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Z á p i s   č í s l o  06/2013 
 

ze schůze Rady města Kuřimi konané dne 20. 2. 2013 v zasedací místnosti MěÚ 
Kuřim 

 
Přítomni:  Mgr. Ing. Drago Sukalovský starosta 

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

 
   Mgr. Alena Zimmermannová tajemnice MěÚ 
 
 
Ověřovatel zápisu: Zdeněk Kříž 
 
 
Starosta zahájil jednání v 14,08 hodin, na zahájení jednání byli přítomni 4 členové RM. 
RM je usnášeníschopná. 
Jiří Koláček se na jednání RM dostavil později. 
 
 
Program jednání: 
 

1.  Plnění usnesení Rady města Kuřimi k 13. 2. 2013 
 

2.  E. ON Distribuce, a.s. – zřízení věcného břemene pro stavbu „Kuřim, Na 
Vyhlídce, DPNN, Motyčka“ 

 
3.  Objekt sociálního bydlení – prodloužení smluv o ubytování 

 
4.  František Juran – splátkový kalendář 
4.1.  Pořadník č. 32 žadatelů o pronájem obecního bytu dle Pravidel Města Kuřimi 

č. 1/2012 
4.2.  Kotlán Radek – výpověď nájmu bytu 
4.3.  Hana Melicharová – výpověď nájmu 
4.4.  Manželé Božikovi – prominutí poplatku z prodlení 

 
5.  Zpráva o vymáhání pohledávek za rok 2012 

 
6.  Smlouva o dílo „ Kuřim, ul. Zámecká – výměna hydrantu“ 

 
7.  Rozhodnutí o přidělení zakázky města Kuřimi - Administrace zadávacího řízení 

na výběr zhotovitele stavby „Rekonstrukce sportoviště u ZŠ Jungmannova 
Kuřim“ 

 
8.  VO Jestřábova, Rozdělovací – Smlouva o sdružených službách dodávky 

elektřiny s E. ON Energie, a.s. 
 

9.  Výběrové řízení „Zateplení ZŠ na ulici Komenského v Kuřimi“ 
 

10.  Smlouva o poskytování služeb 
 

11.  Kupní smlouva výkupu surového dříví 
 

12.  Výjimky z dopravního značení 
 

13.  Zpráva o činnosti odboru finančního 
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14.  Zpráva o činnosti odboru životního prostředí 

 
15.  Zpráva o činnosti odboru majetkoprávního (OMP) 
15.1.  Zpráva inventarizační komise 

 
16.  Další postup aktualizace Strategického plánu rozvoje města 

 
17.  Přidělení bytu v Domě s pečovatelskou službou Kuřim 

 
18.  Zahájení zadávacího řízení na výběr dodavatele „Dodávka vozidla s výměnnou 

mycí nástavbou“ 
 

19.  Dořešení přístupu na pozemky par. č. 2627/2 a 2627/5 
 

20.  Opatření sociální politiky města v oblasti bydlení 
 

21.  Zápis komise stavební ze dne 18. 2. 2013 
 

22.  Zápis z jednání komise dopravy dne 18. 2. 2013 
 

23.  Žádost o příspěvek na dítě navštěvující „Lesní rodinný klub na Tišnovsku“ 
 

24.  Výběrové řízení „Zateplení MŠ na ulici Komenského v Kuřimi“ 
24.1.  Výběrové řízení „Zateplení MŠ na ulici Jungmannova v Kuřimi“ 

 
25.  Prodloužení termínu dodání cedulek s orientačními čísly 

 
26.  „Wellness Kuřim – gastro zařízení“ - Rozhodnutí o přidělení zakázky 

 
27.  Energetika Kuřim, a.s. – smlouva o dodávce pitné vody 

 
 28. Různé 
 
 
 
Na jednání přítomen Ing. J. Sojka – jednatel společnosti Wellness Kuřim s r.o. 
 
 
 
 

1. Plnění usnesení Rady města Kuřimi k 13. 2. 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. 
 
Příloha A: nesplněné úkoly v mezidobí do 13. 2. 2013. 
 
Diskuse: 
D. Holman – usnesení č. 529/2012 – sdělení, že se připravuje smlouva, není dostačující. Smlouva 
byla schválena na jednání RM a měla být předložena k podpisu administrátorovi. Pokud došlo 
k dalšímu postupu, žádá doplnit aktuální informace o plnění a žádá doplnit „Smlouva 
s administrátorem výběrového řízení“, aby bylo jasné, že nejde o dodavatele zakázky. 
 
Přijaté usnesení: 92/2013 - RM bere na vědomí stav plnění usnesení k 13. 2. 2013 se změnou. 
Hlasováno: pro 4, nepřítomen 1 (J. Koláček). 
 
 
Na jednání se v 14,14 hod. dostavil J. Koláček. 
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26. „Wellness Kuřim – gastro zařízení“ - Rozhodnutí o přidělení 
zakázky 
(Příloha č. 26, 26, 26B, 26C, předkládá Ing. O. Štarha, zpracovala Ing. D. Ševčíková) 
 
V souladu s Vnitřní směrnicí Rady města Kuřimi č. 1/2009/RM bylo zajišťujícím odborem – OI 
realizováno zadávací řízení na zakázku města Kuřimi s názvem „Wellness Kuřim – gastro zařízení“. 
Zakázka je kryta schváleným rozpočtem města v ORG 1048 000 000. Prostřednictvím výzvy k podání 
nabídky byly získány nabídky 3 uchazečů.  Při otevírání obálek byly posouzeny všechny nabídky.  
Základním hodnotícím kritériem byla nejnižší nabídková cena. 
Na základě zhodnocení získaných nabídek je zajišťujícím odborem a hodnotící komisí doporučena 
radě města jako nejvhodnější nabídka firmy InterGast a.s., se sídlem Na Vinobraní 1792/55, 106 00 
Praha 10, IČ 62917153. Tato společnost předložila nabídku, která jediná vyhověla požadavkům 
zadávacího řízení, zejména s ohledem na nezbytnou požadovanou kapacitu připravovaných pokrmů, 
jak je uvedeno v příloze Zprávy o posouzení a hodnocení nabídek.  
Termín plnění dle kupní smlouvy je 28. 2. 2013. 
 
Příloha č. 1: Zpráva o posouzení a hodnocení nabídek  
Příloha č. 2: Protokol o jednání hodnotící komise 
Příloha č. 3: Návrh kupní smlouvy potvrzený uchazečem 
 
Diskuse: 
J. Sojka – hodnotícím kritériem zakázky byla cena. Důvodem, proč byla vybrána společnost nabízející 
nejvyšší cenu bylo, že nabízený konvektomat splňuje zadávací podmínky a zcela splňuje 
požadovanou kapacitu a nahradí současné dva nevyhovující stroje. I v tomto je úspora. Levnější 
konvektomaty nejsou kapacitně dostačující. Nabízený konvektomat kapacitně zajistí až 150 porcí. 
Proto doporučuje schválit uzavření smlouvy se společností InterGast. Společnost nám poskytne oproti 
katalogové ceně slevu 120.000,- Kč. Navíc zajistí servis a proškolení kuchařem, který s tímto 
zařízením umí pracovat. 
 
 
Na jednání se dostavil v 14,19 hod. S. Bartoš – vedoucí odboru investičního. 
 
 
J. Koláček – jaká je servisní cena? 
J. Sojka – servisní středisko je v Brně. Jedná se o samočistící zařízení. Záruka je klasická na 2 roky. 
O. Štarha – obdrželi jsme celkem 3 nabídky. Kritéria byla přísná. 
S. Bartoš – podmínky musely být přísné, jinak by byly nabízeny konvektomaty ve kvalitě, které tam již 
máme, což není žádoucí. 
J. Sojka – společnost IMOS přispěje na nákup konvektomatu 30.000,- Kč za pozastávku. 
 
Přijaté usnesení: 93/2013 - RM souhlasí s výsledkem hodnocení uvedeným ve zprávě o posouzení 

a hodnocení nabídek a protokolu o jednání hodnotící komise na zakázku „Wellness 
Kuřim – gastro zařízení“ a souhlasí s uzavřením kupní smlouvy s firmou InterGast 
a.s., se sídlem Na Vinobraní 1792/55, 106 00 Praha 10, IČ 62917153, která 
předložila nejvhodnější nabídku. 

Hlasováno: pro 5. 
 
 
Z jednání odešel v 14,26 hod. Ing. J. Sojka a S. Bartoš. 
 
 
 
Na jednání se dostavil v 14,27 hod. Ing. L. Tomšů – jednatel společnosti Centrum technických služeb 
Kuřim s r.o. 
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18. Zahájení zadávacího řízení na výběr dodavatele „Dodávka 
vozidla s výměnnou mycí nástavbou“ 
(Příloha č. 18, 18A, 18B, předkládá Mgr. Ing. D. Sukalovský, zpracoval Ing. L. Tomšů) 
 
Centrum technických služeb Kuřim, s.r.o. žádá RM jako zástupce majitele společnosti o povolení 
nákupu 
vozidla s výměnnou mycí nástavbou a vysokotlakou čistící hadicí s čistící hlavou s čelním paprskem 
a prorážecí trojúhelníkovou hlavou. 
Odůvodnění: 
V současné době používá CTSK k mytí vozovek vozidlo Š 706 RTH. Rok výroby tohoto vozidla je 
1980. V majetku CTSK je od roku 2003 a jeho pořizovací cena byla 30.000,00 Kč. Vozidlo je sice málo 
poruchové, ale v případě závady se již obtížně shánějí náhradní díly. Zároveň je vozidlo již 
konstrukčně zastaralé a není proto schopno plnit veškeré požadavky zákazníků na tuto techniku. 
Součástí dodávky bude i vysokotlaké zařízení („krtek“), které je schopno čistit neprůchodné odtoky 
dešťových vpustí, což by mělo městu ušetřit finanční prostředky vynakládané doposud za tuto práci, 
zefektivnit čistění vpustí a operativně řešit tyto problémy. 
Výměnná nástavba umožní dovybavit vozidlo sypačem a radlicí a tedy v případě stavby R43 
a následného předání hlavních komunikací do správy městu, zabezpečit jejich údržbu. 
Předpokládaná cena zakázky: 3.800.000,00 Kč bez DPH. 
 
Finanční krytí – bankovní úvěr u KB 
 
Příloha: Výzva k podání nabídky 

Návrh členů a náhradníků hodnotící komise. 
 
Diskuse: 
Z. Kříž – p. Tomšů předložil ekonomické výsledky a rovněž smluvní vztahy pro budoucí činnost 
společnosti. Hodnotí ekonomický stav s.r.o. jako dobrý. 
L. Tomšů – nyní má auto 33 let a je zastaralé. Chce investovat do auta, které bude mít i vysokotlaké 
zařízení, dále pohon 4x4, aby se dalo vozidlo dovybavit sypačem a radlicí. 
O. Štarha – líbí se mu možnost řešení s vysokotlakým zařízením, žádá dodat další informace. 
L. Tomšů – pošle technické parametry na toto zařízení. 
 
Přijaté usnesení: 94/2013 - RM v působnosti valné hromady společnosti Centrum technických služeb 

s.r.o., Jungmannova 968, 664 34 Kuřim, IČ 26307189, schvaluje zahájení 
zadávacího řízení na dodávku vozidla s výměnnou mycí nástavbou, dále 
schvaluje znění výzvy k podání nabídky a současně jmenuje členy a náhradníky 
hodnotící komise ve složení podle návrhu. 

Hlasováno: pro 5. 
 
 
Z jednání odešel v 14,35 hod. Ing. L. Tomšů. 
 
 
 

2. E. ON Distribuce, a.s. – zřízení věcného břemene pro stavbu 
„Kuřim, Na Vyhlídce, DPNN, Motyčka“ 
(Příloha č. 2, 2A, 2B, 2C, předkládá Mgr. Ing. D. Sukalovský, zpracovala Ing. V. Fidrmucová) 
 
T.O.O. spol. s r.o. v zastoupení investora E.ON Distribuce, a.s. zaslala městu Kuřim k podpisu 
smlouvu o smlouvě budoucí, jejímž předmětem je zřízení věcného břemene v souvislosti se stavbou 
zařízení distribuční soustavy s názvem „Kuřim, Na Vyhlídce, DPNN, Motyčka, pč.2460“ – viz příloha A, 
B. 
Stavbou bude dotčený pozemek, který je ve vlastnictví města Kuřim a to parc. č. 2455/1 v k. ú. Kuřim. 
OI nemá k realizaci projektu námitky. 
Věcné břemeno bude zřízeno úplatně, na dobu neurčitou, za jednorázovou úhradu v celkové výši 
10.000,- Kč bez DPH. Do doby uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene bude uzavřena smlouva 
o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene. Budoucí smlouvu o zřízení věcného břemene 
předkládá OMP v příloze C. 
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Příloha A, B – situace 
Příloha C – smlouva 
 
Přijaté usnesení: 95/2013 - RM schvaluje zřízení věcného břemene ve prospěch společnosti E. ON 

Distribuce, a.s., se sídlem v Českých Budějovicích, F.A. Gerstnera 2151/6, PSČ 
370 49, IČ 28085400, jako oprávněného z věcného břemene v rozsahu dle přílohy 
na pozemku parc. č. 2455/1 v k. ú. a obci Kuřim, LV č.1. Do doby uzavření smlouvy 
o zřízení věcného břemene bude uzavřena smlouva o budoucí smlouvě o zřízení 
věcného břemene. Věcné břemeno bude zřízeno za jednorázovou úhradu ve výši 
10.000,- Kč bez DPH na dobu neurčitou, náklady na jeho zřízení ponese 
oprávněný z věcného břemene. 

Hlasováno: pro 5. 
 
 
 

3. Objekt sociálního bydlení – prodloužení smluv o ubytování 
(Příloha č. 3, předkládá Ing. D. Sukalovský, zpracovala J. Chaloupková) 
 
Jiří Peňáz, trvale bytem xxxxxxxxxxxxxxxxx 664 71 Veverská Bítýška, uzavřel dne 2. 12. 2011 
s městem Kuřim na základě usnesení RM č. 536/2011 ze dne 30. 11. 2011 smlouvu o ubytování 
č. 2011/O/0112, jejímž předmětem je ubytování v objektu sociálního bydlení na ul. Tišnovská 
č. p. 1182 v Kuřimi.  
Ivana Tomková, trvale bytem xxxxxxxxxxxxxxxxx 675 71 Náměšť nad Oslavou, uzavřela dne 
2. 12. 2011 s městem Kuřim na základě usnesení RM č. 537/2011 ze dne 30. 11. 2011 smlouvu 
o ubytování č. 2011/O/0113, jejímž předmětem je ubytování v objektu sociálního bydlení na 
ul. Tišnovská č. p. 1182 v Kuřimi.  
Miloslav Pokorný, trvale bytem xxxxxxxxxxxxxxxxx 664 34 Kuřim uzavřel dne 29. 7. 2011 s městem 
Kuřim na základě usnesení RM č. 324/2011 ze dne 13. 7. 2011 smlouvu o ubytování č. 2011/O/0029, 
jejímž předmětem je ubytování v objektu sociálního bydlení na ul. Tišnovská č. p. 1182 v Kuřimi. 
 
Užívání objektu sociálního bydlení výše jmenovanými je bezproblémové. Jelikož nemají nadále kde 
bydlet, žádají RM o prodloužení ubytování. 
OMP předkládá návrh na prodloužení smluv o ubytování o tři měsíce do 31. 05. 2013. 
 
Diskuse: 
D. Holman – žádá, aby v těchto případech podal své stanovisko i odbor sociálních věcí a prevence. 
 
Přijaté usnesení: 96/2013 - RM schvaluje prodloužení smlouvy o ubytování č. 2011/O/0112 s Jiřím 

Peňázem, trvale bytem xxxxxxxxxxxxxxxxx 664 71 Veverská Bítýška, ve věci 
užívání místnosti č. 6 v objektu sociálního bydlení na ul. Tišnovská č. p. 1182 
v Kuřimi do 31. 05. 2013. 

 
Přijaté usnesení: 97/2013 - RM schvaluje prodloužení smlouvy o ubytování č. 2011/O/0113 

s Ivanou Tomkovou, trvale bytem xxxxxxxxxxxxxxxxx 675 71 Náměšť nad Oslavou, 
ve věci užívání místnosti č. 6 v objektu sociálního bydlení na ul. Tišnovská č. p. 
1182 v Kuřimi do 31. 5. 2013. 

 
Přijaté usnesení: 98/2013 - RM schvaluje prodloužení smlouvy o ubytování č. 2011/O/0029 

s Miloslavem Pokorným, trvale bytem xxxxxxxxxxxxxxxx 664 34 Kuřim, ve věci 
užívání místnosti č. 2 v objektu sociálního bydlení na ul. Tišnovská č. p. 1182 
v Kuřimi do 31. 5. 2013. 

Bylo hlasováno pro všechna usnesení společně: pro 4, zdržel se 1 (D. Holman). 
 
 
 

4. František Juran – splátkový kalendář 
(Příloha č. 4, předkládá Mgr. Ing. D. Sukalovský, zpracovala A. Janoušková) 
 

Pan František Juran je nájemcem obecního bytu č. xxxxx o velikosti 2+1, umístěného v I. nadzemním 
podlaží domu č. p. xxxxxxxxx v ul. xxxxxxxxxxx v Kuřimi. Pan Juran má v poslední době problémy 
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s řádným placením nájemného a služeb spojených s užíváním bytu. V březnu loňského roku byla 
uhrazena jistina dlužného nájemného, vznikl však dluh na poplatku z prodlení, který ke dni 28. 3. 2012 
činil částku ve výši xxxxxxxx Kč. Usnesením RM č. 145/2012 ze dne 4. 4. 2012 byla prominuta 
½ poplatku z prodlení, na druhou ½ poplatku byl uzavřen splátkový kalendář s měsíční splátkou 
xxxxxxx,- Kč. Splátkový kalendář byl hrazen srážkou ze mzdy zaměstnavatelem Centrum technických 
služeb Kuřim a v listopadu 2012 řádně doplacen. Pan Juran však nadále neplatil řádné nájemné. Dle 
podkladů správce bytu – Správa bytů Kuřim s.r.o. – má ke dni 31. 1. 2013 dluh na nájemném 
a službách spojených s užíváním bytu ve výši xxxxxxxx,- Kč a na poplatku z prodlení ve výši 
xxxxxxxxxxx Kč. 
Dne 28. 1. 2013 požádal pan Juran o uzavření splátkového kalendáře, jehož prostřednictvím bude 
uhrazen dluh na nájemném a úhradách za služby. Navrhuje měsíční splátku ve výši xxxxxx,- Kč. 
Poplatek z prodlení bude řešen samostatně po zaplacení jistiny. Splátkový kalendář bude opět hrazen 
srážkou ze mzdy zaměstnavatelem Centrum technických služeb Kuřim s.r.o. 
Ve smyslu § 85 zák. č. 128/2000 Sb., o obcích, rozhoduje o dohodách o splátkách se lhůtou splatnosti 
kratší než 18 měsíců rada města. OMP doporučuje splátkový kalendář schválit. Spolu se splátkovým 
kalendářem nechá OMP podepsat „uznání dluhu“ ve smyslu § 558 obč. zákoníku. 
 
 
Na jednání se v 14,39 hod. dostavil Mgr. P. Kavka – vedoucí odboru majetkoprávního. 
 
 
Z jednání odešel v 14,41 hod. D. Holman. 
 
 
Přijaté usnesení: 99/2013 - RM schvaluje uzavření splátkového kalendáře s panem Františkem 

Juranem, trvale bytem xxxxxxxxxxxxxxxxx Kuřim, jehož prostřednictvím bude 
splacen dluh (jistina) na nájemném za byt č. xxxxxx umístěný v I. nadzemním 
podlaží bytového domu č. p. xxxxxxxx v ul. xxxxxxxxxxx v Kuřimi ve výši xxxxxx,- 
Kč. Výše splátek bude činit částku xxxxx,- Kč/měs. 

Hlasováno: pro 4, nepřítomen 1 (D. Holman). 
 
 
Z jednání odešel v 14,42 hod. Mgr. P. Kavka. 
 
 
Na jednání se dostavila v 14,42 hod. paní Roháčková. 
 
 
Diskuse: 
D. Sukalovský – společenství vlastníků předložilo manželům Roháčkovým smlouvu, jejíž podmínky 
jsou nastaveny tak, aby se nedaly splnit. Smlouva je nevyvážená. Jak vypadá dohoda ohledně 
kompenzace nájemníkům? 
p. Roháčková – dotčení nájemníci sdělili e-mailem, že kompenzační smlouvu podepíší, ale podmiňují 
to podpisem výše zmíněné smlouvy. Musí toto řešit rada města, nedá se toto řešit občanskoprávní 
cestou? 
D. Sukalovský – bylo by lépe nastavit mezi oběma stranami klidné podmínky k jednání. 
O. Štarha – ve smlouvě uvedené podmínky jsou nereálné a takto sepsaná smlouva je právně 
neplatná. 
Z. Kříž – podmínky jsou nerovné. 
p. Roháčková – snažili se požadavkům vlastníků vyhovět, ať už se to týkalo barvy fasády apod., ale 
výsledek jejich jednání je šokující. Navrhuje peníze uložit do úschovy a po vydání stavebního povolení 
je teprve vyplatit. 
D. Sukalovský – předložte vlastníkům jinou smlouvu s rovnými podmínkami pro obě strany. U notáře 
sepište prohlášení, že po vydání stavebního povolení bude uvolněna částka 80 tisíc Kč jako 
kompenzace dotčeným nájemníkům, která bude zatím v úschově. Až budou tyto kroky provedeny, 
dejte tuto informaci na vědomí radě města. Na základě tohoto může dát rada svolení. 
O. Štarha – s tím souhlasí. 
p. Roháčková – jak to bude s vypořádáním pozemků? 
D. Sukalovský – můžeme řešit pronájmem. 
p. Roháčková – dodává, že platí z jejich strany nabídka na vybudování parkovacích míst navíc. 
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Z jednání odešla v 14,56 hod. p. Roháčková. 
 
 
Na jednání se v 14,57 hod. dostavil D. Holman. 
 
 
Na jednání se dostavil v 14,58 hod. Ing. D. Lapčík, pan Polášek a pan Šabata. 
 
 
 

19. Dořešení přístupu na pozemky par. č. 2627/2 a 2627/5 
(Příloha č. 19, 19A, 19B, 19C, předkládá Mgr. Ing. D. Sukalovský) 
 
Diskuse: 
D. Sukalovský – na jednání byl pozván pouze Ing. D. Lapčík. Ptá se ostatních členů RM, jestli jim 
nevadí přítomnost pana Poláška a pana Šabaty? 
Ostatní členové rady města s jejich účastí na jednání RM souhlasili. 
Ing. D. Lapčík – na této akci začal projekčně pracovat před 2-3 roky. Chystal se projekt na autoservis, 
byla poskytnuta spousta vyjádření. Bohužel shodou nešťastných okolností došlo k problémům 
a nakonec se pan Polášek snažil pronajmout objekt třetí osobě, která na pozemku umístila kontejnery. 
Nyní se jedná o černou stavbu, která by měla být dodatečně povolena, a to se souhlasem 
a uzavřením smlouvy s městem Kuřim a s Úřadem pro zastupování státu. Navrhuje povolit stavbu jako 
stavbu dočasnou na cca 5 let. Nyní je nutné řešit napojení z komunikace. 
D. Sukalovský – ptá se, zda se pořád jedná o autobazaru, jaké bude využití poté? 
p. Polášek – opravna a prodejna náhradních dílů na automatické převodovky. 
D. Holman – proč byly kontejnery umístěny na tento pozemek, vždyť neměly stavební povolení? 
p. Polášek – kontejnery tam měly být dočasně. Nemyslel si, že se jedná o stavbu. 
D. Sukalovský – umístit kontejnery na vjezdu do obce nebylo vhodné. 
p. Polášek – stavba měla vypadat jinak, situace se zkomplikovala. Poté vše předal panu Taušovi 
k dořešení. 
O. Štarha – v současné chvíli postrádá návrhy, které jste schopni akceptovat. 
Ing. D. Lapčík – nyní jsou pro zachování stávajícího stavu s úpravami. Je na městu, jestli by toto 
akceptovalo. 
O. Štarha – za jak dlouho je schopen nájemce se pustit do realizace? 
Z. Kříž – po vydání stavebního povolení. 
p. Polášek – byl by pro co nejrychlejší řešení. Souhlasí s tím, že vyřeší vizuální stránku stavby. 
D. Holman – nelíbí se mu, aby byl autobazar na vjezdu do města. Spíše by přicházelo v úvahu prodat 
pozemek městu. 
 
 
Z jednání odešel v 15,18 hod. Ing. D. Lapčík, pan Polášek a pan Šabata. 
 
D. Sukalovský – navrhuje požádat projektanta stavby Ing. D. Lapčíka, aby předložil radě města 
konkrétní návrh dalšího postupu k projednání. 
 
 
 

4.1. Pořadník č. 32 žadatelů o pronájem obecního bytu dle Pravidel 
Města Kuřimi č. 1/2012 
(Příloha č. 4, 4A, předkládá Mgr. Ing. D. Sukalovský, zpracovala A. Janoušková) 
 
Odbor majetkoprávní předkládá ke schválení pořadník č. 32 žadatelů o pronájem obecního bytu dle 
Pravidel Města Kuřimi č. 1/2012, o volných bytech v majetku města a bytových náhradách. 
 
Příloha – pořadník č. 32 
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Přijaté usnesení: 100/2013 - RM schvaluje pořadník č. 32 žadatelů o pronájem obecního bytu dle 

Pravidel Města Kuřimi č. 1/2012, o volných bytech v majetku města a bytových 
náhradách. 

Hlasováno: pro 5. 
 
 
 

5. Zpráva o vymáhání pohledávek za rok 2012 
(Příloha č. 5, 5A, předkládá Mgr. Ing. D. Sukalovský, zpracoval Ing. A. Varmužka) 
 
Na základě Vnitřní směrnice Rady města Kuřim č. 4/2008 o vymáhání pohledávek je RM předkládána 
souhrnná zpráva o stavu vymáhání pohledávek za období roku 2012. 
 
 
 

6. Smlouva o dílo „ Kuřim, ul. Zámecká – výměna hydrantu“ 
(Příloha č. 6, 6A, předkládá Ing. O. Štarha, zpracovala Z. Perková) 
 
Předkládáme Radě Města ke schválení smlouvu o dílo „Kuřim ul. Zámecká – výměna hydrantu“ 
s firmou Bělohradský spol. s r.o. se sídlem náměstí Padlých 20, 164 00 Praha, IČ 63991551, za cenu 
500,- Kč. Předmětem díla je výměna stávajícího podzemního hydrantu za nadzemní v Kuřimi na ul. 
Zámecká na pozemku parc. č. 770 z důvodu zajištění dostatečného zásobování požární vodou 
objektu Stanice technické kontroly na ulici Tišnovská. 
 
Příloha: Smlouva o dílo „Kuřim, ul. Zámecká – výměna hydrantu“ 
 
Přijaté usnesení: 101/2013 - RM schvaluje uzavření smlouvy o dílo „Kuřim ul. Zámecká – výměna 

hydrantu“ se společností Bělohradský spol. s r.o., se sídlem náměstí Padlých 20, 
164 00 Praha, IČ 63991551, za cenu 500,- Kč. 

Hlasováno: pro 5. 
 
 
 
 

7. Rozhodnutí o přidělení zakázky města Kuřimi - Administrace 
zadávacího řízení na výběr zhotovitele stavby „Rekonstrukce 
sportoviště u ZŠ Jungmannova Kuřim“ 
(Příloha č. 7, 7A, 7B, předkládá Ing. O. Štarha, zpracovala Ing. N. Šiblová) 
 
V souladu s Vnitřní směrnicí Rady města Kuřimi č. 1/2009 RM, o veřejných zakázkách města Kuřimi 
byl zajišťujícím odborem OI proveden průzkum trhu pro zadání zakázky města do 100.000,- Kč bez 
DPH s názvem Administrace zadávacího řízení na výběr zhotovitele stavby „Rekonstrukce 
sportoviště u ZŠ Jungmannova Kuřim“. Prostřednictvím písemného oslovení uchazečů byly 
získány nabídky sedmi uchazečů. Na základě zhodnocení získaných nabídek je zajišťujícím odborem 
doporučena radě města jako nejvhodnější nabídka společnosti KANSPO s.r.o., se sídlem Požárníků 
302/1B, 767 01 Kroměříž, IČ 48911976, zastoupené Jiřím Macháčkem, jednatelem, v celkové hodnotě 
30.000,- Kč bez DPH (36.300,- Kč včetně DPH). Finanční plnění této zakázky bude realizováno 
z ORGu 1208 000 000 Hřiště u ZŠ Jungmannova. 
Zajišťující odbor: investiční. 
 
Příloha č. 1: Zhodnocení získaných nabídek 
Příloha č. 2: Návrh mandátní smlouvy 
 
Přijaté usnesení: 102/2013 - RM souhlasí s výsledkem hodnocení nabídek na zakázku 

Administrace zadávacího řízení na výběr zhotovitele stavby „Rekonstrukce 
sportoviště u ZŠ Jungmannova Kuřim“ a souhlasí s uzavřením mandátní smlouvy 
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se společností KANSPO s.r.o., se sídlem Požárníků 302/1B, 767 01 Kroměříž, 
IČ 48911976, která předložila nejvhodnější nabídku v celkové hodnotě 36.300,- Kč. 

Hlasováno: pro 4, zdržel se 1 (Z. Kříž). 
 
 
 
 

8. VO Jestřábova, Rozdělovací – Smlouva o sdružených službách 
dodávky elektřiny s E. ON Energie, a.s. 
(Příloha č. 8, 8A, předkládá Ing. O. Štarha, zpracovala Ing. D. Ševčíková) 
 
Město Kuřim koupilo od manželů Kučerovských na základě kupní smlouvy č. 2012/D/0049 ze dne 
16. 11. 2012 veřejné osvětlení na ul. Jestřábova v lokalitě Díly za sv. Jánem a uzavřelo s E. ON 
smlouvu o připojení k distribuční soustavě. 
Současně OI řešil nedostatečnou hodnotu hlavního jističe v zapínací skříni VO Rozdělovací, 
projevující se častými výpadky veřejného osvětlení v lokalitě. Bylo proto potřeba zajistit zvýšení 
rezervovaného příkonu z 3 x 16 A na 3 x 25 A a uzavřít novou smlouvu o připojení k distribuční 
soustavě. 
Ve 2. fázi je nutno s E. ON uzavřít Smlouvu o sdružených službách dodávky elektřiny, v jejíž příloze 
č. 1 je uvedena specifikace obou výše uvedených odběrných míst. Cenové podmínky této smlouvy se 
váží na Závěrkový list č. EL2012101603 z 16. 10. 2012, který je výsledkem aukce burzovního 
obchodu se silovou elektřinou a je smluvním vztahem mezi Městem Kuřim a E. ON Energie, a.s. na 
dodávku elektřiny v rámci sdružených služeb dodávky elektřiny v napěťové hladině nízkého napětí. 
OI doporučuje Radě města Kuřimi schválit uzavření Smlouvy o sdružených službách dodávky elektřiny 
včetně přílohy č. 1 Specifikace odběrných míst, s E. ON Energie, a.s. 
 
Příloha: návrh smlouvy 
 
Přijaté usnesení: 103/2013 - RM souhlasí s uzavřením „Smlouvy o sdružených službách dodávky 

elektřiny č. 00281964-SPL“ na odběrná místa č. 3610059430 Jestřábova 
a č. 3100052443 Rozdělovací v Kuřimi se společností E. ON Energie, a.s., se 
sídlem v Českých Budějovicích, F. A. Gerstnera 2151/6, PSČ 370 49, 
IČ 26078201. 

Hlasováno: pro 5. 
 
 
 

9. Výběrové řízení „Zateplení ZŠ na ulici Komenského v Kuřimi“ 
Zahájení zadávacího řízení na výběr dodavatele veřejné zakázky města Kuřimi 
Název (předmět) zakázky: „Zateplení ZŠ na ulici Komenského v Kuřimi“ 
Evidenční číslo v knize zakázek: VZ-OI-2013-001 
Zajišťující odbor (ZO):   OI 
(Příloha č. 9, 9A, 9B, předkládá Ing. O. Štarha, zpracovala Ing. J. Honců) 
 
Jedná se o výběrové řízení na výše uvedenou akci a to v režimu podlimitní veřejné zakázky na 
stavební práce zadávanou ve zjednodušeném podlimitním řízení. Stavební úpravy budou spočívat 
v zateplení a výměně oken. Akce je kryta v rozpočtu města částkou 9.800.000,- Kč, z toho se 
předpokládá dotace ze SFŽP ve výši 4.208.220,- Kč. 
Zajišťujícím odborem pro tuto akci je odbor Investiční, odpovědná osoba p. Honců. Administraci VŘ 
provádí fa KANSPO s.r.o., která rovněž zajišťovala podání žádosti o dotaci. Fa KANSPO s.r.o. 
sestavila zadávací dokumentaci, kterou OI průběžně připomínkoval, zadávací dokumentace prošla 
dne 11. 2. 2013 kontrolou ze strany SFŽP. 
Na základě výše uvedeného OI doporučuje radě města schválit zahájení zadávacího řízení, zadávací 
dokumentaci a návrh smlouvy o dílo a návrh členů hodnotící komise. Termíny pro podání nabídek 
budou upřesněny před zveřejněním výzvy v souladu s lhůtami danými v zákoně o veřejných 
zakázkách. 
 

Návrh členů hodnotící komise:  Návrh náhradníků hodnotící komise: 
1. Mgr. Ing. Drago Sukalovský  1.  Jiří Koláček 
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2. Ing. Oldřich Štarha   2.  Zdeněk Kříž 
3. Ing. Petr Němec   3.  Ing. Miluše Macková 
4. Ing. Vít Ševčík    4.  Ing. Lucie Kleinová (zástupce projektanta) 
5. Stanislav Bartoš   5.  Ing. Jindřiška Honců 
Zapisovatel: Ing. Nikol Holanová zástupce administrátora veřejné zakázky fy KANSPO 

 
Příloha: Zadávací dokumentace 
Příloha: Návrh smlouvy o dílo 
 
Diskuse: 
Z. Kříž – upozorňuje na nesprávné uvádění titulu před jeho jménem. 
D. Holman – žádá předložit zprávu o úsporách na zateplených objektech. Dále informaci o kolik peněz 
žádají v rozpočtu méně na energie po zateplení. 
Z. Kříž – v souvislosti se zateplování byl schválen další program „Zelená úsporám“. Z toho má jít 30% 
na veřejný sektor, bylo by vhodné žádat o tyto peníze. 
 
Přijaté usnesení: 104/2013 - RM schvaluje zahájení zadávacího řízení k podání nabídky na 

podlimitní veřejnou zakázku na stavební práce zadávanou ve zjednodušeném 
podlimitním řízení s názvem „Zateplení ZŠ na ulici Komenského v Kuřimi“, dále 
schvaluje zadávací dokumentaci vč. návrhu smlouvy o dílo a jmenuje členy 
a náhradníky hodnotící komise ve složení podle návrhu. 

Hlasováno: pro 5. 
 
 
 

10. Smlouva o poskytování služeb 
(Příloha č. 10, 10A, předkládá Ing. O. Štarha, zpracovala Mgr. D. Montagová) 
 
Předkládáme Radě města Kuřimi smlouvu o poskytování služeb podpory GIS se společností VARS 
BRNO, a.s. Předmět smlouvy zahrnuje podporu a návrhy na aktualizaci aplikace ArcGIS for Desktop 
formou service packy, patche apod., podporu nadstavby Data Interoperability a slevy na kurzy 
a semináře pořádané společností VARS BRNO, a.s. Podpora bude poskytována v rozsahu 2 hodin 
měsíčně za cenu 6.000 Kč/ročně (bez DPH), nad rámec ročního paušálu jsou stanovené hodinové 
sazby dle přílohy smlouvy. 
Využívání podpory GIS probíhalo v průběhu posledních tří let bezplatně, vzhledem k četnosti 
a rostoucímu využívání služeb by bylo vhodné upravit je smluvně. 
Finanční krytí je z ORG 9 057 0000 00 „GIS“. 
 
Příloh: Smlouva o poskytování služeb 
 
Přijaté usnesení: 105/2013 - RM schvaluje uzavření smlouvy o poskytování služeb podpory GIS se 

společností VARS BRNO, a.s, se sídlem Kroftova 3167/80c, 616 00 Brno, 
IČ 63481901, za cenu 7260,- Kč/rok. 

Hlasováno: pro 5. 
 
 
 

11. Kupní smlouva výkupu surového dříví 
(Příloha č. 11, 11A, předkládá J. Koláček, zpracoval Ing. J. Hamřík) 
 
V letošním roce jsou podle lesního hospodářského plánu plánovány probírky dřeva v lesních 
pozemcích Záruba a Horka, které jsou v majetku Města Kuřimi. Na výkup dřeva byli osloveni p. Libor 
Vít (pila Lomnička), p. Májek Václav (pila Drásov) a Ing. Dalibor Šafařík, xxxxxxxxxxxx Kuřim. 
Ing. Dalibor Šafařík předložil návrh smlouvy výkupu surového dříví. Ostatní neprojevili o nákup dřeva 
zájem. 
S Ing. Daliborem Šafaříkem město Kuřim spolupracuje již delší dobu bez sebemenších problémů, 
proto doporučujeme s ním uzavřít kupní smlouvu. 
 
Příloha: Smlouva výkupu surového dříví s Ing. Daliborem Šafaříkem, Brněnská 350, 664 34 Kuřim 
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Přijaté usnesení: 106/2013 - RM schvaluje uzavření kupní smlouvy výkupu surového dříví s Ing. 

Daliborem Šafaříkem, xxxxxxxxxxxxx 664 34 Kuřim. 
Hlasováno: pro 5. 
 
 
 
 

12. Výjimky z dopravního značení 
(Příloha č. 12, 12A, předkládá Mgr. Ing. D. Sukalovský, zpracoval Ing. J. Kovář) 
 
Odbor dopravy Městského úřadu Kuřim obdržel žádost obce Malhostovice, zastoupené starostou obce 
Petrem Grünwaldem, o povolení výjimek ze zákazu vjezdu v lokalitě rybníka Srpek o výjimku ze 
zákazu vjezdu na cyklostezku v k. ú. Kuřim. Žadatel doložil kladné stanovisko Policie české republiky, 
DI Brno-venkov, Rybářská 17. 
Podrobnosti o žadateli a důvodech jsou uvedeny v příloze 1. 
 
Příloha: Přehled žadatelů a důvodů pro povolení výjimky z dopravního značení 
 
Diskuse: 
D. Sukalovský – nelze povolit vjezd na cyklostezku. 
 
Přijaté usnesení: 107/2013 - RM schvaluje obci Malhostovice povolení výjimky ze zákazu vjezdu 

všech motorových vozidel u rybníka Srpek. 
Hlasováno: pro 5. 
 
 
 
 

13. Zpráva o činnosti odboru finančního 
(Příloha č. 13, předkládá Mgr. A. Zimmermannová, zpracoval Ing. A. Varmužka) 
 
Na odboru finančním pracuje v současné době 7 zaměstnanců a na dohodu o pracovní činnosti 
vypomáhá druhá pokladní. Vedle vedoucího jsou to dále: 
 

- hlavní účetní 
- příjmová účetní 
- referentka poplatky 
- referentka poplatky a pohledávky 
- mzdová účetní 
- pokladna a sklad 

 
V roce 2011 nedošlo na OF k žádným personálním změnám, pouze byly rozšířeny pokladní hodiny na 
pokladně tak, aby pokrývaly 100 % úředních hodin a tím pádem musela být na dohodu zaměstnána 
druhá pokladní. Systém se zatím osvědčil a nepředpokládá se žádná změna. Od loňského roku jsou 
na pokladně přijímány platební karty. 
Odbor zajišťuje veškeré účetní práce, provádí správu místních poplatků, spravuje rozpočet města 
a zabezpečuje pokladnu. Od 1. 1. 2012 přešla agenda inventarizace na odbor majetkoprávní, na OF 
přešlo ke stejnému datu vymáhání dopravních pokut. 
Jediná větší kontrola na odboru v roce 2012 – audit a přezkum hospodaření nezávislým auditorem za 
rok 2011 skončila s výrokem „bez výhrad“ a nebyla uložena žádná nápravná opatření. 
Od roku 2012 je nově účtováno o pomocném analytickém přehledu (PAP), což je souhrn statistických 
dat k danému účetnímu zápisu, tímto došlo téměř k dvojnásobnému počtu účetních zápisů. MF vydalo 
ve svojí metodice odhad nutného personálního zabezpečení pro tuto agendu, pro město velikosti 
10 tis. obyvatel bylo doporučováno navýšení úvazků o 1,5. Odbor prozatím zvládl agendu v stávajícím 
obsazení, nicméně stále dochází ke změnám v metodice a další zesložiťování agendy by 
pravděpodobně vyvolalo nutnost personálního posílení odboru.   
Odbor zpracovává kvartálně výsledky hospodaření pro jednání RM a ZM, pololetně zprávu o stavu 
pohledávek města a jednou ročně sestavuje závěrečný účet hospodaření města, tyto materiály 
obsahují velké množství informací, proto je tato zpráva o činnosti stručnější. 
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Na jednání se v 15,38 hod. dostavil Mgr. P. Kavka. 
 
 
Diskuse: 
Z. Kříž – žádá zamyslet se nad kontrolní činností města a hospodaření rady města. Zavést kontrolní 
systém ve všech příspěvkových organizacích a kontrolu na finance a majetek. 
D. Sukalovský – žádá Z. Kříže nachystáním osnovy. 
J. Koláček – sděluje, že v měsíci březnu budou pozváni ředitelé škol, se kterými bude projednán 
postup a systém provádění inventarizací ve školách. 
 
 
 

14. Zpráva o činnosti odboru životního prostředí 
(Příloha č. 14, 14A, 14B, předkládá J. Koláček, zpracovala Ing. J. Sikorová) 
 
Odbor životního prostředí předkládá zprávu o činnosti za rok 2012. 
V uvedeném období plnil odbor životního prostředí úkoly v souladu s organizačním řádem. 
4 pracovníci plní z větší části úkoly státní správy a 1 pracovník zastává úkoly samosprávy. Pozici 
referenta státní správy lesů, myslivosti a rybářství vykonával do konce října Ing. Leo Vidlák, novou 
referentkou pro tuto oblast se stala Ing. Eva Šťastová. Pozici referentky pro nakládání s odpady 
a ochranou ovzduší zastává DiS. Michaela Filková (v současné době je na její místo vypsáno 
výběrové řízení, neboť odchází na mateřskou dovolenou), referentku pro ochranu zemědělského 
půdního fondu vykonává Mgr. Šárka Střítežská, referenta pro čistotu města provádí Ing. Jaroslav 
Hamřík a vedoucí odboru a zároveň org. ochrany přírody je Ing. Jitka Sikorová. 
Tím, že odbor kromě státní správy v oblasti životního prostředí provádí i činnosti samosprávné - 
odpady , zimní údržba, hřbitov, les, vodní toky, dětská hřiště, zeleň, cyklostezky a zvířata - , je činnost 
pracovníků OŽP velmi široká a zasahuje do mnoha oborů. Legislativně není dořešen odchyt 
a umístění toulavých zvířat na více jak 48 h (nemáme k této činnosti povolení, vybavení ale ano). 
Řešení rozrůstající se populace divokých koček kastrací a jejich opětovným vypuštěním narazilo na 
odpor Ligy na ochranu zvířat, nemáme však prostory pro jejich 10 denní karanténování. Město není 
připraveno na sběr, svoz a likvidaci biologicky rozložitelných odpadů od občanů, pokud by tuto 
problematiku chtělo město řešit čerpáním dotací OPŽP (ať už na svoz nebo na domácí kompostování) 
bude třeba podat projekt do OPŽP v první polovině roku 2013. Velmi problematické je i současné 
využití silážního žlabu v Čebíně na biologicky rozložitelné odpady vzniklé z ošetření zeleně ve městě 
(nejedná se o povolenou kompostárnu). Jak se bude zvyšovat cena za skládkování, porostou 
i náklady v kapitole Odpady. 
 
Příloha: Shrnutí činnosti státní správy a samosprávy odboru životního prostředí za rok 2012 
 
Diskuse: 
D. Sukalovský – zprávu bereme na vědomí, ale nebudeme přijímat usnesení, je to nadbytečné. 
 
Návrh usnesení: RM bere na vědomí zprávu o činnosti odboru životního prostředí. 
O tomto usnesení nebylo hlasováno. 
 
 
 

4.2. Kotlán Radek – výpověď nájmu bytu 
(Příloha č. 4, předkládá Mgr. Ing. D. Sukalovský, zpracovala A. Janoušková) 
 
Pan Radek Kotlán je nájemcem obecního bytu č. xxxxxxxx o velikosti 2+1, který je umístěn ve III. 
nadzemním podlaží bytového domu č. p. xxxxxxxxxxxxxxx na ul. xxxxxxxxxxxxxxx na pozemcích parc. 
č. 2138/3, 2138/2 a 2138/1 vše k. ú. Kuřim. Nájemní smlouva byla uzavřena dne 11. 6. 2007 na dobu 
neurčitou. 
Pan Kotlán začal mít potíže s řádným placením nájmu v červnu 2012, kdy neuhradil vyúčtování služeb 
spojených s užíváním předmětné bytové jednotky. Od července 2012 neuhradil žádný řádný nájem 
včetně záloh na služby. K 31. 1. 2013 činí dlužná částka (jistina) výši xxxxxxxx,- Kč. 
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Vzhledem k výše uvedenému navrhuje OMP, aby byla panu Radku Kotlánovi dána výpověď nájmu 
bytu ve smyslu § 711 odst. 2 písm. b) OZ. Důvodem je hrubé porušení povinností nájemce. Výpovědní 
lhůta činí tři měsíce a počíná běžet od prvého dne měsíce následujícího po měsíci, v němž byla 
výpověď doručena nájemci. 
 
 
Z jednání odešel v 15,42 hod. J. Koláček. 
 
 
Diskuse: 
Z. Kříž – jak bylo s R. Kotlánem jednáno? 
P. Kavka – osobně. Navrhuje uvedené usnesení schválit. 
 
Přijaté usnesení: 108/2013 - RM schvaluje výpověď nájmu bytu č. xxxxxx umístěného ve III. NP 

bytového domu č. p. xxxxxxxxxxxx ul. xxxxxxxxxxxxxxx panu Radku Kotlánovi, 
trvale bytem xxxxxxxxxxxxxxxxxx Kuřim, ve smyslu § 711 odst. 2 písm. b) 
občanského zákoníku. Výpovědní lhůta činí tři měsíce. 

Hlasováno: pro 4, nepřítomen 1 (J. Koláček). 
 
 
 
 

4.3. Hana Melicharová – výpověď nájmu 
(Příloha č. 4, předkládá Mgr. Ing. D. Sukalovský, zpracovala A. Janoušková) 
 
Paní Hana Melicharová, trvale bytem xxxxxxxxxxxxxx Kuřim, IČ 69760411, je nájemcem části 
nebytového prostoru č. 1116/9 o výměře 47,35 m

2
 a části nebytového prostoru č. 1116/9 o výměře 

22,04 m
2
, které jsou umístěny v domě č. p. 1116, 1117, 1118 na ul. Bezručova čtvrť v Kuřimi. Nájemní 

vztah je ošetřen nájemní smlouvou č. 214/2002 ze dne 30. 9. 2002 na dobu neurčitou a nájemní 
smlouvou č. 132/2003 ze dne 15. 8. 2003 na dobu neurčitou. 
Rada města Kuřimi na své schůzi dne 22. 2. 2012 pod číslem usnesení 80/2012 schválila uzavření 
splátkového kalendáře na úhradu dlužného nájemného ve výši xxxxxxxx,- Kč. Splátkový kalendář byl 
uzavřen dne 26. 3. 2012. Paní Melicharová však splátkový kalendář řádně nedodržuje – nebyla 
uhrazena ani jedna splátka. 
Dle podkladů správce – Správa bytů Kuřim s.r.o. – má paní Melicharová ke dni 31. 1. 2013 dluh na 
nájemném a zálohách na služby ve výši xxxxxxx,- Kč. Kromě neuhrazeného splátkového kalendáře ve 
výši xxxxxxxx,- Kč dluží ještě nájemné za měsíce červen a prosinec 2012 a leden 2013. OMP 
s nájemcem občasně jednal, k uhrazení dluhu však nedošlo. 
Vzhledem k výše uvedenému navrhuje OMP, aby byla paní Haně Melicharové dána výpověď nájmu 
dle bodu III. nájemní smlouvy č. 214/2002 ze dne 30. 9. 2002 a dle bodu 3. odst. 3. 2. bod b) smlouvy 
č. 132/2003 ze dne 15. 8. 2003. Důvodem je prodlení s úhradou nájemného a záloh na služby delší 
jak jeden měsíc. Výpovědní lhůta činí jeden měsíc a počíná běžet od prvého dne měsíce 
následujícího po měsíci, v němž byla výpověď doručena nájemci. 
 
 
Na jednání se dostavil v 15,43 hod. J. Koláček. 
 
 
Diskuse: 
P. Kavka – s H. Melicharovou bylo jednáno osobně. 
 
Přijaté usnesení: 109/2013 - RM schvaluje výpověď nájmu části nebytového prostoru č. 1116/9 

o výměře 47,35 m
2
 a části nebytového prostoru č. 1116/9 o výměře 22,04 m

2
, které 

jsou umístěny v domě č. p. 1116, 1117, 1118 na ul. Bezručova čtvrť v Kuřimi paní 
Haně Melicharové, trvale bytem xxxxxxxxxx Kuřim, ve smyslu nájemní smlouvy 
č. 214/2002 a č. 132/2003. Výpovědní lhůta činí jeden měsíc. 

Hlasováno: pro 5. 
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4.4. Manželé Božikovi – prominutí poplatku z prodlení 
(Příloha č. 4, předkládá Mgr. Ing. D. Sukalovský, zpracovala A. Janoušková) 
 

Manželé Marián a Eva Božikovi jsou společnými nájemci obecního bytu č. xxxxxx umístěného 
v I. nadzemním podlaží bytového domu č. p. xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx v Kuřimi. 
Nájemní vztah vznikl rozhodnutím o schválení dohody o výměně bytů ze dne 4. 9. 1991. 
Dne 16. 1. 2013 požádali manželé Božikovi o uzavření splátkového kalendáře, jehož prostřednictvím 
by byl uhrazen dluh na nájemném a úhradách za služby ve výši xxxxxxxx,- Kč. Dne 22. 1. 2013 však 
celou částku uhradili a současně požádali o prominutí penále za neuhrazené nájemné. 
Dle podkladů správce bytu – Správa bytů Kuřim, s.r.o. – činí ke dni 22. 1. 2013 poplatek z prodlení 
částku xxxxxxxxxx Kč. Polovina poplatku z prodlení byla uhrazena dne 13. 2. 2013. OMP doporučuje 
druhou ½ dlužné částky prominout. 
 
Diskuse: 
P. Kavka – jistinu mají zaplacenou. 
 
Přijaté usnesení: 110/2013 - RM schvaluje prominutí ½ poplatku z prodlení z dlužného nájemného 

k bytu č. xxxxxxxx ve výši xxxxx,- Kč manželům Mariánu a Evě Božikovým, trvale 
bytem xxxxxxxxxxxxxxxxxxx Kuřim. 

Hlasováno: pro 5. 
 
 
 

15. Zpráva o činnosti odboru majetkoprávního (OMP) 
(Příloha č. 15, 15A, předkládá Mgr. Ing. D. Sukalovský, zpracoval Mgr. P. Kavka) 
 
Odbor majetkoprávní v loňském roce mimo činností uvedených v tabulce a průběžného vymáhání 
pohledávek pracoval na těchto významnějších úkolech:  
 

 nákup kotelen v dražbě a převod spoluvlastnického podílu ve výši 2/3 u budovy č. p. 1012 (kotelna 
u knihovny), 

 pokračování výběrové řízení na nového dodavatele programové náplně TKR Kuřim, 

 majetková příprava developerského projektu na výstavbu obchodního centra „TESCO“, 

 nákup elektřiny a plynu na komoditní burze Kladno, 

 majetková příprava projektu v lokalitě rybníka Srpek, 

 smlouvy se SŽDC a ČD v rámci přípravy projektu „prodloužení podchodu“, 

 příprava pravidel o nakládání s byty, 

 dozorčí rada Wellness Kuřim s.r.o., 

 nákup ubytovny ADRIA, 

 výměna oken ve 20-ti obecních bytech, 

 rozšíření agendy oboru o inventarizaci majetku 
 
Příloha: tabulka 
 
Diskuse: 
D. Sukalovský – zprávu bereme na vědomí, ale nebudeme přijímat usnesení, je to nadbytečné. 
 
Návrh usnesení: RM bere na vědomí zprávu o činnosti odboru majetkoprávního za rok 2012. 
O tomto usnesení nebylo hlasováno. 
 
 
 

15.1. Zpráva inventarizační komise 
(Příloha č. 15, 15B, předkládá Mgr. Ing. D. Sukalovský, zpracoval Mgr. P. Kavka) 
 
Rada města přijala dne 6. 2. 2013 usnesení č. 58/2013, na jehož základě jmenoval starosta města 
dne 7. 2. 2013 inventarizační komisi v tomto složení: 
a) Mgr. Petr Kavka – předseda komise 
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b) Ing. Aleš Varmužka 
c) Mgr. Alena Trtílková 
d) Mgr. Hana Němcová 
e) Mgr. Martin Šafář 
f) Jitka Chaloupková, DiS. 
g) Hana Chloubová  
 
Komise byla pověřena provedením inventarizace majetku a závazků u subjektu - Základní škola 
Kuřim, Tyršova 1255, okres Brno-venkov, příspěvková organizace, se sídlem Kuřim, Tyršova 1255, 
IČ 49457888. O provedené inventarizaci předkládá komise zprávu, která je přílohou tohoto příspěvku. 
 
Příloha: zpráva inventarizační komise 
 
Diskuse: 
Z. Kříž – navrhuje usnesení ve znění: 
Návrh usnesení: RM ukládá starostovi města zajistit kontroly provedení inventarizací majetku 

a evidencí majetku v příspěvkových organizacích města Kuřimi. 
J. Koláček – znovu sděluje, že v měsíci březnu budou pozváni ředitelé škol, se kterými bude 
projednán postup a systém provádění inventarizací ve školách. 
D. Sukalovský – toto se nevylučuje. 
J. Koláček – v zápise z provedené inventury na ZŠ Tyršova je uvedeno, že učitelka nedodala 
notebook. Jemu samotnému byl dodatečně předložen. 
P. Kavka – ke dni kontroly nebyl notebook inventarizační komisi předložen. 
 
Přijaté usnesení: 111/2013 - RM bere na vědomí zprávu inventarizační komise z inventarizace 

majetku a závazků v Základní škole Kuřim, Tyršova 1255, okres Brno-venkov, 
příspěvková organizace, se sídlem Kuřim, Tyršova 1255, IČ 49457888. 

Hlasováno: pro 5. 
 
D. Sukalovský – navrhuje hlasovat o návrhu Z. Kříže: 
 
Přijaté usnesení: 112/2013 - RM ukládá starostovi města zajistit kontrolu provedení inventarizací 

a evidencí majetku v příspěvkových organizacích města Kuřim. 
Hlasováno: pro 5. 
 
 
Z jednání odešel v 15,56 hod. Mgr. P. Kavka. 
 
 
 
 

16. Další postup aktualizace Strategického plánu rozvoje města 
(Příloha č. 16, předkládá a zpracoval PaedDr. D. Holman 
 
Strategický plán rozvoje města Kuřim (dále jen SPRM) byl schválen usnesením Zastupitelstva města 
Kuřim (dále jen ZM) dne 18. 4. 2006 usnesením č. 1054/2006.Na základě příslušných usnesení RM 
a ZM byla v roce 2011 započata jeho aktualizace. Vzhledem k tomu, že se dlouho čekalo na data ze 
sčítání lidu, byly práce na aktualizaci SPRM přerušeny. Nyní je možné navázat na dosud odvedenou 
práci a úkol dokončit. 
 
Harmonogram dalšího postupu: 
 
1. Zadání aktualizace analytické části SPRM nezávislému externímu odborníkovi. 
Termín: do 21. 2. 2013   Odpovídá: RM a TAJ 
 
 
2. Seznámení vedoucích odborů MěÚ a vedoucích všech organizací města s dalším postupem ve 
věci aktualizace SPRM. 
Termín: do 25. 2. 2013   Odpovídá: TAJ 
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3. Provedení aktualizace analytické části SPRM. 
Termín: do 14. 3. 2013   Odpovídá: tajemnice komise Zdravého města, Ing. Šíblová  
 
 
4. Distribuce aktualizované analytické části SPRM všem odborům MěÚ, organizacím města, 
členům samosprávy a jejich poradních orgánů, jakož i členům pracovních skupin pro aktualizaci 
SPRM, spolu s dalšími informacemi k přípravě aktualizace návrhové části SPRM 
Termín: do 18. 3. 2013   Odpovídá: tajemnice komise Zdravého města, Ing. Šíblová 
 
 
5. Projednání aktualizace návrhové části SPRM v poradních orgánech RM a ZM a v pracovních 
skupinách pro aktualizaci SPRM. 
Termín: od 18. 3. do 22. 4. 2013 Odpovídá: TAJ 
(termíny jednání pracovních skupin pro aktualizaci SPRM stanoví tajemnice MěÚ tak, aby 
nekolidovaly s termíny jednání ostatních orgánů města) 
1. pracovní skupina (problémová oblast A - Infrastruktura) 
2. pracovní skupina (problémová oblast B – Životní prostředí, zdraví) 
3. pracovní skupina (problémová oblast C – Lidské zdroje a podnikání) 
4. pracovní skupina (problémová oblast D – Řízení rozvoje) 
 
 
6. Zajištění propagace konání Fóra Zdravého města v místních médiích. 
Termín: do 31. 3. 2013    Odpovídá: tajemnice komise Zdravého města, Ing. Šíblová 
 
 
7. Závěrečná konference (Fórum Zdravého města) v KD na kterou budou pozváni členové 
pracovních skupin aktualizace SPRM, členové poradních orgánů RM a ZM, členové RM a ZM, 
zástupci občanských sdružení a další veřejnost projedná návrh aktualizace SPRM. Propagace Fóra 
Zdravého města v médiích v místě obvyklých. 
Termín: 23. 4. 2013 od 18:00   Odpovídá: tajemnice komise Zdravého města, Ing. Šíblová 
 
 
8. Řídící výbor aktualizace SPRM projedná a schválí návrh aktualizace SPRM 
Termín: 23. 4. 2013, po ukončení Fóra Zdravého města   Odpovídá: tajemnice komise 
Zdravého města, Ing. Šíblová 
 
 
9. RM projedná návrh aktualizace SPRM a předloží ke schválení ZM. 
Termín: 24. – 30. 4. 2013   Odpovídá: RM a TAJ 
 
 
10. ZM projedná návrh aktualizace SPRM. 
Termín: 7. 5. 2013    Odpovídá: TAJ 
 
 
Návrh usnesení: RM schvaluje uzavření smlouvy s .............. za účelem aktualizace analytické části 

Strategického plánu rozvoje města Kuřim s celkovými náklady do výše ………… 
O tomto návrhu usnesení nebylo hlasováno. 
 
 
Diskuse: 
Po společné diskusi byl oproti návrhu „Harmonogram dalšího rozvoje“ upraven. 
 
Přijaté usnesení: 113/2013 - RM schvaluje harmonogram dalšího postupu aktualizace 

Strategického plánu rozvoje města Kuřimi dle zápisu se změnou. 
Hlasováno: pro 5. 
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17. Přidělení bytu v Domě s pečovatelskou službou Kuřim 
(Příloha č. 17, 17A, 17B, 17C, předkládá J. Koláček, zpracovala Mgr. M. Bártová) 
 
V měsíci březnu 2013 se uvolní byt v Domě s pečovatelskou službou. Žádosti žadatelů o umístění 
v DPS byly projednány v komisi pro přidělování bytů v DPS Kuřim dne 9. 3. 2012. Komise doporučuje 
předloženému návrhu vyhovět. 
 
Přílohy: Zápis o výběru žadatele o umístění v DPS 1/2013 
 Zápis z místního šetření pro umístění žadatele v DPS 1/2013 
 Pořadník žadatelů aktualizovaný 1. 2. 2013 
 
Přijaté usnesení: 114/2013 - RM schvaluje na základě návrhu komise pro přidělování bytů v Domě 

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

20. Opatření sociální politiky města v oblasti bydlení 
(Příloha č. 20, předkládá a zpracoval PaedDr. D. Holman) 
 
Sociální odbor MěÚ dlouhodobě upozorňuje na problémy se zajištěním přechodného bydlení lidí 
v sociální nouzi. 
 
ZM schválilo podání žádosti o dotace na 2 nové sociální byty. Dotace ale není dosažitelná. Projekt 
připravený v roce 2012 neodpovídá podmínkám dotačního programu vyhlášeným v prosinci 2012. 
I kdyby odpovídal, jednalo by se o extrémně nákladně řešení (podle projektu cena za 1m2 = 71.740,- 
(a to bez hodnoty pozemku). 
Navrhuji tedy následující opatření se zaměřením na cílové skupiny definované sociálním odborem 
MěÚ: 
 
Cílová skupina 1: 
Občané bez přístřeší, bez osobní snahy svoji situaci řešit, osoby na hraně (resp. za hranou) sociálního 
vyloučení. 
Cíl 1: 
Zajistit základní přechodné ubytování a hygienu, a to zejména proto, abychom cílové skupině umožnili 
bezpečnější přežití zimy a základní hygienu. 
Konkrétně se jedná o mobilní buňku pro cca 5-6 osob (viz např. buňky pro stavební dělníky na 
stavbách) vč. sanitárního kontejneru pro hygienu a přechodné ubytování. 
Opatření 1: 
1.1. Prověřit možnosti a podmínky umístění 1 buňky jako příbytku pro „bezdomovce“ v lokalitách mimo 
stávající zástavbu (lokalita „u střelnice“, lokalita „za vlečkou“, lokalita Tišnovská) 
1.2. Vyhlásit výběrové řízení na pořízení nové nebo použité buňky (modulové stavby apod.) se 
základním sociálním zázemím.  
1.3. Připravit „provozní zásady“ vč. pravidel dohledu a úklidu v dané lokalitě. 
 
Cílová skupina 2: 
Občané, kteří nejsou schopni nést náklady bydlení. 
Cíl 2: 
Pro osoby a rodiny v sociální tísni, které jsou nájemci obecních bytů a nejsou schopny unést náklady 
bydlení, umožnit rychlou výměnu jejich bytu za menší byt. 
Opatření 2: 
2.1. Propagovat možnost výměn bytových jednotek v souladu s platnou vyhláškou a získat tak volný 
menší byt. 
2.2. Průběžně jednat s neplatiči (i občasnými) nájemného v obecních bytech o možnosti výměny bytu 
za menší a včas iniciovat výběrové řízení na výměnu obecního bytu.  
2.3. Ověřit možnost nabídky tzv. „sdíleného nájmu“ a její začlenění do sociální politiky bydlení. 
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Za tímto účelem provést průzkum trhu a po vyhodnocení stanovit další postup (např. zajistit uvolněné 
vícepokojové obecní byty pro účely společného nájmu osamělých osob – byty s pečovatelskou péčí, 
nebo mladých párů – startovací byty) 
 
Cílová skupina 3:  
Občané (zejména s rodiny s dětmi), kteří se náhle ocitli bez bydlení. 
Cíl 3: 
Pro osoby a rodiny v sociální tísni, kterou lze považovat za přechodnou, zajistit možnost krátkodobého 
pronájmu menšího obecního bytu. 
Opatření 3: 
3.1. Podporovat organizace provozující azylové domy, které nám pomáhají v zajištění ubytování osob 
v sociální tísni (např. RM darem ve výši do 20.000 Kč) 
3.2. Výběrovým řízením vybrat ubytovny (Kuřim a okolí, vč. Brna) pro dlouhodobé pronájmy, kde je 
pak možné na krátkodobé smlouvy umísťovat osoby v akutní sociální tísni. 
3.3. Uvolnit postupně pro tyto účely menší obecní byt. Doporučené varianty, jak dané opatření 
realizovat: 
    a) Zajistit pro tyto účely aktuálně volný obecní byt 
    b) Vyhlásit poptávku po 1 starším malometrážním bytu a zakoupit jej pro potřeby sociální politiky 
    c) Nabídnout stávajícím nájemcům možnost odstoupení od nájemní smlouvy za úplatu a získat tak 
volný byt 
    d) Využít výměn bytových jednotek v souladu s platnou vyhláškou a získat tak uvolněný menší byt 
 
Diskuse: 
D. Sukalovský – navrhuje odložit tento materiál do dalšího jednání. 
O. Štarha – souhlasí s odložením materiálu. 
D. Holman – stahuje tento materiál z jednání. Žádá Ing. J. Honců o prověření možnosti umístění 
buněk, jako příbytku pro občany bez domova. 
 
Návrh usnesení: RM schvaluje návrh opatření sociální politiky bydlení dle zápisu. 
 
 
 
 

21. Zápis komise stavební ze dne 18. 2. 2013 
(Příloha č. 21, 21A, předkládá Ing. O. Štarha, zpracovala R. Svobodová) 
 
Dne 18. 2. 2013 proběhlo jednání Komise stavební. 
Na programu Komise stavební byly žádosti fyzických a právnických osob 

1. Řešení dopravní situace na ulici Tišnovská 
2. Přístavba RD na ul. Kolébka č. p. 1883, Kuřim 
3. Rekonstrukce RD na ul. Tyršova, parc. č. 687 
4. Kiosková trafostanice na ul. Bezručova čtvrť 
5. Výstavba RD v lokalitě Díly za Sv. Jánem 
6. Aktualizace Strategického plánu rozvoje města+příprava Výhledu inv. akcí města na r. 2014 

 
Příloha: zápis z jednání 
 
Diskuse: 
Bod č. 1 – bere na vědomí: 
Hlasováno: pro 5. 
 
Bod č. 2 – schvaluje: 
Hlasováno: pro 4, zdržel se 1 (D. Sukalovský). 
 
Bod č. 3 – bere na vědomí 
Hlasováno: pro 5. 
 
Bod č. 4 – bere na vědomí: 
Hlasováno: pro 5. 
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Bod č. 5 – schvaluje: 
O. Štarha – ohlásil střet zájmů. Žádá o kontrolu dodržování projektu. 
Hlasováno: pro 4, zdržel se 1 (O. Štarha). 
 
Bod č. 6 – bere na vědomí: 
Hlasováno: pro 5. 
 
Přijaté usnesení: 115/2013 - RM bere na vědomí závěry z jednání Komise stavební ze dne 18. 2. 

2013 v bodech č. 1, 3, 4, 6 a schvaluje body č. 2, 5. 
Hlasováno: pro 4, zdržel se 1 (O. Štarha). 
 
 
 

22. Zápis z jednání komise dopravy dne 18. 2. 2013 
(Příloha č. 22, 22A, předkládá Ing. O. Štarha, zpracovala Ing. V. Indrová) 
 
Radě města Kuřimi je předložen k projednání zápis z jednání komise dopravy ze dne 18. 2. 2013. 
 
Příloha: zápis z jednání komise dopravy dne 18. 2. 2013. 
 
 
Z jednání odešel D. Holman. 
 
 
Diskuse: 
Bod č. 1 – schvaluje: 
Hlasováno: pro 4, nepřítomen 1 D. Holman. 
 
 
Na jednání se dostavil D. Holman. 
 
 
Bod č. 2 – na vědomí: 
Hlasováno: pro 5. 
 
Přijaté usnesení: 116/2013 - RM bere na vědomí závěry z jednání komise dopravy ze dne 18. 2. 

2013 v bodě č. 2 a schvaluje bod č. 1 dle zápisu v příloze. 
Hlasováno: pro 5. 
 
 
 

23. Žádost o příspěvek na dítě navštěvující „Lesní rodinný klub na 
Tišnovsku“ 
(Příloha č. 23, předkládá Mgr. Ing. D. Sukalovský) 
 
Dne 18. 2. 2013 byla doručena žádost "Za sebevědomé Tišnovsko, o.s." IČ 26635160, se sídlem 
Majorova 1709, 666 01 Tišnov, o projednání příspěvku na dítě navštěvující Lesní rodinný klub na 
Tišnovsku a to Davida Walsbergera, narozeného xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxxx 664 34 Kuřim. 
 
Diskuse: 
O. Štarha – nesouhlasí. 
 
Návrh usnesení: RM schvaluje poskytnutí příspěvku ve výši 5.700,- Kč sdružení "Za sebevědomé 

Tišnovsko, o.s.", se sídlem Majorova 1709, 666 01 Tišnov, IČ 26635160, pro 
Davida Walsbergera, narozeného xxxxxxxxxxx, bytem xxxxxxxxxxxxxx 664 34 
Kuřim, navštěvující Lesní rodinný klub na Tišnovsku. 

Hlasováno: pro 0, proti 3 (D. Sukalovský, D. Holman, Z. Kříž), zdrželi se 2 (O. Štarha, 
J. Koláček). 
Usnesení nebylo přijato. 
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24. Výběrové řízení „Zateplení MŠ na ulici Komenského v Kuřimi“ 
Zahájení zadávacího řízení na výběr dodavatele veřejné zakázky města Kuřimi 
Název (předmět) zakázky: „Zateplení MŠ na ulici Komenského v Kuřimi“ 
Evidenční číslo v knize zakázek: VZ-OI-2013-002 
Zajišťující odbor (ZO):   OI 
(Příloha č. 24, 24A, 24B,předkládá Ing. O. Štarha, zpracovala Ing. J. Honců) 
 
Jedná se o výběrové řízení na výše uvedenou akci a to v režimu podlimitní veřejné zakázky na 
stavební práce zadávanou ve zjednodušeném podlimitním řízení. Stavební úpravy budou spočívat 
v zateplení a výměně oken. Akce je kryta v rozpočtu města částkou 7.100.000,- Kč, z toho se 
předpokládá dotace ze SFŽP ve výši 3.044.495,- Kč. 
Zajišťujícím odborem pro tuto akci je odbor Investiční, odpovědná osoba p. Honců. Administraci VŘ 
provádí fa KANSPO s.r.o., která rovněž zajišťovala podání žádosti o dotaci. Fa KANSPO s.r.o. 
sestavila zadávací dokumentaci, kterou OI průběžně připomínkoval, zadávací dokumentace prošla 
dne 18. 2. 2013 kontrolou ze strany SFŽP. 
Na základě výše uvedeného OI doporučuje radě města schválit zahájení zadávacího řízení, zadávací 
dokumentaci a návrh smlouvy o dílo a návrh členů hodnotící komise. Termíny pro podání nabídek 
budou upřesněny před zveřejněním výzvy v souladu s lhůtami danými v zákoně o veřejných 
zakázkách. 

Návrh členů hodnotící komise:  Návrh náhradníků hodnotící komise: 
1. Mgr. Ing. Drago Sukalovský  1.  Jiří Koláček 
2. Ing. Oldřich Štarha   2.  Zdeněk Kříž 
3. Ing. Petr Němec   3.  Ing. Miluše Macková 
4. Ing. Vít Ševčík    4.  Ing. Lucie Kleinová (zástupce projektanta) 
5. Stanislav Bartoš   5.  Ing. Jindřiška Honců 
Zapisovatel: Ing. Nikol Holanová zástupce administrátora veřejné zakázky fy KANSPO 

 
Příloha č. 1:  Zadávací dokumentace 
Příloha č. 2:  Návrh smlouvy o dílo 
 
Přijaté usnesení: 117/2013 - RM schvaluje zahájení zadávacího řízení k podání nabídky na 

podlimitní veřejnou zakázku na stavební práce zadávanou ve zjednodušeném 
podlimitním řízení s názvem „Zateplení MŠ na ulici Komenského v Kuřimi“, dále 
schvaluje zadávací dokumentaci vč. návrhu smlouvy o dílo a jmenuje členy 
a náhradníky hodnotící komise ve složení podle návrhu. 

Hlasováno: pro 5. 
 
 
 

24.1. Výběrové řízení „Zateplení MŠ na ulici Jungmannova v Kuřimi“ 
Zahájení zadávacího řízení na výběr dodavatele veřejné zakázky města Kuřimi 
Název (předmět) zakázky: „Zateplení MŠ na ulici Jungmannova v Kuřimi“ 
Evidenční číslo v knize zakázek: VZ-OI-2013-003 
Zajišťující odbor (ZO):   OI 
(Příloha č. 24, 24C, 24D, předkládá Ing. O. Štarha, zpracovala Ing. J. Honců) 
 
Jedná se o výběrové řízení na výše uvedenou akci a to v režimu podlimitní veřejné zakázky na 
stavební práce zadávanou ve zjednodušeném podlimitním řízení. Stavební úpravy budou spočívat 
v zateplení a výměně oken. Akce je kryta v rozpočtu města částkou 6.800.000,- Kč, z toho se 
předpokládá dotace ze SFŽP ve výši 1.941.153,- Kč.  
Zajišťujícím odborem pro tuto akci je odbor Investiční, odpovědná osoba p. Honců. Administraci VŘ 
provádí fa KANSPO s.r.o., která rovněž zajišťovala podání žádosti o dotaci. Fa KANSPO s.r.o. 
sestavila zadávací dokumentaci, kterou OI průběžně připomínkoval, zadávací dokumentace prošla 
dne 15. 2. 2013 kontrolou ze strany SFŽP. 
Na základě výše uvedeného OI doporučuje radě města schválit zahájení zadávacího řízení, zadávací 
dokumentaci a návrh smlouvy o dílo a návrh členů hodnotící komise. Termíny pro podání nabídek 
budou upřesněny před zveřejněním výzvy v souladu s lhůtami danými v zákoně o veřejných 
zakázkách. 
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Návrh členů hodnotící komise:  Návrh náhradníků hodnotící komise: 
6. Mgr. Ing. Drago Sukalovský  1.  Jiří Koláček 
7. Ing. Oldřich Štarha   2.  Zdeněk Kříž 
8. Ing. Petr Němec   3.  Ing. Miluše Macková 
9. Ing. Vít Ševčík    4.  Ing. Lucie Kleinová (zástupce projektanta) 
10. Stanislav Bartoš   5.  Ing. Jindřiška Honců 
Zapisovatel: Ing. Nikol Holanová zástupce administrátora veřejné zakázky fy KANSPO 

 
Příloha č. 1: Zadávací dokumentace 
Příloha č. 2: Návrh smlouvy o dílo 
 
Přijaté usnesení: 118/2013 - RM schvaluje zahájení zadávacího řízení k podání nabídky na 

podlimitní veřejnou zakázku na stavební práce zadávanou ve zjednodušeném 
podlimitním řízení s názvem „Zateplení MŠ na ulici Jungmannova v Kuřimi“, dále 
schvaluje zadávací dokumentaci vč. návrhu smlouvy o dílo a jmenuje členy 
a náhradníky hodnotící komise ve složení podle návrhu. 

Hlasováno: pro 5. 
 
 
 
 

25. Prodloužení termínu dodání cedulek s orientačními čísly 
(Příloha č. 25, 25A, předkládá Ing. O. Štarha, zpracovala Mgr. D. Montagová) 
 
Na základě schváleného usnesení RM 703/2012 ze dne 5. 12. 2012 byla uzavřena kupní smlouva se 
společností Pavol Krasňanský SMALT K.A.M. – Smaltovňa, se sídlem Pod Kalváriou, 909 01 Skalica, 
IČ 22 706 461, na zhotovení a dodávku orientačních čísel za cenu 245.909,- Kč (bez DPH). Zakázka 
je kryta finanční částkou z rozpočtu města ve výši 310.000,- Kč z ORG 1227-0 „Orientační čísla“. 
Dne 20. 2. 2013 společnost podala žádost o prodloužení termínu plnění zakázky o 14 dnů z důvodu 
závažné poruchy na elektrické vypalovací peci. Dle kupní smlouvy je termín dodání 28. 2. 2013. 
Vzhledem k tomu, že s firmou bylo dobré jednání, upravila přivezené vzorky cedulek podle našich 
požadavků nad rámec zadávací dokumentace bez navýšení ceny a přistoupila na prodloužení záruční 
doby na 5 let, doporučujeme prodloužit termín a neuplatňovat jednorázovou smluvní pokutu ve výši 
20.000,- Kč dle kupní smlouvy. 
 
Příloha: Dodatek č. 1 
 
Přijaté usnesení: 119/2013 - RM schvaluje uzavření dodatku č. 1 kupní smlouvy společností Pavol 

Krasňanský SMALT K.A.M.-Smaltovňa, se sídlem Pod Kalváriou, 909 01 Skalica, 
IČ 22 706 461, kterým se mění termín dodání cedulek orientačních čísel do 
14. 3. 2013. 

Hlasováno: pro 5. 
 
 
 
 

27. Energetika Kuřim, a.s. – smlouva o dodávce pitné vody 
(Příloha č. 27, 27A, předkládá Mgr. Ing. D. Sukalovský) 
 
Na základě Zákona č. 205/2012 Sb., kterým se mění Zákon č. 235/2004 Sb. o dani z přidané hodnoty, 
platné od 1. 1. 2013 a navýšení ceny dodavatelem je předložena ke schválení „Smlouva o dodávce 
pitné vody“ pro sportovní areál  - fotbalové hřiště, parcela č. 2971/1, k. ú. Kuřim. 
 
Diskuse: 
Z. Kříž – jaká je cena za poskytovanou službu? 
D. Sukalovský – staženo s podmínkou dohodnout pevnou cenu. Cena bude stanovena na 1 rok 
a měněna dodatky. 
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Z jednání odešel v 16,30 hod. Ing. O. Štarha. 
 
 
Návrh usnesení: RM schvaluje uzavření „Smlouvy o dodávce pitné vody VO – 16 – 2013“ se 

společností ENERGETIKA KUŘIM, a.s., Štefánikova 41, č. p. 110, 602 00 Brno, IČ 
28260945, a zajištění dodávky vody pro sportovní areál – fotbalové hřiště, parcela 
č. 2971/1, k. ú. Kuřim. 

O tomto usnesení nebylo hlasováno. 
 
 
 
Starosta ukončil jednání RM v 16,31 hodin. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Mgr. Ing. Drago Sukalovský Jiří Koláček 
starosta města 1. místostarosta města 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ověřovatel zápisu: Zdeněk Kříž 
 
 
 
 
 
 
V Kuřimi dne 20. 2. 2013 
 
Zapsala: Petra Glosová 
 
 
 
Přílohy: 
1, 1A   Plnění usnesení Rady města Kuřimi k 13. 2. 2013 
2, 2A, 2B, 2C E. ON Distribuce, a.s. – zřízení věcného břemene pro stavbu „Kuřim, Na 

Vyhlídce, DPNN, Motyčka“ 
3   Objekt sociálního bydlení – prodloužení smluv o ubytování 
4, 4A   František Juran – splátkový kalendář 

Pořadník č. 32 žadatelů o pronájem obecního bytu dle Pravidel Města Kuřimi 
č. 1/2012 
Kotlán Radek – výpověď nájmu bytu 
Hana Melicharová – výpověď nájmu 
Manželé Božikovi – prominutí poplatku z prodlení 

5, 5A, 5B  Zpráva o vymáhání pohledávek za rok 2012 
6, 6A   Smlouva o dílo „ Kuřim, ul. Zámecká – výměna hydrantu“ 
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7, 7A, 7B Rozhodnutí o přidělení zakázky města Kuřimi - Administrace zadávacího 
řízení na výběr zhotovitele stavby „Rekonstrukce sportoviště u ZŠ 
Jungmannova Kuřim“ 

8, 8A VO Jestřábova, Rozdělovací – Smlouva o sdružených službách dodávky 
elektřiny s E. ON Energie, a.s. 

9, 9A, 9B  Výběrové řízení „Zateplení ZŠ na ulici Komenského v Kuřimi“ 
10, 10A   Smlouva o poskytování služeb 
11, 11A   Kupní smlouva výkupu surového dříví 
12, 12A   Výjimky z dopravního značení 
13   Zpráva o činnosti odboru finančního 
14, 14A, 14B  Zpráva o činnosti odboru životního prostředí 
15, 15A, 15B, 15C Zpráva o činnosti odboru majetkoprávního (OMP) 

Zpráva inventarizační komise 
16   Další postup aktualizace Strategického plánu rozvoje města 
17, 17A, 17B, 17C Přidělení bytu v Domě s pečovatelskou službou Kuřim 
18, 18A – 18F Zahájení zadávacího řízení na výběr dodavatele „Dodávka vozidla 

s výměnnou mycí nástavbou“ 
19, 19A, 19B, 19C Dořešení přístupu na pozemky par. č. 2627/2 a 2627/5 
20   Opatření sociální politiky města v oblasti bydlení 
21, 21A   Zápis komise stavební ze dne 18. 2. 2013 
22, 22A, 22B  Zápis z jednání komise dopravy dne 18. 2. 2013 
23   Žádost o příspěvek na dítě navštěvující „Lesní rodinný klub na Tišnovsku“ 
24, 24A – 24D  Výběrové řízení „Zateplení MŠ na ulici Komenského v Kuřimi“ 

Výběrové řízení „Zateplení MŠ na ulici Jungmannova v Kuřimi“ 
25, 25A   Prodloužení termínu dodání cedulek s orientačními čísly 
26, 26A, 26B, 26C „Wellness Kuřim – gastro zařízení“ - Rozhodnutí o přidělení zakázky 
27, 27A   Energetika Kuřim, a.s. – smlouva o dodávce pitné vody 


