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Z á p i s   č í s l o  38/2012 
 

ze schůze Rady města Kuřimi konané dne 5. 12. 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 
 
 
Nepřítomen:  PaedDr. David Holman 
 
Ověřovatel zápisu: Zdeněk Kříž 
 
 
Starosta zahájil jednání v 14,17 hodin, na zahájení jednání byli přítomni 4 členové RM. 
RM je usnášeníschopná. 
 
 
Program jednání: 
 

1.  Plnění usnesení Rady města Kuřimi k 28. 11. 2012 
 

2.  Zkušebny hudebních skupin v Kulturním domě Kuřim 
2.1.  K dur – vyhlášení záměru 
2.2.  Helena Bikárová – nájemní smlouva 
2.3.  Pověření vedoucího OMP 
2.4.  Lukáš Klusák - přechod nájmu bytu 
2.5.  Nebytový prostor – restaurace v KD 
2.6.  Josef Čaněk – výměna skla výlohy nebytového prostoru 

 
3.  JMP Net, s.r.o. – věcné břemeno na rekonstrukci plynovodu v lokalitě Tyršova+8 
3.1.  JMP Net, s.r.o. – věcné břemeno na prodloužení STL plynovodu Kuřim – ul. 

Tišnovská 
3.2.  Město Kuřim, Brněnské vodárny a kanalizace, a.s. a Moravská stavební – 

INVEST, a. s., zřízení věcného břemene – jednotná kanalizace na ul. Zámecká 
 

4.  Souhlas s výměnou výloh 
4.1.  Žádost o pronájem pozemku 

 
5.  Souhlas se zastavováním exekucí 
5.1.  Srážková voda – dodatky ke smlouvě 

 
6.  Smlouva o dílo: Zřízení lesních hospodářských osnov „zařizovací obvod 

Kuřim II“ 
 

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

8.  Výběrové řízení „Přechod pro chodce na ul. Legionářské u DDM v Kuřimi“ 
 

9.  Výběrové řízení „Úpravy interiéru veřejných prostor radnice v Kuřimi“ 
 

10.  Výběrové řízení „Výkon zadávacího řízení na výběr zhotovitele projektové 
dokumentace staveb Městská sportovní hala v Kuřimi a Společenské a kulturní 
centrum v Kuřimi“ 
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11.  Oplocení pozemku parc. č. 2670 v k. ú. Kuřim v ochranném pásmu lesa – 
p. Bouška 

 
12.  Podchod pod nádražím – zpracování PD pro provádění stavby (DPS) 

 
13.  VO Jestřábova - Smlouva o připojení k distribuční soustavě 

 
14.  VO Rozdělovací - Smlouva o připojení k distribuční soustavě 

 
15.  Rozhodnutí o přidělení zakázky města Kuřimi: „Kuřim, ul. Jánská – oprava 

zpevněných ploch a kaple“ 
 

16.  Dodatek č. 14 k mandátní smlouvě pro „ Výkon inženýrské činnosti na 
svěřených stavbách rekonstrukcí a investic do vodohospodářské v majetku 
města Kuřim“ uzavřené mezi městem Kuřim a Brněnskými vodárnami 
a kanalizacemi, a.s. dne 24. 4. 2002 

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

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

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

 
19.  Rozpočtové provizorium 2013 

 
20.  Sociální fond 2013 

 
21.  Odkoupení majetku Wellness 

 
22.  Zahájení zadávacího řízení na výběr dodavatele: Fotovoltaický systém CTS 

Kuřim 
 

23.  Udělení odměny ředitelce CSS Kuřim, Zahradní 1275, Kuřim, za rok 2012 
 

24.  Informace o návrhu vodného a stočného pro rok 2013 
 

25.  Zápis z jednání komise dopravy dne 12. 11. 2012 – bod č. 2 
 

26.  Návrh opatření souvisejících s možným pronájmem restaurace Wellness Kuřim 
 

27.  Žádost o projednání možnosti realizace výstavby čističky odpadních vod 
a jejího provozování pro město Kuřim a okolí 

 
28.  Smlouva o projektové přípravě II/385 KUŘIM PRŮTAH 

 
29.  Rozhodnutí o přidělení zakázky města Kuřimi „ Kuřim, zhotovení a dodávka 

orientačních čísel“ 
 

30.  Žádost o schválení žádosti dotace z programu VISK3 (Veřejné informační služby 
knihoven) pro rok 2012 

 
31.  Zápis č. 2 z jednání Dozorčí rady obchodní společnosti Wellness Kuřim 

 
32.  Odstoupení od pronájmu nebytového prostoru 

 
33.  Zápis z jednání komise dopravy dne 3. 12. 2012 

 
34.  Doplnění komise stavební ze dne 31. 10. 2012 
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35.  Informace – II/385 Kuřim průtah - kanalizační přípojky 

 
36.  Různé 

 
 
 

1. Plnění usnesení Rady města Kuřimi k 28. 11. 2012 
(Příloha č. 1, 1A, předkládá Mgr. Ing. D. Sukalovský, vyřizuje Mgr. A. Zimmermannová) 
 
Zůstávají nesplněna usnesení, jejichž naplnění závisí na spolupráci s druhou stranou. 
 
Příloha A: nesplněné úkoly v mezidobí do 28. 11. 2012. 
 
Přijaté usnesení: 671/2012 - RM bere na vědomí stav plnění usnesení k 28. 11. 2012. 
Hlasováno: pro 4, nepřítomen 1 (D. Holman). 
 
 
 
Na jednání se v 14,21 hod. dostavil Ing. L. Tomšů – jednatel CTS Kuřim s.r.o. 
 
 
 

22. Zahájení zadávacího řízení na výběr dodavatele: Fotovoltaický 
systém CTS Kuřim 
Zajišťující odbor (ZO): CTSK 
(Příloha č. 22, 22A, 22B, 22C, 22D, 22E,předkládá Mgr. Ing. D. Sukalovský, zpracoval Ing. L. Tomšů) 
 
Na základě souhlasu a uzavřené smlouvy s provozovatelem distribuční sítě E. ON Distribuce, a.s. 
o připojení zařízení pro výrobu a odběr elektřiny, žádá jednatel CTSK o souhlas s vybudováním 
fotovoltaické elektrárny, která bude umístěna na jižní střeše objektu Svatopluka Čecha p. č. 2900 
v Kuřimi. 
Odůvodnění: 
Náklady společnosti na elektrickou energii byly v roce 2011 (před vybudováním kanceláří) cca 
52.000,00 Kč /rok bez DPH (v přepočtu cca 10 435 kW / rok). Předpokládáme v letošním roce vyšší 
spotřebu zapříčiněnou připojením administrativní budovy a zároveň se předpokládá v příštích 
obdobích další zdražování elektrické energie. 
Vybudováním fotovoltaického systému s povoleným výkonem 19,74 kWp (1 kWp = max. výkon 
elektrárny z plochy 8 – 10 m2 =cca 988 kWh / rok), tedy ročním přepočteným výkonem 19.500 kWh 
pokryjeme nejen vlastní spotřebu, ale část energie ještě dále prodáme. Návratnost je spočtena na 7 – 
8 let podle aktuální výkupní ceny. Životnost článků je cca 15 let. Z ekonomického hlediska je tedy tato 
investice pro CTSK s.r.o. výhodná. 
Předpokládaný termín realizace: jaro 2013. 
Předpokládaná cena vč. montáže cca 900.000,00 Kč bez DPH. 
 
Jednatel CTSK žádá radu města o schválení zahájení zadávacího řízení na výběr dodavatele výše 
uvedené zakázky dle čl. 4), písm. d) vnitřní směrnice Rady Města Kuřimi č. 1/2009/RM o zakázkách 
města Kuřimi, dále žádá radu města o schválení znění výzvy k podání nabídky a rovněž žádá 
o schválení členů a náhradníků hodnotící komise. 
 
Financování – z vlastních zdrojů 
 
Příloha: 
Výzva k podání nabídky 
Návrh členů a náhradníků hodnotící komise. 
Smlouva o připojení zařízení s E. ON Distribuce, a.s. 
 
Diskuse: 
Z. Kříž – ptá se, kdo chystá smlouvu? 
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L. Tomšů – má vzor smlouvy. Montáž bude trvat 3 týdny. Vše musí být vyřízeno do konce 04/2013. 
Z. Kříž - kdy bude zasedat komise? 
L. Tomšů – dne 4. ledna 2013 v 10,15 hod. proběhne otevírání obálek, které se uskuteční ve velké 
zasedací místnosti MěÚ Kuřim. 
 
Přijaté usnesení: 672/2012 - RM schvaluje zahájení zadávacího řízení na dodávku fotovoltaického 

sytému, dále schvaluje znění výzvy k podání nabídky a současně jmenuje členy 
a náhradníky hodnotící komise ve složení podle návrhu. 

Hlasováno: pro 4, nepřítomen 1 (D. Holman). 
 
 
Z jednání odešel v 14,27 hod. Ing. L. Tomšů. 
 
 
 

2. Zkušebny hudebních skupin v Kulturním domě Kuřim 
(Příloha č. 2, 2A, 2B, 2C, 2D, předkládá Mgr. Ing. D. Sukalovský, zpracovala A. Janoušková) 
 
V roce 2009 došlo ke změně nájemních smluv uzavřených s panem Bohuslavem Bednářem, trvale 
bytem xxxxxxxxxx Kuřim a Martinem Pospíšilem, trvale bytem xxxxxxxxxxxxxxxxxx Kuřim v tom 
smyslu, že bylo nájemné sníženo na symbolickou 1,- Kč/rok a současně s tím uzavřena smlouva 
o spolupráci. Tyto smluvní vztahy byly uzavřeny na dobu určitou jednoho roku a dodatkem 
prodlouženy i na rok 2010, 2011 a 2012. 
Od roku 2011 se hradí nájemné ve výši 500,- Kč/rok. Jelikož účinnost smluv končí k datu 31. 12. 2012, 
je třeba rozhodnout, v jakém režimu pokračovat v následujícím roce. 
OMP uvádí hodnocení spolupráce se skupinami ANNA a Nohamanahoru ze strany kulturního 
referenta pana Jiřího Brabce: 
Pan Bednář v kapele ANNA už nehraje, ale stará se o ni manažersky, takže pan Brabec a pan Bednář 
navrhují, aby smluvním partnerem byl i nadále pan Bednář. Podmínky plní vzorně, mají zmínku 
o podpoře města na plakátech, v sobotu 24. 11. 2012 uspořádali ve spolupráci s městem dobročinnou 
tancovačku „pro Sofinku“. Zprávu o finančním výsledku pan Brabec zatím nemá, ale podle jeho 
odhadu bude výtěžek cca 70.000 Kč. 
Pan Pospíšil se pohybuje na alternativní scéně. Občas dává panu Brabcovi tipy, co zajímavého se 
chystá. Pan Brabec plánuje na příští rok přehlídku alternativní hudby spojené s Kuřimí, chtěl by k tomu 
využít kontakty a schopnosti pana Pospíšila. 
 
Příloha A – návrh dodatku č. 5 k NS č. 31/2004 
Příloha B – návrh dodatku č. 4 smlouvy o spolupráci č. 233/2008 
Příloha C – návrh dodatku č. 5 k NS č. 389/2000 
Příloha D – návrh dodatku č. 4 smlouvy o spolupráci č. 234/2008 
 
Přijaté usnesení: 673/2012 - RM schvaluje uzavření dodatku č. 5 k nájemní smlouvě č. 31/2004, 

jehož předmětem je prodloužení doby nájmu do 31. 12. 2013 v nebytovém 
prostoru (zkušebna) v KD Kuřim na nám. Osvobození s panem Martinem 
Pospíšilem, trvale bytem xxxxxxxxxxxxxxxxx 664 34 Kuřim. 

 
Přijaté usnesení: 674/2012 - RM schvaluje uzavření dodatku č. 4 smlouvy o spolupráci č. 233/2008 

s panem Martinem Pospíšilem, trvale bytem xxxxxxxxxxxxxxxxx 664 34 Kuřim, 
jehož předmětem je prodloužení smlouvy do 31. 12. 2013. 

 
Přijaté usnesení: 675/2012 - RM schvaluje uzavření dodatku č. 5 k nájemní smlouvě č. 389/2000, 

jehož předmětem je prodloužení doby nájmu do 31. 12. 2013 v nebytovém 
prostoru (zkušebna) v KD Kuřim na nám. Osvobození s panem Bohuslavem 
Bednářem, trvale bytem xxxxxxxxxxx 664 34 Kuřim. 

 
Přijaté usnesení: 676/2012 - RM schvaluje uzavření dodatku č. 4 smlouvy o spolupráci č. 234/2008 

s panem Bohuslavem Bednářem, trvale bytem xxxxxxxxxx 664 34 Kuřim, jehož 
předmětem je prodloužení smlouvy do 31. 12. 2013. 

Bylo hlasováno pro všechna usnesení společně: pro 4, nepřítomen 1 (D. Holman). 
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2.1. K dur – vyhlášení záměru 
(Příloha č. 2, předkládá Mgr. Ing. D. Sukalovský, zpracovala A. Janoušková) 
 
Město Kuřim umožňuje kuřimskému pěveckému souboru K dur zkoušení v obřadní síni KD Kuřim. 
Zkoušky probíhají v úterý od 18 do 20:30 hodin. Jelikož má soubor zájem o dlouhodobé využívání této 
místnosti, žádá pan Petr Vičar o uzavření nájemní smlouvy. Předtím je nutné vyhlásit ve smyslu § 39 
zák. č. 128/2000 Sb., o obcích, záměr na pronájem předmětného nebytového prostoru. OMP navrhuje 
nájemné ve výši 1.000,- Kč/rok, neboť tato místnost nabízí větší komfort než zkušebny ve sklepních 
prostorách. 
 
Přijaté usnesení: 677/2012 - RM schvaluje záměr na pronájem nebytového prostoru (obřadní síň) 

umístěného v I. nadzemním podlaží objektu č. p. 902 (KD Kuřim) na pozemku p. č. 
1808, k. ú. Kuřim, za nájemné ve výši 1.000,- Kč/rok občanskému sdružení K dur, 
se sídlem Tyršova 81, Kuřim, IČ 26563223, za účelem konání zkoušek pěveckého 
souboru K dur. 

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

2.2. Helena Bikárová – nájemní smlouva 
(Příloha č. 2, předkládá Mgr. 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. 
Tuto záležitost projednávala RM na své schůzi dne 31. 10. 2012. Příspěvek byl stažen z jednání, 
jelikož paní Bikárová byla dlužníkem města. Jistinu pí Bikárová uhradila poštovní složenkou dne 
16. 11. 2012. 
OMP zaznamenal připomínky obyvatel domu č. p. xxx na ul. xxxxxxxx. Občané navrhují, aby se paní 
Bikárová nastěhovala do bytové jednotky č. xx, 1+kk (od 1. 12. 2012 volný). V této bytové jednotce 
bydlel se svou družkou paní Sarköziovou její syn Miroslav Bikár. OMP tento postup nedoporučuje, 
neboť i když jsou bytové jednotky (garsonky) stavebně totožné, tak prohlášením vlastníka z nich byly 
vytvořeny samostatné předměty právních vztahů a výběrové řízení ze dne 17. 10. 2012 se týkalo 
bytové jednotky č. xx. 
 
Diskuse: 
Z. Kříž – ke dni výběrového řízení byla dlužnicí města. 
 
Přijaté usnesení: 678/2012 - RM schvaluje uzavření nájemní smlouvy s paní Helenou Bikárovou, 

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

2
/měs. + 

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

2.3. Pověření vedoucího OMP 
(Příloha č. 2, předkládá Mgr. Ing. D. Sukalovský, zpracovala A. Janoušková) 
 
Město Kuřim je ke dni 30. 11. 2012 vlastníkem 191 bytů. V roce 2012 došlo k nárůstu pohybu nájemců 
v některých bytech – výpovědi nájmu, dohody o ukončení nájmu, výměny bytů. Při každé změně 
nájemce v bytě je nutné provést přepis dodávky elektřiny a zemního plynu buď z nájemce, který se 
stěhuje jinam na Město Kuřim nebo naopak z Města Kuřim na nového nájemce. Vždy je nutné požádat 
dodavatele komodit o změnu zákazníka. 
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Starosta města vznesl návrh, aby byl vedoucí OMP pověřen podepisováním žádostí o změnu 
zákazníka (přepis) na dodávku elektřiny a plynu. Následnou smlouvu s dodavatelem komodit již musí 
podepsat starosta. 
 
Přijaté usnesení: 679/2012 - RM pověřuje vedoucího Odboru majetkoprávního MěÚ Kuřim 

podepisováním žádostí o změnu zákazníka s dodavateli elektrické energie 
a zemního plynu v obecních bytech. 

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

2.4. Lukáš Klusák - přechod nájmu bytu 
(Příloha č. 2, předkládá Mgr. Ing. D. Sukalovský, zpracovala A. Janoušková) 
 
Město Kuřim je vlastníkem bytové jednotky č. xxxxxxx o velikosti (1+1) umístěné v podkroví domu č. p. 
xxxxxxxxxxxxxxx na ul. xxxxxxxxxxxxxxx v Kuřimi. Nájemní smlouva na dobu neurčitou je uzavřena 
s paní Vlastimilou Klusákovou od 31. 10. 2005. Paní Klusáková se odstěhovala do - Šebrov – Kateřina 
č. p. x a její syn Lukáš Klusák žádá o přechod nájmu, neboť s ní žije od roku 2006 ve společné 
domácnosti. Trvalé užívání a vedení společné domácnosti bylo žadateli potvrzeno ověřenými podpisy 
vlastníků dvou sousedních bytů. Na základě vyjádření správce bytu nevázne na předmětném bytě 
nedoplatek nájemného ani záloh na služby. 
Přechod nájmu po trvalém opuštění domácnosti upravuje § 708 zákona č. 40/1964 Sb., občanský 
zákoník. Od 1. 11. 2011 došlo ke změně § 708 (zákonem č. 132/2011 Sb.), pro který platí, že 
v případě trvalého opuštění domácnosti přechází nájem bytu na společného nájemce. V tomto případě 
tedy nelze uplatnit § 708 občanského zákoníku, jelikož pan Lukáš Klusák nebyl společným nájemcem 
předmětného bytu. 
Vzhledem k tomu, že panu Lukáši Klusákovi svědčí „právo bydlení“, doporučuje OMP uzavřít dodatek 
č. 1 ke smlouvě o nájmu bytu na dobu neurčitou, kdy se společnými nájemci se stanou paní Vlastimila 
Klusáková a její syn Lukáš Klusák. 
 
Přijaté usnesení: 680/2012 - RM schvaluje dodatek č. 1 smlouvy o nájmu bytu, jejímž předmětem je 

byt č. 1116/7 umístěný v podkroví domu č. p. xxxxxxxxxxxx ul. xxxxxxxxxxxxx, 
Kuřim, kdy společnými nájemci se stanou paní Vlastimila Klusáková, trvale bytem 
Šebrov – Kateřina x, a její syn pan Lukáš Klusák, trvale bytem xxxxxxxxxxxxx 
xxxxx, Kuřim. 

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

2.5. Nebytový prostor – restaurace v KD 
(Příloha č. 2, 2E, předkládá Mgr. Ing. D. Sukalovský, zpracovala: A. Janoušková) 
 
Rada města Kuřimi na své schůzi dne 31. 10. 2012 pod č. usnesení 625/2012 schválila záměr na 
pronájem nebytového prostoru (restaurace) umístěného v I. podzemním podlaží a ve II. nadzemním 
podlaží objektu č. p. 902 na pozemku p. č. 1808 vše k. ú. Kuřim na ul. nám. Osvobození v Kuřimi. 
Minimální požadované nájemné bylo stanoveno na 90,- Kč /m

2
/měs. s roční valorizací. 

Záměr byl na úřední desce zveřejněn od 2. 11. 2012 do 23. 11. 2012. Termín odevzdání nabídek byl 
stanoven na pátek 23. 11. 2012 do 9.00 hodin. V tomto termínu byly na podatelnu Městského úřadu 
Kuřim doručeny nabídky dvou uchazečů. OMP oslovil s nabídkou na pronájem restaurace 20 subjektů. 
Dne 23. 11. 2012 v 9.15 hodin proběhlo veřejné otvírání obálek. Z otvírání obálek byl pořízen protokol. 
Nabídky předložili tito zájemci: 

1) Tomáš Plavec, trvale bytem xxxxxxx Brno, PSČ 602 00, IČ 47941251. Žadatel navrhuje 
nájemné ve výši 90,- Kč/m

2
/měs.  

2) Jan Kosmák, trvale bytem xxxxxxxxxxxxxxx Kuřim, PSČ 664 34, IČ 65345533. Žadatel 
navrhuje nájemné ve výši 20.000,- Kč/měs. (tj. 105,- Kč/m

2
/měs.). Pan Kosmák nedoložil 

čestné prohlášení – bezdlužnost vůči Městu Kuřim. Byl vyzván k doplnění a dne 28. 11. 2012 
bylo čestné prohlášení doloženo. Záměrem pana Kosmáka jsou drobné stavební úpravy 
spočívající v odstranění napevno přišroubovaných dělicích příček mezi boxy tak, aby se staly 
demontovatelné. 
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Dle protokolu z otevírání obálek byly nabídky všech uchazečů doporučeny k posuzování radou města. 
Nabídky byly naskenovány a zaslány e-mailem všem členům rady města k prostudování. 
 
OMP navrhuje následující pořadí: 

1. Jan Kosmák 
2. Tomáš Plavec 

 
Příloha E – Návrh nájemní smlouvy 
 
Na jednání se dostavil v 14,32 hod. J. Kosmák a Mgr. P. Kavka – vedoucí majetkoprávního odboru. 
 
Diskuse: 
D. Sukalovský – přivítal J. Kosmáka a představil členy rady města. Uvažuje se o rekonstrukci 
kulturního domu, počítáte s tím? 
J. Kosmák – s rekonstrukcí počítá, po rekonstrukci by bylo vhodné na vzájemnou spolupráci navázat. 
P. Kavka – čeho se týkají stavební úpravy, které navrhujete? 
J. Kosmák – pro zabezpečení větších oslav, rautů, svateb apod. by bylo potřeba získat demontováním 
dělících příček mezi stoly větší prostor. 
J. Koláček – příčky jsou vystavěny na železných profilech a vybetonované. 
J. Kosmák – rád by zachoval intimitu mezi stoly pomocí přenosných paravánů (příček). 
O. Štarha – zájmem města je, aby se restaurace uvedla do provozu co nejdříve. 
J. Kosmák – stavební úpravy budou hotové za 2-3 dny. 
O. Štarha – úpravy budete finančně nárokovat na město? 
J. Kosmák – pokud město nechce úpravy provádět, potom na nich netrvá. 
O. Štarha – demontování zabere nějaký čas i investici a my v tomto nemůžeme nechat volnou ruku. 
Trval by na tom, že se úpravy nebudou provádět. 
P. Kavka – upozorňuje, že se bude zpřístupňovat schodiště z I. NP a může to nějakým způsobem 
krátkodobě omezit provoz. Ptá se, zda by měl p. Kosmák zájem i o pronájem zahrádky před domem 
kultury? 
J. Kosmák – měl by zájem. Ale ještě by ji zvětšil. 
J. Koláček – zahrádku zvětšit nelze. 
 
 
Z jednání odešel v 14,50 hod. J. Kosmák. Na jednání se v 14,50 hod. dostavil T. Plavec. 
 
 
D. Sukalovský – přivítal T. Plavce a představil členy rady města. 
T. Plavec – hlásil se do výběrového řízení již v loňském roce. Má několik provozoven. 
D. Sukalovský – ptá se, zda by vedl restauraci jako kuřáckou nebo nekuřáckou? 
J. Plavec – ještě o tom nepřemýšlel, to ukáže provoz. Na plesech a akcích pořádaných v sále se kouřit 
nebude. 
D. Sukalovský – uvažuje se o rekonstrukci kulturního domu, počítáte s tím? 
T. Plavec – ano, byl by spíše pro nájem na dobu určitou. 
P. Kavka – přihlásil jste se do výběrového řízení, které bylo vyhlášeno na dobu neurčitou. Nemůžeme 
měnit podmínky. 
D. Sukalovský – všechny investice, které jsou dohodnuté s městem, jsou ošetřeny smlouvou. 
T. Plavec – žádá, aby v případě pořádání akcí v kulturním domě nebylo občerstvení zajišťováno 
i někým jiným. 
P. Kavka – je vyhrazeno městem, že na kulturních akcích pořádaných městem, zajišťuje občerstvení 
pouze nájemce restaurace. 
O. Štarha – ukončení pronájmu restaurace v kulturním domě vždy vzešlo od nájemce, nikdy ne od 
města. 
T. Plavec – nevyhovuje mu uzavřením smlouvy s 3 měsíční výpovědní lhůtou. 
Z. Kříž – ve výzvě je uvedena 6 měsíční výpovědní lhůta. 
 
 
Z jednání odešel v 15,10 hod. T. Plavec. 
 
 
Na jednání se dostavil v 15,13 hod. J. Kosmák a T. Plavec. 



 8 

 
O. Štarha – oba jste předložili jistou finanční nabídku, T. Plavec za m2/měsíc, J. Kosmák za celou 
restauraci. Ptá se, zda dále počítají s náklady za nájem zařízení? Upozorňuje, že lze pronajmout 
i zahrádku před domem kultury. 
D. Sukalovský – smlouva se uzavírá zvlášť za nebytový prostor, movité věci a za služby. 
P. Kavka – jsou tam zřízena samostatná odběrná místa elektřiny a plynu. 
T. Plavec – pro restauraci je samostatný plynoměr a vodoměr? 
P. Kavka – ano. Zahrádka lze pronajmout za cca 17.000 Kč/ rok. V jakém časovém horizontu 
restauraci zprovozníte? 
T. Plavec – těžko říct vzhledem k vánočním svátkům. 
D. Sukalovský – vypadá to na leden 2013. 
 
 
Z jednání odešli v 15,25 hod. J. Kosmák a T. Plavec. 
 
 
D. Sukalovský – navrhuje orientačně hlasovat o uzavření smlouvy s J. Kosmákem: 
Hlasováno: pro 1 (D. Sukalovský). 
 
D. Sukalovský – navrhuje orientačně hlasovat o uzavření smlouvy s T. Plavcem: 
Hlasováno: pro 2 (J. Koláček, Z. Kříž). 
 
Přijaté usnesení: 681/2012 - RM schvaluje uzavření nájemní smlouvy, jejímž předmětem je nájem 

nebytového prostoru (restaurace) o výměře 190,49 m
2
 umístěného v I. podzemním 

podlaží a ve II. nadzemním podlaží objektu č. p. 902 (KD Kuřim) na pozemku p. č. 
1808 vše k. ú. Kuřim, s panem Tomášem Plavcem, trvale bytem xxxxxxxxx Brno, 
PSČ 602 00, IČ 47941251, na dobu neurčitou s šestiměsíční výpovědní lhůtou za 
nájemné ve výši 90,- Kč/m

2
/měs. + zálohy na služby s roční valorizací podle míry 

inflace. 
Hlasováno: pro 3, zdržel se 1 (D. Sukalovský), nepřítomen 1 (D. Holman). 
 
Důvodem rozhodnutí jsou prokázané větší zkušenosti pana Tomáše Plavce s provozem 
restauračních zařízení a respektování stavebního uspořádání prostor. 
 
 
 
Na jednání se dostavil v 15,32 hod. S. Roháček a J. Roháčková. 
 
 
S. Roháček – předkládá 1. koncepci úpravy kotelny Na Loučkách – dole garáže, malá provozovna, 
v patře 5 malých bytů. Rádi by požádali o dlouhodobý pronájem pozemků kolem kotelny, popřípadě 
odkup. Nabízí vybudovat navíc 5 - 6 parkovacích stání podle potřeby města. 
D. Sukalovský – upřesňuje, že se jedná o původní koncepci. Požadavkem jsou předepsaná parkovací 
místa + pokud ke stavbě dojde, budeme jednat s investorem o místech nad normu. 
S. Roháček – garáže, provozovna i byty budou v pronájmu. Garáže budou k využití pro nájemníky 
nebo i pro obyvatele sídliště, a to podle zájmu. 
S. Roháček – ptá se, kdo zajistí technickou zprávu? 
O. Štarha – požádejte projektanta o vypracování. Toto je dílčí jednání. 
D. Sukalovský – nyní nerozhodneme. 
S. Roháček – jednali se sdružením nájemníků. Dotčené 2 byty omezí pouze 27 procenty. Nabízí 
jednorázovou finanční kompenzaci do 100 tisíc Kč. 
D. Sukalovský – navrhuje, aby p. Roháček informoval obyvatele sídliště o chystané výstavbě, že 
nepůjde o byty pro sociálně slabé apod. 
O. Štarha – shrnuje nabídku S. Roháčka – finanční kompenzace dvou nejvíce ohrožených bytů, 
vybudování 2x více parkovacích míst než stanoví norma. Žádá zapracovat parkoviště do situace a nad 
tímto jednat. 
S. Roháček – před vjezdem je asfaltová plocha, navrhuje na vlastní náklady udělat kompletní koberec 
vyspádovaný do kanalizace. 
D. Sukalovský – navrhněte obyvatelům, že jednání se může uskutečnit v zasedací místnosti na MěÚ. 
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Z jednání odešli manželé Roháčkovi v 15,47 hod. 
 
 
Na jednání se dostavil v 15,48 hod. J. Sojka. 
 
 
 

31. Zápis č. 2 z jednání Dozorčí rady obchodní společnosti Wellness 
Kuřim 
(Příloha č. 31, zpracoval Ing. F. Merta) 
 
DR byla seznámena s problematikou poruchových konvektomatů REDFOX 
 
- s oficiální částí reklamace z dubna 2012 
- s vyjádřením subdodavatele pana Romana Cardy k celkem osmi dalším realizovaným 
opravám mimo rámec oficiálních reklamací 
Zároveň jsme si osobně prohlédli zmiňované konvektomaty umístěné v kuchyni wellness centra. 
Konstatujeme, že skutečně nejsou v dobré kondici (prokapávají, jeden z nich nefunkční). Bez 
konvektomatů se dnes žádný moderní gastro provoz neobejde. 
 
Z výše uvedeného je zřejmé, že zařízení dodané do gastroprovozu wellness centra sice odpovídalo 
všem požadovaným parametrům v projektu, nicméně byly dodány dle zjištění velmi nekvalitní 
konvektomaty. Vyplývá to, jak z počtu prováděných oprav prakticky ihned po první instalaci zařízení, 
tak z konzultací s odbornými dodavateli a v neposlední řadě dle zkušenosti samotných kuchařů. 
 
Po zvážení všech skutečností navrhujeme, aby toto zařízení bylo ještě letos opraveno v rámci 
reklamací a následně ponecháno jako určitá rezerva do provozu (konvektomaty byly pořízeny 
z dotace EU = 5letá udržitelnost). 
 
Doručujeme v roce 2013 zakoupit 1 ks konvektomatu kvalitního výrobce. Kapacita jednoho zařízení by 
měla být dostačující potřebám gastroprovozu. Cena kvalitního zařízení potřebných propozic vychází 
cca na 200-250 tis. Kč bez DPH. Podmínkou výběru je ověření chodu konvektomatu v praxi. 
 
 
Na jednání se dostavil v 15,55 hod. S. Bartoš. 
 
Diskuse: 
J. Sojka – jak postupovat s reklamací konvektomatů? 
O. Štarha – nechat jeden opravit za 5.000 Kč. 
D. Sukalovský – koupit kvalitní konvektomat z pozastávky IMOSu. 
 
 
Z jednání odešel v 16,02 hod. J. Sojka. 
 
 
 

2.6. Josef Čaněk – výměna skla výlohy nebytového prostoru 
(Příloha č. 2, předkládá Mgr. Ing. D. Sukalovský, zpracovala: A. Janoušková) 
 
Pan Josef Čaněk, trvale bytem xxxxxxxxxxxx 615 00 Brno, IČ 68621787, je nájemcem nebytových 
prostor (prodejna potravin) č. 841/10 a č. 843/9 v domě č. p. 839-844 na ul. Bezručova čtvrť v Kuřimi. 
Usnesením RM č. 370/2008 ze dne 6. 8. 2008 byl udělen souhlas s podnájmem části předmětného 
nebytového prostoru o výměře 9,9 m

2
 paní Marii Parnicové, trvale bytem xxxxxxxxxxxxx Kuřim, 

IČ 11483172, k provozování finančního poradenství pro obchodní firmu Wüstenrot a.s. 
Paní Parnicová požádala prostřednictvím pana Josefa Čaňka dne 28. 11. 2012 OMP o výměnu 
prasklého skla na výloze firmy Wüstenrot a.s. Společnost Wüstenrot a.s. na všech svých pobočkách 
sjednocuje reklamy ve výlohách. Vzhledem k tomu, že je sklo poškozené, nelze reklamy vyměnit. 
Prasklé sklo není na první pohled vidět, jelikož je schováno pod stávající reklamou. Pan Čaněk 
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v žádosti uvádí, že dle informace sklenářství bude výměna skla stát cca 10.000,- Kč. Tato oprava by 
byla hrazena z ORG 9016. 
 
Přijaté usnesení: 682/2012 - RM souhlasí s výměnou prasklého skla výlohy v nebytovém prostoru 

č. 843/9 v domě č. p. 839-844 v Kuřimi, Bezručova čtvrť, jehož nájemcem je pan 
Josef Čaněk, trvale bytem xxxxxxxxxxxxxxx 615 00 Brno, IČ 68621787. 

Hlasováno: pro 4, nepřítomen 1 (D. Holman). 
 
 
Z jednání odešel v 16,16 hod. S. Bartoš. 
 
 
 

3. JMP Net, s.r.o. – věcné břemeno na rekonstrukci plynovodu 
v lokalitě Tyršova + 8 
(Příloha č. 3, 3A, předkládá Mgr. Ing. D. Sukalovský, zpracovala Ing. V. Fidrmucová) 
 
Společnost EKOPLAN, s.r.o. v zastoupení investora JMP Net, s.r.o. zaslala městu Kuřim k podpisu 
smlouvu o zřízení věcného břemene, jejímž předmětem je zřízení věcného břemene v souvislosti se 
stavbou „REKO plynovodů Kuřim – Tyršova + 8“, č. stavby EVIS 41658 – viz – GP č. 2851-
103/2012, č. 2865-103/2012 a č. 2866-103/2012 (z důvodu rozsáhlosti geometrických plánů je OMP 
nepředkládá v příloze - jsou uloženy k nahlédnutí na OMP). 
Této smlouvě předchází budoucí smlouva o zřízení věcného břemene č. 2010/B/0001, která byla 
uzavřena na základě usn. RM č. 64/2010 ze dne 10. 2. 2010. 
 
64/2010 
RM schvaluje zřízení věcného břemene ve prospěch společnosti JMP Net, s.r.o. se sídlem 
Plynárenská 499/1, 657 02 Brno, IČ 27689841, jako oprávněného z věcného břemene v rozsahu dle 
situačního nákresu na pozemcích parc. č. 65, parc. č. 66/2, parc. č. 113/1, parc. č. 217/1, parc. č. 
217/6, parc. č. 217/7, parc. č. 217/8, parc. č. 247/4, parc. č. 264/1, parc. č. 264/4, parc. č. 287/1, parc. 
č. 289/2, parc. č. 320/1, parc. č. 391, parc. č. 431, parc. č. 432/4, parc. č. 433, parc. č. 436/8, parc. č. 
443, parc. č. 456/1, parc. č. 519/1, parc. č. 612/2, parc. č. 628, parc. č. 709/1, parc. č. 709/3, parc. č. 
710, parc. č. 712, parc. č. 720, parc. č. 737, parc. č. 753, parc. č. 780, parc. č. 796, parc. č. 4213, 
parc. č. 4214, parc. č. 4215, parc. č. 4218, parc. č. 4219/1, parc. č. 4232, parc. č. 4233, parc. č. 4234 
a parc. č. 4237 vše v k. ú. Kuřim, obec Kuřim, LV č. 1 v celkové délce cca 1919 bm s tím, že náklady 
na jeho zřízení ponese oprávněný z věcného břemene. Do doby uzavření smlouvy o zřízení věcného 
břemene bude uzavřena smlouva o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene. Věcné břemeno 
bude zřízeno za jednorázovou úhradu ve výši 250,- Kč bez DPH za běžný metr liniové stavby. 
 
Z GP je zřejmé, že stavbou byly navíc dotčeny i parc. č. 217/12 a 217/29 vše v k. ú. Kuřim. 
OMP doporučuje přijmout doplňující usnesení na předmětné pozemky. 
 
Příloha A – smlouva o zřízení věcného břemene 
 
Přijaté usnesení: 683/2012 - RM schvaluje zřízení věcného břemene ve prospěch společnosti JMP 

Net, s.r.o. se sídlem Plynárenská 499/1, 657 02 Brno, IČ 27689841, jako 
oprávněného z věcného břemene v rozsahu dle GP č. 2851-103/2012 na 
pozemcích parc. č. 217/12 a parc. č. 217/29 vše v k. ú. Kuřim, které jsou ve 
vlastnictví města Kuřim, LV č. 1, s tím, že náklady na jeho zřízení ponese 
oprávněný z věcného břemene. Věcné břemeno bude zřízeno na dobu neurčitou, 
za jednorázovou úhradu ve výši 250,- Kč bez DPH za běžný metr liniové stavby. 

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

3.1. JMP Net, s.r.o. – věcné břemeno na prodloužení STL plynovodu 
Kuřim – ul. Tišnovská 
(Příloha č. 3, 3B, 3C, předkládá Ing. D. Sukalovský, zpracovala Ing. V. Fidrmucová) 
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Ing. Pavel Hastík, v zastoupení investora Bělohradský, spol. s r.o., zaslal městu Kuřim k podpisu 
smlouvu o smlouvě budoucí, jejímž předmětem je zřízení věcného břemene k plynárenskému zařízení 
v souvislosti se stavbou „stanice technické kontroly - prodloužení plynovodu a plynovodní přípojky“. 
Jedná se o napojení nové stanice technické kontroly na ul. Tišnovské na plynárenské zařízení. Toto 
prodloužení plynovodu bude uloženo i v pozemku parc. č. 2732 v k. ú. Kuřim, který je ve vlastnictví 
města - viz příloha B. 
Na výše uvedenou stavbu byl již dne 9. 11. 2012 vydán kolaudační souhlas. Stavba byla povolena na 
základě smlouvy o právu provedení stavby. Nyní, při převodu plynárenského zařízení požadují 
plynárny uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene. Aby mohl investor co nejdříve odebírat plyn, 
bude uzavřena smlouva o zřízení věcného břemene budoucí. 
Město Kuřim uzavírá s JMP Net, s.r.o. smlouvy na zřízení věcného břemene za poplatek ve výši 250,-
Kč bez DPH za běžný metr liniové stavby. Věcné břemeno bude zřízeno na dobu neurčitou. 
V příloze C předkládá OMP návrh smlouvy 
 
Příloha B – situace 
Příloha C – návrh smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene 
 
Přijaté usnesení: 684/2012 - RM schvaluje zřízení věcného břemene k plynárenskému zařízení ve 

prospěch společnosti JMP Net, s.r.o. se sídlem Plynárenská 499/1, 657 02 Brno, 
IČ 27689841, jako oprávněného z věcného břemene v rozsahu dle situačního 
nákresu na pozemku parc. č. 2732 v k. ú. Kuřim, obec Kuřim, LV č. 1 v celkové 
délce cca 48 m s tím, že náklady na jeho zřízení ponese oprávněný z věcného 
břemene. Do doby uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene bude uzavřena 
smlouva o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene. Věcné břemeno bude 
zřízeno za jednorázovou úhradu ve výši 250,- Kč bez DPH za běžný metr liniové 
stavby. 

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

3.2. Město Kuřim, Brněnské vodárny a kanalizace, a.s. a Moravská 
stavební – INVEST, a. s., zřízení věcného břemene – jednotná 
kanalizace na ul. Zámecká 
(Příloha č. 3, 3D, 3E, předkládá Mgr. Ing. D. Sukalovský, zpracovala Ing. V. Fidrmucová) 
 
Odbor investiční opravil jednotnou kanalizační stoku na ul. Zámecká. K této kanalizaci neexistovala 
žádná dokumentace (město kanalizaci „získalo“ při privatizaci Státního statku Kuřim). Podmínkou 
předání kanalizační stoky do provozování Brněnských vodáren a kanalizací, a.s. je zřízení věcného 
břemene na pozemcích, parc. č. 766 a parc.č. 767/1 v k. ú. Kuřim, které jsou ve vlastnictví firmy 
AMAR marketing, s.r.o. 
Za účelem zřízení věcného břemene byl vyhotovený GP č. 2822-68/2012 - viz příloha D. 
OMP překládá RM ke schválení smlouvu o zřízení věcného břemene, kdy 1. oprávněný je Město 
Kuřim (jako vlastník kanalizace) a 2. oprávněný jsou Brněnské vodárny a kanalizace, a.s. (jako 
provozovatel kanalizace) – viz příloha E. 
Věcné břemeno se zřizuje bezúplatně, na dobu neurčitou, náklady na jeho zřízení ponese Město 
Kuřim. 
 
Příloha D – GP č. 2780-28/2012 
Příloha E – návrh smlouvy 
 
Přijaté usnesení: 685/2012 - RM schvaluje zřízení věcného břemene ve prospěch Města Kuřimi, se 

sídlem Jungmannova 968, PSČ 664 34 Kuřim, IČ 00281964, jako 1. oprávněného 
a společnosti Brněnské vodárny a kanalizace, a.s., se sídlem Brno, Hybešova 
254/16, PSČ 657 33, IČ 46347275, jako 2. oprávněného z věcného břemene ve 
věci „uložení a provozu jednotné kanalizace“ dle GP č. 2822-68/2012 na 
pozemcích parc. č. 766 a parc. č. 767/1 v k. ú. Kuřim, které jsou ve vlastnictví firmy 
AMAR marketing, s.r.o. se sídlem Rokycanova 3, PSČ 615 00 Brno, IČ 60740230. 
Věcné břemeno bude zřízeno bezúplatně, na dobu neurčitou. Náklady na jeho 
zřízení ponese město Kuřim. 

Hlasováno: pro 4, nepřítomen 1 (D. Holman). 
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4. Souhlas s výměnou výloh 
(Příloha č. 4, předkládá Mgr. Ing. D. Sukalovský, zpracovali Mgr. P. Kavka a A. Janoušková) 
 
Rada města Kuřimi na své schůzi dne 14. 11. 2012 pod číslem usnesení 662/2012 souhlasila 
s provedením stavebních úprav v nebytovém prostoru č. 847/10 umístěného v I. nadzemním podlaží 
budovy č. p. 845 – 847 na ul. nám. Osvobození v Kuřimi, které bude provádět budoucí nájemce – Bc. 
Kateřina Nečasová. 
Ještě zbývá dořešit, jaké výlohy budou instalovány ve výše uvedeném nebytovém prostoru. OMP má 
k dispozici dvě nabídky od firmy GL Okna Tišnov – nabídku plastových oken a dveří s hliníkovým 
dekorem a nabídku hliníkových oken a dveří. K tomu OMP uvádí: 
- plastová okna mají mnohem lepší izolační vlastnosti než okna hliníková. V případě montáže 
hliníkových oken bude nájemce platit vyšší částku za topení 
- hliníková okna jsou výrazně dražší. Za osazení hliníkových oken zaplatí nájemce cca 340.000,- Kč 
vč. DPH, za okna plastová zaplatí cca 172.000,- Kč vč. DPH. V nabídce hliníkových oken je navržen 
systém ALUPROF MB 70, který se svými izolačními vlastnostmi nejvíce přibližuje plastovému 
provedení. Je možné jej nahradit levnější variantou – systémem ALUPROF MB 60, který podle 
dodavatele také ještě splňuje normy pro zateplování nebo systémem ALUPROF MB 45, který již tuto 
normu nesplňuje. Systém MB 60 by vyšel levněji o cca 20.000,- Kč bez DPH (oproti MB 70), systém 
MB 45 cca o 35.000,- Kč bez DPH (oproti MB 70). Pokud se rada města rozhodne pro hliníková okna, 
upozorňuje OMP, že na uhrazení rozdílu ceny mezi okny plastovými a hliníkovými má v ORG 
9016000000 k dispozici pouze cca 100.000,- Kč. Tato částka by však ke krytí rozdílu nepostačovala. 
Nájemce je ochoten z vlastních zdrojů uhradit pouze provedení v plastu s hliníkovou fólií. 
OMP sděluje, že schůze společenství vlastníků jednotek souhlasila s výměnou výloh za plastové v bílé 
barvě. 
 
Diskuse: 
D. Sukalovský – místo plastových oken navrhuje okna hliníková. 
O. Štarha – byl by pro levnější variantu. 
 
Přijaté usnesení: 686/2012 - RM souhlasí s výměnou výloh v nebytovém prostoru č. 847/10 

umístěného v I. nadzemním podlaží budovy č. p. 845 – 847 na nám. Osvobození 
za plastové s povrchovou úpravou Alu. 

Hlasováno: pro 3, zdržel se 1 (D. Sukalovský), nepřítomen 1 (D. Holman). 
 
Návrh usnesení: RM souhlasí s výměnou výloh v nebytovém prostoru č. 847/10 umístěného 

v I. nadzemním podlaží budovy č. p. 845 – 847 na nám. Osvobození za hliníkové 
se systémem ALUPROF MB 70 (60 nebo 45). 

O toto usnesení nebylo hlasováno. 
 
 
 

4.1. Žádost o pronájem pozemku 
(Příloha č. 4, předkládá Mgr. Ing. D. Sukalovský, zpracovala A. Janoušková) 
 
Dne 28. 11. 2012 požádal pan Karel Pohanka, trvale bytem xxxxxxxxxxxxx Kuřim, IČ 12188379, 
o pronájem části (cca 15 m

2
) pozemku p. č. 1811 k. ú. Kuřim. Jedná se o pozemek ve dvoře KD 

Kuřim. Žadatel by měl zájem nabízet z pojízdné prodejny grilovaná kuřata a párek v rohlíku. Pojízdná 
prodejna dle jeho slov vypadá vzhledově velmi profesionálně. Pan Pohanka je částečný invalidní 
důchodce a chtěl by si tímto druhem podnikání zlepšit svou finanční situaci. 
OMP k žádosti uvádí, že obdobný prodej v minulosti za kulturním domem fungoval. Připojení na 
vlastní podružné měření elektrické energie je možné. Nájemce by energii hradil formou záloh. Město 
účtuje za pronájem pozemku v zahradě KD v současné době nájemné 91,- Kč/m

2
/měsíc + zálohy na 

služby. Pan Pohanka o nájem tohoto pozemku žádal již v roce 2010, rada záměr vyhlásila, ale žadatel 
následně od svého záměru ustoupil. 
Před uzavřením nájemní smlouvy bude nutné vyhlásit záměr na pronájem předmětného pozemku ve 
smyslu § 39 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích.  
 
Přijaté usnesení: 687/2012 - RM schvaluje záměr na pronájem části pozemku p. č. 1811, k. ú. 

Kuřim o výměře cca 15 m
2
 umístěného v zahradě Kulturního domu Kuřim panu 

Karlu Pohankovi, trvale bytem xxxxxxxxxxxxxxx Kuřim, IČ 12188379, za účelem 
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umístění pojízdného prodejního stánku s rychlým občerstvením za nájemné ve výši 
91,- Kč/m

2
/měsíc + zálohy na služby (podle výpočtového listu) s roční valorizací. 

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

5. Souhlas se zastavováním exekucí 
(Příloha č. 5, předkládá Mgr. Ing. D. Sukalovský, zpracoval Mgr. P. Kavka) 
 
Exekutorský úřad Brno-město, soudní exekutor Mgr. Ing. Josef Cingroš, Bohunická 728/24a, požádal 
dne 13. 11. 2012 Město Kuřim jako oprávněného o souhlas se zastavením exekuce proti povinnému 
pro částku ve výši 350,- Kč. Důvody, pro které exekutor žádá o souhlas, jsou následující: 
a) veškeré součinnosti negativní 
b) majetek povinného nebyl dohledán 
c) místo pobytu povinného nebylo zjištěno 
d) exekuce vedena již 7 let 
e) proti povinnému vedeno dalších 8 exekučních řízení 
f) není předpoklad pro vymožení pohledávky 
 
V této souvislosti navrhuje OMP radě města, aby pověřila starostu rozhodováním o zastavení exekucí 
v případech, kdy je neekonomické exekuci dále vést a částka finančního plnění nepřesahuje např. 
2.000,- Kč. Jde o případy dlouhodobých exekucí bez výsledku, zemřelé dlužníky bez zanechání 
majetku,…. 
 
Diskuse: 
D. Sukalovský – nesouhlasí s pověřením a stahuje materiál z jednání. 
 
Návrh usnesení: RM pověřuje starostu města rozhodováním o zastavení exekucí do výše 

finančního plnění max. ………….,- Kč. 
O tomto usnesení nebylo hlasováno. 
 
 
 

5.1. Srážková voda – dodatky ke smlouvě 
(Příloha č. 5, předkládá Mgr. Ing. D. Sukalovský, zpracoval Mgr. P. Kavka) 
 
Společnost Brněnské vodárny a kanalizace, a.s., se sídlem Hybešova 254/16, Brno, IČ 46347275, 
zaslala Městu Kuřim, které je vlastníkem budov č. p. 1529 (ZUŠ Kuřim) a č. p. 1255 (ZŠ Tyršova), 
budov MŠ Zborovská, budovy č. p. 1082 (Wellness Kuřim s.r.o.) dodatky ke smlouvám o dodávce 
vody a odvodu odpadních vod. Od 1. 1. 2013 by mělo dojít k navýšení hodnoty množství odváděných 
srážkových vod z 0,507 m/rok na 0,548 m/rok. Tato skutečnost je podložena údaji Českého 
hydrometeorologického ústavu (vizte příloha v RM dne 5. 9. 2012). Město vystupuje v předkládaných 
smlouvách jako vlastník nebo odběratel. 
Od ledna 2013 by město platilo za všechny dotčené objekty o 27.963,- Kč ročně víc. 
Mimo jiné i v této záležitosti jednal starosta dne 22. 11. 2012 s vrcholnými představiteli BVaK a.s. 
Povinnost platit za srážkové vody vyplývá z § 20 odst. 6 zákona č. 274/2001 Sb., o vodovodech 
a kanalizacích. Způsob měření stanovuje pak smlouva nebo příslušný prováděcí předpis. 
 
Přijaté usnesení: 688/2012 - RM schvaluje uzavření dodatků smluv o dodávce vody a odvodu 

odpadních vod se společností Brněnské vodárny a kanalizace, a.s., se sídlem 
Hybešova 254/16, Brno, IČ 46347275, jejichž předmětem je navýšení úhrnu 
odváděných srážkových vod. 

Hlasováno: pro 4, nepřítomen 1 (D. Holman). 
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6. Smlouva o dílo: Zřízení lesních hospodářských osnov „zařizovací 
obvod Kuřim II“ 
(Příloha č. 6, 6A, předkládá. J. Koláček, zpracovala Ing. E. Šťastová) 
 
Město Kuřim podalo dne 18. 9. 2012 výzvu k podání nabídky na zakázku města Kuřimi. Předmětem 
bylo zpracování lesních hospodářských osnov (LHO) pro „zařizovací obvod Kuřim II“. Do tohoto 
zřizovacího obvodu spadá k. ú. Hvozdec, pro který nebyly lesní hospodářské osnovy doposud 
vypracovány. Výběrové řízení vyhrála společnost LESPROJEKT BRNO, a.s., se sídlem Jezuitská 13, 
602 00 Brno, IČ 65279191. Předpokládaná celková cena za vypracování lesních hospodářských 
osnov je 22.982,40 Kč včetně DPH. Dle § 26 zákona 289/1995 Sb., Zákon o lesích, hradí náklady na 
zpracování lesních hospodářských osnov stát. Platba bude provedena v roce 2013. Město bude žádat 
o 100 % dotaci zpětně. 
 
Příloha: Smlouva o dílo – zřízení lesních hospodářských osnov, zařizovací obvod Kuřim II 
 
Přijaté usnesení: 689/2012 - RM souhlasí s uzavřením smlouvy s LESPROJEKT BRNO, a.s., se 

sídlem Jezuitská 13, 602 00 Brno, IČ 65279191, na zřízení lesních hospodářských 
osnov pro „zařizovací obvod Kuřim II“ v celkové výši 22 982,40 Kč včetně DPH. 

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

7. Výběrové řízení „Stavební úpravy ZŠ Tyršova – vestavba 2 tříd“ 
Rozhodnutí o přidělení zakázky města Kuřimi  
Název (předmět) zakázky: „Stavební úpravy ZŠ Tyršova – vestavba 2 tříd“ 
Zajišťující odbor (ZO): OI 
Zajištěno v rozpočtu města: úhradu provede ZŠ Tyršova z inv. fondu 
(Příloha č. 7, 7A, 7B, 7C, 7D, 7E, 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 
„Stavební úpravy ZŠ Tyršova – vestavba 2 tříd“. Jedná o zakázku v limitu do 500 tis. Kč + DPH. 
Výzva byla zveřejněna na webových stránkách města dne 5. 11. 2012 a sejmuta dne 22. 11. 2012. Na 
výzvu bylo upozorněno e-mailem celkem 7 firem. Hodnotící komise se sešla dne 22. 11. 2012 na 
prvním jednání, na kterém provedla otevření obálek s nabídkami a po té kontrolu úplnosti a posouzení 
nabídek. Uchazeče s nejnižší nabídkovou cenou komise vyzvala ke zdůvodnění ceny za mimořádně 
nízké položky, uchazeč ve stanoveném termínu potvrdil a odůvodnil nabízenou cenu za dílo. Na 
druhém jednání 26. 11. 2012 komise provedla výběr nejvhodnější nabídky. Nabídku odevzdalo celkem 
11 uchazečů, z toho dva uchazeči nedoložili doklad o odborné způsobilosti odpovědné osoby, a jeden 
uchazeč doložil postoupené reference, vysvětlení u těchto uchazečů nebylo dodatečně vyžádáno 
vzhledem k tomu, že jejich nabídky nebyly nejnižší. Jediným hodnotícím kritériem byla cena. 
Na základě zhodnocení získaných nabídek je výběrovou komisí doporučena Radě města nejvhodnější 
nabídka firmy PRIVILEG, spol. s.r.o., Brno, Bezručova 17a, IČ 479 10 976, která předložila 
nejvhodnější nabídku v celkové hodnotě 435.326,-Kč vč. DPH. 
 
Příloha: Zpráva o posouzení a hodnocení nabídek + protokol o otevírání obálek + kontrola úplnosti 
nabídek, návrh smlouvy o dílo 
 
Přijaté usnesení: 690/2012 - RM souhlasí s výsledkem hodnocení uvedeným ve zprávě 

o posouzení a hodnocení nabídek na zakázku malého rozsahu na stavební práce 
„Stavební úpravy ZŠ Tyršova – vestavba 2 tříd“ a souhlasí s uzavřením smlouvy 
o dílo s firmou PRIVILEG, spol. s.r.o., Brno, Bezručova 17 a, IČ 479 10 976, která 
předložila nejvhodnější nabídku v celkové hodnotě 435.326,-Kč vč. DPH. 

Hlasováno: pro 4, nepřítomen 1 (D. Holman). 
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8. Výběrové řízení „Přechod pro chodce na ul. Legionářské u DDM 
v Kuřimi“ 
Zahájení zadávacího řízení na výběr dodavatele veřejné zakázky města Kuřimi 
Název (předmět) zakázky: „Přechod pro chodce na ul. Legionářské u DDM v Kuřimi“ 
Evidenční číslo v knize zakázek: D - OIRR-2012-004 
Zajišťující odbor (ZO): OI 
(Příloha č. 8, 8A, 8B, předkládá Ing. O. Štarha, zpracovala Ing. J. Honců) 
 
Jedná se o výběrové řízení na výše uvedenou akci v souladu s usnesením Zastupitelstva města ze 
dne 21. 8. 2012, RO č. 6. Náklady vyčleněné na akci jsou ve výši 1 125 tis. Kč. OIRR doporučuje radě 
města schválit zahájení zadávacího řízení na výběr dodavatele výše uvedené zakázky malého 
rozsahu 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. Zadávací řízení již 
proběhlo v září tohoto roku, nebyly však podány žádné nabídky, OI proto v souladu s usnesením RM 
č. 551/2012 z 10. 10. 2012 připravil novou výzvu se zahájením zadávacího řízení v prosinci 2012 
a předpokládanou realizací v květnu 2013. 
 

Návrh členů hodnotící komise:  Návrh náhradníků hodnotící komise: 
1. Ing. Oldřich Štarha   1.  Mgr. Ing. Drago Sukalovský 
2. Ing. Miluše Macková   2.  Ing. Petr Němec 
3. Ing. Josef Roudnický   3.  Stanislav Bartoš 
4. Ing. Petr Jarolím   4.  Ing. Vrzal 
5. Mgr. Alena Trtílková    
Zapisovatel: Ing. Jindřiška Honců 

 
Příloha č. A: Výzva k podání nabídky 
Příloha č. B: Návrh smlouvy o dílo 
 
Přijaté usnesení: 691/2012 - RM schvaluje zahájení zadávacího řízení zhotovení zakázky malého 

rozsahu na stavební práce „Přechod pro chodce na ul. Legionářské u DDM 
v Kuřimi“ dále schvaluje znění výzvy k podání nabídky a jmenuje členy 
a náhradníky hodnotící komise ve složení podle návrhu. 

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

9. Výběrové řízení „Úpravy interiéru veřejných prostor radnice 
v Kuřimi“ 
Zahájení zadávacího řízení na výběr dodavatele veřejné zakázky města Kuřimi 
Název (předmět) zakázky: „Úpravy interiéru veřejných prostor radnice v Kuřimi“ 
Evidenční číslo v knize zakázek: D-OI-2012-006 
Zajišťující odbor (ZO): OI 
Zajištěno v rozpočtu města: RO č. 1 ZM1/12 z 24. 1. 2012 (700 tis. Kč) 
(Příloha č. 9, 9A, 9B, předkládá Ing. O. Štarha, zpracovala Ing. J. Honců) 
 
Jedná se o výběrové řízení na výše uvedenou akci. Ve stávající hale u schodiště bude zřízeno 
pracoviště podatelny, informací a Czech POINTu, hala bude zmenšena vybudováním požárně dělících 
konstrukcí - příčky a nových dveří přímo navazujících na boční stranu schodiště, v prostoru archivu 
odboru dopravy bude zřízena nově čekárna s hracím koutkem pro děti, v chodbě před odborem 
dopravy bude zřízena nově čekárna pro odbor dopravy, v prostoru před výtahem bude nově zřízena 
bezbariérová rampa. 
Předmětem VŘ nebudou elektroinstalace - ty doporučuje OI z důvodů znalosti stávajících 
slaboproudých rozvodů objednat samostatně u firmy která prováděla elektroinstalace při dřívější 
rekonstrukci radnice a se kterou doposud spolupracujeme na případných změnách či doplnění 
slaboproudu, s firmou je OI v jednání, rozpočtová cena je cca 89 tis. Kč bez DPH. Podmínkou je však 
spolupráce s vybraným zhotovitelem. 
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 
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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: 
6. Mgr. Ing. Drago Sukalovský  1.  Jiří Koláček 
7. Ing. Oldřich Štarha   2.  Zdeněk Kříž 
8. Mgr. Alena Zimmermanová  3.  Stanislav Bartoš 
9. Ing. Petr Němec   4.  Ing. Miluše Macková  
10. Ing. arch. Jakub Kynčl   5.  Ing. arch. Petr Němec 
Zapisovatel: Ing. Jindřiška Honců 

 
Příloha č. 1:  Výzva k podání nabídky 
Příloha č. 2:  Návrh smlouvy o dílo 
 
Přijaté usnesení: 692/2012 - RM schvaluje zahájení zadávacího řízení zhotovení zakázky malého 

rozsahu na stavební práce „Úpravy interiéru veřejných prostor radnice v Kuřimi“ 
dále schvaluje znění výzvy k podání nabídky a jmenuje členy a náhradníky 
hodnotící komise ve složení podle návrhu. 

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

10. Výběrové řízení „Výkon zadávacího řízení na výběr zhotovitele 
projektové dokumentace staveb Městská sportovní hala v Kuřimi 
a Společenské a kulturní centrum v Kuřimi“ 
Rozhodnutí o přidělení zakázky města Kuřimi 
Název (předmět) zakázky: „Výkon zadávacího řízení na výběr zhotovitele projektové 
dokumentace staveb Městská sportovní hala v Kuřimi a Společenské a kulturní centrum 
v Kuřimi 
Zajišťující odbor (ZO): OI 
Zajištěno v rozpočtu města: RO č. 1 ZM1/12 z 24. 1. 2012, pro obě akce je v rozpočtu 1 mil. Kč 
(Příloha č. 10, 10A, 10B, 10C, předkládá Ing. O. Štarha, zpracovala Ing. J. Honců) 
 
Podle vnitřní směrnice Rady města Kuřim č. 1/2009/RM o veřejných zakázkách, a v souladu 
s usnesením rady města č. 658/2012 z 14. 11. 2012 o zahájení zadávacího řízení, bylo zajišťujícím 
odborem realizováno výše uvedené zadávací řízení na zakázku malého rozsahu na služby. Jedná 
o zakázku v limitu do 250 tis. Kč bez DPH. 
Výzva byla zveřejněna na webových stránkách města dne 15. 11. 2012 a sejmuta dne 26. 11. 2012. 
Na výzvu byly upozorněny e-mailem celkem 3 doporučené firmy. Ve stanovené lhůtě tj. do 26. 11. 
2012 do 10,00 hod. byly doručeny celkem tři nabídky. 
Hodnotící komise se sešla dne 26. 11. 2012 na prvním jednání, na kterém provedla otevření obálek 
s nabídkami a po té kontrolu úplnosti a prostudování nabídek. Po lhůtě byly doručeny 2 nabídky, které 
komise neotevřela, tyto nabídky budou vráceny zpět v neporušené obálce. 
Jediným hodnotícím kritériem byla cena. 
 
Odevzdané nabídky s uvedením nabídkové ceny v KČ vč. DPH: 
GORDION, s.r.o., Praha 9 - Vysočany, Kolmá 6/682, PSČ 190 00, IČ 261 47 921…….….294.000,- Kč 
QCM, s.r.o., Brno, Bellova 40, č. p. 370, PSČ 623 00, IČ 262 62 525……..…….……………72.000,- Kč 
Fiala, Tejkal a partneři, advokátní kancelář, s.r.o., Brno, Mezníkova 273/13, PSČ 616 00, IČ 283 
60 125……………………………………………………………………………………………….112.320,- Kč 
 
Výsledek jednání komise – viz příloha 
Komise po prostudování nabídek konstatuje, že uchazeč s nejnižší nabídkovou cenou nemá dle 
doložených referencí zkušenosti se zakázkami s oblastmi stavebnictví, reference, kterými prokazoval 
tento uchazeč kvalifikační předpoklady jsou referencemi jiné firmy, subdodávka referencí je ošetřena 
smluvním vztahem. V krycím listu nabídky uchazeč uvedl špatný součet ceny. 
Uchazeč s druhou nejnižší nabídkovou cenou má dvě reference z oblasti stavebnictví. 
Uchazeč s nejvyšší nabídkovou cenou doložil 7 referencí zakázek z oblasti stavebnictví. 
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Komise konstatuje, že vzhledem k celkovému realizačnímu objemu obou akcí tj. cca 170 mil. Kč, 
představuje i nejvyšší podaná nabídková cena marginální část nákladů a doporučuje RM přihlédnout 
k prokázaným referencím v oblasti stavebnictví a nezohledňovat pouze nejnižší nabídkovou cenu. 
 
Příloha: Zpráva o posouzení a hodnocení nabídek + protokol o otevírání obálek + kontrola úplnosti 
nabídek 
 
Na jednání se dostavil v 16,33 hod. S. Bartoš. 
 
Diskuse: 
Z. Kříž – v zápisu komise jsou přepisované údaje, tímto jsou pro něho nevěrohodné. 
O. Štarha – jedná se o zadávací řízení bez uveřejnění, může někdo napadnout, že je cena vysoká. 
Proto se zdrží hlasování. 
A. Zimmermannová – vše bylo zveřejněno v souladu se směrnicí. 
D. Sukalovský – společnost s nejnižší cenou nepředložila jako referenci žádnou stavební zakázku. 
Jaký navrhujete postup, pokud se usnesení neschválí? Odložením materiálu se vše zdrží. Navrhuje 
orientačně hlasovat o nejnižší nabídce společnosti QCM, s.r.o., Brno: 
Hlasováno: pro 0, zdrželi se 4, nepřítomen 1 (D. Holman). 
 
Hlasováno o nabídce AK Fiala, Tejkal a partneři: 
Hlasováno: pro 1 (D. Sukalovský), zdrželi se 3, nepřítomen 1 (D. Holman). 
 
 
O nabídce společnosti GORDION, s.r.o., Praha 9, nebylo hlasováno. 
 
 
O. Štarha – navrhuje sejít se nad tímto materiálem znovu za přítomnosti všech členů rady. 
Z. Kříž – je pro návrh O. Štarhy. 
 
 
Návrh usnesení: RM souhlasí s uzavřením mandátní smlouvy na službu „Výkon zadávacího řízení 

na výběr zhotovitele projektové dokumentace staveb Městská sportovní hala 
v Kuřimi a Společenské a kulturní centrum v Kuřimi“ s firmou 
………….……………… se sídlem……………………………IČ ………………., která 
předložila nabídku v celkové hodnotě ……………….. vč. DPH. 

Materiál byl stažen z jednání. 
 
 
 

11. Oplocení pozemku parc. č. 2670 v k. ú. Kuřim v ochranném 
pásmu lesa – p. Bouška 
(Příloha č. 11, 11A, 11B, předkládá Ing. O. Štarha, zpracoval S. Bartoš) 
 
Pan Marek Bouška, bytem xxxxxxxxxxxxxxx Kuřim, podal žádost o udělení výjimky z ochranného 
pásma lesa pro oplocení pozemku parc. č. 2670, k. ú. Kuřim v lokalitě Koblas. 
Oplocení v dolní části s vjezdem bude provedeno po celém obvodu parcely na betonových sloupcích 
8x8 cm výška 160 cm poplastovaným drátěným plotem v barvě zelené, alternativně dřevěnými 
krajinami loženými vodorovně mezi sloupky ve 3-4 řadách nad sebou sousedního lesního pozemku 
č. 3109/1 v majetku města Kuřimi. 
K souhlasu orgánu státní správy lesů (OŽP MěÚ Kuřim) musí doložit žadatel souhlas vlastníka lesa – 
město Kuřim (sousední parc. č. 2671). 
Vyjádření odboru majetkoprávního: 

- proti oplocení pozemku nemáme námitek, žádáme před započetím budování plotu vytyčit 
geometrem hranici pozemků za účasti zástupců města. 

Vyjádření odboru investičního: 
- proti oplocení pozemku nemáme námitek. 

Vyjádření odboru životního prostředí: 
- z hlediska zájmů chráněných odborem životního prostředí lze konstatovat, že předložený 

záměr znamená oplocení stávajícího sadu u lesa, tudíž je nutno si vyžádat výjimku z lesního 
zákona na stavbu do 50 m od lesa (bude následovat po vyjádření města jako vlastníka 



 18 

sousedního lesního pozemku). Z hlediska vlastníka lesa (město Kuřim) je možné záměr 
povolit, neboť oplocením nedojde k znemožnění hospodaření v lese, pouze doporučujeme 
upozornit vlastníka oplocované parcely sadu, že v případě nutnosti (např. pádu stromu z lesa 
na plot) bude potřeba zajistit vstup na jeho pozemek. Také si musí být vědom toho, že 
veškeré škody způsobené lesem na jeho oplocení či jiných stavbách vlastník lesního porostu 
hradit nebude. 

 
Příloha: situace, žádost 
 
Přijaté usnesení: 693/2012 - RM souhlasí s udělením výjimky pro oplocení pozemku parc. č. 2670 

v oblasti Koblas pro vlastníka pozemku pana Marka Bouška, bytem xxxxxxxxxxxx 
Kuřim, navrženého v ochranném pásmu lesa (pozemek parc. č. 2671 ve vlastnictví 
města Kuřimi). 

Hlasováno: pro 3, zdržel se 1 (D. Sukalovský), nepřítomen 1 (D. Holman). 
 
 
 

12. Podchod pod nádražím – zpracování PD pro provádění stavby 
(DPS) 
(Příloha č. 12, předkládá Ing. O. Štarha, zpracovala Ing. D. Ševčíková) 
 
Město Kuřim obdrželo příslib dotace na realizaci projektu „Bezbariérové zpřístupnění podchodu 
železniční stanice Kuřim“ z ROP JV. K výběrovému řízení na zhotovitele stavebních prací je potřeba 
zpracovat DPS. 
OI doporučuje Radě města Kuřimi přidělit zakázku na zpracování DPS bez výběrového řízení 
společnosti SUDOP BRNO, spol. s r.o., která zpracovávala předcházející stupně PD. 
Zdůvodnění: 
Společnost SUDOP BRNO je projektová a inženýrská společnost, jejíž významnou náplní je 
projektování železničních dopravních staveb. 
Projekt „Bezbariérové zpřístupnění podchodu železniční stanice Kuřim“ jako drážní stavba podléhá 
povolování a dohledu speciálnímu stavebnímu úřadu – drážnímu úřadu. 
DPS rozpracovává dokumentaci pro stavební povolení, zpracovanou společností SUDOP BRNO, 
a doplňuje ji o řešení podmínek stanovených Drážním úřadem v Olomouci ve stavebním povolení; 
Jako zpracovatel předcházejících stupňů PD má společnost SUDOP BRNO veškeré podklady, může 
proto nabídnout kratší termín i výhodnější cenu DSP než jiní zpracovatelé. 
Pro SŽDC zpracovala společnost SUDOP BRNO projekt navazujících částí, tj. Bezbariérových 
přístupů na ostrovní nástupiště, úzce propojený s naší stavbou. 
Pracovníci společnosti SUDOP BRNO jsou kompetentní vykomunikovat s dotčenými zástupci SŽDC 
nedořešené podrobnosti, vyplývající z jejich stanovisek k dokumentaci pro stavební povolení. 
Společnost SUDOP BRNO předložila nabídku za zpracování DSP ve výši 150.000,- Kč bez DPH. Tuto 
cenu lze považovat za ekonomicky výhodnou, neboť kalkulací podle Sazebníku UNIKA, vycházející 
z rozpočtových nákladů stavby, vychází cena DSP na 244.500,- Kč. 
 
Diskuse: 
Z. Křiž – nemohly nabídky předložit i jiné firmy? 
D. Sukalovský – SUDOP je zpracovatelem předcházejících stupňů PD, navíc má se stavbou na 
železnici velké zkušenosti. 
 
Přijaté usnesení: 694/2012 - RM souhlasí s přidělením zakázky na zpracování PD pro provedení 

stavby „Bezbariérové zpřístupnění podchodu železniční stanice Kuřim“ společnosti 
SUDOP BRNO, spol. s r.o., se sídlem v Brně, Kounicova 26, PSČ 611 36, 
IČ 44960417. 

Hlasováno: pro 4, nepřítomen 1 (D. Holman). 
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13. VO Jestřábova - Smlouva o připojení k distribuční soustavě 
(Příloha č. 13, 13A, předkládá Ing. O. Štarha, zpracovala Ing. D. Ševčíková) 
 
ZM schválilo na svém zasedání 24. 10. 2012 usnesením č. 1194/2012 kupní smlouvu č.2012/D/0049 
na veřejné osvětlení v lokalitě Díly za sv. Jánem – VI. etapa na ul. Jestřábova. Při předávacím řízení 
bylo zjištěno, že prodávající nemá smluvně s E. ON zajištěno připojení k distribuční soustavě. 
Vzhledem k tomu, že byl zkolaudován první rodinný dům v lokalitě a je potřeba zahájit provoz VO, bylo 
dohodnuto, že o připojení zažádá město a případné náklady uhradí prodávající. E. ON v předkládané 
smlouvě o připojení k distribuční soustavě na rezervovaný příkon 3 x 25 A podíl města na 
oprávněných nákladech provozovatele DS výslovně nepožaduje. 
OIRR doporučuje Radě města Kuřimi schválit uzavření Smlouvy o připojení k distribuční soustavě 
z napěťové hladiny nízkého napětí č. 12049941. 
 
Přijaté usnesení: 695/2012 - RM souhlasí s uzavřením „Smlouvy o připojení k distribuční soustavě 

z napěťové hladiny nízkého napětí č. 12049941“ na odběrné místo Jestřábova, 
parcela 4487/4, 664 34 Kuřim se společností E. ON Distribuce, a.s., se sídlem 
v Českých Budějovicích, F. A. Gerstnera 2151/6, PSČ 370 49, IČ 28085400. 

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

14. VO Rozdělovací - Smlouva o připojení k distribuční soustavě 
(Příloha č. 14, 14A, předkládá Ing. O. Štarha, zpracovala Ing. D. Ševčíková) 
 
V průběhu provozu veřejného osvětlení z RVO Rozdělovací docházelo k častému výpadku hlavního 
jističe, takže rozsáhlá část sídliště Díly za sv. Jánem byla často neosvětlená. Bylo zjištěno, že hodnota 
hlavního jističe není dostačující a je proto potřeba zajistit zvýšení rezervovaného příkonu z 3 x 16 A na 
3 x 25 A a uzavřít novou smlouvu o připojení k distribuční soustavě. Podíl města na oprávněných 
nákladech provozovatele DS za zvýšení rezervovaného příkonu činí 4.500,- Kč. 
OIRR doporučuje Radě města Kuřimi schválit uzavření Smlouvy o připojení k distribuční soustavě 
z napěťové hladiny nízkého napětí č. 12049112 a úhradu za zvýšení rezervovaného příkonu ve výši 
4.500,- Kč z provozního ORG 9026 000 000 veřejné osvětlení. 
 
Přijaté usnesení: 696/2012 - RM souhlasí s uzavřením „Smlouvy o připojení k distribuční soustavě 

z napěťové hladiny nízkého napětí č. 12049112 a s úhradou za zvýšení 
rezervovaného příkonu ve výši 4 500,- Kč“ na odběrné místo Rozdělovací, parcela 
2647/10, 664 34 Kuřim se společností E. ON Distribuce, a.s., se sídlem v Českých 
Budějovicích, F. A. Gerstnera 2151/6, PSČ 370 49, IČ 28085400. 

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

15. Rozhodnutí o přidělení zakázky města Kuřimi: „Kuřim, ul. 
Jánská – oprava zpevněných ploch a kaple“ 
Evidenční číslo zakázky:  C-OI-2012-004 
(Příloha č. 15, 15A, 15B, předkládá Ing. O. Štarha, zpracovala Mgr. D. Montagová) 
 
Prostřednictvím výzvy k podání nabídek s názvem „Kuřim, ul. Jánská – oprava zpevněných ploch 
a kaple“ ze dne 1. 11. 2012 byly získány nabídky od 6 uchazečů. 
Na základě zhodnocení získaných nabídek je zajišťujícím odborem a výběrovou komisí doporučena 
radě města jako nejvhodnější nabídka firmy STAV TRADING s.r.o. se sídlem Na Baních 122, 156 00 
Praha, IČ 29034752, v hodnotě 381.154,- Kč (s DPH). Výběrová komise se shodla na výsledném 
pořadí po zhodnocení kritéria s konečným pořadím nabídek v příloze č. A. 
 
Příloha č. A: Zpráva o posouzení a hodnocení nabídek 
Příloha č. B: SOD 
 
Přijaté usnesení: 697/2012 - RM souhlasí s výsledkem hodnocení uvedeným ve zprávě 

o posouzení a hodnocení nabídek na zakázku „Kuřim, ul. Jánská – oprava 
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zpevněných ploch a kaple“ a souhlasí s uzavřením smlouvy o dílo s firmou STAV 
TRADING s.r.o. se sídlem Na Baních 122, 156 00 Praha, IČ 29034752, která 
předložila nejvhodnější nabídku v hodnotě 381.154,- Kč (s DPH). 

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

16. Dodatek č. 14 k mandátní smlouvě pro „ Výkon inženýrské 
činnosti na svěřených stavbách rekonstrukcí a investic do 
vodohospodářské v majetku města Kuřim“ uzavřené mezi městem 
Kuřim a Brněnskými vodárnami a kanalizacemi, a.s. dne 24. 4. 2002 
(Příloha č. 16, 16A, předkládá Ing. O. Štarha, zpracovala Z. Perková) 
 
Předkládáme Radě města ke schválení Dodatek č. 14 k mandátní smlouvě pro „ Výkon inženýrské 
činnosti na svěřených stavbách rekonstrukcí a investic do vodohospodářské infrastruktury v majetku 
města Kuřim“. 
 
Dodatek řeší: 
 
Roční plán investic – seznam svěřených staveb pro rok 2013 
 
1. Inženýrská činnost při přípravě staveb  
 - Generel odvodnění města Kuřimi (dokončovací práce) 
 - Projekční příprava staveb dle závěrů GOMK 
 - Projekční příprava staveb (rekonstrukce vodovodu a kanalizace) v koordinaci s opravou komunikace 
SUS JmK 
 
2. Realizace staveb 
- Kuřim, ul. Hybešova, oddílný systém kanalizací 
 
Výše úhrady výkonu inženýrské činnosti je beze změny, a to částka 2,1 % z vyfakturovaných prací za 
akci + DPH. 
 
3. Nákup a montáž vodoměrů dle „ komisionářské smlouvy“ 
 
Výše úhrady výkonu inženýrské činnosti je beze změny, a to částka 1,8 % z vyfakturované platby za 
vodoměry + DPH. 
 
Příloha: 
Dodatek č. 14 k mandátní smlouvě pro „Výkon inženýrské činnosti na svěřených stavbách 
rekonstrukcí a investic do vodohospodářské infrastruktury v majetku města Kuřim“ uzavřené mezi 
městem Kuřim a Brněnskými vodárnami a kanalizacemi, a.s. dne 24. 4. 2002 
 
Diskuse: 
Z. Kříž – chybí finanční rozvaha. 
 
Přijaté usnesení: 698/2012 - RM schvaluje uzavření Dodatku č. 14 k mandátní smlouvě pro “Výkon 

inženýrské činnosti na svěřených stavbách rekonstrukcí a investic do 
vodohospodářské infrastruktury v majetku města Kuřim“ uzavřené mezi městem 
Kuřim a Brněnskými vodárnami a kanalizacemi, a.s., se sídlem Hybešova 245/16, 
657 33 Brno, IČ 46347275, kterým se upravuje seznam svěřených staveb pro rok 
2013. 

Hlasováno: pro 4, nepřítomen 1 (D. Holman). 
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17. Dešťová kanalizace a retenční nádrž vybudovaná při výstavbě 
V. etapy lokality Díly za sv. Janem – ovládací skříň retenční nádrže 
(hlavní zdroj) 
(Příloha č. 17, 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 elektroměru mimo dům. Elektro přípojka byla realizována firmou EON až 
v první polovině letošního roku, elektroměr je osazen samostatně u retenční nádrže. 
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. 
 
Přijaté usnesení: 699/2012 - RM schvaluje uhrazení 60% nákladů na výměnu hlavního zdroje 

v ovládací skříni retenční nádrže umístěné na objektu bytového domu v Kuřimi, ul. 
Dlouhá 1635, manžely Zdeňkem Kučerovským, bytem xxxxxxxxx 612 00 Brno, 
a Janou Kučerovskou, bytem xxxxxxxxxxxxxxx 612 00 Brno. Zbývajících 40% 
nákladů uhradí Město Kuřim. 

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

18. Dohoda o úpravě vzájemných práv a povinností vlastníků 
provozně souvisejících vodovodů a kanalizací, uzavřená dle § 8 
odst. 3 zákona č. 274/2001 Sb., o vodovodech a kanalizacích pro 
veřejnou potřebu 
(Příloha č. 18, 18A, 18B, předkládá Ing. O. Štarha, zpracovala Z. Perková) 
 
Předkládáme Radě Města ke schválení „Dohodu o úpravě vzájemných práv a povinností vlastníků 
provozně souvisejících vodovodů a kanalizací“. 
Město Kuřim navrhuje na základě zákona č. 274/2001 Sb., o vodovodech a kanalizacích pro veřejnou 
potřebu dle § 8 odst. 3 tohoto zákona upravit písemnou dohodou práva a povinnosti vlastníků 
provozně souvisejících kanalizací s majitelem stoky na ul. Jelínkových v Kuřimi, s panem Zdeňkem 
Riglem, bytem Pod Ostrou 342/8, 621 00 Brno, tak, aby bylo zajištěno kvalitní a plynulé provozování. 
 
Příloha: Dohoda o úpravě vzájemných práv a povinností vlastníků provozně souvisejících kanalizací, 

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

 
Diskuse: 
S. Bartoš – ze zákona je to nutnost. 
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Přijaté usnesení: 700/2012 - RM schvaluje uzavření „Dohody o úpravě vzájemných práv 

a povinností vlastníků provozně souvisejících kanalizací“ uzavřené dle § 8 odst. 3 
zákona č. 274/2001 Sb., o vodovodech a kanalizacích pro veřejnou potřebu“ mezi 
Městem Kuřim a majitelem stoky na ul. Jelínkových v Kuřimi, s panem Zdeňkem 
Riglem, bytem xxxxxxxxxxxxxxxxx 621 00 Brno. 

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

19. Rozpočtové provizorium 2013 
(Příloha č. 19, 19A, předkládá Mgr. Ing. D. Sukalovský, zpracoval Ing. A. Varmužka) 
 
RM je předkládán návrh rozpočtového provizoria pro rok 2013, které by mělo schválit ZM na svém 
příštím zasedání. 
Provizorium je sestaveno dle jednotlivých provozních ORGů, pro jednání v ZM bude doplněno 
o členění dle rozpočtových oddílů (vysoučtované ORGy), o nově navrhované „investiční akce“, které 
budou zahájeny v lednu 2013 (pokud takové budou) a součástí rozpočtového provizoria bude 
zmocnění k dofinancování akcí schválených v rozpočtu 2012. 
Při sestavování rozpočtu byl brán ohled na současnou ekonomickou situaci, zapracovány byly i změny 
související se změnou zákona o rozpočtovém určení daní. Výdajová strana byla projednána se všemi 
správci jednotlivých kapitol. 
Z tohoto rozpočtového provizoria se bude vycházet při sestavení rozpočtu na rok 2013, data budou 
zpřesněna na základě výsledku hospodaření za rok 2012. 
Celkové příjmy jsou narozpočtovány ve výši 166.153.500 Kč, provozní výdaje ve výši 130.900.000 Kč, 
provozní saldo rozpočtu (rezerva, přebytek) tedy činí 35.253.500 Kč, po odečtení splátek úvěrů 
25.659.500 Kč. 
Do provizoria je zapojen pouze přebytek hospodaření roku 2013, přebytek hospodaření 2012 ani 
cenné papíry ve správě ČSOB Asset Management prozatím zapojovány nejsou, tyto prostředky 
budou nutné k financování nových investičních akcí. 
Pro jednání ZM bude připraven i krátký komentář k výdajovým položkám. 
 
Přijaté usnesení: 701/2012 - RM předkládá ZM ke schválení návrh rozpočtového provizoria na rok 

2013. 
Hlasováno: pro 4, nepřítomen 1 (D. Holman). 
 
 
 

28. Smlouva o projektové přípravě II/385 KUŘIM PRŮTAH 
(Příloha č. 28, 28A, předkládá Ing. O. Štarha, zpracoval S. Bartoš) 
 
Předkládáme Radě Města ke schválení smlouvu „O projektové přípravě II/385 Kuřim průtah“ zhotovitel 
IKA BRNO, s.r.o., Antonínská 549/2, 602 00 Brno, IČ 479 10 453, jednající Ing. Vladimírem Vojtou, 
jednatelem společnosti. Smlouva spočívá v přípravě projektové dokumentace pro souběžné plochy 
související s obnovou silniční sítě v Jihomoravském kraji – silnice II/385, ulice Tyršova a Tišnovská. 
 
Stavba byla iniciována správcem komunikace II/385 SÚS Brno. Tato má za úkol snížit hladinu hluku 
v konkrétních úsecích komunikace procházejících intravilánem města Kuřim. Podnět k tomuto byl dán 
Krajskou hygienickou stanicí Brno na základě měření hluku. Při vstupních jednáních s SÚS Brno bylo 
dohodnuto, že nový kryt vozovky bude proveden v celé délce obou ulic, tj. od kruhového objezdu 
v ulici Tyršova po křižovatku u hřbitova v ulici Tišnovská. Podobný rozsah opravy lze očekávat 
nejdříve za 20 let. Proto je potřebné problémy (křižovatky, přechody, odvodnění, inženýrské sítě, 
parkování) řešit souběžně s touto opravou, protože potom bude zásah do komunikace velmi nákladný. 
Běžně je požadována oprava povrchu komunikace v celé šíři vozovky v délce větší o několik metrů, 
než byl zásah do komunikace. 
Předpokládaný rozsah opravy, kterou provede SÚS je rekonstrukce povrchu vozovky v šířce 7 m 
a hloubce 10 cm. SÚS rovněž zrekonstruuje odvodnění komunikace s tím, že umožní v potřebných 
místech odvodnění městských pozemků. Protože nová šířka komunikace bude menší, než je stávající, 
bylo dohodnuto, že přebytečné pozemky budou přenechány městu tak, aby zde mohly být realizovány 
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potřeby související s tímto veřejným prostorem – parkování, cyklostezky, veřejné osvětlení, zeleň 
apod. 
Předpokládaný rozsah prací, které by město mělo realizovat v roce 2013 je cca 15 mil. Kč. 
Je nezbytné, aby projektovou dokumentaci pro SÚS i město zpracovávala jedna projekční firma. 
Výběrové řízení organizovala SÚS Brno společně pro obě části projektu. Zástupce města byl členem 
hodnotící komise. 
 
Příloha č. 1. Smlouva o projektové přípravě II/385 Kuřim průtah 
 
Přijaté usnesení: 702/2012 - RM schvaluje uzavření smlouvy o projektové přípravě II/385 Kuřim 

průtah s firmou IKA BRNO, s.r.o., Antonínská 549/2, 602 00 Brno, IČ 479 10 453, 
pro zajištění obnovy silniční sítě v Jihomoravském kraji za cenu 98 000,- Kč bez 
DPH, 117.600,- s DPH. 

Hlasováno: pro 3, zdržel se 1 (O. Štarha), nepřítomen 1 (D. Holman). 
 
 
 

29. Rozhodnutí o přidělení zakázky města Kuřimi „ Kuřim, zhotovení 
a dodávka orientačních čísel“ 
Číslo akce v rozpočtu města: 902 800 
Evidenční číslo zakázky: C-OI-2012-005 
Zajišťující odbor (ZO): OI 
(Příloha č. 29, 29A, 29B, předkládá Ing. O. Štarha, zpracovala Mgr. D. Montagová) 
 
Na základě schváleného usnesení RM 613/2012 ze dne 31. 10. 2012 bylo realizováno zadávací řízení 
na zakázku města Kuřimi s názvem „Kuřim, zhotovení a dodávka orientačních čísel“. Zakázka je kryta 
finanční částkou z rozpočtu města ve výši 400.000,00 Kč z ORG 9028-0 „Poutače a označení“. 
Prostřednictvím výzvy k podání nabídky byly získány nabídky od 4 uchazečů. Hodnotící komise se 
shodla na konečném pořadí - vizte Zpráva o posouzení a hodnocení nabídek. 
Na základě zhodnocení získaných nabídek je hodnotící komisí doporučena radě města jako 
nejvhodnější nabídka společnosti Pavol Krasňanský SMALT K.A.M. - Smaltovňa, se sídlem Pod 
Kalváriou, 909 01 Skalica, IČ 22 706 461, která zhotoví a dodá zboží za 245.909,- Kč (bez DPH). 
 
Příloha A: Zpráva o posouzení a hodnocení nabídek  
Příloha B: Kupní smlouva 
 
Diskuse: 
J. Koláček – město by mělo dodat spojovací materiál. 
 
Přijaté usnesení: 703/2012 - RM schvaluje uzavření kupní smlouvy společností Pavol Krasňanský 

SMALT K.A.M. - Smaltovňa, se sídlem Pod Kalváriou, 909 01 Skalica, IČ 22 706 
461, která zhotoví a dodá zboží za 245.909,- Kč (bez DPH). 

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

35. Informace – II/385 Kuřim průtah - kanalizační přípojky 
(Příloha č. 35, předkládá Ing. D. Sukalovský, zpracovala Z. Perková) 
 
Materiál navazuje na dnes předkládanou smlouvu o projektové přípravě na akci II/385 Kuřim – průtah, 
kde je akce popsána. Po podrobnějším zkoumání vyšlo najevo, že oprava vozovky má ještě jeden 
problém a to nepřipojené domy na hlavní kanalizační stoku.  
 
Na ulici Tišnovská (po pravé straně ve směru na Tišnov) je 5 rodinných domů (č. p. 46, 229, 197, 44, 
325), které jsou v současné době napojeny na zborcenou kanalizační stoku zaústěnou do uliční stoky 
před ul. Buďárkova. Majitelé rodinných domů byli doporučeným dopisem ze dne 6. 10. 2009 
upozorněni na špatný stav stoky a na nutnost přepojení do uliční stoky DN 400 BEO vedoucí osou 
komunikace, a to vlastním nákladem. Dosud zůstal stav nezměněn. 
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Dle informací z Generelu odvodnění města Kuřimi o způsobu odkanalizování objektů podél silnice 
II/385 v úseku od firmy Javor po křižovatku ul. Brněnská byl proveden terénní průzkum a zjištěno 15 
objektů neodkanalizovaných do veřejné stoky (využívají jímku). Stav odkanalizování po druhé straně 
komunikace (od prodejny Albert po sídliště Na Loučkách) bude ještě upřesněn během příštího týdne. 
OI upozorňuje na vhodnost napojení výše uvedených objektů na stokový systém města Kuřimi 
v koordinaci s připravovaným záměrem Správy a údržby silnic Jihomoravského kraje. Napojení 
objektů sníží zátěž na životní prostředí (tzn. zlepšení kvality vody ve vodním toku Kuřimka) 
a v případě, že se bude potřeba provést zásah do komunikace po obnově povrchu, budou náklady 
velké a lze očekávat problémy s vyřízením žádosti o povolení ze strany Správy a údržby silnic 
Jihomoravského kraje. 
 
Protože občané již v roce 2009 nereagovali na výzvu k připojení na „novou“ kanalizaci, lze 
předpokládat, že obdobný přístup zaujmou i v tomto případě. Navrhujeme proto pokusit se ze strany 
města motivovat vlastníky nemovitostí k připojení spoluúčastí na realizaci. Doporučujeme nabídnout 
zpracování projektové dokumentace přípojek pro všechny domy, které doposud přípojku nemají 
a pomoci uchazečům vyřídit příslušné povolení. Lze předpokládat, že cena jednoho projektu v této 
hromadné objednávce bude dosahovat cca 3.000,- Kč. 
Pokud tento návrh bude Radou města podpořen, svoláme všechny majitele nepřipojených nemovitostí 
na schůzku, kde bude problematika podrobně vysvětlena a s jednotlivými vlastníky bude dohodnut 
další postup. Teprve poté by projektová dokumentace mohla být objednána. V případě, že se s majiteli 
nemovitostí na připojení nedohodneme, akce ze strany města nebude realizována. 
 
Diskuse: 
O. Štarha – navrhuje nabídnout občanům, že město zajistí projekt, vyřídí stavební povolení. Tímto 
součinnost města končí. Zdrží se hlasování z důvodu střetu zájmů. 
 
Přijaté usnesení: 704/2012 - RM ukládá odboru investičnímu vyvolat v souvislosti s opravou 

komunikace II/385 jednání s vlastníky nemovitostí na ul. Tyršova a ul. Tišnovská 
nepřipojenými do městské kanalizační soustavy za účelem odkanalizování 
splaškových vod do kanalizace města. RM schvaluje vypracování projektové 
dokumentace kanalizačních přípojek pro vlastníky nemovitostí na ul. Tyršova 
a Tišnovská, kteří budou souhlasit s připojením do kanalizace města s finančním 
limitem do 2.500 Kč bez DPH za 1 přípojku. 

Hlasováno: pro 3, nehlasuje 1 (O. Štarha), nepřítomen 1 (D. Holman). 
 
Z. Kříž – žádá prokazatelně upozornit občany, že se bude provádět oprava komunikace II/385 a poté 
nebude vydán souhlas se zásahem do komunikace. 
 
 
 

20. Sociální fond 2013 
(Příloha č. 20, předkládá Mgr. Ing. D. Sukalovský, zpracoval Ing. A. Varmužka, Mgr. 
A. Zimmermannová) 
 
Vzhledem k zůstatku na sociálním fondu k 31. 12. 2012 (předpoklad 620.000 Kč) je navrhováno 
následující čerpání tohoto fondu v roce 2013. 

 

P.
č. 

Název položky (příspěvku) Rok 2012 Návrh na rok 
2013 

Poznámka 

 2 3 4 5 

1 Podíl z objemu skutečně 
vyplacených hrubých platů 
zaměstnanců a odměn za výkon 
funkce uvolněných členů ZM 

3% 3%  

2 Příspěvek na stravování 45% 45%  

3 Penzijní připojištění 300 400 měsíčně  

4 Příspěvek na kulturní, společenské a 
sportovní akce – v zařízení města 

1 000 rok 1000 rok  

5 Příspěvek na společnou akci 0 200 rok  
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zaměstnanců 

     

 
Oproti roku 2012 je navrhováno zvýšení měsíčního příspěvku na penzijní připojištění o 100 Kč 
měsíčně a zavedení příspěvku na společnou akci zaměstnanců ve výši 200 Kč za rok. Změny jsou 
navrhovány z toho důvodu, že zůstatek fondu zůstává meziročně zhruba na stejné úrovni a snahou je 
zůstatek snížit ke hranici 100 000 Kč, což by se přijetím těchto opatření mohlo podařit zhruba za 5 
roků. 
 
1 % podílu z objemu vyplacených hrubých platů činí cca 260.000 Kč. 
 
Z jednání odborové organizace vzešly k čerpání Sociálního fondu následující požadavky: 
 

- Příspěvek na stravování 55 % 
- Penzijní připojištění 400 Kč měsíčně 
- Možnost čerpat příspěvek na kulturní, společenské a sportovní akce i mimo zařízení 

města 
 
Diskuse: 
O. Štarha – je pro zrušení bodu 5. 
D. Sukalovský – navrhuje hlasovat o každém bodu zvlášť: 
Bod č. 1 – odvod 3%: 
Hlasováno: pro 4, nepřítomen 1 (D. Holman). 
 
Bod č. 2 – příspěvek na stravování 45%: 
Hlasováno: pro 4, nepřítomen 1 (D. Holman). 
 
Bod č. 5 – příspěvek na společnou akci zaměstnanců 200,- za rok: 
Hlasováno: pro 0, proti 4, nepřítomen 1 (D. Holman). 
 
Bod č. 3 – příspěvek na penzijní připojištění: 
Z. Kříž – navrhuje 500,- 
Hlasováno: pro 4, nepřítomen 1 (D. Holman). 
 
Bod č. 4 – příspěvek na kulturní, společenské a sportovní akce v zařízení města: 
D. Sukalovský – navrhuje 1.100,- Kč: 
Hlasováno: pro 4, nepřítomen 1 (D. Holman). 
 
Přijaté usnesení: 705/2012 - RM schvaluje tvorbu a užití prostředků Sociálního fondu Města Kuřimi 

pro rok 2013 se změnami. 
Hlasováno: pro 4, nepřítomen 1 (D. Holman). 
 
 
 

21. Odkoupení majetku Wellness 
(Příloha č. 21, 21A, 21B,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 fitness za celkovou cenu 481.446,66 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: 706/2012 - 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 481.446,66 Kč bez DPH. 

Hlasováno: pro 4, nepřítomen 1 (D. Holman). 
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3. Udělení odměny ředitelce CSS Kuřim, Zahradní 1275, Kuřim, za 
rok 2012 
(Příloha č. 23, 23A, předkládá J. Koláček, zpracovala Mgr. M. Bártová) 
 
Na základě hodnocení sledování činnosti ředitelky, jejích aktivit k občanům, městskému úřadu, jiným 
úřadům a zařízením, za mimořádné práce a úkoly při: v oblastech: 
- mimopracovních aktivitách organizace, prezentace organizace a vzdělávání, 

- optimalizaci sítě organizační struktury organizace včetně k dosažení úsporných opatření 

- osobní podíl na realizaci zakázek organizace. 

 
Za výsledky v práci ředitelky navrhuji RM přiznání odměny ve výši ……. Kč. 
 
Diskuse: 
J. Koláček – navrhuje odměnu ve výši xxxxxx,- Kč. 
 
Přijaté usnesení: 707/2012 - RM schvaluje ředitelce CSS Kuřim, Zahradní 1275, Kuřim, 

příspěvková organizace odměnu za rok 2012 ve výši dle zápisu. 
Hlasováno: pro 4, nepřítomen 1 (D. Holman). 
 
 
 

24. Informace o návrhu vodného a stočného pro rok 2013 
(Příloha č. 24, 24A, předkládá Ing. O. Štarha, zpracovala Z. Perková) 
 
V návaznosti na smlouvu o provozování vodovodů a kanalizací pro veřejnou potřebu města Kuřimi 
Brněnské vodárny a kanalizace, a.s. zaslaly návrh cen vodného a stočného pro rok 2013. 
Zvýšení tarifů oproti roku 2012 činí 4,2 %. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Příloha: Dopis od Brněnských vodáren a kanalizací, a.s. ze dne 14. 11. 2012 
 
 
 
 
 

rok 
vodné   
 Kč/m³ 

(bez DPH) 

stočné   
Kč/m³ 

(bez DPH) 

Celkem Kč 
 (bez DPH) 

 
DPH% 

Za užívání 
infrastruktury Kč 

 (bez DPH) 

 
2013 

 
27,30 

 
31,49 

 
58,79 

  
6 200 000,00 

 
2012 

 
26,31 

 
30,10 

 
56,41 

 
14 

 
5 600 000,00 

 
2011 

 
25,51 

 
29,19 

 

 
54,70 

 
10 

 
5 100 000,00 

 
2010 

 
24,27 

 
27,73 

 
52,00 

 
10 

 
4 700 000,00 

 
2009 

 
24,27 

 
27,73 

 
52,00 

 
9 

 
4 700 000,00 
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25. Zápis z jednání komise dopravy dne 12. 11. 2012 – bod č. 2 
(Příloha č. 25, 25A, 25B, 25C, 25D, 25E, předkládá Ing. O. Štarha, zpracovala Ing. V. Indrová) 
 
Radě města Kuřimi je předložen k projednání dílčí část zápisu z jednání komise dopravy ze dne 
12. 11. 2012 – bod č. 2, dle usnesení RM č. 661/2012 ze dne 14. 11. 2012. 
 
Dílčí část zápisu z komise dopravy 12. 11. 2012: 
 
2) Žádost o odkup části pozemku p. č. 3252/1, k. ú. Kuřim 
Komise nemá námitek k žádosti o odkup části pozemku p. č. 3252/1, k. ú. Kuřim. 
Hlasováno: 6 pro 
Návrh byl schválen. 
 
Přijaté usnesení: 708/2012 - RM bere na vědomí závěry z jednání komise dopravy ze dne 12. 11. 

2012. 
Hlasováno: pro 4, nepřítomen 1 (D. Holman). 
 
Diskuse: 
D. Sukalovský – žádá odbor majetkoprávní připravit podklady k jednání do další RM. 
 
 
 

26. Návrh opatření souvisejících s možným pronájmem restaurace 
Wellness Kuřim 
(Příloha č. 26, 26A, 26B, 26C, 26D, předkládá a zpracoval Ing. J. Sojka) 
 
Na základě pověření RM předkládám rozvahu ke zvažovanému pronájmu restaurace v areálu 
Wellness Kuřim. 

1. Současný stav 

V současné době je kompletní gastro provoz řízen městskou společností Wellness Kuřim s.r.o., 
prakticky žádná podnikatelská aktivita v celém areálu wellness centra není realizována formou 
pronájmu.  
Vzhledem k existenci názoru, že restauraci by nemělo provozovat město nebo obec, se kterým lze za 
určitých podmínek souhlasit, se pokusím shrnout pro a proti možnému pronájmu restaurace.    
V příloze, jako samostatné dokumenty s názvem „Forecasting2012“, jsou výsledky hospodaření gastro 
provozu za prvních 10 měsíců letošního roku. Jedna se o dvě varianty, jak jsme k údajům dospěli. 
Varianta „SOFT“ počítá s celkovými příjmy gastro provozu mínus celkové výdaje čistě na gastro 
provoz. Není zde zahrnuta poměrná část jiných nákladových položek (například i mezd pracovníků, 
kteří nejsou primárně zaměstnáni v tomto středisku, ale částečně vykonávají činnost i pro toto 
středisko

1
, apod.). Naopak ve variantě „HARD“ jsem se pokusil „natvrdo“ připočítat i ze společných 

nákladových položek určité procento právě na toto středisko. Za této situace je ztráta gastro provozu o 
100 000 Kč vyšší proti variantě SOFT

2
. Velkou neznámou v obou variantách je odhad nákladů na 

energie
3
, ostatní čísla jsou reálná k danému měsíci. 

 
2. Zvážení možností, podmínek a souvislostí případného pronájmu  

Pozitiva pronájmu restaurace 
(+) 

Negativa pronájmu restaurace  
(-) 

Pohled personálních nákladů a organizace práce 

 Méně zaměstnanců (-11), tj. relativní 
úspora na personálních nákladech cca 

 Nutnost po dobu 5 let (tj. do konce r. 
2015) zaměstnávat celkem 29

4
 osob na 

                                                 
1
 Procentuální podíl například uklizečky, strojníka-údržbáře, ekonomky, manažera 

2
 Varianta SOFT vychází ztráta na cca -70 tis. Kč/měsíc a varianta HARD na cca -170 tis./měsíc. 

3
 Gastro provoz nemá osazeny samostatné měřice energií, proto je ve výkazech „Forecasting“ uváděn 

procentuální odhadovaný podíl na celkových nákladech na energie wellness centra v rozpětí 6-8 %. Na zajištění 
měřidel energií se momentálně pracuje, od roku 2013 již budeme schopni i v této položce vykazovat přesná čísla.  
4
 7 stávajících zaměstnanců (původní bazén) + 22 nových. 
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33%  

 Méně starostí s řízením tohoto střediska 
(manažer + ekonom), méně náročná 
mzdová a personální agenda. 

 Méně starostí s organizací občerstvení 
v letní sezoně na koupališti (řešilo by se 
čistě pronájmem). 

 Zejména manažer by se mohl věnovat 
jiným činnostem, mohl více rozvíjet 
ostatní (stávající) provozy. 

HPP dle smlouvy města Kuřim s ROP 
Jihovýchod 

 V případě, že nebudeme provozovat 
gastro středisko bychom museli uměle 
navýšit počet zaměstnanců (+8) na 
jiných střediscích a tak by byla úspora 
pouze v tom, že na jiných střediscích by 
byli zaměstnanci s nižší průměrnou 
mzdou (ušetřili bychom zejm. na pozici 
jedné vedoucí gastro provozu a dvou 
kuchařů, kteří mají v rámci naší firmy 
spíše nadprůměrné mzdy) 

 WK zaměstnává na tomto středisku 11 
osob a v letní sezoně pak řadu 
brigádníků, odvádí za ně odvody na 
sociální a zdravotní pojištění 
v předepsané výši (u pronajímatele by 
hrozilo propuštění zaměstnanců, 
pracovní smlouvy by mohly být upraveny 
na minimální výše mezd pro jednotlivé 
profese apod.) 

 V případě pronájmu by WK musel vyplatit 
propouštěným zaměstnancům odstupné 
(pokud pracují dva roky, pak ve výši 2 
měsíců, což by odhadem pro těch 11 lidí 
mohlo být kolem 0,5 mil. Kč vč. odvodů) 

 Manažer wellness centra dva roky buduje 
dobrou pověst restaurace, vychovává 
personál (provozní počínaje, servírkami a 
číšníky konče) a realizace pronájmu 
tohoto provozu by pro něj byla práce 
vniveč  
 

Pohled celkové nabídky areálu a goodwill 

  Přijdeme o možnost realizovat společné 
balíčky služeb (zážitkové balíčky – 
procedury + romantické večeře) nebo se 
jejich prodej a tvorba značně zkomplikuje 

 Běžný návštěvník nebude schopen 
rozlišit skutečnost, že provozovatelem 
restaurace je zcela jiný subjekt než WK a 
případné negativní ohlasy a zkušenosti 
s poskytovanými službami by mohly být 
spojovány s WK a poškozovat tak 
goodwill firmy 

 Nájemce nemusí vždy dodržet 
stanovenou provozní dobu = negativní 
vliv na goodwill areálu (víkendy, svátky 
apod., kdy je aquapark a fitness centrum 
v provozu) 

 

Pohled pronajímatele 
(majetek, nájemné, energie, bezpečnost objektu...) 

 Restauraci by měl provozovat 
profesionál, nikoliv město nebo městská 
organizace (v našem případě se však 
nejedná o klasickou restauraci jako 
takovou, je potřeba gastro středisko 

 Hrozí riziko, že nájemce nebude schopen 
splácet nájemné. 

 Nájemci se mohou často střídat a mohlo 
by dojít k období, kdy nebude žádný 
provozovatel a takový stav bude 
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vnímat jako doplnění celkové nabídky 
areálu) 

 Dotace provozu nebo peníze 
z pronájmu? Než provoz dotovat je lepší 
nabídnout k pronájmu profesionálům 
z oboru a inkasovat pravidelné měsíční 
platby. 

poškozovat provoz areálu a jeho 
goodwill. (Časté střídání nájemců je 
velkým problémem na jiných bazénech – 
např. Wellness Bruntál, Aquapark 
Kohoutovice!) 

 Jen velmi obtížně si investor (město 
Kuřim) pohlídá dobré opatrování a 
chování pronájemce k majetku a 
vybavení gastro střediska, do kterého 
v posledním období tolik investovalo.  

 Jak se budou řešit opravy, údržba či 
reklamace zařízení, když je bude 
používat cizí nájemce? 

 Nejsou osazeny měřiče energií a nejsme 
v současné době schopni přesně určit 
výši nákladů na energie čistě na toto 
jedno středisko (tento problém je 
v řešení)  

 Gastro středisko je střediskem s nejdelší 
otvírací dobou v areálu. Jak pronajímatel 
zajistí to, že se návštěvníci budou 
pohybovat jen tam, kde mají a budou 
dodržovat veškeré bezpečností pokyny? 
(zákaz kouření, rušení nočního klidu, 
neoprávněný vstup do jiných prostor jako 
bazén, zázemí areálu, pohyb 
podnapilých osob, kodování objektu a 
připojení k PCO, ...) 

 

Z pohledu ekonomiky provozu
5
 

 Pokud bychom se dívali na hospodaření 
pouze čísly, kdy nebudeme gastro 
provoz realizovat vůbec, pak celkový HV 
areálu bude sice o něco málo lepší, 
přesto však by však areál realizoval 
ztrátu 

 

 
3. Shrnutí a závěr 

Z uvedené matice plyne poměrně jednoznačná nevýhodnost (a taky téměř nemožnost) 
pronájmu gastro provozu a vedení města tuto variantu nedoporučuji. Situaci bych znovu 
vyhodnotil před uplynutím 5 let (tj. cca v polovině roku 2015), do kdy se město zavázalo zaměstnávat 
v rámci udržitelnosti projektu zmiňovaných 29 zaměstnanců. 
V té době již také bude blíže k realizaci ubytovacího zařízení (hotelu) a nové sportovní haly. To by 
celou situaci pomohlo řešit, neboť synergický efekt těchto tří na sebe navazujících zařízení bude 
značný!  
 

4. Přílohy 

Nedílnou součástí tohoto dokumentu jsou přílohy: 

a) Organizační struktura aktual (stávající), dokument doc 

b) Organizační struktura new (upravená, tj. bez gastro provozu s navýšením počtu osob na 

celkových 29), dokument doc 

c) Forecasting2012_GastroHARD, dokument pdf 

d) Forecasting2012_GastroSOFT, dokument pdf  
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Diskuse: 
D. Sukalovský – nebylo předloženo žádné usnesení k hlasování, v diskusi však všichni přítomní radní 
nesouhlasí se záměrem pronájmu restaurace na Wellness Kuřim. 
 
 
 

27. Žádost o projednání možnosti realizace výstavby čističky 
odpadních vod a jejího provozování pro město Kuřim a okolí 
 
 
Rada města byla seznámena s předloženou žádostí Ing. M. Kachlíka. 
 
 
 

30. Žádost o schválení žádosti dotace z programu VISK3 (Veřejné 
informační služby knihoven) pro rok 2012 
(Příloha č. 30, 30A, 30B, předkládá Mgr. Ing. D. Sukalovský, zpracovala V. Štěpánová) 
 
Předkládám RM „Žádost o dotaci z programu Ministerstva kultury pro knihovny – VISK3“, která se 
vztahuje k rozšíření automatizovaného regionálního knihovnického systému v okresu Brno-venkov. 
Dotace v bodu: Vlastními prostředky bude zcela hrazená z rozpočtu knihovny na regionální činnost 
v roce 2013. Městu Kuřimi nevzniká žádný finanční závazek. Znění žádosti bylo po odborné stránce 
konzultováno s dodavatelem knihovního systému firmou Lanius Tábor a garantem dotace MK ČR. 
Celková částka projektu 65.340,00 Kč. 
Dotace ve výši 45.000,00 Kč. 
 
Zdůvodnění: 
Pro rok 2013 bychom rádi rozšířili stávající regionální systém automatizace obecních knihoven 
o dalších 10 obcí, které projevily zájem o uložení dokumentů do systému ClaviusREKS. 
Dvě obce mají zájem o převod dat z lokálního knihovního systému  Clavius do regionálního systému. 
 
Příloha č. 1 Žádost o poskytnutí dotace z rozpočtu odboru umění a knihoven MK pro rok 2013 
Příloha č. 2. Popis projektu 
 
Přijaté usnesení: 709/2012 - RM schvaluje „Žádost o poskytnutí dotace z programu VISK3“ pro rok 

2013. 
Hlasováno: pro 4, nepřítomen 1 (D. Holman). 
 
 
 

32. Odstoupení od pronájmu nebytového prostoru 
(Příloha č. 32, předkládá Ing. D. Sukalovský, zpracovala A. Janoušková) 
 
Rada města Kuřimi na své schůzi dne 10. 10. 2012 pod číslem usnesení 548/2012 schválila uzavření 
nájemní smlouvy, jejímž předmětem je nájem nebytového prostoru (bývalý kosmetický salón) 
o výměře 25 m

2
 umístěného v I. nadzemním podlaží budovy č. p. 902 (KD Kuřim) na pozemku p. č. 

1808 vše k. ú. Kuřim, s paní Janou Höklovou, trvale bytem xxxxxxxxx Kuřim, IČ 75679752. 
Paní Höklová se přípisem dne 4. 12. 2012 rozhodla od svého podnikatelského záměru odstoupit. Jako 
důvod uvádí plánovanou rekonstrukci KD a odstěhování restaurace L´Abbuffata. 
OMP doporučuje výše uvedené usnesení zrušit a vyhlásit nový záměr na pronájem nebytového 
prostoru v KD. 
 
Přijaté usnesení: 710/2012 - RM ruší usnesení č. 548/2012 ze dne 10. 10. 2012 ve věci pronájmu 

nebytového prostoru v I. NP objektu č. p. 902 na nám. Osvobození v Kuřimi 
z důvodu zpětvzetí žádosti. 
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Přijaté usnesení: 711/2012 - RM schvaluje záměr na pronájem nebytového prostoru (bývalý 
kosmetický salón) umístěného v I. NP objektu č. p. 902 na nám. Osvobození 
v Kuřimi (KD) o výměře 25 m

2
 na dobu neurčitou s tříměsíční výpovědní lhůtou. 

Výše nájemného min. 80,- Kč/m
2
/měs. + zálohy na služby. Nájemné bude 

každoročně valorizováno o výši inflace. 
Bylo hlasováno o obou usneseních současně: pro 4, nepřítomen 1 (D. Holman). 
 
 
 

33. Zápis z jednání komise dopravy dne 3. 12. 2012 
(Příloha č. 33, 33A, předkládá Ing. O. Štarha, zpracovala Ing. V. Indrová) 
 
Radě města Kuřimi je předložen k projednání zápis z jednání komise dopravy ze dne 3. 12. 2012. 
 
Příloha: zápis z jednání komise dopravy dne 3. 12. 2012. 
 
 
Diskuse: 
Bod č. 1 – schvaluje: 
Hlasováno: pro 4, nepřítomen 1 (D. Holman). 
 
Bod č. 2 – bere na vědomí: 
Hlasováno: pro 4, nepřítomen 1 (D. Holman). 
 
Bod č. 3 – schvaluje: 
Hlasováno: pro 4, nepřítomen 1 (D. Holman). 
 
Bod č. 4 – bere na vědomí: 
Hlasováno: pro 4, nepřítomen 1 (D. Holman). 
 
Přijaté usnesení: 712/2012 - RM bere na vědomí závěry z jednání komise dopravy ze dne 3. 12. 

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

34. Doplnění komise stavební ze dne 31. 10. 2012 
(Příloha č. 34, 34A, 34B, 34C, předkládá Ing. O. Štarha, zpracoval Bartoš) 
 
Dne 14. 11. 2012 proběhlo jednání Rady města, kde některé body z Komise stavební ze dne 31. 10. 
2012 nebyly schváleny z důvodu potřebnosti doplnění materiálu. 
 
Bod č. 1 – (v RM 14. 11. 2012 byl vzat na vědomí) 
Přestavba objektu bývalé kotelny Na Loučkách, Kuřim 
Problematiku této stavby ve vztahu k městu lze zjednodušeně specifikovat do 4 bodů: 

1. Stavba je navržena tak, že střecha a balkon přesahuje nad městský pozemek – nutno uzavřít 
smlouvu. 

2. Komerční prostor a garáže v přízemí vyžadují samostatné přístupy, tzn., že městský pozemek 
před domem z východní strany bude zcela využit pro potřeby přístupu k domu. 

3. Venkovní parkovací plochy lze umístit pouze na městském pozemku. 
4. Vybudováním bytů v této lokalitě (byť to územní plán umožňuje) se zhorší již tak nepříznivá 

situace v této obytné zóně, zejména s ohledem na nedostatek parkovacích míst. 
Vzhledem k již dříve realizovaným dohodám u obdobných případů navrhuje odbor investic, aby 
investor vybudoval parkování na městském pozemku, avšak s podmínkou, že pozemky pod 
parkovištěm budou nadále města a investor vybuduje dvojnásobný počet parkovacích míst, než je 
určeno předpisem, dohodu lze smluvně ošetřit. 
Zpracovatel územního plánu nedoporučuje navyšovat počet bytů v takto intenzivně zastavěné lokalitě. 
Na poslední jednání KS předložil investor návrh na 2 byty + 3 komerční prostory.  
 
Příloha: Posouzení projektu „Přestavba objektu, parc. č. 4297, Kuřim“ 
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Diskuse: 
D. Sukalovský – navrhuje vzít tuto informaci na vědomí. 
Hlasováno: pro 4, nepřítomen 1 (D. Holman). 
 
Návrh usnesení: RM souhlasí s realizací předložené dokumentace za podmínky, že investor 

vybuduje na městském pozemku dvojnásobný počet parkovacích míst, než požaduje 
předpis a ukládá městskému úřadu ve věci dojednat smlouvu. 

O tomto usnesení nebylo hlasováno. 
 
 
 
Bod č. 10 – (v RM 14. 11. 2012 o tomto bodu nebylo hlasováno) 
Žádost OMP k odkupu částí pozemku parc. č. 3252/1 v k. ú. Kuřim 
KS doporučuje schválit odkup daných pozemků, z důvodu již předešlých obdobných schválených 
záměrů. 
Dle vyhlášky č. 501/2006 Sb., o obecných požadavcích na využívání území, §22 odst. 2 je však nutná 
nejmenší šířka veřejného prostranství, jehož součástí je pozemní komunikace zpřístupňující pozemek 
rodinného domu, 8m  a při jednosměrném provozu lze tuto šířku snížit až na 6,5m. V místech 
požadovaného prodeje je šířka městského pozemku 9,7m, v těsném sousedství však již byla zúžena 
dřívějšími prodeji na 5,6m. Nutno však podotknout, že jako veřejné prostranství není možno považovat 
pouze městský pozemek. Je však otázka jak lze později zabránit oplocení soukromého pozemku. 
Odbor investic nedoporučuje prodej požadovaných pozemků. Naopak by bylo vhodné, aby stavebníci 
dodrželi zákonný odstup od hranice pozemku, který činí 2m. 

 
Příloha: Výpisy z katastru nemovitostí, kopie katastrální mapy, situace inž. sítí, vyhláška č. 501 
 
Návrh usnesení: RM souhlasí s prodejem částí pozemku parc. č. 3252/1 v k. ú. Kuřim jednotlivým 

žadatelům dle podkladu OMP. 
Hlasováno: pro 0, proti 4, nepřítomen 1 (D. Holman). 
Usnesení nebylo přijato. 
 
 
 
Bod č. 13 – (v RM 14. 11 2012 o tomto bodu nebylo hlasováno) 
Žádost o povolení stavby zastřešení stání automobilu 
KS doporučuje postupovat v dané lokalitě Kolébka jednotně při obdobných stavebních úpravách 
a proto žádá o doplnění materiálu, z kterého bude patrno, zda již byly realizovány stavby podobného 
druhu v dané lokalitě. Pokud nejsou tyto stavby ještě realizovány, nemá námitek s předloženým 
řešením. 
Odbor investiční místním šetřením zjistil, že v lokalitě nejsou dosud realizovány žádné přístřešky pro 
osobní automobily. Lokalita je architektonicky zdařilá a jakýkoliv zásah do řešení lokality je velmi 
obtížný. Navržené umístění přístřešku nerespektuje 2m odstup od společné hranice s městským 
pozemkem, naopak střecha přesahuje až na městský pozemek. Navržené řešení nedoporučujeme 
schválit. 
 
Příloha: Situace 
 
Diskuse: 
O. Štarha – ohlásil možný střet zájmů. 
 
Návrh usnesení: RM souhlasí s umístěním zastřešeného stání pro automobil na parc. č. 3451/4 

v k. ú. Kuřim a ukládá městskému úřadu ve věci dojednat smlouvu. 
Hlasováno: pro 0, proti 2 (D. Sukalovský, J. Koláček), zdržel se 1 (Z. Kříž), nehlasoval 1 
(O. Štarha), nepřítomen 1 (D. Holman). 
Usnesení nebylo přijato. 
 
 
 

Dále se projednávaly materiály Zastupitelstva města Kuřimi konaného dne 11. 12. 2012. 
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1. Plnění usnesení Zastupitelstva města Kuřimi k 3. 12. 2012 
(Příloha 1, 1A, předkládá Mgr. Ing. D. Sukalovský, zpracovala Mgr. A. Zimmermannová) 
 
Zůstávají nesplněna usnesení závisející na spolupráci s druhou stranou vůči městu Kuřim, především 
v oblasti investiční a majetkové. 
 
Příloha: nesplněné úkoly do 3. 12. 2012. 
 
Návrh usnesení: RM doporučuje ZM vzít na vědomí stav plnění usnesení k 3. 12. 2012. 
O tomto návrhu usnesení nebylo hlasováno. 
 
 

2. Aleš Kašparec, xxxxxxxxxxxxxxx Kuřim – žádost o odprodej 
pozemku u Základní umělecké školy Kuřim 
(Příloha č. 2, 2A, 2B, 2C, předkládá Mgr. Ing. D. Sukalovský, zpracovala Ing. V. Fidrmucová) 
 
Pan Aleš Kašparec požádal o odprodej části pozemku parc. č. 486/2 v k. ú. Kuřim o výměře 
cca 15 m

2
. Předmětným pozemkem si chce zvětšit zahradu u rodinného domu a zajistit větší soukromí 

– vizte příloha A. 
OMP doporučil zahradu u Základní umělecké školy Kuřim (dále jen „ZUŠ“) vyřešit komplexně-tzn. 
společně s nájemci zahrádek u ZUŠ – vizte příloha B. 
Odprodej uvedených pozemků projednalo zastupitelstvo města na minulém zasedání, kdy k odprodeji 
pozemků připomínky nebyly, vznikla však debata týkající se ceny. Zastupitelstvo pověřilo odbor 
majetkoprávní projednat převod pozemků za cenu ve výši 500,- Kč /m

2
. 

Tuto cenu akceptují manž. Pluháčkovi, Adéla Hýsková a pan Kašparec. S výhradami na ni přistoupili 
i manželé Halovi a paní Přikrylová. Hladíkovi o koupi pozemku za tuto cenu zájem nemají. 
V následujícím textu jsou uváděna parcelní čísla pozemků dle doposud nezapsaného geometrického 
plánu č. 1680-74/2003 ze dne 9. 6. 2003, na základě kterého byly uzavírány nájemní smlouvy. 
Všechny pozemky se nachází v obci a k. ú. Kuřim. Dle konzultace geodeta a přeměření sporných 
bodů na místě samém, bylo zjištěno, že tento GP lze pro majetkoprávní vypořádání použít. 
 
Příloha A – situace se zakreslením pozemku 
Příloha B – situace se zakreslením pozemku 
 
Přijaté usnesení: 713/2012 - RM doporučuje ZM schválit záměr na prodej části pozemku parc. č. 

486/2 v k. ú. Kuřim o výměře cca 15 m
2
 dle situace, Aleši Kašparcovi, bytem 

xxxxxxxxxxxxx Kuřim, za cenu 500,- Kč/m
2
 s tím, že veškeré náklady spojené 

s převodem pozemku včetně úhrady daně z převodu nemovitosti ponese kupující. 
 
Přijaté usnesení: 714/2012 - RM doporučuje ZM schválit záměr na prodej části pozemku parc. č. 

486/2 v k. ú. Kuřim, GP č. 1680-74/2003 nově označený jako parc. č. 486/13 
o vým. 73 m

2
 manželům Josefu a Miluši Halovým (SJM id. ½) a Miluši Halové (id. 

½) oba bytem xxxxxxxxxxx Kuřim, za cenu 500,- Kč/m
2 s tím, že veškeré náklady 

spojené s převodem pozemku včetně úhrady daně z převodu nemovitosti ponesou 
kupující. 

 
Přijaté usnesení: 715/2012 - RM doporučuje ZM schválit záměr na prodej části pozemku parc. č. 

486/2 v k. ú. Kuřim GP č. 1680-74/2003 nově označený jako parc. č. 486/14 o vým. 
124 m

2
 Jitce Přikrylové, bytem xxxxxxxxxx Kuřim, za cenu 500,- Kč/m

2
 s tím, že 

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

Bylo hlasováno pro všechna usnesení společně: pro 4, nepřítomen 1 (D. Holman). 
 
 
Manželé Pluháčkovi, požádali o odprodej pozemku parc. č. 486/9 o výměře 36 m

2
,
 
který užívají na 

základě nájemní smlouvy. Dále žádají o prodej části pozemku parc. č. 486/2 o výměře cca 25 m
2
 tak, 

aby došlo k napřímení nynějšího oplocení – vizte příloha C - díl A. Cenu za pozemek respektují 
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a souhlasí s úhradou veškerých vyvolaných nákladů (zaměření i oplocení pozemku tak, aby byl 
zachován charakter stávajícího oplocení ZUŠ). 
OMP nemá námitek ani proti jednomu z uvedených řešení. 
 
Příloha C – situace se zakreslením pozemku 
 
Návrh usnesení: RM doporučuje ZM schválit záměr na prodej části pozemku parc. č. 486/2 v k. ú. 

Kuřim GP č. 1680-74/2003 nově označený jako parc. č. 486/9 o vým. 36 m
2
 a část 

pozemku parc. č. 486/2 v k. ú. Kuřim o výměře cca 25 m
2
 dle situace, manželům 

MUDr. Luďkovi Pluháčkovi a MUDr. Nině Pluháčkové, oba bytem xxxxxxxxxxxxxx 
Kuřim, za cenu 500,- Kč/m

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

Hlasováno: pro 0, proti 4, nepřítomen 1 (D. Holman). 
Usnesení nebylo přijato. 
 
Přijaté usnesení: 716/2012 - RM doporučuje ZM schválit záměr na prodej části pozemku parc. č. 

486/2 v k. ú. Kuřim GP č. 1680-74/2003 nově označený jako parc. č. 486/9 o vým. 
36 m

2
 manželům MUDr. Luďkovi Pluháčkovi a MUDr. Nině Pluháčkové, oba bytem 

xxxxxxxxxxxx Kuřim, za cenu 500,- Kč/m
2 s tím, že veškeré náklady spojené 

s převodem pozemku včetně úhrady daně z převodu nemovitosti ponesou kupující. 
Hlasováno: pro 4, nepřítomen 1 (D. Holman). 
 
 
 
Adéla Hýsková bytem xxxxxxxxxxxxx 6440 Brunnen, Švýcarsko, kterou na základě plné moci 
zastupuje Jan Hýsek, požádala o odprodej pozemků parc. č. 486/8 o výměře 1 m

2 
a

 
parc. č. 486/7 

o výměře 33 m
2
. Pozemek parc. č. 486/6 o výměře 11 m

2
,
 
který v je současné době přičleněn 

k zahradě ZUŠ, by si ráda ponechala. Definitivní oplocení pozemku provede na vlastní náklady. 
S tímto řešením nesouhlasí odbor investiční, který žádá, aby oplocení zůstalo přímé. Roh pozemku 
parc. č. 486/6 (bod D) leží přímo naproti nové brány zahrady ZUŠ a bránil by případné manipulaci 
techniky. Odbor investiční doporučuje pozemky směnit, tak jak bylo dohodnuto dříve- viz příloha C. 
OMP doporučuje přijmout druhé usnesení z navržených usnesení tj. směnu pozemků. 
 
Příloha C – situace se zakreslením pozemku 
 
Návrh usnesení: RM doporučuje ZM schválit záměr na prodej části pozemku parc. č. 486/2 v k. ú. 

Kuřim GP č. 1680-74/2003 nově označené jako parc. č. 486/8 o vým. 1 m
2
 

a parc. č. 486/7 o vým. 33 m
2
 Adéle Hýskové, bytem xxxxxxxxxxxxxxx 6440 

Brunnen, Švýcarsko, za cenu 500,- Kč/m2 s tím, že veškeré náklady spojené 
s převodem pozemku včetně úhrady daně z převodu nemovitosti ponesou kupující. 

Hlasováno: pro 0, proti 4, nepřítomen 1 (D. Holman). 
Usnesení nebylo přijato. 
 
Přijaté usnesení: 717/2012 - RM doporučuje ZM schválit záměr na směnu části pozemku parc. č. 

486/2 v k. ú. Kuřim GP č. 1680-74/2003 nově označené jako parc. č. 486/8 o vým. 
1 m

2
 a parc. č. 486/7 o vým. 33 m

2
 (vlastník Město Kuřim) za část pozemku parc. č. 

486/1 v k. ú. Kuřim GP č. 1680-74/2003 nově označené jako parc. č. 486/6 o vým. 
11 m

2
 (vlastník Adéla Hýsková bytem xxxxxxxxxxxxxxx 6440 Brunnen, Švýcarsko) 

s cenovým vyrovnáním ve výši 500,- Kč/m
2 s tím, že veškeré náklady spojené 

s převodem pozemku včetně úhrady daně z převodu nemovitosti ponese Adéla 
Hýsková. 

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

3. MUDr. Danuše Jarošová, xxxxxxxxxxxxx Kuřim – žádost 
o odprodej pozemku u Základní umělecké školy Kuřim 
(Příloha č. 3, 3A, 3B, 3C, 3D, 3E, předkládá Mgr. Ing. D. Sukalovský, zpracovala Ing. V. Fidrmucová) 
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MUDr. Jarošová, bytem Kuřim, xxxxxxxxxxxxx, jako vlastník rodinného domu č. p. xxx na pozemku 
parc. č. 491/1 v k. ú. Kuřim, požádala o odkoupení části pozemku parc. č. 486/2 v k. ú. Kuřim 
o výměře cca 78 m

2 
(6 x 13) za účelem vybudování ordinace pro mládež a dorost – vizte příloha A, B, 

C, D, E. 
Jedná se o lokalitu u Základní umělecké školy Kuřim (dále jen „ZUŠ“). MUDr. Jarošová provozuje 
ordinaci ve svém RD a výše uvedeným způsobem by si ordinaci rozšířila, popř. přemístila do nového 
objektu. Odbor majetkoprávní upozornil žadatelku, že na předmětném pozemku stojí betonové zdi. 
MUDr. Jarošová je v případě odprodeje pozemku připravena betonový komplex na své náklady 
odstranit. 
Stanoviska dotčených orgánů: 
OŽP - nesouhlasí s odprodejem pozemku, zahrada u ZUŠ je zahrnuta v projektu revitalizace zeleně. 
ZUŠ tento prostor využívá a počítá s ním. 
KS – nedoporučuje schválit odprodej pozemku z důvodu již dnes problematického dopravního 
napojení. Záměr nekoresponduje s koncepcí aktivit v daném místě. 
OI a OMP – rovněž nedoporučují odprodej pozemku. 
 
Příloha A, C – žádost a dodatek MUDr. Jarošové 
Příloha B, D, E - kopie katastrální mapy s variantami umístění ordinace 
 
Návrh usnesení: RM doporučuje ZM schválit záměr na prodej části pozemku parc. č. 486/2 v k. ú. 

Kuřim o vým. cca 78 m
2 

MUDr. Danuši Jarošové, bytem xxxxxxxxxxxxxxxx Kuřim, 
za cenu 500,- Kč/m

2
 s tím, že veškeré náklady spojené s převodem pozemku 

včetně úhrady daně z převodu nemovitosti ponese kupující. 
Hlasováno: pro 0, proti 4, nepřítomen 1 (D. Holman). 
Usnesení nebylo přijato. 
 
 
 

4. Ing. Milan Pangrác – výmaz předkupního práva 
(Příloha č. 4, 4A, předkládá Mgr. Ing. D. Sukalovský, zpracoval Mgr. P. Kavka) 
 
Ing. Milan Pangrác, bytem Vohančice xx, je výlučným vlastníkem pozemku p. č. 430, k. ú. Kuřim, na 
kterém započal na základě pravomocných rozhodnutí zdejšího stavebního úřadu s výstavbou 
multifunkčního objektu. Tento pozemek je zatížen předkupním právem věcným ve prospěch Města 
Kuřim v ceně 188.400,- Kč, i když podle tehdejšího znaleckého posudku č. 370-150-93 Ing. Miloslava 
Buchty byl předmět prodeje oceněn částkou 37.370,- Kč. Toto věcné právo bylo do katastru vloženo 
v roce 1993 spolu s kupní smlouvou ve prospěch manželů Zdeňka a Marie Malých, Kuřim. Ing. 
Pangrác požádal dne 27. 11. 2012 o bezúplatné zrušení tohoto předkupního práva. Svou žádost 
odůvodňuje realizací investičního záměru, kdy dojde v Kuřimi k vybudování nových bytových 
a nebytových prostor. Dle jeho názoru neplní v současné době předkupní právo věcné zřízené v roce 
1993 svůj účel, nemá faktické opodstatnění a je překonané. Jako kompenzaci za zrušení předkupního 
práva nabízí bezplatné poskytnutí reklamní plochy po dokončení multifunkčního k propagaci kulturních 
a sportovních akcí Města Kuřim. 
 
Stanovisko OMP: 
- vzhledem k tomu, že jde o předkupní právo věcné, je svázáno s věcí (pozemkem) a působí „erga 
omnes“ (proti všem). Nebyla určena jeho časová omezenost, takže je zřízeno na dobu neurčitou. 
Předkupní právo lze (bylo možné i v roce 1993) podle § 602 odst. 2 obč. zákoníku dohodnout i pro 
případ jiného zcizení věci než prodejem, tj. pro darování a směnu. Tato možnost nebyla využita, takže 
pokud vlastník pozemek daruje, neporušuje tím své předkupní právo. V teoretické rovině lze 
samozřejmě uvažovat o možnosti napadnout darování u soudu s tím, že jde o disimulovaný právní 
úkon, kterým má být zastřena skutečná vůle stran a to prodej, neboť darování pozemku v lukrativním 
místě není asi zcela obvyklé, zejména pokud jde o subjekty, které nejsou v příbuzenském vztahu. 
Důkazní břemeno by ovšem leželo na straně města. 
 
- katastrální úřad nemá povinnost sdělovat oprávněnému z předkupního práva, že dochází (došlo) 
k převodu vlastnictví a ani po převodci nežádá potvrzení, zda splnil své předkupní právo. Zjistí-li tedy 
oprávněný svou aktivitou, že došlo k porušení předkupního práva, může se na novém nabyvateli 
nemovitosti domáhat, aby mu věc nabídl ke koupi za stejných podmínek, za jakých ji nabyl od 
prodávajícího nebo mu zůstane předkupní právo zachováno.  
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- vlastník budovy tedy bude bytové či nebytové jednotky prodávat a příslušný spoluvlastnický podíl na 
pozemku darovat. Tento postup je nestandardní. OMP prověřoval, zda by byl povolen vklad takové 
smíšené smlouvy do katastru. Na základě ústní konzultace s pracovníkem katastrálního úřadu bylo 
sděleno, že takový návrh na vklad by byl zamítnut. Stanovisko Ing. Pangráce je opačné (vizte níže). 
 
- nabídka Ing. Pangráce s reklamní plochou není nijak podrobněji specifikována. Čí by tato reklamní 
plocha byla? Mohlo by si tam město dát reklamu bez omezení kdykoliv? OMP by preferoval zřízení 
věcného břemene k umístění a provozování reklamní plochy, které by muselo být zřízeno ještě před 
rozprodejem bytů a nebytů. 
 
- OMP nedoporučuje bezúplatný výmaz předkupního práva. Ten by měl být kryt peněžními prostředky 
nebo nějakými majetkovými hodnotami. 
 
Právní stanovisko Ing. Pangráce: 
„Dovoluji si Vám zaslat naše stanovisko k Vašemu dotazu týkajícího se způsobu převod bytové 
jednotky (případně jednotek) za situace, kdy převodce bude 100% vlastníkem jak všech bytových 
jednotek v budově, tak budovy samé a i pozemku, na kterém je budova postavena, kdy na pozemku je 
zřízeno věcné předkupní právo. Zejména Váš dotaz směřoval k případným komplikacím při převodu 
bytových jednotek z důvodu předkupního práva k pozemku, na kterém stojí budova. 
Bytovou jednotku lze převést i způsobem, kdy by k převodu bytové jednotky došlo na základě 
uzavření smlouvy o převodu bytové jednotky a převodu příslušné spoluvlastnického podílu ke 
společným částem domu, avšak převod spoluvlastnického podílu na pozemku na nabyvatele by byl 
realizován zvlášť, mimo rámec smlouvy o převodu bytové jednotky, a to bezúplatně na základě 
darovací smlouvy, uzavírané zároveň se smlouvou o převodu bytové jednotky; případně by bylo 
možné sloučit smlouvu o převodu jednotky a darovací smlouvu do jedné, tedy vytvořit inominátní 
smlouvu. Výše uvedený postup je v souladu se závaznými právními předpisy, zejména zákonem 
č. 72/1994 Sb., o vlastnictví bytů, ve znění pozdějších předpisů. Tento zákon ve svém ust. § 21 odst. 1 
stanoví podmínku, že vlastník bytu, pokud je i vlastníkem pozemku, převede na vlastníka jednotky 
spoluvlastnický podíl k pozemku. Z výše nastíněného postupu je zřejmé, že zákonem požadovaného 
záměru bude dosaženo, neboť k převodu bytové jednotky s podílem na pozemku dojde ve stejném 
okamžiku, přičemž je zřejmé, že převod může být úplatný i bezúplatný. Výše uvedený postup je tak 
plně v souladu se zákonem, když ve svém důsledku vede k zákonem požadovanému výsledku. 
Zároveň máme za to, že by neměla neexistovat žádná překážka v zápisu výše uvedeného převodu do 
katastru nemovitostí. Proto předkupní právo, které je zřízeno k pozemku, by ve svém důsledku 
nemuselo být na překážku plánovaných budoucích převodů bytových jednotek a jejich převod nemusí 
omezit, resp. prodávající by nemusel bezpodmínečně podíl na pozemku nabízet k přednostnímu 
prodeji městu Kuřim, pokud svůj podíl převede bezúplatně.“ 
 
Příloha - návrh dohody o zrušení předkupního práva 
 
Diskuse: 
D. Sukalovský – navrhuje dále jednat s Ing. Pangrácem o úplatném zrušení. 
 
Návrh usnesení: RM doporučuje ZM schválit dohodu o bezúplatném zrušení předkupního práva 

k pozemku p. č. 430, k. ú. Kuřim, s Ing. Milanem Pangrácem, bytem Vohančice xx. 
Hlasováno: pro 0, zdrželi se 4, nepřítomen 1 (D. Holman). 
Usnesení nebylo přijato. 
 
 
 

5. Prodej bytové jednotky č. xxxxxx 
(Příloha č. 5, 5A, předkládá Mgr. Ing. D. Sukalovský, zpracovala A. Janoušková) 
 
Zastupitelstvo města Kuřimi na svém zasedání dne 16. 10. 2012 schválilo pod číslem usnesení 
1178/2012 záměr na prodej bytové jednotky č. xxxxx o velikosti 3+1 s příslušenstvím umístěné v I. NP 
bytového domu č. p. xxxxxxxxxxxxxx na ulici xxxxxx v Kuřimi za cenu 1.375.000,- Kč. 
Záměr byl na úřední desce zveřejněn od 17. 10. 2012 do 5. 11. 2012.  
Nájemcem předmětné bytové jednotky je paní Olga Pávková. Město Kuřim učinilo paní Pávkové 
nabídku ke koupi bytu. Paní Pávková se dne 22. 10. 2012 dostavila na OMP a úředním zápisem 
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prohlásila, že nabídku nepřijímá a žádá, aby kupujícím předmětné bytové jednotky byl její syn, pan 
Martin Jakeš, trvale bytem xxxxxxxxx, Kuřim. Pan Jakeš úředním zápisem prohlásil, že má zájem 
o koupi bytové jednotky a souhlasí se všemi podmínkami převodu uvedenými v záměru. 
 
Příloha A – Smlouva o převodu vlastnictví bytu 
 
Přijaté usnesení: 718/2012 - RM doporučuje ZM schválit prodej bytové jednotky č. xxxxx o velikosti 

3+1 s příslušenstvím umístěné v I. NP bytového domu č. p. xxxxxxxxx na ulici 
xxxxxxx v Kuřimi panu Martinu Jakešovi, trvale bytem xxxxxxxxx Kuřim, za cenu 
1.375.000,- Kč s tím, že veškeré náklady spojené s převodem bytové jednotky 
včetně úhrady daně z převodu nemovitosti ponese pan Martin Jakeš. 

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

6. Mgr. Radim Appel, xxxxxxxxxxxx Kuřim – žádost o odkoupení 
části pozemku na ul. Šmeralova 
(Příloha č. 6, 6A, 6B, 6C, předkládá Mgr. Ing. D. Sukalovský, zpracovala Ing. V. Fidrmucová) 
 
Mgr. Radim Appel bytem Kuřim, xxxxxxxxxxxxxx požádal o odkoupení části pozemku parc. č. 3397 
v k. ú. Kuřim o výměře cca 208 m

2
 - vizte příloha A, B, C. 

Žadatel užívá předmětný pozemek na základě nájemní smlouvy od roku 1992, jako zelenou plochu za 
rodinným domem. O odkoupení pozemku žádá opakovaně. V minulosti mu pozemek Město Kuřim 
neprodalo z důvodu doposud nevyřešené točny autobusu na Podlesí. Nyní se domnívá, že důvody, 
proč mu pozemek nebyl prodaný, pominuly. 
Stanoviska dotčených orgánů: 
OŽP: nemá námitek. 
OSVO: upozorňuje, že na obratiště autobusů je vydáno územní rozhodnutí, které se týká pozemku 
parc. č. 3396/1. 
KV, OI OMP: nedoporučují odprodej pozemku z důvodu záměru města řešit danou křižovatku 
kruhovým objezdem. 
 
Příloha A – žádost Mgr. Appela 
Příloha B – situace 
Příloha C – snímek katastrální mapy 
 
Návrh usnesení: RM doporučuje ZM schválit záměr na prodej části pozemku parc. č. 3397 v k. ú. 

Kuřim o vým. cca 208 m
2
 Mgr. Radimu Appelovi, bytem Kuřim, xxxxxxxxxxxx za 

cenu 500,- Kč/m
2
 s tím, že veškeré náklady spojené s převodem pozemku včetně 

úhrady daně z převodu nemovitosti ponese kupující. 
Hlasováno: pro 0, proti 4, nepřítomen 1 (D. Holman). 
Usnesení nebylo přijato. 
 
 
 

7. Žádost o dotaci z Regionálního operačního programu NUTS 2 
Jihovýchod na projekt „Cyklostezka Kuřim - Lipůvka“ 
(Příloha č. 7, předkládá Ing. O. Štarha, zpracovala Ing. N. Šiblová) 
 
V rámci Regionálního operačního programu NUTS 2 Jihovýchod ve výzvě pro oblast podpory 1.4 
Rozvoj infrastruktury pro nemotorovou dopravu jsou v termínu od 2. 10. 2012 do 17. 12. 2012 
přijímány žádosti o dotaci na projekty páteřních cyklostezek. Město Kuřim může podat žádost o dotaci 
na projekt „Cyklostezka Kuřim - Lipůvka“. Dotace v tomto programu je ve výši 85% způsobilých 
výdajů projektu. V žádosti o dotaci nebude obsažena část cyklostezky ulicí Blanenskou, neboť tato 
nesplňuje podmínku výzvy, že cyklostezka bude součástí páteřní sítě cyklostezek. Rozpočtové 
stavební výdaje projektu jsou 11.931.372,- Kč. Z toho na stavbu cyklostezky na k. ú. Kuřim připadá 
podíl 7.800.372,- Kč a na k. ú. Lipůvka 4.131.000,- Kč. K těmto výdajům musíme připočítat ještě 
výdaje za odvody za vynětí ze ZPF, které jsou pro k. ú. Kuřim 1.637.958,- Kč a pro k. ú. Lipůvka 
4.844.140,- Kč.  Tyto odvody jsou také uznatelným výdajem hrazeným z 85% z dotace a 10% 
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z odvodů je následně vráceno městu. Z Dohody o partnerství mezi městem Kuřimí a obcí Lipůvka, 
která byla schválena ZM č. 06/2012 dne 26. 6. 2012 pod číslem usnesení 1113/2012 vyplývá, že 
každý z partnerů bude spolufinancovat vlastní podíl na stavebních i nestavebních nákladech 
cyklostezky na svém katastrálním území. Na město Kuřim v případě získání dotace bude připadat 
finanční podíl cca 1.416.000,- Kč.  Předpokládá se, že fyzická realizace projektu bude probíhat 
v období duben - říjen roku 2014. Jednou z povinných příloh žádosti o dotaci je schválení podání 
žádosti o dotaci z Regionálního operačního programu NUTS 2 Jihovýchod a zajištění financování 
projektu zastupitelstvem města. 
 
Přijaté usnesení: 719/2012 - RM doporučuje ZM schválit podání žádosti o dotaci města Kuřimi 

z Regionálního operačního programu NUTS 2 Jihovýchod na projekt „Cyklostezka 
Kuřim - Lipůvka“ a souhlasí se zajištěním financování projektu v letech 2013 - 
2014. 

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

8. Žádost o dotaci ze Státního fondu dopravní infrastruktury na 
projekt „Přechod pro chodce na ulici Tyršově u provozovny Michl 
v Kuřimi“ 
(Příloha č. 8, předkládá Ing. O. Štarha, zpracovala Ing. N. Šiblová) 
 
Státní fond dopravní infrastruktury (dále jen SFDI) zveřejnil Pravidla pro poskytování příspěvků pro 
naplňování programů zaměřených ke zvýšení bezpečnosti dopravy a jejího zpřístupňování osobám 
s omezenou schopností pohybu a orientace z rozpočtu SFDI pro rok 2013. Žádosti o dotaci z tohoto 
programu se předkládají do 4. 1. 2013. Odbor investiční ve spolupráci s odborem majetkoprávním 
připravuje náležitosti pro podání žádosti o dotaci na projekt „Přechod pro chodce na ulici Tyršově 
u provozovny Michl v Kuřimi“. Celkové náklady projektu jsou cca 1.100.000,- Kč. Dotace v tomto 
programu je maximálně do výše 70% z celkových uznatelných výdajů projektu. Finanční podíl města 
na tomto projektu bude činit cca 330.000,- Kč. Jednou z povinných příloh žádosti o dotaci je 
Prohlášení statutárního orgánu žadatele o zajištění vlastních prostředků ve výši odpovídající 
navrhovanému podílu žadatele na nákladech akce, které spolu s požadovaným příspěvkem z rozpočtu 
SFDI pokryjí 100% nákladů projektu. 
 
Přijaté usnesení: 720/2012 - RM doporučuje ZM schválit podání žádosti o dotaci města Kuřimi ze 

Státního fondu dopravní infrastruktury na projekt „Přechod pro chodce na ulici 
Tyršově u provozovny Michl v Kuřimi“ a souhlasí se zajištěním vlastních 
prostředků na financování projektu v roce 2013. 

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

9. Prominutí splátky půjčky 
(Příloha č. 9, 9A, předkládá Mgr. Ing. D. Sukalovský, zpracoval Ing. A. Varmužka) 
 
Na Město Kuřim se obrátili zástupci TJ SOKOL Kuřim s žádostí o prominutí pohledávky (splátky 
poskytnuté půjčky) ve výši 50.000 Kč – vizte žádost. 
Půjčka byla poskytnuta SOKOLU v roce 2009 ve výši 250.000 Kč, jako alternativa k neschválené 
dotaci ve stejné výši. Tuto žádost podává SOKOL opakovaně, v loňském i předloňském roce mu byly 
prominuty splátky ve výši 2 x 50.000 Kč, prominutí celé půjčky nebylo schváleno. 
OF nedoporučuje prominutí pohledávky, jelikož původní neschválení dotace a postupné odmazávání 
splátek půjčky se stává pro SOKOL výhodnějším, než kdyby obdržel původně žádanou dotaci, jelikož 
ta je účelová, je požadováno plnění určitých podmínek a předkládání vyúčtování dotace. Toto 
u promíjení splátek půjčky není a prostředky z ní lze použít na cokoliv. 
 
Diskuse: 
D. Sukalovský – žádá odbor majetkoprávní a finanční o zpracování přehledu, co jsme TJ Sokol 
darovali, půjčili, odpustili a přehled zaslat členům zastupitelstva města. 
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Návrh usnesení: RM doporučuje ZM schválit prominutí pohledávky ve výši 50.000,- Kč, dle 
Smlouvy o půjčce č. 2009/D/0088 uzavřenou s Tělocvičnou jednotou Sokol Kuřim, 
Tyršova 480, Kuřim, IČ 44947763. 

Hlasováno: pro 1 (J. Koláček), zdrželi se 3 (D. Sukalovský, O. Štarha, Z. Kříž), nepřítomen 1 
(D. Holman). 
Usnesení nebylo přijato. 
 
 
 

10. Výsledky hospodaření k 30. 9. 2012 
(Příloha č. 10, 10A, 10B, 10C, předkládá Mgr. 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 %, vizte podrobnější rozbory dle ORG. 
 
Přijaté usnesení: 721/2012 - RM doporučuje ZM vzít na vědomí výsledky hospodaření města k 30. 

9. 2012, s přebytkem hospodaření ve výši 27.885.600,02 Kč. 
Hlasováno: pro 4, nepřítomen 1 (D. Holman). 
 
 
 

11. Rozpočtové provizorium 2013 
(Příloha č. 11, 11A, 11B, předkládá Mgr. Ing. D. Sukalovský, zpracoval Ing. A. Varmužka) 
 
ZM je předkládán návrh rozpočtového provizoria pro rok 2013. Rozpočtové provizorium je 
schvalováno v souladu s ustanovením § 11 odst. 1, zákona 250/2000 Sb. o rozpočtových pravidlech 
územních rozpočtů, které říká, že rozpočet územního samosprávného celku je sestavován mimo jiné 
na základě údajů z rozpisu platného státního rozpočtu. Jelikož státní rozpočet není v době 
sestavování rozpočtu města schválen, je nutné schválit rozpočtové provizorium. 
Provizorium je sestaveno ve struktuře dle oddílů, toto členění vychází z podrobnějších rozpočtů 
jednotlivých provozních ORGů. Součástí provizoria jsou i rozpočty těch „investičních akcí“, které 
nebyly v plné míře profinancovány v roce 2012, a to v nezměněné výši schválené v ZM. 
Při sestavování rozpočtu byl brán ohled na současnou ekonomickou situaci, zapracovány byly i změny 
související se změnou zákona o rozpočtovém určení daní. Výdajová strana byla projednána se všemi 
správci jednotlivých ORGů. 
Z tohoto rozpočtového provizoria se bude vycházet při sestavení rozpočtu na rok 2013, který by měl 
být schvalován na lednovém zasedání ZM, data budou zpřesněna na základě výsledku hospodaření 
za rok 2012. 
Celkové příjmy jsou narozpočtovány ve výši 166.153.500 Kč, provozní výdaje ve výši 130.900.000 Kč, 
provozní saldo rozpočtu (rezerva, přebytek) tedy činí 35.253.500 Kč, po odečtení splátek úvěrů 
25.659.500 Kč. 
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Do provizoria je zapojeno pouze provozní rozpočtové saldo roku 2013, přebytek hospodaření 2012 ani 
cenné papíry ve správě ČSOB Asset Management prozatím zapojovány nejsou, tyto prostředky 
budou nutné k financování nových „investičních akcí“. 
Bližší údaje k provizoriu jsou v přílohách. 
 
Přijaté usnesení: 722/2012 - RM doporučuje ZM schválit rozpočtové provizorium města Kuřimi na 

rok 2013. 
Hlasováno: pro 4, nepřítomen 1 (D. Holman). 
 
 
 

12. Zmocnění RM 
(Příloha č. 12, předkládá Mgr. Ing. D. Sukalovský, zpracoval Ing. A. Varmužka) 
 
ZM tímto usnesením zmocňuje RM k tomu, aby mohla v případě, že bude ještě nějaká dotace do 
konce roku pro město uvolněna, provést její začlenění do rozpočtu. Bez toho by prostředky musely být 
vráceny. Obdobné zmocnění bylo již v ZM schváleno v minulých letech. 
 
Přijaté usnesení: 723/2012 - RM doporučuje ZM zmocnit RM k zařazení případných nových dotací 

do rozpočtu města v případě, že budou získány do konce kalendářního roku 2012. 
Hlasováno: pro 4, nepřítomen 1 (D. Holman). 
 
 
 

13. Stanovení náhrady výdělku neuvolněným členům ZM 
(Příloha č. 13, předkládá Mgr. Ing. D. Sukalovský, zpracoval Ing. A. Varmužka) 
 
Každoročně je nutno stanovit paušální částku neuvolněným členům zastupitelstva, kteří nejsou 
v pracovním nebo jiném obdobném poměru, jako náhradu výdělku ušlého v souvislosti s výkonem 
jejich funkce v případě, že zastupují město při různých jednáních a podobně. Navrhována je částka 
250 Kč/hod. 
 
Přijaté usnesení: 724/2012 - RM doporučuje ZM stanovit podle § 71 odst. 4 zákona č. 128/2000 

Sb., o obcích v platném znění, neuvolněným členům zastupitelstva, kteří nejsou 
v pracovním nebo jiném obdobném poměru, náhradu výdělku ušlého v souvislosti 
s výkonem jejich funkce paušální částkou 250 Kč/hod. Částka je platná pro rok 
2013. 

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

14. Souhlas s vytvořením Integrovaného strategického plánu MAS 
Brána Brněnska, o. s. 
(Příloha č. 14, předkládá Ing. O. Štarha) 
 
Dne 21. 8. 2012 bylo na zastupitelstvu města Kuřim schválena působnost MAS Brána Brněnska, o.s. 
na k. ú. Kuřim. 
MAS Brána Brněnska je povinna do roku 2014 vytvořit vlastní Integrovanou strategii MAS za celé své 
území. 
Tato strategie bude předkládána na MZE (Ministerstvo zemědělství) a SZIF (Státní zemědělský 
intervenční fond) a dle kvality tohoto dokumentu bude získána dotace pro celé období 2014 – 2020 
pro území MAS. 
 
Integrovaná strategie bude obsahovat analýzu celého území MAS (rozlohu, počet obyvatel, strukturu 
obyvatel, podrobnou analýzu organizací na našem území, statistická data) 
a dále rozpracuje podrobně plán MAS na oblasti, které chce v území podporovat (infrastrukturu, 
školství, sport, kultura, propagace regionu, neziskové organizace, zemědělské podnikání, drobné 
podnikání atd.). Tento dokument budeme tvořit 2013-2014 MAS Brána Brněnska. 
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SZIF a MZE požaduje, aby si zastupitelstva obcí a měst, která poskytla území MAS, byla vědoma 
nutnosti vytvoření tohoto dokumentu a spolupracovala s MAS poskytnutím údajů o svém území. 
 
Ze strany MAS není požadována žádná finanční spoluúčast města. 
Výpis z usnesení zastupitelstva bude použit pro žádost o dotaci pro MAS na podporu vzniku MAS ze 
SZIF: Opatření III. 4.1 - Získávání dovedností, animace a provádění. Je povinnou přílohou žádosti 
MAS. 
 
Přijaté usnesení: 725/2012 - RM doporučuje ZM souhlasit s vytvořením Integrovaného 

strategického plánu MAS Brána Brněnska, o. s. na období 2014 – 2020. 
Hlasováno: pro 4, nepřítomen 1 (D. Holman). 
 
 
 

15. Dodatek ke Zřizovací listině Centra sociálních služeb Kuřim 
(Příloha č. 15, 15A, předkládá J. Koláček, zpracovala Mgr. M. Bártová) 
 
Z důvodu změny předmětu činnosti Centra sociálních služeb Kuřim, Zahradní 1275, Kuřim, od 1. 1. 
2013 je nutné provést změnu ve Zřizovací listině v čl. 3 formou dodatku. 
Odůvodnění: 
Centrum sociálních služeb Kuřim nebude od 1. 1. 2013 poskytovat ambulantní sociální službu 
Centrum denních služeb. Dojde k rozšíření činnosti pečovatelské služby o detašované pracoviště 
v prostorách na Jungmannově 950, Kuřim. Touto službou dojde k převzetí činností, které byly 
doposud poskytovány centrem denních služeb. Uživatelé sociální služby tak nebudou poškozeni. 
 
Příloha: Dodatek č. 1 Zřizovací listiny CSS Kuřim 
 
Přijaté usnesení: 726/2012 - RM doporučuje ZM schválit dodatek č. 1 Zřizovací listiny Centra 

sociálních služeb Kuřim s účinností od 1. 1. 2013. 
Hlasováno: pro 4, nepřítomen 1 (D. Holman). 
 
 
 

16. Kontrolní výbor – zápis 
(Příloha č. 16, 16A, 16B, 16C, předkládá J. Herman, zpracovala S. Axmannová) 
 
ZM je předkládán v příloze zápis ze zasedání Kontrolního výboru ze dne 28. 11. 2012. 
 
Přijaté usnesení: 727/2012 - RM doporučuje ZM uložit kontrolnímu výboru provést kontrolu 

reklamací Wellness Kuřim, které nebyly v průběhu první kontroly uzavřeny. 
 
Přijaté usnesení: 728/2012 - RM doporučuje ZM uložit kontrolnímu výboru provést kontrolu 

účelového využití a smluvních podmínek dotací z programu finanční podpory 
kulturní, sportovní a spolkové činnosti města u 10 namátkově vybraných smluv 
roku 2011. 

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

17. Zápis z jednání Výboru pro kulturu a spolkovou činnost ZM 
Kuřimi 
(Příloha č. 17, 17A, 17B, předkládá Mgr. L. Ambrož, zpracovala P. Glosová) 
 
V období od 16. října 2012 do 26. listopadu 2012 byla vyhlášena „Výzva k podávání žádostí o dotace 
Programu finanční podpory kulturní, sportovní a spolkové činnosti města Kuřimi“ pro kalendářní rok 
2013. 
Dne 29. listopadu 2012 zasedal Výbor pro kulturu a spolkovou činnost ZM Kuřimi, který posuzoval 
podané žádosti o dotace z „Programu finanční podpory kulturní, sportovní a spolkové činnosti města 



 42 

Kuřimi“ z oblasti kulturní a spolkové činnosti. Po projednání jednotlivých žádostí navrhl udělení dotací 
ve výši 847.400 Kč. 
 
Příloha č. A zápis z jednání Výboru pro kulturu a spolkovou činnost ZM Kuřimi 
Příloha č. B tabulka žádostí o dotace z oblasti kulturní a spolkové činnosti 
 
Diskuse: 
D. Sukalovský – uvedené usnesení je nehlasovatelné. Domluví se s předsedou na změně formulace 
usnesení. 
 
Návrh usnesení: RM doporučuje ZM provedení nejnutnějších oprav kotelny na ul. Popkova co 

nejrychleji a využít prostory jako obřadní síň a pro mateřské centrum KuřiMaTa do 
provedení rekonstrukce KD. Potom jejich předání knihovně, jak bylo deklarováno 
při zakupování této nemovitosti. Do doby zrekonstruování prostor kotelny navrhuje 
zastupitelstvu města, aby v rámci rozpočtu 2013 vyčlenilo peníze na pronájem 
jiných prostor pro KuřiMaTa. 

O tomto návrhu usnesení nebylo hlasováno. 
 
Přijaté usnesení: 729/2012 - RM doporučuje ZM schválit uzavření smluv o poskytnutí dotací 

z Programu finanční podpory kulturní, sportovní a spolkové činnosti města Kuřimi 
z oblasti kulturní a spolkové činnosti, v rámci výzvy roku 2013 v bodech a částkách 
podle přílohy. 

Hlasováno: pro 3, zdržel se 1 (Z. Kříž), nepřítomen 1 (D. Holman). 
 
Přijaté usnesení: 730/2012 – RM doporučuje ZM schválit úpravu stanov „Programu finanční 

podpory kulturní, sportovní a spolkové činnosti ZM Kuřimi“ v čl. 6, bodě 5 – 
příjemce je povinen vyúčtovat dotaci dle podmínek ve smlouvě a vyjímá z čl. 6, 
bod 6. 

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

18. Příspěvky na podporu sportovní činnosti 
(Příloha č. 18, 18A, 18B, předkládá PaedDr. David Holman, zpracovala H. Koláčková) 
 
V období od 16. října 2012 do 26. listopadu 2012 byla vyhlášena „Výzva k podávání žádostí o dotace 
Programu finanční podpory kulturní, sportovní a spolkové činnosti města Kuřimi“ pro kalendářní rok 
2013. 
Dne 3. prosince 2012 zasedal Sportovní výbor ZM Kuřimi, který posuzoval podané žádosti o dotace 
z „Programu finanční podpory kulturní, sportovní a spolkové činnosti města Kuřimi“ z oblasti sportu. Po 
posouzení jednotlivých žádostí doporučuje zastupitelstvu poskytnutí příspěvků v celkové výši 
1.451.634,- Kč. Sportovní výbor se podrobně zabýval jednotlivými žádostmi a doporučuje ZM 
navýšit částku na dotace z Programu finanční podpory kulturní, sportovní a spolkové činnosti ve 
městě Kuřimi pro rok 2013 pro sportovní činnost o 131.634,- Kč. Příjmy sportovních organizací 
zejména z programů MŠMT a ze sportovních svazů budou v roce 2013 celkově výrazně nižší. 
 
Příloha č. A tabulka „Dotace PFP“ z oblasti sportovní 2013 
Příloha č. B zápis z jednání Výboru sportovního ZM Kuřimi 
 
Návrh usnesení: a) ZM schvaluje navýšení částky určené na podporu Programu finanční podpory 

kulturní, sportovní a spolkové činnosti ve městě Kuřimi pro rok 2013 pro sportovní 
činnost o částku 131.634 Kč. 

O tomto návrhu usnesení nebylo hlasováno. 
 
V souladu s dohodou o konstantním poměru příspěvku na sport a kulturu (60:40) předkládám návrh, 
kterým se navyšuje i rezerva pro kulturní a spolkovou činnost. 
 

b) ZM schvaluje navýšení částky určené na podporu Programu finanční podpory 
kulturní, sportovní a spolkové činnosti ve městě Kuřimi pro rok 2013 pro kulturní 
činnost o částku 87.756 Kč. 
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O tomto návrhu usnesení nebylo hlasováno. 
 
Přijaté usnesení: 731/2012 – RM doporučuje ZM schválit uzavření smluv o poskytnutí dotací 

z Programu finanční podpory kulturní, sportovní a spolkové činnosti města Kuřimi 
z oblasti sportu, v rámci výzvy roku 2013 v bodech a částkách dle přílohy. 

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

19. Informace o podaných žádostech o dotace OPŽP: 
1) Revitalizace zeleně v Kuřimi 
2) Protierozní zatravněné pásy s výsadbou zeleně 
3) Revitalizace nivy Lučního potoka, I. etapa 
(Příloha č. 19, 19A, předkládá Mgr. Ing. D. Sukalovský, zpracovala Ing. J. Sikorová) 
 
Add1) Město Kuřim svým usnesením č. ZM 1170/12 schválilo podání žádosti města Kuřim o dotaci 
z Operačního programu životní prostředí, prioritní osy 6.5 s názvem: „Revitalizace zeleně v Kuřimi“. 
Zpracovatelem projektu je firma Projekce zahradní, krajinná a GIS, s.r.o., se sídlem Mathonova 
914/60, 613 00 Brno, IČ 25 33 79 12, se kterou město uzavřelo na základě usn. č. 489/2012 ze dne 
5. 9. 2012 smlouvu na projekt a administraci žádosti. Projekt se všemi náležitostmi byl podán včas na 
sběrné místo, tj. na Agenturu ochrany přírody a krajiny v Brně na Kotlářskou 53. Projekt byl také 
odevzdán ve třech vyhotoveních a CD na odbor životního prostředí. Je tudíž možné mapové přílohy 
se zákresy nových výsadeb, ošetření stávajících stromů a kácení zveřejnit na stránkách města Kuřimi. 
Firma ještě zpracuje návrhy na trvalkové záhony (řešení použití trvalek, chodníků nebo mobiliáře 
nebylo uznatelným nákladem). Jako výhodnější se proto jevilo zpracovat návrhy na použití trvalek 
zvlášť mimo odevzdanou projektovou dokumentaci, aby se město Kuřim nezavazovalo k nákladům, 
které by si stejně ve 100% muselo hradit samo. Celkové realizační náklady (bez projektové 
dokumentace, která bude hrazena ještě v tomto roce) činí dle rozpočtu 2.202.237 Kč (vizte příloha). 
S touto částkou je třeba počítat pro financování v letech 2013 – 2014. Konkrétní rozložení finanční 
částky bude závislé na tom, kdy bude zveřejněn seznam úspěšných žadatelů, a tudíž bude možné 
vyhlásit výběrové řízení na dodavatele. Míra spolufinancování žadatele je 25 %, tj. v případě zisku 
dotací a realizace projektu město nevratně vloží do revitalizace městské zeleně (mimo neuznatelné 
náklady) 576.048 Kč. 
 
Add2) Město Kuřim svým usnesením č. ZM 1154/12 schválilo podání žádosti města Kuřim o dotaci 
z Operačního programu životní prostředí, prioritní osy 6. 3 s názvem: „Protierozní zatravněné pásy 
s výsadbou doprovodné zeleně“. Zpracovatel projektu je firma ATELIER FONTES s.r.o., se kterou 
město uzavřelo na základě usn. č. 295/2012 ze dne 30. 5. 2012 smlouvu na projekt a administraci 
žádosti. Projekt se všemi náležitostmi byl podán včas na sběrné místo, tj. na Agenturu ochrany přírody 
a krajiny v Brně na Kotlářskou 53. Projekt je v současné době uložen v 1 paré na odboru životního 
prostředí, el. formát projektanti dodají. Dle smlouvy bude zpracovávat firma ještě projektovou 
dokumentaci ke stavebnímu povolení a prováděcí dokumentaci. Celkové realizační náklady (bez 
projektové dokumentace, která bude hrazena ještě v tomto roce) činí dle rozpočtu 510.458 Kč (vizte 
příloha). S touto částkou je třeba počítat pro financování v letech 2013 – 2015. Konkrétní rozložení 
finanční částky bude závislé na tom, kdy bude zveřejněn seznam úspěšných žadatelů, a tudíž bude 
možné vyhlásit výběrové řízení na dodavatele. Dotace je 100 %, našimi neuznatelnými náklady je 
výkup pozemků nad 10 % dotace, projektové náklady nad 5 % z přímých realizačních nákladů - ty 
nejsou zahrnuty ani do celkové částky na dotaci. 
 
Add3) Město Kuřim svým usnesením č. ZM 1155/12 schválilo podání žádosti města Kuřim o dotaci 
z Operačního programu životní prostředí, prioritní osy 6. 4 s názvem: „Revitalizace nivy a Lučního 
toku, I. etapa“. Zpracovatel projektu je firma ATELIER FONTES s.r.o., se kterou město uzavřelo na 
základě usn. č. 295/2012 ze dne 30. 5. 2012 smlouvu na projekt a administraci žádosti. Projekt se 
všemi náležitostmi byl podán včas na sběrné místo, tj. na Agenturu ochrany přírody a krajiny v Brně 
na Kotlářskou 53. Projekt je v současné době uložen v 1 paré na odboru životního prostředí, el. formát 
projektanti dodají. Dle smlouvy bude zpracovávat firma ještě projektovou dokumentaci ke stavebnímu 
povolení a prováděcí dokumentaci. Celkové realizační náklady (bez projektové dokumentace, která 
bude hrazena ještě v tomto roce) činí dle rozpočtu 2.257.445 Kč (vizte příloha). S touto částkou je 
třeba počítat pro financování v letech 2013 – 2015. Konkrétní rozložení finanční částky bude závislé 
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na tom, kdy bude zveřejněn seznam úspěšných žadatelů, a tudíž bude možné vyhlásit výběrové řízení 
na dodavatele. Dotace je 100 %, našimi neuznatelnými náklady je výkup pozemků nad 10 % dotace, 
projektové náklady nad 5 % z přímých realizačních nákladů  - ty nejsou zahrnuty ani do celkové částky 
na dotaci. 
 
Příloha: 1) kumulativní rozpočty všech tří projektů 
 
 
 

20. Zpráva o činnosti Wellness Kuřim s.r.o. k 30. 11. 2012 
(Příloha č. 20, zpracoval Ing. J. Sojka) 
 
Členové Rady města Kuřimi se seznámili se zprávou o činnosti Wellness Kuřim k 30. 11. 2012. 
 
 
 

21. Žádost o finanční podporu pro ABC Vital o.s. (senior Kuřim) 
(Příloha č. 21, předkládá a zpracoval J. Koláček) 
 
Žádám tímto ZM o schválení finanční podpory pro kulturní a sportovní akce seniorů, které pořádá 
občanské sdružení ABC Vital. 
 
V letošním roce byla dotace poskytnuta Jihomoravským krajem a byla využita na kulturní akce 
(taneční akce pro seniory) a sportovní činnost (plavecké a relaxační hodiny ve Wellness Kuřim) 
a k oslavě Mezinárodního dne seniorů. ABC Vital o.s. hodlá Mezinárodní den seniorů zařadit mezi své 
pravidelné akce. 
Proto navrhuji, aby ZM Kuřimi schválilo tuto dotaci ve výši 250.000,- Kč. 
 
Diskuse: 
D. Sukalovský – žádá dodat rozpočet akce - příjmy, výdaje, termíny čerpání, upřesnění projektu. 
 
Návrh usnesení: ZM schvaluje poskytnutí dotace ve výši 250.000 Kč pro ABC Vital o.s., 

Legionářská 401, 664 34 Kuřim, IČ 22872507, na kulturní akce a sportovní činnost 
pro seniory a k oslavě Mezinárodního dne seniorů. 

O tomto návrhu usnesení nebylo hlasováno. 
 
 
 

22. RŮZNÉ 
Z. Kříž – dodává, že na základě žádosti z minulé RM mu byla předložena kopie smlouvy 
o obhospodařování cenných papírů města. 
 
 
 
 
Starosta ukončil jednání RM v 18,35 hodin. 
 
 
 
 
 
 
Mg. Ing. Drago Sukalovský Jiří Koláček 
starosta města 1. místostarosta města 
 
 
 
 
Ověřovatel zápisu: Zdeněk Kříž 
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V Kuřimi dne 5. 12. 2012 
 
Zapsala: Petra Glosová 
 
 
Přílohy: 
1, 1A   Plnění usnesení Rady města Kuřimi k 28. 11. 2012 
2, 2A – 2E  Zkušebny hudebních skupin v Kulturním domě Kuřim 

K dur – vyhlášení záměru 
Helena Bikárová – nájemní smlouva 
Pověření vedoucího OMP 
Lukáš Klusák - přechod nájmu bytu 
Nebytový prostor – restaurace v KD 
Josef Čaněk – výměna skla výlohy nebytového prostoru 

3, 3A – 3E JMP Net, s.r.o. – věcné břemeno na rekonstrukci plynovodu v lokalitě 
Tyršova+8 
JMP Net, s.r.o. – věcné břemeno na prodloužení STL plynovodu Kuřim – ul. 
Tišnovská 
Město Kuřim, Brněnské vodárny a kanalizace, a.s. a Moravská stavební – 
INVEST, a. s., zřízení věcného břemene – jednotná kanalizace na ul. 
Zámecká 

4   Souhlas s výměnou výloh 
Žádost o pronájem pozemku 

5   Souhlas se zastavováním exekucí 
Srážková voda – dodatky ke smlouvě 

6, 6A Smlouva o dílo: Zřízení lesních hospodářských osnov „zařizovací obvod 
Kuřim II“ 

7, 7A – 7E  Výběrové řízení „Stavební úpravy ZŠ Tyršova – vestavba 2 tříd“ 
8, 8A, 8B  Výběrové řízení „Přechod pro chodce na ul. Legionářské u DDM v Kuřimi“ 
99A, 9B  Výběrové řízení „Úpravy interiéru veřejných prostor radnice v Kuřimi“ 
10, 10A, 10B, 10C Výběrové řízení „Výkon zadávacího řízení na výběr zhotovitele projektové 

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

11, 11A, 11B Oplocení pozemku parc. č. 2670 v k. ú. Kuřim v ochranném pásmu lesa – 
p. Bouška 

12   Podchod pod nádražím – zpracování PD pro provádění stavby (DPS) 
13, 13A   VO Jestřábova - Smlouva o připojení k distribuční soustavě 
14, 14A   VO Rozdělovací - Smlouva o připojení k distribuční soustavě 
15, 15A, 15B Rozhodnutí o přidělení zakázky města Kuřimi: „Kuřim, ul. Jánská – oprava 

zpevněných ploch a kaple“ 
16, 16A Dodatek č. 14 k mandátní smlouvě pro „ Výkon inženýrské činnosti na 

svěřených stavbách rekonstrukcí a investic do vodohospodářské v majetku 
města Kuřim“ uzavřené mezi městem Kuřim a Brněnskými vodárnami 
a kanalizacemi, a.s. dne 24. 4. 2002 

17 Dešťová kanalizace a retenční nádrž vybudovaná při výstavbě V. etapy 
lokality Díly za sv. Janem – ovládací skříň retenční nádrže (hlavní zdroj) 

18, 18A, 18B Dohoda o úpravě vzájemných práv a povinností vlastníků provozně 
souvisejících vodovodů a kanalizací, uzavřená dle § 8 odst. 3 zákona č. 
274/2001 Sb., o vodovodech a kanalizacích pro veřejnou potřebu 

19, 19A   Rozpočtové provizorium 2013 
20   Sociální fond 2013 
21, 21A, 21B  Odkoupení majetku Wellness 
22, 22A – 22E Zahájení zadávacího řízení na výběr dodavatele: Fotovoltaický systém CTS 

Kuřim 
23, 23A   Udělení odměny ředitelce CSS Kuřim, Zahradní 1275, Kuřim, za rok 2012 
24, 24A   Informace o návrhu vodného a stočného pro rok 2013 
25, 25A – 25E  Zápis z jednání komise dopravy dne 12. 11. 2012 – bod č. 2 
26, 26A – 26D Návrh opatření souvisejících s možným pronájmem restaurace Wellness 

Kuřim 
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27 Žádost o projednání možnosti realizace výstavby čističky odpadních vod 
a jejího provozování pro město Kuřim a okolí 

28, 28A   Smlouva o projektové přípravě II/385 KUŘIM PRŮTAH 
29, 29A, 29B Rozhodnutí o přidělení zakázky města Kuřimi „ Kuřim, zhotovení a dodávka 

orientačních čísel“ 
30, 30A, 30B Žádost o schválení žádosti dotace z programu VISK3 (Veřejné informační 

služby knihoven) pro rok 2012 
31 Zápis č. 2 z jednání Dozorčí rady obchodní společnosti Wellness Kuřim 
32 Odstoupení od pronájmu nebytového prostoru 
33, 33A Zápis z jednání komise dopravy dne 3. 12. 2012 
34, 34A – 34D Doplnění komise stavební ze dne 31. 10. 2012 
35  Informace – II/385 Kuřim průtah - kanalizační přípojky 


