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Z á p i s   č í s l o  03/2013 
 

ze schůze Rady města Kuřimi konané dne 15. 1. 2013 v zasedací místnosti MěÚ 
Kuřim 

 
Přítomni:  Ing. Drago Sukalovský  starosta 

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

 
   Mgr. Alena Zimmermannová tajemnice MěÚ 
 
 
Nepřítomen:  Zdeněk Kříž   člen rady 
 
 
Ověřovatel zápisu: PaedDr. David Holman 
 
 
Starosta zahájil jednání v 16,13 hodin, na zahájení jednání bylo přítomni 4 členové RM. 
RM je usnášeníschopná. 
 
 
Program jednání: 
 

1.  Plnění usnesení Rady města Kuřimi k 9. 1. 2013 
 

2.  Zrušení usnesení - účast města na projektu LOYAL 
 

3.  K dur – nájemní smlouva 
3.1.  Výměna bytu č. 817/1 
3.2.  Ukončení nájemní smlouvy 
3.3.  Žádost o pronájem pozemku 
3.4.  Jana Jakešová – žádost o snížení nájmu 

 
4.  Jana Sarköziová – žádost o prominutí podmínky při přidělování obecního bytu 

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

 
6.  Jiří Sedlák, bytem Blansko – žádost o odprodej pozemků na nám. 1.května 

v Kuřimi 
 

7.  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 

 
8.  Smlouva o dodávce vody z vodovodu pro veřejnou potřebu a odvádění 

odpadních vod do kanalizace pro veřejnou potřebu 
 

9.  „Stavební úpravy ZŠ – vestavba 2 tříd“ návrh dodatku č.1 k SOD 
 

10.  Smlouva o výpůjčce MPSV movitého majetku- technického vybavení pro účely 
vykonávání činnosti v rámci přenesené působnosti 

 
11.  Uzavření dodatku č. 1 ke smlouvě o poskytnutí dotace z rozpočtu 

Jihomoravského kraje na realizaci projektu „Územní plán Kuřim - návrh“ 
 

12.  Výpůjčka vývěsních skříněk pro Dům dětí a mládeže 
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13.  Peněžitý dar pro prvního narozeného občana Kuřimi v roce 2013 
 

14.  Stanovení oddávacích dnů pro rok 2013 
 

15.  Rozpočet města na rok 2013 
 

16.  Informace o jednání Komise Zdravého města Rady města Kuřimi 
 

17.  Zpráva o vyřizování stížností a petic za rok 2012 
 

18.  Rozhodnutí o přidělení zakázky města Kuřimi „Administrace zadávacího řízení 
na výběr zakázky - Programová náplň informačního kanálu TKR Kuřim“ 

 
19.  Smlouva o umístění reklamy na silničním zábradlí 

 
20.  Žádost ředitele Základní školy Kuřim, Tyršova 1255, okres Brno-venkov, 

příspěvkové organizace o čerpání investičního fondu 
 

21.  Závěry komise pro životní prostředí 
 

22.  AG CAFE s.r.o. – nájem pozemku na letní zahrádku 
 

23.  Zpráva Radě města Kuřimi na základě usnesení č. 754/2012 
 

24.  Žádost o schválení Smlouvy o roznášce informačních materiálů 
 

25.  Vyřazení majetku 
 

26.  Helena Štoudková – žádost o výměnu bytu 
26.1.  Valorizace nájemného v roce 2013 

 
27.  Úprava jízdních řádů linek IDS, odjezd noční linky č. 91 do Kuřimi 

 
28. Dopis rodičů řediteli ZŠ Tyršova 

 
29.  Zápis komise stavební ze dne 14. 1. 2013 

 
30. Různé 

 
 
 
Na jednání byla přítomna Mgr. H. Němcová – referentka KÚ - odbor školství. 
 
 
 

1. Plnění usnesení Rady města Kuřimi k 9. 1. 2013 
(Příloha č. 1, 1A, předkládá Mgr. Ing. D. Sukalovský, vyřizuje Mgr. A. Zimmermannová) 
 
Zůstávají nesplněna usnesení, jejichž naplnění závisí na spolupráci s druhou stranou. 
 
OMP žádá o prodloužení termínů plnění usnesení: 
458/2006 - Stavební povolení na halu gromathic bylo proslouženo do 31. 12. 2013. Věcné břemeno 
lze zřídit až po dokončení stavby. OMP žádá o prodloužení termínu plnění usnesení do 31. 12. 2014. 
 
29/2010 až 41/2010 Moravská stavební INVEST se zavázala poslat městu finanční prostředky na 
zřízení věcného břemene. Peníze byly městu zaslány koncem roku 2012. Věcné břemeno bude 
zřízeno v roce 2013. OMP žádá o prodloužení termínu plnění usnesení do 30. 6. 2014. 
 
564/2010 – vodovodní přípojka dle sdělení SD KOVOŠROT s.r.o. nebyla doposud vybudovaná 
(možná nebude nikdy). OMP žádá o prodloužení termínu plnění usnesení do 31. 12. 2015. 
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591/2010 – Stavba položení optického kabelu v lokalitě Díly za sv. Janem nebyla doposud 
realizovaná. OMP žádá o prodloužení termínu plnění usnesení do 31. 12. 2015. 
 
272/2011 - Stavba přípojky elektro nebyla doposud realizovaná. OMP žádá o prodloužení termínu 
plnění usnesení do 31. 12. 2015. 
 
Příloha: nesplněné úkoly v mezidobí do 9. 1. 2013. 
 
Přijaté usnesení: 05/2013 - RM bere na vědomí stav plnění usnesení k 9. 1. 2013 a prodlužuje 

termín plnění usnesení č. 458/2006 do 31. 12. 2014, usnesení č. 29 až 41/2010 do 
30. 6. 2014, usnesení č. 564/2010 do 31. 12. 2015, usnesení č. 591/2010 do 31. 
12. 2015 a č. 272/2011 do 31. 12. 2015. 

Hlasováno: pro 4, nepřítomen 1 (Z. Kříž). 
 
 
 

23. Zpráva Radě města Kuřimi na základě usnesení č. 754/2012 
(Příloha č. 23, předkládá a zpracoval Mgr. S. Plchot) 
 
Diskuse: 
D. Sukalovský – pan ředitel S. Plchot nesplnil to, co mu zadala rada města. 
D. Holman – rád by znal výsledky šetření. 
O. Štarha – jako zřizovatel musíme něco konat, protože rodiče chtějí vědět, jaké kroky jsme podnikli. 
Nyní vyslechněme pana ředitele a poté rozhodneme. 
H. Němcová – Česká školní inspekce se takovým případem nezabývá, pokud nedojde k podnětu 
s problémem výuky. Právně by si RM měla vyžádat konkrétní stanovisko, jak jsou nebo byly řešeny 
pracovně právní vztahy. Tzn., že pan ředitel by sám měl posoudit závažnost tohoto incidentu a měl by 
mimo jiné informovat Radu školy. Pokud došlo k pracovní neschopnosti na základě pracovního úrazu 
(učitelka byla na pracovišti) – jednalo by se o porušení bezpečnosti a zdraví při práci. Toto by měl pan 
ředitel posoudit a doložit. Pokud by pan ředitel nekonal, potom by to mohlo být porušení pravomocí. 
Nyní žádné jasné stanovisko neexistuje. 
 
Na jednání se dostavil v 16,32 hod. pan Mgr. Stanislav Plchot – ředitel ZŠ Tyršova. 
 
D. Sukalovský – přivítal S. Plchota na jednání rady města. Zpráva předložená S. Plchotem se 
nezabývá problémem, který se stal – neinformuje, jakým způsobem v rovině pracovně právní 
a v rovině organizace školní výuky je situace řešena. Ptá se, jak je zabezpečena výuka třídy 1. A. 
a jestli byla informována Rada školy? Byla požádána o vyjádření a stanovisko? 
S. Plchot – nedokázal odhadnout závažnost případu. Napadená učitelka nenahlásila napadení svému 
zaměstnavateli, ale přímo Policii ČR. 
O. Štarha – nechceme řešit incident samotný. Situaci jste podcenil a již druhý den měli být rodiče 
informováni, jak bude zajištěna výuka, měl jste komunikovat s rodiči, dětmi apod. 
S. Plchot – škoda, že jste mě neinformovali a rodiče neodkazovali na mě. 
D. Sukalovský – myslí si, že atmosféra na škole je dlouhodobě špatná. Čeká od ředitele, jaké přijal 
opatření, jaké má řešení. 
S. Plchot – délka pracovní neschopnosti paní učitelky Sýsové nebyla jasná, tudíž se stále čekalo 
a proto se nezajistila trvalá náhrada vyučující. Nyní je již zajištěna. 
D. Holman – kdo svolává školskou radu? 
D. Sukalovský – můžeme požádat pí Havláskovou, předsedkyni školské rady. 
H. Němcová – 1. místostarosta J. Koláček je místopředsedou školské rady, může ji svolat i on. 
D. Holman – pokud došlo k napadení, potom ředitel musí přijmout jistá opatření. Jako ředitel a manžel 
jedné z aktérek konfliktu jste v těžké situaci. Měla být informována školská rada, měli být informováni 
rodiče. Po měsíci od incidentu jste nepředložil žádný závěr. 
S. Plchot – šetření není uzavřeno. 
D. Holman – nemyslí šetření Policie ČR, ale šetření ředitele školy. Zástupkyně ředitele prováděla jisté 
pohovory, ze kterých je zápis a rád by se s těmito zápisy seznámil. 
S. Plchot – myslí si, že toto patří policii a ne radě města. 
D. Holman – rada města zastupuje zřizovatele školy a chce se seznámit s výsledky a tyto nebyly 
předloženy. 
D. Sukalovský – pokud nebude řešit tento stav ředitel, bude rada města řešit ředitele. 
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O. Štarha – rodiče nechtějí vědět, jak se situace stala, hlavně chtějí, aby byla zajištěna výuka a uklidnil 
se stav ve škole. 
 
V 17 hod. odešel z jednání S. Plchot. 
 
Přijaté usnesení: 06/2013 - RM konstatuje, že zpráva předložená ředitelem ZŠ Tyršova Kuřim 

panem S. Plchotem k incidentu na pracovišti ZŠ Komenského ze dne 7. 12. 2012 
je zcela nedostatečná. RM žádá přepracování této zprávy do 22. 1. 2013 
se zaměřením především na tyto aspekty: 
- organizace výuky po dobu trvání pracovní neschopnosti paní učitelky P. Sýsové 
- informovanost rodičů především ohledně zajištění výuky ve třídě paní učitelky 

P. Sýsové 
- informaci o případných přijatých organizačních a personálních opatřeních 
- informaci o případném projednání této záležitosti s Radou školy, především 

vzhledem ke klimatu na ZŠ 
- informaci o šetření incidentu jako případného pracovního úrazu 
- informaci o dlouhodobých personálních vztazích na ZŠ Tyršova se zaměřením na 

pracoviště ZŠ Komenského. 
RM dále žádá předložení zápisů s vysvětlením poskytnutým osobami, které se 
incidentu zúčastnily nebo byly jeho svědky. 

Hlasováno: pro 4, nepřítomen 1 (Z. Kříž). 
 
 
Z jednání odešla v 17,10 hod. Mgr. H. Němcová. 
 
 
 

2. Zrušení usnesení - účast města na projektu LOYAL 
(Příloha č. 2, předkládá Ing. D. Sukalovský, zpracovala Mgr. A. Zimmermannová) 
 
Usnesením Rady města Kuřimi číslo 228/2012 bylo schváleno předložení žádosti o dotaci z programu 
„Intelligent Energy Europe 2012“. 
Předložený projekt nebyl poskytovatelem dotace schválen, navrhujeme tedy zrušit zmiňované 
usnesení. 
 
Přijaté usnesení: 07/2013 - RM ruší usnesení č. 228/2012, kterým bylo schváleno předložení žádosti 

o poskytnutí dotace z programu „Intelligent Energy Europe 2012“. 
Hlasováno: pro 4, nepřítomen 1 (Z. Kříž). 
 
 
 

3. K dur – nájemní smlouva 
(Příloha č. 3, 3A, předkládá Mgr. Ing. D. Sukalovský, zpracovala A. Janoušková) 
 
Rada Města Kuřimi na své schůzi dne 5. 12. 2012 pod č. usnesení 677/2012 schválila záměr na 
pronájem nebytového prostoru (obřadní síň) umístěného v I. nadzemním podlaží objektu č. p. 902 (KD 
Kuřim) občanskému sdružení K dur, se sídlem Tyršova 81, Kuřim, IČ 26563223, za účelem konání 
zkoušek pěveckého souboru K dur. Záměr byl na úřední desce zveřejněn od 10. 12. 2012 do 27. 12. 
2012. 
Ke zveřejněnému záměru nebyly podány žádné připomínky. OMP proto doporučuje nájemní smlouvu 
s občanským sdružením K dur uzavřít. 
 
Příloha A – Návrh nájemní smlouvy 
 
Přijaté usnesení: 08/2013 - RM schvaluje uzavření nájemní smlouvy 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 (Z. Kříž). 
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Z jednání odešel v 17,30 hod. D. Holman. 
 
 
 

3.1. Výměna bytu č. 817/1 
(Příloha č. 3, předkládá Mgr. Ing. D. Sukalovský, zpracovala A. Janoušková) 
 
Odbor majetkoprávní zveřejnil dne 16. 11. 2012 nabídku obecního bytu č. 817/1 umístěného 
v I. nadzemním podlaží bytového domu č. p. 816, 817 na ul. Legionářská a č. p. 818, 819 na ul. nám. 
Osvobození v Kuřimi na základě Obecně závazné vyhlášky města Kuřimi č. 9/1999, o volných bytech 
v majetku Města a bytových náhradách, stávajícím nájemcům k výměně, případně vlastníkům 
bytových jednotek ke směně bytů. 
Prohlídka předmětné bytové jednotky proběhla dne 12. 12. 2012. 
O výměnu bytu požádala dne 27. 11. 2012 paní Věra Němcová. Paní Němcová je nájemcem 
obecního bytu č. xxxxxxxxxx 2+1, na ul. xxxxxxxxxx v Kuřimi. Celková podlahová plocha této bytové 
jednotky je 52,36 m

2
. Paní Němcová má v poslední době problémy s řádným placením nájemného ve 

dvoupokojovém bytě. Proto požádala o výměnu bytu za menší, čímž by ušetřila část finančních 
prostředků vynakládaných na bydlení. Vzhledem k tomu, že celková podlahová plocha nabízené 
bytové jednotky č. 817/1 je 54,20 m

2
, přestěhováním paní Němcové by nedošlo ke zlepšení její 

finanční situace, proto vzala dne 5. 12. 2012 svou žádost o výměnu bytu zpět. 
O výměnu bytu dále požádali manželé Gazsikovi, společní nájemci obecního bytu č. xxxxxxxxx 1+kk, 
který je umístěn na ul. Wolkerova v Kuřimi. Jelikož nikdo další o výměnu či směnu bytu nepožádal, byt 
by měli získat manželé Gazsikovi. Ti by se chtěli přestěhovat k 1. 2. 2013. S manž. Gazsikovými je 
nájemní smlouva uzavřena na dobu určitou – do 15. 6. 2014. OMP uzavře se společnými nájemci 
i v novém bytě smlouvu na dobu určitou. Stávající smlouvu je nutné ukončit dohodou. 
 
Přijaté usnesení: 09/2013 - RM schvaluje ukončení nájemní smlouvy uzavřené s manž. Vojtěchem 

Gazsikem, trvale bytem Tišnov, xxxxxxxxxxx a Veronikou Gazsikovou, trvale bytem 
Kuřim, xxxxxxxxxxxxx, jejímž předmětem je nájem bytové jednotky č. xxxxxxx 
umístěné ve II. nadzemním podlaží budovy č. p. xxx ul. xxxxxxxxxx v Kuřimi, 
dohodou ke dni 31. 1. 2013. 

 
Přijaté usnesení: 10/2013 - RM schvaluje uzavření nájemní smlouvy s manž. Vojtěchem Gazsikem, 

trvale bytem Tišnov, xxxxxxxxxxxx a Veronikou Gazsikovou, trvale bytem Kuřim, 
xxxxxxxxxxxxxxx, jejímž předmětem je nájem bytu č. xxxxxx umístěného v I. 
nadzemním podlaží bytového domu č. p. xxxxxxxxx na ul. xxxxxxxxxxxxx a č. p. 
xxxxxxxxxxxx na ul. xxxxxxxxxxxxxxx v Kuřimi na dobu určitou do 15. 6. 2014 za 
nájemné ve výši 56,- Kč/m

2
/měs. + zálohy na služby. 

Bylo hlasováno pro obě usnesení společně: pro 3, nepřítomni 2 (Z. Kříž, D. Holman). 
 
 
 

3.2. Ukončení nájemní smlouvy 
(Příloha č. 3, předkládá Mgr. Ing. D. Sukalovský, zpracovala A. Janoušková) 
 
Paní Alena Kořínková, trvale bytem xxxxxxxxxxx Kuřim, požádala dne 2. 1. 2013 o ukončení nájemní 
smlouvy, jejímž předmětem je byt č. xxxxxx umístěný ve III. nadzemním podlaží domu č. p. xxxx xxxx, 
ul. xxxxxxxxxxxx v Kuřimi, dohodou ke dni 31. 1. 2013. Důvodem ukončení nájemního vztahu je 
stěhování žadatele. 
OMP doporučuje předmětnou dohodu uzavřít. Byt bude poté ihned nabídnut ve smyslu Pravidel Města 
Kuřimi č. 1/2012, o volných bytech v majetku města a bytových náhradách, k výměně stávajícím 
nájemcům. 
 
Přijaté usnesení: 11/2013 - RM schvaluje ukončení nájemní smlouvy uzavřené s paní Alenou 

Kořínkovou, trvale bytem xxxxxxxxxxx Kuřim, jejímž předmětem je nájem obecního 
bytu č. xxxxxx v Kuřimi, umístěného ve III. nadzemním podlaží bytového domu č. 
p. xxxxxxxxxx na ul. xxxxxxxxxxxx, a to dohodou ke dni 31. 1. 2013. 

Hlasováno: pro 3, nepřítomni 2 (Z. Kříž, D. Holman). 
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3.3. Žádost o pronájem pozemku 
(Příloha č. 3, 3B, předkládá Mgr. Ing. D. Sukalovský, zpracovala A. Janoušková) 
 
Rada města Kuřimi na své schůzi dne 5. 12. 2012 pod č. usnesení 687/2012 schválila záměr na 
pronájem části pozemku p. č. 1811, k. ú. Kuřim o výměře cca 15 m

2
 umístěného v zahradě Kulturního 

domu Kuřimi panu Karlu Pohankovi, trvale bytem xxxxxxxxxxx Kuřim, IČ 12188379, za účelem 
umístění pojízdného prodejního stánku s rychlým občerstvením – grilovaná kuřata, párek v rohlíku 
apod. 
Dne 4. 1. 2013 proběhla schůzka na místě samém za účasti pana Karla Pohanky a zaměstnanců MěÚ 
Kuřim, na které bylo upřesněno: 

- pan Pohanka má pojízdnou prodejnu – auto o velikosti 5x2 m, čímž zabere plochu 10m
2
, auto 

bude umístěno hned vedle stánku s oděvy paní Cuong Tran Thi, 
- pan Pohanka předpokládá, že prodejnu zde bude umísťovat cca 3x týdně (dle situace), 

s prodejnou každý den odjede, 
- dle hygienických norem musí být prodejna napojena na vodu, pan Mařa přislíbil, že po dohodě 

s dalším nájemcem města (např. panem Hedbávným) bude umožněno napojení na zdroj 
vody, 

- prodejna bude napojena na vlastní podružné měření elektrické energie, 
- pan Pohanka předpokládá zahájení provozovny v březnu – dubnu 2013. 

 
Záměr byl na úřední desce zveřejněn od 10. 12. 2012 do 27. 12. 2012. K záměru nebyly podány 
žádné připomínky. OMP doporučuje nájemní smlouvu uzavřít. 
 
Příloha B – návrh nájemní smlouvy 
 
Přijaté usnesení: 12/2013 - RM schvaluje pronájem části pozemku p. č. 1811, k. ú. Kuřim o výměře 

10 m
2
 umístěného v zahradě Kulturního domu Kuřim panu Karlu Pohankovi, trvale 

bytem xxxxxxxxxxxx Kuřim, IČ 12188379, za účelem 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 3, nepřítomni 2 (Z. Kříž, D. Holman). 
 
 
Na jednání se v 17,36 hod. dostavil D. Holman. 
 
 
 

3.4. Jana Jakešová – žádost o snížení nájmu 
(Příloha č. 3, předkládá Mgr. Ing. D. Sukalovský, zpracovala A. Janoušková a Mgr. P. Kavka) 
 
Paní Jana Jakešová, bytem xxxxxxxxxxxxxx Kuřim, IČ 74987356, je nájemcem nebytového prostoru 
v objektu kulturního domu v Kuřimi, kde provozuje prodejnu květin a dárkového zboží. Nájemní 
smlouva byla uzavřena dne 23. 10. 2009 za nájemné ve výši 100,- Kč/m

2
/měs. Díky každoroční 

valorizaci nájemného platí v současné době paní Jakešová nájemné ve výši cca 104,- Kč/m
2
/měs, 

které by mělo být během ledna opět valorizováno o míru inflace za rok 2012. 
Paní Jakešová má v poslední době problémy s řádným placením nájemného a záloh na služby 
spojené s užíváním nebytového prostoru. Přípisem ze dne 7. 1. 2013 požádala paní Jakešová 
o snížení nájmu v předmětném nebytovém prostoru. Navrhuje nájemné ve výši 80,- Kč/m

2
/měs. Svou 

žádost nijak nezdůvodnila. V minulosti poukazovala zejména na náklady spojené s teplem, kdy 
vzhledem k prodávanému sortimentu (květiny) nevyužívá kapacitu radiátorů na maximum. Jelikož 
nikde v KD nejsou namontována samostatná měřidla, vyúčtovává se teplo podle podlahové plochy 
provozovny. Snížením výše nájemného by nájemce ušetřil ročně 16.416,- Kč. 
Paní Jakešová má dle OF k 31. 12. 2012 dluh na nájemném ve výši xx,- Kč a na zálohách za služby 
ve výši xxxxxx,- Kč. 
Stanovisko OMP: 
a) nájemné je podstatná náležitost příslušné smlouvy a s odkazem na stanovisko odboru dozoru 
a kontroly veřejné správy Ministerstva vnitra ČR doporučuje OMP v případě, že se rada města 
rozhodne žádosti vyhovět, vyhlásit nejprve záměr dle § 39 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, v němž 
město svůj záměr oznámí a každý se k němu bude moci vyjádřit, případně předložit výhodnější 
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nabídku. Po jeho uveřejnění by bylo možné uzavřít dodatek k předmětné smlouvě. Tento postup 
posiluje právní jistotu obou smluvních stran. V případě snížení nájemného doporučuje OMP rozmezí 
90 – 95, Kč/m

2
/měs. 

b) v případě snížení nájemného na výši požadovanou pí Jakešovou by došlo k disproporci nájemného 
v objektu KD, které je k dnešnímu dni průměrně 100,- Kč/m

2
/měs. (bez nově pronajaté restaurace). Je 

pak ke zvážení, zda celou situace neřešit v KD komplexně např. ustoupením od letošní valorizace. 
 
Diskuse: 
D. Sukalovský – stahuje tento materiál z jednání. 
 
Návrh usnesení: RM schvaluje záměr na snížení nájemného ze stávající částky 104,- Kč/m

2
/měs 

na 80,- Kč/m
2
/měs v nebytovém prostoru v objektu kulturního domu v Kuřimi 

nájemci paní Janě Jakešové, bytem xxxxxxxxxxxxxx Kuřim, IČ 74987356. 
O tomto usnesení nebylo hlasováno. 
 
 
 

26.1. Valorizace nájemného v roce 2013 
(Příloha č. 26, 26A, předkládá: Mgr. Ing. D. Sukalovský, zpracoval Mgr. P. Kavka a A. Janoušková) 
 
Dne 10. 1. 2013 vyhlásil Český statistický úřad míru inflace za předchozí kalendářní rok a ta činí 
3,3 %. Město Kuřim je dle nájemních smluv oprávněno nájemné o tento inflační koeficient zvýšit. 
Odbor majetkoprávní s ohledem na žádost pí Jakešové předkládá radě města ke zvážení, zda 
neprominout letošní valorizaci všem nájemcům nebytových prostor jako výraz podpory podnikání. 
Přílohu materiálu tvoří seznam subjektů, kterých by se tato nevalorizace dotkla i s uspořenými 
částkami. 
Pokud RM schválí, že v roce 2013 se nájemné valorizovat nebude, je nutné částky představující rozdíl 
mezi nájemným v roce 2012 a 2013 zapsat do registru de minimis, neboť jde o veřejnou podporu. 
 
Příloha – přehled nájemců 
 
Diskuse: 
D. Sukalovský – stahuje tento materiál z jednání. 
 
Návrh usnesení: RM schvaluje prominutí valorizace nájemného v roce 2013 nájemcům nebytových 

prostor dle přílohy. 
O tomto usnesení nebylo hlasováno. 
 
 
 

4. Jana Sarköziová – žádost o prominutí podmínky při přidělování 
obecního bytu 
(Příloha č. 4, předkládá: Ing. D. Sukalovský, zpracovala A. Janoušková) 
 
Paní Jana Sarköziová, trvale bytem Čebín xx si dne 9. 7. 2012 podala na OMP žádost o pronájem 
bytu nebo o bytovou náhradu od Města Kuřimi. Dle bodového hodnocení získala paní Sarköziová pět 
bodů a nesplňuje tedy podmínky pro zařazení do pořadníku žadatelů o byt. Odbor majetkoprávní dává 
ke zvážení RM prominutí přetržky trvalého pobytu v Kuřimi paní Jany Sarköziové, který je pro ni 
nezbytný pro překročení min. stanovené hranice šesti bodů, která zajišťuje umístění do aktuálního 
pořadníku žadatelů o byt. 
Dne 9. 1. 2013 požádala o prominutí podmínky při předělování obecního bytu. Ve své žádosti uvádí: 
Od narození (1984) bydlela v Kuřimi. V roce 2003 se i s rodiči přestěhovala do Čebína. V roce 2009 
se vrátila do Kuřimi a s přítelem si pronajali byt. Spolu mají dvě nezletilé děti. V pronajatém bytě 
bydleli do loňského roku, kdy s přítelem přestali vést společnou domácnost. Paní Sarköziová se 
i s dětmi odstěhovala k rodičům do Tišnova. Ti mají pronajatý obecní byt – garsoniéru. Dcera Karolína 
navštěvuje v Kuřimi mateřskou školu. Snažila se získat byt v místě svého trvalého bydliště, ale 
v Čebíně nejsou obecní byty volné. 
Vzhledem k tomu, že Město Kuřim má k dispozici volné malé byty, rozšířil by se okruh uchazečů. 
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Návrh usnesení: RM schvaluje dle Pravidel Města Kuřimi č. 1/2012 čl. 5 odst. 3 přidělení bodů za 
trvalý pobyt ve městě Kuřimi paní Janě Sarköziové, trvale bytem Čebín xx. 

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

5. SteSy Corporation, s.r.o. – nájem pozemku na letní zahrádku 
(Příloha č. 5, 5A, 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. 
Tento pozemek byl od roku 2005 pronajatý panu Aleši Kosmákovi, jako letní zahrádka u restaurace 
„PIZZERIE KANAS“.  
RM dne 19. 12. 2012 schválila unesením č. 741/2012 záměr na předmětný pozemek: 
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. 

Záměr byl v souladu se zákonem o obcích po dobu 15 dnů zveřejněn – bez připomínek. 
OMP předkládá RM návrh nájemní smlouvy - viz příloha B. 
 
Příloha A – situace v katastrální mapě 
Příloha B – návrh nájemní smlouvy 
 
Přijaté usnesení: 13/2013 - RM schvaluje uzavření nájemní smlouvy, jejímž předmětem je nájem 

části pozemku parc. č. 1432 v k. ú. Kuřim o výměře 36 m
2
 za účelem provozování 

„letní zahrádky“ s firmou 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 4, nepřítomen 1 (Z. Kříž). 
 
 
 

6. Jiří Sedlák, bytem Blansko – žádost o odprodej pozemků na nám. 
1.května v Kuřimi 
(Příloha č. 6, 6A, 6B, 6ABCD2010, předkládá Mgr. Ing. D. Sukalovský, zpracovala Ing. V. Fidrmucová) 
 
Pan Jiří Sedlák požádal město Kuřim o odkup části pozemků parc. č. 294 a parc. č. 293/1, k. ú. Kuřim 
-viz příloha A, B, C. 
Pan Sedlák o předmětné pozemky žádal již v roce 2010. Zastupitelstvo na svém zasedání dne 5. 10. 
2010 projednalo prodej pozemků a žádosti pana Sedláka nevyhovělo – viz zápis ze ZM: 
 
5. Žádost o odprodej pozemků na náměstí 1. května v Kuřimi 
(Přílohy č. 5, 5A – 5E, předkládá Ing. O. Štarha, zpracovala Ing. V. Fidrmucová) 
 
Pan Jiří Sedlák požádal město Kuřim o odkup části pozemků parc. č. 294 a parc. č. 293/1 k. ú. Kuřim -
viz příloha A o celkové výměře cca 260 m

2
. Předmětné pozemky leží mezi budovou Komerční banky 

a.s. a bytovou zástavbou na nám. 1. května. Záměrem pana Sedláka je vybudovat polyfunkční objekt, 
který by v souladu s územním plánem obohatil tuto centrální část města a zkvalitnil služby 
a podnikatelskou činnost v centru Kuřimi. Jako přílohu předkládá studii vypracovanou architektonickou 
kanceláří KNESL + KYNČL s.r.o. – viz příloha A a B. 
Podle navržené studie by novostavbou polyfunkčního domu vznikly obchodní jednotky v přízemí 
objektu, služby v 1. patře a bytové jednotky v dalších patrech polyfunkčního domu. 
Stanoviska dotčených orgánů a komisí: 
OSVO: nemá námitky k převodu pozemku. 
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OŽP: neshledal kolizi se zájmy hájenými složkovými zákony o životním prostředí, připomíná však 
koncepci z roku 2003, ve které se uvažovalo o stavbě pro veřejné zájmy např. pošta, úřad, 
knihovna….. 
KV: považuje předmětný pozemek pro město za strategický a významný z důvodu možného umístění 
prospěšných aktivit (policie ČR, pošta, informační centrum...) a doporučuje RM uspořádat soutěž pro 
případné zájemce s cílem vybrat takového kupujícího, který umožní v objektu umístění výše 
uvedených aktivit. KV důrazně doporučuje řešit parkování. 
OIRR: upozorňuje, že město má zpracovanou studii dostavby nám. 1. května (arch. Kynčl 2009). 
V této části je navržena dostavba proluky pro komerční využití – viz příloha C, D. Předmětný pozemek 
je jediným volným pozemkem na náměstí ve vlastnictví města, které může v budoucnu využít pro 
vlastní potřebu – umístění veřejných služeb (policie, pošta, informační centrum). OIRR doporučuje 
neprodávat tento pozemek. Pokud by se prodával, upozorňuje, že zároveň s návrhem objektu musí 
být řešeno parkování dle zpracované studie, pro které se určitě využijí veřejné plochy na náměstí ve 
vlastnictví města.   
OMP: dle Územního plánu sídelního útvaru města Kuřim se předmětný pozemek nachází 
v zastavěném území, je určen jako rozvojová plocha občanského vybavení a služeb.  
Dle názoru OMP hyzdí proluka na náměstí 1 května náměstí jako takové a na náměstí je dostatek 
prostoru pro výstavbu další budovy, která by případnou potřebu města spočívající v umístění pošty, 
policie, apod. vyřešila. OMP dále doporučuje ZM zvážit možnost odprodeje pozemku za podmínky, že 
část investorem vybudovaných nebytových prostor (např. kancelář) bude převedena do vlastnictví 
města Kuřimi namísto úhrady kupní ceny za pozemek (nebo s případným doplatkem). Město by 
následně mohlo tyto prostory využít např. pro infocentrum apod. 
V případě odprodeje pozemku OMP doporučuje cenu 6 000,- až 8000,- Kč/m

2 
a zřízení předkupního 

práva jako práva věcného ve prospěch města Kuřimi. 
 
V diskuzi vystoupili: 
starosta Ing. O. Štarha – vysvětlil tento příspěvek. 
Ing. M. Kotek - tento pozemek je strategický. Zatím by to město nemělo prodávat. 
Ing. D. Sukalovský – názor KOL – souhlasí s názorem Kotka, musí být úpravy celého náměstí 
1. května a v tomto kontextu dále jednat o pozemcích. Prodej pozemků zatím KOL nedoporučuje. 
Ing. M. Bojanovská (předsedkyně komise výstavby) – je to poslední strategický pozemek, který se na 
náměstí vyskytuje. Zamyslet se nad umístěním pošty, služebny policie aj. institucí větší důležitosti. 
RNDr. I. Poledňák – ptá se zájemce pana J. Sedláka na konkrétní pozemky, které je třeba zcelit.  
Mgr. J. Davidová (vedoucí OMP) – dohoda s paní Jarůškovou, jejich majitelkou, je nereálná, nechce to 
prodávat. 
J. Sedlák – požádal o odkoupení proluky na náměstí 1. května v Kuřimi. Je varianta zastavění této 
proluky, nechal si zpracovat arch. Studii Knesl + Kynčl – zastavění této proluky neodporuje budoucí 
zastavěnosti této proluky. Chce se soustředit pouze na zástavbu této lokality. Navrhuje zástavbu této 
proluky polyfunkčním domem, což koresponduje s celkovou koncepcí zastavěnosti této lokality. 
Urbanistika celého náměstí do budoucna s tím bude korespondovat. 
Ing. D. Sukalovský – studie dostavby tohoto náměstí sice existuje, ale nebyla nikým schválena. Nové 
ZM by mělo mít úpravu náměstí1. května jako svoji prioritu. 
místostarostka Ing. M. Macková – podporuje názor Ing. D. Sukalovského – město nemá žádný 
schválený koncept tohoto náměstí. 
RNDr. I. Poledňák – tuto studii platilo město? Není tam uvedeno, kdo ji vytvořil. Pozemek má zásadní 
vliv na cenu tohoto pozemku, doporučuje jednat s vlastníkem tohoto pozemku. 
Ing. R. Hanák – pokud město neustoupilo od strategie získat tyto pozemky, nezbavoval by se toho. 
J. Brabec – vysvětlil posloupnost schvalovaných usnesení: ZM by v usnesení mělo schválit záměr na 
adresný prodej. 
Hlasujme pozitivně. 
Ing. P. Němec – správné je navržené usnesení. 
Mgr. L. Kincl – musí být uvedena cena v usnesení. ZM se musí ve lhůtě vyjádřit k žádosti občana. 
Mgr. J. Davidová (vedoucí OMP) – žádost byla podána 28. 7. 2010, projednávaly to dotčené odbory 
MěÚ. Pozemek se měl vysoutěžit. Jsme povinni zveřejnit, pokud to chceme prodat. 
J. Brabec – navrhuje cenu 8.000,- Kč dát do usnesení. 
 
Návrh usnesení: ZM schvaluje záměr na adresný odprodej části pozemku parc. č. 294 a 293/1, 

k. ú. Kuřim dle přílohy A panu Jiřímu Sedlákovi, trvale bytem Blansko, 
xxxxxxxxxxxxxxx za cenu 8000,- Kč/m2. 

Hlasování: pro 0, proti 16, zdrželi se 0, nebyli přítomni 1 (usnesení nebylo přijato) 
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OMP žádá RM o sdělení dalšího postupu ve výše uvedené věci. 
 
Příloha A – situace v katastrální mapě 
Příloha B – situace v katastrální mapě 
Příloha C - situace v katastrální mapě 
Příloha A/20010 – situace v katastrální mapě 
Příloha B/2010 – polyfunkční dům 
Příloha C/2010 – studie 1 
Příloha D/2010 - studie 2 
 
Diskuse: 
J. Koláček – nesouhlasí s předloženým návrhem, ostatní domy budou zastíněny. 
D. Holman – je pro zastavění proluky, ale způsob nechť napřed posoudí OI a komise stavební 
O. Štarha – neřešme nyní technické věci. 
D. Sukalovský – navrhuje, aby RM doporučila ZM schválit adresný záměr. 
D. Holman – navrhuje uložit odboru majetkoprávnímu připravit soutěž na prodej pozemku, samotné 
vyhlášení záměru je málo. 
 
Přijaté usnesení: 14/2013 - RM ukládá odboru majetkoprávnímu připravit soutěž na prodej pozemku 

parc. č. 294 a 293/1, k. ú. Kuřim. 
Hlasováno: pro 4, nepřítomen 1 (Z. Kříž). 
 
 
 

7. 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. 7, 7A, 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 vodovodů s majitelem vodovodního řadu na ul. Knínická v Kuřimi, firmou 
Dahlhausen CZ spol. s r.o. se sídlem Knínická 1577, 664 34 Kuřim, IČ 63493179, 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 

 
Přijaté usnesení: 15/2013 - RM schvaluje uzavření „Dohody o úpravě vzájemných práv a povinností 

vlastníků provozně souvisejících vodovodů uzavřené dle § 8 odst. 3 zákona 
č. 274/2001 Sb., o vodovodech a kanalizacích pro veřejnou potřebu“ mezi městem 
Kuřim a majitelem vodovodního řadu na ul. Knínická v Kuřimi firmou Dahlhausen 
CZ spol. s r.o., se sídlem Knínická 1577, 664 34 Kuřim, IČ 63493179. 

Hlasováno: pro 4, nepřítomen 1 (Z. Kříž). 
 
 
 

8. Smlouva o dodávce vody z vodovodu pro veřejnou potřebu 
a odvádění odpadních vod do kanalizace pro veřejnou potřebu 
(Příloha č. 8, 8A, předkládá Ing. O. Štarha, zpracovala Z. Perková) 
 
Předkládáme Radě Města ke schválení „Smlouvu o dodávce vody z vodovodu pro veřejnou potřebu 
a odvádění odpadních vod do kanalizace pro veřejnou potřebu“ pro objekt v majetku Města Kuřim -
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bývalá kotelna na ulici Popkova č. 1012, Kuřim, se společností Brněnské vodárny a kanalizace, a.s. se 
sídlem Hybešova 254/16,657 33 Brno, IČ 46347275. 
Množství odebrané vody bude měřeno vodoměrem a množství odváděných odpadních vod bude 
fakturováno ve výši dodané - odebrané vody z vodovodu. 
 
Příloha: Smlouva o dodávce vody z vodovodu pro veřejnou potřebu a odvádění odpadních vod do 
kanalizace pro veřejnou potřebu 
 
Přijaté usnesení: 16/2013 - RM schvaluje uzavření „Smlouvy o dodávce vody z vodovodu pro 

veřejnou potřebu a odvádění odpadních vod do kanalizace pro veřejnou potřebu“ 
pro objekt v majetku Města Kuřim - bývalá kotelna na ulici Popkova č. 1012, Kuřim, 
se společností Brněnské vodárny a kanalizace, a.s. se sídlem Hybešova 
254/16,657 33 Brno, IČ 46347275. 

Hlasováno: pro 4, nepřítomen 1 (Z. Kříž). 
 
 
 

9. „Stavební úpravy ZŠ – vestavba 2 tříd“ návrh dodatku č.1 k SOD 
(Příloha č. 9, 9A, předkládá Ing. O. Štraha, zpracovala, Ing. J. Honců) 
 
Předmětem dodatku ke smlouvě o dílo na výše uvedenou stavbu je přípočet dodatečných stavebních 
prací, které nebyly obsaženy v projektové dokumentaci. Jedná se o tyto práce: 

- zhotovení PVC soklíků z vnější strany učeben, cena 1.810,- Kč 
- demontáž nefunkčního slepého přívodu vody vč. zaslepení a zapravení prostupů, cena 1250,- 

Kč 
- sanaci trhlin stávající betonové mazaniny metodou epoxidové pryskyřice a sponkováním. 

Trhliny je potřeba sanovat pro vytvoření adekvátního podkladu pro novou podlahu, tuto sanaci 
doporučil na kontrolním dni projektant i technický dozor. Tuto opravu nemohl projektant při 
vynaložení odborné péče předpokládat, ale je nezbytná pro platnou záruku na celé dílo. Cena 
24 019,- Kč za tuto opravu je přijatelná, prováděcí firma započetla pro ocenění 38 bm trhlin 
z celkově nalezených 65 bm, a cenu za položku snížila o 12% oproti ceníku RTS. 

Z důvodů finančního krytí nákladů a v souladu s uzavřenou smlouvou o dílo, doporučuje OI na tyto 
dodatečné stavební práce podpis dodatku č. 1. 
Přílohou dodatku je specifikace dílčích výše vyjmenovaných stavebních prací. 
Původní cena   362.772,- Kč bez DPH 
Nová cena  389.851,- Kč bez DPH 
 
Přílohy: návrh dodatku č. 1 ke smlouvě 
 
Diskuse: 
O. Štarha – jedná se o prokázané vícepráce. 
 
Přijaté usnesení: 17/2013 - RM souhlasí s uzavřením dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo „Stavební 

úpravy ZŠ – vestavba 2 tříd“ s firmou PRIVILEG, spol. s r.o., se sídlem Brno, 
Bezručova 17, IČ 47910976, který spočívá v provedení dodatečných stavebních 
prací. 

Hlasováno: pro 4, nepřítomen 1 (Z. Kříž). 
 
 
 

10. Smlouva o výpůjčce MPSV movitého majetku- technického 
vybavení pro účely vykonávání činnosti v rámci přenesené 
působnosti 
(Příloha č. 10, 10A, 10B, 10C, předkládá Mgr. Ing. D. Sukalovský, zpracoval M. Svoboda) 
 
Pro vykonávání činnosti v rámci přenesené působnosti byl Městu Kuřim pro Odbor sociálních věcí 
a prevence zapůjčen movitý majetek – technické vybavení v roce 2007 v rámci smlouvy č.111/2007, 
v dalších letech 2008 až 2010 následovaly 3 dodatky k této smlouvě, které reagovaly na rozšíření 
zapůjčeného vybavení. Tato smlouva byla uzavřena na dobu pěti let a její platnost již vypršela. Nová 
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smlouva umožní i nadále bezúplatně využívat zbylou část přenechaného movitého majetku 
Ministerstvem práce a sociálních věcí naším úřadem. Část technického vybavení byla již převedena 
na Úřad práce ČR v rámci změněných zákonných kompetencí týkajících se převodu agendy pomoci 
v hmotné nouzi, zmocněním nového vykonavatele této agendy k přebírání prostředků výpočetní 
techniky. 
 
Příloha č. 1: Smlouva o výpůjčce MPSV 
Příloha č. 2: Seznam movitého majetku dle inventury 
Příloha č. 3: Původní smlouva MPSV o výpůjčce č.111/2007 (bez následujících 3 dodatků) 
 
Přijaté usnesení: 18/2013 - RM schvaluje smlouvu o výpůjčce MPSV na movitý majetek - technické 

vybavení pro účely vykonávání činnosti v rámci přenesené působnosti, která 
nahrazuje původní smlouvu o výpůjčce č.111/2007 včetně jejich tří dodatků, jejíž 
platnost již vypršela, vypůjčiteli (Město Kuřim) zapůjčeného Ministerstvem práce 
a sociálních věcí. 

Hlasováno: pro 4, nepřítomen 1 (Z. Kříž). 
 
 
 

11. Uzavření dodatku č. 1 ke smlouvě o poskytnutí dotace 
z rozpočtu Jihomoravského kraje na realizaci projektu „Územní plán 
Kuřim - návrh“ 
(Příloha č. 11, 11A, předkládá Ing. D. Sukalovský, zpracovala Ing. N. Šiblová) 
 
Město Kuřim požádalo o prodloužení termínu čerpání dotace z rozpočtu Jihomoravského kraje 
na realizaci projektu „Územní plán Kuřim - návrh“, a to z důvodu jeho přepracování vzhledem 
k současné neexistenci Zásad územního rozvoje Jihomoravského kraje. Po uzavření dodatku č. 1 ke 
smlouvě o poskytnutí dotace z rozpočtu JMK bude termín čerpání dotace prodloužený do 1. 9. 2013 
a uznatelné výdaje projektu musí vzniknout do 30. 6. 2013. Uzavření dodatku č. 1 je třeba schválit 
radou města. 
 
Příloha: Návrh dodatku č. 1 ke smlouvě o poskytnutí dotace z rozpočtu JMK na projekt „Územní plán 
Kuřim - návrh“ 
 
Přijaté usnesení: 19/2013 - RM schvaluje uzavření dodatku č. 1 ke smlouvě o poskytnutí dotace 

z rozpočtu Jihomoravského kraje na realizaci projektu „Územní plán Kuřim - 
návrh“. 

Hlasováno: pro 4, nepřítomen 1 (Z. Kříž). 
 
 
 

12. Výpůjčka vývěsních skříněk pro Dům dětí a mládeže 
(Příloha č. 12, 12A, 12B, předkládá Ing. O. Štarha, zpracovala Ing. V. Indrová) 
 
Radě města Kuřimi je předložena k projednání žádost Domu dětí a mládeže Kuřim (dále jen DDM) 
o uzavření nové smlouvy na výpůjčku 2 ks vývěsních skříněk na ul. Legionářská v blízkosti žel. mostu. 
Domu dětí a mládeže skončila platnost původní smlouvy o výpůjčce č.171/2008 a žádá o uzavření 
další smlouvy na bezplatné užívání na dobu 4 let. Skříňky jsou využívané pro prezentaci činnosti 
kroužků při DDM Kuřim. 
 
Příloha: kopie žádosti ze dne 3. 1. 2013 
 smlouva o výpůjčce 
 
Přijaté usnesení: 20/2013 - RM schvaluje uzavření smlouvy o výpůjčce 2 vývěsních skříněk na ul. 

Legionářská s Domem dětí a mládeže Kuřim, okres Brno – venkov, Jungmannova 
1084, Kuřim, na dobu 4 let. 

Hlasováno: pro 4, nepřítomen 1 (Z. Kříž). 
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13. Peněžitý dar pro prvního narozeného občana Kuřimi v roce 2013 
(Příloha č. 13, předkládá Mgr. Ing. D. Sukalovský, zpracovala Mgr. Lenka Krejčová) 
 
Odbor správní a vnitřních věcí, navrhuje poskytnout prvnímu občanovi roku 2013 peněžitý dar 
v hodnotě 5.000,- Kč. Jedná se o „tradici“, která byla zavedena v roce 2000. Dřívější věcné dary 
nahradily od roku 2009 dary formou finančních poukázek ve výši 5.000,- Kč. První narozený občan 
Kuřimi bude určen ze sestavy narozených občanů za měsíc leden 2013, získané přenosem dat 
z ISEO (informační systém evidence obyvatel), případně dle rodného listu. 
Finanční krytí  ORG 9002. 
 
Diskuse: 
D. Holman – doporučuje raději dary dávat ke Dni matek pěstounským rodinám. 
 
Přijaté usnesení: 21/2013 - RM uděluje prvnímu narozenému občanovi města Kuřimi v roce 2013 

peněžitý dar ve výši 5.000,- Kč. 
Hlasováno: pro 3, zdržel se 1 (D. Holman), nepřítomen 1 (Z. Kříž). 
 
 
 

14. Stanovení oddávacích dnů pro rok 2013 
(Příloha č. 14, 14A, předkládá Mgr. Ing. D. Sukalovský, zpracovala Mgr. L. Krejčová) 
 
Odbor správní a vnitřních věcí navrhuje na schválení oddávací dny pro rok 2013 dle přiloženého 
seznamu. 
 
Příloha: seznam oddacích dnů v roce 2013 v Kuřimi 
 
Přijaté usnesení: 22/2013 - RM schvaluje termíny oddávacích dnů pro rok 2013. 
Hlasováno: pro 4, nepřítomen 1 (Z. Kříž). 
 
 
 

15. Rozpočet města na rok 2013 
(Příloha č. 15, 15A, předkládá Mgr. Ing. D. Sukalovský, zpracoval: Ing. A. Varmužka) 
 
RM je předkládán návrh rozpočtu pro rok 2013, který by mělo schválit ZM na svém příštím zasedání. 
Rozpočet vychází ze schváleného rozpočtového provizoria s malými změnami, které jsou popsány 
níže. 
Případné další změny provozní části rozpočtu budou zapracovány před jednáním ZM, RM je 
předkládána verze, která byla v zákonném termínu vyvěšena na úřední desce. 
„Investiční akce“ budou zapojeny do rozpočtu rozpočtovým opatřením č. 1. 
 
Změny oproti rozpočtovému provizoriu: 
 

a) provedena aktualizace příspěvku na výkon státní správy dle informací z JmKÚ 
- 1,7254 mil. Kč 

b) provedena aktualizace nájemného od BVaK 
+ 782 tis. Kč 

 
Příloha: návrh rozpočtu města na rok 2013 
 
Přijaté usnesení: 23/2013 - RM předkládá ZM ke schválení návrh rozpočtu města Kuřimi na rok 

2013. 
Hlasováno: pro 4, nepřítomen 1 (Z. Kříž). 
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16. Informace o jednání Komise Zdravého města Rady města Kuřimi 
(Příloha č. 16, 16A, předkládá PaedDr. D. Holman, zpracovala Ing. N. Šiblová) 
 
Komise Zdravého města Rady města Kuřimi se sešla dne 12. 12. 2012. Projednávána byla témata: 
1) Příprava plánu činnosti a komunitních kampaní pro rok 2013 
2) Různé 
 
Příloha: Zápis z jednání Komise Zdravého města Rady města Kuřimi ze dne 12. 12. 2012 
 
Přijaté usnesení: 24/2013 - RM bere na vědomí závěry z jednání Komise Zdravého města Rady 

města Kuřimi ze dne 12. 12. 2012 v bodech č. 2, 3 a schvaluje bod č. 1. 
Hlasováno: pro 4, nepřítomen 1 (Z. Kříž). 
 
 
 

17. Zpráva o vyřizování stížností a petic za rok 2012 
(Příloha č. 17, 17A, předkládá Mgr. Ing. D. Sukalovský, zpracovala L. Schneiderová) 
 
Odbor správní a vnitřních věcí předkládá ke schválení Zprávu o vyřizování stížností a petic za rok 
2012. 
 
Přijaté usnesení: 25/2013 - RM bere na vědomí zprávu o vyřizování stížností a petic za rok 2012. 
Hlasováno: pro 4, nepřítomen 1 (Z. Kříž). 
 
 
 

18. Rozhodnutí o přidělení zakázky města Kuřimi „Administrace 
zadávacího řízení na výběr zakázky - Programová náplň 
informačního kanálu TKR Kuřim“ 
(Příloha č. 18, 18A, 18B, předkládá a zpracoval J. Koláček) 
 
V souladu s Vnitřní směrnicí Rady města o veřejných zakázkách města Kuřimi byl proveden průzkum 
trhu pro zadání zakázky malého rozsahu s názvem „Programová náplň informačního kanálu TKR 
Kuřim“. 
Prostřednictvím oslovení uchazečů byly získány nabídky tří uchazečů. Na základě zhodnocení 
získaných nabídek je doporučena radě města jako nejvhodnější nabídka společnosti CO-EO s.r.o., se 
sídlem Závodí 233/16, 682 01 Vyškov. 
 
Příloha A: Zhodnocení získaných nabídek 
Příloha B: Návrh mandátní smlouvy 
 
Diskuse: 
D. Sukalovský – neví, jaké bylo zadání. Prověřoval uvedené společnosti a nenašel žádné reference 
na takovýto druh zakázky. 
A. Zimmermannová – zaráží ji, že vítězná společnost není plátcem DPH. 
D. Holman – v daném případě je problém najít, kdo má na toto reference. Vybraná společnost připraví 
zadání podle našich podnětů? 
J. Koláček – ano, samozřejmě. 
D. Holman – z důvodu, aby se konečně věc pohnula z místa, by byl pro schválení. Dalším krokem by 
bylo zadání požadavků na potencionálního dodavatele. 
D. Sukalovský – žádná z uvedených společností nemá s tímto zkušenosti. 
O. Štarha – pokud zjistíme, že společnost není kompetentní, tak smlouvu zrušíme. 
D. Sukalovský – navrhuje nejdříve se s vedením této společností sejít, potom teprve schválit. 
A. Zimmermannová. – jaké bylo zadání? Zakázka, kterou tento vybíraný administrátor má připravovat 
je v režimu zákona o zadávání veřejných zakázek? 
J. Koláček – jen jako zakázka do 1 mil. Kč. 
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D. Sukalovský – tzn., že to bude zakázka na 1 rok. S tímto nesouhlasím, zakázka by měla být 
minimálně na 2 roky, protože dodavatel bude muset v nabídce rozpustit nemalé vstupní náklady (např. 
úhradu licence). 
D. Holman – pokud pan Koláček navrhne 2. společnost, tak to podpoří. První je bez DPH dražší. 
Podstatné ale je, že není plátcem DPH. Obrat má tedy pod 1 milion Kč? To nevypadá na obrat 
zkušené a úspěšné firmy v tomto oboru. 
 
Přijaté usnesení: 26/2013 - RM souhlasí s výsledkem hodnocení nabídek na zakázku Administrace 

zadávacího řízení na výběr zakázky „Programová náplň informačního kanálu TKR 
Kuřim“ a souhlasí s uzavřením mandátní smlouvy se společností Energy Benefit 
Centre a.s., Praha 6, Dejvice, Thákurova 531/4, IČ 29029210, která předložila 
nabídku v celkové hodnotě 55.660,- Kč. 

Hlasováno: pro 3, proti 1 (D. Sukalovský), nepřítomen 1 (Z. Kříž). 
 
Návrh usnesení: RM souhlasí s výsledkem hodnocení nabídek na zakázku Administrace 

zadávacího řízení na výběr zakázky „Programová náplň informačního kanálu TKR 
Kuřim“ a souhlasí s uzavřením mandátní smlouvy se společností CO-EO s.r.o., se 
sídlem Závodí 233/16, 682 01 Vyškov, IČ 29275881, která předložila nejvýhodnější 
nabídku v celkové hodnotě 48.000,- Kč. 

O tomto usnesení nebylo hlasováno. 
 
 
 

19. Smlouva o umístění reklamy na silničním zábradlí 
(Příloha č. 19, 19A, předkládá Ing. O. Štarha, zpracovala Mgr. D. Montagová) 
 
Paní Michaela Koutková podala za společnost PROFI CREDIT Czech, a.s., se sídlem Jindřišská 
24/941, 110 00 Praha 1, IČ 618 60 069, žádost o umístění reklamní plochy v rozsahu 1 pole silničního 
zábradlí v Kuřimi, nám. 1. května v počtu 1 ks. Reklamní plochu žádá umístit od 17. 1. 2013 do 16. 4. 
2013. Celková cena byla stanovena dle usnesení RM č. 414/2012 ze dne 25. 7. 2012 (cena za užití 
plochy 400,-Kč/1 pole/1 měsíc) na 1.452,- Kč (vč. DPH) 
 
Příloha: Smlouva o umístění reklamy na silničním zábradlí 
 
Návrh usnesení: RM schvaluje uzavření smlouvy o umístění reklamy na silničním zábradlí v Kuřimi, 

nám. 1. května, se společností PROFI CREDIT Czech, a.s., se sídlem Jindřišská 
24/941, 110 00 Praha 1, IČ 618 60 069. Reklamní tabule v počtu 1ks bude 
umístěna v rozsahu 1 pole na dobu od 17. 1. 2013 do 16. 4. 2013 za cenu 1.452,- 
Kč. 

Hlasováno: pro 0, proti 2 (D. Sukalovský, J. Koláček), zdrželi se 2 (O. Štarha, D. Holman), 
nepřítomen 1 (Z. Kříž). 
Usnesení nebylo schváleno. 
 
 
 

20. Žádost ředitele Základní školy Kuřim, Tyršova 1255, okres Brno-
venkov, příspěvkové organizace o čerpání investičního fondu 
(Příloha č. 20, 20A, předkládá J. Koláček, zpracovala: Mgr. H. Němcová) 
 
Ředitel Základní školy Kuřim, Tyršova 1255, okres Brno-venkov, příspěvkové organizace Mgr. 
Stanislav Plchot, předložil radě města žádost (viz příloha) o povolení čerpání investičního fondu 
školy ve výši 500 000,00 Kč, a to za účelem stavební úpravy v budově školy na ulici Tyršova 1255 
(vestavba 2 tříd). 
Investiční fond je tvořen z odpisů majetku PO a teoreticky se každý měsíc postupně navyšuje, účetně 
je veden ve čtvrtletních uzávěrkách organizace. 
Stav na investičním fondu školy k 31. 12. 2012 je 3.388.358,23 Kč. 
 
Příloha: žádost ředitele školy. 
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Přijaté usnesení: 27/2013 - RM schvaluje žádost ředitele Základní školy Kuřim, Tyršova 1255, okres 
Brno-venkov, příspěvkové organizace, Mgr. Stanislava Plchota, o čerpání 
prostředků z investičního fondu ve výši 500.000,00 Kč za účelem stavební úpravy 
v budově školy na ulici Tyršova 1255 (vestavba 2 tříd). 

Hlasováno: pro 4, nepřítomen 1 (Z. Kříž). 
 
 
 

21. Závěry komise pro životní prostředí 
(Příloha č. 21, 21A, předkládá J. Koláček, zpracovala Ing. J. Sikorová) 
 
Komise pro životní prostředí se sešla 7. 1. 2013 v 17:10 h a na pořadu jednání byly tyto body: 
 
Program jednání:  1) zahájení 
 2) žádosti o kácení dřevin v rámci revitalizace zeleně v Kuřimi 
 3) diskuze 
 
Příloha: Zápis z komise po schválení předsedy komise dne 9. 1. 2013 
 
Diskuse: 
Bod 3b) 
D. Sukalovský – dle sdělení p. Pangráce je zábor veřejného prostranství v souladu se stavebním 
povolením. Investor byl požádán o čištění znečištěné komunikace a na nutnost řešit v místě stavby 
dopravní opatření. Dále konstatuje, že požadované kroky již byly provedeny. 
 
D. Holman – upozorňuje na to, že komise nebyla usnášeníschopná 
 
Přijaté usnesení: 28/2013 - RM schvaluje body ze zápisu komise pro životní prostředí v bodě 2 a 3, 

bere na vědomí bod 1. 
Hlasováno: pro 4, nepřítomen 1 (Z. Kříž). 
 
 

22. AG CAFE s.r.o. – nájem pozemku na letní zahrádku 
(Příloha č. 22, 22A, 22B, předkládá Mgr. Ing. D. Sukalovský, zpracovala Ing. V. Fidrmucová) 
 
Firma AG CAFE s.r.o., zastoupená jednatelem panem Alešem Kosmákem požádala dne 4. 4. 2012 
o nájem části pozemku parc. č. 2108/1 v k. ú. Kuřim o výměře 50 - 60 m

2
 za účelem zřízení letní 

zahrádky před cukrárnou - viz příloha A. 
Záměrem nově založené firmy bylo pronajmout si část budovy č. p. 1017 na ul. Legionářská, ve které 
budou provozovat cukrárnu s výrobnou zákusků. 
RM dne 18. 4. 2012 schválila unesením č. 190/2012 záměr na předmětný pozemek: 
190/2012 
RM schvaluje záměr na pronájem části pozemku parc. č. 2108/1 v k. ú. Kuřim o výměře cca 60 m

2
 

k provozování „letní zahrádky“ firmě AG CAFE s.r.o. se sídlem Brno, na dobu neurčitou s tříměsíční 
výpovědní lhůtou za nájemné ve výši 300,- Kč/m

2
/rok s roční valorizací. 

Záměr byl v souladu se zákonem o obcích po dobu 15 dnů zveřejněn – bez připomínek. 
Vzhledem k tomu, že budova, ve které byla vybudována cukrárna, nebyla zkolaudována, bylo 
uzavření nájemní smlouvy odloženo až po majetkoprávním vypořádání a kolaudaci stavby. 
Nyní jsou podmínky pro uzavření nájemní smlouvy splněny. Přeměřením plochy budoucí letní 
zahrádky na místě samém, byla výměra pronajatého pozemku upřesněna na 50 m

2
. 

OMP předkládá RM návrh nájemní smlouvy - viz příloha B. 
Příloha A – situace v katastrální mapě 
Příloha B – návrh nájemní smlouvy 
 
Přijaté usnesení: 29/2013 - RM schvaluje uzavření nájemní smlouvy, jejímž předmětem je nájem 

části pozemku parc. č. 2108/1 v k. ú. Kuřim o výměře 50 m
2
 za účelem 

provozování „letní zahrádky“ s firmou AG CAFE s.r.o. se sídlem Ukrajinská 541/11, 
Bohunice, PSČ 625 00 Brno, IČ 29355346, na dobu neurčitou s tříměsíční 
výpovědní lhůtou za nájemné ve výši 300,- Kč/m

2
/rok s roční valorizací. 

Hlasováno: pro 4, nepřítomen 1 (Z. Kříž). 
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INVESTICE 
 
O. Štarha – navrhuje svolat jednání nad investicemi, a to komise stavební a dopravy na pondělí 21. 1. 
2013 na 17 hod. 
 
 
D. Holman – ad 3) posunout termíny min. o měsíc. 
 
 
D. Sukalovský – ad 22) – v současné chvíli nevíme, s jakou investicí v rámci této akce musíme počítat 
na rekonstrukci našeho majetku. Víme, že oprava začne v úseku ul. Tišnovská. 
 
 
D. Sukalovský – ad 23) dopravní generel nechejme, ale bez uvedení Kč. 
D. Holman – měl by se dělat, až budou jasné ty regionální dopravní trasy v souvislosti s R-43, protože 
například případná severní tangenta změní třídu komunikací Legionářská, nám. Osvobození, 
Blanenská z třídy 2 na třídu 4, místní komunikace. 
 
D. Holman – ad 24) – do materiálů k parkovišti Brněnská přidat i plánek parkovišť budovaných firmou 
EMBRA, aby bylo všem zcela jasné, co staví tento investor a co město. 
 
 
D. Sukalovský – ad 27) změnit název akce – „Most přes Kuřimku ul. Komenského a řešení dopravní 
situace včetně staveb souvisejících“. 
D. Holman – cena za projekt je vysoká. 
S. Bartoš – bude potřeba přeložka všech sítí. 
D. Holman – cenu nechme tedy zatím tak, jak je navržena, ale v zadání projektu nesmí být žádné věci, 
co s podstatou akce přímo nesouvisí. Řešme most, ne nový příchod do školy, parkové úpravy apod. 
Souhlasí se zlepšením podmínek pro parkování u školy Komenského, ale o rozsahu zadání se musí 
ještě jednat. 
 
 
D. Holman – ad 28) – navrhuje zahájení akce letos (dokončit přípravu PD a zahájit VŘ), realizaci příští 
rok. Nyní by uvedl 0,- Kč. 
S. Bartoš – aspoň je potřeba dokončit projekt. 
D. Holman – navrhuje uvést 200.000,- Kč na dokončení PD a přípravu VŘ. 
 
 
D. Sukalovský – ad 29) - změnit název akce na „Přechod pro chodce na ul. Havlíčkova u železničního 
tunelu“ 
D. Holman – s touto akcí nesouhlasí, protože zde nikdy nepřinutíme chodce, aby uhnul na úzký 
chodníček, který ho zavede na přechod. Situaci zde řeší zpomalovací prahy, které je ale potřeba 
udržovat. A bez dotace to už vůbec nedává smysl. 
O. Štarha – udělejme to až později. 
D. Sukalovský – uvést 0,- Kč, pokusíme se sehnat dotaci. 
 
 
O. Štarha – ad 30) navrhla se konečná cena 450.000,- Kč 
 
 
D. Sukalovský – ad 31) - změnila se lokalita zastávky. 
D. Holman – zvýšit na 3.500.000,- Kč (není zatím vyjednán odkup pozemků). Žádá S. Bartoše, aby 
podnikl kroky k investorovi z hlediska parkovacích míst. 
 
 
D. Holman – ad 32) uvést možné posunutí termínu. 
 
 
O. Štarha – ad 33) – posunout do r. 2014 – budou se řešit finance. 
D. Sukalovský – nechat peníze aspoň na výběrové řízení. 
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D. Holman – navrhuje 200.000,- Kč na přípravu a na VŘ v r. 2013. 
S. Bartoš – změnit název akce „Oddílný systém kanalizace v ul. Hybešova – výběrové řízení“. 
 
 
D. Holman – ad 35) – žádá, aby akce nebyla řešena z našich peněz. 
D. Sukalovský – nechme to tam. Dělat se to zatím nebude. 
D. Holman – akci necháme, ale uvést další informace. 
D. Sukalovský – uvést 0,- Kč. 
 
 
D. Sukalovský – ad 37) – upřesnit o co se jedná. 
D. Holman – byl by spíše pro 500.000,- Kč. 
O. Štarha – navrhuje 550.000,- Kč. 
D. Holman – souhlasí. 
 
 
D. Sukalovský – ad 39 a 40) – technická pomoc a projekty 500.000,- Kč. 
S. Bartoš – technická pomoc min. 500.000,- Kč. 
D. Holman – snížení částky na projekty z 1 milionu na 0,5 milionu prosazoval, domnívá se, že i tak je 
to více, než bude potřeba, doporučuje spojit řádky technická pomoc a projekty. 
S. Bartoš – nelze. 
D. Sukalovský – 500.000,- Kč projekty, 500.000,- Kč technická pomoc. 
 
 
O. Štarha – ad 41) - pokud to má fungovat, potom tam musí být zázemí. 
D. Sukalovský – dle názoru J. Brabce a V. Štěpánové nechtějí, aby se z provozních důvodů mísil 
provoz knihovny a denní provoz dětí. 
D. Holman – chtěl, aby byla dodržena dohoda o postupu při přípravě studie (viz zápis z jednání 26. 
11. 2012) Částka 5 mil. Kč je tak vysoká, protože rozšíření objektu přístavbou stavbu zbytečně 
zvětšuje a prodražuje. A zřejmě vyvolá i další investiční akce (např. parkoviště, přesun zahrady MŠ, 
stavba lávky…). 
O. Štarha – částka je reálná. 
D. Holman – ale možná zbytečně vysoká s ohledem na to, co zde potřebujeme: flexibilní prostor pro 
více různých aktivit. Část z nich se navíc později přesune do zrekonstruovaného kulturního domu. 
 
 
S. Bartoš – ad 45) - s panem Dočekalem je domluvené, že na komunikaci dá lepší cenu. Převážná 
část této částky je na parkoviště u hřbitova. 
D. Holman – nyní kupovat nemusíme, protože primárně jde o zájem soukromého investora. Náš zájem 
na několika nových parkovacích místech u hřbitova nemá potřebnou prioritu. 
O. Štarha – uveďte 0,- Kč. 
 
 
D. Holman – ad 49) – navrhuje 800.000,- Kč jako možný kompromis. 
 
 
D. Sukalovský – ad 50) – počítat s počátečním financováním, potom se získá dotace. 
 
 
D. Holman – ad 55) – nesouhlasí. Navrhuje 500.000,- Kč 
D. Sukalovský – trvá na 800.000,- Kč. 
J. Koláček – souhlasí s 800.000,- Kč. 
 
 
D. Sukalovský – ad 56) – zahájíme letos? 
S. Bartoš – projekt se musí zaktualizovat. 
O. Štarha – dejme projekčně 300.000,- Kč, zbytek se bude realizovat v 2014. 
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D. Sukalovský – navrhuje hlasovat o celku: 
Hlasováno: pro 4, nepřítomen 1 (Z. Kříž). 
 
D. Holman – znamená to tedy, že všichni radní budou pro toto takto hlasovat na jednání ZM? 
Pokud se na ZM neobjeví nová zásadní informace. 
Všichni členové se na tomto dohodli. 
 
 
 

24. Žádost o schválení Smlouvy o roznášce informačních materiálů 
(Příloha č. 24, 24A, 24B, předkládá Mgr. Ing. D. Sukalovský, zpracovala V. Štěpánová) 
 
Předkládám RM návrh smlouvy pro roznášku informačních materiálů kulturního domu a žádám o její 
schválení. V současné době je Česká pošta jediná organizace, která pravidelně tuto roznášku 
zajišťuje. Smlouva se uzavírá na jeden rok. Cena 1.300,- Kč měsíčně bude hrazena z provozních 
výdajů KD na rok 2013. 
 
Příloha: smlouva o roznášce informačních materiálů 
 
Přijaté usnesení: 30/2013 - RM schvaluje „Smlouvu o roznášce informačních materiálů“ pro kulturní 

dům Kuřim. 
Hlasováno: pro 4, nepřítomen 1 (Z. Kříž). 
 
 
 

25. Vyřazení majetku 
(Přílohy č. 25, 25A, předkládá Mgr. Ing. D. Sukalovský, zpracovala J. Chaloupková) 
 
Odbor majetkoprávní předkládá RM návrh na vyřazení majetku likvidací dle přílohy. 
 
Příloha: seznam vyřazeného majetku 
 
Přijaté usnesení: 31/2013 - RM schvaluje vyřazení majetku z majetku města dle přílohy. 
Hlasováno: pro 4, nepřítomen 1 (Z. Kříž). 
 
 
 

26. Helena Štoudková – žádost o výměnu bytu 
(Příloha č. 26, předkládá: Mgr. Ing. D. Sukalovský, zpracovala A. Janoušková) 
 
Odbor majetkoprávní zveřejnil dne 12. 12. 2012 nabídku obecního bytu č. 947/67 umístěného ve IV. 
nadzemním podlaží bytového domu č. p. 947 na ul. Wolkerova v Kuřimi stávajícím nájemcům 
k výměně, případně vlastníkům bytových jednotek ke směně bytů. 
Dne 14. 1. 2013 požádala o výměnu bytu paní Helena Štoudková, trvale bytem xxxxxxxxxxxxxxx, 
Kuřim. Paní Štoudková je nájemcem bytu č. xxxxxx o velikosti 2+1, umístěného ve II. nadzemním 
podlaží budovy č. p. xxxxxxxxxxxxxxxxx. Vzhledem k tomu, že v roce 2012 zemřel její manžel a před 
několika dny i syn, paní Štoudková žádá o výměnu bytu za menší. Má zájem o bytovou jednotku č. xx 
na ul. xxxxxxxxxx č. p. xxx. Díky vzniklé situaci by se chtěla přestěhovat co nejdříve, nejlépe k 1. 2. 
2013. 
Stávající smlouvu, která je uzavřena na dobu neurčitou, je nutné ukončit dohodou. Nová nájemní 
smlouva bude také uzavřena na dobu neurčitou. 
OMP doporučuje předmětnou dohodu uzavřít. Byt bude poté ihned nabídnut ve smyslu Pravidel Města 
Kuřimi č. 1/2012, o volných bytech v majetku města a bytových náhradách, k výměně stávajícím 
nájemcům. 
 
 
Z jednání odešel v 20,10 hod. D. Holman. 
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Přijaté usnesení: 32/2013 - RM schvaluje ukončení nájemní smlouvy uzavřené s paní Helenou 
Štoudkovou, trvale bytem Kuřim, xxxxxxxxxxxxx, jejímž předmětem je nájem 
bytové jednotky č. xxxxxx umístěné ve II. nadzemním podlaží budovy č. p. 
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx v Kuřimi, dohodou ke dni 31. 1. 2013. 

 
Přijaté usnesení: 33/2013 - RM schvaluje uzavření nájemní smlouvy s paní Helenou Štoudkovou, 

trvale bytem Kuřim xxxxxxxxxxxxxxx, jejímž předmětem je nájem bytu č. xxxxxx 
umístěného ve IV. nadzemním podlaží bytového domu č. p. xxx na ul. xxxxxxxxxxx 
v Kuřimi na dobu neurčitou za nájemné ve výši 56,- Kč/m

2
/měs. + zálohy na služby. 

Bylo hlasováno pro obě usnesení společně: pro 3, nepřítomni 2 (Z. Kříž, D. Holman). 
 
 
Na jednání se dostavil v 20,13 hod. D. Holman. 
 
 
 

27. Úprava jízdních řádů linek IDS, odjezd noční linky č. 91 do 
Kuřimi 
(Příloha č. 27, předkládá Ing. O. Štarha, zpracovala Ing. V. Indrová) 
 
Radě města Kuřimi je předloženo k projednání hlasování komise dopravy k úpravě JŘ linky č. 91, jako 
důvodovou zprávu předkládám vyjádření pana Jana Seitla, vedoucího dopravního odboru DPMB 
a dotaz Ing. Kotka, předsedy komise dopravy k úpravě JŘ. 
Upravený návrh JŘ sjednotil dobu odjezdu na každý den v týdnu v 1:00 hod. 
Původní odjezd byl ve 2:00 hod, s tím, že v 0:36 hod. je odjezd vlaku. 
 
Komise dopravy byla korespondenčně oslovena k hlasování o době odjezdu noční linky č. 91 
z Brna, která jede až do Kuřimi.  
 
Výsledky hlasování: 
Odjezd ve 2:00 hod. pro: p. Pančík, p. Štěpánek, p. Múčková, Bc. Stříž, p. Doležal, Ing. Krejčí, 
pro: 6 
Odjezd v 1:00 hod. pro: Ing. Krčma, Ing. Kotek, Mgr. Politzer, 
pro: 3 
 
Pozn: Mgr. Politzer upřednostňuje odjezd v 1:00 hod. v případě, že je nutno časy odjezdů v týdnu 
sjednotit. Pokud by byla možnost odjezdy oddělit – pak běžně v 1:00 hod., před dnem pracovního 
volna pak ve 2:00 hod. 
 
Materiál k projednávanému bodu: 
Vážený panu Kotku, 
po čase Vás opět zdravím a dovolím si souhrnně reagovat na Vaše připomínky k provozu noční 
autobusové linky 91, která některými spoji obsluhuje i město Kuřim. Společně s kolegy z KORDISu 
jsme danou problematiku prodiskutovali, abychom Vám byli schopni co nejvíce vyhovět. Vazby 
k nočním linkám jsou na naší straně docela komplikované z důvodu provázanosti celého systému 
v Brně (oběhy vozidel apod.). 
V návaznosti na změnu režimu dopravní obsluhy v brzkých ranních hodinách nepracovních dnů 
a Vašemu logickému požadavku na možnost využití úsekových jízdenek v Kuřimi, vybavíme 
k 1. únoru určitý počet kloubových autobusů zařízeními pro výdej jízdenek řidičem (tzv. pokladny) 
a budeme připraveni vydávat veškerý sortiment jízdenek na všech spojích linky 91 vedených mimo 
území města Brna. Nebude se tedy jednat pouze o tento jeden konkrétní spoj, ale o všechny spoje 
noční autobusové linky 91 v pracovních i nepracovních dnech, kde bude možno vydávat mimo jiné 
i úsekové jízdenky. Kolegové z KORDISu v návaznosti na tento náš krok stanoví pro linku 91 tzv. 
tarifní úsek, který dnes linka 91 v jízdním řádu nemá. 
Ke druhému Vašemu dotazu zasílám vysvětlení a názor z naší strany. Jedním z důvodů úpravy spojů 
do Kuřimi bylo zrušení našich městských rozjezdů ve 2:30 a 3:30 hod. s komplexní změnou oběhů 
vozidel všech linek. Dalším motivem úpravy byly opakované stížnosti a ataky cestujících na naše 
řidiče v Ivanovicích, že spoj z rozjezdu 1:00 hod. má jet až do Kuřimi, protože vycházeli z přesvědčení, 
že například pátek je pracovní den a v noci před pracovním dnem do Kuřimi linka 91 z rozjezdu 1:00 
hod. přece jede. Je to samozřejmě omyl těchto cestujících, ale kolem půl druhé v noci se to 
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samotnému řidiči těmto "rozzuřeným" cestujícím velmi těžko vysvětluje. Naším záměrem tedy bylo 
tuto skutečnost cestujícím zjednodušit a nepřímo tak předcházet vypjatým a konfliktním situacím. 
Posledním drobným argumentem je zpravidelnění spojů vyjíždějících za hranice města. Z každého 
celého rozjezdu směr Česká, ze sudých do Lelekovic a z lichých do Kuřimi. Zvažte prosím, zda by to 
pro Vás nebylo ve stávající podobě a při vědomí výše uvedených argumentů akceptovatelné. Řada 
cestujících linky 91 pokračujících do Kuřimi totiž nemá výchozí zastávku přímo v centru, ale nastupuje 
do autobusu na "zábavně" velmi frekventované trase Lidická - Štefánikova - Palackého třída a vlak pro 
tyto cestující není až takovou alternativou, aby cestovali do centra a následně vlakem, když jim kolem 
jejich restaurace cca za hodinu projíždí autobus až do Kuřimi. 
Prodiskutujte prosím tuto záležitost na Vaší straně a dejte nám společně vědět do 21. ledna, abychom 
úpravy zvládli zapracovat do jízdních řádů k 1. únoru. 
Děkuji za pochopení a mějte klidné dny a samozřejmě vše dobré do roku 2013 
 
Jan Seitl 
vedoucí dopravního odboru 
Dopravní podnik města Brna a.s. 
Hlinky 151, 656 46 Brno 
+420 543171424 
+420 603450200 
jseitl@dpmb.cz<mailto:jseitl@dpmb.cz> 
 
Dobrý den, 
pane Hlaváčku, změnou jŘ na lince 91 od 1. 1. 2013 došlo o víkendech ke změně polohy spoje 
z Brna, hl. n zajíždějícího až do Kuřimi z 2:00 na 1:00. Touto úpravou se spoj 91 přiblížil poloze 
vlakového spoje z Brna hl. n. do Kuřimi s odjezdem v 0:36 z Brna hl. n., a ztrácí tak pro spojení do 
Kuřimi význam. Chtěl bych se Vás zeptat na možnost vrátit polohu víkendové spoje do Kuřimi zpět na 
odjezd z Brna hl. n. ve 2:00 hod. 
O víkendech dále došlo ke změně organizace svozu zaměstnanců fy Tyco v Kuřimi na začátek 
a konec pracovní směny v 6:00 hod, kdy spoj linky 91 s odjezdem v 5:00 z Brna hl. n. nahradil v úseku 
Kuřim, sokolovna - Kuřim, Tyco spoj linky 310, který byl přesměrován přes Podlesí. To stejné 
v opačném směru, kdy spoj linky 91 v 6:20 od Tyca do Brna hl. n. nahradil v úseku Kuřim, Tyco - 
Kuřim sokolovna spoj linky 310 do Lelekovic, který byl přesměrován přes Podlesí. V této souvisloti 
bych se Vás chtěl zeptat, zda na lince 91 platí v úseku mezi sokolovnou a Tyco úsekové jízdenky jako 
na lince 310 a zda lze použít předplatné úsekové jízdenky z linky 310 i na linku 91. 
Dále bych se Vás chtěl zeptat, zda je alespoň u těchto ranních víkendových spojů linky 91 zajišťujících 
svoz pracujících k Tyco zajištěno odbavení podobně jako na lince 310 ve smyslu prodeje 
jednorázových úsekových jízdenek. 
Děkuji za odpověď a jsem s pozdravem 
Miloš Kotek 
 
Přijaté usnesení: 34/2013 - RM schvaluje požádat dopravce o úpravu JŘ ve smyslu, že Město 

Kuřim požaduje odjezd nočního spoje linky č. 91 do Kuřimi ve 2:00 hod. z Brna. 
Hlasováno: pro 4, nepřítomen 1 (Z. Kříž). 
 
 
 

28. Dopis rodičů řediteli ZŠ Tyršova 
(Příloha č. 28, předkládá Mgr. Ing. D. Sukalovský) 
 
Všichni radní města se s dopisem seznámili. 
 
 
 

29. Zápis komise stavební ze dne 14. 1. 2013 
(Příloha č. 29, 29A, předkládá Ing. O. Štarha, zpracovala R. Svobodová) 
 
Dne 14. 1. 2013 proběhlo jednání Komise stavební. 
Na programu jednání byly projednány žádosti fyzických a právnických osob: 

 Přístavba RD na ul. Legionářská 267 (Otevřená), Kuřim, parc. č. 2020, 2021 
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 Nástavba šaten a soc. zařízení TJ SOKOL Kuřim  

 Kioskové trafostanice na ul. Zahradní, Bezručova čtvrť, Komenského 

 Novostavba 3 řadových RD na ul. Na Vyhlídce, Kuřim, parc. č. 2442/2 

 Nástavba objektu Brněnská 1264, Kuřim 
 
Příloha: zápis z jednání 
 
Diskuse: 
Bod č. 1 – schvaluje: 
Pro: 4. 
 
Bod č. 2 – schvaluje: 
Pro: 4. 
 
Bod č. 3 – bere na vědomí: 
Pro: 4. 
 
Bod č. 4 – schvaluje: 
Pro: 4. 
 
Bod č. 5 – schvaluje: 
Pro: 0, zdrželi se 4. 
 
Přijaté usnesení: 35/2013 - RM bere na vědomí závěry z jednání Komise stavební ze dne 14. 1. 

2013 v bodě č. 3, schvaluje body č. 1, 2 a 4, neschvaluje bod č. 5. 
Hlasováno: pro 4, nepřítomen 1 (Z. Kříž). 
 
 
 

Dále byly projednávány materiály ZM č. 01/2013. 
 
 

1. Plnění usnesení Zastupitelstva města Kuřimi k 14. 1. 2013 
(Příloha č. 1, 1A, předkládá 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. 
 
OMP žádá o prodloužení termínů plnění usnesení: 
1101/2008 – jednání pokračují, město Brno bude řešit odprodej pozemku až po schválení nového ÚP 
pro město Kuřim. V současné době se jedná o variantě prodeje části pozemku parc. č. 3002/6 
potřebného pro vybudování komunikace pod zahradami na Podlesí. OMP žádá o prodloužení termínu 
plnění do 31. 12. 2015. 
 
1044/2011 – usnesení bylo vydáno i z podnětu Správy a údržby silnic, která na základě usn. č. 
1044/2011 vydala doporučující vyjádření k bezúplatnému převodu pozemků na město Kuřim. ÚPSVM 
doposud městu nepředložil smlouvu o bezúplatném převodu pozemků. OMP žádá o prodloužení 
termínu plnění do 31. 12. 2013. 
 
Příloha: nesplněné úkoly do 14. 1. 2013. 
 
Návrh usnesení: RM doporučuje ZM vzít na vědomí stav plnění usnesení k 14. 1. 2013 

a doporučuje ZM prodloužit termín plnění usnesení č. 1101/2008 do 31. 12. 2015 
a usnesení č. 1044/2011 do 31. 12. 2013. 

O usnesení nebylo hlasováno. 
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2. Ing. Milan Pangrác – výmaz předkupního práva 
(Příloha č. 2, 2A, 2B, 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. Materiál byl 
OMP zpracován pro zasedání zastupitelstva města dne 11. 12. 2012. Na žádost pana Pangráce byl 
z jednání stažen a je předkládán znovu. 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 po jednání s OMP dne 14. 1. 
2013 výstavbu tří parkovacích stání v lokalitě Na Loučkách. 
 
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.  
 
- 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.  
 
- 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. Dle názoru právního oddělení Katastrálního pracoviště Brno-město, 
který zjišťoval OMP, není tento postup v rozporu se zákonem. Písemné stanovisko katastrálního 
inspektorátu vypracované na základě dotazu Ing. Pangráce předkládáme níže. Tento nestandardní 
postup není ani v rozporu se zákonem č. 357/1992 Sb. (tzv. „trojdaň“). 
 
- nabídka Ing. Pangráce ohledně budování parkovacích stání v lokalitě Na Loučkách by vyžadovala 
uzavření dodatku ke smlouvě o uzavření budoucí kupní smlouvy č. 2011/B/0045 ze dne 26. 8. 2011, 
kde by došlo k úpravě čl. II a čl. V, jehož předmětem by bylo navýšení počtu parkovacích stání 
budovaných Ing. Pangrácem z 94 na 97.  
 
- OMP nedoporučuje bezúplatný výmaz předkupního práva. Ten by měl být kryt peněžními prostředky 
nebo nějakými majetkovými hodnotami. 
- OI navrhuje uzavřít dohodu o bezúplatném zrušení předkupního práva k pozemku p. č. 430 k. ú. 
Kuřim až po vydání kolaudačního souhlasu k předmětnému multifunkčnímu objektu. 
 
Příloha - návrh dohody o zrušení předkupního práva 
 - návrh dodatku budoucí smlouvy 
 
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. 
 
Návrh usnesení: RM doporučuje ZM schválit uzavření dodatku č. 1 ke smlouvě o uzavření 

budoucí kupní smlouvy č. 2011/B/0045 s Ing. Milanem Pangrácem, bytem 
Vohančice xx, jehož předmětem je povinnost budoucího prodávajícího vybudovat 
navíc 3 parkovací stání. 

Bylo hlasováno pro obě usnesení společně: pro 2 (D. Sukalovský, O. Štarha), proti 2 
(J. Koláček, D. Holman), nepřítomen 1 (Z. Kříž). 
Usnesení nebyla schválena. 
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3. Katastrální úřad – oprava chyby v katastru nemovitostí 
(Příloha č. 3, 3A, 3B, 3C, 3D, předkládá Mgr. Ing. D. Sukalovský, zpracovala Ing. V. Fidrmucová) 
 
Katastrální úřad pro Jihomoravský kraj, Katastrální pracoviště Brno-venkov (dále jen KÚ) vede na 
základě žádosti vlastníka pozemků parc. č. 733 a 738/1 v k. ú. Kuřim (Římskokatolické farnosti Kuřim) 
řízení o opravě chyby v katastru nemovitostí č.j. OR-526/2012-703. Předmětem řízení je oprava 
hranice parc. č. 712 v k. ú. Kuřim, která je ve vlastnictví města - viz příloha A- část. Z. 
V řízení č. j. OR-526/2012-703 bylo zjištěno, že zákres hranice pozemku parč. č. 712 v k. ú. Kuřim 
v digitální katastrální mapě neodpovídá zákresu hranic v dřívější mapě bývalého pozemkového 
katastru parc. č. 2431/1 – viz př. B, C. 
Na základě výše uvedeného vyhotovil KÚ nový výsledek zeměměřičských činností – neměřický 
záznam č. 2887, ve kterém zakreslil hranice podle mapy bývalého pozemkového katastru a to tak, že 
původní pozemek parc. č. 712 o celkové výměře 862 m

2
 rozdělil na dvě parcely. Na parc. č. 712/2 

o výměře 827 m
2
 (zůstane ve vlastnictví Města Kuřim) a parc. č. 712/2 o výměře 35 m

2
 (vlastníkem se 

stane Římskokatolická farnost Kuřim) vše v k. ú. Kuřim – viz př. D. 
Podle ust. § 52 odst. 3 b) katastrální vyhlášky č. 26/2007 Sb. opraví KÚ chybné geometrické 
a polohové určení na základě „písemného prohlášení vlastníků, že hranice nebyla jimi měněna, není 
sporná ani nebyla zpochybněna; prohlášení není třeba, pokud z výsledků zjišťování hranic, popřípadě 
výsledků měření vyhotovených podle dřívějších předpisů, je vůle vlastníků zřejmá“. 
Další přílohy a podrobnější vysvětlení podá OMP, Ing. Fidrmucová. 
OMP doporučuje respektovat opravu chyby v katastru nemovitostí, neboť tato oprava je prokazatelná 
a dle § 52 odst. 3b)…..prohlášení není třeba, pokud z výsledků zjišťování hranic, popřípadě 
výsledků měření vyhotovených podle dřívějších předpisů, je vůle vlastníků zřejmá. 
 
Příloha A – situace – současná digitální katastrální mapa 
Příloha B, C – situace – mapy bývalého pozemkového katastru 
Příloha D – neměřický záznam č. 2887 
 
Přijaté usnesení: 36/2013 - RM doporučuje ZM souhlasit v souladu s § 52 odst. 3 písm. b) 

katastrální vyhlášky č. 26/2007 s opravou chyby v katastru nemovitostí u pozemku 
parc. č. 712 v k. ú. Kuřim. 

Hlasováno: pro 4. 
 
 
 

4. Záměr na prodej bytové jednotky 
(Příloha č. 4, 4A, předkládá Mgr. Ing. D. Sukalovský, zpracovala A. Janoušková) 
 
Dne 7. 8. 2012 požádal o odkoupení bytové jednotky č. xxxxxx pan Leoš Žižka, trvale bytem xx 
xxxxxxxxxxxxxx, Kuřim. Panu Žižkovi byl byt přidělen Rozhodnutím o přidělení podnikového bytu ze 
dne 8. 5. 1991. Jedná se bytovou jednotku 2+1 s příslušenstvím – předsíň, koupelna, WC, spíž, sklep 
o velikosti 52,36 m

2
 umístěný v V. nadzemním podlaží domu č. p. xxxxxxxxxxxxxx. Na předmětném 

bytu nevázne žádná zástava ani dotační titul, nakládání s ním není tedy nijak omezeno. 
 
Žadatel nechal na svůj náklad vyhotovit panem Ing. Janem Zámečníkem znalecký posudek. Odhadce 
stanovil tržní cenu obsazeného bytu na 851.000,- Kč. Žadatel je ochoten tuto tržní cenu akceptovat. 
Znalecký posudek byl na OMP doložen v prosinci 2012. 
 
Před případným prodejem je nutno vyhlásit ve smyslu § 39 zák. č. 128/2000 Sb., o obcích, záměr na 
prodej nemovitého majetku. 
 
V případě, že ZM rozhodne o prodeji bytu, doporučuje OMP respektovat cenu dle znaleckého 
posudku a nechat nabyvatele uhradit i další náklady související s převodem bytové jednotky. 
 
OMP připomíná, že v roce 2012 schválilo zastupitelstvo prodej dvou bytových jednotek o velikosti 3+1 
– bytové jednotky č. 1206/12, ul. Na Loučkách v Kuřimi a bytové jednotky č. 849/2, ul. Školní v Kuřimi. 
 
Příloha A – znalecký posudek byt č. xxxxxxx 
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Přijaté usnesení: 37/2013 - RM doporučuje ZM schválit záměr na prodej bytové jednotky č. 1207/7 
o velikosti 2+1 s příslušenstvím umístěné v V. NP bytového domu č. p. 1206, 1207 
na pozemcích p. č. 4295 a p. č. 4296 vše k. ú. Kuřim v ulici Na Loučkách v Kuřimi 
obsazené nájemcem za cenu 851.000,- Kč. 
Podmínky převodu: 
a) úhrada kupní ceny před podpisem kupní smlouvy, 
b) kupující uhradí před podpisem kupní smlouvy částku odpovídající dani 
z převodu nemovitostí, 
c) kupující uhradí správní poplatky. 

Hlasováno: pro 4, nepřítomen 1 (Z. Kříž). 
 
 
 

5. Odprodej pozemků u Základní umělecké školy Kuřim 
(Příloha č. 5, 5A, 5B, 5C, 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. 
OMP doporučil zahradu u Základní umělecké školy Kuřim (dále jen „ZUŠ“) vyřešit komplexně - tzn. 
společně s nájemci zahrádek u ZUŠ – viz příloha A. 
Odprodej uvedených pozemků projednalo zastupitelstvo města na minulém zasedání a přijalo 
následující usnesení: 
 
1210/2012 
ZM schvaluje 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. 
1211/2012 
ZM schvaluje 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 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. 
1212/2012 
ZM schvaluje 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 xxxxxxxxxxxx Kuřim, za cenu 

500,- Kč/m
2
 s tím, že veškeré náklady spojené s převodem pozemku včetně úhrady daně z převodu 

nemovitosti ponese kupující. 
1213/2012 
ZM schvaluje 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 xxxxxxxxxxxxx Kuřim, za cenu 500,- Kč/m
2 s tím, že veškeré náklady spojené 

s převodem pozemku včetně úhrady daně z převodu nemovitosti ponesou kupující. 
1214/2012 
ZM schvaluje 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 xxxxxxxxxxxxx 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. 
 
Záměr byl v souladu se zákonem o obcích po dobu 15 dnů zveřejněn – bez připomínek. 
Na základě záměru pro odprodej pozemku panu Kašparcovi byl vyhotovený geometrický plán č. 2897-
258/2012– vizte příloha B. Pro ostatní kupní smlouvy se použije již citovaný GP č. 1680-74/2003. 
OMP předkládá ZM vzorový návrh kupní smlouvy – viz příloha C. 
 
Příloha A – situace 
Příloha B – GP č. 2897-258/2012 
Příloha C – návrh kupní smlouvy 
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Přijaté usnesení: 38/2013 - RM doporučuje ZM schválit prodej části pozemku parc. č. 486/2 v k. ú. 
Kuřim dle GP č. 2897-258/2012 nově označený pako pozemek parc. č. 486/15 
o vým. 15 m

2
, Aleši Kašparcovi bytem xxxxxxxxxxxx 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: 39/2013 - RM doporučuje ZM schválit 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: 40/2013 - RM doporučuje ZM schválit 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 xxxxxxxxxxxx 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: 41/2013 - RM doporučuje ZM schválit 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 
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. 

 
Přijaté usnesení: 42/2013 - RM doporučuje ZM schválit 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
 (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 xxxxxxxxxxxxx 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. 

Bylo hlasováno pro všechna usnesení společně: pro 4, nepřítomen 1 (Z. Kříž). 
 
 
 

6. Žádost o dotaci z programu Ministerstva pro místní rozvoj na 
projekt „Kuřim -vstupní byty k sociálnímu bydlení“ 
(Příloha č. 6, předkládá Ing. O. Štarha, zpracovala Ing. N. Šiblová) 
 
Ministerstvo pro místní rozvoj vyhlásilo výzvu k podávání žádostí o dotaci z programu „Podpora 
výstavby podporovaných bytů“. Dotační program podporuje výstavbu vstupních bytů sloužících 
k  sociálnímu bydlení pro osoby v nepříznivé sociální situaci, které ani při využití všech stávajících 
nástrojů sociální a bytové politiky nemají přístup k bydlení. Výše dotace dosahuje 550 000,- Kč na 
jeden byt. Žádosti o dotaci jsou přijímány do 15. 2. 2013. Město Kuřim může žádat o dotaci na projekt 
„Kuřim - vstupní byty k sociálnímu bydlení“. Jedná se o stavbu zděného, nepodsklepeného, 
jednopodlažního objektu se dvěma bytovými jednotkami v severozápadní části okraje města 
v blízkosti městského hřbitova a stávajících bytových domů bývalého statku. Objekt bude obsahovat 
jednopokojový byt o ploše 19,31 m

2
 a dvojpokojový byt o ploše 26,25 m

2
, oba se sociálním zařízením 

a dále samostatnou sociálně - technickou jednotku (hygienickou buňku s centrálním zdrojem tepla 
a teplé vody).  Předpokládané celkové výdaje na realizaci projektu jsou 3.300.000,- Kč. 
Investiční záměr je v souladu s Komunitním plánem sociálních služeb 2012 - 2014, prioritou 
1 „Zajištění ubytování a základního sociálního zázemí, sociální poradenství“ pro cílovou skupinu 
„Osoby ohrožené sociálním vyloučením“. Z podmínek dotačního programu vyplývá, že podporovaný 
byt bude užíván právem nájmu osobami z cílové skupiny po dobu 20 let ode dne, kdy byla stavba 
dotovaného bytu dokončena a nájemní smlouva s osobou z cílové skupiny bude uzavřena nejpozději 
do 6 měsíců ode dne dokončení stavby. Podle dotačního programu do cílové skupiny spadají osoby, 
které prokáží, že je jim poskytována opakovaná dávka v hmotné nouzi nebo že její průměrný čistý 
měsíční příjem v období 12 kalendářních měsíců před uzavřením nájemní smlouvy nepřesáhl 0,6 
násobek průměrné měsíční mzdy. S osobou, která kromě nízkých příjmů doloží, že její rodině hrozí 
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nebo již bylo provedeno odebrání dítěte do ústavní výchovy z důvodů nevyhovujícího bydlení nebo 
z důvodu jeho ztráty, uzavře příjemce dotace nájemní smlouvu přednostně. Do cílové skupiny patří 
také osoby žijící v jiné tíživé situaci (např. ukončila výkon trestu, dosáhla plnoletosti a opouští ústavní 
výchovné zařízení nebo náhradní rodinnou péči,…). K podporovaným bytům pořízeným z dotace bude 
zřízeno zástavní právo ve prospěch ministerstva. 
Jednou z povinných příloh žádosti o dotaci je usnesení zastupitelstva o dofinancování investiční akce. 
 
Přijaté usnesení: 43/2013 - RM doporučuje ZM schválit podání žádosti o dotaci města Kuřimi na 

projekt „Kuřim - vstupní byty k sociálnímu bydlení“ a souhlasit s dofinancováním 
investiční akce ve výši 2.200.000 Kč. 

Hlasováno: pro 4, nepřítomen 1 (Z. Kříž). 
 
 
 

7. Žádost o dotaci z programu EFEKT 2013 na revitalizaci veřejného 
osvětlení města Kuřimi 
(Příloha č. 7, předkládá Ing. O. Štarha, zpracovala Ing. N. Šiblová) 
 
Ministerstvo průmyslu a obchodu vyhlásilo státní program na podporu úspor energie a využití 
obnovitelných zdrojů energie EFEKT 2013. Příjem žádostí o dotaci z tohoto programu je do 28. 2. 
2013. Město Kuřim může podat žádost o dotaci z oblasti podpory Úspory energie, aktivita B. 1 
Komplexní opatření ke snížení energetické náročnosti osvětlovací soustavy na projekt „Revitalizace 
veřejného osvětlení města Kuřimi, 2. etapa“. Podpora je určena pro osvětlovací tělesa a řídicí 
systémy, nikoliv konstrukční prvky a kabeláž. Realizací projektu musí být dosažena úspora energie 
minimálně 20% průměrné celkové spotřeby energie za poslední 2 roky. Předpokládané výdaje na 
realizaci projektu jsou 1.800.000,- Kč, maximální výše dotace v tomto programu je 40% z uznatelných 
výdajů projektu bez DPH.  
 
Přijaté usnesení: 44/2013 - RM doporučuje ZM schválit podání žádosti o dotaci města Kuřimi 

z programu EFEKT 2013 na projekt „Revitalizace veřejného osvětlení města 
Kuřimi, 2. etapa“. 

Hlasováno: pro 4, nepřítomen 1 (Z. Kříž). 
 
 
 

8. Žádost o dotaci z Regionálního operačního programu NUTS 2 
Jihovýchod na projekt „Rekonstrukce sportoviště u ZŠ 
Jungmannova Kuřim“ 
(Příloha č. 8, předkládá Ing. O. Štarha, zpracovala Ing. N. Šiblová) 
 
V rámci Regionálního operačního programu NUTS 2 Jihovýchod jsou ve výzvě pro oblast podpory 3.2 
Rozvoj regionálních středisek v termínu od 17. 12. 2012 do 28. 2. 2013 přijímány žádosti o dotaci na 
projekty z oblasti školství a volnočasových aktivit. Město Kuřim může podat žádost o dotaci na projekt 
„Rekonstrukce sportoviště u ZŠ Jungmannova Kuřim“. Dotace v tomto programu je ve výši 70% 
způsobilých výdajů projektu. Předpokládané celkové výdaje na realizaci projektu jsou 7.300.000,- Kč. 
Víceúčelové hřiště, běžecká rovinka a doskočiště bude opatřeno umělým povrchem. Je navržena 
rekonstrukce areálového oplocení a vybudování záchytného oplocení hřiště. Součástí projektu je 
návrh umělého osvětlení, které zajistí požadovanou osvětlenost sportoviště. Dále bude sportoviště 
zařízeno základním mobiliářem, lavičkami a odpadkovými koši. V odpočinkové zóně bude 6 ks 
venkovních posilovacích strojů. 
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: 45/2013 - RM doporučuje ZM schválit podání žádosti o dotaci města Kuřimi 

z Regionálního operačního programu NUTS 2 Jihovýchod na projekt 
„Rekonstrukce sportoviště u ZŠ Jungmannova Kuřim“ a souhlasit se zajištěním 
financování projektu v roce 2013. 

Hlasováno: pro 4, nepřítomen 1 (Z. Kříž). 
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9. Dotace panu Aleši Kadlecovi – Kotva KA na výrobu a vysílání 
místního TV zpravodajství 
(Příloha č. 9, 9A, zpracoval a předkládá Mgr. Ing. D. Sukalovský) 
 
Pan Aleš Kadlec požádal o poskytnutí dotace z Programu finanční podpory kulturní a spolkové 
činnosti města Kuřimi na rok 2013 na činnost (výrobu a vysílání místního TV zpravodajství). Žádost 
zněla na 170.000,- Kč. Kulturní výbor žádost nedoporučil ke schválení z prostředků Programu, 
s udělením dotace v nespecifikované výši však souhlasil, ovšem z jiné rozpočtové kapitoly. 
Navrhuji uzavřít smlouvu na poskytnutí dotace ve výši 170.000,- Kč, hrazeno bude z ORGu 
9001000000 – Tisková, informační a propagační činnost. 
 
Příloha - Žádost Aleše Kadlece o poskytnutí dotace z Programu finanční podpory kulturní a spolkové 

činnosti města Kuřimi na rok 2013 
 
Přijaté usnesení: 46/2013 - RM doporučuje ZM schválit uzavření smlouvy o poskytnutí dotace ve 

výši 170.000,00 Kč s Alešem Kadlecem - KOTVA KA, xxxxxxxxxx 664 34 Kuřim, IČ 
11482907, na dokumentaci činností a akcí spolků, sportovních a společenských 
klubů, školských zařízení všech stupňů, operativní informace obyvatelstvu“. 

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

10. Rozpočet města na rok 2013 
(Příloha č. 10, 10A, 10B, 10C, předkládá Ing. D. Sukalovský, zpracoval Ing. A. Varmužka) 
 
ZM je předkládán návrh rozpočtu města pro rok 2013, který z velké části vychází ze schváleného 
rozpočtového provizoria. 
Podkladem pro sestavení rozpočtu je rozpočet dle jednotlivých provozních ORGů. Investiční akce 
budou do rozpočtu města zařazeny rozpočtovým opatřením č. 1. 
Oproti rozpočtovému provizoriu byl rozpočet doplněn o přebytek hospodaření minulých let a byly 
aktuálně upraveny některé položky. 
V zákonném termínu byl návrh rozpočtu zveřejněn na úřední a elektronické úřední desce. 
 
Celkové příjmy jsou narozpočtovány ve výši 210.210.100 Kč, běžné příjmy činí 165.210.100 Kč, 
financování je tvořeno přebytkem hospodaření ve výši 45.000.000 Kč. Cenné papíry ve správě ČSOB 
Asset Management ve výši 8.500.000 Kč nejsou součástí rozpočtu a jsou ponechány jako finanční 
majetek v nerozpočtované rezervě. 
Celkové výdaje jsou narozpočtovány ve výši 210.210.100 Kč, z toho provozní výdaje ve výši  
133.900.000 Kč, provozní saldo rozpočtu (rezerva, přebytek) tedy činí 66.716.100 Kč. Výdajová 
strana financování obsahuje splátky úvěrů ve výši 9, 594 mil. Kč. Celkově je rozpočet vyrovnaný. 
 
Příspěvkovým organizacím byl přiřazen rozpočet ve výši: 
 
ZŠ Jungmannova   4.500.000 Kč 
ZŠ Tyršova    5.400.000 Kč 
MŠ Zborovská    5.800.000 Kč 
Centrum sociálních služeb Kuřim 5.000.000 Kč 
 
Tyto příspěvky jsou schvalovány jako závazný ukazatel rozpočtu a mohou být měněny pouze ve formě 
rozpočtového opatření schvalovaného zastupitelstvem. 
 
Rozpočet je sestaven ve struktuře dle rozpočtových oddílů, v příloze se pro větší přehlednost nachází 
i detailnější rozpis rozpočtu do úrovně ORG. Výše jednotlivých položek byla projednána se správci 
jednotlivých ORGů i řediteli příspěvkových organizací. 
 
 
S rozpočtem bude dále hospodařeno dle následujících pravidel: 
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1) změny v rozpočtu mezi rozpočtovými oddíly a investičními akcemi schvaluje ZM, RM je zmocněna 
ke stejným změnám do výše 20 % narozpočtovaných výdajů v oddíle nebo akci, max. však do výše 
300 000 Kč. Přesuny mohou být prováděny mezi oddíly, mezi akcemi nebo z rezervy (z rezervy 
i opakovaně) 
2) změny v rozpočtu mezi ORGy v rámci oddílu schvaluje RM 
3) změny v rozpočtu mezi položkami v rámci ORGu a oddílu schvaluje vedoucí OF na návrh správce 
rozpočtu 
4) schválené investiční akce, příspěvky z Programu podpory, Podnikatelského obolu a schválené 
příspěvky ze ZM a RM rozepisuje do příslušných paragrafů a položek ve schválené výši vedoucí OF. 
 
Pro přehlednost byl rozpočet vygenerován i ve struktuře dle paragrafů s porovnáním s předcházejícími 
roky a další příloha obsahuje aktuální rozpočet s komentáři správců jednotlivých ORGů. 
 
 
Přijaté usnesení: 47/2013 - RM doporučuje ZM schválit rozpočet města na rok 2013 se změnami. 
 
Přijaté usnesení: 48/2013 - RM doporučuje ZM stanovit jako závazné ukazatele rozpočtu 

následující položky: 
ZŠ Jungmannova   4.500.000 Kč 
ZŠ Tyršova    5.400.000 Kč 
MŠ Zborovská   5.800.000 Kč 
Centrum sociálních služeb Kuřim 5.000.000 Kč 

 
Přijaté usnesení: 49/2013 - RM doporučuje ZM zmocnit RM k provádění rozpočtových opatření 

mezi rozpočtovými oddíly a investičními akcemi do výše 20 % rozpočtových výdajů 
v oddíle nebo akci, max. však do výše 300.000,- Kč. Přesuny mohou být 
prováděny mezi oddíly, mezi akcemi nebo z rezervy (z rezervy i opakovaně na 
různé akce). 

Bylo hlasováno pro všechna usnesení společně: pro 4, nepřítomen 1 (Z. Kříž). 
 
 
 
 
 
Starosta ukončil jednání RM v 20,28 hodin. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Mgr. Ing. Drago Sukalovský Jiří Koláček 
starosta města 1. místostarosta města 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ověřovatel zápisu: PaedDr. David Holman 
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V Kuřimi dne 15. 1. 2013 
 
Zapsala: Petra Glosová 
 
 
 
Přílohy: 
1, 1A   Plnění usnesení Rady města Kuřimi k 9. 1. 2013 
2   Zrušení usnesení - účast města na projektu LOYAL 
3, 3A, 3B  K dur – nájemní smlouva 

Výměna bytu č. xxxxxx 
Ukončení nájemní smlouvy 
Žádost o pronájem pozemku 
Jana Jakešová – žádost o snížení nájmu 

4   Jana Sarköziová – žádost o prominutí podmínky při přidělování obecního bytu 
5, 5A, 5B  SteSy Corporation, s.r.o. – nájem pozemku na letní zahrádku 
6, 6AB, 6ABCD2010 Jiří Sedlák, bytem Blansko – žádost o odprodej pozemků na nám. 1.května v 

Kuřimi 
7, 7A 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 

8, 8A Smlouva o dodávce vody z vodovodu pro veřejnou potřebu a odvádění 
odpadních vod do kanalizace pro veřejnou potřebu 

9, 9A   „Stavební úpravy ZŠ – vestavba 2 tříd“ návrh dodatku č.1 k SOD 
10, 10A, 10B, 10C Smlouva o výpůjčce MPSV movitého majetku- technického vybavení pro účely 

vykonávání činnosti v rámci přenesené působnosti 
11, 11A Uzavření dodatku č. 1 ke smlouvě o poskytnutí dotace z rozpočtu 

Jihomoravského kraje na realizaci projektu „Územní plán Kuřim - návrh“ 
12, 12A, 12B  Výpůjčka vývěsních skříněk pro Dům dětí a mládeže 
13   Peněžitý dar pro prvního narozeného občana Kuřimi v roce 2013 
14, 14A   Stanovení oddávacích dnů pro rok 2013 
15, 15A   Rozpočet města na rok 2013 
16, 16A   Informace o jednání Komise Zdravého města Rady města Kuřimi 
17, 17A   Zpráva o vyřizování stížností a petic za rok 2012 
18, 18A, 18B Rozhodnutí o přidělení zakázky města Kuřimi „Administrace zadávacího řízení 

na výběr zakázky - Programová náplň informačního kanálu TKR Kuřim“ 
19, 19A   Smlouva o umístění reklamy na silničním zábradlí 
20, 20A Žádost ředitele Základní školy Kuřim, Tyršova 1255, okres Brno-venkov, 

příspěvkové organizace o čerpání investičního fondu 
21, 21A   Závěry komise pro životní prostředí 
22, 22A, 22B  AG CAFE s.r.o. – nájem pozemku na letní zahrádku 
23   Zpráva Radě města Kuřimi na základě usnesení č. 754/2012 
24, 24A   Žádost o schválení Smlouvy o roznášce informačních materiálů 
25, 25A   Vyřazení majetku 
26, 26A   Helena Štoudková – žádost o výměnu bytu 

Valorizace nájemného v roce 2013 
27   Úprava jízdních řádů linek IDS, odjezd noční linky č. 91 do Kuřimi 
28   Dopis rodičů řediteli ZŠ Tyršova 
29, 29A   Zápis komise stavební ze dne 14. 1. 2013 


