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Z á p i s   č í s l o  41/2012 
 

ze schůze Rady města Kuřimi konané dne 19. 12. 2012 v zasedací místnosti MěÚ 
Kuřim 

 
Přítomni:  Ing. Drago Sukalovský  starosta 

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

 
   Mgr. Alena Zimmermannová tajemnice MěÚ 
 
 
Ověřovatel zápisu: PaedDr. David Holman 
 
 
Starosta zahájil jednání v 18,03 hodin, na zahájení jednání bylo přítomno 5 členů RM. 
RM je usnášeníschopná. 
 
 
Program jednání: 
 

1.  Plnění usnesení Rady města Kuřimi k 12. 12. 2012 
 

2.  Smlouva o dočasném užívání suterénní místnosti v domě č. p. 1007 
2.1.  Pronájem nebytových prostor v objektu č. p. 950 ul. Jungmannova, Kuřim 

 
3.  SteSy Corporation, s.r.o. – žádost o nájem pozemku na letní zahrádku 

 
4.  JMP Net, s.r.o. – věcné břemeno na rekonstrukci plynovodu v lokalitě ul. 

Brněnská + 8 
 

5.  Vyřazení majetku 
 

6.  Rozhodnutí o přidělení zakázky města Kuřimi 
Název zakázky: Administrace zadávacího řízení na výběr zhotovitele stavby 
„Bezbariérové zpřístupnění podchodu železniční stanice Kuřim ze severní části 
města“ 

 
7.  Rozhodnutí o přidělení zakázky Centra technických služeb Kuřim, s.r.o. 

Název (předmět) zakázky: Dodávka nástavby - hákového nosiče kontejnerů 
včetně montáže na vozidlo Man 8.145 

 
8.  Přidělení bytu v Domě s pečovatelskou službou Kuřim 

 
9.  Zápis komise stavební ze dne 5. 12. 2012 

 
10.  Uzavření dodatku č. 2 ke smlouvě o poskytnutí dotace z rozpočtu 

Jihomoravského kraje na realizaci projektové dokumentace cyklostezky Kuřim- 
Lipůvka-Svinošice-Šebrov-Kateřina-Nový Hrad (Blansko), 1. etapa Kuřim – 
Lipůvka 

 
11.  Rozhodnutí o přidělení zakázky města Kuřimi - Bezpečnostní služba pro město 

Kuřim 
 

12.  Smlouvy o dotaci pro Jednotku sboru dobrovolných hasičů Kuřim 
 

13.  Most ev. č. 50-1 Pod Zárubou – Dodatek č. 1 
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14.  Souhlas se zastavováním exekucí 
 

15.  Rozpočtové opatření č. 13 
 

16.  Oznámení o fyzickém napadení učitelky ZŠ Tyršova 
 

17. Různé 
 
 
 
Z jednání odešel v 18,08 hod. J. Koláček. 
 
 
 
 

1. Plnění usnesení Rady města Kuřimi k 12. 12. 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 12. 12. 2012. 
 
Diskuse: 
D. Holman – navrhuje zrušit usnesení č. 266/2011. Není možno dosáhnout shody. 
O. Štarha – je pro zrušení. Prodloužíme termín usnesení č. 383/2011? 
D. Sukalovský – navrhuje hlasovat o zrušení usnesení č. 266/2011: 
Hlasováno: pro 4, nepřítomen 1 (J. Koláček). 
 
O. Štarha – navrhuje zrušit usnesení č. 383/2011. 
D. Sukalovský – navrhuje hlasovat o prodloužení termínu plnění usnesení č. 383/2011 do 30. 6. 2013. 
Hlasováno: pro 4, nepřítomen 1 (J. Koláček). 
 
Na jednání se v 18,11 hod. dostavil J. Koláček. 
 
D. Sukalovský - navrhuje hlasovat o prodloužení termínu plnění usnesení č. 332/2012 do 31. 3. 2013. 
Hlasováno: pro 5. 
 
D. Sukalovský – navrhuje hlasovat o prodloužení termínu plnění usnesení č. 558/2012 do 31. 3. 2013. 
Hlasováno: pro 5. 
 
Přijaté usnesení: 737/2012 - RM bere na vědomí stav plnění usnesení k 12. 12. 2012, ruší 

usnesení č. 266/2011 a prodlužuje termín plnění usnesení č. 383/2011 do 30. 6. 
2013, usnesení č. 332/2012 do 31. 3. 2013 a usnesení č. 558/2012 do 31. 3. 2013. 

Hlasováno: pro 5. 
 
 
 

10. Uzavření dodatku č. 2 ke smlouvě o poskytnutí dotace 
z rozpočtu Jihomoravského kraje na realizaci projektové 
dokumentace cyklostezky Kuřim- Lipůvka-Svinošice-Šebrov-
Kateřina-Nový Hrad (Blansko), 1. etapa Kuřim – Lipůvka 
(Příloha č. 10, 10A, předkládá Mgr. Ing. D. Sukalovský, zpracovala Ing. N. Šiblová) 
 
Město Kuřim požádalo o posunutí termínu čerpání dotace z rozpočtu Jihomoravského kraje k realizaci 
projektu „Projektová dokumentace cyklostezky Kuřim-Lipůvka-Svinošice-Šebrov-Kateřina-Nový Hrad 
(Blansko), 1. etapa Kuřim – Lipůvka“, a to z důvodu komplikací při projednávání budoucího 
majetkoprávního vypořádání na pozemcích v majetku ČR – ve správě Úřadu pro zastupování státu ve 
věcech majetkových. Po uzavření dodatku č. 2 ke smlouvě o poskytnutí dotace z rozpočtu JMK bude 
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termín čerpání dotace prodloužený do 30. 6. 2013. Uzavření dodatku č. 2 je třeba schválit radou 
města. 
Příloha: Návrh dodatku č. 2 ke smlouvě o poskytnutí dotace z rozpočtu JMK na projekt „Projektová 

dokumentace cyklostezky Kuřim-Lipůvka-Svinošice-Šebrov-Kateřina-Nový Hrad (Blansko), 
1. etapa Kuřim – Lipůvka“ 

 
Přijaté usnesení: 738/2012 - RM schvaluje uzavření dodatku č. 2 ke smlouvě o poskytnutí dotace 

z rozpočtu Jihomoravského kraje na realizaci projektu „Projektová dokumentace 
cyklostezky Kuřim-Lipůvka-Svinošice-Šebrov-Kateřina-Nový Hrad (Blansko), 
1. etapa Kuřim - Lipůvka“. 

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

2. Smlouva o dočasném užívání suterénní místnosti v domě č. p. 
1007 
(Přílohy č. 2, 2A, předkládá Mgr. Ing. D. Sukalovský, zpracovala A. Janoušková) 
 
Město Kuřim má se stavebním bytovým družstvem Květnice, se sídlem Tišnov, Brněnská 150, IČ 
00048577, uzavřenou Smlouvu o dočasném užívání suterénní místnosti v domě č. p. 1007 na ulici 
Popkově v Kuřimi. Tuto místnost využívá Městská knihovna Kuřim od roku 1998 ke skladování knih. 
Poslední smlouva byla uzavřena na dobu určitou pěti let dne 14. 10. 2010. Město Kuřim hradí za 
užívání místnosti 9.250,- Kč ročně, tj. cca 42,- Kč/m

2
/měs. 

Vzhledem k tomu, že vlastníkem bytového domu č. p. 1007 je Společenství vlastníků jednotek pro 
dům č. p. 1007 v Kuřimi, IČ 29306574, je nutné výše uvedenou smlouvu přepracovat. Dojde pouze ke 
změně smluvní strany. Úhrada za užívání místnosti zůstává zachována. 
 
Příloha A - smlouva o dočasném užívání suterénní místnosti 
 
Přijaté usnesení: 739/2012 - RM schvaluje uzavření nájemní smlouvy, jejímž předmětem je 

nebytový prostor umístěný v suterénu budovy č. p. 1007 na Popkově ulici v Kuřimi 
s pronajímatelem Společenství vlastníků jednotek pro dům č. p. 1007 v Kuřimi, se 
sídlem Popkova 1007, Kuřim, IČ 29306574, na dobu určitou do 30. 6. 2015 za 
nájemné ve výši 9.250,- Kč/rok. 

Hlasováno: pro 5. 
 
 
 

2.1. Pronájem nebytových prostor v objektu č. p. 950 ul. 
Jungmannova, Kuřim 
(Příloha č. 2, 2B, předkládá Mgr. Ing. D. Sukalovský, zpracovala A. Janoušková) 
 
Rada města Kuřimi na své schůzi dne 14. 11. 2012 pod č. usnesení schválila záměr na pronájem 
nebytových prostor umístěných ve II. nadzemním podlaží budovy č. p. 950 na ul. Jungmannova na 
pozemku p. č. 1818 vše k. ú. Kuřim, a to místnosti č. 1 o výměře 10,5 m

2
 a místnosti č. 8 o výměře 8,8 

m
2
. 

Záměr byl na úřední desce zveřejněn od 16. 11. 2012 do 1. 12. 2012. O pronájem kanceláří projevila 
zájem pouze paní Hana Gottwaldová, se sídlem Říčky 67, 664 83 Domašov, IČ 48853909, která bude 
v pronajatých kancelářích provozovat účetní a daňové poradenství. 
 
Příloha B – nájemní smlouva 
 
Přijaté usnesení: 740/2012 - RM schvaluje uzavření nájemní smlouvy, jejímž předmětem je nájem 

nebytových prostor umístěných ve II. nadzemním podlaží budovy č. p. 950 na ul. 
Jungmannova na pozemku p. č. 1818 vše k. ú. Kuřim, s paní Hanou Gottwaldovou, 
trvale bytem xxxxxxxx 664 34 Domašov, IČ 48853909, a to místnosti č. 1 o výměře 
10,5 m

2
 a místnosti č. 8 o výměře 8,8 m

2
, za nájemné 124,- Kč/m

2
/měs. + paušální 

poplatek za služby ve výši 75,- Kč/m
2
/měs. + DPH s úpravou podle aktuálních cen 

energií, s roční valorizací na dobu neurčitou s tříměsíční výpovědní lhůtou. 
Hlasováno: pro 5. 
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Z. Kříž – upozorňuje již podruhé, že na internetových stránkách „Mapy CZ“ je stále jako vlastník 
uvedena společnost Žilka s.r.o. 
 
 
 

3. SteSy Corporation, s.r.o. – žádost o nájem pozemku na letní 
zahrádku  
(Příloha č. 3, 3A, 3B, předkládá Mgr. Ing. D. Sukalovský, zpracovala Ing. V. Fidrmucová) 
 
Firma SteSy Corporation, s.r.o., se sídlem Drásov 318, PSČ 664 24, IČ 28336453, zastoupená 
jednatelem panem Pavlem Synkem požádala o nájem části pozemku parc. č. 1432 v k. ú. Kuřim 
o výměře cca 36 m

2
 za účelem provozování letní zahrádky u restaurace La Bocca, na ul. Legionářská 

v Kuřimi - viz příloha A, B. 
Tento pozemek byl od roku 2005 pronajatý panu Aleši Kosmákovi, jako letní zahrádka u restaurace 
„PIZZERIE KANAS“. Pan Kosmák v restauraci nájem ukončil a novým nájemcem se stala firma pana 
Synka. 
OMP navrhuje nájemné ve výši 300,- Kč/m

2
/rok s roční valorizací. Stejnou výši nájmu schválila RM 

usn. č. 331/20012 ze dne 20. 6. 2012 pro letní zahrádku u kulturního domu firmě GOOD 24 s.r.o. i pro 
letní zahrádku u cukrárny na ul. Legionářské firmě AG CAFE s.r.o. (jednatel Aleš Kosmák). 
 
Příloha A – žádost pana Synka 
Příloha B – situace v katastrální mapě 
 
Přijaté usnesení: 741/2012 - RM schvaluje záměr na pronájem části pozemku parc. č. 1432 v k. ú. 

Kuřim o výměře cca 36 m
2
 k provozování „letní zahrádky“ firmě SteSy Corporation, 

s.r.o. se sídlem Drásov 318, IČ 28336453, na dobu neurčitou s tříměsíční 
výpovědní lhůtou za nájemné ve výši 300,- Kč/m

2
/rok s roční valorizací. 

Hlasováno: pro 5. 
 
 
 

4. JMP Net, s.r.o. – věcné břemeno na rekonstrukci plynovodu 
v lokalitě ul. Brněnská + 8 
(Příloha č. 4, 4A, 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 – Brněnská + 8“, č. stavby 26771 – viz – GP č. 2852-103/2012, 
č. 2872-103/2012 a č. 2873-103/2012 (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. 2009/B/0062, která byla 
uzavřena na základě usn. RM č. 492/2009 ze dne 25. 8. 2009. 
 
492/2009 
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. 291/1, parc. č. 304/1, parc. č. 348/9, parc. č. 382/1, parc. č. 
439/3, parc. č. 456/1, parc. č. 456/4, parc. č. 486/2, parc. č. 494/1, parc. č. 494/5, parc. č. 494/6, parc. 
č. 494/16, parc. č. 494/17, parc. č. 519/1, parc. č. 519/2, parc. č. 519/7, parc. č. 550/1, parc. č. 605/1, 
parc. č. 612/11, parc. č. 612/12, parc. č. 612/13, parc. č. 989, parc. č. 1007, parc. č. 1039, parc. č. 
1079, parc. č. 1080/1, parc .č. 1085/2, parc. č. 1104/5, parc. č. 1104/8, parc. č. 1166, parc. č. 1258, 
parc. č. 3771, parc. č. 3772/1, parc .č. 4228 a parc. č. 4229 vše v k.ú. Kuřim, obec Kuřim, LV č. 1 
v celkové délce cca 1842 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. 432/24, 432/26, 1104/1 a 1104/2 vše v k.ú. 
Kuřim. V době uzavírání budoucích smluv o zřízení věcného břemene pozemky parc. č. 432/24 
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a 432/26 vlastnila ČR - Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových, pozemek parc. č. 1104/1 
vlastnili manž. Černohorští a pozemek parc. č. 1104/2 vlastnil pan Montág. Na základě výše 
uvedeného OMP doporučuje přijmout doplňující usnesení na předmětné pozemky, které jsou nyní ve 
vlastnictví města Kuřimi. 
 
Příloha A – smlouva o zřízení věcného břemene 
 
Přijaté usnesení: 742/2012 - 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. 2873-103/2012 na 
pozemcích parc. č. 432/24, parc. č. 432/26, parc. č. 1104/1 a parc. č. 1104/2 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 5. 
 
 
 

5. Vyřazení majetku 
(Přílohy č. 5, 5A, 5B, 5C, předkládá Mgr. Ing. D. Sukalovský, zpracovala J. Chaloupková) 
 
Odbor majetkoprávní předkládá RM návrh na vyřazení majetku likvidací dle příloh. V příloze č. 1 je 
uveden majetek k vyřazení ze stadionu a bývalého plaveckého bazénu. Příloha č. 2 obsahuje majetek 
pořízený v roce 2010 při otevření areálu Wellness Kuřim. Příloha č. 3 je za Centrum sociálních služeb 
Kuřim. 
 
Vyjádření p. Břenka k vyřazovanému majetku: 
 
Příloha č. 2 

- lehátka byla neúspěšně reklamována 
- zrcadlo bylo nezbytné rozbít při stavebních úpravách serverovny 
- vysoušeče byly opětovně reklamovány a vydržely vždy měsíc 
- židle nereklamovatelná, zničena působením chlóru. 

 
Přijaté usnesení: 743/2012 - RM schvaluje vyřazení majetku z majetku města dle příloh. 
Hlasováno: pro 5. 
 
 
 

6. Rozhodnutí o přidělení zakázky města Kuřimi 
Název zakázky: Administrace zadávacího řízení na výběr zhotovitele 
stavby „Bezbariérové zpřístupnění podchodu železniční stanice 
Kuřim ze severní části města“ 
(Příloha č. 6, 6A, 6B, předkládá Ing. O. Štarha, zpracovala Ing. N. Šiblová) 
 
V souladu s Vnitřní směrnicí Rady města Kuřimi č. 1/2009 RM, o veřejných zakázkách města Kuřimi 
byl zajišťujícím odborem OI proveden průzkum trhu pro zadání zakázky města do 100.000,- Kč bez 
DPH s názvem Administrace zadávacího řízení na výběr zhotovitele stavby „Bezbariérové 
zpřístupnění podchodu železniční stanice Kuřim ze severní části města“. Prostřednictvím 
písemného oslovení uchazečů byly získány nabídky sedmi uchazečů. Na základě zhodnocení 
získaných nabídek je zajišťujícím odborem doporučena radě města jako nejvhodnější nabídka 
společnosti Fiala, Tejkal a partneři, advokátní kancelář, s.r.o., se sídlem Mezníkova 273/13, 616 00 
Brno, IČ 28360125, zastoupené Mgr. Janem Tejkalem, jednatelem, v celkové hodnotě 29.000,- Kč bez 
DPH (34.800,- Kč včetně DPH). Finanční plnění této zakázky bude realizováno z ORGu 1186 000 000 
Podchod pod nádražím. 
 
Příloha č. 1: Zhodnocení získaných nabídek 
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Příloha č. 2: Návrh mandátní smlouvy 
 
Přijaté usnesení: 744/2012 - RM souhlasí s výsledkem hodnocení nabídek na zakázku 

Administrace zadávacího řízení na výběr zhotovitele stavby „Bezbariérové 
zpřístupnění podchodu železniční stanice Kuřim ze severní části města““ 
a souhlasí s uzavřením mandátní smlouvy se společností Fiala, Tejkal a partneři, 
advokátní kancelář, s.r.o., se sídlem Mezníkova 273/13, 616 00 Brno, IČ 
28360125, která předložila nejvhodnější nabídku v celkové hodnotě 34.800,- Kč. 

Hlasováno: pro 5. 
 
 
 

7. Rozhodnutí o přidělení zakázky Centra technických služeb Kuřim, 
s.r.o. 
Název (předmět) zakázky: Dodávka nástavby - hákového nosiče 
kontejnerů včetně montáže na vozidlo Man 8.145 
(Příloha č. 7, 7A, předkládá Mgr. Ing. D. Sukalovský, zpracoval Ing. L. Tomšů) 
 
Z důvodu vzájemné zastupitelnosti kontejnerových vozidel při poruše jednoho z nich a lepší 
vytíženosti jednotlivých vozů je nutno sjednotit typ nástavby vozidel. 
Předpokládaná cena vč. montáže do 250.000,00 Kč bez DPH. 
 
Na základě souhlasu starosty města (dle Vnitřní směrnice o zadávání veřejných zakázek b2) provedla 
zajišťující organizace CTSK výběrové řízení a předkládá radě města k posouzení Zprávu o posouzení 
a hodnocení nabídek a stanoviska o výběru dodavatele k rozhodnutí o přidělení zakázky. 
 
Příloha: Záznam usnesení hodnotící komise 
 
Přijaté usnesení: 745/2012 - RM souhlasí s výsledkem hodnocení ve zprávě o posouzení 

a hodnocení nabídek a přiděluje zakázku Dodávka nástavby - hákového nosiče 
kontejnerů včetně montáže na vozidlo Man 8.145. právnické osobě Technocar 
s.r.o., Na Sádkách 1935, Kroměříž, a souhlasí s uzavřením smlouvy s uvedenou 
společností. 

Hlasováno: pro 5. 
 
 
 

8. Přidělení bytu v Domě s pečovatelskou službou Kuřim 
(Příloha č. 8, 8A, 8B, 8C, předkládá J. Koláček, zpracovala Mgr. M. Bártová) 
 
V měsíci lednu 2013 se uvolní 1 garsoniera v Domě s pečovatelskou službou. Žádosti žadatelů 
o umístění v DPS byly projednány v komisi pro přidělování bytů v DPS Kuřim dne 10. 12. 2012. 
Komise doporučuje předloženému návrhu vyhovět.  
 
Přílohy: Zápis o výběru žadatele o umístění v DPS 5/2012 
 Zápis z místního šetření pro umístění žadatele v DPS 5/2012 
 Pořadník žadatelů aktualizovaný 1. 12. 2012 
 
Přijaté usnesení: 746/2012 - RM schvaluje na základě návrhu komise pro přidělování bytů v Domě 

s pečovatelskou službou Kuřim přidělení bytů v DPS dle zápisu. 
Hlasováno: pro 5. 
 
 

9. Zápis komise stavební ze dne 5. 12. 2012 
(Příloha č. 9, 9A, předkládá Ing. O. Štarha, zpracovala R. Svobodová) 
 
Dne 5. 12. 2012 proběhlo jednání Komise stavební. 
Na programu jednání byly projednány žádosti fyzických a právnických osob: 
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 Novostavba RD parc. č. 3306, na ul. Dukelská, Kuřim - Podlesí 

 Přístavba RD parc. č. 3449/12, na ul. Kolébka 1883, Kuřim 

 Novostavba obytné jednotky nad garáží parc. č. 3252/17, k. ú. Kuřim 
 
Příloha: zápis z jednání 
 
Diskuse: 
Bod 1 – schvaluje: 
Hlasováno: pro 5. 
 
Bod 2 – schvaluje: 
O. Štarha – ohlásil střet zájmů, proto nebude hlasovat. 
D. Sukalovský – v lokalitě by měl být zachován jednotný styl. 
J. Koláček – nebraňme majiteli domu ve výstavbě, pokud zachová jednotný ráz. 
Hlasováno: pro 0, proti 1 (J. Koláček), zdrželi se 3 (D. Sukalovský, Z. Kříž, D. Holman), 
nehlasoval 1 (O. Štarha). 
 
Bod 3 – schvaluje: 
O. Štarha – ohlásil střet zájmů, proto nebude hlasovat. 
Hlasováno: pro 4, nehlasoval 1 (O. Štarha). 
 
Přijaté usnesení: 747/2012 - RM schvaluje závěry z jednání Komise stavební ze dne 5. 12. 2012 

v bodech č. 1, 3 a neschvaluje bod č. 2. 
Hlasováno: pro 5. 
 
 
 

11. Rozhodnutí o přidělení zakázky města Kuřimi - Bezpečnostní 
služba pro město Kuřim 
(Příloha č. 11, 11A, 11B, 11C, předkládá Mgr. Ing. D. Sukalovský, zpracoval Mgr. R. Novák, DiS.) 
 
Na vyhlášenou veřejnou zakázku na výběr bezpečnostní služby pro město Kuřim schválenou RM dne 
22. 11. 2012 pod č. usnesení 669/2012 reagovaly firmy Monit Plus, s.r.o. a ARGUS, spol. s r.o. 
Základním hodnotícím kritériem byla nejnižší nabídková cena. 
Na základě zhodnocení získaných nabídek je zajišťujícím odborem a hodnotící komisí doporučena 
radě města jako nejvhodnější nabídka firmy Monit Plus, s.r.o., Hviezdoslavova 29a, 627 00 Brno, IČ 
27687660, v hodnotě 570.000,- Kč bez DPH, která se umístila na 1. místě. Hodnotící komise se 
jednomyslně shodla na výsledném pořadí. 
 
Příloha č. 1: Zpráva o posouzení a hodnocení nabídek C-OSVP-2012-001 
Příloha č. 2: Protokol o jednání hodnotící komise 
Příloha č. 3: Obchodní smlouva o poskytování hlídacích a bezpečnostních služeb 
 
Diskuse: 
D. Sukalovský – žádá uvádět do usnesení cenu včetně DPH. 
D. Holman – nesouhlasí, aby město strážilo objekty, které někomu pronajalo. Považuje to za 
nehospodárné a v rozporu se zákony o hospodaření. 
 
Přijaté usnesení: 748/2012 - RM souhlasí s výsledkem hodnocení uvedeným ve zprávě 

o posouzení a hodnocení nabídek na zakázku Bezpečnostní služba pro město 
Kuřim. RM souhlasí s uzavřením obchodní smlouvy o poskytování hlídacích 
a bezpečnostních služeb se společností Monit Plus, s.r.o. se sídlem 
Hviezdoslavova 29a, 627 00 Brno, IČ 27687660, která předložila nejvýhodnější 
nabídku v celkové hodnotě 689.700 Kč vč. DPH. 

Hlasováno: pro 4, proti 1 (D. Holman). 
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12. Smlouvy o dotaci pro Jednotku sboru dobrovolných hasičů 
Kuřim 
(Příloha č. 12, 12A, 12B, předkládá Mgr. Ing. D. Sukalovský, zpracoval Mgr. R. Novák, DiS.) 
 
V letošním roce požádalo město Kuřim Jihomoravský kraj o dotaci na zabezpečení akceschopnosti 
jednotky SDH Kuřim a na výdaje spojené se zásahem JSDH Kuřim v Bzenci. Na základě této žádosti 
obdrželo dotaci ve výši 3.840,- Kč na zabezpečení akceschopnosti jednotky SDH a 18.545,- Kč na 
likvidaci lesního porostu u Bzence. 
 
Příloha č. 1: Smlouva o poskytnutí dotace z rozpočtu Jihomoravského kraje 
Příloha č. 2: Smlouva o poskytnutí dotace z rozpočtu Jihomoravského kraje 
 
Přijaté usnesení: 749/2012 - RM souhlasí s uzavřením Smlouvy o poskytnutí dotace z rozpočtu 

Jihomoravského kraje na výdaje na zabezpečení akceschopnosti jednotky SDH 
pro JSDH Kuřim na rok 2012. 

 
Přijaté usnesení: 750/2012 - RM souhlasí s uzavřením Smlouvy o poskytnutí dotace z rozpočtu 

Jihomoravského kraje na likvidaci požáru lesního porostu v Bzenci pro JSDH 
Kuřim na rok 2012. 

Hlasováno pro obě usnesení společně: pro 5. 
 
 
 

13. Most ev. č. 50-1 Pod Zárubou – Dodatek č. 1 
(Příloha č. 13, 13A – 13F, předkládá Ing. O. Štarha, zpracovala Ing. D. Ševčíková) 
 
V průběhu provádění prací na rekonstrukci mostu Pod Zárubou byly řešeny změny stavebních prací. 
Tyto změny si vyžádaly méněpráce i vícepráce, které jsou uvedeny v přílohách č. 1 – 5 tohoto 
dodatku. 
Celkem jsou mezi objednatelem a zhotovitelem odsouhlaseny vícepráce ve výši 217.347,- Kč vč. 
DPH. 
Zakázka je kryta schváleným rozpočtem města v ORG 1196 000 000 
OI doporučuje RM schválit předložený dodatek. 
 
Příloha č. 1: Odpočet neprováděných položek schváleného rozpočtu 
Příloha č. 2: Rozpočet na čerpání vody a čištění toku 
Příloha č. 3: Rozpočet na zpevnění podkladu dna řečiště 
Příloha č. 4: Rozpočet na podchycení garáže narušené výstavbou 
Příloha č. 5: Rozpočet na zvýšení rozsahu kamenné dlažby, zábradlí a betonové dlažby 
 
Přijaté usnesení: 751/2012 - RM souhlasí s uzavřením dodatku č. 1 ke Smlouvě o dílo 

č. 2012/D/0027 „Most ev. č. 50-1 Pod Zárubou“ s firmou DOLP stavební společnost 
s.r.o., se sídlem Bednářova 30a, 619 00 Brno, IČ 49453190. 

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

14. Souhlas se zastavováním exekucí 
(Příloha č. 14, 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 
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Exekuce města jsou vedeny na základě rámcových smluv s exekutorskými úřady. 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. 3.000,- Kč. Jde 
o případy dlouhodobě vedených exekucí bez výsledku, zemřelé dlužníky bez zanechání majetku,…. 
 
Diskuse: 
D. Sukalovský – navrhuje pověřit vedoucího odboru majetkoprávního Mgr. P. Kavku. 
 
Přijaté usnesení: 752/2012 - RM pověřuje vedoucího odboru majetkoprávního udělováním souhlasů 

k zastavování exekucí do výše finančního plnění max. 3.000 Kč na základě řádně 
zdůvodněného návrhu soudního exekutora. 

Hlasováno: pro 4, zdržel se 1 (J. Koláček). 
 
 
 

15. Rozpočtové opatření č. 13 
(Příloha č. 15, 15A, předkládá Mgr. Ing. D. Sukalovský, zpracoval Ing. A. Varmužka) 
 
RM je předkládán návrh na provedení rozpočtového opatření č. 13, dle přílohy. 
 
Přijaté usnesení: 753/2012 - RM schvaluje rozpočtové opatření č. 13 k rozpočtu města na rok 2012. 
Hlasováno: pro 5. 
 
 
 

16. Oznámení o fyzickém napadení učitelky ZŠ Tyršova 
 
D. Sukalovský – dle sdělení pana Sýse se bude celá událost řešit trestně právní cestou. Nyní navrhuje 
uložit usnesením řediteli S. Plchotovi úkol podat radě města do 10. 1. 2013 zprávu o šetření. 
O. Štarha – jako zřizovatel musíme požadovat po řediteli vysvětlení. 
Z. Kříž – žádá, aby po tomto jednání byla odeslána řediteli ZŠ Tyršova písemná zpráva, že se tímto 
rada města zabývala a navrhuje níže uvedené usnesení. 
 
Přijaté usnesení: 754/2012 - RM ukládá řediteli Základní školy Kuřim, Tyršova 1255, okres Brno - 

venkov, příspěvková organizace, IČ 49457888, panu Stanislavu Plchotovi předložit 
zprávu radě města o prošetření incidentu na pracovišti ZŠ Komenského ze dne 
7. 12. 2012 a přijatých opatřeních do 10. 1. 2013. 

Hlasováno: pro 5. 
 
 
 
Starosta ukončil jednání RM v 18,56 hodin. 
 
 
 
 
 
Mg. Ing. Drago Sukalovský Jiří Koláček 
starosta města 1. místostarosta města 
 
 
 
 
 
Ověřovatel zápisu: PaedDr. D. Holman 
 
 
V Kuřimi dne 19. 12. 2012 
 
Zapsala: Petra Glosová 
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Přílohy: 
1, 1A   Plnění usnesení Rady města Kuřimi k 12. 12. 2012 
2, 2A, 2B  Smlouva o dočasném užívání suterénní místnosti v domě č. p. 1007 

Pronájem nebytových prostor v objektu č. p. 950 ul. Jungmannova, Kuřim 
3, 3A, 3B  SteSy Corporation, s.r.o. – žádost o nájem pozemku na letní zahrádku 
4, 4A JMP Net, s.r.o. – věcné břemeno na rekonstrukci plynovodu v lokalitě ul. 

Brněnská + 8 
5, 5A, 5B, 5C  Vyřazení majetku 
6, 6A, 6B Rozhodnutí o přidělení zakázky města Kuřimi „Administrace zadávacího řízení 

na výběr zhotovitele stavby „Bezbariérové zpřístupnění podchodu železniční 
stanice Kuřim ze severní části města“ 

7, 7A Rozhodnutí o přidělení zakázky Centra technických služeb Kuřim, s.r.o. – 
„Dodávka nástavby - hákového nosiče kontejnerů včetně montáže na vozidlo 
Man 8.145 

8, 8A, 8B, 8C  Přidělení bytu v Domě s pečovatelskou službou Kuřim 
9, 9A   Zápis komise stavební ze dne 5. 12. 2012 
10, 10A Uzavření dodatku č. 2 ke smlouvě o poskytnutí dotace z rozpočtu 

Jihomoravského kraje na realizaci projektové dokumentace cyklostezky 
Kuřim- Lipůvka-Svinošice-Šebrov-Kateřina-Nový Hrad (Blansko), 1. etapa 
Kuřim – Lipůvka 

11, 11A, 11B, 11C Rozhodnutí o přidělení zakázky města Kuřimi - Bezpečnostní služba pro 
město Kuřim 

12, 12A, 12B  Smlouvy o dotaci pro Jednotku sboru dobrovolných hasičů Kuřim 
13, 13a – 13F  Most ev. č. 50-1 Pod Zárubou – Dodatek č. 1 
14   Souhlas se zastavováním exekucí 
15, 15A   Rozpočtové opatření č. 13 
16   Oznámení o fyzickém napadení učitelky ZŠ Tyršova 


