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Z á p i s   č í s l o  1/2013 
 

ze schůze Rady města Kuřimi konané dne 3. 1. 2013 v zasedací místnosti MěÚ 
Kuřim 

 
Přítomni:  Ing. Drago Sukalovský  starosta 

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

 
   Mgr. Alena Zimmermannová tajemnice MěÚ 
 
 
Ověřovatel zápisu: Zdeněk Kříž 
 
 
Starosta zahájil jednání v 18,06 hodin, na zahájení jednání bylo přítomno 5 členů RM. 
RM je usnášeníschopná. 
 
 
Program jednání: 
 

1.  Dodatek č. 1 ke smlouvě o výpůjčce MV-25517-1/REG/2-2010 movitého majetku- 
technického vybavení pro informační systém správních evidencí a registr 
silničních vozidel (dále jen ISSE a RSV) 

 
2.  Zapůjčení 8 ks počítačových sestav pro potřeby sčítání výsledků voleb 

prezidenta republiky konaných dne 11. 1. 2013 – 12. 1. 2013 
 

3. Nebytový prostor – restaurace v KD 
 

4. Různé 
 
 

1. Dodatek č. 1 ke smlouvě o výpůjčce MV-25517-1/REG/2-2010 
movitého majetku- technického vybavení pro informační systém 
správních evidencí a registr silničních vozidel (dále jen ISSE a RSV) 
(Příloha č. 1, 1A, 1B, 1C, předkládá Mgr. Ing. D. Sukalovský, zpracoval M. Svoboda) 
 
Pro výše jmenované agendy - IS SE a RSV bylo z Ministerstva vnitra na obce s rozšířenou působností 
včetně Kuřimi na základě „Smlouvy o výpůjčce č. j. MV-25517-1/REG/2-2010 zapůjčeno technické 
vybavení, které je součástí smlouvy (inventarizační část). Z důvodů prodloužení této smlouvy do 
konce roku 2013 a plánovaného bezúplatného převodu zapůjčené výpočetní techniky do vlastnictví 
obce byl vyhotoven dodatek, který předkládáme RM ke schválení.  
 
Příloha č. 1: Dodatek č. 1 ke smlouvě o výpůjčce MV-25517-1REG2-2010 
Příloha č. 2: Pověření k dodatku č. 1 ke smlouvě o výpůjčce 
Příloha č. 3: Původní smlouva MVČR o výpůjčce MV-25517-1REG2-2010 
 
Přijaté usnesení: 01/2013 - RM schvaluje dodatek č. 1 ke smlouvě o výpůjčce MV-25517-1/REG/2-

2010 na movitý majetek - technické vybavení pro informační systém správních 
evidencí a registr silničních vozidel, který prodlužuje dobu výpůjčky movitého 
majetku do konce roku 2013 vypůjčiteli (Město Kuřim) zapůjčeného Ministerstvem 
vnitra ČR k zabezpečení výkonu státní správy na úseku správních a dopravních 
evidencí. 

Hlasováno: pro 5. 
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2. Zapůjčení 8 ks počítačových sestav pro potřeby sčítání výsledků 
voleb prezidenta republiky konaných dne 11. 1. 2013 – 12. 1. 2013 
(Příloha č. 2, 2A, předkládá Mgr. Ing. D. Sukalovský, zpracoval R. Jízdný) 
 
V současné době nemá Městský úřad Kuřim volné PC sestavy a tiskárny, které může použít 
k potřebám sčítání výsledků voleb prezidenta republiky konaných dne 11. 1. 2013 – 12. 1. 2013, 
v případě uskutečnění 2. kola prezidentských voleb ještě 25. 1. 2013 – 26. 1. 2013. Celkový počet 
volebních okrsků je 8. Z tohoto důvodu si bude muset 8 ks kompletních počítačových sestav a tiskáren 
na tyto dva popřípadě čtyři dny zapůjčit. Dle předchozí úspěšné spolupráce je radě města doporučena 
jako nejvýhodnější nabídka firmy ProCad, spol. s r.o. se sídlem Hudcova 532/78b, 612 00, Brno – 
Medlánky, IČ 46979506, zastoupená Ing. Jiřím Dědkem – jednatelem společnosti, v celkové hodnotě 
58.760,- Kč vč. DPH. 
 
Příloha: Návrh smlouvy o nájmu informačních prostředků 
 
Přijaté usnesení: 02/2013 - RM schvaluje uzavření nájemní smlouvy, jejímž předmětem bude 

pronájem 8 ks počítačových sestav pro účel sčítání výsledků voleb prezidenta 
republiky konaných dne 11. 1. 2013 – 12. 1. 2013 s firmou ProCad, spol. s r.o., se 
sídlem Hudcova 532/78b, 612 00 Brno – Medlánky, IČ 46979506, zastoupená Ing. 
Jiřím Dědkem – jednatelem společnosti, v celkové hodnotě 58.760,- Kč. 

Hlasováno: pro 5. 
 
 
 

3. Nebytový prostor – restaurace v KD 
(Příloha č. 3, 3A, 3B, 3C, 3D, předkládá Mgr. Ing. D. Sukalovský, zpracovala A. Janoušková) 
 
Rada města Kuřimi na své schůzi dne 13. 12. 2012 pod č. usnesení 736/2012 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 70,- Kč /m

2
/měs. s roční valorizací. 

Záměr byl na úřední desce zveřejněn od 14. 12. 2012 do 2. 1. 2013. Termín odevzdání nabídek byl 
stanoven na středu 2. 1. 2013 do 16.00 hodin. V tomto termínu byly na podatelnu Městského úřadu 
Kuřim doručeny nabídky tří uchazečů. OMP oslovil s nabídkou na pronájem restaurace 36 subjektů. 
Dne 2. 1. 2013 v 16.15 hodin proběhlo veřejné otvírání obálek. Z otvírání obálek byl pořízen protokol. 
Nabídky předložili tito zájemci: 

1) Tomáš Plavec, trvale bytem xxxxxxxxx Brno, PSČ 602 00, IČ 47941251. Žadatel navrhuje 
nájemné ve výši 75,- Kč/m

2
/měs. 

2) Oldřich Konečný, trvale bytem xxxxxxxxxxxxxxxx Kuřim, PSČ 664 34. Žadatel navrhuje 
nájemné ve výši 80,- Kč/m

2
/měs. 

3) Jan Kosmák, trvale bytem xxxxxxxxxxxxxxx Kuřim, PSČ 664 34, IČ 65345533. Žadatel 
navrhuje nájemné ve výši 70,- Kč/m

2
/měs. 

 
Jak vyplývá z protokolu z otevírání obálek, pan Oldřich Konečný nevlastní živnostenské oprávnění, 
nesplňuje zadávací podmínky a jeho nabídka tedy byla z dalšího posuzování vyřazena. Dvě nabídky 
byly doporučeny k posuzování radou města – viz přílohy A, B. 
 
OMP navrhuje následující pořadí: 

1. Tomáš Plavec 
2. Jan Kosmák 

 
Příloha A – nabídka Tomáše Plavce 
Příloha B – nabídka Jana Kosmáka 
Příloha C – návrh nájemní smlouvy 
Příloha D – nabídka Oldřicha Konečného 
 
Diskuse: 
D. Holman – bude ve smlouvě ošetřen den otevření restaurace? Žádá, aby byl provozovatelem 
zajištěn již první ples konaný v KD. 
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O. Štarha – pokud nebude podepsaná smlouva, je to bezpředmětné. 
A. Zimmermannová – k podpisu smlouvy nelze donutit. Spíše navrhuje uvést podmínku do zápisu. 
D. Holman – požaduje jako podmínku zahájení činnosti nejpozději od 18. 1. 2013. Od tohoto data se 
bude platit i nájemné. 
O. Štarha – minule hlasoval pro T. Plavce. Zjistil si některé skutečnosti o J. Kosmákovi – podniká 
v restauraci U Wágnerů – dělá na svoje IČ a provozuje celou kuchyň. Bude mít strategického 
investora, který do tohoto podnikání bude investovat. Obavy ohledně solventnosti, které měl, již nyní 
nemá. 
D. Holman – oba uchazeči mají svoje pro i proti. 
D. Sukalovský – navrhuje hlasovat od vyšší nabídky: 
 
Přijaté usnesení: 03/2013 - 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 xxxxxxxx Brno, IČ 
47941251, na dobu neurčitou s šestiměsíční výpovědní lhůtou za nájemné ve výši 
75,- Kč/m

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

Hlasováno: pro 3 (D. Sukalovský, J. Koláček, Z. Kříž), zdrželi se 2 (O. Štarha, D. Holman). 
 
Návrh usnesení: 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 Janem Kosmákem, trvale bytem xxxxxxxxxxxx Kuřim, IČ 
65345533, na dobu neurčitou s šestiměsíční výpovědní lhůtou za nájemné ve výši 
70,- Kč/m

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

O tomto usnesení nebylo hlasováno. 
 
 
 
Starosta ukončil jednání RM v 18,24 hodin. 
 
 
 
 
 
 
 
Mgr. Ing. Drago Sukalovský Jiří Koláček 
starosta města 1. místostarosta města 
 
 
 
 
 
 
Ověřovatel zápisu: Zdeněk Kříž 
 
 
 
V Kuřimi dne 3. 1. 2013 
 
Zapsala: Petra Glosová 
 
Přílohy: 
1, 1A, 1B, 1C Dodatek č. 1 ke smlouvě o výpůjčce MV-25517-1/REG/2-2010 movitého majetku- 

technického vybavení pro informační systém správních evidencí a registr silničních 
vozidel (dále jen ISSE a RSV) 

2, 2A Zapůjčení 8 ks počítačových sestav pro potřeby sčítání výsledků voleb prezidenta 
republiky konaných dne 11. 1. 2013 – 12. 1. 2013 

3, 3A – 3D Nebytový prostor – restaurace v KD 


