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Z á p i s   č í s l o  09/2013 
 

ze schůze Rady města Kuřimi konané dne 27. 3. 2013 v zasedací místnosti MěÚ 
Kuřim 

 
Přítomni:  Mgr. Ing. Drago Sukalovský starosta 

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

 
   Mgr. Alena Zimmermannová tajemnice MěÚ 
 
 
Nepřítomen:  PaedDr. David Holman  člen rady 
 
 
Ověřovatel zápisu: Zdeněk Kříž 
 
 
Starosta zahájil jednání v 14,02 hodin, na zahájení jednání byli přítomni 4 členové RM. 
RM je usnášeníschopná. 
 
 
 
Program jednání: 
 

1.  Plnění usnesení Rady města Kuřimi k 20. 3. 2013 

 

2.  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 

 

3.  Rozbor hospodaření CSS Kuřim za rok 2012 

 

4.  Odpisový plán dlouhodobého majetku – aktualizace na rok 2012 

 

5.  Ing. Jindřich Fikar ml. – nájem zemědělských pozemků 

 

6.  Manželé Havránkovi   – výpověď nájmu bytu 

6.1.  Manželé Pařízkovi   – výpověď nájmu bytu 

6.2.  Manželé Kulíškovi   – výpověď nájmu bytu 

6.3.  Manželé Dvořákovi   – výpověď nájmu bytu 

6.4.  Manželé Peřinovi   – výpověď nájmu bytu 

6.5.  Manželé Maláskovi   – výpověď nájmu bytu 

6.6.  Manželé Křížovi   – výpověď nájmu bytu 

6.7.  Jitka Pivoňková    – výpověď nájmu bytu 

6.8.  Manželé Koutní    – výpověď nájmu bytu 

6.9.  Jaromír Pragač    – výpověď nájmu bytu 

6.10.  Ilona Trtílková    – výpověď nájmu bytu 

6.11.  Eva Trlidová    – výpověď nájmu bytu 

6.12.  Lidia Štěpánková   – výpověď nájmu bytu 

6.13.  Manželé Karbanovi   – výpověď nájmu bytu 

6.14.  Manželé Bariovi   – prominutí poplatku z prodlení 
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6.15.  Karla Dospíšilová   – prominutí poplatku z prodlení 

6.16.  Miloslav Pokorný   – žádost o změnu bydlení 

6.17.  Zdeňka Kloudová   – nájemní smlouva 

 

7.  Telefónica Czech Republic, a.s. – zřízení věcného břemene pro stavbu „Úprava 

přípojky NN na stávající základové stanici Kuřim Záruba“ 

 

8.  Město Kuřim a Stanislav Roháček – smlouva o právu k provedení stavby“ 

 

9.  Vyřazení majetku 

 

10.  Výběrové řízení „Zhotovitel projektové dokumentace stavby „Městská sportovní hala 

v Kuřimi“ 

 

11.  Dohoda o úpravě vzájemných práv a povinností vlastníků provozně souvisejících 

vodovodů a kanalizací, uzavřená dle § 8 odst. 3 zákona č. 274/2001 Sb., 

o vodovodech a kanalizacích pro veřejnou potřebu 

 

12.  Smlouva o sdružených službách dodávky elektřiny ze sítě nízkého napětí 

 

13.  „Dodatek č. 1 ke smlouvě na akci „II/385 Kuřim průtah – DSP+PDPS, SP, IČ“ 

 

14.  „Projektová dokumentace VO na ul. Pod Vinohrady a Hybešova, Kuřim“ 

 

15.  Žádost Ing. Fikara o povolení výjimky pro stavbu hotelu na pozemku p. č. 686, k. ú. 

Kuřim 

 

16.  Zajištění úrokové sazby úvěru na Wellness 

 

17.  Výjimky z dopravního značení 

 

18.  Kronika města Kuřimi 

 

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

pozemky ke společenstevní honitbě Malhostovice 

 

20.  Výběrové řízení „Servis zvedací plošiny pro městskou knihovnu Kuřim“ 

 

21.  Smlouva o zajištění uměleckého pořadu 

 

22.  Novela § 166 školského zákona o jmenování a odvolávání ředitele školy, školského 

zařízení 

 

23.  Zpráva o činnosti odboru obecního živnostenského úřadu 

 

24.  Zpráva o činnosti odboru sociálních věcí a prevence za rok 2012 

 

25.  Zpráva o činnosti odboru stavebního a vodoprávního za rok 2012 
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26.  Zápis z jednání komise dopravy dne 18. 3. 2013 

 

27.  Získání informací o budově a parcele bývalé Služby škole v Kuřimi 

 

28.  Atelier ZETA s.r.o. – nástavba objektu Brněnská 1264, Kuřim 

 

29.  Oznámení skutečností zjištěných při inspekční činnosti provedené Českou školní 

inspekcí v ZŠ Tyršova Kuřim 

 

30.  Schválení změny odpisového plánu Mateřské školy Kuřim, Zborovská 887, okres 

Brno-venkov, příspěvkové organizace 

 

31.  Dohoda o zajišťování výkonu regionálních funkcí knihoven v Jihomoravském kraji 

 

32.  Uzavření dodatku ke smlouvě č. 10067703 o poskytnutí podpory ze Státního fondu 

životního prostředí ČR v rámci Operačního programu životní prostředí 

 

33.  Objekt sociálního bydlení 

 

34.  Zápis komise stavební ze dne 25. 3. 2013 

 

35.  „Přestavba kotelny na víceúčelový sál na ulici Popkova v Kuřimi“ 

 

36. Různé 

 
 
 
Diskuse: 
Z. Kříž – navrhuje vypustit z projednávání část bodu č. 6 – výpovědi nájmu bytů. Nad tímto by se měli 
sejít všichni členové rady města. 
D. Sukalovský – navrhuje hlasovat a změně programu jednání: 
Hlasováno: pro 4, nepřítomen 1 (D. Holman). 
 
 
 
 

1. Plnění usnesení Rady města Kuřimi k 20. 3. 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 20. 3. 2013 
 
Diskuse: 
Z. Kříž – v jaké fázi je plnění inventur u příspěvkových organizací? 
D. Sukalovský – průběžně se plní. 
 
Přijaté usnesení: 148/2013 - RM bere na vědomí stav plnění usnesení k 20. 3. 2013. 
Hlasováno: pro 4, nepřítomen 1 (D. Holman). 
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2. 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. 2, 2A, 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%) 
 
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: 

1. Počty zaměstnanců PO hrazených z rozpočtu města i SR 
2. Výroční zprávy o hospodaření za rok 2012 (k nahlédnutí u Mgr. H. Němcové) 
3. Žádosti o souhlas s rozdělením ZVH do fondů (k nahlédnutí u Mgr. H. Němcové) 

 
Diskuse: 
Z. Kříž – dle zákona musí RM schvalovat účetní závěrku u zřízených příspěvkových organizací. 
D. Sukalovský – závěrku dnes nemáme k dispozici. 
Z. Kříž – kdyby byla předložena inventura všech syntetických účtů a ta by souhlasila s účetní 
závěrkou, potom můžeme schválit zprávu o hospodaření. 
D. Sukalovský – jaký bude nyní postup? 
Z. Kříž - jako účetní závěrku předložit rozvahu, výkaz zisku a ztráty a přílohu, vše podloženo 
zmíněnou inventarizací. 
 
 
Na jednání se v 14,16 hod. dostavil Ing. A. Varmužka – vedoucí odboru finančního. 
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A. Varmužka – je nyní nutné schválit? Z důvodů dodržení lhůt? 
 
 
Na jednání se v 14,25 hod. dostavil Mgr. S. Plchot – ředitel ZŠ Tyršova a účetní pí Dudáková, 
Mgr. L. Slámová – ředitelka MŠ Kuřim a účetní sl. Chloubová. 
 
 
D. Sukalovský – dle novely zákona by měla rada města schvalovat účetní uzávěrku. Proto nyní 
nemůžeme výroční zprávu o hospodaření a rozdělení hospodářského výsledku schválit. 
Z. Kříž – jde o to, že podle zákona všechno, co je v účetní závěrce, musí být podloženo inventurou. 
Doporučuje spojit se s ředitelkou CSS Kuřim a podle jejich vzoru dopracovat provedenou 
inventarizaci. 
L. Slámová – není problém to doplnit. Navrhněte termín. 
A. Varmužka – posíláte účetní závěrku na kraj? 
L. Slámová – nikam ji neposílají. Uzávěrku mají schválenou ministerstvem. 
D. Sukalovský – ptá se S. Plchota, jak rychle může být předložena inventura ZŠ Tyršova. 
S. Plchot – do 15. 5. 2013. 
D. Sukalovský – to je krajní termín. 
L. Slámová – mělo by to být dříve. 
D. Sukalovský – jaký tedy navrhujete termín? 
L. Slámová – navrhuje termín po uzávěrce, která je 9. 4. 2013. 
D. Sukalovský – termín dalšího jednání rady města je 24. 4. 2013. 
A. Zimmermannová. – žádá předložit účetní závěrky nejpozději do 15. 4. 2013. 
D. Sukalovský – nyní navrhuje stáhnout materiál z jednání. 
 
 
Z jednání odešel v 14,32 hod. S. Plchot, L. Slámová a ekonomky. 
 
 
Na jednání se dostavil v 14,33 hod. R. Mach – ředitel ZŠ Jungmannova. 
 
 
D. Sukalovský – podle novely zákona musí účetní závěrku schválit rada města. Součástí účetní 
závěrky jsou inventarizace. Do 15. 4. 2013 žádá předložit kompletní účetní závěrku ke schválení. 
Z. Kříž – dopracovat inventarizaci nejlépe dle CSS Kuřim. Dále upozorňuje, že musí být vnitřní 
směrnice pro provádění inventarizací. 
 
 
Z jednání odešel v 14,37 hod. R. Mach a A. Varmužka. 
 
 
J. Koláček – stahuje materiál z jednání. 
 
 
Návrh usnesení: RM souhlasí s Výroční zprávou o hospodaření za rok 2012 Mateřské školy Kuřim, 

Zborovská 887, okres Brno – venkov, příspěvkové organizace. 
 
Návrh usnesení: RM souhlasí s Výroční zprávou o hospodaření za rok 2012 Základní školy, Kuřim, 

Jungmannova 813, okres Brno – venkov, příspěvkové organizace. 
 
Návrh usnesení: RM souhlasí s Výroční zprávou 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. 
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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. 

 
 
 

3. Rozbor hospodaření CSS Kuřim za rok 2012 
(Příloha č. 3, 3A, předkládá J. 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 
 
Přijaté usnesení: 149/2013 - RM schvaluje rozbor hospodaření a účetní závěrku Centra sociálních 

služeb Kuřim, Zahradní 1275, Kuřim, za rok 2012. 
 
Přijaté usnesení: 150/2013 - 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. 

Hlasováno: pro 4, nepřítomen 1 (D. Holman). 
 
 
 

4. Odpisový plán dlouhodobého majetku – aktualizace na rok 2013 
(Příloha č. 4, 4A, 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 2013 
 
Přijaté usnesení: 151/2013 - RM schvaluje odpisový plán Centra sociálních služeb Kuřim na rok 

2013. 
Hlasováno: pro 4, nepřítomen 1 (D. Holman). 
 
 
 

6. Manželé Havránkovi – výpověď nájmu bytu 
(Příloha č. 6, 6A, předkládá Mgr. Ing. D. Sukalovský, zpracovala A. Janoušková) 
 
Manželé Vlastimil a Zdeňka Havránkovi jsou společnými nájemci obecního bytu č. xxxxxx o velikosti 
2+1, který je umístěn ve II. NP bytového domu č. p. xxxx a xxxx v ul. xxxxxxxxxx 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 
umístěného na pozemku p. č. 3374 o výměře 287 m

2
 v ul. xxxxxxxxxxx v obci a k. ú. Kuřim. 
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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. 
 
Komentář občanského zákoníku k uvedenému výpovědnímu důvodu zní takto: 
Pronajímatel může vypovědět nájem bytu v případě, že nájemce má dva a více bytů. Ustanovení musí 
být vykládáno tak, že pronajímateli svědčí právo na výpověď nájmu nejen v případě, kdy nájemci 
svědčí právo na užívání jiného bytu (nájem, výpůjčka, právo na bydlení vyplývající z rodinných 
poměrů), ale i v případě, že mu svědčí jiné právo, kterým může uspokojovat svou bytovou potřebu 
(vlastnické právo, věcné břemeno). Druhý byt musí být způsobilý uspokojit bytovou potřebu nájemce, 
případně obou manželů či celé jejich rodiny. Naplnění skutkové podstaty výpovědního důvodu (má 
dva a více bytů) ještě neznamená, že výkon tomuto právu je třeba dát v každém případě, soud vedle 
naplnění skutkové podstaty musí hodnotit, zdali lze spravedlivě požadovat na nájemci, aby užíval jen 
jeden byt, respektive jinou nemovitost (nájemce užívá druhý byt v místě, kde pracuje, studuje apod., 
manželé mají ve společném nájmu manžely dva malé byty atd.). Důkazní břemeno dvou bytů vázne 
na straně pronajímatele, zatímco důkazní břemeno existence spravedlivého důvodu nese 
nájemce. 
 
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: 
D. Sukalovský – stahuje projednávání výpovědí nájmu bytů z jednání. 
 
Návrh usnesení: RM schvaluje výpověď nájmu bytu č. xxxxxx umístěného ve II. NP bytového domu 

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

 
 
 

6.1. Manželé Pařízkovi – výpověď nájmu bytu 
(Příloha č. 6, 6A, předkládá Mgr. Ing. D. Sukalovský, zpracovala A. Janoušková) 
 
Manželé Miloslav a Ivanka Pařízkovi jsou společnými nájemci obecního bytu č. xxxxxxxx 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 umístěného na 
pozemku p. č. st. 107 o výměře 130 m

2
 v obci Brumov, k. ú. Brumov u Lomnice. 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. xxxxxxxx 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 projednávání výpovědí nájmu bytů z jednání. 
 
Návrh usnesení: RM schvaluje výpověď nájmu bytu č. xxxxxxxx umístěného v VI. NP bytového 

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

 
 
 

6.2. Manželé Kulíškovi – výpověď nájmu bytu 
(Příloha č. 6, 6A, předkládá Mgr. Ing. D. Sukalovský, zpracovala A. Janoušková) 
 
Manželé Zdeněk a Marie Kulíškovi jsou společnými nájemci obecního bytu č. xxxxxx 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 umístěného na pozemku 
p. č. 625 o výměře 133 m

2
 v obci a k. ú. 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 projednávání výpovědí nájmu bytů z jednání. 
 
Návrh usnesení: RM schvaluje výpověď nájmu bytu č. xxxxx umístěného ve III. NP bytového domu 

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

 
 
 

6.3. Manželé Dvořákovi – výpověď nájmu bytu 
(Příloha č. 6, 6A, předkládá Mgr. Ing. D. Sukalovský, zpracovala A. Janoušková) 
 
Manželé Miroslav a Zdeňka Dvořákovi jsou společnými nájemci obecního bytu č. xxxxxx o velikosti 
2+1, který je umístěn v I. NP bytového domu č. p. xxx, č. p. xxx, č. p. xxx a č. p. xxx v ul. xx 
xxxxxxxxxxxxx na pozemcích p. č. 1804, p. č. 1805, p. č. 1806 a p. č. 1807 vše v k. ú. Kuřim. S panem 
Dvořákem byla dne 2. 3. 1994 uzavřena nájemní smlouva na dobu neurčitou. 
Dle výpisu z KN jsou manž. Dvořákovi spoluvlastníky (SJM) bytu č. xxxxxx v ul. Nádražní v Kuřimi. 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. Dvořákovým dána výpověď nájmu bytu 
ve smyslu § 711 odst. 2 písm. c). Důvodem je užívání bytu č. xxxx z titulu nájmu bytu a vlastnické 
právo k dalšímu bytu. 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 projednávání výpovědí nájmu bytů z jednání. 
 
Návrh usnesení: RM schvaluje výpověď nájmu bytu č. xxxxx umístěného v I. NP bytového domu 

č. p. xxx, č. p. xxx, č. p. xxx a č. p. xxx v ul. xxxxxxxxxxxxx Kuřim, manž. Miroslavu 
a Zdeňce Dvořákovým, oba trvale bytem xxxxxxxxxxxxx Kuřim, ve smyslu § 711 
odst. 2 písm. c) občanského zákoníku. Výpovědní lhůta činí 3 měsíce. 
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6. 4. Manželé Peřinovi – výpověď nájmu bytu 
(Příloha č. 6, 6A, předkládá Mgr. Ing. D. Sukalovský, zpracovala A. Janoušková) 
 
Manželé Aleš a Silvie Peřinovi jsou společnými nájemci obecního bytu č. xxxxxxx o velikosti 3+1, který 
je umístěn ve IV. NP bytového domu č. p. xxx, č. p. xxx, č. p. xxx a č p. xxx v ul. xxxxxxxxx na 
pozemcích p. č. 1804, p. č. 1805, p. č. 1806 a p. č. 1807 vše v k. ú. Kuřim. S manž. Peřinovými byla 
dne 16. 6. 1998 uzavřena nájemní smlouva na dobu neurčitou. 
Dle výpisu z KN jsou manž. Peřinovi spoluvlastníky (SJM) bytu č. xxxxxxx v ul. xxxxxxxxxxx v Tišnově. 
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. Peřinovým dána výpověď nájmu bytu ve 
smyslu § 711 odst. 2 písm. c). Důvodem je užívání bytu č. xxxxxx z titulu nájmu bytu a vlastnické 
právo k dalšímu bytu. 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 projednávání výpovědí nájmu bytů z jednání. 
 
Návrh usnesení: RM schvaluje výpověď nájmu bytu č. xxxxx umístěného ve IV. NP bytového domu 

č. p. xxx, č. p. xxx, č. p. xxx a č. p. xxx v ul. xxxxxxxxxxxxx Kuřim, manž. Aleši 
a Silvii Peřinovým, oba bytem xxxxxxxxxxxxxxx Tišnov, ve smyslu § 711 odst. 2 
písm. c) občanského zákoníku. Výpovědní lhůta činí 3 měsíce. 

 
 
 

6.5. Manželé Maláskovi – výpověď nájmu bytu 
(Příloha č. 6, 6A, předkládá Mgr. Ing. D. Sukalovský, zpracovala A. Janoušková) 
 
Manželé Karel a Helena Maláskovi jsou společnými nájemci obecního bytu č. xxxxxx o velikosti 2+1, 
který je umístěn ve III. NP bytového domu č. p. xxx a č. p. xxx v ul. xxxxxxxxxxx na pozemcích p. č. 
1829 a p. č. 1828 vše v k. ú. Kuřim. S manž. Maláskovými byla dne 8. 7. 1998 uzavřena nájemní 
smlouva na dobu neurčitou. 
Dle výpisu z KN jsou manž. Maláskovi spoluvlastníky (SJM) rodinného domu č. p. xx umístěného na 
pozemku p. č. 11 o výměře 598 m

2
 v obci a k. ú. Moravské Knínice.  

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. Maláskovým dána výpověď nájmu bytu 
ve smyslu § 711 odst. 2 písm. c). Důvodem je užívání bytu č. xxxxxx 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 projednávání výpovědí nájmu bytů z jednání. 
 
Návrh usnesení: RM schvaluje výpověď nájmu bytu č. xxxxx umístěného ve III. NP bytového domu 

č. p. xxx a č. p. xxx v ul. xxxxxxxxxxxxxx Kuřim, manž. Karlovi a Heleně 
Maláskovým, oba trvale bytem xxxxxxxxxxxxxx Kuřim, ve smyslu § 711 odst. 2 
písm. c) občanského zákoníku. Výpovědní lhůta činí 3 měsíce. 
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6.6. Manželé Křížovi – výpověď nájmu bytu 
(Příloha č. 6, 6A, předkládá Mgr. Ing. D. Sukalovský, zpracovala A. Janoušková) 
 
Manželé Pavel a Anežka Křížovi jsou společnými nájemci obecního bytu č. xxxxx o velikosti 2+1, který 
je umístěn ve II. NP bytového domu č. p. xxx, č. p. xxx, č. p. xxx a č. p. xxx v ul. xxxxxxxxxxx na 
pozemcích p. č. 1804, p. č. 1805, p. č. 1806 a p. č. 1807 vše v k. ú. Kuřim. Panu Křížovi byl byt 
přidělen Rozhodnutím o přidělení podnikového bytu ze dne 26. 8. 1975. 
Dle výpisu z KN je pan Pavel Kříž výlučným vlastníkem rodinného domu č. p. xx umístěného na 
pozemku p. č. st. 23 o výměře 209 m

2
 v obci Lísek, k. ú. Vojtěchov u Lísku, okres Žďár nad Sázavou. 

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. Křížovým 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 projednávání výpovědí nájmu bytů z jednání. 
 
Návrh usnesení: RM schvaluje výpověď nájmu bytu č. xxxxx umístěného ve II. NP bytového domu 

č. p. xxx, č. p. xxx, č. p. xxx a č. p. xxx v ul. xxxxxxxx Kuřim, manž. Pavlu a Anežce 
Křížovým, oba trvale bytem xxxxxxxxxxxxxxxxx Kuřim, ve smyslu § 711 odst. 2 
písm. c) občanského zákoníku. Výpovědní lhůta činí 3 měsíce. 

 
 
 

6.7. Jitka Pivoňková – výpověď nájmu bytu 
(Příloha č. 6, 6A, předkládá Mgr. Ing. D. Sukalovský, zpracovala A. Janoušková) 
 
Paní Jitka Pivoňková je nájemcem obecního bytu č. xxxxx o velikosti 2+1, který je umístěn ve III. 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. S paní Pivoňkovou byla dne 1. 3. 1995 uzavřena nájemní smlouva na dobu neurčitou. 
Dle výpisu z KN je paní Pivoňková výlučným vlastníkem bytu č. xxxxx v ul. xxxxxxxxxxx v Kuřimi. Na 
této bytové jednotce vázne věcné břemeno pro paní Marii Kyjovskou. 
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 OMP nedoporučuje, aby byla paní Pivoňkové dána výpověď nájmu bytu 
ve smyslu § 711 odst. 2 písm. c). 
 
Diskuse: 
D. Sukalovský – stahuje projednávání výpovědí nájmu bytů z jednání. 
 
Návrh usnesení: RM schvaluje výpověď nájmu bytu č. xxxxx umístěného ve III. NP bytového domu 

č. p. xxxx a č. p. xxxx v ul. xxxxxxxxxxxx Kuřim, paní Jitce Pivoňkové, trvale bytem 
xxxxxxxxxxxxxx Kuřim, ve smyslu § 711 odst. 2 písm. c) občanského zákoníku. 
Výpovědní lhůta činí 3 měsíce. 

 
 
 

6.8. Manželé Koutní – výpověď nájmu bytu 
(Příloha č. 6, 6A, předkládá Mgr. Ing. D. Sukalovský, zpracovala A. Janoušková) 
 
Manželé Miloš a Dana Koutní jsou společnými nájemci obecního bytu č. xxxxxxx o velikosti 3+1, který 
je umístěn ve IV. NP bytového domu č. p. xxx, č. p. xxx, č. p. xxx a č. p. xxx v ul. xxxxxxxxxxx na 
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pozemcích p. č. 1804, p. č. 1805, p. č. 1806 a p. č. 1807 vše v k. ú. Kuřim. S manž. Koutnými byla dne 
8. 7. 1998 uzavřena nájemní smlouva na dobu neurčitou. 
Dle výpisu z KN jsou manž. Koutní spoluvlastníky (SJM) rekreačního rodinného domu č. e. x 
umístěného na pozemku p. č. st. 57 o výměře 142 m

2
 v obci Nedvědice a k. ú. Pernštejn. Jedná se 

o rekreační dům v chatové oblasti nedaleko hradu Pernštejn. 
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 OMP nedoporučuje, aby byla manž. Koutným dána výpověď nájmu bytu 
ve smyslu § 711 odst. 2 písm. c).  
 
Diskuse: 
D. Sukalovský – stahuje projednávání výpovědí nájmu bytů z jednání. 
 
Návrh usnesení: RM schvaluje výpověď nájmu bytu č. xxxxxxx umístěného ve IV. NP bytového 

domu č. p. xxx, č. p. xxx, č. p. xxx a č. p. xxx v ul. xxxxxxxxxxxxxx Kuřim, manž. 
Miloši a Daně Koutným, oba trvale bytem xxxxxxxxxxxxxxxxx Kuřim, ve smyslu 
§ 711 odst. 2 písm. c) občanského zákoníku. Výpovědní lhůta činí 3 měsíce. 

 
 
 

6.9. Jaromír Pragač – výpověď nájmu bytu 
(Příloha č. 6, 6A, předkládá Mgr. Ing. D. Sukalovský, zpracovala A. Janoušková) 
 
Pan Jaromír Pragač je nájemcem obecního bytu č. xxxxx o velikosti 3+1, který je umístěn ve II. NP 
bytového domu č. p. xxxx, č. p. xxxx a č. p. xxxx v ul. xxxxxxxxxxxx na pozemcích p. č. 2115/3, p. č. 
2115/2 a p. č. 2115/1 vše v k. ú. Kuřim. Panu Pragačovi byl byt přidělen na základě Rozhodnutí 
o schválení dohody o výměně bytů ze dne 3. 7. 1980. 
Dle výpisu z KN je pan Pragač výlučným vlastníkem rekreačního rodinného domu č. e. xx umístěného 
na pozemku p. č. st. 3228 o výměře 257 m

2
 v obci a k. ú. Osová Bítýška. Jedná se o rekreační dům, 

který je dle katastrální mapy umístěn zcela mimo obec Osová Bítýška, není zřejmé, zda je dům 
napojen na vodovod a kanalizaci. 
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 OMP nedoporučuje, aby byla panu Pragačovi dána výpověď nájmu bytu 
ve smyslu § 711 odst. 2 písm. c). 
 
Diskuse: 
D. Sukalovský – stahuje projednávání výpovědí nájmu bytů z jednání. 
 
Návrh usnesení: RM schvaluje výpověď nájmu bytu č. xxxxxxxxxx umístěného ve II. NP bytového 

domu č. p. xxxx, č. p. xxxx a č. p. xxxx v ul. xxxxxxxxxxxxx Kuřim, panu Jaromíru 
Pragačovi, trvale bytem xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx Kuřim, ve smyslu § 711 odst. 2 
písm. c) občanského zákoníku. Výpovědní lhůta činí 3 měsíce. 

 
 
 

6.10. Ilona Trtílková – výpověď nájmu bytu 
(Příloha č. 6, 6A, předkládá Mgr. Ing. D. Sukalovský, zpracovala A. Janoušková) 
 
Paní Ilona Trtílková je nájemcem obecního bytu č. xxxxx o velikosti 3+1, který je umístěn v podkroví 
bytového domu č. p. xxxx, č. p. xxxx a č. p. xxxx v ul. xxxxxxxxxxxx na pozemcích p. č. 2131/3, p. č. 
2131/2 a p. č. 2131/1 vše v k. ú. Kuřim. S paní Trtílkovou byla dne 13. 10. 2008 uzavřena nájemní 
smlouva na dobu neurčitou. 
Dle výpisu z KN je paní Trtílková výlučným vlastníkem rodinného rekreačního domku č. e. xx 
umístěného na pozemku p. č. 499/3 o velikosti 16 m

2
 v obci a k. ú. Malhostovice. Dále je 
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spoluvlastníkem (id. ½) rodinného domu č. p. 234 umístěného na pozemku p. č. 861 o výměře 286 m
2
 

v obci a k. ú. Kuřim. Jedná se o rodinný dům, který obývá matka paní Trtílkové. 
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 OMP nedoporučuje, aby byla paní Pivoňkové dána výpověď nájmu bytu 
ve smyslu § 711 odst. 2 písm. c). 
 
Diskuse: 
D. Sukalovský – stahuje projednávání výpovědí nájmu bytů z jednání. 
 
Návrh usnesení: RM schvaluje výpověď nájmu bytu č. xxxxx umístěného v podkroví bytového 

domu č. p. xxxx, č. p. xxxx a č. p. xxxx v ul. xxxxxxxxxxxx Kuřim, paní Iloně 
Trtílkové, trvale bytem xxxxxxxxxxxxxxxxxxx Kuřim, ve smyslu § 711 odst. 2 písm. 
c) občanského zákoníku. Výpovědní lhůta činí 3 měsíce. 

 
 
 

6.11. Eva Trlidová – výpověď nájmu bytu 
(Příloha č. 6, 6A, předkládá Mgr. Ing. D. Sukalovský, zpracovala A. Janoušková) 
 
Paní Eva Trlidová je nájemcem obecního bytu č. xxxxx o velikosti 2+1, který je umístěn ve III. NP 
bytového domu č. p. xxx, č. p. xxx a č. p. xxx v ul. xxxxxxxx na pozemcích p. č. 1930, p. č. 1931 a p. č. 
1932 vše v k. ú. Kuřim. S paní Trlidovou byla dne 22. 10. 2001 uzavřena nájemní smlouva na dobu 
neurčitou. 
Dle výpisu z KN je paní Trlidová výlučným vlastníkem rodinného rekreačního domku č. e. xxx 
umístěného na pozemku p. č. 1369/5 o velikosti 16 m

2
 v obci Popůvky a k. ú. Popůvky u Brna. Jedná 

se o rekreační domek v chatové oblasti. 
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 OMP nedoporučuje, aby byla paní Trlidové dána výpověď nájmu bytu 
ve smyslu § 711 odst. 2 písm. c).  
 
Diskuse: 
D. Sukalovský – stahuje projednávání výpovědí nájmu bytů z jednání. 
 
Návrh usnesení: RM schvaluje výpověď nájmu bytu č. xxxxx umístěného ve III. NP bytového domu 

č. p. xxx, č. p. xxx a č. p. xxx v ul. xxxxxxxx, Kuřim, paní Evě Trlidové, trvale bytem 
xxxxxxxxxxx Kuřim, ve smyslu § 711 odst. 2 písm. c) občanského zákoníku. 
Výpovědní lhůta činí 3 měsíce. 

 
 
 

6.12. Lidia Štěpánková – výpověď nájmu bytu 
(Příloha č. 6, 6A, předkládá Mgr. Ing. D. Sukalovský, zpracovala A. Janoušková) 
 
Paní Lidia Štěpánková je nájemcem obecního bytu č. xxxxx o velikosti 2+1, který je umístěn ve II. NP 
bytového domu č. p. xxx v ul. xxxxxxxxxxx na pozemku p. č. 1701 vše v k. ú. Kuřim. S paní 
Štěpánkovou byla dne 27. 10. 1999 uzavřena nájemní smlouva na dobu neurčitou. 
Dle výpisu z KN je paní Štěpánková výlučným vlastníkem rodinného domku č. p. xxx umístěného na 
pozemku p. č. 198/2 o velikosti 54 m

2
 v obci Lomnice a k. ú. Lomnice u Tišnova. Paní Štěpánková je 

narozena roku 1938, jedná se tedy o starší osobu a výpověď nájmu bytu a následné přestěhování by 
se mohlo jevit jako rozpor s dobrými mravy. 
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. 
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Vzhledem k výše uvedenému OMP nedoporučuje, aby byla paní Štěpánkové dána výpověď nájmu 
bytu ve smyslu § 711 odst. 2 písm. c). 
 
Diskuse: 
D. Sukalovský – stahuje projednávání výpovědí nájmu bytů z jednání. 
 
Návrh usnesení: RM schvaluje výpověď nájmu bytu č. xxxxx umístěného ve II. NP bytového domu 

č. p. xxx v ul. xxxxxxxxxxxxxxxxx, Kuřim, paní Lidii Štěpánkové, trvale bytem 
xxxxxxxxxxxxxxxxx Kuřim, ve smyslu § 711 odst. 2 písm. c) občanského zákoníku. 
Výpovědní lhůta činí 3 měsíce. 

 
 
 

6. 13. Manželé Karbanovi – výpověď nájmu bytu 
(Příloha č. 6, 6A, předkládá Mgr. Ing. D. Sukalovský, zpracovala A. Janoušková) 
 
Manželé Václav a Zdeňka Karbanovi jsou společnými nájemci obecního bytu č. xxxxxx o velikosti 3+1, 
který je umístěn ve III. NP bytového domu č. p. xxx, č. p. xxx, č. p. xxxx a č. p. xxxx v ul. xxxxxxxxx na 
pozemcích p. č. 2086/16, p. č. 2086/15, p. č. 2086/14 a p. č. 2086/13 vše v k. ú. Kuřim. S manž. 
Karbanovými byla dne 14. 4. 2010 uzavřena nájemní smlouva na dobu neurčitou. 
Dle výpisu z KN jsou manž. Karbanovi spoluvlastníky (každý id. ½) rodinného domu č. p. xxx 
umístěného na pozemku p. č. 187 o výměře 323 m

2
 v obci a k. ú. Dyjákovičky, okr. Znojmo. Obec 

Dyjákovičky leží přímo u rakouských hranic. Nelze tedy rozhodnout, zda mohou manž. Karbanovi 
obecní byt opustit a přestěhovat se do svého rodinného domu. Jelikož jsou oba manželé narozeni 
roku 1951, dá se předpokládat, že jsou již ve starobním důchodu. 
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 OMP nedoporučuje, aby byla manž. Karbanovým dána výpověď nájmu 
bytu ve smyslu § 711 odst. 2 písm. c).  
 
Diskuse: 
D. Sukalovský – stahuje projednávání výpovědí nájmu bytů z jednání. 
 
Návrh usnesení: RM schvaluje výpověď nájmu bytu č. xxxxxxx umístěného ve III. NP bytového 

domu č. p. xxx, č. p. xxx, č. p. xxxx a č. p. xxxx v ul. xxxxxxxxxxx Kuřim, manž. 
Václavu a Zdeňce Karbanovým, oba trvale bytem xxxxxxxxxxxxx Kuřim, ve smyslu 
§ 711 odst. 2 písm. c) občanského zákoníku. Výpovědní lhůta činí 3 měsíce. 

 
 
 

6.14. Manželé Bariovi – prominutí poplatku z prodlení 
(Příloha č. 6, předkládá Mgr. Ing. D. Sukalovský, zpracovala A. Janoušková) 
 

Manželé Roman a Renáta Bariovi jsou společnými nájemci obecního bytu č. xxxxx umístěného 
v I. nadzemním podlaží bytového domu č. p. xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx v Kuřimi. 
Společným nájemcům byl tento byt přidělen na základě jejich žádosti o výměnu bytu za byt č. 1002/14 
v ul. Popkova v Kuřimi. S manž. Bariovými je nájemní smlouva uzavírána vždy na dobu tří měsíců. 
RM na své schůzi dne 30. 5. 2012 pod č. usn. 275/2012 schválila uzavření splátkového kalendáře 
s měsíční splátkou xxxxx,- Kč, kterým bude uhrazen poplatek z prodlení související s nájmem bytu 
č. xxxxxxxx. 
Manželé Bariovi uhradili poplatek z prodlení ve výši xxxxx,- Kč a dne 27. 2. 2013 požádali o prominutí 
zbývajícího penále ve výši xxxxx,- Kč. 
OMP doporučuje druhou ½ dlužné částky prominout. 
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Přijaté usnesení: 152/2013 - RM schvaluje prominutí ½ poplatku z prodlení z dlužného nájemného 

k bytu č. xxxxxxxx ve výši xxxxx,- Kč manželům Romanovi a Renátě Bariovým, 
trvale bytem xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx Kuřim. 

Hlasováno: pro 4, nepřítomen 1 (D. Holman). 
 
 
 

6.15. Karla Dospíšilová – prominutí poplatku z prodlení 
(Příloha č. 6, předkládá Mgr. Ing. D. Sukalovský, zpracovala A. Janoušková)  
 
Paní Karla Dospíšilová je nájemcem obecního bytu č. xxxxx umístěného ve II. nadzemním podlaží 
bytového domu č. p. xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx v Kuřimi. Nájemní smlouva byla uzavřena dne 
1. 11. 1995 na dobu neurčitou. 
RM na své schůzi dne 10. 10. 2012 pod č. usn. 547/2012 schválila uzavření splátkového kalendáře 
s měsíční splátkou xxxxx,- Kč, kterým bude uhrazen poplatek z prodlení související s nájmem bytu 
č. xxxxxxx. 
Paní Dospíšilová uhradila poplatek z prodlení ve výši xxxxxxxx,- Kč a dne 11. 3. 2013 požádala 
o prominutí zbývajícího penále ve výši xxxxxxx,- Kč. 
OMP doporučuje druhou ½ dlužné částky prominout. 
 
Přijaté usnesení: 153/2013 - RM schvaluje prominutí ½ poplatku z prodlení z dlužného nájemného 

k bytu č. xxxxxx ve výši xxxxx,- Kč paní Karle Dospíšilové, trvale bytem xxxxxxxxxx 
xxxxx Kuřim. 

Hlasováno: pro 4, nepřítomen 1 (D. Holman). 
 
 
 

6.16. Miloslav Pokorný – žádost o změnu bydlení 
(Příloha č. 6, předkládá Mgr. Ing. D. Sukalovský, zpracovala A. Janoušková)  
 
Miloslav Pokorný, trvale bytem xxxxxxxxxxxxxxx 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 v ul. Tišnovská č. p. 1182 v Kuřimi. 
Smlouva o ubytování je panu Pokornému každé tři měsíce prodlužována. 
Město Kuřim je vlastníkem bytové jednotky č. xxxxxx, o velikosti 2+1, umístěné ve II. nadzemním 
podlaží bytového domu č. p. xxx, xxx a xxx v ul. xxxxxxxx v Kuřimi. V tomto bytě bydlí pan Zdeněk 
Tököli, který obývá jeden pokoj. Druhý pokoj obýval pan Rudolf Trtílek, který dne 20. 1. 2013 zemřel. 
Dne 8. 3. 2013 požádal pan Miloslav Pokorný o změnu bydlení. Měl by zájem přestěhovat se z objektu 
sociálního bydlení do části bytu č. xxxxx, kde bude užívat jeden pokoj, společnou předsíň, WC, 
koupelnu a sklep. 
Rada města může v souladu s čl. 10 odst. 2 Pravidel Města Kuřimi č. 1/2012 rozhodnout o „využití 
bytu jinak, než stanoví tato pravidla“, a to způsobem, že přidělí část bytu panu Miloslavu Pokornému, 
trvale bytem xxxxxxxxxxxxxxxxxx Kuřim a schválí uzavření nájemní smlouvy. Smlouva bude uzavírána 
i nadále na dobu určitou tří měsíců. 
Užívání sociálního bydlení panem Pokorným je bezproblémové, OMP proto doporučuje schválit 
uzavření nájemní smlouvy. 
Vzhledem k tomu, že stávající smlouva s Panem Pokorným je uzavřena do 31. 5. 2013, bude tato 
smlouva ukončena dohodou ke dni 31. 3. 2013. 
 
Přijaté usnesení: 154/2013 - RM přiděluje ve smyslu čl. 10 odst. 2 Pravidel Města Kuřimi č. 1/2012 

„o volných bytech v majetku města a bytových náhradách“ část bytu č. xxxxxx 
umístěného ve II. NP bytového domu č. p. xxxxxxxxxxxxxxxxxxx v Kuřimi panu 
Miloslavu Pokornému, trvale bytem xxxxxxxxxxxxxxxxxxx Kuřim a schvaluje 
uzavření nájemní smlouvy na dobu určitou tří měsíců, za nájemné ve výši 56,- 
Kč/m

2
/měs. 
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Přijaté usnesení: 155/2013 - RM schvaluje ukončení smlouvy o ubytování č. 2011/O/0029 uzavřené 
s panem Miloslavem Pokorným, trvale bytem xxxxxxxxxxxxxxx Kuřim, jejímž 
předmětem je ubytování v objektu sociálního bydlení v ul. Tišnovská č. p. 1182 
v Kuřimi, dohodou ke dni 31. 3. 2013. 

Bylo hlasováno pro obě usnesení společně: pro 4, nepřítomen 1 (D. Holman). 
 
 
 
 

6.17. Zdeňka Kloudová – nájemní smlouva 
(Příloha č. 6, předkládá Mgr. Ing. D. Sukalovský, zpracovala A. Janoušková) 
 
Paní Zdeňka Kloudová, trvale bytem xxxxxxxxxxxxxx Kuřim, byla nájemcem bytu č. xxxxx (2+1) 
umístěného ve II. NP bytového domu č. p. xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx v Kuřimi. Paní Kloudové byl tento 
byt přidělen na základě pořadníku č. 27. 
Nájemní smlouva s paní Kloudovou byla uzavřena na dobu určitou dvou let, tj. od 1. 2. 2010 do 
31. 1. 2012. Od července 2011 měla paní Kloudová problémy s řádným plněním povinností 
vyplývajících z nájemní smlouvy, které porušovala zejména nepravidelným placením nájemného 
a služeb spojených s užíváním předmětného bytu. I přesto jí byla nájemní smlouva prodlužována, 
avšak již jen na tři měsíce. 
Jelikož byla paní Kloudová vedena v evidenci úřadu práce, požádal OMP dne 28. 2. 2012 Úřad práce 
ČR, pracoviště Kuřim o převod sociálních dávek na účet správce bytu. Od měsíce února 2012 byly 
tedy nájem a služby spojené s užíváním bytu hrazeny úřadem práce přímo na účet správce bytu. Dluh 
paní Kloudové však ke dni 30. 4. 2012 činil částku xxxxxxxx,- Kč. Město Kuřim nabídlo paní Kloudové 
možnost snížení dlužné částky tím, že s ní uzavřelo dohodu o provedení práce na mytí oken v budově 
městského úřadu. Odměna za provedenou práci ve výši xxxxx,- Kč byla ve třech měsíčních platbách 
zaslána na účet správce. 
Paní Kloudová získala během měsíce května 2012 zaměstnání – zatím pouze brigádně, proto zůstala 
i nadále v evidenci úřadu práce. Ten za ni dle přehledu vyplacených dávek, který má OMP k dispozici, 
hradil doplatky na bydlení za měsíce únor – červenec 2012. Od srpna získala pracovní smlouvu, byla 
tedy vyřazena z evidence úřadu práce. Dlužná částka ke dni 31. 7. 2012 však činila stále částku 
xxxxxxxx,- Kč. Paní Kloudová se snažila alespoň hradit předepsané nájemné a služby spojené 
s užíváním bytu. 
Dne 31. 1. 2013 skončila paní Kloudové nájemní smlouva. O prodloužení nájemní smlouvy 
nepožádala. Dopisem ze dne 21. 2. 2013 byla upozorněna, že od 1. 2. 2013 užívá předmětný byt bez 
právního důvodu, je dlužníkem města a byla vyzvána k vyklizení bytu ke dni 18. 3. 2013. Byt 
k uvedenému datu nevyklidila. Ke dni 28. 2. 2013 dlužila na nájemném a službách spojených 
s užíváním bytu částku xxxxxx,- Kč a na poplatku z prodlení částku ve výši xxxxxx,- Kč. 
Projevila však zájem celou situaci řešit. Dne 7. 3. 2013 uhradila částku xxxxxxx,- Kč, dne 12. 3. 2013 
uhradila částku xxxxx,- Kč a dne 18. 3. 2013 uhradila částku xxxxxx,- Kč. Tím uhradila dlužné 
nájemné a část poplatku z prodlení. Současně přípisem dne 18. 3. 2013 požádala, zda by mohla 
v bytě č. xxxxxx setrvat i nadále a požádala o uzavření nájemní smlouvy. 
OMP navrhl paní Kloudové, aby se přestěhovala do menšího bytu. Město Kuřim má volný byt č. xxxxx, 
o velikosti 1+1, umístěný v ul. xxxxxxxxxxx. Tento volný byt byl stávajícím nájemcům nabídnut 
k výměně, nikdo však neprojevil zájem. V další kroku by měl být tento byt nabídnut žadatelům 
o bytovou náhradu z pořadníku č. 32. 
Rada města však může v souladu s čl. 10 odst. 2 Pravidel Města Kuřimi č. 1/2012 rozhodnout 
o „využití bytu jinak, než stanoví tato pravidla“, a to způsobem, že přidělí tento volný byt paní Zdeňce 
Kloudové, trvale bytem xxxxxxxxxxxx Kuřim a schválí uzavření nájemní smlouvy. Smlouva bude 
uzavírána i nadále na dobu určitou tří měsíců. 
Paní Kloudová přistupuje ke svému případu zodpovědně a snaží se jej aktivně řešit, proto OMP 
doporučuje, aby RM schválila výměnu bytů a následně schválila i uzavření nájemní smlouvy. Město 
Kuřim uvolněný byt č. xxxxxx, 2+1, umístěný v ul. xxxxxx ihned nabídne stávajícím nájemcům 
k výměně. Paní Kloudová přestěhováním do menšího bytu ušetří náklady na bydlení, z těchto 
ušetřených peněz může dále umořovat dlužnou částku na poplatku z prodlení. 
 
Přijaté usnesení: 156/2013 - RM přiděluje ve smyslu čl. 10 odst. 2 Pravidel Města Kuřimi č. 1/2012 

„o volných bytech v majetku města a bytových náhradách“ byt č. xxxxx, umístěný 
v I. NP bytového domu č. p. xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx v Kuřimi paní Zdeňce 
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Kloudové, trvale bytem xxxxxxxxxxx Kuřim, a schvaluje uzavření nájemní smlouvy 
na dobu určitou tří měsíců, za nájemné ve výši 56,- Kč/m

2
/měs. 

Hlasováno: pro 4, nepřítomen 1 (D. Holman). 
 
 
 

7. Telefónica Czech Republic, a.s. – zřízení věcného břemene pro 
stavbu „Úprava přípojky NN na stávající základové stanici Kuřim 
Záruba“ 
(Příloha č. 7, 7A, 7B, předkládá Mgr. Ing. D. Sukalovský, zpracovala Ing. V. Fidrmucová) 
 
Svoboda a syn, spol. s r.o. v zastoupení investora Telefónica Czech Republic, a.s., zaslala Městu 
Kuřim k podpisu smlouvu o smlouvě budoucí, jejímž předmětem je zřízení věcného břemene 
v souvislosti se stavbou „Úprava přípojky NN na stávající základové stanici BOKUZ – 29866, Kuřim 
Záruba“ – viz příloha A, B. 
Stavbou bude dotčený pozemek, který je ve vlastnictví Města Kuřim a to parc. č. 2455/2 v k. ú. Kuřim. 
OI nemá k realizaci projektu námitky. 
Věcné břemeno bude zřízeno úplatně, na dobu neurčitou, za jednorázovou úhradu v celkové výši 
5.000,- 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: 157/2013 - RM schvaluje zřízení věcného břemene ve věci uložení elektrické 

přípojky ve prospěch společnosti Telefónica Czech Republic, a.s., se sídlem Za 
Brumlovkou 266/2, 140 22 Praha 4 - Michle, IČ 60193336, jako oprávněného 
z věcného břemene v rozsahu dle přílohy na pozemku parc. č. 2455/2 v k. ú. a obci 
Kuřim, LV č. 1. Věcné břemeno bude zřízeno za jednorázovou úhradu ve výši 
5000,- Kč bez DPH na dobu neurčitou, náklady na jeho zřízení ponese oprávněný 
z věcného břemene. Do doby uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene bude 
uzavřena smlouva o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene. 

Hlasováno: pro 4, nepřítomen 1 (D. Holman). 
 
 
 

8. Město Kuřim a Stanislav Roháček – smlouva o právu k provedení 
stavby“ 
(Příloha č. 8, 8A, 8B, 8C, předkládá Mgr. Ing. D. Sukalovský, zpracovala Ing. V. Fidrmucová) 
 
V rámci přestavby objektu č. p. 1208 na ul. Nerudova v Kuřimi, požádal pan Stanislav Roháček 
(investor stavby) o souhlas se stavbou na městském pozemku parc. č. 550/1 v k. ú. Kuřim, která 
spočívá v položení zatravňovacích tvárnic na stávající travnaté ploše a vybudování sedmi parkovacích 
stání dle přílohy, kterou tvoří výkres situace z 12/2012 zpracovaný projektantem Ing. Liborem 
Řehořem viz příloha A, B. 
Pro další stavební řízení (řízení o dodatečné povolení stavby) je nutné uzavřít „Smlouvu o právu 
k provedení stavby“. OMP předkládá radě města návrh smlouvy – viz příloha C. 
 
Příloha A, B – situace  
Příloha C – smlouva o právu provedení stavby 
 
Diskuse: 
O. Štarha – zdůrazňuje, že p. Roháček učinil vše, co jsme žádali, chová se podle dohody, nevidí 
důvod, proč mu nevyhovět. 
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Přijaté usnesení: 158/2013 - RM schvaluje uzavření „Smlouvy o právu k provedení stavby“ se 

Stanislavem Roháčkem bytem xxxxxxxxxxxxx Kuřim, kdy dotčen bude pozemek 
parc. č. 550/1 v k. ú. Kuřim. 

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

9. Vyřazení majetku 
(Přílohy č. 9, 9A, předkládá Mgr. Ing. D. Sukalovský, zpracovala J. Chaloupková, DiS.) 
 
Odbor majetkoprávní předkládá RM návrh na vyřazení majetku likvidací dle přílohy. Jedná se mrazící 
pult, jehož oprava je nerentabilní, neboť dle písemného vyjádření servisního technika cena opravy 
převyšuje hodnotu pultu. Mrazící pult byl jako použitý ponechán v restauraci KD jejím bývalým 
nájemcem společností GOOD 24 s.r.o. 
 
Příloha: vyřazovací protokol 
 
Přijaté usnesení: 159/2013 - RM schvaluje vyřazení majetku z majetku města dle přílohy. 
Hlasováno: pro 4, nepřítomen 1 (D. Holman). 
 
 
 

10. Výběrové řízení „Zhotovitel projektové dokumentace stavby 
„Městská sportovní hala v Kuřimi“ 
Zahájení zadávacího řízení na výběr dodavatele veřejné zakázky města Kuřimi 
Název (předmět) zakázky:  Zhotovitel projektové dokumentace stavby „Městská sportovní 

hala v Kuřimi“ 
Evidenční číslo v knize zakázek: VZ-OI-2013-004 
Zajišťující odbor (ZO):   OI 
(Příloha č. 10, 10A, 10B, předkládá Ing. O. Štarha, zpracovala Ing. J. Honců) 
 
Jedná se o výběrové řízení na výše uvedenou akci a to v režimu jednacího řízení bez uveřejnění 
v návaznosti na soutěž o návrh dle zákona o veřejných zakázkách. Zajišťujícím odborem pro tuto akci 
je odbor Investiční, odpovědná osoba p. Honců. Administraci VŘ provádí fa Fiala, Tejkal a partneři 
advokátní kancelář, s.r.o., na základě mandátní smlouvy ze dne 18. 12. 2012, tato firma sestavila 
zadávací dokumentaci, kterou OI průběžně připomínkoval. Návrh smlouvy byl taktéž zaslán dne 15. 3. 
2013 k případným připomínkám komisi. 
Komise pro posouzení a hodnocení nabídek již byla stanovena RM  dne 19. 9. 2012 č. usnesení 
516/2012, První jednání komise proběhlo dne 10. 10. 2012, ze kterého vzešel návrh hodnotících 
kritérií tj. 50 % umístění v arch. soutěži a 50 % cena projektu, a dále návrh limitu investičních nákladů 
stavby ve výši 90.000.000,- Kč. 
Na základě výše uvedeného OI doporučuje radě města schválit zahájení zadávacího řízení, zadávací 
dokumentaci a návrh smlouvy o dílo. Termíny pro podání nabídek budou upřesněny před zveřejněním 
výzvy v souladu s lhůtami danými v zákoně o veřejných zakázkách.  
 
Příloha: Zadávací dokumentace 
 návrh smlouvy o dílo 
 
Diskuse: 
D. Sukalovský – připomínky měl D. Holman, a to jinak formulovat částku. 
O. Štarha – vzešlo z jednání, je uveden návrh limitu. 
Z. Kříž – bude řešeno i parkování? 
D. Sukalovský – je v podmínkách. Cena projektu je 50%, soutěžíme ji. 
 
Přijaté usnesení: 160/2013 - RM schvaluje zahájení zadávacího řízení na podání nabídky na 

veřejnou zakázku na služby s názvem „Zhotovitel projektové dokumentace stavby 
Městská sportovní hala v Kuřimi“ zadávaného v jednacím řízení bez uveřejnění 



 18 

v návaznosti na soutěž o návrh vyhlášenou dne 16. 1. 2009, dále schvaluje 
zadávací dokumentaci vč. návrhu smlouvy o dílo. 

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

11. Dohoda o úpravě vzájemných práv a povinností vlastníků 
provozně souvisejících vodovodů a kanalizací, uzavřená dle § 8 
odst. 3 zákona č. 274/2001 Sb., o vodovodech a kanalizacích pro 
veřejnou potřebu 
(Příloha č. 11, 11A, 11B, předkládá Ing. O. Štarha, zpracovala Z. Perková) 
 
Předkládáme Radě Města ke schválení „Dohodu o úpravě vzájemných práv a povinností vlastníků 
provozně souvisejících vodovodů a kanalizací“. 
 
Město Kuřim navrhuje na základě zákona č. 274/2001 Sb., o vodovodech a kanalizacích pro veřejnou 
potřebu dle § 8 odst. 3 tohoto zákona upravit písemnou dohodou práva a povinnosti vlastníků 
provozně souvisejících kanalizací s majitelem stoky na ul. Blanenská v Kuřimi, s firmou MEDEX-K, 
s.r.o, se sídlem Blanenská 982, 664 34 Kuřim tak, aby bylo zajištěno kvalitní a plynulé provozování. 
 
Příloha: Dohoda o úpravě vzájemných práv a povinností vlastníků provozně souvisejících 

kanalizací, uzavřená dle § 8 odst. 3 zákona č. 274/2001 Sb., o vodovodech a kanalizacích 
pro veřejnou potřebu 

 
Přijaté usnesení: 161/2013 - RM schvaluje uzavření „Dohody o úpravě vzájemných práv 

a povinností vlastníků provozně souvisejících kanalizací“ uzavřené dle § 8 odst. 3 
zákona č. 274/2001 Sb., o vodovodech a kanalizacích pro veřejnou potřebu“ mezi 
Městem Kuřim a majitelem stoky na ul. Blanenská v Kuřimi, s firmou MEDEX-K, 
s.r.o, se sídlem Blanenská 982, 664 34 Kuřim. 

Hlasováno: pro 4, nepřítomen 1 (D. Holman). 
 
 
 

12. Smlouva o sdružených službách dodávky elektřiny ze sítě 
nízkého napětí 
(Příloha č. 12, 12A, předkládá Ing. O. Štarha, zpracovala Z. Perková) 
 
Předkládáme Radě Města ke schválení „Smlouvu o sdružených službách dodávky elektřiny ze sítě 
nízkého napětí“ pro objekt – retenční nádrž vybudovanou při výstavbě V. etapy výstavby lokality Díly za 
sv. Jánem (retenční nádrž byla převzata do majetku Města Kuřim od manželů Kučerovských) se 
společností E. ON Energie, a.s., se sídlem F. A. Gerstnera 2151/6,370 49 České Budějovice, IČ 
26078201. Tato smlouva se uzavírá na dobu určitou do31.12 2015 a to s možností jejího automatického 
prodloužení o 3 roky a to i opakovaně. 
 
Příloha: Smlouva o sdružených službách dodávky elektřiny ze sítě nízkého napětí 
 
Přijaté usnesení: 162/2013 - RM schvaluje uzavření „Smlouva o sdružených službách dodávky 

elektřiny ze sítě nízkého napětí“ pro objekt retenční nádrž vybudovanou při výstavbě 
V. etapy výstavby lokality Díly za sv. Jánem v majetku Města Kuřim se společností 
E. ON Energie, a.s, se sídlem F. A. Gerstnera 2151/6, 370 49 České Budějovice, 
IČ 26078201. 

Hlasováno: pro 4, nepřítomen 1 (D. Holman). 
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13. „Dodatek č. 1 ke smlouvě na akci „II/385 Kuřim průtah – 
DSP+PDPS, SP, IČ“ 
(Příloha č. 13, 13A, předkládá Ing. O. Štarha, zpracoval S. Bartoš) 
 
Předmětem dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo na akci „II/385 Kuřim průtah“ je změna lhůt k zajištění 

vyjádření všech dotčených orgánů.  

Koncept DSP+PDPS, SP  do 30. 4. 2013 

DSP, SP a IČ    do 60-ti dnů od předání připomínek ke konceptu DSP 

PDPS, SP    do 30-ti dnů od podání DSP na SÚ 

Prodloužení termínu je nutné s ohledem na potřebu prověřit stav vodárenské infrastruktury 
a s ohledem na nutnost dojednat financování SÚS. 
 
Příloha: Dodatek č. 1 ke smlouvě „II/385 Kuřim průtah“ 
 
Přijaté usnesení: 163/2013 - RM souhlasí s Dodatkem č. 1 ke smlouvě na akci „II/385 Kuřim průtah 

– DSP + PDPS, SP, IČ“ zhotovitele IKA BRNO s.r.o., Antonínská 549/2, 602 00 
Brno, IČ 47910453. 

Hlasováno: pro 4, nepřítomen 1 (D. Holman). 
 
 
 

14. „Projektová dokumentace VO na ul. Pod Vinohrady a Hybešova, 
Kuřim“ 
(Příloha č. 14, předkládá Ing. O. Štarha, zpracoval S. Bartoš) 
 
Firma Prosig s.r.o., Hviezdoslavova 1196/53a, 627 00 Brno - Slatina, podala odboru investičnímu jako 

zhotovitel projektové dokumentace žádost o vyjádření k vydání územního rozhodnutí ke stavbě 

„Kuřim, Hybešova, obnova NNv na NNk“ pro společnost E.ON Česká republika. Tato projektová 

dokumentace řeší náhradu stávajícího holého nadzemního vedení NN do nového zemního kabelu NN 

včetně domovních přípojek. 

Na sloupech se stávajícím venkovním vedením NN, které budou zdemolovány, má město Kuřim 

připevněno veřejné osvětlení. Z tohoto důvodu bude nutné projektovat nové vedení veřejného 

osvětlení na ulicích Pod Vinohrady a Hybešova. 

Odbor investiční navrhuje vyčlenit z ORG 1 008 000 000 Studie a projekty částku 30.000,- Kč na 
vypracování projektové dokumentace veřejného osvětlení. 
 
Přijaté usnesení: 164/2013 - RM souhlasí s vyčleněním částky 30.000,- Kč z ORG 1 008 000 000 

Studie a projekty na zhotovení projektové dokumentace veřejného osvětlení na ul. 
Pod Vinohrady a Hybešova v Kuřimi. 

Hlasováno: pro 4, nepřítomen 1 (D. Holman). 
 
 
 

15. Žádost Ing. Fikara o povolení výjimky pro stavbu hotelu na 
pozemku p. č. 686, k. ú. Kuřim 
(Příloha č. 15, 15A, předkládá Ing. O. Štarha, zpracovala Ing. V. Indrová) 
 
Radě města Kuřimi je předložena k projednání žádost Ing. Jindřicha Fikara ze dne 19. 2. 2013. 
 
Odbor investiční, MěÚ Kuřim jako úřad územního plánování poskytl následující informaci zpracovateli 
dokumentace záměru vybudování hotelu na pozemku p. č. 686, k. ú. Kuřim: 

„pozemek se nachází dle platného ÚPN SÚ Kuřim částečně v zastavitelné ploše pro bydlení UB, 
dle výkresu zónování ozn. „UBc“, část pozemku kolem potoka Kuřimka v ploše pro zeleň a ÚSES 
(územní systém ekologické stability) ozn. N(E)1. 

1)  Dle příslušných regulativů je max. procento zastavění pozemku pro zónu UBc 50%, počet 
podlaží nadzemních parter + 1, max. výška objektů po hl. římsu 4,5 m. 
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Plocha UB je určena především pro bydlení. Zóna je vybavena zařízeními pro obchod a služby, 
které mají obslužný charakter k bydlení, bez škodlivých účinků na širší obytné prostředí.  

2) Zóna N (E) 1 je určena pro biokoridor vodního toku Kuřimka. Zde platí zákaz výstavby 
veškerých objektů nesouvisejících s údržbou zelených a vodních ploch. 

Současně upozorňujeme, že do vzdálenosti cca 1/3 pozemku od toku Kuřimka zasahuje vymezená 
aktivní zóna záplavového území a záplavové území Q 100. (pro zpřesnění a stanovení podmínek 
nutno vyžádat vyjádření správce toku – Povodí Moravy)“ 
 
Na základě výše uvedené informace podal Ing. Fikar žádost adresovanou vedení Města Kuřimi 
o povolení výjimky stavby, neboť s ohledem na závazné regulativy schválené v platném ÚPN SÚ 
Kuřim není dle platné územně plánovací dokumentace (dále jen ÚPD) možné záměr stavby o více 
podlažích realizovat. Výjimku ze závazných regulativů“ platné ÚPD nemůže ze zákona udělit úřad 
územního plánování ani Město Kuřim. Uvedenou záležitost by bylo možné řešit změnou územního 
plánu. 
 
V návrhu nového ÚP Kuřim je uvedený pozemek součástí plochy smíšené obytné, ozn. A 033, kde je 
regulativy stanovena max. výška zástavby (po římsu max. 10 m, max. výška hřebene 14 m). 
 
Příloha: žádost ze dne 19. 2. 2013 
 
Diskuse: 
D. Sukalovský – rada města o tomto nemůže rozhodnout. Žádá panu Fikarovi napsat odpověď. 
 
Přijaté usnesení: 165/2013 - RM bere na vědomí žádost Ing. Fikara ze dne 19. 2. 2013. 
Hlasováno: pro 4, nepřítomen 1 (D. Holman). 
 
 
 

16. Zajištění úrokové sazby úvěru na Wellness 
(Příloha č. 16, 16A, předkládá Mgr. Ing. D. Sukalovský, zpracoval Ing. A. Varmužka) 
 
Komerční banka a.s. zaslala Městu Kuřim nabídku na úrokové zajištění stávajícího úvěru. Úrokové 
zajištění je konstruováno následujícím způsobem: 

- s bankou je uzavřena smlouva na úrokové zajištění za pevnou sazbu – dle nabídky – 2,79 %, 
tato sazba nahrazuje1M  PRIBOR ve stávající smlouvě – nyní 0,33 % + přirážku ze smlouvy 
1,69 %  

- pokud je aktuální výsledná sazba nižší než 2,79%, doplácíme rozdíl bance, pokud je výsledná 
sazba vyšší, platí banka tento rozdíl nám, v důsledku tak vždy zaplatíme sazbu 2,79 %. 

 
Konkrétní nabídka pro různé varianty (mohou být i jiné, dle našeho přání) je v příloze. 
 
Nabídka banky je indikativní a byla zaslána 13. 3., v tuto dobu může být jiná, nicméně ostatní sazby 
zůstaly na svých úrovních, čili nelze očekávat výrazně jinou nabídku. 
Město Kuřim nyní stojí před rozhodnutím, zda úrokovou sazbu zafixovat nebo zůstat na úrovni 
stávající. Obdobné rozhodnutí město řešilo již v loňském roce, nyní se ukazuje, že se rozhodlo 
správně, když nabídku nepřijalo, podmínky byly tenkrát o dost nevýhodnější, než je tomu dnes.   
Z výše popsaného je zřejmé, že v tuto chvíli nelze se 100% jistotou říct, jestli v konečné fázi bude 
úrokové zajištění pro město výhodné či nikoliv. U tohoto zajištění nejde ani tolik o ekonomickou 
výhodnost, ta se dá spočítat až po skončení splácení úvěru, jako spíše o jistotu, jaké náklady město 
s úvěrem do budoucna ponese. 
S ohledem na situaci na bankovním trhu OF doporučuje započít s přípravami soutěže na poskytnutí 
této služby některou z bank ve variantě, která vzejde z dalších jednání.  
Veřejná soutěž tohoto typu s ohledem na charakter zakázky probíhá odlišně od klasických zadávacích 
řízení, nabídky jsou předkládány v reálném čase a smlouva je ihned uzavírána po telefonu. 
 
Diskuse: 
D. Sukalovský – nyní jsou sazby úroků na nejnižší úrovni, bylo by vhodné toho využít. 
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Přijaté usnesení: 166/2013 - RM ukládá odboru finančnímu přípravu veřejné zakázky „Úrokové 
zajištění úvěru na financování Wellness“. 

Hlasováno: pro 4, nepřítomen 1 (D. Holman). 
 
 
 

17. Výjimky z dopravního značení 
(Příloha č. 17, 17A, 17B, předkládá Mgr. A. Zimmermannová, zpracoval Ing. J. Kovář) 
 
Odbor dopravy Městského úřadu Kuřim, obdržel žádost Města Kuřim, Ing. Jaroslava Kleina a Zdeňka 
Šimana (dále jen žadatelé) o výjimku z dopravního značení. Jedná se o povolení výjimek ze zákazu 
vjezdu v lokalitě rybníka Srpek o výjimku ze zákazu vjezdu na komunikaci do Podlesí přes retenční 
nádrž. V souladu se zákonem bylo známým účastníkům oznámeno zahájení řízení. Všichni žadatelé 
doložili kladné stanovisko Policie ČR, Specializované pracoviště dopravního inženýrství Brno město 
a Brno venkov, Kounicova 24, 611 32 Brno. 
Podrobnosti o žadatelích a důvodech jsou uvedeny v příloze. 
 
Příloha: Přehled žadatelů a důvodů pro povolení výjimky z dopravního značení 
 
Přijaté usnesení: 167/2013 - RM schvaluje žadatelům povolení výjimky ze zákazu vjezdu všech 

motorových vozidel u rybníka Srpek a dále na komunikaci do Podlesí přes retenční 
nádrž. 

Hlasováno: pro 4, nepřítomen 1 (D. Holman). 
 
 
 

18. Kronika města Kuřimi 
(Příloha č. 18, 18A, předkládá Mgr. Ing. D. Sukalovský, zpracovala Mgr. A. Zimmermannová) 
 
V příloze předkládáme návrh zápisu do kroniky města Kuřimi na rok 2012. Návrh zpracovala 
kronikářka města Silvestra Novotná. Návrh byl členům rady zaslán e-mailem dne 5. 3. 2013 a členové 
rady byli vyzváni k zaslání případných připomínek. Žádné připomínky do dnešního dne doručeny 
nebyly, je tedy předkládán text v podobě navržené kronikářkou. 
 
Příloha: Návrh textu kroniky 
 
Diskuse: 
O. Štarha – je uvedeno, že MAS čerpala 0,5 mil. Kč. Mělo být, MAS žádala 0,5 mil. Kč, žádá o opravu. 
Z. Kříž – nestihl celou kroniku pročíst. 
D. Sukalovský – stahuje materiál z jednání. 
 
Návrh usnesení: RM schvaluje text zápisu do kroniky města Kuřimi za rok 2012. 
 
 
 

19. 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. 19, 19A – 19E, předkládá. Mgr. Ing. D. Sukalovský, 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.  
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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 

Dopis + žádost o prohlášení honebních pozemků za pozemky nehonební 
 
Diskuse: 
D. Sukalovský – upravit sdělení v bodě 4 dodatku tak, že honební společenstvo je povinno informovat 
občany o konání honu přímo, ne prostřednictvím města. 
 
Přijaté usnesení: 168/2013 - RM souhlasí s uzavřením dodatku č. 1 k dohodě č. 1/2004 s Honebním 

společenstvem Malhostovice, IČ 46917942, se změnou. 
 
Přijaté usnesení: 169/2013 - RM souhlasí s uzavřením dodatku č. 1 k dohodě č. 2/2004 s Honebním 

společenstvem Jehnice, IČ 48511358, se změnou. 
 
Přijaté usnesení: 170/2013 - RM souhlasí s uzavřením dodatku č. 1 k dohodě č. 3/2004 s Honebním 

společenstvem Kuřim, IČ 71170073, se změnou. 
Hlasováno: pro 4, nepřítomen 1 (D. Holman). 
 
 
 

20. Výběrové řízení „Servis zvedací plošiny pro městskou knihovnu 
Kuřim“ 
Rozhodnutí o přidělení zakázky města Kuřimi 
Název (předmět) zakázky: „Servis zvedací plošiny pro městskou knihovnu Kuřim“ 
Zajišťující odbor (ZO):   Městská knihovna 
Odpovědná osoba:   Věra Štěpánová 
Zajištěno v rozpočtu města:  provozní rozpočet městské knihovny 
(Příloha č. 20, 20A, předkládá Mgr. Ing. D. Sukalovský, zpracovala V. Štěpánová)) 
 
Podle vnitřní směrnice Rady města Kuřim č. 1/2009/RM o veřejných zakázkách, bylo Městskou 
knihovnou realizováno zadávací řízení na zakázku malého rozsahu na služby „Servis zvedací plošiny 
pro městskou knihovnu Kuřim“. Dle vnitřní směrnice se jedná o zakázku o předpokládané hodnotě, 
která nepřesáhne 100.000,-Kč bez DPH. 
 
Zdůvodnění zadání nového výběrového řízení: 
V roce 2007 dodala firma Zdvih Servis Žďár nad Sázavou pro městskou knihovnu zvedací plošinu 
typu CIBES A 5000 (Made in Sweden) s tím, že bude provádět záruční i pozáruční servis. V roce 2010 
se tato firma změnila na Garaventa Zdvih se sídlem v Praze. Odtud také vykonávali servisní technici 
pololetní revize plošiny. Podstatně se tedy změnily ceny především dopravy. Cena pololetní revize 
v roce 2012 byla 3360,-- (z toho revize 1200,--, doprava 2160,--) 
Vzhledem k vysoké částce za dopravu jsem hledala firmy, které by byly lépe dosažitelné. 
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Zpráva s posouzení a hodnocení nabídek: 
Byl proveden průzkum trhu na internetu a po té byly osloveny dle charakteru zakázky a z důvodů 
rozumné dostupnosti a snahy snížení nákladů za servis tyto tři firmy: 
1/Vertik – Kuřim (spolupracujeme na servisu jídelního výtahu v KD) – firma nereagovala 
2/Prokeš výtahy – Brno (provádí pro KD servis jevištního výtahu) – firma byla ochotná provádět revizi, 
ale nikoliv případnou opravu, vzhledem k neznalosti systému a řešení náhradních dílů 
3/ Konekta – Brno – firma byla ochotná provádět revize v ceně do 1.000,-- Kč a také následně opravu 
zařízení. Na moji žádost poslala také návrh smlouvy s ceníkem služeb. 
(cena revize včetně DPH je 932,-- Kč, doprava 320,--) 
Vzhledem k tomu, že se jedná o snížení nákladů na servis o 63% oproti dosavadnímu servisu, 
doporučuji Radě města schválit uzavření smlouvy na „Servis zvedací plošiny pro městskou knihovnu 
Kuřim“ za částku v hodnotě do 1.300,-  Kč vč. DPH pololetně, s firmou KONEKTA výtahy, a.s. 
Na zeliskách 429/1, 635 00 Brno – Bystrc, IČ 25347195 
 
Příloha: Návrh servisní smlouvy 
 
Přijaté usnesení: 171/2013 - RM souhlasí s posouzením a hodnocením nabídek na zakázku malého 

rozsahu na služby s názvem „Servis zvedací plošiny pro městskou knihovnu 
Kuřim“ a souhlasí s uzavřením servisní smlouvy s firmou KONEKTA výtahy, a.s., 
Na zeliskách 429/1, 635 00 Brno – Bystrc, IČ 25347195. 

Hlasováno: pro 4, nepřítomen 1 (D. Holman). 
 
 
 

21. Smlouva o zajištění uměleckého pořadu 
(Příloha č. 21, 21A, předkládá J. Koláček, zpracovala V. Štěpánová) 
 
Předkládám RM ke schválení smlouvu s agenturou Harlekýn na zajištění divadelního představení 
s názvem: Turecká kavárna. Vzhledem k částce, která je vyšší než xxxxxxxx Kč, žádám RM 
o schválení smlouvy (celkem xxxxxxxx Kč + doprava). Částka bude hrazena z rozpočtu KD na 
programy. 
ORG 9056 –  
Cena představení: xxxxxx,-- + doprava asi xxxxx,--  
Po odečtu této částky zbývá v rozpočtu na programy 755.503,-- Kč 
 
Divadlo je plánované na 21. 4. 2013 a dle vyjádření programového pracovníka splníme všechny 
technické požadavky smlouvy. 
 
Příloha: Smlouva o zajištění uměleckého pořadu 
 
Přijaté usnesení: 172/2013 - RM schvaluje smlouvu s agenturou Harlekýn na zajištění divadelního 

představení s názvem „Turecká kavárna“ dne 21. 4. 2013 v sále KD v Kuřimi. 
Hlasováno: pro 4, nepřítomen 1 (D. Holman). 
 
 
 

22. Novela § 166 školského zákona o jmenování a odvolávání 
ředitele školy, školského zařízení 
(Příloha č. 22, 22A, předkládá J. Koláček, zpracovala Mgr. H. Němcová) 
 
Novela zákona č. 472/2011 Sb., která mění zákon č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, 
středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), upravuje jmenování a odvolávání 
ředitele školy a školského zařízení. 
Ředitelem školy může být jmenován pouze ten, který splňuje předpoklady pro výkon činnosti ředitele 
školy. Na pracovní místo ho jmenuje zřizovatel školy na základě jím vyhlášeného konkursního řízení 
na období 6 let. V průběhu posledních 6 měsíců tohoto období, nejpozději však 3 měsíce před jeho 
skončením, může zřizovatel vyhlásit konkurs na ředitele pro další období. Zřizovatel vyhlásí konkurs 
vždy, navrhne-li to nejpozději 6 měsíců před koncem doby trvání pracovního poměru na dobu určitou 
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ČŠI nebo školská rada. Nedojde-li k vyhlášení konkursu, prodlužuje se doba trvání pracovního 
poměru na dobu určitou ředitele školy nebo školského zařízení o dalších 6 let. 
Zřizovatel odvolá ředitele v případě pozbytí některého z předpokladů pro výkon činnosti ředitele, 
nesplnění podmínky zahájení a úspěšného ukončení získání odborné kvalifikace, nesplnění podmínky 
získání znalostí z oblasti řízení školství studiem pro ředitele škol, z důvodu organizačních změn, 
jejichž důsledkem je zánik vedoucího pracovního místa ředitele. 
Ředitele může zřizovatel odvolat z vedoucího pracovního místa v průběhu doby trvání pracovního 
poměru na dobu určitou z důvodů závažného porušení nebo neplnění právních povinností 
vyplývajících z jeho činnosti, úkolů a pravomocí, které bylo zjištěno zejména inspekční činností ČŠI 
nebo zřizovatelem, na návrh školské rady nebo ČŠI. Pravidla konkursního řízení stanovuje MŠMT 
prováděcím právním předpisem. 
Přechodná ustanovení k novele školského zákona. 
Řediteli příspěvkové organizace, který vykonává ke dni nabytí účinnosti tohoto zákona činnost ředitele 
školy v rozmezí 3 až 6 let, končí výkon práce na daném pracovním místě vedoucího zaměstnance 
dne 31. 7. 2013. 
Zřizovatel může rozhodnout takto: nejpozději do 30. 4. 2013 může zřizovatel vyhlásit konkurs 
nebo konkurs nevyhlásí a prodlouží řediteli školy dobu trvání pracovního poměru na dobu 
určitou o dalších 6 let (viz výklad přechodného ustanovení v příloze). 
 
V letošním roce se přechodné ustanovení týká ředitelky Mateřské školy Kuřim, Zborovská 887, okres 
Brno – venkov, příspěvkové organizace Mgr. Lenky Slámové.  
Je na radě města, jak se rozhodne v případě nového jmenování postupovat. 
 
Příloha: Výklad přechodných ustanovení k novele § 166 školského zákona. 
 
Diskuse: 
D. Sukalovský – žádá 1. místostarostu připravit výběrové řízení. 
 
 
 

23. Zpráva o činnosti odboru obecního živnostenského úřadu 
(Příloha č. 23, 23A, předkládá Mgr. Ing. D. Sukalovský, zpracovala Mgr. A. Trtílková) 
 
Odbor obecní živnostenský úřad předkládá zprávu o činnosti za období od 1. 1. 2012 do 31. 12. 2012. 
V  uvedeném období plnil odbor úkoly v souladu s organizačním řádem, příslušnými právními 
předpisy, s požadavky nadřízených složek a vedení města. 
 
V průběhu roku 2012 došlo na odboru k personálním změnám. Po mateřské dovolené se od 
1. 9. 2012 vrátila kontrolorka pí Petra Naimanová a z odboru odešla pí Pavla Rousová, která ji 
zastupovala. 
 
Živnostenský zákon zaznamenal ve sledovaném období opět několik novel, což znamenalo zvýšené 
nároky na samostudium, školení zaměstnanců, a především registrační úkony. Jednak byly 
dokončovány činnosti související se základními registry (opravy dat), jednak vešla v platnost celá řada 
menších novel a velká novela silničního zákona č. 119/2012 Sb., která novelizovala živnostenský 
zákon v oblasti koncesované živnosti Silniční motorová doprava. Její zavedení do praxe znamená 
velký nárůst administrativních úkonů a správních řízení ve věci změn rozhodnutí o udělení koncese a 
následném vydání výpisů ze živnostenského rejstříku. V roce 2012 jsme dopisem, který novelu 
vysvětloval a upozorňoval na povinnosti, obeslali všechny právnické osoby v našem správním obvodu, 
které vlastní oprávnění k autodopravě nákladní nad 3,5 t a osobní pro více než 9 osob. Jednalo se cca 
o 30 subjektů, které začaly věc postupně řešit. Fyzické osoby (FO) občas změnu dle zákona také 
ohlásily, ale hromadně byly obeslány s obdobným dopisem jako PO až v lednu 2013 (cca 85 dopisů). 
 
Rok 2012 a metanolová aféra znamenaly zvýšené nároky na činnost kontrolních pracovníků OŽÚ, 
kteří společně s Policií ČR, SZPI a ČOI vykonaly opakované kontroly v provozovnách u podnikatelů, 
kteří prodávají lihoviny. Každý týden jsme pak hlásili počet uskutečněných kontrol a jejich výsledky 
KŽÚ Jmk. Mimo tyto nařízené kontroly provedli plánované kontroly provozoven v obci Lelekovice. Dále 
pak byly prováděny 1x měsíčně společné kontroly s ČOI v rámci Dohody. 
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OŽÚ spravuje také agendu spojenou s evidencí zemědělských podnikatelů dle zák. 252/1997 Sb., 
o zemědělství, v platném znění. Agenda není nijak rozsáhlá, protože v našem správním obvodu je 
velmi málo zemědělských podnikatelů. Z důvodu malé frekvence podnětů je její zpracování náročné 
(každý úkon předpokládá nové nastudování „zemědělského zákona“). Jejím zpracováním se zabývají 
2 zaměstnanci OŽÚ (z důvodu zastupitelnosti). 
 
OŽÚ v roce 2012 zpracoval 3 poskytnuté podnikatelské oboly. Ze strany podnikatelů o tento Program 
není dlouhodobě zájem. 
 
Nedílnou součástí Zprávy o činnosti odboru obecního živnostenského úřadu je tabulka „Ukazatele 
činnosti odboru“, která sleduje vývoj podnikání v našem správním obvodu za poměrně dlouhý časový 
úsek, a to za období od 1. 1. 2003 do 31. 12. 2012. Současně ukazuje i vývoj pracovního vytížení 
zaměstnanců odboru. 
 
Příloha: Ukazatele činnosti odboru – OŽÚ 
 
 
 

24. Zpráva o činnosti odboru sociálních věcí a prevence za rok 2012 
(Příloha č. 24, předkládá J. Koláček, zpracovala Bc. T. Sojková) 
 
Od 1. ledna 2012 vstoupila v platnost tzv. Sociální reforma I. K hlavním změnám patřilo sjednocení 
administrace a výplaty sociálních dávek na jedno místo, a to na úřad práce. Pro města, obce a jejich 
občany z toho vyplynula důležitá změna. O dávkách pomoci v hmotné nouzi, dávkách pro osoby se 
zdravotním postižením a příspěvek na péči nově rozhodují a tyto dávky vyplácejí od uvedeného data 
úřady práce.  
Odboru sociálních věcí a prevence však zůstaly další důležité agendy, další z nich přibyly jako nové. 
 
Odbor od 1. 1. 2012 odpovídá za plnění úkolů, koncepci a rozvoj na sociálním úseku v samostatné 
působnosti, přenesené působnosti a rozšířené působnosti. Uvedenou činnost zabezpečují úseky 
sociální péče, sociální prevence, sociálně-právní ochrany dětí a krizového řízení. 
 
Odbor sociálních věcí a prevence konkrétně v roce 2012 zajišťoval: 

 Sociální práci, sociální poradenství, sociální šetření, metodickou a koncepční činnost 
v sociální oblasti, včetně dávkových systémů sociálního zabezpečení; 

 Poskytování krizové pomoci jednotlivcům i rodinám, včetně pomoci při řešení dluhové 
problematiky;  

 Koordinaci poskytování sociálních služeb obyvatel správního obvodu; 

 Koordinaci a provádění sociální práce v rámci marginálních skupin a osob drogově závislých; 

 Koordinaci poskytování sociálních služeb osobám ohroženým sociálním vyloučením; 

 Koordinaci prorodinné politiky pro správní obvod; 

 Tvorbu koncepčních materiálů pro sociální práci v rámci KPSS; 

 Správní řízení a vydávání správní rozhodnutí ve věci zvláštního příjemce důchodu; 

 Funkci veřejného opatrovníka; 

 Vydávání parkovacích průkazů pro vozidla přepravující osobu těžce zdravotně postiženou; 

 Vydávání „Euroklíčů“ pro osoby zdravotně postižené nebo rodiny s dětmi; 

 Ochranu práv dětí na příznivý vývoj a řádnou výchovu;  

 Ochranu oprávněných zájmů dětí;  

 Obnovení narušených funkcí rodiny ve spolupráci s dalšími odbornými pracovišti;  

 Preventivní a poradenskou činnost; 

 Zprostředkování osvojení a pěstounské péče;  

 Svěření nezl. dětí do výchovy jiných fyzických osob než rodičů; 

 Dodržování práv nezl. dětí v ústavní a ochranné výchově;   

 Péči o děti vyžadující zvýšenou pozornost. 

 Komplexní plnění úkonů při zajišťování místních záležitostí veřejného pořádku v obci; 

 Koordinaci a metodické usměrňování opatření pro mimořádné události a krizové stavy obce 
s rozšířenou působností. 
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V roce 2012 plnil tedy odbor sociálních věcí a prevence úkoly v souladu s organizačním řádem. 
Pracovnice odboru zvládly v roce 2012 i velmi náročné úkoly, které souvisely s  realizací Sociální 
reformy I a přípravou a převedením dalších spisů na pobočku ÚP. Pracovnice OSVP se také 
pravidelně zúčastňovaly metodických dnů pořádaných KÚ Jm kraje a seminářů v rámci jednotlivých 
specializovaných agend. 
Odbor sociálních věcí a prevence (dále také „OSVP") postupuje v souladu s platnou právní úpravou 
i metodikou KÚ Jihomoravského kraje a MPSV. 
K 31. 12. 2012 měl odbor 8 zaměstnanců s celkovým pracovním úvazkem 7, 75. 
 
V průběhu roku 2012 plnil odbor mimořádné úkoly spojené s jeho činností, např. byla zorganizována 
s velkým úspěchem humanitární sbírka, proběhly besedy s osobami ve výkonu trestu odnětí svobody 
v rámci jejich resocializace, odbor také zajišťoval lektorskou účastí konferenci sociálních pracovníků 
pořádanou FN Brno-Bohunice pro sociální pracovníky zdravotnických zařízení, ústavů soc. péče, 
center sociálních služeb, domů s pečovatelskou službou a domovů pro seniory.  
Odbor se dále podílel na realizaci zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách. Tento zákon ukládá 
obcím povinnost zjišťovat potřeby pro poskytování sociálních služeb a zajistit ve spolupráci s krajem 
a poskytovateli jejich dostatečnou nabídku.  
Na základě zpracování podrobného 3. Komunitního plánu sociálních služeb pro období let 2012 -2014 
plnil odbor sociálních věcí úkoly spojené s realizací tohoto plánu (např. pracovní setkání skupiny pro 
KPSS, veřejná setkání s občany v Kuřimi i okolních obcích správního obvodu města Kuřimi, 
spolupráce se supervizory a metodiky dané oblasti).  
Za plné podpory samosprávy obce je tak realizován další, v pořadí již třetí, komunitní plán sociálních 
služeb, který by měl pomoci dále zkvalitňovat úroveň sociálních služeb nejen v Kuřimi, ale v celém 
správním obvodu města Kuřimi jako obce s rozšířenou působností. Cílovými skupinami jsou senioři, 
osoby zdravotně postižené, rodiny s dětmi a osoby ohrožené sociálním vyloučením.  
V rámci KPSS bylo provedeno v roce 2012 vyhodnocení plnění opatření a aktivit za ORP v rámci 
střednědobého plánu rozvoje sociálních služeb v JmK. 
OSVP se spolupodílel na získání dotace na dovybavení Family Pointu, který úspěšně a kvalitně 
funguje v budově Wellness Kuřim. 
OSVP v průběhu roku 2012 připravoval také podklady pro projektový záměr pro zařazení do Akčního 
plánu sociálních služeb v Jm kraji. V této souvislosti bylo zorganizováno setkání se zástupci 
samospráv jednotlivých obcí správního obvodu. 
 
V roce 2012 bylo na OSVP poskytnuto komplexní sociální poradenství a sociální pomoc při řešení 
životních situací v 96 případech, z toho 23 osobám propuštěným z VTOS. Mnoha dalším osobám bylo 
pak poskytnuto základní sociální poradenství pro zajištění jejich konkrétní situace a individuálních 
potřeb. 
Osobám zdravotně postiženým bylo vydáno celkem 293 parkovacích průkazů a 39 kusů „Euroklíčů“. 
V roce 2012 provedly sociální pracovnice 80 sociálních šetření u jednotlivců i v rodinách v rámci 
sociální práce a dále 120 sociálních šetření a jednání v rámci veřejného opatrovnictví. Sociální 
pracovnice odboru podaly celkem 80 zpráv soudům, policii, exekutorům a správním úřadům v rámci 
svých zákonných povinností souvisejících s poskytováním informací jiným subjektům. 
 
V roce 2012 OSVP prohloubil spolupráci s Oblastní charitou Brno a Oblastní charitou Blansko na 
různých úsecích činnosti, byla prohloubena spolupráce se Sdružením pěstounských rodin v Brně 
a občanskými sdruženími Ratolest, Triáda a Trialog. Nadále pokračuje také dlouholetá a kvalitní 
spolupráce s Věznicí v Kuřimi v rámci lektorské činnosti z oblasti provádění sociálního zabezpečení 
a v rámci resocializace osob ve VTOS. OSVP úzce a kvalitně spolupracoval i v roce 2012 s HZS KÚ 
JmK a Krajského vojenského velitelství Brno i obcemi správního obvodu, ale také s Policií ČR v rámci 
komplexního plnění úkonů při zajišťování místních záležitostí veřejného pořádku v obci. 
 
Pracovnice orgánu sociálně-právní ochrany dětí v roce 2012 aktivně řešily celkem 304 případy, ve 112 
případech byly pak také ustanoveny kolizním opatrovníkem nezletilých dětí. Pracovnice OSPODu 
zastupovaly nezl. děti při soudních jednáních ve 196 případech, bylo provedeno celkem 280 
sociálních šetření. 
Pokud se týká kurately dětí a mládeže, bylo v roce 2012 řešeno kurátorkou pro děti a mládež ve 
správním obvodu města Kuřimi celkem 64 velmi problémových případů. 
Výkon přímé činnosti v oblasti sociálně-právní ochraně dětí je jednou z nejnáročnějších činností 
v oblasti sociální práce nejen po stránce odborné, ale i psychické. 
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Agendu sociálně-právní ochrany dětí přitom pro správní obvod Městského úřadu Kuřim vykonávají 
pouze 4 pracovnice, s úvazkem 3, 25. 
Kvalitně probíhá i v rámci sociálně-právní ochrany dětí smluvní spolupráce s psychologem v rámci 
psychologického poradenství a diagnostiky, kvalitní a profesionální je i spolupráce s dětskými domovy, 
výchovnými ústavy pro děti a mládež a dalšími zařízeními, která řeší problémy nezletilých dětí v rámci 
sanace rodiny nebo pomoci při narušeném vývoji a výchově dětí. 
 
 
 

25. Zpráva o činnosti odboru stavebního a vodoprávního za rok 
2012 
(Příloha č. 25, 25A, předkládá Mgr. A. Zimmermannová, zpracoval Ing. F. Macek) 
 
Odbor stavební a vodoprávní předkládá zprávu o činnosti od 1. 1. 2012 do 31. 12. 2012. 
 
Z personálního hlediska nedošlo na odboru k žádným změnám. Odbor tvoří 5 pracovníků včetně 
vedoucího. Tři pracovníci zajišťují činnost obecného stavebního úřadu, jeden pracovník činnost 
speciálního stavebního úřadu vodoprávního a jeden pracovník zajišťuje administrativní servis. 
Dopravní agenda na úseku povolování místních a účelových komunikací byla k 1. 2. 2012 předána na 
odbor dopravy. 
Dne 17. 9. 2012 byla na vodoprávním úseku provedena kontrola ze strany Ministerstva životního 
prostředí, odboru výkonu státní správy VII. Kontrolní orgán konstatoval, že výkon státní správy ve 
vodním hospodářství je na našem odboru zajišťován na velmi dobré úrovni. 
 
Příloha č. 1 Tabulka ukazatelů činnosti stavebního a vodoprávního odboru 
 
Tabulka poskytuje srovnání roků 2008 až 2012. Z tabulky je patrné, že stavebnictví obecně stagnuje. 
Mírně optimistický vývoj (nárůst) z r. 2011 se nepotvrdil a sledované ukazatele za loňský rok se 
prakticky vrátily na úroveň roku 2010. Logicky stále klesá počet vydaných kolaudačních rozhodnutí 
(řádek č. 5), neboť ta jsou vydávána pro stavby povolené před 1. 1. 2007. V podstatě se vyrovnal 
počet povolených a zkolaudovaných bytů (řádky č. 14 a 15). 
Nárůst ve výběru správních poplatků (řádek č. 16) je způsoben nárůstem vydaných územních 
rozhodnutí, která jsou „nejdražší“. 
Od 1. 1. 2013 vstoupila v platnost novela stavebního zákona, která zahrnuje také novelu sazebníku 
správních poplatků. Nově jsou zpoplatněny téměř všechny výstupy stavebního úřadu (rozhodnutí, 
souhlasy, výjimky) a ty, které byly zpoplatněny již v minulosti, výrazně podražily. Správní poplatky se 
nyní pohybují v rozmezí od 150,- Kč do 20.000,- Kč. 
 
 
 

26. Zápis z jednání komise dopravy dne 18. 3. 2013 
(Příloha č. 26, 26A, předkládá Ing. O. Štarha, zpracovala Ing. V. Indrová)  
 
Radě města Kuřimi je předložen k projednání zápis z jednání komise dopravy ze dne 18. 3. 2013 
 
Příloha: zápis z jednání komise dopravy dne 18. 3. 2013 
 
Diskuse: 
Bod č. 1 – schvaluje: 
Pro:4. 
D. Sukalovský – vozovku v ul. Zahradní by bylo potřeba opravit. 
 
Bod č. 2: 
2.1. – schvaluje: 
Pro: 2 (D. Sukalovský, Z. Kříž), zdrželi se 2 (O. Štarha, J. Koláček). 
 
2.2. – schvaluje: 
Pro: 2 (D. Sukalovský, Z. Kříž), zdrželi se 2 (O. Štarha, J. Koláček). 
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2.3. – schvaluje: 
Pro: 3, zdržel se 1 (J. Koláček). 
 
Přijaté usnesení: 173/2013 - RM bere na vědomí závěry z jednání komise dopravy ze dne 18. 3. 

2013 v bodě č. 1.2., schvaluje body č. 1.1., 2.3., a neschvaluje body č. 2.1, 2.2, 
dle zápisu v příloze. 

Hlasováno: pro 4, nepřítomen 1 (D. Holman). 
 
 
 

27. Získání informací o budově a parcele bývalé Služby škole 
v Kuřimi 
(Příloha č. 27, předkládá Ing. P. Němec, zpracoval Ing. P. Němec) 
 
Na základě jednání zastupitelstva města dne 12. 3. 2013 a vznikajících potřeb zvýšení kapacity pro 
umístění dětí v základních školách se obracím na radu města s požadavkem na zahájení úkonů 
k získání ostatečného množství informací pro případný nákup nebo i odmítnutí nákupu budovy 
označené jako „Služby škole“ č. p. 1227 a parcela p. č. 2785/2 a případně pozemků s ní souvisejících 
na ulici Jungmannově. 
Navrhuji, aby byl v prvním pořadí požádán o vyjádření ředitel základní školy na ul. Jungmannova 
s tím, zda budovu vůbec potřebuje a přesně uvedl k jakému účelu, třeba i ve variantách. 
Pokud bude tento prvotní zájem vyjádřen, pozitivní či negativní, ať je dále postupováno k získání 
dalších informací o: 

 záměru Jihomoravského kraje (vlastníka) s dalším využitím nemovitostí (k čemu potřebuje 
JMK takové nemovitosti v centru Kuřimi?), 

 možné ceně za nemovitosti, 

 stavu budovy a možných nákladech na její rekonstrukci, 

 provozních nákladech při využívání, 

 atd. 
 
Nechť jsou získány i všechny další informace potřebné pro rozhodování zastupitelů. 
 
Bude výhodné, když potřebné údaje pro rozhodování zastupitelů budou k dispozici nejpozději do 
prosincového zasedání zastupitelstva města 10. 12. 2013, aby bylo v záležitosti rozhodnuto při 
tvorbě rozpočtu na rok 2014.  
 
První informace o postupu rady města v této záležitosti, ať je prosím, předložena spolu s tímto 
materiálem v bodu Různé na jednání zastupitelstva města 7. 5. 2013. 
 
Diskuse: 
D. Sukalovský – na úkolu se pracuje. 
 
 
 
 

28. Atelier ZETA s.r.o. – nástavba objektu Brněnská 1264, Kuřim 
(Příloha č. 28, 28A, předkládá Mgr. Ing. D. Sukalovský) 
 
Diskuse: 
Členové rady města se s materiálem seznámili a berou ho na vědomí. 
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29. Oznámení skutečností zjištěných při inspekční činnosti 
provedené Českou školní inspekcí v ZŠ Tyršova Kuřim 
(Příloha č. 29, předkládá Mgr. Ing. D. Sukalovský) 
 
Diskuse: 
D. Sukalovský – stále se čeká na vyjádření Inspektorátu bezpečnosti práce a Odboru školství 
Jihomoravského kraje. 
 
 
 

30. Schválení změny odpisového plánu Mateřské školy Kuřim, 
Zborovská 887, okres Brno-venkov, příspěvkové organizace 
(Příloha č. 30, 30A, předkládá J. Koláček, zpracovala Mgr. H. Němcová) 
 
Ředitelka Mateřské školy Kuřim, Zborovská 887, okres Brno-venkov, příspěvkové organizace Mgr. 
Lenka Slámová, požádala o změnu odpisového plánu hmotného i nehmotného majetku mateřské 
školy. 
 
Důvodem změny odpisového plánu je nákup malotraktoru, osobního vozu, krouhače zeleniny, 
houpaček, průlezky, domečků na zahrady MŠ a rekonstrukce ŠJ Komenského 1011. 
Účetně patří k DHM (drobný hmotný majetek) a jeho hodnota se odepisuje. 
Proto je nezbytné schválit zařazení nového majetku do odpisového plánu mateřské školy. 
 
Dle zřizovací listiny mateřské školy je veškerý movitý i nemovitý majetek, včetně přilehlých pozemků, 
předán mateřské škole k hospodaření, proto doporučuji změnu odpisového plánu schválit. 
 
Příloha: Žádost o schválení odpisového plánu. 
 
Přijaté usnesení: 174/2013 - RM schvaluje změnu odpisového plánu Mateřské školy Kuřim, 

Zborovská 887, okres Brno-venkov, příspěvkové organizace dle návrhu. 
Hlasováno: pro 4, nepřítomen 1 (D. Holman). 
 
 
 

31. Dohoda o zajišťování výkonu regionálních funkcí knihoven 
v Jihomoravském kraji 
(Příloha č. 31, 31A, předkládá J. Koláček, zpracovala V. Štěpánová) 
 
Městská knihovna Kuřim je knihovna pověřená regionálními funkcemi pro okres Brno-venkov od roku 
2003 na základě dohody mezi Jihomoravským krajem, Moravskou zemskou knihovnou a Městem 
Kuřim. Tato dohoda se každoročně obnovuje. Žádám RM o schválení dohody na rok 2013. Ze 
smlouvy nevyplývají žádné finanční závazky. (Dotace na rok 2013 je plánovaná ve výši 2.780.000,-- 
Kč). 
 
Přijaté usnesení: 175/2013 - RM schvaluje „Dohodu o zajišťování výkonu regionálních funkcí 

knihoven v Jihomoravském kraji na rok 2013“. 
Hlasováno: pro 4, nepřítomen 1 (D. Holman). 
 
 
 

32. Uzavření dodatku ke smlouvě č. 10067703 o poskytnutí podpory 
ze Státního fondu životního prostředí ČR v rámci Operačního 
programu životní prostředí 
(Příloha č. 32, 32A, 32B, předkládá Mgr. Ing. D. Sukalovský, zpracovala Ing. N. Šiblová) 
 
Novela rozpočtových pravidel (zákon č. 218/2000 Sb.) zveřejněná ve sbírce zákonů 31. 12. 2012 pod 
č. 501/2012 Sb. (čl. II, přechodná ustanovení), stanovila pro územní samosprávné celky povinnost 
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zřídit účet v České národní bance k příjmu dotací a návratných finančních výpomocí ze státního 
rozpočtu, státních fondů a Národního fondu. Termín pro zřízení účtu byl stanoven do 3 měsíců ode 
dne nabytí účinnosti tohoto zákona, tj. do 31. 3. 2013. V souvislosti s tím je třeba uzavřít dodatek ke 
smlouvě č. 10067703 o poskytnutí podpory ze Státního fondu životního prostředí ČR v rámci 
Operačního programu životní prostředí na realizaci projektu Zateplení ZŠ Kuřim Jungmannova, jehož 
obsahem je změna bankovního spojení příjemce podpory. Současně s tím bude také uzavřena 
dohoda o úpravě soupisu dokladů a účtů u akce OPŽP č. 10067703. Jedná se úpravu soupisu 
dokladů a účtů uvedeného v Technické a finanční příloze k Rozhodnutí o poskytnutí dotace, 
identifikační číslo EDS/SMVS 115D222001337 ze dne 20. 3. 2013. 
 
Příloha č. 1: Dodatek ke smlouvě č. 10067703 o poskytnutí podpory ze Státního fondu životního 

prostředí ČR v rámci Operačního programu životní prostředí 
Příloha č. 2: Dohoda o úpravě soupisu dokladů a účtů u akce OPŽP č. 10067703 
 
Přijaté usnesení: 176/2013 - RM schvaluje uzavření dodatku ke smlouvě č. 10067703 o poskytnutí 

podpory ze Státního fondu životního prostředí ČR v rámci Operačního programu 
životní prostředí na realizaci projektu Zateplení ZŠ Kuřim Jungmannova. 

 
Přijaté usnesení: 177/2013 - RM schvaluje uzavření dohody o úpravě soupisu dokladů a účtů 

u akce OPŽP č. 10067703 - projekt Zateplení ZŠ Kuřim Jungmannova. 
Bylo hlasováno pro obě usnesení společně: pro 4, nepřítomen 1 (D. Holman). 
 
 
 
 

33. Objekt sociálního bydlení 
(Příloha č. 33, 33A, předkládá Mgr. Ing. D. Sukalovský, zpracovala J. Chaloupková) 
 
Josef Kříž, trvale bytem Jinačovice č. p. xx, žádá RM o poskytnutí ubytování v objektu sociálního 
bydlení na ul. Tišnovská č. p. 1182 v Kuřimi. 
Jmenovaný nemá kde bydlet, adresu trvalého pobytu má na ohlašovně obce Jinačovice. 
V objektu sociálního bydlení se od 1. 4. 2013 uvolní místnost č. 2, pokud RM schválí přidělení části 
bytu č. xxxxxx na ul. xxxxxxxxx v Kuřimi panu M. Pokornému. 
Smlouva o ubytování bude uzavřena na domu jednoho měsíce, tj. do 30. 4. 2013. 
 
Příloha: návrh smlouvy 
 
Přijaté usnesení: 178/2013 - RM schvaluje uzavření smlouvy o ubytování v místnosti č. 2 objektu 

sociálního bydlení na ul. Tišnovská č. p. 1182 na pozemku parc. č. 2748 v obci 
a k. ú. Kuřim na dobu určitou od 1. 4. 2013 do 30. 4. 2013 s Josefem Křížem, trvale 
bytem Jinačovice č. p. xx. 

Hlasováno: pro 4, nepřítomen 1 (D. Holman). 
 
 
 

34. Zápis komise stavební ze dne 25. 3. 2013 
(Příloha č. 34, 34A, předkládá Ing. O. Štarha, zpracovala R. Svobodová) 
 
Dne 25. 3. 2013 proběhlo jednání Komise stavební. 
Na programu Komise stavební byly žádosti fyzických a právnických osob 

- EMBRA - parkovací stání na ulici Brněnská – Tyršova a Na Loučkách 
- Chodníky na sídlišti Na Loučkách, Kuřim 
- Žádost o odprodej pozemku parc. č. 2675/12 v k. ú. Kuřim 
- Rekonstrukce RD na ul. Tyršova, Kuřim, parc. č. 687 (Pozemek se nachází  dle platného ÚPN 

SÚ Kuřim v zastavitelné ploše pro bydlení UB, dle výkresu zónování ozn. „UBc“. Dle 
příslušných regulativů je max. procento zastavění pozemku pro zónu UBc 50%, počet 
podlaží nadzemních parter + 1, max. výška objektů po hl. římsu 4,5m. Plocha UB je 
určena především pro bydlení. Zóna je vybavena zařízeními pro obchod a služby, které mají 
obslužný charakter k bydlení, bez škodlivých účinků na širší obytné prostředí.) 
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- Žádost o vybudování parkovacího stání na městském pozemku parc. č. 605/1 na ul. 
Brněnská, Kuřim 

- Přístavba RD na ul. Otevřená 368, Kuřim 
 
Příloha: zápis z jednání 
 
Diskuse: 
Bod č. 1 – bere na vědomí: 
Pro 4. 
 
 
Bod č. 2 – bere na vědomí: 
Pro 4. 
 
Bod č. 3 – bere na vědomí: 
Pro 5. 
 
Bod č. 4 – schvaluje: 
Pro 4. 
 
Bod č. 5 – schvaluje: 
Pro 4. 
 
Bod č. 6 – schvaluje: 
Pro 4. 
 
Přijaté usnesení: 179/2013 - RM bere na vědomí závěry z jednání Komise stavební ze dne 25. 3. 

2013 v bodech č. 1, 2, 3, schvaluje body č. 4, 5, 6. 
Hlasováno: pro 4, nepřítomen 1 (D. Holman). 
 
 
 

35. „Přestavba kotelny na víceúčelový sál na ulici Popkova 
v Kuřimi“ 
(Příloha č. 35, 35A, předkládá Ing. O. Štarha, zpracoval S. Bartoš) 
 
Zastupitelstvo města schválilo v rámci rozpočtu pro rok 2013 mimo jiné 5 mil. Kč na výše uvedenou 
investiční akci. Podkladem pro jednání zastupitelstva byla architektonická studie zpracovaná Ing. arch. 
Michalem Palaščákem z prosince roku 2012. Studie řeší ve stávajících prostorách kotelny víceúčelový 
sál pro cca 100 osob dělitelný na 3 menší části, obslužné prostory jsou navrženy v přístavbě. 
Protože ze samotného aktu schválení rozpočtu nelze přesně dovodit, zda přiložená studie je 
schválena k realizaci, předkládám studii k rozhodnutí Radě města. Poté bude následovat 
dokumentace pro územní řízení a následně dokumentace pro stavební povolení. Realizační 
dokumentace může být zadána až po obdržení všech stanovisek k předchozím stupňům. 
 
Diskuse: 
D. Sukalovský – nedoporučuje nyní schvalovat. 
O. Štarha – stahuje materiál z jednání. 
 
Návrh usnesení: RM schvaluje předloženou architektonickou studii „Přestavba kotelny na 

víceúčelový sál na ulici Popkova v Kuřimi“ a souhlasí s dopracováním projektové 
dokumentace do stadia prováděcího projektu. 

 
 
Na jednání se dostavil v 15,26 hod. Ing. Fikar. 
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5. Ing. Jindřich Fikar ml. – nájem zemědělských pozemků 
(Příloha č. 5, 5A, 5B, předkládá Mgr. Ing. D. Sukalovský, zpracoval P. Kavka) 
 
Dne 30. 11. 2011 se rada města zabývala žádostí pan Ing. Jindřicha Fikara ml., bytem xxxxxxxxxxxxx 
xxxx, Kuřim, jejímž předmětem byla výpůjčka pozemku p. č. 3098, k. ú. Kuřim, za účelem budování 
parkoviště a nájem zemědělských pozemků p. č. 3062/7, 3062/8, 3062/9, 3062/10, 3062/11, 3062/20, 
3062/21, 3062/27, 3062/29 a 3062/30 k. ú. Kuřim za účelem vybudování pastviny pro koně. 
 
Byla navržena následující usnesení s tímto výsledkem: 
 
Návrh usnesení: RM schvaluje záměr na výpůjčku pozemku p. č. 3098 k. ú. Kuřim panu Jindřichu 

Fikarovi, trvale bytem xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx Kuřim na dobu určitou 25 - ti let za 
účelem vybudování parkoviště. 

 
Návrh usnesení: RM schvaluje záměr na pronájem pozemků p. č. 3062/7, p. č. 3062/8, p. č. 

3062/9, p. č. 3062/10, p. č. 3062/11, p. č. 3062/20, p. č. 3062/21, p. č. 3062/27, p. 
č. 3062/29 a p. č. 3062/30, vše v k. ú. Kuřim, panu Jindřichu Fikarovi, trvale bytem 
xxxxxxxxxxxxxxxxxx Kuřim, na dobu určitou 25 - ti let za účelem vybudování 
pastviny pro koně za nájemné ve výši 0,15,- Kč/m

2
/rok s roční valorizací dle míry 

inflace. 
Bylo hlasováno pro obě usnesení společně: pro 0, proti 1 (J. Koláček), zdrželi se 3, nepřítomen 
1 (PaedDr. D. Holman). 
Usnesení nebyla přijata. 
 
Pan Fikar požádal prostřednictvím starosty města o opětovné projednání této žádosti a to v části 
týkající se nájmu zemědělských pozemků. 
 
Požadované zemědělské pozemky jsou v současné době stále pronajaty firmě HERBASTAR, spol. 
s r.o., se sídlem Moravské Knínice 90, IČ 47915951, za nájemné ve výši 0,06 Kč/m

2
/rok (tj. 1.561,- 

Kč/rok) bez valorizace. Výměra pozemků činí 26.023 m
2
. Jednatel fy HERBASTAR, spol. s r.o. 

potvrdil, že v této věci trvá jeho stanovisko z listopadu 2011.  
 
OMP nedoporučuje uzavírat nájemní smlouvy na dobu 25-ti let, tak jak je uváděno v žádosti pana 
Fikara. Orná půda je zemědělcům pronajímána na dobu určitou 5-ti let za nájemné ve výši 0,06 
Kč/m

2
/rok bez valorizace. Jedinou výjimkou je nájemní smlouva s firmou OVEKO a.s., kdy výše nájmu 

činí 0,15 Kč/m
2
/rok bez valorizace a to z toho důvodu, že tento pozemek je používán jako pastvina pro 

kozy. 
 
Příloha A – materiál pro RM dne 30. 11. 2011 
Příloha B – katastrální mapa  
 
Diskuse: 
D. Sukalovský – smlouva by měla být uzavřena na dobu 5 let s možností prodloužení. Bude využíváno 
jako pastviny? 
J. Fikar – ano. 
D. Sukalovský – pokud bude využíváno jako pastvina, potom je cena obvyklá. Pokud by byly na 
pozemku umístěny atrakce, potom musí být cena vyšší. 
J. Fikar – nyní je záměrem pastvina. Pokud by došlo ke změně, bude město informovat. 
D. Sukalovský – parkoviště je pořešeno? 
J. Fikar – bude na jeho pozemku. 
 
Přijaté usnesení: 180/2013 - RM schvaluje záměr na pronájem pozemků p. č. 3062/7, p. č. 3062/8, 

p. č. 3062/9, p. č. 3062/10, p. č. 3062/11, p. č. 3062/20, p. č. 3062/21, p. č. 
3062/27, p. č. 3062/29 a p. č. 3062/30 vše v k. ú. Kuřim panu Jindřichu Fikarovi 
ml., trvale bytem xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx Kuřim, na dobu určitou 5 let za účelem 
vybudování pastviny pro hospodářská zvířata za nájemné ve výši 0,15,- Kč/m

2
/rok 

s roční valorizací dle míry inflace. 
Hlasováno: pro 4, nepřítomen 1 (D. Holman). 
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36. Různé 
J. Koláček – musíme stanovit podmínky pro výběrové řízení na Programovou náplň TKR. 
D. Sukalovský – je nutné projednat návrhy všech členů rady města. 
J. Koláček – navrhuje: 
- hodnotící kritéria, na základě kterých budou nabídky hodnoceny: 
  a) kvalita nabízených služeb 60% 
  b) celková cena 40% 
Radní s návrhem souhlasí. 
 
 
 
 
Starosta ukončil jednání RM v 15,32 hodin. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Mgr. Ing. Drago Sukalovský Jiří Koláček 
starosta města 1. místostarosta města 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ověřovatel zápisu: Zdeněk Kříž 
 
 
 
 
 
 
V Kuřimi dne 27. 3. 2013 
 
Zapsala: Petra Glosová 
 
 
 
Přílohy: 
1, 1A   Plnění usnesení Rady města Kuřimi k 20. 3. 2013 
2, 2A 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 

3, 3A   Rozbor hospodaření CSS Kuřim za rok 2012 
4, 4A   Odpisový plán dlouhodobého majetku – aktualizace na rok 2012 
5, 5A, 5B  Ing. Jindřich Fikar ml. – nájem zemědělských pozemků 
6, 6A   Manželé Havránkovi   – výpověď nájmu bytu 

Manželé Pařízkovi   – výpověď nájmu bytu 
Manželé Kulíškovi   – výpověď nájmu bytu 
Manželé Dvořákovi   – výpověď nájmu bytu 
Manželé Peřinovi   – výpověď nájmu bytu 
Manželé Maláskovi   – výpověď nájmu bytu 
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Manželé Křížovi   – výpověď nájmu bytu 
Jitka Pivoňková    – výpověď nájmu bytu 
Manželé Koutní    – výpověď nájmu bytu 
Jaromír Pragač    – výpověď nájmu bytu 
Ilona Trtílková    – výpověď nájmu bytu 
Eva Trlidová    – výpověď nájmu bytu 
Lidia Štěpánková   – výpověď nájmu bytu 
Manželé Karbanovi   – výpověď nájmu bytu 
Manželé Bariovi   – prominutí poplatku z prodlení 
Karla Dospíšilová   – prominutí poplatku z prodlení 
Miloslav Pokorný   – žádost o změnu bydlení 
Zdeňka Kloudová   – nájemní smlouva 

7, 7A, 7B Telefónica Czech Republic, a.s. – zřízení věcného břemene pro stavbu 
„Úprava přípojky NN na stávající základové stanici Kuřim Záruba“ 

8, 8A, 8B, 8C Město Kuřim a Stanislav Roháček – smlouva o právu k provedení stavby“ 
9, 9A   Vyřazení majetku 
10, 10A, 10B Výběrové řízení „Zhotovitel projektové dokumentace stavby „Městská 

sportovní hala v Kuřimi“ 
11, 11A, 11B Dohoda o úpravě vzájemných práv a povinností vlastníků provozně 

souvisejících vodovodů a kanalizací, uzavřená dle § 8 odst. 3 zákona 
č. 274/2001 Sb., o vodovodech a kanalizacích pro veřejnou potřebu 

12, 12A   Smlouva o sdružených službách dodávky elektřiny ze sítě nízkého napětí 
13, 13A   „Dodatek č. 1 ke smlouvě na akci „II/385 Kuřim průtah – DSP+PDPS, SP, IČ“ 
14   „Projektová dokumentace VO na ul. Pod Vinohrady a Hybešova, Kuřim“ 
15, 15A Žádost Ing. Fikara o povolení výjimky pro stavbu hotelu na pozemku p. č. 686, 

k. ú. Kuřim 
16, 16A   Zajištění úrokové sazby úvěru na Wellness 
17, 17A, 17B  Výjimky z dopravního značení 
18   Kronika města Kuřimi 
19, 19A – 19E Dodatek č. 1 k dohodě č. 1/2004 ze dne 16. 1. 2004 o náhradě za přičleněné 

honební pozemky ke společenstevní honitbě Malhostovice 
20, 20A   Výběrové řízení „Servis zvedací plošiny pro městskou knihovnu Kuřim“ 
21, 21A   Smlouva o zajištění uměleckého pořadu 
22, 22A Novela § 166 školského zákona o jmenování a odvolávání ředitele školy, 

školského zařízení 
23, 23A   Zpráva o činnosti odboru obecního živnostenského úřadu 
24   Zpráva o činnosti odboru sociálních věcí a prevence za rok 2012 
25, 25A   Zpráva o činnosti odboru stavebního a vodoprávního za rok 2012 
26, 26A   Zápis z jednání komise dopravy dne 18. 3. 2013 
27   Získání informací o budově a parcele bývalé Služby škole v Kuřimi 
28   Atelier ZETA s.r.o. – nástavba objektu Brněnská 1264, Kuřim 
29 Oznámení skutečností zjištěných při inspekční činnosti provedené Českou 

školní inspekcí v ZŠ Tyršova Kuřim 
30, 30A Schválení změny odpisového plánu Mateřské školy Kuřim, Zborovská 887, 

okres Brno-venkov, příspěvkové organizace 
31, 31A Dohoda o zajišťování výkonu regionálních funkcí knihoven v Jihomoravském 

kraji 
32, 32A, 32B Uzavření dodatku ke smlouvě č. 10067703 o poskytnutí podpory ze Státního 

fondu životního prostředí ČR v rámci Operačního programu životní prostředí 
33, 33A Objekt sociálního bydlení 
34, 34A Zápis komise stavební ze dne 25. 3. 2013 
35, 35A „Přestavba kotelny na víceúčelový sál na ulici Popkova v Kuřimi“ 


