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Z á p i s   č í s l o  07/2013 
 

ze schůze Rady města Kuřimi konané dne 6. 3. 2013 v zasedací místnosti MěÚ 
Kuřim 

 
Přítomni:  Mgr. Ing. Drago Sukalovský starosta 

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

 
   Mgr. Alena Zimmermannová tajemnice MěÚ 
 
 
Nepřítomen:  Jiří Koláček    1. místostarosta 
 
 
Ověřovatel zápisu: Zdeněk Kříž 
 
 
Starosta zahájil jednání v 14,11 hodin, na zahájení jednání byli přítomni 4 členové RM. 
RM je usnášeníschopná. 
 
 
Program jednání: 
 

1.  Plnění usnesení Rady města Kuřimi k 27. 2. 2013 
 

2.  Jan Krich – žádost o ubytování v chatě Zlobice 
 

3.  Úřad práce ČR – pronájem kanceláře v budově MěÚ Kuřim 
3.1.  Věra Fialová – pronájem kanceláře v objektu č. p. 950 
3.2.  Manželé Havránkovi – výpověď nájmu bytu 
3.3.  Manželé Pařízkovi – výpověď nájmu bytu 
3.4.  Zdeněk Kulíšek – výpověď nájmu bytu 
3.5.  Zahájení zadávacího řízení na výběr dodavatele veřejné zakázky města Kuřimi 

 
4.  E. ON Distribuce, a.s. – zřízení věcného břemene pro stavbu „Kuřim, Zahradní, 

kab. sm. Ondrášková, p. č. 414“ 
4.1.  E. ON Distribuce, a.s. – zřízení věcného břemene pro stavbu „Kuřim, 

Komenského, obnova příp., Škola Kuřim“ 
 

5.  Hřbitov – nájemné + služby 
 

6.  Telefónica Czech Republic, a.s. – zřízení věcného břemene pro stavbu „M 293-2-
0084; VPI Kuřim nám. 1. Května – překládka VTA“ 

 
7.  Opatření sociální politiky města v oblasti bydlení 

 
8.  Schválení plánu odpadového hospodářství Města Kuřimi 

 
9.  Dodatek č. 1 k dohodě č. 1/2004 ze dne 16. 1. 2004 o náhradě za přičleněné 

honební pozemky ke společenstevní honitbě Malhostovice 
 

10.  Dodatek ke smlouvě č. 2010/O/0126 o zpětném odběru elektrozařízení 
 

11.  Výroční zprávy o hospodaření za rok 2012 a návrh na rozdělení zlepšeného 
výsledku hospodaření za rok 2012 do fondů dle zákona č. 250/2000 Sb., 
o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, v platném znění 
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12.  Výběrové řízení na dodavatele sortimentu tiskovin, reklamních předmětů 
a razítek 

 
13.  Zřízení pracovního místa interního auditora 

 
14.  Rozbor hospodaření CSS Kuřim za rok 2012 

 
15.  Odpisový plán dlouhodobého majetku – aktualizace na rok 2012 

 
16.  Změna komise pro výběr uchazeče do Domu s pečovatelskou službou 

 
17.  Závěry komise pro životní prostředí 

 
18.  Informace o jednání Komise Zdravého města Rady města Kuřimi 

 
19.  Dopis Radě města Kuřimi 

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

 
21.  Výpůjčka vývěsní skříňky pro MO ČSSD 

 
22.  Informace o jednání Komise Zdravého města Rady města Kuřimi 

 
23.  Pozemek p. č. 2635/1 – souhlas s umístěním stavby 

 
24.  Rozhodnutí o přidělení zakázky města Kuřimi „Konzultační a poradenská 

činnost k zadávacímu řízení na veřejnou zakázku na realizaci projektu „Zvýšení 
kvality procesního a finančního řízení města Kuřim a implementace opatření 
vedoucích k vyšší transparentnosti a otevřenosti MěÚ Kuřim“ 

 
25.  Výběrové řízení „Dodávka a montáž interiéru pro odbor dopravy MěÚ Kuřim“ 

 
26.  Žádost o povolení užití loga města Kuřim 

 
27.  Smlouva o předání věcného daru 

 
28.  Smlouva o vytvoření díla 

 
29.  Různé 

 
 
 
Na jednání byli přítomni Ing. Pančík, pan Hastík a S. Bartoš – vedoucí odboru investičního. 
 
Diskuse: 
D. Sukalovský – přivítal hosty na jednání RM. Jednání se bude týkat výstavby STK a čerpací stanice 
na ul. Tišnovská. 
S. Bartoš – STK proběhlo kolaudací. Kolaudační rozhodnutí ale ještě není. Benzinová stanice by měla 
být přístupná ze silnice  II. třídy, projíždělo by se areálem stanice a podél hřbitova zpět na silnici 
II. třídy. 
D. Sukalovský – projekt byl posuzován v komisi stavební i komisi dopravy. Komise stavební 
nesouhlasí z důvodu, že objekt porušuje symboliku hřbitova. Komise dopravní navrženou situaci 
doporučuje. 
O. Štarha – má to svou logiku, dopravní komise to posuzuje pouze z pohledu dopravy. Předseda 
komise stavební je spoluautorem návrhu hřbitova, proto je logické, že se mu to nelíbí. 
D. Sukalovský – nyní je předložen návrh, který s sebou přináší nákupy a prodeje pozemků. Také 
případnou povinnost města odkoupit v budoucnu pozemky na parkoviště. 
p. Hastík – s panem Dočekalem se dohodli, že náklady uhradí. Pro město vyplývá povinnost rozšíření 
komunikace. Pozemek pod nově budovanou křižovatkou je otázkou cca 30 tisíc Kč. Jinak je 
požadavek za pozemky cca 1.000 Kč/m2. Jedná se o přibližně 300-400 m2. 
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D. Holman – s výkupem pozemků nesouhlasí. Město Kuřim i p. Dočekal má v této lokalitě svůj záměr, 
mělo by dojít ke kompenzaci. 
S. Bartoš – v předložené variantě se jedná o tom, že auta jezdí po obecní komunikaci a je snahou 
zajistit bezpečnost chodců. 
p. Hastík – nyní probíhá územním řízení a potřebují souhlas města. 
D. Holman – souhlas města s tímhle řešení je. 
O. Štarha – chce, aby bylo řešeno komplexně. Navrhuje jednat s p. Dočekalem o ceně. 
D. Holman – nyní jsme schopni s tímto předloženým návrhem souhlasit. Ale bez jakékoliv další 
podmínky. Navrhuje dále jednat s p. Dočekalem o ceně, pozemek nemá hodnotu 1.000 Kč/m2. 
D. Sukalovský – navrhuje pověřit D. Holmana vyjednáváním s R. Dočekalem o ceně pozemku. 
D. Holman – nesouhlasí s nákupem pozemků, proto s tímto návrhem nesouhlasí. 
S. Bartoš – mělo by se jednat o souhlasu s technickým řešením dopravní infrastruktury k pozemkům. 
D. Sukalovský – navrhuje hlasovat o usnesení: 
 
Přijaté usnesení: 120/2013 - RM schvaluje dopravní řešení infrastruktury v souvislosti s výstavbou 

STK a benzínové stanice na ulici Tišnovská, parc. č. 2731/11 a parc. č. 2731/12 
dle přílohy. 

Hlasováno: pro 4, nepřítomen 1 (J. Koláček). 
 
O. Štarha – žádá starostu města vyjednávat o odkupu pozemků za co nejvýhodnějších podmínek pro 
město. 
 
 
Z jednání odešli v 14,36 hod. Ing. Pančík, p. Hastík, S. Bartoš a D. Holman. 
 
 
 

1. Plnění usnesení Rady města Kuřimi k 27. 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: nesplněné úkoly v mezidobí do 27. 2. 2013. 
 
Přijaté usnesení: 121/2013 - RM bere na vědomí stav plnění usnesení k 27. 2. 2013. 
Hlasováno: pro 3, nepřítomni 2 (J. Koláček, D. Holman). 
 
 
 

2. Jan Krich – žádost o ubytování v chatě Zlobice 
(Příloha č. 2, 2A, předkládá, Mgr. Ing. D. Sukalovský, zpracovala J. Chaloupková 
 
Jan Krich, trvale bytem xxxxxxxxxxxxxxxxx 664 34 Kuřim, požádal dne 25. 2. 2013 RM o pronájem 
lůžka v objektu chaty ev. č. 216 v k. ú. Malhostovice. 
Návrh na uzavření nájemní smlouvy s p. Krichem, jejímž předmětem je pronájem lůžka v chatě 
Zlobice, je předkládán na základě iniciativy inspektora veřejného pořádku. 
OMP navrhuje schválit pronájem lůžka na 3 měsíce, s tím, že smlouva může být uzavírána opakovaně 
na dobu jednoho měsíce. Výše nájmu lůžka činí 500,- Kč/měs. + 21% DPH, tj. 605,- Kč/měs. 
 
Příloha: návrh smlouvy 
 
Přijaté usnesení: 122/2013 - RM schvaluje uzavření nájemní smlouvy s Janem Krichem, trvale 

bytem xxxxxxxxxxxxx 664 34 Kuřim, ve věci pronájmu lůžka v objektu chaty 
ev. č. 216 na pozemku parc. č. 775/3 v k. ú. Malhostovice od 7. 3. 2013 do 
31. 5. 2013 za cenu 605,- Kč/měsíčně. 

Hlasováno: pro 3, nepřítomni 2 (J. Koláček, D. Holman). 
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3. Úřad práce ČR – pronájem kanceláře v budově MěÚ Kuřim 
(Příloha č. 3, 3A, 3B, předkládá Mgr. Ing. D. Sukalovský, zpracovala A. Janoušková) 
 
RM na své schůzi dne 6. 2. 2013 schválila pod číslem usnesení 65/2013 záměr na pronájem 
nebytového prostoru (kanceláře č. 114) umístěného v I. nadzemním podlaží budovy č. p. 968, na 
pozemku p. č. 1742 vše k. ú. Kuřim, ve prospěch Česká republika - Úřad práce ČR, se sídlem Karlovo 
nám. 1359/1, Praha, IČ 72496991, za nájemné ve výši 93,- Kč/m

2
/měs. + paušální poplatek za služby 

ve výši 75,- Kč/m
2
/měs. + 21% DPH s roční valorizací, na dobu neurčitou, s šestiměsíční výpovědní 

lhůtou. 
Záměr byl na úřední desce zveřejněn od 11. 2. 2013 do 26. 2. 2013. V této lhůtě nebyly k záměru 
podány žádné připomínky. 
OMP doporučuje ošetřit nájemní vztah formou dodatku č. 1 k původní smlouvě č. 2011/O/0120, kde 
bude rozšířen předmět nájmu. Výše nájemného za mobiliář bude stanovena dodatečně podle hodnoty 
požadovaných věcí. 
Současně s uzavřením nové nájemní smlouvy bude dohodou ukončena nájemní smlouva 
č. 2012/O/0022 ze dne 31. 5. 2012, která upravovala pronájem místnosti č. 118 v budově městského 
úřadu. 
 
Příloha A – návrh dodatku 
Příloha B – dohoda o ukončení nájmu 
 
Přijaté usnesení: 123/2013 - RM schvaluje uzavření dodatku č. 1 nájemní smlouvy č. 2011/O/0120, 

jehož předmětem je pronájem nebytového prostoru (kanceláře č. 114) umístěného 
v I. nadzemním podlaží budovy č. p. 968, na pozemku p. č. 1742 vše k. ú. Kuřim, 
ve prospěch Česká republika - Úřad práce ČR, se sídlem Karlovo nám. 1359/1, 
Praha, IČ 72496991, za nájemné ve výši 93,- Kč/m

2
/měs. + paušální poplatek za 

služby ve výši 75,- Kč/m
2
/měs. + 21% DPH s roční valorizací, na dobu neurčitou, 

s šestiměsíční výpovědní lhůtou. 
 
Přijaté usnesení: 124/2013 - RM schvaluje ukončení nájemní smlouvy č. 2012/O/0022, jejímž 

předmětem je pronájem nebytového prostoru (kancelář č. 118) umístěného 
v I. nadzemním podlaží budovy č. p. 968 na ul. Jungmannova v Kuřimi s Českou 
republikou – Úřadem práce ČR, se sídlem Karlovo nám. 1359/1, Praha, IČ 
72496991, a to dohodou ke dni 31. 3. 2013. 

Bylo hlasováno pro obě usnesení současně: pro 3, nepřítomni 2 (J. Koláček, D. Holman). 
 
 
 

3.1. Věra Fialová – pronájem kanceláře v objektu č. p. 950 
(Příloha č. 3, 3C, předkládá Mgr. Ing. D. Sukalovský, zpracovala A. Janoušková) 
 
Rada města Kuřimi na své schůzi dne 6. 2. 2013 schválila pod číslem usnesení 69/2013 záměr na 
pronájem nebytového prostoru umístěného ve II. NP objektu č. p. 950, ul. Jungmannova, Kuřim, a to 
místnosti č. 2 o celkové výměře 12,3 m

2
 paní Věře Fialové, trvale bytem xxxxxxxxxxxxxxxx Brno, 

IČ 18141544, na dobu neurčitou za nájemné ve výši 128,- Kč/m
2
/měs. + paušální poplatek za služby 

ve výši 75,- Kč/m
2
/měs. + 21% DPH. 

 
Záměr byl v souladu se zákonem o obcích zveřejněn na úřední desce od 11. 2. 2013 do 26. 2. 2013. 
Proti záměru nebyla podána žádná připomínka. 
 
Příloha C – návrh nájemní smlouvy 
 
Přijaté usnesení: 125/2013 - RM schvaluje uzavření nájemní smlouvy, jejímž předmětem je 

pronájem nebytového prostoru umístěného ve II. NP objektu č. p. 950, ul. 
Jungmannova, Kuřim, a to místnosti č. 2 o celkové výměře 12,3 m

2
 paní Věře 

Fialové, trvale bytem xxxxxxxxxxxxxxxx Brno, IČ 18141544, za nájemné ve výši 
128,- Kč/m

2
/měs. + paušální poplatek za služby ve výši 75,- Kč/m

2
/měs. + 21% 

DPH s roční valorizací, na dobu neurčitou s tříměsíční výpovědní lhůtou. 
Hlasováno: pro 3, nepřítomni 2 (J. Koláček, D. Holman). 
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Na jednání se dostavil v 14,39 hod. D. Holman a Mgr. P. Kavka – vedoucí odboru majetkoprávního. 
 
 
Diskuse: 
D. Holman – žádá o projednání připomínek k bodu č. 1 – „Plnění usnesení Rady města Kuřimi 
k 27. 2. 2013“: 
Usnesení č. 118/2012 je splněno. Usnesení č. 529/2012 - žádá 1. místostarostu o informaci, proč se 
od 15. 1. 2013, kdy bylo schváleno usnesení č. 26/2013, ještě v březnu 2013 čeká na to, až nám 
společnost Energy Benefit Centre a.s. zašle podepsanou smlouvu? Usnesení č. 45/2013 je schváleno. 
 
 
 

3.2. Manželé Havránkovi – výpověď nájmu bytu 
(Příloha č. 3, předkládá Mgr. Ing. D. Sukalovský, zpracovala A. Janoušková) 
 
Manželé Vlastimil a Zdeňka Havránkovi jsou společnými nájemci obecního bytu č. xxxxxxx o velikosti 
2+1, který je umístěn ve II. NP bytového domu č. p. xxxx a xxxx v ul. xxxxxxxxxxx na pozemcích p. č. 
4293 a p. č. 4294 vše v k. ú. Kuřim. Panu Havránkovi byl byt přidělen Rozhodnutím o přidělení bytu ze 
dne 15. 10. 1982. 
Dle výpisu z KN je od září 2011 paní Zdeňka Havránková vlastníkem rodinného domu č. p. xxx v ul. 
xxxxxxxxxxx v Kuřimi – Podlesí. 
Dle ustanovení § 711 odst. 2 písm. c) občanského zákoníku může pronajímatel vypovědět nájem bez 
přivolení soudu v případě, má-li nájemce dva nebo více bytů, vyjma případů, že na něm nelze 
spravedlivě požadovat, aby užíval pouze jeden byt. 
 
Vzhledem k výše uvedenému navrhuje OMP, aby byla manž. Havránkovým dána výpověď nájmu bytu 
ve smyslu § 711 odst. 2 písm. c). Důvodem je užívání bytu č. xxxxx z titulu nájmu bytu a vlastnické 
právo k rodinnému domu. Výpovědní lhůta činí tři měsíce a počíná běžet od prvého dne měsíce 
následujícího po měsíci, v němž byla výpověď doručena společným nájemcům. 
 
Diskuse: 
Z. Kříž – jak bylo zjištěno, že majitelé jsou vlastníky jiných nemovitostí? 
P. Kavka – pomocí ISKN. 
Z. Kříž – jak jsou lustrováni ostatní nájemci? 
P. Kavka – postupně, prozatím nejsou všechny byty prověřeny. 
D. Holman – žádá dotáhnout vše do konce. Předložené výpovědi nyní schvalme a pokračujme 
v dalším prověřování nájemníků. Navrhuje pověřit tímto úkolem odbor majetkoprávní. 
P. Kavka – všechny byty se prověří a předloží se celkový seznam. 
D. Sukalovský – byl by nejprve pro vypracování celého seznamu a poté nad tím jednat. 
Z. Kříž – bylo zjišťováno, v jakém stavu jsou nemovitosti - RD? 
P. Kavka – upozorňuje, že nájemce může u soudu tvrdit, že na něm nelze spravedlivě požadovat, aby 
užíval 1 byt. Pokud tuto skutečnost soudu prokáže, soud může dojít k závěru, že pronajímatel dal 
výpověď v rozporu se zákonem. 
O. Štarha – je pro schválení. 
Z. Kříž – je pro vypracování celkového seznamu. 
 
 
Na jednání se dostavila v 14,57 hod. A. Janoušková – referentka odboru majetkoprávního. 
 
 
A. Janoušková – prověřeno bylo cca 50 bytů. Nyní našla 4 byty, kterých se to týká. 
Z. Kříž – kolik času prověřování zabere? 
A. Janoušková – těžko říct, musela by se tomu plně věnovat. Příští týden má nahlášenou dovolenou. 
D. Holman – myslí si, že by to mohlo být splněno do konce měsíce. Kontroly pokračují a budou 
dokončeny do posledního nájemníka. 
D. Sukalovský – je pro schválení, až bude hotov celkový seznam. Stahuje tento materiál z jednání. 
Z. Kříž – je pro schválení až po předložení celkového seznamu. 
D. Holman – nyní by předložené výpovědi schválil. 
D. Sukalovský - stahuje tento materiál z jednání. 
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Z jednání odešla v 15,01 hod. A. Janoušková. 
 
 
Návrh usnesení: RM schvaluje výpověď nájmu bytu č. xxxxxx umístěného ve II. NP bytového domu 

č. p. xxxx a č. p. xxxxx ul. xxxxxxxxxxxx manž. Vlastimilu a Zdeňce Havránkovým, 
oba trvale bytem xxxxxxxxxxxxxxx Kuřim, ve smyslu § 711 odst. 2 písm. c) 
občanského zákoníku. Výpovědní lhůta činí 3 měsíce. 

 
 
 

3.3. Manželé Pařízkovi – výpověď nájmu bytu 
(Příloha č. 3, předkládá Mgr. Ing. D. Sukalovský, zpracovala A. Janoušková) 
 
Manželé Miloslav a Ivanka Pařízkovi jsou společnými nájemci obecního bytu č. xxxxxxxxx o velikosti 
3+1, který je umístěn v VI. NP bytového domu č. p. xxxx a xxxx v ul. xxxxxxxxx na pozemcích 
p. č. 4295 a p. č. 4296 vše v k. ú. Kuřim. Panu Pařízkovi byl byt přidělen Rozhodnutím o přidělení bytu 
ze dne 15. 10. 1982. 
Dle výpisu z KN jsou manž. Pařízkovi spoluvlastníky (SJM) rodinného domu č. p. xx v obci Brumov. 
Dále je pan Pařízek výlučným vlastníkem rodinného domu č. p. xx v obci Brumov – na této nemovitosti 
vázne věcné břemeno bytu pro pana Františka Pařízka. 
Dle ustanovení § 711 odst. 2 písm. c) občanského zákoníku může pronajímatel vypovědět nájem bez 
přivolení soudu v případě, má-li nájemce dva nebo více bytů, vyjma případů, že na něm nelze 
spravedlivě požadovat, aby užíval pouze jeden byt. 
 
Vzhledem k výše uvedenému navrhuje OMP, aby byla manž. Pařízkovým dána výpověď nájmu bytu 
ve smyslu § 711 odst. 2 písm. c). Důvodem je užívání bytu č. xxxxxxx z titulu nájmu bytu a vlastnické 
právo ke dvěma rodinným domům. Výpovědní lhůta činí tři měsíce a počíná běžet od prvého dne 
měsíce následujícího po měsíci, v němž byla výpověď doručena společným nájemcům. 
 
Diskuse: 
D. Sukalovský - stahuje tento materiál z jednání. 
 
Návrh usnesení: RM schvaluje výpověď nájmu bytu č. xxxxxxx umístěného v VI. NP bytového 

domu č. p. xxxx a č. p. xxxx ul. xxxxxxxxxxxxx manž. Miloslavu a Ivance 
Pařízkovým, oba trvale bytem xxxxxxxxxxxxxxx Kuřim, ve smyslu § 711 odst. 2 
písm. c) občanského zákoníku. Výpovědní lhůta činí 3 měsíce. 

 
 
 

3.4. Zdeněk Kulíšek – výpověď nájmu bytu 
(Příloha č. 3, předkládá Mgr. Ing. D. Sukalovský, zpracovala A. Janoušková) 
 
Manželé Zdeněk a Marie Kulíškovi jsou společnými nájemci obecního bytu č. xxxxx o velikosti 2+1, 
který je umístěn ve III. NP bytového domu č. p. xxx a xxx na ul. xxxxxxxxxxxxxx na pozemcích 
p. č. 1812 a p. č. 1813 vše v k. ú. Kuřim. Panu Kulíškovi byl byt přidělen Rozhodnutím o přidělení 
podnikového bytu ze dne 22. 3. 1990. 
Dle výpisu z KN je pan Kulíšek výlučným vlastníkem rodinného domu č. p. xx v obci Lipůvka. 
Dle ustanovení § 711 odst. 2 písm. c) občanského zákoníku může pronajímatel vypovědět nájem bez 
přivolení soudu v případě, má-li nájemce dva nebo více bytů, vyjma případů, že na něm nelze 
spravedlivě požadovat, aby užíval pouze jeden byt. 
 
Vzhledem k výše uvedenému navrhuje OMP, aby byla manž. Kulíškovým dána výpověď nájmu bytu 
ve smyslu § 711 odst. 2 písm. c). Důvodem je užívání bytu č. xxxxx z titulu nájmu bytu a vlastnické 
právo k rodinnému domu. Výpovědní lhůta činí tři měsíce a počíná běžet od prvého dne měsíce 
následujícího po měsíci, v němž byla výpověď doručena společným nájemcům. 
 
 
Diskuse: 
D. Sukalovský - stahuje tento materiál z jednání. 
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Návrh usnesení: RM schvaluje výpověď nájmu bytu č. xxxxx umístěného ve III. NP bytového domu 

č. p. xxx a č. p. xxx ul. xxxxxxxxxxxxxxx manž. Zdeňku a Marii Kulíškovým, oba 
trvale bytem xxxxxxxxxxxxxxxxxx Kuřim, ve smyslu § 711 odst. 2 písm. c) 
občanského zákoníku. Výpovědní lhůta činí 3 měsíce. 

 
 
 

3.5. Zahájení zadávacího řízení na výběr dodavatele veřejné zakázky 
města Kuřimi 
Předmět (název) zakázky: „Výměna oken v obecních bytech“ 
Evidenční číslo zakázky: C-OMP-2013-001 
Zajišťující odbor (ZO):  Odbor majetkoprávní (OMP) 
(Příloha č. 3, 3D, 3E, předkládá Mgr. Ing. D. Sukalovský, zpracovala A. Janoušková) 
 
OMP eviduje několik žádostí nájemců obecních bytů o výměnu oken. Jedná se o původní dřevěná 
okna, která jsou ve špatném technickém stavu. 
Žádost podali tito nájemci: 
Votrubcová Blažena, xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx Kuřim, byt 2+1 
Suchá Vladimíra, xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx Kuřim, byt 2+1 
Dvořák Miroslav, xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx Kuřim, byt 2+1 
Mihályová Nikola, xxxxxxxxxxxxxxxxxxx Kuřim, byt 2+1 
Movsisyan Marija, xxxxxxxxxxxxxxxxxxx Kuřim, byt 3+1 – 2 okna již vyměněna 
Malá Iveta, xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx Kuřim, byt 2+1 
manž. Mařovi, xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx Kuřim, byt 2+1 
Vyhnálek Radomil, xxxxxxxxxxxxxxxx Kuřim, byt 2+1 
Pěničková Lenka, xxxxxxxxxxxxxxxx Kuřim, byt 2+1 
prázdný byt, xxxxxxxxxxxxxxxxx Kuřim, 2+1 
prázdný byt, xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx Kuřim, 2+1 
 
Jelikož se jedná o výměnu oken v jedenácti obecních bytech, předpokládaná hodnota přesáhne 
250 tis. Kč bez DPH, ale nepřesáhne 500 tis. Kč bez DPH. Dle Vnitřní směrnice Rady města Kuřimi 
č. 1/2009/RM, o veřejných zakázkách města Kuřimi, schvaluje znění výzvy k podání nabídky rada 
města. 
Akce bude kryta finanční částkou z rozpočtu města na rok 2013, ORG – 1031 000 000. 
OMP doporučuje radě města schválit zahájení zadávacího řízení na výběr zhotovitele výše uvedené 
zakázky podle Vnitřní směrnice Rady města Kuřimi č. 1/2009/RM, dále doporučuje radě města 
schválit znění výzvy k podání nabídky a rovněž doporučuje schválit členy a náhradníky hodnotící 
komise. Komise musí být min. pětičlenná, z toho dva členové musí být radní. 
 
Příloha D – Výzva k podání nabídky 
Příloha E – Návrh členů a náhradníků hodnotící komise 
 
Diskuse: 
Z. Kříž – kdo zpracoval zadávací řízení a podle čeho byly navrženy minimální požadavky? 
P. Kavka – zpracovala A. Janoušková společně s odborem investičním. 
 
Přijaté usnesení: 126/2013 - RM schvaluje zahájení zadávacího řízení na výběr zhotovitele zakázky 

„Výměna oken v obecních bytech“, dále schvaluje znění výzvy k podání nabídky 
a jmenuje členy a náhradníky hodnotící komise ve složení podle návrhu. 

Hlasováno: pro 4, nepřítomen 1 (J. Koláček). 
 
 
Z jednání odešel v 15,03 hod. D. Holman. 
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4. E. ON Distribuce, a.s. – zřízení věcného břemene pro stavbu 
„Kuřim, Zahradní, kab. sm. Ondrášková, p. č. 414“ 
(Příloha č. 4, 4A, 4B, předkládá Mgr. Ing. D. Sukalovský, zpracovala Ing. V. Fidrmucová) 
 
ELprojekty, 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, Zahradní, kab. sm., Ondrášková, pč.414“ – viz příloha 
A, B. 
Stavbou bude dotčený pozemek, který je ve vlastnictví Města Kuřim a to parc. č. 3772/1 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 B. 
 
Příloha A – situace 
Příloha B – smlouva 
 
Přijaté usnesení: 127/2013 - 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. 3772/1 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 3, nepřítomni 2 (J. Koláček, D. Holman). 
 
 
 

4.1. E. ON Distribuce, a.s. – zřízení věcného břemene pro stavbu 
„Kuřim, Komenského, obnova příp., Škola Kuřim“ 
(Příloha č. 4, 4C, 4D, 4E, 4F, předkládá Mgr. Ing. D. Sukalovský, zpracovala Ing. V. Fidrmucová) 
 
Společnost ELQA s.r.o. v zastoupení investora E. ON Distribuce, a.s. zaslala Městu Kuřim k podpisu 
dvě smlouvy o smlouvě budoucí, jejímž předmětem je zřízení věcného břemene v souvislosti se 
stavbou zařízení distribuční soustavy s názvem „Kuřim, Komenského, obnova příp., Škola Kuřim“, 
dále jen „stavba“ – viz příloha C, D, E, F. 
Stavbou budou dotčeny pozemky, které jsou ve vlastnictví Města Kuřim a to parc. č. 2255 a 2258 obě 
v k. ú. Kuřim. Pozemek parc.č. 2255 je zapsaný na LV č. 1 (listu vlastnictví) a pozemek parc č. 2258 je 
zapsaný na LV č. 7071 (pozemek je svěřený k hospodaření příspěvkové organizaci - Základní škola 
Kuřim, Tyršova 1255). Z důvodu rozdílných listů vlastnictví předkládá společnost ELQA s.r.o. dle 
pokynů investora dvě smlouvy. 
Výše uvedenou stavbu vyvolalo město Kuřim v souvislosti se stavbou zateplení ZŠ Komenského. Do 
doby zahájení stavby zateplení ZŠ je potřeba provést nové vedení zemní přípojky NN. Odbor 
investiční se se společností E. ON Distribuce dohodl, že E. ON Distribuce zajistí dokumentaci + 
povolení + finance a město zaplatí pouze propojení od pojistkové skříně k hlavnímu rozvaděči 
v budově – cca 3m. Na základě výše uvedeného OMP a OI doporučuje zřídit věcné břemeno tak, jak 
je navrženo v předložených smlouvách. tj. u pozemku parc. č. 2255 za úplatu ve výši 500,- Kč bez 
DPH a u pozemku parc. č. 2258 za úplatu ve výši 1.000,- Kč bez DPH. 
Věcné břemeno bude zřízeno na dobu neurčitou. Do doby uzavření smlouvy o zřízení věcného 
břemene bude uzavřena smlouva o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene. Budoucí smlouvy 
o zřízení věcného břemene předkládá OMP v příloze E a F. 
 
Příloha C, D – situace 
Příloha E, F – smlouvy 
 
Přijaté usnesení: 128/2013 - RM schvaluje zřízení věcného břemene ve prospěch společnosti 

E. ON Distribuce, a.s., se sídlem v Českých Budějovicích, F. A. Gerstnera 2151/6, 
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PSČ 370 49, IČ 28085400, jako oprávněného z věcného břemene v rozsahu dle 
přílohy na pozemku parc. č. 2255 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 500,- Kč bez DPH na dobu neurčitou, náklady na jeho zřízení ponese 
oprávněný z věcného břemene. 

 
Přijaté usnesení: 129/2013 - 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. 2258 v k. ú. a obci Kuřim, LV č. 7071. 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 1.000,- Kč bez DPH na dobu neurčitou, náklady na 
jeho zřízení ponese oprávněný z věcného břemene. 

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

5. Hřbitov – nájemné + služby 
(Příloha č. 5, 5A, předkládá Mgr. Ing. D. Sukalovský, zpracoval P. Kavka) 
 
V roce 2012 přijala RM dne 30. května následující usnesení č. 269/2012: 
 
„RM schvaluje ceník nájmů hrobových míst a služeb na hřbitově Kuřim s účinností od 1. 7. 2012 dle 
zápisu.“ 
 
Centrum technických služeb Kuřim s.r.o. provádějící správu hřbitova upozornilo OMP na nutnost 
vydávat tento ceník opakovaně, kdy výše služeb musí odpovídat nákladům za předcházející 
kalendářní rok.  
 
Náklady na údržbu hřbitova činily v roce 2012 částku ve výši 238.928,50 Kč. Výměra, kterou zabírají 
hrobová místa, je podle údajů CTS Kuřim s.r.o. 3.777,3 m

2
. Náklady na služby tedy navrhujeme ve 

výši 64,- Kč/m
2
/rok. Tato částka by měla být každý rok aktualizována podle skutečně zjištěných 

nákladů. 
 
Výše nájemného z hrobového místa je regulovanou položkou. Podle věstníku MF je stanovena max. 
částka pro obce do 25 tis. obyvatel na 20,- Kč/m

2
/rok. Město Kuřim v současné době účtuje pouze 17,- 

Kč/m
2
/rok. OMP navrhuje tuto částku ponechat. Zachování stávající ceny doporučujeme 

i u kolumbárií. 
 
Podle nově navrženého ceníku budou občané platit tyto částky: 
a) urnový hrob (1,2 m

2
) – 20,4 + 76,8 = 97,20 Kč/rok 

b) dvojhrob (5,98 m
2
) – 101,70 + 382,70 = 484,40,- Kč/rok 

c) kolumbárium (0,2 m
2
) – 120,- Kč/rok 

 
Nájemné za hrobové místo je možné počítat buď podle skutečné výměry, nebo ho lze zaokrouhlit, ale 
vždy směrem dolů. V současné době se pro výpočet používá reálně zabraná plocha a OMP 
doporučuje v této praxi pokračovat. 
Ceník musí být veřejně dostupný, takže je třeba jej umístit do vývěsní skříňky na hřbitově 
a doporučujeme i zveřejnění na webu města. 
 
Příloha – návrh ceníku 
 
Přijaté usnesení: 130/2013 - RM schvaluje ceník nájmů hrobových míst a služeb na hřbitově Kuřim 

s účinností od 1. 4. 2013 dle zápisu. 
Hlasováno: pro 3, nepřítomni 2 (J. Koláček, D. Holman). 
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6. Telefónica Czech Republic, a.s. – zřízení věcného břemene pro 
stavbu „M 293-2-0084; VPI Kuřim nám. 1. Května – překládka VTA“ 
(Příloha č. 6, 6A, 6B, předkládá Mgr. Ing. D. Sukalovský, zpracovala Ing. V. Fidrmucová) 
 
Vegacom a.s. v zastoupení společnosti Telefónica Czech Republic, a.s., zaslala Městu Kuřim 
k podpisu smlouvu, jejímž předmětem je zřízení věcného břemene v souvislosti se stavbou 
podzemního komunikačního vedení veřejné komunikační sítě s názvem „M-293-2-0084; VPI Kuřim 
nám. 1. Května – překládka VTA“ dále jen „stavba“. Rozsah věcného břemene je vyznačen 
v geometrickém plánu č. 2670-855/2009, který je nedílnou součástí smlouvy – viz příloha A, B. 
Stavbou jsou dotčeny pozemky parc. č. 4235 a parc. č. 4236 v k. ú. Kuřim, které jsou ve vlastnictví 
města. 
V roce 2009 byla v souvislosti s úpravami náměstí 1. května provedena přeložka telefonního automatu 
od budovy restaurace „Na staré škole“ před prodejnu Albert. Na tuto přeložku, která byla vyvolána 
stavebníkem Městem Kuřim, byla uzavřena smlouva o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene. 
Předložená smlouva o zřízení věcného břemene na tuto smlouvu navazuje. Věcné břemeno bude 
zřízeno úplatně, na dobu neurčitou, za jednorázovou úhradu v celkové výši 200 Kč bez DPH.  
 
Příloha A – GP č. 2670-855/2009 
Příloha B – smlouva o zřízení věcného břemene 
 
Přijaté usnesení: 131/2013 - RM schvaluje zřízení věcného břemene ve věci uložení podzemního 

komunikačního vedení ve prospěch společnosti Telefónica Czech Republic, a.s., 
se sídlem Za Brumlovkou 266/2, PSČ 140 22 Praha 4 - Michle, IČ 60193336, jako 
oprávněného z věcného břemene dle GP č. 2670-855/2009 na pozemcích parc. č. 
4235 a parc. č.  4236, vše k. ú. a obci Kuřim, LV č. 1. Věcné břemeno bude zřízeno 
za jednorázovou úhradu ve výši 200,- Kč bez DPH na dobu neurčitou, náklady na 
jeho zřízení ponese oprávněný z věcného břemene. 

Hlasováno: pro 3, nepřítomni 2 (J. Koláček, D. Holman). 
 
 
 

8. Schválení plánu odpadového hospodářství Města Kuřimi 
(Příloha č. 8, CD, předkládá J. Koláček, zpracoval Ing. J. Hamřík) 
 
Město Kuřim má dle § 44 odst. 1 zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech, v platném znění (dále jen 
„zákon o odpadech“) povinnost zpracovat plán odpadového hospodářství původce odpadů (dále jen 
„POH“). 
POH se zpracovává za účelem vytváření podmínek pro předcházení vzniku odpadů a nakládání s nimi 
podle zákona o odpadech a dále za účelem stanovení cílů a souboru opatření k jejich dosažení ve 
stanovených termínech pro oblast odpadového hospodářství. Zpracovávají ho původci odpadů, kteří 
produkují ročně více než 10 t nebezpečného odpadu nebo více než 1000 t ostatního odpadu. Je 
závazným podkladem pro činnost Města v oblasti odpadového hospodářství. Musí být v souladu se 
závaznou částí plánu odpadového hospodářství kraje a jejími změnami. 
Současný POH Města Kuřimi byl schválen usnesením RM č. 396/2005 dne 27. 7. 2005. Následně byl 
předložen v souladu se zákonem o odpadech Krajskému úřadu Jihomoravského kraje, který k němu 
neměl připomínky. 
POH byl zpracován na dobu 7 let a jeho platnost skončila 11. 1. 2013. 
V roce 2012 bylo osloveno pět firem zabývajících se odpadovým hospodářstvím a zpracováním POH 
původců odpadů. Z nabídek byla vybrána společnost TOP-ENVI Tech Brno společnost s r.o., která 
nabídla nejnižší cenu (29.520,- vč. DPH). 
POH je zpracován na období 10-ti let, tj. od 1. 3. 2013 do 28. 2. 2023. 
 
Příloha: CD - Plán odpadového hospodářství Města Kuřimi 
 
 
Na jednání se dostavil D. Holman. 
 
 
 



 11 

Diskuse: 
Z. Kříž – žádá v plánu odpadového hospodářství města Kuřim upravit identifikaci města – uvést e-
mailovou adresu na podatelnu, chybí identifikátor datové schránky. 
 
Přijaté usnesení: 132/2013 - RM schvaluje „Plán odpadového hospodářství Města Kuřimi“ dle 

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

9. Dodatek č. 1 k dohodě č. 1/2004 ze dne 16. 1. 2004 o náhradě za 
přičleněné honební pozemky ke společenstevní honitbě 
Malhostovice 
(Příloha č. 9, 9A, 9B, 9C, 9D, předkládá. J. Koláček, zpracovala Ing. E. Šťastová) 
 
Honební společenstvo Malhostovice se na město Kuřim obrátilo s žádostí o prodloužení dohody 
č. 1/2004 o přičlenění pozemků ve vlastnictví města k Honebnímu společenstvu Malhostovice. Tato 
dohoda ze dne 16. 1. 2004 byla uzavřena na dobu určitou a to do 31. 3. 2013. Je v ní stanovena 
náhrada za užívání honebních pozemků ve vlastnictví města Kuřimi. V současné době využívá 
honební společenstvo Malhostovice 90,1859 ha, které jsou ve vlastnictví města Kuřim. Za tyto 
pozemky zaplatí za rok 2012 honební společenstvo Malhostovice městu Kuřimi náhradu 1.143 Kč. 
Prodloužení dohody bude provedeno formou dodatku č. 1 k dohodě č. 1/2004. 
 
Stejnou dohodu o využití honebních pozemků pro výkon práva myslivosti mají i Honební společenstva 
Jehnice a Kuřimská Hora. V nejbližší době očekáváme jejich žádost o prodloužení identické dohody 
a uzavření obsahově stejného dodatku jako s Honebním společenstvem Malhostovice. 
 
Honební společenstvo Jehnice využívá v současné době 78,7769 ha, které jsou ve vlastnictví města 
Kuřim a za rok 2012 za ně městu zaplatí 998 Kč. Prodloužení dohody bude provedeno formou 
dodatku č. 1 k dohodě č. 2/2004. 
 
Honební společenstvo Kuřim využívá v současné době 19,2462 ha, které jsou ve vlastnictví města 
Kuřim a za rok 2012 za ně městu zaplatí 244 Kč. Prodloužení dohody bude provedeno formou 
dodatku č. 1 k dohodě č. 3/2004. 
 
V současné době nejsou známi honební starostové, kteří budou zvoleni na valných hromadách 
honebních společenstev v březnu 2013 na příštích deset let. Z tohoto důvodu nejsou jména zástupců 
honebních společenstev prozatím uvedeny. 
 
Příloha: Dodatek č. 1 k dohodě č. 1/2004 

Dodatek č. 1 k dohodě č. 2/2004 
 Dodatek č. 1 k dohodě č. 3/2004 
 
Z jednání odešel D. Holman. 
 
 
Návrh usnesení: RM souhlasí s uzavřením dodatku č. 1 k dohodě č. 1/2004 s Honebním 

společenstvem Malhostovice, IČ 46917942. 
 
Návrh usnesení: RM souhlasí s uzavřením dodatku č. 1 k dohodě č. 2/2004 s Honebním 

společenstvem Jehnice, IČ 48511358. 
 
Návrh usnesení: RM souhlasí s uzavřením dodatku č. 1 k dohodě č. 3/2004 s Honebním 

společenstvem Kuřim, IČ 71170073. 
Bylo hlasováno pro všechna usnesení společně: pro 0, proti 0, zdrželi se 3, nepřítomni 2 
(J. Koláček, D. Holman). 
Usnesení nebyla přijata. 
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Diskuse: 
D. Sukalovský – žádá vyjmout z honitby pozemky přiléhající k rekreační oblasti Srpek. Hony budou 
dostatečně dopředu oznámeny občanům města Kuřim. Žádá tyto podmínky dopracovat do dodatku 
smlouvy. Dodatek bude prodloužen na 4 roky. Materiál předložit do dalšího jednání RM. 
 
 
 

10. Dodatek ke smlouvě č. 2010/O/0126 o zpětném odběru 
elektrozařízení 
(Příloha č. 10, 10A, 10B, předkládá J. Koláček, zpracovala Ing. J. Sikorová) 
 
Město Kuřim uzavřelo v roce 2010 smlouvy s firmami Asekol, Elektrowin a Ekolamp o bezplatném 
předávání elektrozařízení ke zpětnému odběru (pračky, ledničky, zářivky, sekačky na trávu, televize, 
monitory, drobné domácí spotřebiče a hračky s elektromotorem apod.). Smlouva s firmou Asekol by se 
dodatkem rozšířila o sběr solárních panelů, a to min. na jednom místě v rámci Kuřimi. Za každý měsíc 
by nám pak náležela odměna (viz str. 4 smlouvy) za poskytnutí odběrného místa bez ohledu na to, 
zda budě nějaký fotovoltaický panel zde odložen či nikoliv. 
 
Příloha: Dodatek ke smlouvě č. 2010/O/0126 
 Leták firmy Asekol „program zpětného odběru pro solární panely“ 
 
Diskuse: 
Z. Kříž – nejde sjednat vyšší cenu? Jednal s nimi někdo? 
 
Přijaté usnesení: 133/2013 - RM schvaluje uzavření dodatku ke smlouvě č. 2010/O/0126 se 

společností ASEKOL s.r.o., Československého exilu 2 062/8, 143 00 Praha 4, 
IČ 27373231. 

Hlasováno: pro 3, nepřítomni 2 (J. Koláček, D. Holman). 
 
 
 

11. Výroční zprávy o hospodaření za rok 2012 a návrh na rozdělení 
zlepšeného výsledku hospodaření za rok 2012 do fondů dle zákona 
č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, 
v platném znění 
(Příloha č. 11, 11A – 11F, předkládá J. Koláček, zpracovala Mgr. H. Němcová) 
 
Ředitelka mateřské školy Mgr. Lenka Slámová a ředitelé základních škol zřizovaných Městem Kuřimí 
Mgr. Richard Mach a Mgr. Stanislav Plchot, předložili Radě města Kuřimi, dle Článku 6 oddílu D 
odst. 16 písm. e) zřizovací listiny, výroční zprávu o hospodaření za rok 2012 (viz přílohy VZoH 
škol). 
Současně požádali o souhlas s rozdělením zlepšeného výsledku hospodaření za rok 2012 (dále 
ZVH) do fondů (viz přílohy). 
Poznámka: 
Zlepšený výsledek hospodaření (ZVH) příspěvková organizace vytvoří tehdy, když skutečné výnosy 
jejího hospodaření spolu s přijatým provozním příspěvkem jsou větší než její provozní náklady. 
Na žádost příspěvkové organizace může zřizovatel, dle § 30 odst. 3 zákona č. 250/2000 Sb., 
o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, v platném znění, dát příspěvkové organizaci souhlas, 
aby část svého rezervního fondu použila k posílení svého investičního fondu.  
 
Návrh na rozdělení zlepšeného hospodářského výsledku za rok 2012 do fondů: 
 
1. Mateřská škola Kuřim, Zborovská 887, okres Brno – venkov, příspěvková organizace: 
ZVH je 3.827,00 Kč 
Návrh na rozdělení ZVH do fondů: 
a) Fond rezervní (min. 20% ZVH)     766,00 Kč (20%) 
b) Fond odměn (max. 80% ZVH)  3.061,00 Kč (80%) 
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2. Základní škola, Kuřim, Jungmannova 813, okres Brno – venkov, příspěvková organizace: 
ZVH je 72.006,95 Kč 
Návrh na rozdělení ZVH do fondů: 
a) Fond rezervní (min. 20% ZVH)  31.495,95 Kč (43,74%) 
b) Fond odměn (max. 80% ZVH)  40.511,00 Kč (56,26%) 
 
3. Základní škola Kuřim, Tyršova 1255, okres Brno – venkov, příspěvková organizace: 
ZVH je 160.998,06 Kč 
Návrh na rozdělení ZVH do fondů: 
a) Fond rezervní (min. 20% ZVH)    32.200,06 Kč (20%) 
b) Fond odměn (max. 80%ZVH)   128.798,00 Kč (80%) 
 
Přílohy: Výroční zprávy o hospodaření za rok 2012. 

Žádosti o souhlas s rozdělením ZVH do fondů. 
 
 
Na jednání se v 15,17 hod. dostavil D. Holman. 
 
 
Diskuse: 
Z. Kříž – navrhuje, aby do příští RM přišli ředitelé ZŠ a MŠ a aby předložili účetní závěrku. Jednotlivě 
bude schválena účetní závěrka a poté může být schváleno rozdělení do fondů. 
D. Holman – z výše uvedeného je zřejmé, že nejlépe hospodařila mateřská škola a také by měla 
dostat peníze do fondu odměn. 
 
 
Na jednání se v 15,28 hod. dostavila Mgr. H. Němcová – referentka odboru kancelář úřadu-školství. 
 
 
D. Holman – kdo bude z fondu odměn odměňován? 
H. Němcová – na ZŠ Tyršova je 55 zaměstnanců, na ZŠ Jungmannova asi 50 zaměstnanců 
a mateřská škola má asi 60 zaměstnanců. Zašle e-mailem informace, koho platíme z peněz města. 
Z fondu se doplácí mzdy, pokud nevyjdou ze státního rozpočtu. 
D. Holman – navrhuje dát všem stejnou částku do odměn. A pro mateřské školy by našel peníze 
v rozpočtu. 
Z. Kříž – vše toto bude činěno v kontextu s rozpočtovými pravidly! 
H. Němcová – neví, jestli podle zákona toto lze. Muselo by jít z rozpočtu obce a oni by částku přijali 
jako dotaci z jiných zdrojů. 
 
 
Na jednání se dostavil v 15,38 hod. Ing. A. Varmužka – vedoucí odboru finančního. 
 
 
O. Štarha – nespekulujme. Navrhuje požádat kontrolní výbor o prošetření a dát radě města zprávu na 
vědomí. 
Z. Kříž – navrhuje pravidelně zvát ředitele škol ke čtvrtletním rozborům. 
 
 
Z jednání odešel v 15,42 hod. Ing. A. Varmužka a Mgr. H. Němcová. 
 
 
O. Štarha – navrhuje usnesení: 
Návrh usnesení: RM žádá finanční výbor, aby se zabýval výročními zprávami hospodaření škol. 
Z. Kříž – zítřejší jednání finančního výboru se tímto bude zabývat. Materiály k jednání už byly 
rozeslány členům výboru. 
D. Holman – navrhuje tento materiál schválit takto: 
- ZŠ Tyršova Kuřim - navrhuje do fondu odměn 40.000 Kč, do rezervy 120.998,06 Kč. 
- ZŠ Jungmannova Kuřim - navrhuje do fondu odměn 40.000 Kč, do rezervy 32.006,95 Kč. 
- MŠ Kuřim – legitimními prostředky vyřešit navýšení částky do fondu odměn 40.000 Kč. 
O. Štarha – nesouhlasí s navrženým, pokud toto nebude konzultováno s řediteli škol. 
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D. Sukalovský – z důvodu nepřítomnosti předkladatele materiálu předkládá procedurální návrh na 
stažení materiálu z jednání. Materiál bude projednán za přítomnosti ředitelů škol, popřípadě jejich 
ekonomů. 
O. Štarha – žádá ještě stanovisko finančního výboru. 
 
D. Sukalovský – navrhuje hlasovat o svém procedurálním návrhu – stažení materiálu z jednání: 
Hlasováno: pro 3, proti 1 (D. Holman), nepřítomen 1 (J. Koláček). 
 
Návrh usnesení: RM bere na vědomí Výroční zprávu o hospodaření za rok 2012 Mateřské školy 

Kuřim, Zborovská 887, okres Brno – venkov, příspěvkové organizace. 
 
Návrh usnesení: RM bere na vědomí Výroční zprávu o hospodaření za rok 2012 Základní školy, 

Kuřim, Jungmannova 813, okres Brno – venkov, příspěvkové organizace. 
 
Návrh usnesení: RM bere na vědomí Výroční zprávu o hospodaření za rok 2012 Základní školy 

Kuřim, Tyršova 1255, okres Brno – venkov, příspěvkové organizace. 
 
Návrh usnesení: RM schvaluje zlepšený výsledek hospodaření Mateřské školy Kuřim, Zborovská 

887, okres Brno – venkov, příspěvkové organizace, za rok 2012 a souhlasí s jeho 
rozdělením do fondů dle návrhu. 

 
Návrh usnesení: RM schvaluje zlepšený výsledek hospodaření Základní školy, Kuřim, 

Jungmannova 813, okres Brno-venkov, příspěvkové organizace, za rok 2012 
a souhlasí s jeho rozdělení do fondů dle návrhu. 

 
Návrh usnesení: RM schvaluje zlepšený výsledek hospodaření Základní školy Kuřim, Tyršova 

1255, okres Brno-venkov, příspěvkové organizace, za rok 2012 a souhlasí s jeho 
rozdělení do fondů dle návrhu. 

 
 
Na jednání se v 15,46 hod. dostavila Bc. T. Sojková – vedoucí odboru sociálních věc a prevence. 
 
 
 

7. Opatření sociální politiky města v oblasti bydlení 
(Příloha č. 7, 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. 
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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. 
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 
 
 
Na jednání se v 15,56 hod. dostavil Mgr. P. Kavka. 
 
 
Diskuse: 
D. Holman – po zvážení navrhuje vyjmout bod 3.2. a bod 3.3. c). 
T. Sojková – zastupitelstvo schválilo komunitní plán sociálních služeb. V rámci sociálních bytů se 
nesmí činit nerovné podmínky nebo výjimky. 
Mají rozděleno na 3. skupiny: 
- osoby naprosto bez domova (mobilní buňky) 
- osoby, které se ocitly v platební neschopnosti a to z jakéhokoliv důvodu, a které obývají nájemní 

bydlení. Navrhuje vyčlenit menší byty, které by k tomuto sloužily, a sloužily by jako byty sociální. 
V tomto případě ale nelze předpokládat délku pobytu těchto rodin v bytě. 

- rodiny s dětmi 
D. Sukalovský – problém vidí v bodě č. 1.1. a 1.2. – hlavně technické řešení. 
O. Štarha – je možné, abychom s vědomím všech souvislostí schválili tato opatření s cílovou 
skupinou 1? 
T. Sojková – bylo by to v souvislosti s komunitním plánem. 
O. Štarha – na toto nemusíme přijímat usnesení. 
D. Sukalovský – zasahujeme do něčeho, čím se zabývá skupina pro komunitní plánování sociálních 
služeb. 
D. Holman – ptá se, jestli je konkrétní připomínka k navrženým bodům? Např. k bodu 1.1. - nechcete 
stavět oficiálně? Žádá radní, aby své důvody sdělili písemně. 
D. Sukalovský – nebude důvody sdělovat. 
O. Štarha – taky nebude žádné důvody sdělovat. 
Z jednání odešel v 16,36 hod. Ing. O. Štarha. 
 



 16 

Návrh usnesení: RM schvaluje návrh opatření sociální politiky bydlení dle zápisu. 
Hlasováno: pro 1 (D. Holman), proti 1 (Z. Kříž), zdržel se 1 (D. Sukalovský), nepřítomni 2 
(J. Koláček, O. Štarha). 
Usnesení nebylo přijato. 
 
 
 

12. Výběrové řízení na dodavatele sortimentu tiskovin, reklamních 
předmětů a razítek 
Zahájení zadávacího řízení na výběr dodavatele veřejné zakázky města Kuřimi 
Název (předmět) zakázky: „Dodávka sortimentu tiskovin, reklamních předmětů a razítek“ 
Evidenční číslo v knize zakázek: VZ-KÚ-2013-001 
Zajišťující odbor (ZO):   KÚ 
(Příloha č. 12, 12A, 12B, předkládá Mgr. Ing. D. Sukalovský, zpracovala Mgr. A. Zimmermannová) 
 
Dosud město Kuřim realizovalo dodávky tiskovin a reklamních předmětů formou dílčích objednávek. 
Vzhledem k tomu, že v letošním roce předpokládáme objednat větší množství reklamních předmětů, 
doporučujeme vyhlásit výběrové řízení na dodavatele. Do vzorové zakázky, kterou žádáme nacenit, 
byly zahrnuty nejčastěji objednávané položky. 
Předkládáme ke schválení výzvu k podání nabídek, návrh rámcové smlouvy a návrh členů 
a náhradníků hodnotící komise. 
 

Návrh členů hodnotící komise:  Návrh náhradníků hodnotící komise: 
1. Ing. Oldřich Štarha   1.  Jiří Koláček 
2. PaedDr. David Holman   2.  Zdeněk Kříž 
3. Mgr. Petr Kavka   3.  Mgr. Radim Novák 
4. Ing. Aleš Varmužka   4.  Hana Koláčková 
5. Ing. Petr Němec   5.  Jan Herman 

 
Příloha A: Výzva k podání nabídky 
Příloha B: Návrh rámcové smlouvy 
 
Diskuse: 
D. Holman – částka 500 tisíc Kč se mu zdá na 1 rok vysoká. Nechce být v hodnotící komisi, navrhuje 
Roberta Kubíčka. 
A. Zimmermannová – jedná se o 500 tisíc Kč na 2 roky. 
D. Sukalovský – navrhuje Z. Kříže a jako další člen bude Robert Kubíček. 
Z. Kříž – souhlasí, pokud bude komise zasedat od 16 hod. 
D. Sukalovský – ano, předběžný termín 27. 3. 2013 v 16 hod. 
D. Holman – žádá otevírat obálky 5 minut po ukončení doručení nabídek. Dále žádá o opravu: 
Bod č. 7 – Kopie příslušného podnikatelského oprávnění a výpisu z obchodního rejstříku. 
Bod č. 8 – jediným hodnotícím kritériem 
Nezadávejme potisk 4000 ks igelitových tašek. 
D. Sukalovský – souhlasí. 
 
Přijaté usnesení: 134/2013 - RM schvaluje výzvu k podání nabídky na zakázku s názvem „Dodávka 

sortimentu tiskovin, reklamních předmětů a razítek“ se změnami a jmenuje členy 
a náhradníky hodnotící komise ve složení podle návrhu se změnami. 

Hlasováno: pro 3, nepřítomni 2 (J. Koláček, O. Štarha). 
 
 
 

13. Zřízení pracovního místa interního auditora 
(Příloha č. 13, 13A, předkládá Mgr. Ing. D. Sukalovský, zpracovala Mgr. A. Zimmermannová) 
 
Zákon č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole, ve znění pozdějších předpisů, ukládá obcím provádění 
vnitřní kontroly (interního auditu). Tuto činnost je ze zákona nutné zajistit vlastními zaměstnanci. 
Povinnost zřídit samostatné pracovní místo mají v současné době obce s počtem obyvatel 15.000 
a výše. Menší obce musí vnitřní kontrolu zajišťovat jinými dostatečnými opatřeními. 
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V současné době má na Městském úřadě Kuřim agendu vnitřní kontroly v pracovní náplni referentka 
odboru finančního, která se však vzhledem k ostatním činnostem této agendě věnuje minimálně. 
Interním auditem se rozumí nezávislé a objektivní přezkoumání a vyhodnocování operací a vnitřního 
kontrolního systému orgánu veřejné správy, zahrnující zejména kontrolu dodržování právních předpisů 
a interních směrnic, vyhodnocování rizik, a to jak u orgánu samosprávy, tak u příspěvkových 
organizací zřízených městem. Interní auditor je organizačně oddělený od řídících a výkonných 
struktur, je zařazen přímo pod starostou města, který je za oblast vnitřní kontroly odpovědný. 
Na základě svých zjištění předkládá útvar interního auditu starostovi doporučení ke zdokonalování 
kvality vnitřního kontrolního systému, k předcházení nebo ke zmírnění rizik a k přijetí opatření 
k nápravě zjištěných nedostatků. 
Pro to, aby byla vnitřní kontrola vykonávána opravdu důsledně, je potřeba, aby šlo o samostatného 
pracovníka, který se této oblasti bude intenzivně věnovat. Není možné vnitřní kontrolu vykonávat jako 
„něco navíc“. Zřízení pracovního místa doporučujeme i v návaznosti na situaci vzniklou na základní 
škole, kdy namátková kontrola zjistila závažné nedostatky ve vedení evidence majetku. 
Co se týče pracovní náplně, je pevně stanoveno výše zmíněným zákonem, čím se interní auditor 
zabývá. Konkrétně v praxi kontroluje dodržování právních předpisů a zejména vnitřních směrnic úřadu 
zaměstnanci úřadu, zadává veřejné zakázky a kontroluje postupy při zadávání veřejných zakázek 
jinými pracovníky a příspěvkovými organizacemi, podílí se na tvorbě interních předpisů, zajišťuje 
agendu benchmarkingu, která je dosud také vykonávána okrajově, provádí pravidelné kontroly 
v organizačních složkách a příspěvkových organizacích města a metodicky je řídí. 
Nyní se projednává novela zákona o finanční kontrole, který zpřísňuje povinnost zřízení pozice 
interního auditora, a to u obcí, které zřizují více než 2 příspěvkové organizace. Při schválení novely 
bude i město Kuřim povinno pozici interního auditora zřídit. Vzhledem k této skutečnosti a k faktu, že 
již v současné době by byl interní auditor plně vytížen, doporučujeme zřídit pracovní pozici již nyní, 
resp. od 1. 4. 2013. 
Pokud bude zřízení pracovní pozice schváleno, bude neprodleně vyhlášeno výběrové řízení. Výsledek 
výběrového řízení bude předložen radě města - interní auditor je ze zákona jmenován radou města. 
Zřízení této pozice přikládáme mimořádnou důležitost vzhledem ke stále se zvyšující odpovědnosti 
členů volených orgánů města za činnost orgánů města dané přijímanými soudními rozhodnutími. 
 
Přínos zřízení pracovního místa interního auditora: 

 administrace veřejných zakázek – bude maximálně eliminována administrace zakázek 
externími dodavateli, dojde ke sjednocení postupů při zadávání v rámci městského úřadu 
a koordinaci zadávání zakázek v rámci města a jeho organizací 

 kontrola postupů stanovených právními předpisy 
 předcházení a vyhodnocení rizik 
 kontrola hospodaření s majetkem města a majetkem svěřeným příspěvkovým 

organizacím města 
 metodické vedení zaměstnanců města a organizací města 

 
Ekonomický rozbor bude doložen k jednání rady města. 
 
Diskuse: 
D. Holman – termín plnění bude už 1. 4. 2013? 
A. Zimmermannová - nemůžeme vypsat výběrové řízení na tuto pozici, pokud nebude místo zřízeno. 
Z. Kříž – interní auditor je potřeba. 
 
 
Na jednání se dostavil v 17,08 h. O. Štarha. 
 
 
O. Štarha – není pro navýšení pracovních míst na MěÚ, ale myslí si, že tato pozice je potřeba. 
Z. Kříž – najděte kvalitního zaměstnance, využijte zákon a dejte do smlouvy delší zkušební lhůtu. 
D. Holman – po zvážení nesouhlasí. 
 
Přijaté usnesení: 135/2013 - RM zřizuje pracovní pozici interního auditora a stanovuje celkový 

počet zaměstnanců města Kuřimi zařazených do Městského úřadu Kuřim na 65, 
a to od 1. 4. 2013. 

Hlasováno: pro 3, zdržel se 1 (D. Holman), nepřítomen 1 (J. Koláček). 
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14. Rozbor hospodaření CSS Kuřim za rok 2012 
(Příloha č. 14, 14A, předkládá Jiří Koláček, zpracovala Mgr. M. Bártová) 
 

celkem 2012    hlavní činnost  vedlejší činnost 
Příjmy celkem:   10.617.559,06 Kč 10.054.542,71 Kč     561.466,20Kč 
z toho vlastní příjmy    5.608.559,06 Kč   5.047.092,86 Kč     561.466,20 Kč 
příspěvek zřizovatele    5.009.000,- Kč;   5.009.000,- Kč      0 
 
Výdaje celkem:  10.172.490,41,- Kč   9.722.626,55 Kč     449.863,86 Kč 
 
Hospodářský výsledek:       445.068,65 Kč      333.466,31 Kč     111.602,34 Kč 
 
Návrh na rozdělení hospodářského výsledku: navrhuji převod zisku ve výši 445.068,65 Kč do 
rezervního fondu organizace CSS Kuřim. 
 
Příloha: Rozbor hospodaření CSS Kuřim za rok 2012 
 
Návrh usnesení: RM schvaluje rozbor hospodaření a účetní závěrku Centra sociálních služeb 

Kuřim, Zahradní 1275, Kuřim za rok 2012. 
 
Diskuse: 
Z. Kříž – žádá stažení materiálu a předložit na dalším jednání za přítomnosti ředitelky nebo ekonomky 
CSSK. 
D. Holman – návrh je hlasovatelný. 
D. Sukalovský – z důvodu nepřítomnosti předkladatele materiálu navrhuje hlasovat o stažení materiálu 
z jednání: 
Hlasováno: pro 3, zdržel se 1 (D. Holman), nepřítomen 1 (J. Koláček). 
 
Návrh usnesení: RM schvaluje převod výsledku hospodaření Centra sociálních služeb Kuřim, 

Zahradní 1275, Kuřim, za rok 2012 do rezervního fondu organizace v částce 
445.068,65 Kč. 

 
 
 

15. Odpisový plán dlouhodobého majetku – aktualizace na rok 2012 
(Příloha č. 15, 15A, předkládá J. Koláček, zpracovala Mgr. M. Bártová) 
 
Z důvodu pořízení nového majetku došlo ke změně odpisového plánu na rok 2012 v Centru sociálních 
služeb Kuřim, Zahradní 1275, Kuřim. 
 
Přílohy: Odpisový plán CSS Kuřim na rok 2012 
 
Diskuse: 
Z. Kříž – upozorňuje, že automobily mají v odpisovém plánu shodná inventární čísla. 
D. Sukalovský – z důvodu nepřítomnosti předkladatele materiálu navrhuje hlasovat o stažení materiálu 
z jednání: 
Hlasováno: pro 3, zdržel se 1 (D. Holman), nepřítomen 1 (J. Koláček). 
 
Návrh na usnesení: RM schvaluje odpisový plán Centra sociálních služeb Kuřim na rok 2012. 
 
 
 

16. Změna komise pro výběr uchazeče do Domu s pečovatelskou 
službou 
(Příloha č. 16, 16A, předkládá J. Koláček, zpracovala Mgr. M. Bártová) 
 
Dne 1. 3. 2013 došlo ke změně vedoucího sociálních služeb v Centru sociálních služeb Kuřim, 
Zahradní 1275, Kuřim a z tohoto důvodu došlo i ke změně členů komise pro výběr uchazeče do Domu 
s pečovatelskou službou – viz příloha. 
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Přílohy: Složení komise pro výběr uchazeče do Domu s pečovatelskou službou 
 
Přijaté na usnesení: 136/2013 - RM schvaluje nové složení komise pro výběr uchazečů do DPS 

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

17. Závěry komise pro životní prostředí 
(Příloha č. 17, 17A, předkládá J. Koláček, zpracovala Ing. J. Sikorová) 
 
Komise pro životní prostředí se sešla 25. 2. 2013 v 17:00 h a na pořadu jednání byly tyto body: 
 
Program jednání: 1) Zahájení 
 2) Projednání žádostí na kácení dřevin rostoucích mimo les v majetku města 

  3) Diskuze 
 
Příloha: Zápis z komise ze dne 25. 2. 2013 
 
Diskuse: 
Bod č. 2 – schvaluje: 
Pro: 4. 
 
Bod č. 3 – bere na vědomí: 
Pro: 4. 
 
Přijaté usnesení: 137/2013 - RM schvaluje závěry komise pro životní prostředí v bodě 2 a bere na 

vědomí bod 3. 
Hlasováno: pro 4, nepřítomen 1 (J. Koláček). 
 
 
 
 

18. Informace o jednání Komise Zdravého města Rady města Kuřimi 
(Příloha č. 18, 18A, předkládá PaedDr. D. Holman, zpracovala Ing. N. Šiblová) 
 
Komise Zdravého města Rady města Kuřimi se sešla dne 13. 2. 2013. Projednáváno bylo téma 
Strategický plán rozvoje města Kuřimi. 
 
Příloha: Zápis z jednání Komise Zdravého města Rady města Kuřimi ze dne 13. 2. 2013 
 
Přijaté usnesení: 138/2013 - RM bere na vědomí závěry z jednání Komise Zdravého města Rady 

města Kuřimi ze dne 13. 2. 2013. 
Hlasováno: pro 4, nepřítomen 1 (J. Koláček). 
 
 
 
 

19. Dopis Radě města Kuřimi 
(Příloha č. 19, 19A, předkládá Mgr. Ing. D. Sukalovský) 
 
Diskuse: 
D. Holman – z vlastní iniciativy uspořádal schůzku s učiteli na ZŠ Tyršova. Mají pocit, že jsou 
šikanováni vzhledem k nařízené inventuře. Kontroly na škole se nakumulovaly naráz a dopadají na 
fungování vyučujících. 
Z. Kříž – na dnešní jednání žádal předložit zápisy z inventur ve všech příspěvkových organizacích 
města. Obstálo by pouze Centrum sociálních služeb. Inventura je v souladu se zákonem (jen velmi 
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drobné nedostatky). Potom ZŠ Jungmannova, následně MŠ Komenského a poslední ZŠ Tyršova, co 
do kvality, podle toho co bylo předloženo. 
D. Holman – nařídil někdo z města, aby u inventur o jarních prázdninách asistovali učitelé? 
D. Sukalovský – z města žádný takový požadavek nevzešel. 
O. Štarha – na ZŠ Tyršova prý ani inventura nelze provést. 
Z. Kříž – kontroly jsou oprávněné a měly by pokračovat dál. Je pro sjednocení inventur a další 
kontroly, upozornil na ustanovení zákona o obcích v § 102. 
D. Holman – bylo by vhodnější kontroly rozložit v čase. 
O. Štarha – mrzí ho, že se ředitel k celé věci takto staví. 
 
 
 
 

20. Energetika Kuřim, a.s. – smlouva o dodávce pitné vody 
(Příloha č. 20, 20A, předkládá Mgr. Ing. D. Sukalovský, zpracovala P. Glosová)) 
 
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. 
 
Příloha: smlouva o dodávce pitné vody VO-16-2013 
 
Přijaté usnesení: 139/2013 - 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. 

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

21. Výpůjčka vývěsní skříňky pro MO ČSSD 
(Příloha č. 21, 21A, 21B, předkládá Ing. O. Štarha, zpracovala Ing. V. Indrová) 
 
Radě města Kuřimi je předložena k projednání žádost MO ČSSD ze dne 28. 2. 2013 o uzavření nové 
smlouvy na výpůjčku vývěsní skříňky na nám. Osvobození z důvodu vypršení platnosti smlouvy z roku 
2009. ČSSD žádá o uzavření nové smlouvy na bezplatné užívání na dobu 20 let, za stejných 
podmínek, jako byly schváleny ostatním uživatelům. 
 
Příloha: kopie žádosti ze dne 28. 2. 2013 

 návrh smlouvy o výpůjčce 

 
Přijaté usnesení: 140/2013 - RM schvaluje uzavření smlouvy o výpůjčce vývěsní skříňky na nám. 

Osvobození, části pozemku p. č. 1809, k. ú. Kuřim, s MO ČSSD na dobu 20 let. 
Hlasováno: pro 4, nepřítomen 1 (J. Koláček). 
 
 
 
 

22. Informace o jednání Komise Zdravého města Rady města Kuřimi 
(Příloha č. 22, 22A, předkládá PaedDr. D. Holman, zpracovala Ing. N. Šiblová) 
 
Komise Zdravého města Rady města Kuřimi se sešla dne 27. 2. 2013. Projednávána byla témata: 
1. Strategický plán rozvoje města Kuřimi 
2. Příprava akce kampaně Zdravých měst na měsíc duben – Den Země 
3. Různé 
 
Příloha: Zápis z jednání Komise Zdravého města Rady města Kuřimi ze dne 27. 2. 2013 
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Přijaté usnesení: 141/2013 - RM bere na vědomí závěry z jednání Komise Zdravého města Rady 

města Kuřimi ze dne 27. 2. 2013. 
Hlasováno: pro 4, nepřítomen 1 (J. Koláček). 
 
 
 
 

23. Pozemek p. č. 2635/1 – souhlas s umístěním stavby 
(Příloha č. 23, 23A, 23B, předkládá Mgr. Ing. D. Sukalovský, zpracoval P. Kavka) 
 
OMP byla dne 5. 3. 2013 předložena e-mailová žádost o umístění stavby propustku na pozemku p. č. 
2635/1 k. ú. Kuřim (Mozovský potok). Stavba propustku souvisí se záměrem investora (Dušan 
Polášek, Brno) budovat na sousedních pozemcích autobazar. 
OMP doporučuje postupovat standardní cestou, kdy by měla být se stavebníkem uzavřena smlouva 
o právu provést stavbu, ve které budou blíže specifikovány práva a povinnosti smluvních stran. 
K takové smlouvě musí být známo odborné stanovisko OI a Povodí Moravy s. p. 
 
Příloha – zastavovací situace 2x 
 
Diskuse: 
D. Holman – je pro odstranění stavby, jedná se o černou stavbu. 
D. Sukalovský – odbor majetkoprávní navrhl standardní postup. 
 
 
Z jednání odešel v 17,44 hod. D. Holman. 
 
 
 
 

24. Rozhodnutí o přidělení zakázky města Kuřimi 
Název zakázky: Konzultační a poradenská činnost k zadávacímu řízení na 
veřejnou zakázku na realizaci projektu „Zvýšení kvality procesního 
a finančního řízení města Kuřim a implementace opatření vedoucích k vyšší 
transparentnosti a otevřenosti MěÚ Kuřim“ 
Zajišťující odbor: investiční 
(Příloha č. 24, 24A, 24B, předkládá Mgr. Ing. D. Sukalovský, 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 Konzultační a poradenská činnost k zadávacímu řízení na veřejnou zakázku na 
realizaci projektu „Zvýšení kvality procesního a finančního řízení města Kuřim a implementace 
opatření vedoucích k vyšší transparentnosti a otevřenosti MěÚ Kuřim“ (zkrácený název projektu 
„Efektivní úřad Kuřim“). Prostřednictvím písemného oslovení uchazečů byly získány nabídky dvou 
uchazečů. Na základě zhodnocení získaných nabídek je zajišťujícím odborem doporučena radě města 
jako nejvhodnější nabídka uchazeče JUDr. Tomáš Nevečeřal, advokát advokátní kanceláře Janstová, 
Smetana & Nevečeřal, se sídlem Praha 2, Římská 104/14, PSČ 120 00, IČ 71466126, v celkové 
hodnotě 50.000,- Kč bez DPH (60.500,- Kč včetně DPH). Finanční plnění této zakázky bude 
realizováno z ORGu 1219 000 000 Efektivní úřad Kuřim a bude z 85% hrazeno z dotace získané na 
tento projekt. 
 
Příloha č. 1: Zhodnocení získaných nabídek 
Příloha č. 2: Návrh mandátní smlouvy 
 
Přijaté usnesení: 142/2013 - RM souhlasí s výsledkem hodnocení nabídek na zakázku Konzultační 

a poradenská činnost k zadávacímu řízení na veřejnou zakázku na realizaci 
projektu „Zvýšení kvality procesního a finančního řízení města Kuřim 
a implementace opatření vedoucích k vyšší transparentnosti a otevřenosti MěÚ 
Kuřim“ a souhlasí s uzavřením mandátní smlouvy s JUDr. Tomášem 
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Nevečeřalem, advokátem advokátní kanceláře Janstová, Smetana & Nevečeřal, se 
sídlem Praha 2, Římská 104/14, PSČ 120 00, IČ 71466126, který předložil 
nejvhodnější nabídku v celkové hodnotě 60.500,- Kč. 

Hlasováno: pro 3, nepřítomni 2 (J. Koláček, D. Holman). 
 
 
 
 

25. Výběrové řízení „Dodávka a montáž interiéru pro odbor dopravy 
MěÚ Kuřim“ 
Rozhodnutí o přidělení zakázky města Kuřimi 
Název (předmět) zakázky: „Dodávka a montáž interiéru pro odbor dopravy MěÚ Kuřim“ 
Evidenční číslo v knize zakázek: B - OI-2013-002 
Zajišťující odbor (ZO):   OI 
Zajištěno v rozpočtu města:  800 000,- Kč (Opravy a rekonstrukce MěÚ 1. patro) 
(Příloha č. 25, 25A, 25B, 25C, předkládá Ing. O. Štarha, zpracovala Ing. J. Honců) 
 
Podle vnitřní směrnice Rady města Kuřim č. 1/2009/RM o veřejných zakázkách, bylo zajišťujícím 
odborem realizováno zadávací řízení na zakázku malého rozsahu dodávky s názvem „Dodávka 
a montáž interiéru pro odbor dopravy MěÚ Kuřim “. Jedná o zakázku v limitu do 250 tis. Kč. 
Výzva byla zveřejněna na webových stránkách města dne 12. 2. 2013 a sejmuta dne 22. 2. 2013. Na 
výzvu byly upozorněny e-mailem celkem 4 firmy. Komise byla stanovena na návrh zajišťujícího odboru 
jako tříčlenná. Nabídku odevzdalo celkem 7 uchazečů. Jediným hodnotícím kritériem byla cena. 
Hodnotící komise se sešla dne 22. 2. 2013 na prvním jednání, na kterém provedla otevření obálek 
s nabídkami a uložila OI aby vyzval uchazeče s nejnižší nabídkovou cenou k projednání detailů 
interiéru s projektantem – Ing. arch Tesárkem. Druhé jednání komise proběhlo dne 5. 3. 2013, na 
kterém podala Ing. Honců zprávu o jednání s prvními dvěma uchazeči, kteří doložili nejnižší nabídkové 
ceny – viz zpráva o posouzení a hodnocení nabídek. 
Na základě zhodnocení získaných nabídek je zajišťujícím odborem a výběrovou komisí doporučena 
Radě města nejvhodnější nabídka uchazeče - firmy Jaromír Mareš, Cyrilometodějská 1/1, 674 01 
Třebíč – Nové Dvory, IČ 13074237, který doložil druhou nejnižší nabídkovou cenu  ve výši 121.960,- 
Kč bez DPH. 
OI ještě k návrhu firmy „Jaromír Mareš“ uvádí, že z předchozích let jsou s touto firmou dobré 
zkušenosti, dodávali nám interiér do obřadní síně, ZUŠky a nové přístavby MŠ Jungmannova. 
 
Příloha: Zpráva o posouzení a hodnocení nabídek vč. kontroly úplnosti + protokol o otevírání obálek + 
návrh smlouvy o dílo 
 
 
Na jednání se dostavil v 17,46 hod. D. Holman. 
 
 
Přijaté usnesení: 143/2013 - RM souhlasí s výsledkem hodnocení uvedeným ve zprávě 

o posouzení a hodnocení nabídek na zakázku malého rozsahu na dodávku 
s názvem „Dodávka a montáž interiéru pro odbor dopravy MěÚ Kuřim“ a souhlasí 
s uzavřením smlouvy o dílo s firmou Jaromír Mareš, Cyrilometodějská 1/1, 674 01 
Třebíč – Nové Dvory, IČ 13074237, který předložil nejvhodnější nabídku v celkové 
hodnotě 147.572,- Kč vč. DPH. 

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

26. Žádost o povolení užití loga města Kuřim 
(Příloha č. 26, 26A, předkládá Mgr. Ing. D. Sukalovský, zpracovala P. Glosová) 
 
Dne 4. 3. 2013 byla doručena žádost paní Jany Tomanové, xxxxxxxxxxxxxxxxx 664 34 Kuřim, 
o povolení použít logo města Kuřimi na mapu pro závody v orientačním běhu, konané ve městě Kuřim 
dne 25. 5. 2013. 
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Příloha: mapa 
 
Přijaté usnesení: 144/2013 - RM schvaluje užití loga města Kuřim na mapách pro závod 

orientačního běhu konaného dne 25. 5. 2013 v Kuřimi dle přílohy. 
Hlasováno: pro 4, nepřítomen 1 (J. Koláček). 
 
 
 
 

27. Smlouva o předání věcného daru 
(Příloha č. 27, 27A, předkládá Ing. D. Sukalovský, zpracovala Mgr. A. Zimmermannová) 
 
V příloze předkládáme smlouvu o předání věcného daru ve výši 12.989,- Kč. Jedná se o dar do 
tomboly XVIII. reprezentačního plesu města Kuřimi. 
 
Příloha: Smlouva o předání věcného daru 
 
Přijaté usnesení: 145/2013 - RM schvaluje uzavření smlouvy o předání věcného daru do tomboly 

XVIII. reprezentačního plesu města Kuřimi s Centrem technických služeb Kuřim, 
s.r.o., IČ 263 07 189, se sídlem Jungmannova 968, Kuřim. 

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

28. Smlouva o vytvoření díla 
(Příloha č. 28, 28A, předkládá Mgr. Ing. D. Sukalovský, zpracovala Mgr. A. Zimmermannová) 
 
Radě města Kuřimi je předkládána smlouva o vytvoření díla na moderování XVIII. reprezentačního 
plesu města Kuřimi, který se koná dne 2. 3. 2013 v Kulturním domě v Kuřimi. 
Smluvní odměna činí xxxxxx,- Kč a bude uhrazena z ORG 9001 – kulturní akce města. 
 
Přílohy: Smlouva o vytvoření díla – moderování XVIII. reprezentačního plesu města Kuřimi 
 
Přijaté usnesení: 146/2013 - RM schvaluje uzavření smlouvy o vytvoření díla na moderování XVIII. 

reprezentačního plesu města Kuřimi s Michalem Chylíkem, xxxxxxxxxxxxx Bílovice 
nad Svitavou. 

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

29. Různé 
 
D. Sukalovský – seznámil ostatní členy rady města s čestným prohlášením p. Roháčka. Na posledním 
jednání ohledně nástavby kotelny v ulici Na Loučkách navrhoval, aby p. Roháček schoval peníze do 
úschovy a sepsal u notáře prohlášení, že peníze budou dotčeným nájemníkům vyplaceny po vydání 
stavebního povolení. 
Z. Kříž – předložené čestné prohlášení nic neřeší. 
D. Sukalovský – nájemníci odmítli smlouvu podepsat. Znovu navrhuje, aby p. Roháček uložil do 
úschovy 2 x 80 tisíc Kč a sepsal u notáře čestné prohlášení, že peníze budou v úschově až do doby 
vydání stavebního povolení. V případě, že sousedé podepíší smlouvu o souhlasu se stavbou do doby 
vydání stavebního povolení, bude jim tato částka vyplacena. Takto to bylo s p. Roháčkem dohodnuto 
a p. Roháček je ochoten i přes současný nesouhlas sousedů dohodu splnit. 
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O. Štarha – před časem byli radní seznámeni se studií provozu a rozvoje infrastrukturního majetku 
vodovodů a kanalizací města Kuřimi. Žádá, aby se tímto zabývali na dalším jednání rady města. 
Materiály budou znovu zaslány e-mailem. 
 
 
 
Starosta ukončil jednání RM v 17,58 hodin. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Mgr. Ing. Drago Sukalovský Ing. Oldřich Štarha 
starosta města místostarosta města 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ověřovatel zápisu: Zdeněk Kříž 
 
 
 
 
 
 
 
V Kuřimi dne 6. 3. 2013 
 
Zapsala: Petra Glosová 
 
 
 
Přílohy: 
1, 1A   Plnění usnesení Rady města Kuřimi k 27. 2. 2013 
2, 2A   Jan Krich – žádost o ubytování v chatě Zlobice 
3, 3A, 3B, 3C, 3D Úřad práce ČR – pronájem kanceláře v budově MěÚ Kuřim 

Věra Fialová – pronájem kanceláře v objektu č. p. 950 
Manželé Havránkovi – výpověď nájmu bytu 
Manželé Pařízkovi – výpověď nájmu bytu 
Zdeněk Kulíšek – výpověď nájmu bytu 
Zahájení zadávacího řízení na výběr dodavatele veřejné zakázky města 
Kuřimi 

4, 4A – 4F E. ON Distribuce, a.s. – zřízení věcného břemene pro stavbu „Kuřim, 
Zahradní, kab. sm. Ondrášková, p. č. 414“ 
E. ON Distribuce, a.s. – zřízení věcného břemene pro stavbu „Kuřim, 
Komenského, obnova příp., Škola Kuřim“ 

5, 5A   Hřbitov – nájemné + služby 
6, 6A, 6B Telefónica Czech Republic, a.s. – zřízení věcného břemene pro stavbu 

„M 293-2-0084; VPI Kuřim nám. 1. Května – překládka VTA“ 
7   Opatření sociální politiky města v oblasti bydlení 
8, CD   Schválení plánu odpadového hospodářství Města Kuřimi 
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9, 9A, 9B, 9C Dodatek č. 1 k dohodě č. 1/2004 ze dne 16. 1. 2004 o náhradě za přičleněné 
honební pozemky ke společenstevní honitbě Malhostovice 

10, 10A, 10B  Dodatek ke smlouvě č. 2010/O/0126 o zpětném odběru elektrozařízení 
11, 11A – 11F Výroční zprávy o hospodaření za rok 2012 a návrh na rozdělení zlepšeného 

výsledku hospodaření za rok 2012 do fondů dle zákona č. 250/2000 Sb., 
o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, v platném znění 

12, 12A, 12B Výběrové řízení na dodavatele sortimentu tiskovin, reklamních předmětů 
a razítek 

13, 13A   Zřízení pracovního místa interního auditora 
14, 14A   Rozbor hospodaření CSS Kuřim za rok 2012 
15, 15A   Odpisový plán dlouhodobého majetku – aktualizace na rok 2012 
16, 16A   Změna komise pro výběr uchazeče do Domu s pečovatelskou službou 
17, 17A   Závěry komise pro životní prostředí 
18, 18A   Informace o jednání Komise Zdravého města Rady města Kuřimi 
19, 19A   Dopis Radě města Kuřimi 
20, 20A   Energetika Kuřim, a.s. – smlouva o dodávce pitné vody 
21, 21A, 21B  Výpůjčka vývěsní skříňky pro MO ČSSD 
22, 22A   Informace o jednání Komise Zdravého města Rady města Kuřimi 
23, 23A, 23B  Pozemek p. č. 2635/1 – souhlas s umístěním stavby 
24, 24A, 24B Rozhodnutí o přidělení zakázky města Kuřimi „Konzultační a poradenská 

činnost k zadávacímu řízení na veřejnou zakázku na realizaci projektu 
„Zvýšení kvality procesního a finančního řízení města Kuřim a implementace 
opatření vedoucích k vyšší transparentnosti a otevřenosti MěÚ Kuřim“ 

25, 25A, 25B, 25C Výběrové řízení „Dodávka a montáž interiéru pro odbor dopravy MěÚ Kuřim“ 
26, 26A   Žádost o povolení užití loga města Kuřim 
27, 27A   Smlouva o předání věcného daru 
28, 28A   Smlouva o vytvoření díla 


