno: pro 3, zdržel se 1 (Z. Kříž), nepřítomen 1 (D. Holman). 
 
 
Z jednání odešel v 14,17 hod. Mgr. P. Kavka. 
 
 
 

6. Dešťová kanalizace a retenční nádrž vybudovaná při výstavbě 
V. etapy lokality Díly za sv. Janem – ovládací skříň retenční nádrže 
(hlavní zdroj) 
(Příloha č. 6, 6A, předkládá Ing. O. Štarha, zpracovala Z. Perková) 
 
Zastupitelstvo města Kuřimi na svém zasedání dne 2. 11. 2006 pod č. usnesení 1018/2006 schválilo 
bezúplatné nabytí stavby „ Díly za sv. Janem V. etapa – dešťová kanalizace a retenční nádrž“ od 
manželů Zdeňka a Jany Kučerovských. Ve spolupráci s odborem majetkovým byly uzavřeny smlouvy 
o bezúplatném zřízení věcného břemene ve prospěch Města Kuřim a Brněnských vodáren 
a kanalizací, a.s. a to po celé trase dešťové kanalizace. Kanalizace a retenční nádrž se bude předávat 
do provozování BVK, a.s. 
Pan Kučerovský prodal firmě EMBRA pozemky, na kterých měla být zřízena věcná břemena 
k dešťové kanalizaci nebo jejímu ochrannému pásmu umístěnému v pozemcích. Uzavírání smluv 
k zřízení věcných břemen bylo zdlouhavé a bez adekvátního výsledku. 
Dalším problémem bylo umístění elektroměru pro retenční nádrž v bytovém domě Dlouhá 1635. 
Několikrát bylo jednáno se zástupcem Společenství vlastníků bytových jednotek Ing. Halvou ve věci 
uzavření smlouvy o právu vstupu pracovníků BVK, a. s, i za úplatu. Podmínky společenství byly 
nepřiměřené, jednání byla proto neúspěšná. Bylo konstatováno, že jediné řešení je vybudování nové 
elektro přípojky a osazení elekroměru mimo dům. Elektro přípojka byla realizována firmou EON až 
v první polovině letošního roku, elektroměr je osazen samostatně u retenční nádrže. 



 8 

Před převzetím dešťové kanalizace a retenční nádrže do majetku města Kuřim, byly osloveny 
Brněnské vodárny a kanalizace, a.s. jako budoucí provozovatel o provedení kontroly ovládací skříně 
retenční nádrže – přenosu dat. Bohužel bylo zjištěno, že v ovládací skříni „odešel“ hlavní zdroj. Město 
Kuřim převezme od investora pouze funkční dar, z toho důvodu byla tato skutečnost sdělena panu 
Kučerovskému a byl požádán o zajištění výměny hlavního zdroje. 
Pan Kučerovský  nám sdělil, že již nechce vkládat žádné investice do retenční nádrže a odvolává se 
na dlouhý proces předávání, kterým bylo způsobeno, že zdroj již nefunguje. 
 
Náklady na výměnu zdroje podle nacenění firmy Simens, s.r.o., která prováděla realizaci, jsou ve výši 
18.850,- Kč bez DPH. 
 
Příloha – Situační nákres kanalizace s ochrannými pásmy 
 
Diskuse: 
D. Sukalovský – pověřuje odbor investiční jednat s panem Kučerovským. 
 
Návrh usnesení: RM schvaluje uhrazení nákladů na výměnu hlavního zdroje v ovládací skříni 

retenční nádrže umístěné na objektu bytového domu v Kuřimi, ul. Dlouhá 1635, 
manžely Zdeňka Kučerovského, bytem xxxxxxxxxxx 612 00 Brno, a Jany 
Kučerovské, bytem xxxxxxxxxxxxxxxxxxx 612 00 Brno. 

 
Návrh usnesení: RM schvaluje uhrazení poloviny nákladů na výměnu hlavního zdroje v ovládací 

skříni retenční nádrže umístěné na objektu bytového domu v Kuřimi, ul. Dlouhá 
1635, manžely Zdeňka Kučerovského, bytem xxxxxxxxx 612 00 Brno, a Jany 
Kučerovské, bytem xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 612 00 Brno. Druhou část nákladů 
uhradí Město Kuřim. 

 
Návrh usnesení: RM schvaluje uhrazení nákladů na výměnu hlavního zdroje v ovládací skříni 

retenční nádrže umístěné na objektu bytového domu v Kuřimi, ul. Dlouhá 1635, 
z rozpočtu Města Kuřim. 

Bylo hlasováno pro všechna usnesení společně: pro 0, proti 4, nepřítomen 1 (D. Holman). 
Usnesení nebyla přijata. 
 
 
 
 

7. Licenční smlouva o bezúplatném zapůjčení dat z mobilního 
mapování 
(Příloha č. 7, 7A, předkládá Ing. O. Štarha, zpracovala Mgr. D. Montagová) 
 
Firma GEODIS BRNO, spol. s r.o. nabízí pro města, ve kterých již dříve prováděla mobilní mapování 
ulic, zdarma k zapůjčení data - 5 km komunikací ve městě a ortofotomapu z roku 2010 s rozlišením 20 
cm/px. S poskytnutými daty nabízí 1 licenci SW PanoramaGIS®, která umožňuje zobrazovat 
panoramatické snímky, určovat polohu a měřit polohy objektů. Licence je také zdarma časově 
omezená na tři měsíce.  
 
Příloha č. 1: Licenční smlouva 
 
Diskuse: 
Z. Kříž – co se používá dnes? 
D. Sukalovský – panoramatické snímky nemáme. Nyní je máme možnost zdarma na 3 měsíce 
vyzkoušet. 
 
Přijaté usnesení: 641/2012 - RM schvaluje uzavření licenční smlouvy se společností GEODIS 

BRNO spol. s r.o., se sídlem Lazaretní 11a, 615 00 Brno, IČ 00559709. 
Předmětem smlouvy je bezúplatné zapůjčení dat z mobilního mapování 5 km 
komunikací ve městě Kuřim včetně instalace SW PanoramaGIS® na tři měsíce. 

Hlasováno: pro 4, nepřítomen 1 (D. Holman). 
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8. Smlouva o umístění reklamy na silničním zábradlí 
(Příloha č. 8, 8A, předkládá Ing. O. Štarha, zpracovala Mgr. D. Montagová) 
 
Dne 5. 9. 2012 RM schválila č. usnesení 486/2012 uzavření smlouvy o umístění reklamy na silničním 
zábradlí se společností CEEC Research, s.r.o. sídlem: Dobřejovická 385, 252 43 Praha – západ, 
Průhonice. Pan Jiří Vacek podal 19. 10. 2012 žádost o zrušení umístění banneru na nám. 1. května. 
 
Paní Jana Burianová podala za společnost PROFI CREDIT Czech, a.s., se sídlem Jindřišská 24/941, 
110 00 Praha 1, IČ 618 60 069, 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 15. 11. 2012 do 14. 1. 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 960,- Kč (vč. DPH) 
 
Příloha č. 1. Smlouva o umístění reklamy na silničním zábradlí 
 
Přijaté usnesení: 642/2012 - RM ruší usnesení č. 486/2012 ze dne 5. 9. 2012 ve věci uzavření 

smlouvy na silničním zábradlí se společností CEEC Research, s.r.o. sídlem 
Dobřejovická 385, 252 43 Praha – západ, Průhonice, IČ 29053005. 

 
Přijaté usnesení: 643/2012 - RM schvaluje uzavření smlouvy o umístění reklamy na silničním 

zábradlí v Kuřimi nám. 1. května, se společností PROFI CREDIT Czech, a.s., se 
sídlem Jindřišská 24/941, 110 00 Praha 1, IČ 61860069. Reklamní tabule v počtu 
1 ks bude umístěna v rozsahu 1 pole na dobu 15. 11. 2012 do 14. 1. 2013 za cenu 
960,- Kč. 

Bylo hlasováno pro obě usnesení současně: pro 4, nepřítomen 1 (D. Holman). 
 
 
 
 

9. Výběrové řízení „Sanace vlhkého zdiva MŠ Jungmannova, Kuřim“ 
Rozhodnutí o přidělení zakázky města Kuřimi 
Název (předmět) zakázky: „Sanace vlhkého zdiva MŠ Jungmannova, Kuřim“ 
Zajišťující odbor (ZO): OI 
(Příloha č. 9, 9A, 9B, 9C, předkládá Ing. O. Štarha, zpracovala Ing. J. Honců) 
 
Podle vnitřní směrnice Rady města Kuřim č. 1/2009/RM o veřejných zakázkách, bylo zajišťujícím 
odborem realizováno zadávací řízení na zakázku malého rozsahu na stavební práce s názvem 
„Sanace vlhkého zdiva MŠ Jungmannova, Kuřim“. Jedná o zakázku v limitu do 250 tis. Kč. 
Zakázka je kryta finanční částkou z rozpočtu ve výši 240 tis. Kč, prostředky byly vyčleněny 
rozpočtovým opatřením č. 8 v ZM dne 16. 10. 2012. 
Výzva byla zveřejněna na webových stránkách města dne 22. 10. 2012 a sejmuta dne 31. 10. 2012. 
Na výzvu bylo upozorněno e-mailem celkem 7 firem. Komise byla stanovena na návrh zajišťujícího 
odboru jako tříčlenná. Hodnotící komise se sešla dne 5. 11. 2012, v 16,00 hod., nejprve provedla 
otevření obálek s nabídkami a po té kontrolu úplnosti a posouzení nabídek. Nabídku odevzdali celkem 
4 uchazeči, z toho dva uchazeči nedoložili doklad o odborné způsobilosti odpovědné osoby, doklady u 
těchto dvou uchazečů nebyly dodatečně vyžádány vzhledem k tomu, že jejich nabídky nebyly nejnižší, 
ostatní dvě nabídky byly úplné.  Jediným hodnotícím kritériem byla cena. 
Na základě zhodnocení získaných nabídek je zajišťujícím odborem a výběrovou komisí doporučena 
Radě města nejvhodnější nabídka firmy ESOX, spol. s. r. o., Brno, Libušina tř. 826/23, PSČ 623 00, 
která předložila nabídku v celkové hodnotě 183.667,- Kč vč. DPH. 
 
Příloha: zpráva o posouzení a hodnocení nabídek 

protokol o otevírání obálek 
kontrola úplnosti nabídek 
návrh smlouvy o dílo 

 
Přijaté usnesení: 644/2012 - RM souhlasí s výsledkem hodnocení uvedeným ve zprávě 

o posouzení a hodnocení nabídek na zakázku malého rozsahu na stavební práce 
„Sanace vlhkého zdiva MŠ Jungmannova, Kuřim“ a souhlasí s uzavřením smlouvy 
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o dílo s firmou ESOX, spol.s.r.o., Brno, Libušina tř. 826/23, PSČ 623 00, IČ 
00558010, která předložila nejvhodnější nabídku v celkové hodnotě 183.667,- Kč 
vč. DPH. 

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

10. Rozhodnutí o přidělení zakázky města Kuřimi - Zpracování 
žádosti o dotaci na projekt Rekonstrukce sportoviště u ZŠ 
Jungmannova Kuřim 
Zajišťující odbor: investiční 
(Příloha č. 10, 10A, 10B, předkládá Ing. O. Štarha, zpracovala Ing. N. Šiblová) 
 
V souladu s Vnitřní směrnicí Rady města Kuřimi č. 1/2009 RM, o veřejných zakázkách města Kuřimi 
byl zajišťujícím odborem OI proveden průzkum trhu pro zadání zakázky města do 100.000,- Kč bez 
DPH s názvem „Zpracování žádosti o dotaci na projekt Rekonstrukce sportoviště u ZŠ 
Jungmannova Kuřim“. Prostřednictvím písemného oslovení uchazečů s referencemi úspěšně 
zpracovaných žádostí o dotaci na obdobné projekty byly získány nabídky pěti uchazečů. Na základě 
zhodnocení získaných nabídek je zajišťujícím odborem doporučena radě města jako nejvhodnější 
nabídka společnosti AQE advisors, a.s., se sídlem Třída Kpt. Jaroše 1944/31, 602 00 Brno, IČ 
26954770, zastoupené Ing. Janem Havránkem, předsedou představenstva, v celkové hodnotě 
40.000,- Kč bez DPH (48.000,- Kč včetně DPH). Finanční plnění této zakázky bude realizováno 
z ORGu 1208 000 000 Hřiště u ZŠ Jungmannova. 
 
Příloha č. A: Zhodnocení získaných nabídek 
Příloha č. B: Návrh mandátní smlouvy 
 
Diskuse: 
Z. Kříž – kdy se bude realizovat? 
O. Štarha – v příštím roce. 
D. Sukalovský – dotační titul byl již vyhlášený a v letošním roce se žádost musí podat. 
 
Přijaté usnesení: 645/2012 - RM souhlasí s výsledkem hodnocení nabídek na zakázku „Zpracování 

žádosti o dotaci na projekt Rekonstrukce sportoviště u ZŠ Jungmannova Kuřim“ 
a souhlasí s uzavřením mandátní smlouvy se společností AQE advisors, a.s., se 
sídlem Třída Kpt. Jaroše 1944/31, 602 00 Brno, IČ 26954770, která předložila 
nejvhodnější nabídku v celkové hodnotě 48.000,- Kč. 

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

11. Rozhodnutí o přidělení zakázky města Kuřimi - Audit projektu 
Vzdělávání v eGon Centru Kuřim 
Zajišťující odbor: investiční 
(Příloha č. 11, 11A, 11B, předkládá Ing. D. Sukalovský, zpracovala Ing. N. Šiblová) 
 
Na základě Rozhodnutí o poskytnutí dotace vydaného Ministerstvem vnitra v rámci Operačního 
programu Lidské zdroje a zaměstnanost (OPLZZ) realizuje Město Kuřim od 1. 8. 2010 projekt 
Vzdělávání v eGon Centru Kuřim. Jednou z povinností příjemce dotace je zajištění vypracování auditu 
projektu po jeho ukončení. Uzavřít smlouvu s auditorem je třeba podle podmínek dotačního programu 
nejpozději 7 měsíců před ukončením projektu. Dle harmonogramu realizace je ukončení projektu 
plánováno na 31. 7. 2013. Náklady na audit jsou součástí způsobilých výdajů uvedených v rozpočtu 
projektu a jsou zahrnuty do rozpočtové položky „Náklady vyplývající přímo ze smlouvy“. Audit musí 
splňovat náležitosti požadované OPLZZ a musí být proveden auditorem schváleným Komorou 
auditorů České republiky. Zpráva auditora bude přiložena k žádosti o závěrečnou platbu dotace. 
V souladu s Vnitřní směrnicí Rady města Kuřimi č. 1/2009 RM, o veřejných zakázkách města Kuřimi 
byl zajišťujícím odborem OI proveden průzkum trhu pro zadání zakázky města do 100.000,- Kč bez 
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DPH s názvem „Audit projektu Vzdělávání v eGon Centru Kuřim“. Prostřednictvím písemného 
oslovení byly získány nabídky 3 uchazečů. Na základě zhodnocení získaných nabídek je zajišťujícím 
odborem doporučena radě města jako nejvhodnější nabídka Doc. Ing. Václava Kupčáka, CSc., se 
sídlem Tř. 1. máje 1614, 753 01 Hranice, IČ 44827576, neplátce DPH, auditor (Komora auditorů ČR, 
č. oprávnění 1721), v celkové hodnotě 30.000,- Kč. Doc. Ing. Václav Kupčák, CSc. má zkušenosti 
s vypracováním auditů pro projekty financované z OPLZZ a provádí přezkum hospodaření Města 
Kuřimi. Finanční plnění této zakázky bude realizováno v roce 2013 z ORGu 1124 000 000 Posilování 
veřejné správy - e-Government. 
 
Příloha č. A: Zhodnocení získaných nabídek 
Příloha č. B: Návrh smlouvy o provedení auditu 
 
Diskuse: 
D. Sukalovský – upozorňuje na změnu čl. III smlouvy – termín zahájení bude 31. 7. 2013 a termín 
předání zprávy do 20. 9. 2013. 
 
Přijaté usnesení: 646/2012 - RM souhlasí s výsledkem hodnocení nabídek na zakázku „Audit 

projektu Vzdělávání v eGon Centru Kuřim“ a souhlasí s uzavřením smlouvy 
o provedení auditu s Doc. Ing. Václavem Kupčákem, CSc., se sídlem Tř. 1. máje 
1614, 753 01 Hranice, IČ 48827576, který předložil nejvhodnější nabídku v celkové 
hodnotě 30.000,- Kč, se změnou dle zápisu. 

Hlasováno: pro 3, proti 1 (Z. Kříž), nepřítomen 1 (D. Holman). 
 
 
 
 

14. Smlouva o poskytnutí dotace z rozpočtu Jihomoravského kraje 
(Příloha č. 14, 14A, 14B, 14C, předkládá. J. Koláček, zpracovala Ing. J. Sikorová) 
 
Dne 7. 11. 2012 obdržel odbor životního prostředí od Jihomoravského kraje Oznámení o schválení 
poskytnutí finanční podpory na hospodaření v lesích dle žádosti podané městem Kuřimi dne 27. 4. 
2012. Finanční podporu v hodnotě 9.000,- Kč za umělou obnovu lesa město Kuřim obdrží do 30 dnů 
od podpisu smlouvy. 
 
Příloha: Oznámení o poskytnutí dotace 

Smlouva na poskytnutí dotace 
Žádost o poskytnutí dotace 

 
Přijaté usnesení: 647/2012 - RM souhlasí s uzavřením smlouvy s Jihomoravským krajem ag. 

č. 015596/12/OŽP na poskytnutí dotace na hospodaření v lesích v celkové výši 
9.000 Kč. 

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

16. Odpis nedobytných pohledávek 
(Příloha č. 16, 16A, 16B, 16C, 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 
Pohledávka v částce 6.146,58 Kč vznikla neuhrazením pronájmu komína dle smlouvy uzavřené mezi 
CSS Kuřim a firmou Lenoxa za období 1. 1. - 31. 7. 2009. 
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Druhá částka ve výši 7.573,93 Kč vznikla neuhrazením dobropisu za UT, OTV za r. 2008. Dobropis 
vystavený Firmou Lenoxa byl vystaven na základě vzniklého přeplatku na zaplacených zálohách CSS 
Kuřim. Přeplatek na zálohách nebyl vrácen. Lenoxa nikdy pohledávky CSS Kuřim nezpochybnila, ale 
na upomínky nijak nereagovala. V té době měla firma Lenoxa již velké finanční problémy. Tuto situaci 
řešila ekonomka organizace s firmou i telefonicky. Vždy byla spojena s jiným pracovníkem, nikdo nic 
nemohl rozhodnout, odvolávali se na ředitele. Ředitelka CSS Kuřim žádala o osobní schůzku ředitele 
firmy Mgr. Jana Podolského. Schůzka byla sjednána, termín byl z důvodu jeho nemoci několikrát 
odložen. Vzhledem k vzniklé situaci ve firmě se schůzka nakonec nekonala. 
Firma Lenoxa byla opakovaně písemně upomínána, aby svoje pohledávky uhradila (viz kopie 
přežalobních upomínek). Dne 31. 3. 2010 CSS Kuřim předalo Městu Kuřim (Mgr. Davidové) soupis 
pohledávek za firmou Lenoxa (viz přiložená kopie). Na základě ústní zprávy Mgr. Davidové tyto 
pohledávky nebyly z důvodu jejich nízké hodnoty přihlášeny k vymáhání. Mgr. Davidová, jako vedoucí 
majetkoprávního odboru měla celou záležitost s firmou Lenoxa na starosti. Přihlášení pohledávek 
k vymáhání za Firmou Lenoxa nemohlo CSS Kuřim ovlivnit. Je proto téměř jistý předpoklad, že 
pohledávky nebudou nikdy uhrazeny. 
Pozn.: Veškeré problémy s firmou Lenoxa vznikly výpovědí smlouvy uzavřené mezi firmou a CSS 
Kuřim v r. 2009. Firma Lenoxa na základě ukončení smlouvy zaslala CSS Kuřim dopis s vyčíslenými 
náklady spojené s odpojením od CZT v částce 1. 460 281,-Kč. Tento dopis byl předán Mgr. Davidové 
k dalšímu řešení. CSS Kuřim nebylo jedinou organizací, která dopis s podobnou částkou obdržela. 
Vzniklé pohledávky se vztahují ke stejnému časovému období. 
 
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. 

 
Přijaté usnesení: 648/2012 - RM schvaluje odepsání 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, dle zápisu. 

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

17. Závěry komise pro životní prostředí 
(Příloha č. 17, 17A, 17B, předkládá J. Koláček, zpracovala Ing. J. Sikorová) 
 
Komise pro životní prostředí se sešla 5.11 2012 v 17:10 h a na pořadu jednání byly tyto body: 
 
Program jednání:  1) zahájení 
 2) žádosti o kácení dřevin v rámci revitalizace zeleně v Kuřimi 
 3) diskuze 
 
Příloha: Zápis z komise ze dne 5. 11. 2012 
 
Přijaté usnesení: 649/2012 - RM schvaluje závěry komise pro životní prostředí v bodě č. 2 a bere 

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

18. Informace o jednání Komise Zdravého města Rady města Kuřimi 
(Příloha č. 18, 18A, předkládá PaedDr. D. Holman, zpracovala Ing. N. Šiblová) 
 
Komise Zdravého města Rady města Kuřimi se sešla dne 29. 10. 2012. Projednávána byla témata: 
1) Diskuse na téma připravovaných a realizovaných komunitních projektů 
2) Studie "Sportovně-rekreační plocha Kuřim, Díly za Svatým Jánem" 
3) Projektová dokumentace „Rekonstrukce sportoviště u ZŠ Jungmannova“ 
4) Informace o přípravě výstavby sportovní haly 
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Příloha: Zápis z jednání Komise Zdravého města Rady města Kuřimi ze dne 29. 10. 2012 
 
Přijaté usnesení: 650/2012 - RM bere na vědomí závěry z jednání Komise Zdravého města Rady 

města Kuřimi ze dne 29. 10. 2012. 
Hlasováno: pro 4, nepřítomen 1 (D. Holman). 
 
 
 

19. Informace – vrtaná trubní studna 
(Příloha č. 19, předkládá Ing. O. Štarha, zpracovala Z. Perková) 
 
Stavební a vodoprávní odbor Městského úřadu v Kuřimi rozhodnutím č. j. MK/3294/11/ OSVO ze dne 
2. 3. 2011 vydal stavební povolení na stavbu vodního díla „ Vrtaná trubní studna“ spočívající ve 
vybudování trubní studny o hloubce 85 m a armaturní šachty o rozměrech 1,5x2,5x2,1m 
z vodostavebního betonu. Vrtaná studna byla realizována koncem roku 2011 a úprava zhlaví 
a armaturní šachta nebyla doposud realizována z důvodu řešení co možná největšího využití vodního 
zdroje pro potřeby Města. 
Z důvodu využívání vrtu k zálivce ve sportovním areálu hrozí městu Kuřim pokuta za užívání stavby 
bez kolaudace ve výši do 1 mil. Kč. 
Náklady na vybudování armaturní šachty byly v PD vyčísleny ve výši 540.000,- Kč, v případě, že by se 
přistoupilo na méně komfortní řešení vybudování šachty z betonových armovaných skruží o průměr 
1,5 m, by se cena za realizaci pohybovala kolem 180.000,- Kč i s vybudováním oplocení ke zřízení 
ochranného pásma 1. stupně kolem vodního zdroje (5x5m). 
Odbor investiční navrhuje zařadit do investičních akcí na rok 2013 realizaci šachty s úpravou zhlaví 
a vybudování oplocení ke zřízení ochranného pásma vodního zdroje tak, aby stavba mohla být 
zkolaudována. 
 
 
Na jednání se dostavil v 14,28 hod. D. Holman a L. Slámová – ředitelka mateřské školy. 
 
 
 

12. Výroční zprávy o činnosti školských příspěvkových organizací 
zřizovaných Městem Kuřimí za školní rok 2011/2012 
(Příloha č. 12, 12A, předkládá J. Koláček, zpracovala Mgr. H. Němcová) 
 
Dle § 10 odst. 3 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném 
a jiném vzdělávání (školský zákon), v platném znění a vyhlášky MŠMT č. 15/2005 Sb., kterou se 
stanoví náležitosti dlouhodobých záměrů, výročních zpráv a vlastního hodnocení školy, v platném 
znění, musí ředitelé základních škol předkládat školské radě a následně po jejím schválení 
i zřizovateli, „Výroční zprávu o činnosti školy za uplynulý školní rok“. Tuto povinnost nemají ředitelky 
mateřských škol, ale v minulých letech se dohodl zřizovatel s ředitelkou kuřimské mateřské školy na 
vypracování „Výroční zprávy o činnosti MŠ“ a zaslání radě města ve stejném termínu, jako ředitelé 
základních škol. Výroční zprávy slouží k základní orientaci o činnosti školy, využívání jejich kapacity, 
výukových programech, počtu tříd dětí a žáků, kvalifikovanosti pedagogických pracovníků, dalším 
vzdělávání pedagogických pracovníků a akcích pořádaných školou. 
Pro radu města uvádím pouze základní data, protože jednotlivé výroční zprávy jsou přílohou 
k podrobnějšímu prostudování.  
 
Přílohy: Výběr z Výročních zpráv o činnosti škol za školní rok 2011/2012 (Úplné znění je k dispozici 

u Mgr. Hany Němcové) 
 
Diskuse: 
D. Holman – materiály jsou dodány pozdě. Ptá se, kolik je nyní ve školce umístěno dětí? 
L. Slámová – nyní je ve školce 441 dětí. Uspokojeny jsou děti narozené do 30. 8. a všechny děti 
zaměstnaných matek. Neuspokojených 3 letých dětí je cca 30 - 40. Dále je nabídka míst v mateřské 
škole v České, která se bude otevírat od 01/2013. 
 
Z jednání odešla v 14,31 hod. L. Slámová. 
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Na jednání se dostavil v 14,31 hod. R. Mach – ředitel ZŠ Jungmannova. 
 
Diskuse: 
D. Sukalovský – nabízí k využití prostory objektu na ul. Wolkerova. 
R. Mach – byl by spíše pro prostory vedle základní školy, kde měla své sídlo „Služba škole“. 
 
Z jednání odešel v 15,35 hod. R. Mach. 
 
Na jednání se dostavil v 15,35 hod. S. Plchot – ředitel ZŠ Tyršova. 
 
Diskuse: 
S. Plchot – měla by být dána pravidla, jak má vypadat výroční zpráva. 
 
Přijaté usnesení: 651/2012 - RM bere na vědomí „Výroční zprávu o činnosti Mateřské školy Kuřim, 

Zborovská 887, okres Brno-venkov, příspěvkové organizace za školní rok 
2011/2012“. 

 
Přijaté usnesení: 652/2012 - RM bere na vědomí „Výroční zprávu o činnosti Základní školy, Kuřim, 

Jungmannova 813, okres Brno-venkov, příspěvkové organizace za školní rok 
2011/2012“. 

 
Přijaté usnesení: 653/2012 - RM bere na vědomí „Výroční zprávu o činnosti Základní školy Kuřim, 

Tyršova 1255, okres Brno-venkov, příspěvkové organizace za školní rok 
2011/2012“. 

Bylo hlasováno pro všechna usnesení společně: pro 5. 
 
 
 
 

13. Odměna ředitelům škol zřizovaných městem Kuřim za 
kalendářní rok 2012 
(Příloha č. 13, 13A, 13B, 13C, 13D, předkládá J. Koláček, zpracovala Mgr. H. Němcová) 
 
Ředitelé školských příspěvkových organizací jsou zaměstnanci školské příspěvkové organizace, které 
jsou zároveň statutárním orgánem, jinak řečeno jsou zaměstnanci sami sebe. Nemohou si však sami 
určovat plat a jeho složky, ani přiznávat odměny. Toto je v zákonné pravomoci rady města, která je na 
pracovní místo ředitele školy jmenovala. 
Rada města Kuřimi se v roce 2005 usnesla, že odměnu ředitelům školských příspěvkových organizací 
bude přiznávat jednou ročně, a to koncem kalendářního roku. Každoročně byly odměny ředitelů radě 
města navrhovány na základě hodnocení jejich roční práce dle předložených autoevaluačních tabulek. 
Ředitelé škol však neměli možnost se osobně vyjádřit a upřesnit některé uvedené body radě města. 
Proto bylo letos, po poradě, navrženo, že ředitelé škol sami seznámí členy rady se svou autoevaluací 
a zhodnotí svoji celoroční práci. 
Z důvodu rovného přístupu, byly vytvořeny pro všechny stejné okruhy kritérií, na které ředitelé odpoví. 
Okruhy vycházejí mimo jiné i z výroční zprávy o činnosti školy, kterou také projednává rada města, 
a jsou rozděleny na několik částí: 

- manažerskou, 
- vzdělávací,  
- aktivitu ředitele školy, 
- další 

Okruhy viz příloha. 
Členové rady města budou mít možnost sami posoudit aktivitu ředitelů. 
Kritéria byla ředitelům škol, spolu s pozvánkou na radu města, elektronicky dopředu zaslána. Na radu 
města si ředitelé donesou výroční zprávu a vyplněnou tabulku „Vlastní hodnocení práce ředitelů za rok 
2012“. Elektronicky zašlou tabulku do 8. 11. 2012 a písemně odevzdají po radě města referentce pro 
školství. 
Odměna ředitelům škol by měla ocenit jejich aktivitu a práci nad rámec jejich povinností. Kritériem by 
měla být reprezentace školy, její propagace, naplněnost školy do výše její kapacity, organizace 
a aktivní podíl na akcích pro děti a žáky nad rámec výuky, včasné a bezproblémové plnění požadavků  
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zřizovatele, rychlé a ochotné reagování na podněty ze strany rodičů a zákonných zástupců dětí 
a žáků, dobrá personální politika, která vede ke zkvalitňování výuky a provozu školy, údržba 
svěřeného majetku a jeho využívání nejenom školou, ale i veřejností, aj. 
Odměna sice není nároková složka platu, ale má pro další práci motivační charakter. 
Odměna ředitelům není vyplácena z rozpočtu města, ale z rozpočtu příspěvkové organizace 
nebo z jejího fondu odměn. 
 
Příloha: Okruhy hodnocení práce ředitelů. 
 
 
Diskuse: 
D. Holman – ptá se na úspěchy základní školy Tyršova. 
S. Plchot – za největší úspěchy považuje zlepšení výsledků v angličtině a matematice. 
D. Sukalovský – s jakou investiční akcí škola počítá v novém roce? 
S. Plchot – rekonstrukce sociálky na ZŠ Tyršova, a to nejlépe během prázdnin. 
D. Sukalovský – jak se díváte na případnou dopravu dětí miniautobusem z lokality Dílů na ZŠ 
Komenského? 
S. Plchot – je pro. 
D. Sukalovský – jak se díváte na přesun jedné první třídy na ZŠ Tyršova? 
S. Plchot – není úplně proti. Pokud bude naplněna kapacita ZŠ Komenského, potom to bude nutnost. 
 
Z jednání odešel v 14,42 hod. S. Plchot. 
 
Na jednání se dostavil v 14,43 hod. R. Mach. 
 
Diskuse: 
D. Holman – ptá se na úspěchy základní školy Jungmannova. 
R. Mach – podle srovnání scio testů dosáhli úspěchu v angličtině, bohužel nastal propad v němčině. 
Dalším úspěchem je kvalitnější spolupráce s rodiči. 
D. Sukalovský – s jakou investiční akcí škola počítá v novém roce? 
R. Mach – komíny dodělají v tomto roce. Žádnou jinou větší investici nebudou provádět. 
 
 
Z jednání odešel v 14,50hod. R. Mach. 
 
Na jednání se dostavila v 14,50 hod. L. Slámová. 
 
Diskuse: 
D. Sukalovský – ptá se na úspěchy v letošním roce? 
L. Slámová – máme vybavené všechny školky. Jen MŠ Zborovskou by bylo potřeba opravit. 
O. Štarha – pokud se bude opravovat, tak komplexně. 
D. Sukalovský – s jakou investiční akcí škola počítá v novém roce? 
L. Slámová – dovybavit hřiště školky na ul. Komenského, vyměnit okna v MŠ Zborovská – nejhorší je 
spodní patro. 
D. Sukalovský – kuchyň je funkční? 
L. Slámová – funguje. Dokoupili jsme vybavení, nyní by byl potřeba větší konvektomat. 
Z. Kříž – upozorňuje na stromy nad potokem u školní zahrady, nebezpečí pádu a úrazu. 
D. Sukalovský – žádá paní ředitelku, aby děti z mateřských škol vyrobily pro letošní rok novoročenku. 
 
 
Z jednání odešla v 15,01 hod. L. Slámová. 
 
 
Diskuse: 
O. Štarha – navrhuje částku xxxxxxxx Kč pro ředitelku MŠ a částku xxxxxx Kč pro oba ředitele 
základních škol. 
D. Sukalovský – navrhuje o tomto návrhu hlasovat. 
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Přijaté usnesení: 654/2012 - RM schvaluje ředitelce Mateřské školy Kuřim, Zborovská 887, okres 

Brno-venkov, příspěvkové organizace Mgr. Lence Slámové odměnu za rok 2012 
ve výši dle zápisu. 

 
Přijaté usnesení: 655/2012 - RM schvaluje řediteli Základní školy, Kuřim, Jungmannova 813, okres 

Brno-venkov, příspěvkové organizace Mgr. Richardu Machovi odměnu za rok 2012 
ve výši dle zápisu. 

 
Přijaté usnesení: 656/2012 - RM schvaluje řediteli Základní školy Kuřim, Tyršova 1255, okres Brno-

venkov, příspěvkové organizace Mgr. Stanislavu Plchotovi odměnu za rok 2012 ve 
výši dle zápisu. 

Hlasováno: pro 5. 
 
 
 
 

20. Informace – rekonstrukce ústředního vytápění SBD Wolkerova 
947, Kuřim 
 
Diskuse: 
D. Sukalovský – pro město z uvedeného neplyne téměř žádná povinnost. 
D. Holman – co můžeme udělat? 
D. Sukalovský – zprostředkovat jednání a jednání se zúčastnit a tlačit, aby došlo k nějakému 
rozhodnutí. 
J. Koláček – sděluje, že obě dvě strany měly doložit, kdo co podepisoval, ale nikdo nic nepředložil. 
 
 
 

21. Vánoční výzdoba ul. Tyršova a Tišnovská v Kuřimi - Rozhodnutí 
o přidělení zakázky 
(Příloha č. 21, 21A, 21B, 21C, předkládá Ing. O. Štarha, zpracovala Ing. D. Ševčíková) 
 
V souladu s Vnitřní směrnicí Rady města Kuřimi č. 1/2009/RM bylo zajišťujícím odborem – 
OI realizováno zadávací řízení na zakázku města Kuřimi s názvem „Vánoční výzdoba ul. Tyršova 
a Tišnovská v Kuřimi“. 
Zakázka je kryta schváleným rozpočtem města v ORG 1223 000 000. Prostřednictvím výzvy k podání 
nabídky byly získány nabídky 6 uchazečů v celkem 15 variantách.  Při otevírání obálek byly 
posouzeny všechny nabídky. 
Základním hodnotícím kritériem byl celkový návrh řešení z hlediska estetické a technické úrovně. 
Na základě zhodnocení získaných nabídek je zajišťujícím odborem a hodnotící komisí doporučena 
radě města jako nejvhodnější nabídka firmy ATELIÉR MAUR s.r.o., se sídlem Libušínská 575/82, 
326 00 Plzeň, IČ 25241885. Tato společnost předložila 2 návrhy, které se umístily na 1. a 2. místě. 
Hodnotící komise doporučuje radě města ke schválení kombinaci obou návrhů, a to 31 prvků 
č. 130.011 velká hvězda 170*115 cm a 32 prvků č. 130.301 malý smrk 110*85 cm, jak je uvedeno 
v příloze Zprávy o posouzení a hodnocení nabídek.  
Termín zhotovení díla 26. 11. 2012. 
 
Příloha č. 1: Zpráva o posouzení a hodnocení nabídek 
Příloha č. 2: Protokol o jednání hodnotící komise 
Příloha č. 3: Návrh kupní smlouvy potvrzený uchazečem 
 
Přijaté usnesení: 657/2012 - RM souhlasí s výsledkem hodnocení uvedeným ve zprávě 

o posouzení a hodnocení nabídek a protokolu o jednání hodnotící komise na 
zakázku „Vánoční výzdoba ul. Tyršova a Tišnovská v Kuřimi“ a souhlasí 
s uzavřením kupní smlouvy s firmou ATELIÉR MAUR s.r.o., se sídlem Libušínská 
575/82, 326 00 Plzeň, IČ 25241885, která předložila nejvhodnější nabídku. 

Hlasováno: pro 5. 
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22. Výběrové řízení „Provedení administrace zadávacího řízení na 
výběr projektanta staveb Městská sportovní hala v Kuřimi 
a Společenské a kulturní centrum v Kuřimi“ 
Název (předmět) zakázky: Provedení administrace zadávacího řízení na výběr zhotovitele projektové 
dokumentace staveb „Městská sportovní hala v Kuřimi“ a “Společenské a kulturní centrum v Kuřimi“ 
Evidenční číslo v knize zakázek:B-OI-2012-004 
Zajišťující odbor (ZO): OI 
(Příloha č. 22, 22A, předkládá Ing. O. Štarha, zpracoval S. Bartoš, Ing. J. Honců) 
 
Materiál navazuje na dokumentaci předloženou do schůze RM Kuřimi dne 19. 9. 2012 a usnesení, 
které Rada města v této věci přijala. 
V souladu s vnitřní směrnicí Rady města Kuřimi č. 1/2009/RM předkládá zajišťující odbor výzvu 
k podání nabídky na veřejnou zakázku malého rozsahu na služby Provedení administrace zadávacího 
řízení na výběr projektanta staveb „Městská sportovní hala v Kuřimi“ a „Společenské a kulturní 
centrum v Kuřimi“. A doporučuje RM schválit zahájení zadávacího řízení na výběr dodavatele výše 
uvedené zakázky malého rozsahu a dále doporučuje schválit znění výzvy k podání nabídky. Obě akce 
jsou schváleny v rozpočtu pro rok 2012 ve výši 1 mil. Kč. 
 
Návrh členů hodnotící komise: 

1. Ing. Drago Sukalovský 
2. Ing. Oldřich Štarha 
3. Ing. Rostislav Hanák 
4. Mg. Ladislav Ambrož 
5. Stanislav Bartoš 

 
Návrh náhradníků hodnotící komise: 

1. Jiří Koláček 
2. Mgr. Alena Zimmermannová 
3. Ing. Jindřiška Honců 
4. PaedDr. David Holman 
5. Ing. Petr Němec 

 
Příloha: Výzva k podání nabídky včetně návrhu mandátní smlouvy. 
 
Přijaté usnesení: 658/2012 - RM schvaluje zahájení zadávacího řízení na Provedení administrace 

zadávacího řízení na výběr zhotovitele projektové dokumentace staveb „Městská 
sportovní hala v Kuřimi“ a “Společenské a kulturní centrum v Kuřimi“ a dále 
schvaluje znění výzvy k podání nabídky a složení hodnotící komise podle návrhu. 

Hlasováno: pro 5. 
 
 
 
 

23. Zápis komise stavební ze dne 31. 10. 2012 
(Příloha č. 23, 23A, 23B, předkládá Ing. O. Štarha, zpracovala R. Svobodová) 
 
Dne 31. 10. 2012 proběhlo jednání Komise stavební. 
Na programu jednání byly projednány žádosti fyzických a právnických osob: 

 „Přestavba objektu bývalé kotelny Na Loučkách, Kuřim“ 

 „Napojení areálu průmyslové zóny Zadní Mezihoří – Kuřim na silnici II/385“ 

 Žádosti OMP k odkupu částí pozemků 

 Nabídka k odkoupení nemovitosti č. p. 1016 na ul. Wolkerova, Kuřim 

 Žádosti k výstavbě rodinných domů a drobných staveb 

 Odvolání proti nedoporučení barevného řešení BD Školní 854 – 856, Kuřim 
 
Příloha: zápis z jednání 
 odvolání BD Školní č. p. 854 – 856, Kuřim 
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Diskuse: 
Bod č. 1 – na vědomí: 
Hlasováno: pro 5. 
 
Bod č. 2 – schvaluje: 
Hlasováno: pro 5. 
 
Bod č. 3 – schvaluje: 
Hlasováno: pro 4, zdržel se 1 (Z. Kříž). 
 
Bod č. 4 – schvaluje: 
Hlasováno: pro 5. 
 
Bod č. 5 – bere na vědomí: 
Hlasováno: pro 5. 
 
 
Bod č. 6 – schvaluje: 
Hlasováno: pro 5. 
 
Bod č. 7 – schvaluje: 
Hlasováno: pro 5. 
 
Bod č. 8 – schvaluje: 
Hlasováno: pro 4, zdržel se 1 (D. Holman). 
 
Bod č. 9 – schvaluje: 
Hlasováno: pro 5. 
 
Bod č. 10 – o tomto bodu nebylo hlasováno. 
D. Sukalovský – žádá předložit do dalšího jednání RM podklady včetně výpisu z katastru nemovitostí. 
 
 
Na jednání v 15,33 hod. dostavil S. Bartoš – vedoucí odboru investičního. 
 
 
Diskuse: 
S. Bartoš – k bodu č. 11 - pod stavbou vede plynovod, kanalizace. Je umístěna pod NN a veřejným 
osvětlením. 
O. Štarha – pokud požádají o stavební povolení a zjistíme, že se jedná o technické důvody, potom je 
to jiná věc. Toto by měl řešit stavební úřad. 
S. Bartoš – oni to řeší. Vlastník přišel, až když byla konstrukce hotová. Ing. Macek zahájil řízení 
o odstranění stavby. 
D. Sukalovský – s tímto bodem by v žádném případě nevyslovoval souhlas. 
O. Štarha – tento bod by vzal na vědomí a vedoucí OSVO ať koná. Zjistili se skutečnosti, že přístavek 
stojí na sítích a pověřuje tajemníka, aby toto prověřil. 
 
Bod č. 11 – o tomto bodu nebylo hlasováno. 
 
Bod č. 12 – schvaluje: 
O. Štarha – oznámil střet zájmů. 
Hlasováno: pro 4, nehlasoval 1 (O. Štarha). 
 
Bod č. 13 – o tomto bodu nebylo hlasováno. 
D. Sukalovský – žádá doplnit materiál dle návrhu komise. 
 
Bod č. 14 – schvaluje: 
Hlasováno: pro 4, zdržel se 1 (Z. Kříž). 
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Přijaté usnesení: 659/2012 - RM bere na vědomí závěry z jednání Komise stavební ze dne 31. 10. 

2012 v bodech č. 1 a 5, schvaluje body č. 2, 3, 4, 6, 7, 8, 9, 12, 14, žádá doplnit 
materiály k bodu č. 10 a 13 dle zápisu a pověřuje tajemnici jednáním se 
stavebním úřadem v bodě č. 11. 

Hlasováno: pro 5. 
 
 
 

24. Uzavření Smlouvy o spolupráci v rámci projektu Euroklíč 
(Příloha č. 24, 24A, předkládá Ing. D. Sukalovský, zpracovala Ing. N. Šiblová) 
 
Národní rada osob se zdravotním postižením České republiky, o. s., zastoupená předsedou Bc. 
Václavem Krásou oslovila Město Kuřim s nabídkou účasti v mezinárodním projektu Euroklíč, který 
pomáhá lidem se sníženou schopností pohybu. Cílem projektu je zajistit osobám se sníženou 
schopností pohybu rychlou a důstojnou dostupnost veřejných sociálních a technických 
kompenzačních zařízení tím, že: 
a) budou tato zařízení osazena jednotným eurozámkem 
b) osobám se zdravotním postižením budou na základě průkazů TP, ZTP a ZTP/P distribuovány 
univerzální euroklíče 
c) síť mateřských center bude euroklíče zapůjčovat osobám pečujícím o děti do 3 let 
d) seniorům a krátkodobě zdravotně indisponovaným budou euroklíče půjčovány ve veřejně 
přístupných budovách. 
V budovách ve vlastnictví Města Kuřimi bylo na základě Příslibu o spolupráci uzavřeného v souladu 
s usnesením RM č. 593/2011 instalováno 5 Eurozámků a dodáno 15 Euroklíčů. Předmětem Smlouvy 
o spolupráci v rámci projektu Euroklíč je úprava principů spolupráce mezi smluvními stranami, jakož 
i úprava jejich vzájemných práv a povinností. Eurozámky a Euroklíče budou touto smlouvou 
bezúplatně převedeny do vlastnictví města. 
 
Příloha: Návrh smlouvy o spolupráci v rámci projektu Euroklíč 
 
Přijaté usnesení: 660/2012 - RM schvaluje uzavření Smlouvy o spolupráci v rámci projektu Euroklíč 

s Národní radou osob se zdravotním postižením ČR, o. s., se sídlem Partyzánská 
7, 170 00 Praha 7, IČ 70856478. 

Hlasováno: pro 5. 
 
 
 
 

25. Zápis z jednání komise dopravy dne 12. 11. 2012 
(Příloha č. 25, 25A, předkládá Ing. O. Štarha, zpracovala Ing. V. Indrová) 
 
Radě města Kuřimi je předložen k projednání zápis z jednání komise dopravy ze dne 12. 11. 2012. 
 
Příloha: zápis z jednání komise dopravy dne 12. 11. 2012 
 
 
Diskuse: 
Bod č. 1 – schvaluje: 
Hlasováno: pro 5. 
 
Bod č. 2 – o tomto bodu nebylo hlasováno. 
D. Sukalovský – žádá doplnit materiál do dalšího jednání RM: 
 
Bod č. 3 – bere na vědomí: 
Hlasováno: pro 5. 
 
Bod č. 4 - schvaluje: 
Hlasováno: pro 3, zdrželi se 2 (J. Koláček, Z. Kříž). 
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Bod č. 5 – schvaluje: 
Hlasováno: pro 5. 
 
Bod č. 6 – bere na vědomí: 
Hlasováno: pro 5. 
 
Bod č. 7 – bere na vědomí: 
Hlasováno: pro 5. 
 
 
Přijaté usnesení: 661/2012 - RM bere na vědomí závěry z jednání komise dopravy ze dne 12. 11. 

2012 v bodě č. 3, 6 a 7, schvaluje body č. 1, 4 a 5 a žádá doplnit bod č. 2 dle 
zápisu v příloze. 

Hlasováno: pro 5. 
 
 
 
 

26. Souhlas s provedením stavby – změna užívání stavby 
(Příloha č. 26, 26A, 26B, předkládá Ing. D. Sukalovský, zpracovala A. Janoušková) 
 
Město Kuřim je vlastníkem nebytového prostoru č. 847/10 umístěného v I. nadzemním podlaží budovy 
č. p. 845 - 847 na ul. nám. Osvobození (bývalá cukrárna). 
Rada města Kuřimi na své schůzi dne 20. 6. 2012 pod č. usn. 332/2012 schválila uzavření nájemní 
smlouvy s paní Bc. Kateřinou Nečasovou, trvale bytem xxxxxxxxxxxx Brno, IČ 64319911. Paní 
Nečasová zde zřídí kancelář společnosti Pojišťovny Kooperativa a.s. a její dceřiné společnosti Kapitol 
pojišťovací a finanční poradenství a.s. 
Jelikož byl nebytový prostor využíván jako cukrárna, je nutné v nebytovém prostoru provést změnu 
užívání stavby. Bez změny užívání nebytového prostoru nelze uvažovanou podnikatelskou činnost 
provozovat. Souhlas vlastníka s provedením stavby je přílohou oznámení změny užívání stavby 
stavebnímu úřadu. OMP má k dispozici projektovou dokumentaci, stanovisko Hasičského 
záchranného sboru Jihomoravského kraje a stanovisko Krajské hygienické stanice. Vyjádření 
dotčených orgánů jsou kladná. 
OMP doporučuje souhlas udělit. Na jeho základě zahájí paní Nečasová rekonstrukci nebytového 
prostoru a město s ní uzavře nájemní smlouvu. 
 
Příloha A – projektová dokumentace 
Příloha B – průvodní zpráva 
 
Diskuse: 
D. Holman – do budoucna žádá, aby bylo v podmínkách stanoveno, do kdy musí být provozovna 
zprovozněna. 
 
Přijaté usnesení: 662/2012 - RM souhlasí s provedením stavebních úprav dle projektové 

dokumentace ze dne 22. 8. 2012 vypracované Ing. arch. Pavlem Procházkou, se 
sídlem Kroftova 45, Brno, na jejímž základě bude provedena změna užívání stavby 
- nebytového prostoru č. 847/10 umístěného v I. nadzemním podlaží budovy č. p. 
845 - 847 na ul. nám. Osvobození v Kuřimi. 

Hlasováno: pro 5. 
 
 
 
 

27. Drobné stavební úpravy – CSSK – Jungmannova 950, Kuřim 
(Příloha č. 27, předkládá Ing. D. Sukalovský, zpracovala A. Janoušková) 
 
Centrum sociálních služeb Kuřim, se sídlem Kuřim, Zahradní 1275, IČ 49457276, požádalo dne 
14. 11. 2012 o drobnou stavební úpravu místnosti č. 22 na ul. Jungmannova 950, Kuřim. Tato úprava 
by měla spočívat v odstranění umyvadla na ošetřování dolních končetin. Odůvodnění: v místnosti 
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budou umístěny myčky na mytí termonosičů a stávající odpad bude použit k odvodu vody z myček. 
Další úprava je rozvod vody k myčkám, který bude proveden ze sousední místnosti s co nejmenším 
poškozením obkladů. Úprava bude provedena na náklady organizace CSSK bez nároku na úhradu 
vložených nákladů. V případě požadavku půjčitele po ukončení výpůjčky vypůjčitel tuto úpravu 
odstraní. 
 
Přijaté usnesení: 663/2012 - RM souhlasí s provedením stavebních úprav v místnosti č. 22 

umístěné v I. nadzemním podlaží objektu č. p. 950, na ul. Jungmannova, Kuřim. 
Stavební úpravu provede vlastním nákladem Centrum sociálních služeb Kuřim, se 
sídlem Zahradní 1275, Kuřim, IČ 49457276. 

Hlasováno: pro 5. 
 
 
 
 

28. Osvětlení komunikace pod viaduktem ČD v ul. Nerudova 
v Kuřimi - Rozhodnutí o přidělení zakázky 
(Příloha č. 28, 28A, 28B, 28C, předkládá Ing. O. Štarha, zpracovala Ing. D. Ševčíková) 
 
V souladu s Vnitřní směrnicí Rady města Kuřimi č. 1/2009/RM bylo zajišťujícím odborem – OI 
realizováno zadávací řízení na zakázku města Kuřimi s názvem „Osvětlení komunikace pod 
viaduktem ČD v ul. Nerudova v Kuřimi“. 
Na zakázku je schváleným rozpočtem města vyčleněno 500.000,- Kč v ORG 1200 000 000. 
Prostřednictvím výzvy k podání nabídky byly získány nabídky 2 uchazečů.  Při otevírání obálek byly 
posouzeny obě nabídky.  
Základním hodnotícím kritériem byla nejnižší nabídková cena. 
Na základě zhodnocení získaných nabídek je zajišťujícím odborem a hodnotící komisí doporučena 
radě města jako nejvhodnější nabídka firmy ELEKTRO PLUS spol. s r.o., se sídlem Vodařská 7, 
619 00 Brno, IČ: 47917059, v hodnotě 500.882,- Kč, která se umístila na 1. místě. Hodnotící komise 
se jednomyslně shodla na výsledném pořadí. 
Vzhledem k tomu, že vysoutěžená nejnižší nabídková cena spolu s cenou za PD překračuje 
vyčleněné finanční prostředky, doporučuje OI Radě Města Kuřimi schválit rozpočtové opatření ve výši 
60.000,- Kč podle důvodové zprávy. 
Termín zhotovení díla 31. 3. 2013. 
 
Příloha č. 1: Zpráva o posouzení a hodnocení nabídek 
Příloha č. 2: Protokol o jednání hodnotící komise 
Příloha č. 3: Návrh smlouvy o dílo potvrzený uchazečem 
 
Přijaté usnesení: 664/2012 - RM souhlasí s výsledkem hodnocení uvedeným ve zprávě 

o posouzení a hodnocení nabídek a protokolu o jednání hodnotící komise na 
zakázku „Osvětlení komunikace pod viaduktem ČD v ul. Nerudova v Kuřimi“ 
a souhlasí s uzavřením smlouvy o dílo s firmou ELEKTRO PLUS spol. s r.o., se 
sídlem Vodařská 7, 619 00 Brno, IČ 47917059, která předložila nejvýhodnější 
nabídku. 

Hlasováno: pro 3, zdrželi se 2 (Z. Kříž, D. Holman). 
 
 
 
 

15. Rozpočtové opatření č. 11 
(Příloha č. 15, 15A, 15B, 15C, 15D, předkládá Ing. D. Sukalovský, zpracoval Ing. A. Varmužka) 
 
RM je předkládán návrh na provedení rozpočtového opatření č. 11, dle příloh. 
 
Diskuse: 
Z. Kříž – navýšení opravy komunikací o 300 tisíc Kč – proč se prováděla oprava parkoviště u MěÚ 
a ne například na ul. Brněnská? Je to špatné řešení. 
D. Sukalovský – přímo na místě se řešil stav parkoviště u MěÚ, které neodpovídalo normám. 
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D. Holman – jedná se o poměrně výraznou akci, o které nevěděli všichni radní. 
S. Bartoš – parkoviště na ul. Brněnská vyžaduje stavební povolení. Toto byla oprava stávajícího 
parkoviště. 
 
Přijaté usnesení: 665/2012 - RM schvaluje rozpočtové opatření č. 11 k rozpočtu města na rok 2012. 
Hlasováno: pro 5. 
 
 
 

29. Různé 
 
A. Zimmermannová - vedoucí odboru stavebního a vodoprávního vznesl požadavek - tam, kde se 
město vyjadřuje ke stavebnímu řízení je postup takový, že žádost jde nejdříve do stavební komise, 
potom závěry komise schvaluje rada. Vyjádření dostane stavební úřad nejdříve za měsíc. Lhůta je ale 
například deset dní a všichni ostatní lhůtu dodržet musí. Stavební úřad v tom případě nemusí čekat na 
vyjádření města. Pokud čeká, pak sám nedodrží lhůtu pro vydání rozhodnutí. 
D. Holman – jaké tedy bude řešení? 
D. Sukalovský – roztřídit na jednodušší a složitější řešení. Složitější budou předložena komisi, na 
ostatních se domluví radní mezi sebou. 
S. Bartoš – lze pověřit radního, který svolá poradu a rozhodne se. 
D. Holman – navrhuje pověřit radní, kteří jsou uvolněni na MěÚ. 
Z. Kříž – žádá, aby byly podklady k jednání zaslány e-mailem, aby ostatní radní věděli o dané 
problematice. 
D. Holman – komise se bude scházet 1 x za 14 dní, aby se stihl termín. 
O. Štarha – měla by se s tímto seznámit stavební komise. 
 
 
D. Holman – žádá prověřit možnost pronájmu restaurace v areálu Wellness Kuřim. Navrhuje usnesení: 
Návrh usnesení: RM v působnosti valné hromady ukládá jednateli Wellness Kuřim s.r.o. přípravu 

návrhu opatření související s možným pronájmem restaurace Wellness Kuřim. 
Z. Kříž – je proti jakémukoliv nájmu jakékoliv části plaveckého areálu. Nepodpoří tento krok. 
D. Sukalovský – nebrání se prověření této možnosti, ale není pro pronájem. 
O. Štarha – také nesouhlasí s pronájmem. Město by nemělo podnikat, ale v tomto případě chápe 
provoz jako celek a restaurace je nedílnou součástí plaveckého areálu. 
D. Holman – pokud navržené usnesení schválíme, potom budeme mít nějaké informace. 
 
Přijaté usnesení: 666/2012 - RM v působnosti valné hromady společnosti Wellness Kuřim s.r.o. 

ukládá jednateli Wellness Kuřim s.r.o. přípravu návrhu opatření souvisejících 
s možným pronájmem restaurace Wellness Kuřim. 

Hlasováno: pro 4, zdržel se 1 (J. Koláček). 
 
 
 
Z. Kříž – žádá, aby na příštím jednání rady, byl předložen originál smlouvy na uložení finančních 
prostředků u Patria finance. 
J. Koláček – smlouva je, viděl ji a bude předložena vedoucím finančního odboru na další jednání RM. 
 
 
 
D. Holman – žádá vždy uvést na web informaci o termínu vložení i o aktualizaci příspěvku. Dále žádá 
zveřejňovat usnesení orgánů města nejpozději 3. den po jednání. Do usnesení psát cenu včetně DPH. 
A. Zimmermannová – v usneseních je vždy konečná cena. Nebudeme psát včetně DPH, protože 
nejsme plátci DPH. Najdeme formulaci. 
 
 
 
D. Sukalovský – upozorňuje, že se nic neděje v přípravě výběrového řízení na zpracování náplně 
informačního kanálu TKR. 
J. Koláček – oslovil firmu, která nám udělá výběrové řízení. 
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D. Holman – upozorňuje na povinnost dodržení postupů dle směrnice o veřejných zakázkách. 
A. Zimmermannová – pokud bude plnění do 250.000 Kč, pak vyhlašuje výzvu příslušný odbor a rada 
schvaluje výsledek. 
D. Holman – u zakázky do 100.000 Kč musí být osloveny minimálně 3 firmy. 
D. Sukalovský – žádá do příští rady předložit dokument ke schválení. 
 
 
 
Starosta ukončil jednání RM v 17,10 hodin. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ing. Drago Sukalovský Jiří Koláček 
starosta města 1. místostarosta města 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ověřovatel zápisu: Zdeněk Kříž 
 
 
 
 
 
 
 
V Kuřimi dne 14. 11. 2012 
 
Zapsala: Petra Glosová 
 
 
 
Přílohy: 
1, 1A   Plnění usnesení Rady města Kuřimi k 7. 11. 2012 
2, 2A – 2D E. ON Distribuce, a.s. – zřízení věcného břemene pro stavbu „Kuřim, areál 

TOS, Kuličkové šrouby“ 
Ing. Pavel Adamec, Bystrc 120 E, Brno – žádost o pronájem pozemků pod 
garážemi 

3   Výměna bytu č. 1002/14, ul. Popkova, Kuřim 
Schválení dalšího člena Bytového družstva Sv. Ján Kuřim, družstvo 
Miluše Outratová, bytem Kuřim, Na Královkách 895, a Alena Kořínková, 
bytem Kuřim, Školní 849 – žádost o výměnu obecních bytů v Kuřimi dle ust. § 
715 OZ 
Výměna bytu č. 898/11 
Záměr na pronájem nebytových prostor v objektu č. p. 950 ul. Jungmannova, 
Kuřim 
Výměna bytu č. 1206/15 

4   Objekt sociálního bydlení – prodloužení smluv o ubytování 
5, 5A   Vyřazení majetku 
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6, 6A Dešťová kanalizace a retenční nádrž vybudovaná při výstavbě V. etapy 
lokality Díly za sv. Janem – ovládací skříň retenční nádrže (hlavní zdroj) 

7, 7A   Licenční smlouva o bezúplatném zapůjčení dat z mobilního mapování 
8, 8A   Smlouva o umístění reklamy na silničním zábradlí 
9, 9A, 9B, 9C  Výběrové řízení „Sanace vlhkého zdiva MŠ Jungmannova, Kuřim“ 
10, 10A, 10B Rozhodnutí o přidělení zakázky města Kuřimi - Zpracování žádosti o dotaci na 

projekt Rekonstrukce sportoviště u ZŠ Jungmannova Kuřim 
11, 11A, 11B Rozhodnutí o přidělení zakázky města Kuřimi - Audit projektu Vzdělávání 

v eGon Centru Kuřim 
12, 12A Výroční zprávy o činnosti školských příspěvkových organizací zřizovaných 

Městem Kuřimí za školní rok 2011/2012 
13, 13A – 13D  Odměna ředitelům škol zřizovaných městem Kuřim za kalendářní rok 2012 
14, 14A, 14B, 14C Smlouva o poskytnutí dotace z rozpočtu Jihomoravského kraje 
15, 15A – 15E  Rozpočtové opatření č. 11 
16, 16a, 16B, 16C Odpis nedobytných pohledávek 
17, 17A, 17B  Závěry komise pro životní prostředí 
18, 18A   Informace o jednání Komise Zdravého města Rady města Kuřimi 
19   Informace – vrtaná trubní studna 
20   Informace – rekonstrukce ústředního vytápění SBD Wolkerova 947, Kuřim 
21, 21A, 21B, 21C Vánoční výzdoba ul. Tyršova a Tišnovská v Kuřimi - Rozhodnutí o přidělení 

zakázky 
22, 22A, 22B Výběrové řízení „Provedení administrace zadávacího řízení na výběr 

projektanta staveb Městská sportovní hala v Kuřimi a Společenské a kulturní 
centrum v Kuřimi“ 

23, 23A, 23B  Zápis komise stavební ze dne 31. 10. 2012 
24, 24A   Uzavření Smlouvy o spolupráci v rámci projektu Euroklíč 
25, 25A, 25B  Zápis z jednání komise dopravy dne 12. 11. 2012 
26, 26A, 26B  Souhlas s provedením stavby – změna užívání stavby 
27   Drobné stavební úpravy – CSSK – Jungmannova 950, Kuřim 
28, 28A, 28B, 28C Osvětlení komunikace pod viaduktem ČD v ul. Nerudova v Kuřimi - 

Rozhodnutí o přidělení zakázky 


