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Z á p i s   č í s l o  11/2013 
 

ze schůze Rady města Kuřimi konané dne 24. 4. 2013 v zasedací místnosti MěÚ 
Kuřim 

 
Přítomni:  Mgr. Ing. Drago Sukalovský starosta 

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

 
   Mgr. Alena Zimmermannová tajemnice MěÚ 
 
 
Ověřovatel zápisu: Zdeněk Kříž 
 
 
Starosta zahájil jednání v 14,10 hodin, na zahájení jednání bylo přítomni 4 členové RM. 
RM je usnášeníschopná. 
Pan Ing. Oldřich Štarha se dostavil později. 
 
 
Program jednání: 
 

1.  Plnění usnesení Rady města Kuřimi k 17. 4. 2013 
 

2.  KME, spol. s r.o. – zřízení věcného břemene pro stavbu „Kuřim - napojení PČR, 
ul. Jungmannova, na optickou síť KME“ 

 
3.  Manž. Juranovi – výpověď nájmu bytu 
3.1.  Vlastimila Klusáková, Lukáš Klusák – výpověď nájmu bytu 
3.2.  Kasim Al-Dury – výpověď nájmu 
3.3.  Manž. Kuldanovi – žádost o výměnu bytu 

 
4.  Programová náplň informačního kanálu TKR Kuřim 

 
5.  Návrh na vybudování ČOV 

 
6.  Mandátní smlouva – daňové přiznání a poradenství 

 
7.  „Nástavba objektu Brněnská 1264, Kuřim“ 

- vyjádření k projektové dokumentaci pro územní řízení 
 

8.  „Náhrada magistrálního kabelu kabelové televize“ 
 

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

10.  Informace o podaném návrhu na zrušení opatření obecné povahy Změny č. XI 
Územního plánu sídelního útvaru (dále jen ÚPN SÚ) Kuřim ke Krajskému soudu 
v Brně 

 
11.  Výroční zprávy o hospodaření za rok 2012, 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 a schválení 
účetní uzávěrky za rok 2012 

 
12.  Vyřazení majetku 
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13.  Smlouva pro užívání nádvoří zámku Kuřim v roce 2013 

 
14.  Přidělení bytu v Domě s pečovatelskou službou Kuřim 

 
15.  Zápis z jednání komise dopravy dne 15. 4. 2013, odstoupení člena komise 

dopravy 
 

16.  Podpora činnosti „Asociace nositelů legionářských tradic“ 
 

17.  Žádost o podporu činnosti obecně prospěšné společnosti DOTYK II, o.p.s, 
IČ 292 77 817, se sídlem Vysoké Popovice 253, PSČ 664 84 

 
18.  Podpora činnosti „Kuřimského dámského klubu“ 

 
19.  Výsledky hospodaření k 31. 3. 2013 

 
20.  Výběrové řízení na přidělení obecního bytu dle umístění v pořadníku č. 32 

 
21.  Smlouvy o vytvoření díla 

 
22.  Jmenování komise pro výběrové řízení 

„Zhotovitel projektové dokumentace stavby Společenské a kulturní centrum 
v Kuřimi“ 
„Zhotovitel projektové dokumentace stavby Městská sportovní hala v Kuřimi“ 

 
23.  Výběrové řízení „Zhotovitel projektové dokumentace stavby Společenské 

a kulturní centrum v Kuřimi“ 
 

24. Žádost ředitele Základní školy, Kuřim, Jungmannova 813, okres Brno-venkov, 
příspěvkové organizace o souhlas s přijetím peněžitého daru a souhlas 
s uzavřením smlouvy s JMK 

 
25.  Výměna oken v obecních bytech - rozhodnutí o přidělení zakázky 

 
26.  Zápis komise stavební ze dne 22. 4. 2013 

 
27.  „Přechod pro chodce na ul. Legionářské u DDM v Kuřimi“ - návrh dodatku č. 1 

k SOD 
 

28.  Výběrové řízení „Fotovoltaický systém ZŠ Jungmannova“ 
 

29.  Žádost o finanční podporu - Asociace pomáhající lidem s autismem APLA - JM 
o. s. 

29.1.  Žádost o finanční podporu - Domov sv. Alžběty, domov pro seniory 
 

30.  Výběrové řízení „Oprava povrchů místních komunikací v Kuřimi v roce 2013“ 
 
 31. Postup ředitele ZŠ Tyršova 
 

32.  Různé 
 
 
 

1. Plnění usnesení Rady města Kuřimi k 17. 4. 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 17. 4. 2013. 
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Přijaté usnesení: 219/2013 - RM bere na vědomí stav plnění usnesení k 17. 4. 2013. 
Hlasováno: pro 4, nepřítomen 1 (O. Štarha). 
 
 
 

2. KME, spol. s r.o. – zřízení věcného břemene pro stavbu „Kuřim - 
napojení PČR, ul. Jungmannova, na optickou síť KME“ 
(Příloha č. 2, 2A, 2B, předkládá Mgr. Ing. D. Sukalovský, zpracovala Ing. V. Fidrmucová) 
 
Rada města Kuřimi usnesením č. 510/2012 ze dne 19. 9. 2012 souhlasila s umístěním stavby „Kuřim 
– napojení PČR, ul. Jungmannova na optickou síť KME“ na pozemku města. 
 
RM 510/2012 ze dne 19. 9. 2012 
RM souhlasí se vstupem společnosti KME, spol. s r.o., Tyršova 16, Kuřim, na parcelu č. 1471/1, k. ú. 
Kuřim, v majetku města Kuřim, za účelem uložení optické přípojky pro stavbu „Kuřim – napojení PČR, 
ul. Jungmannova, na optickou síť KME“ za podmínek stanovených investičním odborem. Do 60 dnů 
po dokončení stavby bude uzavřena smlouva na zřízení úplatného věcného břemene, náklady na 
zřízení věcného břemene ponese oprávněný z věcného břemene. 
 
Nyní firma KME, spol. s r.o. požádala na základě předloženého geometrického plánu č. 2915-68/2013 
o zřízení věcného břemene v pozemku par. č. 1471/1 v k. ú. Kuřim a obci Kuřim - viz příloha A. 
Na základě výše uvedeného OMP doporučuje uzavřít smlouvu o zřízení věcného břemene. Ocenění 
věcného břemene bylo dohodnuto částkou 90,- Kč/bm bez DPH. Z GP vyplývá, že městský pozemek 
bude dotčen stavbou v délce cca 10 bm. Věcné břemeno bude oceněno částkou v celkové výši 900,-
Kč bez DPH - viz příloha B. 
 
Příloha A – GP č. 2915-68/2013 
Příloha B – návrh smlouvy 
 
Přijaté usnesení: 220/2013 - RM schvaluje zřízení věcného břemene ve prospěch společnosti KME, 

spol. s r.o., se sídlem Tyršova 16, 664 34 Kuřim, IČ 46994033, jako oprávněného 
z věcného břemene za účelem uložení optického kabelu v rozsahu dle GP č. 2915-
68/2013 v pozemku par. č. 1471/1 v k. ú. Kuřim, LV č. 1. Věcné břemeno bude 
zřízeno na dobu neurčitou, za jednorázovou úhradu ve výši 900,- Kč bez DPH. 
Náklady na jeho zřízení ponese oprávněný z věcného břemene. 

Hlasováno: pro 4, nepřítomen 1 (O. Štarha). 
 
 
 

3. Manž. Juranovi – výpověď nájmu bytu 
(Příloha č. 3, předkládá Mgr. Ing. D. Sukalovský, zpracovala A. Janoušková) 
 
Manželé František a Helena Juranovi jsou společnými nájemci obecního bytu č. xxxx o velikosti 2+1, 
umístěného v I. nadzemním podlaží domu č. p. xxxxxxx v ul. xxxxxxxxxxxxxx na pozemcích p. č. xxxx 
a p. č. 1817 vše v obci a k. ú. Kuřim. Společní nájemci mají v poslední době problémy s řádným 
placením nájemného a služeb spojených s užíváním bytu. V březnu loňského roku byla uhrazena 
jistina dlužného nájemného, vznikl však dluh na poplatku z prodlení, který ke dni 28. 3. 2012 činil 
částku ve výši xxxxxxx Kč. Usnesením RM č. 145/2012 ze dne 4. 4. 2012 byla prominuta ½ poplatku 
z prodlení, na druhou ½ poplatku byl uzavřen splátkový kalendář s měsíční splátkou xxxxx,- Kč. 
Splátkový kalendář byl hrazen srážkou ze mzdy pana Jurana zaměstnavatelem CTS Kuřim s.r.o. 
a v listopadu 2012 řádně doplacen. Manž. Juranovi však od září 2012 neplatí řádné nájemné. Dle 
podkladů správce bytu – Správa bytů Kuřim s.r.o. – měli ke dni 31. 1. 2013 dluh na nájemném 
a službách spojených s užíváním bytu ve výši xxxxx,- Kč a na poplatku z prodlení ve výši xxxxxxxxx 
Kč. 
Usnesením RM č. 99/2013 ze dne 20. 2. 2013 bylo schváleno uzavření splátkového kalendáře, jehož 
prostřednictvím bude uhrazen dluh na nájemném a službách spojených s užíváním bytu. Měsíční 
splátka ve výši xxxxxx,- Kč je hrazena opět srážkou ze mzdy pana Jurana zaměstnavatelem CTS 
Kuřim s.r.o. 
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Nadále však dluh narůstá, ke dni 31. 3. 2013 činí dluh na nájemném a zálohách na služby částku ve 
výši xxxxxxx,- Kč + poplatek z prodlení ve výši xxxxxxxx Kč. Nájemné vč. záloh na služby nebylo 
hrazeno v měsících 09-12/2012 a dále 01-03/2013. 
 
Vzhledem k výše uvedenému navrhuje OMP, aby byla manž. Františku a Heleně Juranovým dána 
výpověď nájmu bytu ve smyslu § 711 odst. 2 písm. b) OZ. Důvodem je hrubé porušení povinností 
společných nájemců. Výpovědní lhůta činí tři měsíce a počíná běžet od prvého dne měsíce 
následujícího po měsíci, v němž byla výpověď doručena společným nájemcům. 
 
 
Na jednání se v 14,15 hod. dostavil Mgr. P. Kavka – vedoucí odboru majetkoprávního. 
 
 
Přijaté usnesení: 221/2013 - RM schvaluje výpověď nájmu bytu č. xxxxxxx umístěného v I. NP 

bytového domu č. p. xxxxxxx ul. xxxxxxxxxxxx manž. Františku a Heleně 
Juranovým, oba bytem xxxxxxxxxxxxxxxxxxx Kuřim, ve smyslu § 711 odst. 2 písm. 
b) občanského zákoníku. Výpovědní lhůta činí tři měsíce. 

Hlasováno: pro 4, nepřítomen 1 (O. Štarha). 
 
 
 

3.1. Vlastimila Klusáková, Lukáš Klusák – výpověď nájmu bytu 
(Příloha č. 3, předkládá Mgr. Ing. D. Sukalovský, zpracovala A. Janoušková) 
 
Paní Vlastimila Klusáková a pan Lukáš Klusák jsou společnými nájemci bytu č. xxxxxxxxx 1+1, 
umístěného v podkroví bytového domu č. p. xxxxxxxxxxxxxxxxx v ul. xxxxxxxxxxxxxxx na pozemcích 
p. č. 2131/3, p. č. 2131/2 a p. č. 2131/1 vše v obci a k. ú. Kuřim. Společný nájem bytu byl schválen 
usnesením RM č. 680/2012 ze dne 5. 12. 2012 a dodatek č. 1 k nájemní smlouvě na dobu neurčitou 
byl uzavřen dne 14. 1. 2013. 
Společní nájemci mají v poslední době problémy s řádným placením nájemného a služeb spojených 
s užíváním bytu. Nájemné nebylo uhrazeno za měsíce listopad a prosinec 2012, dále pak leden 
a březen 2013. Ke dni 31. 3. 2013 činí dluh na nájemném a zálohách na služby částku ve výši 
xxxxxxxxxx Kč + poplatek z prodlení ve výši xxxxxxxxx Kč. 
 
Vzhledem k výše uvedenému navrhuje OMP, aby byla společným nájemcům, paní Vlastimile 
Klusákové a panu Lukáši Klusákovi, dána výpověď nájmu bytu ve smyslu § 711 odst. 2 písm. b) OZ. 
Důvodem je hrubé porušení povinností společných nájemců. Výpovědní lhůta činí tři měsíce a počíná 
běžet od prvého dne měsíce následujícího po měsíci, v němž byla výpověď doručena společným 
nájemcům. 
 
Přijaté usnesení: 222/2013 - RM schvaluje výpověď nájmu bytu č. xxxxxxxx umístěného v podkroví 

bytového domu č. p. xxxxxxxxxx ul. xxxxxxxxxxxx, společným nájemcům, paní 
Vlastimile Klusákové, bytem Šebrov – Kateřina x, a panu Lukáši Klusákovi, bytem 
xxxxxxxxxxxxxxxxxxx Kuřim, ve smyslu § 711 odst. 2 písm. b) občanského 
zákoníku. Výpovědní lhůta činí tři měsíce. 

Hlasováno: pro 4, nepřítomen 1 (O. Štarha). 
 
 
 

3.2. Kasim Al-Dury – výpověď nájmu 
(Příloha č. 3, předkládá Mgr. Ing. D. Sukalovský, zpracovala A. Janoušková) 
 
Pan Ing. Kasim Al-Dury, trvale bytem xxxxxxxxxxxxxxxxxxx Kuřim, IČ 49487477, je nájemcem 
nebytového prostoru č. 844/9 umístěného v I. nadzemním podlaží domu č. p. 839, 840, 841, 842, 843 
a 844 v ul. Bezručova čtvrť na pozemcích p. č. 2129, p. č. 2128, p. č. 2127, p. č. 2126, p. č. 2125, p. č. 
2124 vše v obci a k. ú. Kuřim. Nájemní vztah je ošetřen nájemní smlouvou č. 299/2004 ze dne 19. 1. 
2005 na dobu neurčitou. 
Rada města Kuřimi na své schůzi dne 22. 2. 2012 pod číslem usnesení 79/2012 schválila uzavření 
splátkového kalendáře na úhradu dlužného nájemného ve výši xxxxxxxxx Kč. Splátkový kalendář byl 
uzavřen dne 14. 3. 2012. Pan Al-Dury splátkový kalendář porušil neuhrazením jedné splátky. Neplatí 
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však řádně nájemné a zálohy na služby. Dle podkladů správce – Správa bytů Kuřim s.r.o. – má pan 
Al-Dury ke dni 31. 3. 2013 dluh na nájemném a zálohách za služby ve výši xxxxxxxxx Kč + úrok 
z prodlení. Kromě neuhrazeného splátkového kalendáře ve výši xxxxxxx Kč dluží ještě nájemné za 
měsíce leden, únor a červenec 2012 a březen 2013. 
 
Vzhledem k výše uvedenému navrhuje OMP, aby byla panu Ing. Kasimu Al-Dury dána výpověď nájmu 
dle bodu Čl. 4 bodu 4. 2. písm. b) nájemní smlouvy č. 299/2004 ze dne 19. 1. 2005. Důvodem je 
prodlení s úhradou nájemného a záloh na služby delší jak jeden měsíc. Výpovědní lhůta činí jeden 
měsíc a počíná běžet od prvého dne měsíce následujícího po měsíci, v němž byla výpověď doručena 
nájemci. 
 
Přijaté usnesení: 223/2013 - RM schvaluje výpověď nájmu nebytového prostoru č. 844/9 o výměře 

158,46 m
2
, který je umístěn v domě č. p. 839, 840, 841, 842, 843 a 844 v ul. 

Bezručova čtvrť v Kuřimi panu Ing. Kasimu Al-Durymu, trvale bytem xxxxxxxxxxxx 
xxxxx Kuřim, IČ 49487477, dle čl. 4. 2. písm. b) nájemní smlouvy č. 299/2004. 
Výpovědní lhůta činí jeden měsíc. 

Hlasováno: pro 4, nepřítomen 1 (O. Štarha). 
 
 
 

3.3. Manž. Kuldanovi – žádost o výměnu bytu 
(Příloha č. 3, předkládá Mgr. Ing. D. Sukalovský, zpracovala A. Janoušková) 
 
Manželé František a Iveta Kuldanovi jsou společnými nájemci bytu č. xxxxxxx, 2+1, umístěného 
v podkroví bytového domu č. p. xxxxxxxxx v ul. xxxxxxxxxxxxx. Nájemní smlouva byla uzavřena dne 
4. 5. 2005 na dobu neurčitou. 
Dne 16. 4. 2013 požádali manž. Kuldanovi o výměnu bytu č. xxxxx za byt menší. Byt č. xxxxxx má 
výměru cca 100 m

2
. 

Město Kuřim bude mít od 1. 5. 2013 volný byt č. 850/5, 2+1 o výměře 68,71 m
2
, umístěný ve II. NP 

bytového domu č. p. 848, 849, 850 v ul. Školní. OMP by tento byt nabídl v souladu se schválenými 
pravidly stávajícím nájemcům k výměně. Rada města však může dle čl. 10 odst. 2 Pravidel Města 
Kuřimi č. 1/2012 rozhodnout o „využití bytu jinak, než stanoví tato pravidla“, a to např. způsobem, že 
přidělí tento volný byt manž. Kuldanovým, oba trvale bytem Na Královkách 896, Kuřim, a schválí 
uzavření nájemní smlouvy. Smlouva bude uzavřena na dobu neurčitou. 
Důvodem, proč nechtějí manž. Kuldanovi podstoupit výběrové řízení je, že se již dvakrát účastnili 
výběrového řízení na městský byt. Poprvé se jednalo o byt v ul. Školní 859, kdy městu zaplatili částku 
xxxxxxxxxx Kč. Podruhé se zúčastnili výběrového řízení v roce 1999 na obsazení bytu č. 896/10, kdy 
městu zaplatili částku xxxxxxxxx Kč. 
Dále ve své žádosti společní nájemci uvádějí důvody, proč chtějí vyměnit větší byt za menší, cit.: 
„Důvodem žádosti je v první řadě zdraví šestiletého syna, který má kromě jiného silnou alergii na 
plísně, které se v podkrovním bytě neustále tvoří a obnovují i po snaze je zlikvidovat. Od zatékání 
střechou se tvoří hlavně kolem oken, ale i v koupelně a kuchyni i přes četné odvětrávání. Druhým 
důvodem je i to, že syn trpí těžkým astmatem, a proto potřebuje spát při otevřeném okně a to je od 
jara do podzimu velký problém, vzhledem k velké hlučnosti ze zahrádky restaurace Pohoda. Až do 
ranních hodin se „trousí“ skupinky hostů a najíždí auta do dvora, většinou i s hlasitou hudbou. Syn 
mívá asmtatické záchvaty hlavně v nočních hodinách a potom potřebuje klidový režim (vzduch + ticho) 
na spánek. Třetím důvodem je „zmenšení rodiny“. Dva synové se odstěhovali, a proto by nám stačil i 
metrážně menší byt, který by nám odlehčil i finančně na nájmu.“ 
Dne 17. 4. 2013 navštívila referentka OMP A. Janoušková společně se zástupcem správce bytu, Ing. 
Pipkem, byt č. xxxxx v ul. xxxxxxxxxxxxx. Bylo zjištěno, že dřevěná střešní okna jsou navlhlá, některá 
se nedají vůbec otevřít a tvoří se na nich plíseň. Dále se tvoří plíseň v pokoji kolem plastového okna, 
v kuchyni u kuchyňské linky a v koupelně na stropě. OMP má k dispozici fotodokumentaci pořízenou 
při prohlídce bytu. 
OMP doporučuje RM s ohledem na uvedené argumenty žádosti vyhovět. Lze očekávat, že byt na 
Školní budou muset manželé Kuldanovi také určitou částkou zainvestovat. 
 
Diskuse: 
D. Holman – musíme postupovat podle vyhlášky. 
P. Kavka – rada města může v některých případech hodných zvláštního zřetele rozhodnout jinak. 
J. Koláček – je pro schválení. 
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Přijaté usnesení: 224/2013 - 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. 850/5, umístěný 
ve II. NP bytového domu č. p. 848, 849, 850 v ul. Školní v Kuřimi, manž. Františku 
a Ivetě Kuldanovým, oba trvale bytem xxxxxxxxxxxxxxxxx, Kuřim, a schvaluje 
uzavření nájemní smlouvy na dobu neurčitou za nájemné ve výši 56,- Kč/m

2
/měs. 

Hlasováno: pro 4, nepřítomen 1 (O. Štarha). 
 
 
 

11. Výroční zprávy o hospodaření za rok 2012, 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 a schválení účetní uzávěrky za rok 2012 
(Příloha č. 11, 11A, 11B, 11C, 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); 

 žádost o souhlas s rozdělením zlepšeného výsledku hospodaření za rok 2012 (dále ZVH) do 
fondů (viz přílohy); 

 účetní uzávěrku k 31. 12. 2012 (viz přílohy). 
 

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%) 
 
Poznámka: 
Návrh na rozdělení ZVH dává příspěvková organizace, ale rada města může tento návrh změnit.  
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. 
Rada města u příspěvkových organizací, které zřizuje, dle § 102 odst. 2 písm. b) a q) zákona 
č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), v platném znění, nově schvaluje účetní uzávěrku k 31. 12. 
2012. 
 
Přílohy: Výroční zprávy o hospodaření za rok 2012. 

Žádosti o souhlas s rozdělením ZVH do fondů. 
Počty zaměstnanců PO hrazených z rozpočtu města i SR. 
Účetní uzávěrky k 31. 12. 2012. 
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Na jednání se dostavil v 14,20 hod. Mgr. R. Mach – ředitel ZŠ Jungmannova, z jednání odešel Mgr. 
P. Kavka. 
 
 
Diskuse: 
Z. Kříž – musí se nejprve schválit účetní závěrka a teprve poté schválit rozdělení zisku. 
 
Přijaté usnesení: 225/2013 - RM schvaluje, dle § 102 odst. 2 písm. b) a q) zákona č. 128/2000 Sb., 

o obcích (obecní zřízení), v platném znění, účetní uzávěrku k 31. 12. 2012 
Základní školy, Kuřim, Jungmannova 813, okres Brno – venkov, příspěvkové 
organizace. 

Hlasováno: pro 4, nepřítomen 1 (O. Štarha). 
 
Přijaté usnesení: 226/2013 - RM souhlasí s Výroční zprávou o hospodaření za rok 2012 Základní 

školy, Kuřim, Jungmannova 813, okres Brno – venkov, příspěvkové organizace. 
Hlasováno: pro 4, nepřítomen 1 (O. Štarha). 
 
Přijaté usnesení: 227/2013 - 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. 

Hlasováno: pro 4, nepřítomen 1 (O. Štarha). 
 
 
Z jednání odešel v 14,33 hod. Mgr. R. Mach, vzdálil se D. Holman. Na jednání se dostavil Mgr. 
S. Plchot – ředitel ZŠ Tyršova, a Mgr. K. Dziaková – učitelka na ZŠ Tyršova. 
 
 
 

31. Postup ředitele ZŠ Tyršova 
(Příloha č. 31, předkládá Mgr. Ing. D. Sukalovský, zpracovala Mgr. A. Zimmermannová) 
 
Městskému úřadu Kuřim byly doručeny zprávy České školní inspekce ve věci stížností paní L. V. 
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, Kuřim.  
 

1. Stížnost na postup školy ve věci informování zákonného zástupce v záležitostech 
týkajících se vzdělávání žáka V. V. 
Po prošetření věci shledala ČŠI stížnost v tomto bodě důvodnou. Věc se týkala nesplnění 
povinnosti informování stěžovatelky jako zákonného zástupce žáka V. V. ředitelem školy. 
Konkrétně ředitel školy neodpověděl stěžovatelce na dopisy ze dne 21. 5. 2011 a 31. 8. 2012. 
Ve své zprávě ČŠI konstatovala pochybení ředitele a uložila mu písemně informovat 
stěžovatelku o výsledku šetření a opatřeních k odstranění případných nedostatků a informovat 
ČŠI o opatřeních přijatých k nápravě. 
Dle sdělení stěžovatelky nebyla dosud o požadovaných skutečnostech informována. 

 
2. Stížnost 

a. škola neinformovala zákonného zástupce V. V. o způsobení úrazu a jeho šetření 
školou, 

b. škola nezajistila o přestávce dohled nad žáky v místě, kde se stal úraz 
c. řešení odškodnění úrazu žáka A. S. 

 V bodech 2a a 2b shledala ČŠI stížnost neprokazatelnou a v bodě 2c nedůvodnou. 
S odkazem na ustanovení § 174 odst. 5 školského zákona byl městu Kuřim jako zřizovateli 
předán výsledek šetření ČŠI k dalšímu řízení a zřizovatel byl požádán o zaslání informace 
o vyřízení stížnosti a o případných opatřeních přijatých k nápravě. Zároveň bylo zřizovateli 
uloženo informovat stěžovatelku o výsledku šetření a o opatřeních k odstranění případných 
nedostatků. 

 
3. Dle dalších informací, které zaslala stěžovatelka e-mailem starostovi města, škola nevede 

písemné záznamy, dokládající rozsah a obsah činnosti školního metodika prevence 
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a výchovného poradce školy. Tímto jednáním dochází k porušení povinnosti stanovené 
vyhláškou 72/2005 Sb., příloha 3 - standardní činnosti - vedení písemných záznamů. 

 
4. Dále stěžovatelka zpochybňuje zákonnost a dodržování Krizového plánu ZŠ Tyršova pro 

sociálně patologické jevy. 
 
Diskuse: 
D. Sukalovský – je nutno uzavřít případ paní Vxxxxxxxxx. Česká školní inspekce shledala stížnost 
v bodě 1 důvodnou, a to proto, že ředitel školy neodpověděl na dopisy ze dne 21. 5. 2011 a 31. 8. 
2012. Dále nebyl zajištěn dozor nad žáky v místě, kde se stal úraz, a škola dostatečně úraz 
neodškodnila. Město pochybilo v tom, že mělo informovat vedení školy i stěžovatele, což jsme 
opomněli. Paní V. si stěžuje, že není vedena písemná dokumentace, krizový plán školy není v souladu 
se zákonem a žádá nápravu. Žádá tuto věc prošetřit a předložit radě města zprávu o nápravě. 
S. Plchot – paní učitelka Dziaková může odejít, myslel si, že se bude řešit mladší syn paní V. 
V krizovém plánu není chyba, byl prověřen inspekcí. 
 
 
Z jednání odešla v 14,40 hod. Mgr. K. Dziaková. 
Na jednání se dostavila v 14,41 hod. H. Němcová – referentka KÚ, odbor školství. 
 
 
D. Sukalovský – stanovíme lhůtu, do kdy by měla být zpráva o prošetření a nápravě radě města 
předložena. Žádá o vyjádření i Mgr. H. Němcovou. Za město bude zaslána omluva. Mimořádné 
jednání rady města bude v úterý 7. 5. 2013 v 14,30 hod. Do tohoto termínu předloží ředitel školy Mgr. 
S. Plchot požadované zprávy. 
 
Přijaté usnesení: 228/2013 - RM ukládá řediteli ZŠ Kuřim, Tyršova 1255, předložit radě města 

zprávu o opatřeních přijatých v bodech 1. – 4. dle zápisu, a to do 7. 5. 2013. 
Hlasováno: pro 4, nepřítomen 1 (O. Štarha). 
 
 
Z. Kříž – nyní se vrátíme k materiálu č. 11, máte inventuru všech účtů? Byli jste se podívat na 
zpracování inventury na Centru sociálních služeb? 
S. Plchot – ano, paní hospodářka. 
H. Němcová – inventura neobsahuje inventární čísla. Jsou uvedeny pouze částky. 
Z. Kříž – listiny nejsou opatřeny datem, podpisem inventarizační komise, neodpovídá to zákonu. Je 
potřeba zpřesnit inventarizační výstupy dle zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, vyhlášky č. 410/2009 
Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších 
předpisů, pro některé vybrané účetní jednotky, vyhlášky č. 270/2010 Sb., o inventarizaci majetku 
a závazků. Doporučuje konzultovat inventarizaci s příspěvkovou organizací Centrem sociálních služeb 
Kuřim. 
 
Přijaté usnesení: 229/2013 - RM schvaluje, dle § 102 odst. 2 písm. b) a q) zákona č. 128/2000 Sb., 

o obcích (obecní zřízení), v platném znění, účetní uzávěrku k 31. 12. 2012 
Základní školy Kuřim, Tyršova 1255, okres Brno – venkov, příspěvkové 
organizace, s výhradou. 

Hlasováno: pro 3, nepřítomni 2 (O. Štarha, D. Holman). 
 
Přijaté usnesení: 230/2013 - RM souhlasí s Výroční zprávou o hospodaření za rok 2012 Základní 

školy Kuřim, Tyršova 1255, okres Brno – venkov, příspěvkové organizace. 
Hlasováno: pro 3, nepřítomni 2 (O. Štarha, D. Holman). 
 
Přijaté usnesení: 231/2013 - 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. 

Hlasováno: pro 3, nepřítomni 2 (O. Štarha, D. Holman). 
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Z jednání odešla v 14,55 hod. Mgr. H. Němcová. 
 
 
Na jednání se dostavil v 14,56 hod. Ing. O. Štarha, odešel Mgr. S. Plchot a dostavila se Mgr. 
L. Slámová – ředitelka MŠ Kuřim a sl. Chloubová - ekonomka. 
 
 
Z. Kříž – dle předložené inventarizace k 31. 12. 2012 doporučuje účetní závěrku schválit. 
 
Přijaté usnesení: 232/2013 - RM schvaluje, dle § 102 odst. 2 písm. b) a q) zákona č. 128/2000 Sb., 

o obcích (obecní zřízení), v platném znění, účetní uzávěrku k 31. 12. 2012 
Mateřské školy Kuřim, Zborovská 887, okres Brno – venkov, příspěvkové 
organizace. 

Hlasováno: pro 4, nepřítomen 1 (D. Holman). 
 
Přijaté usnesení: 233/2013 - RM souhlasí s Výroční zprávou o hospodaření za rok 2012 Mateřské 

školy Kuřim, Zborovská 887, okres Brno – venkov, příspěvkové organizace. 
Hlasováno: pro 4, nepřítomen 1 (D. Holman). 
 
Přijaté usnesení: 234/2013 - 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. 

Hlasováno: pro 4, nepřítomen 1 (D. Holman). 
 
 
Z jednání odešla v 15,01 hod. Mgr. L. Slámová a sl. Chloubová, na jednání se vrátil D. Holman. 
 
 
 

4. Programová náplň informačního kanálu TKR Kuřim 
(Příloha č. 4, 4A, 4B, předkládá a zpracoval J. Koláček) 
 
V příloze je předložena zadávací dokumentace pro veřejnou zakázku malého rozsahu na službu 
„Programová náplň informačního kanálu TKR Kuřim“ a návrh smlouvy o dílo. 
 
Složení komise: 
1. Jiří Koláček 
2. Ing. Petr Němec 
3. Ing. Oldřich Štarha 
4. Mgr. Ladislav Ambrož 
5.  Marek Svoboda 
 
Diskuse: 
D. Sukalovský – v komisi musí být minimálně 3 náhradníci. 
A. Zimmermannová – z odborníků nebude v komisi nikdo? Váha je 60% na cenu a 40% na kvalitu. 
J. Koláček – jako náhradníky navrhuje Mgr. A. Zimmermannovou a R. Jízdného. 
D. Sukalovský – počítá se s frekvencí zpravodajství 1x měsíčně? 
J. Koláček – ano. 
D. Sukalovský – to je málo. Smlouva uzavřená na 1 rok je krátká, diskriminuje tímto všechny, kteří 
nyní nemají licenci. Licence stojí cca 50.000 Kč, a pokud bude smlouva pouze na 1 rok, potom se 
náklady těm, kteří dosud nemají licenci, nevrátí. Je pro dobu trvání smlouvy na 2-3 roky. 
J. Koláček – od roku 2014 si třeba budeme moci natáčet záznamy sami. 
D. Sukalovský – zpravodajství si ale sami dělat nebudeme. 
O. Štarha – smlouva by měla být na dobu delší než 1 rok. 
J. Koláček – navrhuje tedy uzavřít smlouvu na 2 roky. 
O. Štarha – s tím také souhlasí. 
Z. Kříž – licenci by mělo mít město a službu si objednat. 
D. Sukalovský – navrhuje smlouvu na 3 roky a zpravodajství 2x za měsíc. 
J. Koláček – tím se zakázka prodraží. 
D. Sukalovský – pokud by mělo být zpravodajství pouze 1x měsíčně, potom ho raději nedělejme. 
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D. Holman – zpravodajství se musí aktualizovat, měsíc staré informace nebudou nikoho zajímat. 
J. Koláček – smlouva na 2 roky, smyčka za 15.000 Kč. 
D. Sukalovský – je to pod cenou, za kterou se dá slušné zpravodajství vytvořit. 
D. Holman – kvalita se výrazně sníží. 
J. Koláček – navrhuje 24 smyček/ rok á 19.000 Kč. 
D. Sukalovský – navrhuje nechat cenu za smyčku tak jak byla. To je 20.000 Kč. 
J. Koláček – bude tedy 24 smyček za 1 rok á 20.000 Kč, smlouva na 2 roky. 
O. Štarha – do komise navrhuje pana Pavla Hada. 
D. Sukalovský – do komise navrhuje p. Fillu a S. Šmahelovou, jako náhradníka p. Ondrúje 
a p. Růžičku. 
 
Přijaté usnesení: 235/2013 - RM schvaluje zadávací dokumentaci pro veřejnou zakázku na službu 

„Programová náplň informačního kanálu TKR Kuřim“ se změnou. 
Hlasováno: pro 3, zdrželi se 2 (D. Sukalovský, D. Holman). 
 
 
 

5. Návrh na vybudování ČOV 
(Příloha č. 5, předkládá a zpracoval J. Koláček) 
 
Oslovuji tímto Radu města Kuřimi, aby se vážně zabývala a předložila zastupitelstvu města materiály, 
které povedou ke schválení a vybudování ČOV. 
V zákoně o obcích a v souladu s ustanovením § 38 odst. 1, je obec zavázána povinností účelně 
a hospodárně využívat svůj majetek a pečovat o jeho rozvoj. 
Realizace tohoto zákona v současnosti hrubě nekoresponduje se stávajícím provozováním 
infrastruktury vodovodů a kanalizací, která je v majetku obce. 
Hospodaření a ekonomika v této oblasti je pro město Kuřim bez finančního efektu, navíc 
nekoresponduje s výše uvedeným § 38 odst. 1. Z ekonomického kalkulu vyčteme značnou finanční 
rezervu, finanční prostředky, o které každým rokem město Kuřim přichází. 
 
BVaK finanční tok v Kč za rok 
Výběr vodného a stočného (50/50)    cca 50 – 60 milionů  
Výše nájemného dosahuje      cca 5 milionů  
Investic ze strany provozovatele BVaK     cca 2,5 milionů korun 
 
Pravděpodobné výnosy provozovatele – BvaK jsou tedy neúměrné, město Kuřim má malou možnost 
ovlivňovat sociální dopad vodného a stočného. 
 
Výnosy z provozování vodovodů a kanalizací na územní města Kuřimi by při zvolení jiného modelu 
vlastnické a provozní struktury mohly tvořit významnou součást příjmů města Kuřim a to v řádech až 
desítek milionů korun ročně. 
 
Tento model znamená, že město si ponechá majetek vodovodů a kanalizací a bude vykonávat přímou 
správu a rozvoj svého majetku společně partnerem, který je schopen z vlastních zdrojů zafinancovat 
a následně vybudovat na územní rezervě čistírnu odpadních vod a následně tuto společné 
provozovat. 
 
Je zde nutné počítat s tím, že při investici partnera cca 70 milionů korun by prvních cca 5 let provozu 
šel výnos na umoření investice partnera. To znamená, že město Kuřim by nemuselo vynakládat 
finanční prostředky na koupi pozemků cca 9 milionů korun a na vlastní investici ČOV cca 70 milionů 
korun. Město Kuřim tedy neponese žádné finanční ani dluhové riziko. Po umoření investic, cca 5 let, 
se předpokládané výnosy více než 10 mil. Kč ročně se mohou v určitém poměru dělit mezi oba 
partnery. 
 
Při neustálém růstu cen vodného a stočného a minimálních investicích ze strany současného 
provozovatele BVak, je tedy návrh vybudovat svou ČOV řešením. 
Ekonomicky i sociálně pro město Kuřim nejvýhodnější. 
 
Časový harmonogram na níže uvedenou akci 
Studie a příprava pro územní řízení 1 měsíc 
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Zajištění podkladů pro žádost o ÚR 3 měsíce 
Územní řízení    3 měsíce 
Stavební řízení    2 měsíce 
Rezerva nabytí právní moci  2 měsíce 
 
Realizace projektu povede k vytvoření finanční rezervy, ze které můžeme financovat např. vybudování 
sportovní haly. 
 
Diskuse: 
O. Štarha – jedná se o netaktické usnesení. Věnuje se tomu již dlouho a nyní se musí postupovat 
strategicky. Jedná se o složitou záležitost a musí se řešit jiným způsobem. Akce není navržena 
v plánu investic. O navržených usneseních není možné hlasovat. 
J. Koláček – BVaK odmítají řadu obcí, že nemají kapacitu. 
D. Sukalovský – samozřejmě se jedná o zajímavou věc, kterou je potřeba se zabývat. Pokud budeme 
čistit splašky a budeme město částečně zásobovat vodou, potom to bude pro město velkým přínosem. 
Ale je potřeba na tom intenzivně pracovat. Uvedené termíny jsou nereálné. Navrhuje usnesení ve 
znění: 
Návrh usnesení: RM považuje záměr na výstavbu ČOV v Kuřimi za zajímavý a perspektivní 

a pověřuje místostarostu Ing. O. Štarhu dalším jednáním v této věci. 
D. Sukalovský – navržená usnesení jsou nepřesná a nepodložená. Pokud má město spolufinancovat 
provoz, musím znát náklady apod. 
O. Štarha – nemůže hlasovat pro 1. usnesení, protože není na 100 % přesvědčený o všech 
pozitivech. Navíc je možné, že další veřejná jednání zatím mohou městu uškodit. 
J. Koláček – riziko od BVaK nám nehrozí. 
D. Sukalovský – nyní můžeme pouze pověřit O. Štarhu dalším jednáním. Tím vyšleme signál, že se 
tímto zabýváme. 
Z. Kříž – je pro vybudování čističky. Není ale pro budování ČOV cizím investorem. 
D. Sukalovský – hlasujme o usnesení ve znění: 
 
Přijaté usnesení: 236/2013 - RM bere na vědomí „Studii provozu a rozvoje infrastrukturního majetku 

vodovodů a kanalizací města Kuřimi“ a pověřuje dalším jednání v této věci 
místostarostu Ing. O. Štarhu. 

Hlasováno: pro 3, zdržel se 1 (J. Koláček), nehlasoval 1 (Z. Kříž). 
 
Návrh usnesení: RM souhlasí s projednáním a zařazením materiálů tak, aby výsledkem byla 

realizace ČOV v Kuřimi. 
Hlasováno: pro 2, zdržel se 1 (D. Sukalovský), nehlasovali 2 (O. Štarha, D. Holman). 
Usnesení nebylo přijato. 
 
Návrh usnesení: RM schvaluje spolufinancování provozu ČOV městem Kuřim. 
 
Návrh usnesení: RM schvaluje vybudování a provoz ČOV v Kuřimi cizím investorem. 
O těchto usneseních nebylo hlasováno. 
 
 
 

6. Mandátní smlouva – daňové přiznání a poradenství 
(Příloha č. 6, 6A, předkládá Mgr. Ing. D. Sukalovský, zpracoval Ing. A. Varmužka) 
 
Jako každým rokem je Město Kuřim povinno podat daňové přiznání k dani z příjmů. Toto daňové 
přiznání zpracovává daňový poradce města Ing. Jiří Jakubec. V příloze je návrh mandátní smlouvy. 
Přiznání je nutno podat do konce června příslušného roku. Cena za vypracování daňového přiznání je 
stejná jako v předchozích letech a činí 19.000 Kč + 21% DPH.  
 
Příloha: mandátní smlouva 
 
Přijaté usnesení: 237/2013 - RM schvaluje uzavření mandátní smlouvy s Ing. Jiřím Jakubcem, 

daňovým poradcem, IČ 66581770, Čebín xxx, na zpracování daňového přiznání 
k dani z příjmů za rok 2012 za cenu 22.990 Kč vč. DPH. 

Hlasováno: pro 5. 
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7. „Nástavba objektu Brněnská 1264, Kuřim“ 
- vyjádření k projektové dokumentaci pro územní řízení 
(Příloha č. 7, předkládá Ing. O. Štarha, zpracoval S. Bartoš) 
 
Atelier ZETA, s. r. o., U Stadionu 954, Kuřim, podal žádost o vyjádření k projektové dokumentaci (PD) 
pro územní řízení „Nástavba objektu Brněnská 1264, Kuřim“, objekt je umístěn na pozemku 
p.  č. 612/6 a 612/17, k. ú. Kuřim. 
Vyjádření odboru majetkoprávního: 
 

- před vydáním stavebního povolení žádáme uzavření smlouvy o právu provést stavbu 

- projednat vlastnický status parkovacích stání komplexně s parc. č. 612/23 

 
Vyjádření odboru životního prostředí: 
 
Jakékoliv dotčení zeleně musí být dopředu konzultováno se správcem zeleně (trávníky, keře, stromy). 

Při předávání stavby musí být přizván správce zeleně (Ing. Hamřík tel. 608 819 451) a sepsán 

protokol. 

 
Vyjádření odboru investičního: 
 
1)Přípojky vodovodu a kanalizace se nemění. 

2)Územní plán – V odkazu na údaje o vydané ÚPD je v Průvodní zprávě dokumentace, v kapitole 1b) 

uveden chybně údaj z návrhu nového ÚP, který dosud není schválený a v platnosti. 

Dle platného ÚPN SÚ Kuřim je záměr umístěn do plochy pro bydlení v bytových domech, dle 

výkresu zónování ozn. jako zóna UBa – stávající sídlištní zástavba vícebytových domů o 2-9 NP 

o střední a vysoké hustotě zástavby. V jižní části města se předpokládá postupná a citlivá dostavba. 

Není v rozporu s platným ÚPN SÚ Kuřim. 

3)V případě zásahu do místních komunikací (případně zpevněných ploch chodníků) zhotovitel zažádá 

o vydání rozhodnutí zvláštního užívání komunikace na odboru dopravy (kont. osoba Ing. Kovář tel. 

541 422 335), včetně stanovení přechodného dopravního značení. 

4)Pro zábor veřejného prostranství z důvodu uložení stavebního materiálu a zařízení staveniště 

zhotovitel zažádá o povolení odbor investiční, Svobodová tel. 541 422 371. 

5)Při stavbě bude zajištěna bezpečnost proti úrazu osob, pohybujících se v okolí stavby. 

6)Po ukončení stavby požadujeme uvést dotčené pozemky do původního stavu (komunikace, 

chodníky, zelené plochy) a fyzicky předat odboru investičnímu města Kuřim, dotčenou veřejnou zeleň 

předat odboru  životního prostředí. 

 

Stavba již byla projednána v RM 27. 3. 2013 pod bodem 28. 

 
Příloha: projektová dokumentace  
 
Diskuse: 
D. Sukalovský – jednal někdo s nájemníky? 
O. Štarha – navrhuje svolat jednání s dotčeným nájemníkem, nyní materiál stahuje z jednání. 
 
Návrh usnesení: RM souhlasí s návrhem vyjádření k projektové dokumentaci pro územní řízení 

akce „Nástavba objektu Brněnská 1264, Kuřim“. 
 
 
 

8. „Náhrada magistrálního kabelu kabelové televize“ 
(Příloha č. 8, 8A, 8B, předkládá Ing. O. Štarha, zpracoval S. Bartoš) 
 
Investor akce „Optické propojení KME, Kuřim, Jungmannova, Sv. Čecha, Wolkerova, Legionářská“ 
firma KME , spol. s r. o., Tyršova 16, Kuřim, řeší dle projektové dokumentace, zpracované firmou 
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Telekomunikační montáže, s. r. o., Uherčice 356, Uherčice, pokládku HDPE trubek pro optický kabel 
na ulicích Třebízského, Zahradní, Legionářská, Otevřená, Jungmannova a Svatopluka Čecha.  
Kabelová televize, s. r. o., Ruská 8, 101 00 Praha, doporučuje na základě projektové dokumentace 
a následné realizace stavby „Optické propojení KME, Kuřim, Jungmannova, Sv. Čecha, Wolkerova, 
Legionářská“ současně realizovat i náhradu magistrálního kabelu kabelové televize připoložením 
2 trubek HDPE 40. 
Jedná se o úsek od č. p. 1073 v ulici Třebízského po č. p. 1086 v ulici Legionářská a o úsek od č. p. 
1016 v ulici Otevřená po základní školu v ulici Jungmannova. 
Z jednání s firmou KME vzešel požadavek na spoluúčast města Kuřim na náklady spojené s touto 
akcí. Jedná se o polovinu prací spojených s výkopem a samotné uložení 2 HDPE trubek. V kalkulaci, 
kterou KME předložilo, jsou vyčísleny částky následovně: 

- Legionářská, Zahradní, Třebízského    644.188,- Kč včetně DPH 
- ZŠ Jungmannova, Otevřená    348.553,- Kč včetně DPH 

 
Souběžně s KME jednala firma Kabelová televize CZ, s. r. o., Ruská 8, Praha 10, a za stejnou cenu je 

velmi pravděpodobně ochotna chráničky vybudovat. 

Je nutno tedy rozhodnout, zda je pro město výhodné uložit chráničky ve vlastní investici, anebo zda 
iniciativu neponechat na Kabelové televizi CZ, s. r. o., Ruská 8, Praha 10. 
 
 
Na jednání se dostavil v 16,01 hod. S. Bartoš – vedoucí odboru investičního. 
 
 
Diskuse: 
S. Bartoš – investic proběhla celá řada. Smlouva by se měla podrobně analyzovat. Zašlou podklady 
pro soudního znalce a na základě toho navrhuje dále jednat. 
D. Sukalovský – počkáme na výklad smlouvy a finanční podmínky. 
O. Štarha – stahuje materiál z jednání. 
 
Návrh usnesení: RM souhlasí s přípravou náhrady magistrálního kabelu kabelové televize v ulicích 

Legionářská, Zahradní, Třebízského, Otevřená, Jungmannova položením dvou 
chrániček HDPE a doporučuje Zastupitelstvu města Kuřimi schválit novou 
investiční akci „Náhrada magistrálního kabelu kabelové televize“. 

 
 
Z jednání se vzdálil v 16,06 hod. D. Holman. 
 
 
 

9. Výběrové řízení: „Zateplení ZŠ na ulici Komenského v Kuřimi“ 
Rozhodnutí o přidělení zakázky města Kuřimi  
Název (předmět) zakázky: „Zateplení ZŠ na ulici Komenského v Kuřimi“ 
Evidenční číslo v knize zakázek: VZ-OI-2013-001 
Zajišťující odbor (ZO):   OI 
(Příloha č. 9, 9A, předkládá Ing. O. Štarha, zpracovala Ing. J. Honců) 
 
Na základě usnesení č. 117/2013 Rady města ze dne 20. 2. 2013, bylo podle zákona o veřejných 
zakázkách zajišťujícím odborem a administrátorem zadávacího řízení firmou  KANSPO, s.r.o., 
realizováno zadávací řízení na výše uvedenou zakázku na stavební práce v režimu zjednodušeného 
podlimitního řízení. 
Celkem bylo odevzdáno v termínu do 3. 4. 2013 od uchazečů 15 nabídek. Na prvním jednání komise 
dne 4. 4. 2013 byla posouzena kvalifikace, po dvou uchazečích bylo vyžádáno vysvětlení či doplnění 
nabídek. Dne 12. 4. 2013 proběhlo druhé jednání komise, na kterém byla posouzena kvalifikace na 
základě podaných vysvětlení k nabídkám, a po té bylo přistoupeno také k hodnocení nabídek. Do 
hodnocení nebyly zařazeny celkem 4 nabídky, které byly vyloučeny. Jeden s uchazečů – fa VISPO 
CZ, s.r.o., podal dne 11. 4. 2013 proti vyloučení námitku, rozhodnutí zadavatele o námitce bylo 
odesláno dne 17. 4. 2013. 
Jediným hodnotícím kritériem byla cena. Rozpočtová cena dle projektu je 7.927.952,- Kč bez DPH. 
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Na základě zhodnocení získaných nabídek je výběrovou komisí doporučena Radě města nejvhodnější 
nabídka společnosti PRIVILEG, spol. s.r.o., Brno, Bezručova 17a, IČ 47910976, která předložila 
nejvhodnější nabídku v celkové hodnotě 4.343.777,- Kč bez DPH. 
 
Vše je podrobně uvedeno ve zprávě o posouzení a hodnocení nabídek doložené v příloze. 
 
Příloha: zpráva o posouzení a hodnocení nabídek 
 
Přijaté usnesení: 238/2013 - RM souhlasí s výsledkem hodnocení uvedeným ve zprávě 

o posouzení a hodnocení nabídek na zakázku na stavební práce s názvem 
„Zateplení ZŠ na ulici Komenského v Kuřimi“ a souhlasí s vyzváním uchazeče – 
společnosti PRIVILEG, spol. s r.o., Brno, Bezručova 17a, IČ 47910976, která 
předložila nejvhodnější nabídku v celkové hodnotě 4.343.777 Kč bez DPH, tj. 
5.255.970 Kč vč. DPH, k součinnosti k uzavření smlouvy o dílo. 

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

10. Informace o podaném návrhu na zrušení opatření obecné 
povahy Změny č. XI Územního plánu sídelního útvaru (dále jen ÚPN 
SÚ) Kuřim ke Krajskému soudu v Brně 
(Příloha č. 10, 10A, předkládá Ing. O. Štarha, zpracovala Ing. V. Indrová) 
 
Radě města Kuřimi je předložena k informaci doručená výzva, vyrozumění a poučení zaslané 
Krajským soudem v Brně k návrhu na zrušení opatření obecné povahy – Změny č. XI ÚPN SÚ Kuřim. 
Návrh na zrušení OOP podala navrhovatelka Jitka Gašparcová z Kuřimi. 
 
Příloha: doručená pošta z Krajského soudu v Brně č. j. 64 A 1/2013 -12 – kopie dokladů 12x A4 
 
 
Na jednání se v 16,08 hod. vrátil D. Holman. 
 
 
Přijaté usnesení: 239/2013 - RM bere na vědomí informaci o vyrozumění a výzvě Krajského soudu 

v Brně k podanému návrhu na zrušení opatření obecné povahy – Změny č. XI ÚPN 
SÚ Kuřim. 

Hlasováno: pro 5. 
 
 
Z jednání odešel v 16,09 hod. S. Bartoš. 
 
 
 

12. Vyřazení majetku 
(Přílohy č. 12, 12A, 12B, předkládá Mgr. Ing. D. Sukalovský, zpracovala J. Chaloupková) 
 
Odbor majetkoprávní předkládá RM návrh OI na vyřazení majetku likvidací dle přílohy. 
 
Přijaté usnesení: 240/2013 - RM schvaluje vyřazení majetku z majetku města dle přílohy. 
Hlasováno: pro 5. 
 
 
 

13. Smlouva pro užívání nádvoří zámku Kuřim v roce 2013 
(Příloha č. 13, 13A, předkládá J. Koláček, zpracovala V. Štěpánová) 
 
Předkládám RM ke schválení smlouvu se Střední odbornou školou a Středním odborným učilištěm 
Kuřim, s.r.o., na pronájem nádvoří zámku Kuřim a ostatních prostor a nábytku potřebných pro realizaci 
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akce Kuřimské zámecké kulturní léto v roce 2013. Smlouva je pro tyto účely uzavíraná každoročně. 
Finanční plnění závisí na počtu prodaných vstupenek na jednotlivé akce. 
 
Hrazeno z ORG: 9056 
Kapitola: 5169 služby (v roce 2012 byla celková částka za pronájem nádvoří na letní akce 20.400 Kč). 
 
 
Z jednání se v 16,10 hod. vzdálil J. Koláček. 
 
 
Přijaté usnesení: 241/2013 - RM schvaluje nájemní smlouvu mezi SOŠ a SOU Kuřim, s.r.o., 

IČ 47917865, a Městem Kuřim dle přiloženého návrhu pro rok 2013. 
Hlasováno: pro 4, nepřítomen 1 (J. Koláček). 
 
 
 

14. Přidělení bytu v Domě s pečovatelskou službou Kuřim 
(Příloha č. 14, 14A, 14B, předkládá J. Koláček, zpracovala Mgr. M. Bártová) 
 
V měsíci květnu 2013 se uvolní dva byty v Domě s pečovatelskou službou. Žádosti žadatelů 
o umístění v DPS byly projednány v komisi pro přidělování bytů v DPS Kuřim dne 15. 4. 2013. Komise 
doporučuje předloženému návrhu vyhovět.  
 
Přílohy: Zápis o výběru žadatele o umístění v DPS 2/2013 
 Zápis z místního šetření pro umístění žadatele v DPS 2/2013 
 Pořadník žadatelů aktualizovaný 1. 4. 2013 
 
Přijaté usnesení: 242/2013 - RM schvaluje na základě návrhu komise pro přidělování bytů v Domě 

s pečovatelskou službou Kuřim přidělení dvou bytů v DPS dle zápisu. 
Hlasováno: pro 4, nepřítomen 1 (J. Koláček). 
 
 
 

15. Zápis z jednání komise dopravy dne 15. 4. 2013, odstoupení 
člena komise dopravy 
(Příloha č. 15, 15A, předkládá Ing. O. Štarha, zpracovala Ing. V. Indrová) 
 
Radě města Kuřimi je předložen k projednání zápis z jednání komise dopravy ze dne 15. 4 2013. 
 
Příloha: zápis z jednání komise dopravy dne 15. 4. 2013 
 
Dne 12. 4.2 013 e-mailem oznámil své odstoupení z komise dopravy Bc. Roman Stříž. Současný 
počet členů komise dopravy činí 9. 
 
Diskuse: 
D. Holman – navrhuje jako člena komise dopravy Roberta Kubíčka. 
 
 
Na jednání se vrátil v 16,13 hod. J. Koláček. 
 
 
Přijaté usnesení: 243/2013 - RM bere na vědomí odstoupení Bc. Romana Stříže z komise dopravy 

a jmenuje členem komise dopravy Roberta Kubíčka. 
Hlasováno: pro 5. 
 
Diskuse: 
Bod č. 1 – bere na vědomí: 
D. Sukalovský – doporučuje zadat zpracování studie. 
Pro: 5. 
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Z jednání se vzdálil v 16,15 hod. D. Holman. 
 
 
Bod č. 2 – schvaluje: 
Pro: 4. 
 
Bod č. 3 – schvaluje: 
D. Sukalovský – pozvat na další jednání RM p. Kráčmana. 
Nebylo hlasováno. 
 
Bod č. 4 – schvaluje: 
D. Sukalovský – na dobu 2 let. 
Pro: 4. 
 
Bod č. 5 – schvaluje: 
Pro: 4. 
 
 
Z jednání se vzdálil v 16,23 hod. J. Koláček. 
 
 
Bod č. 6 – bere na vědomí: 
Pro 3. 
 
 
Na jednání se v 16,25 hod. vrátil D. Holman. 
 
 
Bod č. 7 – schvaluje: 
D. Sukalovský – vybudování zpevněné plochy projednat se správcem komunikace. 
Pro: 4. 
 
Bod č. 8 – bere na vědomí: 
Pro: 4. 
 
Bod č. 9 – bere na vědomí: 
Pro: 4. 
 
 
Na jednání se vrátil v 16,40 hod. J. Koláček. 
 
 
Přijaté usnesení: 244/2013 - RM bere na vědomí závěry z jednání komise dopravy ze dne 15. 4. 

2013 v bodě č. 1, 6, 8, 9, a schvaluje body č. 2, 4, 5, 7 dle zápisu v příloze. 
Hlasováno: pro 5. 
 
 
 

16. Podpora činnosti „Asociace nositelů legionářských tradic“ 
(Příloha č. 16, 16A, předkládá Mgr. Ing. D. Sukalovský, zpracovala P. Glosová) 
 
Dne 29. 3. 2013 byla doručena žádost na podporu činnosti Asociace nositelů legionářských tradic, 
o.s., IČ 26599538, Banskobystrická 11, 160 00 Praha 6. 
Sdružení vydává časopis „Historický kaleidoskop“, který mapuje pravdivě a objektivně české dějiny 
v období 20. století, organizuje besedy s pamětníky, putovní výstavy, literární a znalostní soutěže, 
jimiž se snaží podpořit zájem o významné osobnosti české historie. 
 
Nabízí 3 formy podpory: 
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- členstvím v občanském sdružení (individuální, klubové, kolektivní standard, kolektivní stříbrné, 
kolektivní zlaté) 

- darem 
- inzercí v časopise 
 
Příloha: žádost 
 
Diskuse: 
D. Sukalovský – o schválení členství a inzerci by nehlasoval. 
O. Štarha – navrhuje poskytnutí příspěvku ve výši 3.000 Kč. 
J. Koláček – navrhuje poskytnutí příspěvku ve výši 2.500 Kč. 
 
Návrh usnesení: RM schvaluje poskytnutí příspěvku ve výši 3.000 Kč pro občanské sdružení 

Asociace nositelů legionářských tradic, IČ 26599538, Banskobystrická 11, 160 00 
Praha 6. 

Hlasováno: pro 2, zdrželi se 3 (D. Holman, J. Koláček, Z. Kříž). 
 
Přijaté usnesení: 245/2013 - RM schvaluje poskytnutí daru ve výši 2.500 Kč pro občanské sdružení 

Asociace nositelů legionářských tradic, IČ 26599538, Banskobystrická 11, 160 00 
Praha 6. 

Hlasováno: pro 3, zdrželi se 2 (Z. Kříž, D. Holman). 
 
Návrh usnesení: RM schvaluje …………….. členství v občanském sdružení Asociace nositelů 

legionářských tradic, IČ 26599538, Banskobystrická 11, 160 00 Praha 6. 
 
Návrh usnesení: RM schvaluje inzerci v časopise Historický kaleidoskop občanského sdružení 

Asociace nositelů legionářských tradic, IČ 26599538, Banskobystrická 11, 160 00 
Praha 6. 

O těchto návrzích usnesení nebylo hlasováno. 
 
 
 

17. Žádost o podporu činnosti obecně prospěšné společnosti 
DOTYK II, o.p.s, IČ 292 77 817, se sídlem Vysoké Popovice 253, 
PSČ 664 84 
(Příloha č. 17, 17A, 17B, předkládá J. Koláček, zpracovala Bc. T. Sojková) 
 
Na město Kuřim se obrátila obecně prospěšná společnost DOTYK II, o.p.s., IČ 292 77 817 (o.p.s.), 
sídlo Vysoké Popovice 253, PSČ 664 84 Zastávka u Brna, se žádostí o podporu činnosti při 
poskytování sociální služby rané péče pro děti s poruchami autistického spektra. 
Jde o registrovanou sociální službu pro Jihomoravský kraj. V současné době poskytuje tato 
společnost asistenční službu dvěma občanům Kuřimi. 
Cílem činnosti o.p.s. je poskytovat rodinám zázemí informací, komplex programů a služeb, které 
umožní minimalizovat následky postižení pro dítě a jeho rodinu. Jde o pomoc rodičům být 
kompetentními, nezávislými a zodpovědnými při výchově a stimulaci jejich dětí v raném věku. Služby 
rané péče jsou klientům poskytovány od zjištění rizika do doby, kdy pominou důvody pro poskytování 
této péče, maximálně však do věku 7 let.  
 
Finanční příspěvek na pokrytí části nákladů spojených s péčí o občana města se zdravotním 
postižením nelze plně pokrýt z dávek nepojistných systémů ochrany obyvatelstva vyplácených úřady 
práce. 
Uvedené obecně prospěšné společnosti poskytují podporu, dle sdělení jejich zástupců, i jiná města. 
 
 
Příloha: Žádost o podporu 2x 

Výpis z obchodního rejstříku 
 
Diskuse: 
J. Koláček – navrhuje příspěvek ve výši 5.000 Kč. 
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Přijaté usnesení: 246/2013 - RM schvaluje poskytnutí finančního příspěvku ve výši 5.000 Kč 

registrované sociální službě, kterou poskytuje DOTYK II, o.p.s., IČ 292 77 817, se 
sídlem Vysoké Popovice 253, PSČ 664 84. 

Hlasováno: pro 5. 
 
 
 

18. Podpora činnosti „Kuřimského dámského klubu“ 
(Příloha č. 18, 18A, 18B, předkládá Mgr. Ing. D. Sukalovský, zpracovala P. Glosová) 
 
Dne 17. 4. 2013 byla doručena žádost od občanského sdružení „Kuřimský dámský klub“, 
IČ 01567462, Na Královkách 897, 664 34 Kuřim, na základě které žádají o bezúplatný pronájem 
velkého sálu KD k nácviku lidových písní a tanců. Zkoušení by probíhalo 2 x týdne od dubna 2013 do 
července 2013. Dále žádají o bezúplatný pronájem areálu ZŠ Komenského, kde budou v termínu od 
26. 7. 2013 do 29. 7. 2013 probíhat 1. Kuřimské babské hody. 
 
Paní Vaněrková požádala za občanské sdružení Kuřimský dámský klub dne 26. 11. 2012 o dotaci 
z Programu finanční podpory kulturní, sportovní a spolkové činnosti města Kuřimi – oblast kulturní 
a spolkové činnosti. Žádost byla projednána výborem kulturním a dne 11. 12. 2012 byla 
Zastupitelstvem města Kuřimi, usnesením č. 1204/2012, schválena dotace ve výši 15.000 Kč. 
 
Dále „Kuřimský dámský klub“ předložil tři žádosti o dotaci z Programu finanční podpory kulturní, 
sportovní a spolkové činnosti města Kuřimi – oblast kulturní a spolkové činnosti. 
Výbor pro kulturu a spolkovou činnost se ke svému jednání sejde ke konci měsíce dubna 2013, kde 
bude tyto žádosti projednávat a následně je předloží zastupitelstvu města na zasedání dne 7. 5. 2013. 
 
Příloha: žádost ze dne 17. 4. 2013 
 smlouva č. 45/2013 - poskytnutá dotace ve výši 15.000 Kč 
 žádosti o dotaci z PFP (nebyly projednány kulturním výborem) 
 
Diskuse: 
D. Holman – hlasujme o odpuštění nájmu a žádosti ať projedná kulturní výbor a poskytne dotaci 
z Programu finanční podpory. 
O. Štarha – navrhuje stáhnout materiál z jednání. 
D. Holman – poskytnutí dotací přísluší k projednání zastupitelstvu města. 
Z. Kříž – navrhuje postoupit k projednání kulturnímu výboru s tím, že jejich návrhy projedná nejbližší 
jednání zastupitelstva. 
D. Sukalovský – stahuje materiál z jednání, bude předložen zastupitelstvu města. 
 
Návrh usnesení: RM schvaluje bezúplatný pronájem sálu kulturního domu a areálu ZŠ 

Komenského pro občanské sdružení „Kuřimský dámský klub“, IČ 01567462, Na 
Královkách 897, 664 34 Kuřim, v termínu od dubna do července 2013. 

 
Návrh usnesení: RM schvaluje poskytnutí příspěvku ve výši ………. pro občanské sdružení 

„Kuřimský dámský klub“, IČ 01567462, Na Královkách 897, 664 34 Kuřim. 
 
 
 

19. Výsledky hospodaření k 31. 3. 2013 
(Příloha č. 19, 19A, 19B, předkládá Mgr. Ing. D. Sukalovský, zpracoval Ing. A. Varmužka) 
 
V příloze jsou předkládány výsledky hospodaření města k 31. 3. 2013. 
 
 
Příjmy města po konsolidaci činily k 31.3.2013 56.893.634,60 Kč, výdaje města po konsolidaci činily 
32.591.703,74 Kč. Hospodářský výsledek k tomuto datu tedy činí nezaokrouhleně + 24.301.930,86 
Kč. 
Hospodaření s rozpočtovými prostředky probíhá dle schváleného a následně upraveného rozpočtu 
a je za 1. čtvrtletí roku 2013 vzhledem k rozpočtu města v konsolidovaném stavu, s příjmy 
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převyšujícími výdaje. V 1. čtvrtletí roku bývá rozpočet vzhledem k rozpracovanosti investičních akcí 
v přebytku, plnění příjmů bývá vyšší vzhledem k úhradě různých poplatků vybíraných od občanů 
počátkem roku. 
 
Příjmy: 
Příjmová stránka rozpočtu je plněna z 32 %. Daňové příjmy se plní ve srovnání s rokem 2012 velmi 
dobře, výběr je vyšší cca o 4 mil. Kč. (o 16 %), což je způsobeno změnou zákona o rozpočtových 
pravidlech a toto navýšení je očekávané. 
 
Výdaje: 
Výdajová stránka rozpočtu je plněna z 15 % a je ovlivněna čerpáním především u investičních akcí, 
které je na úrovni pouhých 3 %, provozní výdaje jsou čerpány z 21 %, vizte podrobnější rozbory dle 
ORG. 
 
Přijaté usnesení: 247/2013 - RM bere na vědomí a předkládá ZM výsledky hospodaření města 

k 31. 3. 2013, s přebytkem hospodaření ve výši 24.301.930,86 Kč. 
Hlasováno: pro 5. 
 
 
 

20. Výběrové řízení na přidělení obecního bytu dle umístění 
v pořadníku č. 32 
(Příloha č. 20, 20A, předkládá Mgr. Ing. D. Sukalovský, zpracoval Mgr. P. Kavka a A. Janoušková) 
 
Usnesením RM č. 100/2013 ze dne 20. 2. 2013 byl schválen pořadník č. 32 žadatelů o pronájem 
obecního bytu dle Pravidel Města Kuřimi č. 1/2012 (dále jen „pravidla“), která jsou účinná od 
1. 1. 2013. 
Město Kuřim má v současné době 5 volných bytů, které nabídlo žadatelům o pronájem obecního bytu 
umístěných v pořadníku č. 32. 
První volný byt č. 1173/4 umístěný v I. NP bytového domu č. p. 892, 893, 1172, 1173 v ul. Tišnovská 
byl nabídnut žadatelům zapsaným v pořadníku, kteří mají nejvyšší bodové ohodnocení bytové 
potřebnosti, tzn. paní Musílkové, manž. Balášovým a manž. Sarojanovým. Výběrové řízení na 
obsazení této bytové jednotky bylo naplánováno na 17. 4. 2013 v 16:00 hodin. 
Druhý volný byt č. 1123/8 umístěný v podkroví bytového domu č. p. 1122, 1123, 1124 v ul. Bezručova 
čtvrť byl nabídnut žadatelům zapsaným v pořadníku, kteří mají nejvyšší bodové ohodnocení bytové 
potřebnosti a současně těm, kteří mají bodové ohodnocení bytové potřebnosti o jeden bod nižší, tzn. 
paní Musílkové, manž. Balášovým, manž. Sarojanovým a manž. Štěpánkovým. Výběrové řízení na 
obsazení této bytové jednotky bylo naplánováno na 17. 4. 2013 v 16:30 hodin. 
Další volné bytové jednotky č. 947/23, 947/28 a 947/66 jsou nabízeny stejným postupem a výběrová 
řízení na obsazení těchto bytových jednotek jsou naplánována na 29. 4. 2013 v době od 16 do 17 
hodin. 
Na všechna výběrová řízení byly pozvánky poslány žadatelům v jednom doporučeném dopise. Dne 
17. 4. 2013 v 16:00 hodin se konalo první výběrové řízení na obsazení bytové jednotky č. 1173/4. 
K němu se dostavila pouze paní Musílková, avšak byt odmítla. 
K druhému výběrovému řízení, které bylo zahájeno v 16:15 hodin, se dostavila paní Musílková 
a manž. Štěpánkovi. K dohodě účastníků nedošlo, bylo přistoupeno k „obálkové metodě“. Vítězem se 
stali manž. Štěpánkovi s nabídnutou částkou 40.000,- Kč. V 16:20 hodin se dostavili manž. 
Sarojanovi. Jelikož se nezúčastnili prvního výběrového řízení v 16 hodin, ač byli řádně obesláni, 
rozhodla výběrová komise, že manželé Sarojanovi svou předchozí neúčastí porušili čl. 5 odst. 5 
pravidel, a nemohou se tak účastnit výběrového řízení na obsazení bytu č. 1123/8. Rozhodnutí 
komise pan Sarojan následně zpochybnil. Pozvaní manž. Balášovi se nedostavili ani na jedno 
výběrové řízení. Manž. Štěpánkovi by se chtěli nastěhovat co nejdříve, jelikož nemají jinou možnost 
bydlení. 
 
OMP žádá, aby rada města posoudila, zda byl postup komise v souladu s pravidly. 
 
Příloha – výkladové stanovisko vedoucího OMP 
 
 
Na jednání se dostavil v 16,54 hod. Mgr. P. Kavka – vedoucí majetkoprávního odboru. 
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Z jednání se vzdálil v 16,55 hod. D. Holman. 
 
 
Diskuse: 
P. Kavka – jedná se o to rozhodnout – pokud se uchazeč nedostaví nebo byt odmítne je automaticky 
vyřazen z pořadníku, nebo nebude zařazen do nově vytvořeného pořadníku. 
D. Sukalovský – postupoval by s volnějším výkladem. Nyní by tedy výběrové řízení zrušil a vypsal 
nové. Pokud se jedná o výběr z více bytů v jeden den, potom ponechme možnost, aby se žadatel 
rozhodl, o který z bytů má zájem a dostavil se pouze na řízení k tomuto bytu. 
P. Kavka – nyní by navrhoval zrušit obě výběrová řízení a vyhlásit nová. 
D. Sukalovský – upřesňuje, že v rámci výběrové řízení z jednoho pořadníku se může uchazeč dostavit 
pouze na řízení o byt, o který má zájem, a nemusí chodit na všechna řízení. 
 
Návrh usnesení: RM schvaluje uzavření nájemní smlouvy s manž. Romanem a Danielou 

Štěpánkovými, oba trvale bytem xxxxxxxxxxxxxxxx Kuřim, jejímž předmětem je 
nájem bytu č. xxxxxxxxx umístěného v podkroví bytového domu č. p. xxxxxxxxxxx, 
xxxx v ul. xxxxxxxxxxxxxxxx v Kuřimi na dobu určitou jednoho roku za nájemné ve 
výši 56,- Kč/m

2
/měs. + zálohy na služby. 

Hlasováno: pro 0, proti 1 (D. Sukalovský), zdrželi se 3 (J. Koláček, Z. Kříž, O. Štarha), 
nepřítomen 1 (D. Holman). 
Usnesení nebylo přijato. 
 
Přijaté usnesení: 248/2013 - RM ruší výběrové řízení ze dne 17. 4. 2013 na přidělení obecního bytu 

č. 1123/8, umístěného v podkroví bytového domu č. p. 1122, 1123, 1124 v ul. 
Bezručova čtvrť, Kuřim, na základě Pravidel Města Kuřimi č. 1/2012 o volných 
bytech v majetku města a bytových náhradách, dle umístění v pořadníku č. 32. 

Hlasováno: pro 4, nepřítomen 1 (D. Holman). 
 
Přijaté usnesení: 249/2013 - RM ruší výběrové řízení ze dne 17. 4. 2013 na přidělení obecního bytu 

č. 1173/4, umístěného v I. NP bytového domu č. p. 892, 893, 1172, 1173 v ul. 
Tišnovská, Kuřim, na základě Pravidel Města Kuřimi č. 1/2012 o volných bytech 
v majetku města a bytových náhradách, dle umístění v pořadníku č. 32. 

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

21. Smlouvy o vytvoření díla 
(Příloha č. 21, 21A, 21B, předkládá Ing. D. Sukalovský, zpracovala Mgr. A. Zimmermannová) 
 
Radě města Kuřimi jsou předloženy smlouvy o vytvoření díla na moderování dvou akcí města Kuřimi. 
První je vyhlášení ankety Nejlepší sportovec města Kuřimi za rok 2012 a druhou moderování Fóra 
zdravého města Kuřim.  
Smluvní odměna činí xxxxxx Kč za každou akci a bude uhrazena z ORG 9001 – kulturní akce města. 
 
Přílohy: Smlouva o vytvoření díla – moderování vyhlášení ankety Nejlepší sportovec města Kuřimi za 

rok 2012 
 Smlouva o vytvoření díla – moderování Fóra zdravého města Kuřim 
 
Přijaté usnesení: 250/2013 - RM schvaluje uzavření smlouvy o vytvoření díla na moderování 

vyhlášení ankety Nejlepší sportovec města Kuřimi za rok 2012 s Michalem 
Chylíkem, xxxxxxxxxxxxxx Bílovice nad Svitavou. 

 
Přijaté usnesení: 251/2013 - RM schvaluje uzavření smlouvy o vytvoření díla na moderování Fóra 

zdravého města Kuřim s Michalem Chylíkem, xxxxxxxxxxxx Bílovice nad Svitavou. 
Bylo hlasováno pro obě usnesení společně: pro 3, zdržel se 1 (J. Koláček), nepřítomen 1 
(D. Holman). 
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24. Žádost ředitele Základní školy, Kuřim, Jungmannova 813, okres 
Brno-venkov, příspěvkové organizace o souhlas s přijetím 
peněžitého daru a souhlas s uzavřením smlouvy s JMK 
(Příloha č. 24, 24A, 24B, 24C, předkládá J. Koláček, zpracovala Mgr. H. Němcová) 
 
Dne 22. 4. 2013 se obrátil ředitel Základní školy, Kuřim, Jungmannova 813, okres Brno-venkov, 
příspěvkové organizace Mgr. Richard Mach na zřizovatele se žádostí o udělení předběžného souhlasu 
Rady města Kuřimi k přijetí peněžitého daru účelově určeného ve výši 15.000,- Kč na nákup monoski 
(česky monolyže). Dar bude poskytnut Jihomoravskou plynárenskou, a.s. pro handicapovanou žákyni 
základní školy (viz žádost a návrh smlouvy). 
Protože se jedná o finanční prostředky účelově určené je třeba, dle § 27 odst. 5 písm b) a § 39b 
zákona č. 250/2001 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, v platném znění, požádat 
zřizovatele o předběžný souhlas s přijetím peněžitého daru blíže určeného. 
 
Dále ředitel školy požádal RM o souhlas s uzavřením smlouvy s Jihomoravským krajem (viz příloha) 
na poskytnutí účelové neinvestiční podpory z rozpočtu JMK ve formě dotace na akci „365 Dnů Země“ 
ve výši 25.000,- Kč, která byla základní škole poskytnuta, na základě zpracovaného projektu. Jelikož 
je zřizovatel třetí smluvní stranou a prostřednictvím jeho účtu bude dotace škole zaslána, je třeba, aby 
RM smlouvu odsouhlasila. 
 
Příloha: 

1. Žádost ředitele školy 
2. Návrh darovací smlouvy 
3. Smlouva o poskytnutí dotace z rozpočtu JMK 

 
Přijaté usnesení: 252/2013 - RM uděluje předchozí souhlas Základní škole, Kuřim, Jungmannova 

813, okres Brno – venkov, příspěvkové organizaci, s přijetím blíže určeného 
peněžitého daru ve výši 15.000,- Kč poskytnutého akciovou společností 
Jihomoravská plynárenská, a.s., se sídlem Plynárenská 499/1, 657 02 Brno, 
IČ 49970607, DIČ CZ49970607, zapsanou v obchodním rejstříku u Krajského 
soudu v Brně, oddíl B, vložka 1246, a souhlasí s uzavřením darovací smlouvy. 

 
Přijaté usnesení: 253/2013 - RM souhlasí s uzavřením „Smlouvy o poskytnutí dotace z rozpočtu 

Jihomoravského kraje“ ve výši 25.000,- Kč poskytnuté Základní škole, Kuřim, 
Jungmannova 813, okres Brno – venkov, příspěvkové organizaci z Dotačního 
programu pro poskytování dotací v oblasti environmentálního vzdělávání, výchovy 
a osvěty pro rok 2013, na akci „365 Dnů Země“. 

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

25. Výměna oken v obecních bytech - rozhodnutí o přidělení 
zakázky 
(Příloha č. 25, 25A, 25B, předkládá Mgr. Ing. D. Sukalovský, zpracovala A. Janoušková) 
 
V souladu s Vnitřní směrnicí Rady města Kuřimi č. 1/2009, o veřejných zakázkách města Kuřimi, bylo 
zajišťujícím odborem – OMP – realizováno zadávací řízení na zakázku města Kuřimi s názvem 
„Výměna oken v obecních bytech“. 
 
 
Zakázka je kryta schváleným rozpočtem města v ORG 1031 000 000. Prostřednictvím výzvy k podání 
nabídky byly získány nabídky 12 uchazečů. Při posuzování nabídek hodnotící komisí bylo vyřazeno 
šest společností (viz zpráva o hodnocení nabídek). Ostatní nabídky byly posuzovány. 
Hodnotícím kritériem byla nabídková cena. 
Na základě zhodnocení získaných nabídek je hodnotící komisí doporučena radě města jako 
nejvhodnější nabídka firmy PLASTIKOV, s.r.o., se sídlem Mlýnská 4905/72, Jihlava, PSČ 586 01, 
IČ 60711159, v hodnotě 320.537,- Kč bez DPH. Hodnotící komise se jednomyslně shodla na 
výsledném pořadí. 
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Termín zhotovení díla: do 30. 6. 2013. 
 
Příloha A - Zpráva o posouzení a hodnocení nabídek  
Příloha B - Návrh smlouvy o dílo potvrzený uchazečem 
 
Přijaté usnesení: 254/2013 - RM souhlasí s výsledkem hodnocení uvedeným ve zprávě 

o posouzení a hodnocení nabídek na zakázku „Výměna oken v obecních bytech“ 
a souhlasí s uzavřením smlouvy o dílo se společností PLASTIKOV, s.r.o., se 
sídlem Mlýnská 4905/72, Jihlava, PSČ 586 01, IČ 60711159, za cenu 368.619 Kč 
vč. DPH. 

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

26. Zápis komise stavební ze dne 22. 4. 2013 
(Příloha č. 26, 26A, předkládá Ing. O. Štarha, zpracovala R. Svobodová) 
 
Dne 22. 4. 2013 proběhlo jednání Komise stavební. 
Na programu Komise stavební byly žádosti fyzických a právnických osob 

- Manipulační prostor pro nakládání a vykládání invalidního občana 
- Nástavba RD U Vlečky 1089, Kuřim, parc. č. 1508/1 
- Novostavba RD na ul. Dukelská, Kuřim, parc. č. 3305, 3306 
- Novostavba RD na ul. Wolkerova 1063, Kuřim, parc. č. 1366/1 
- Žádost o pronájem plochy parc. č. 310 na ul. Legionářská, Kuřim 
- Oplocení, přístřešek pro auto a kůlna na ul. Nová 695, Kuřim 
- Novostavba RD, parc. č. 4487/24 v k. ú. Kuřim 
- Novostavba RD, parc. č. 2457/1 v k. ú. Kuřim 

 
Příloha: zápis z jednání 
 
 
Na jednání se dostavil S. Bartoš – vedoucí odboru investičního. 
 
 
Diskuse: 
Bod č. 1 – bere na vědomí: 
Pro: 4. 
 
Bod č. 2 – bere na vědomí: 
Pro: 4. 
 
Bod č. 3 – schvaluje: 
Pro: 4. 
 
Bod č. 4 – schvaluje: 
Pro: 4. 
 
Bod č. 5 – bere na vědomí: 
Pro: 4. 
 
Bod č. 6 – schvaluje: 
O. Štarha – odstup 2 m od hranice pozemku. 
Pro: 4. 
 
Bod č. 7 – schvaluje: 
Pro: 3, zdržel se 1 (D. Sukalovský). 
 
Bod č. 8 – schvaluje: 
Pro: 4. 
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Přijaté usnesení: 255/2013 - RM bere na vědomí závěry z jednání komise stavební ze dne 22. 4. 

2013 v bodech č. 1, 2, 5, schvaluje body č. 3, 4, 6, 7, 8. 
Hlasováno: pro 4, nepřítomen 1 (D. Holman). 
 
 
 

27. „Přechod pro chodce na ul. Legionářské u DDM v Kuřimi“ - 
návrh dodatku č. 1 k SOD 
(Příloha č. 27, 27A, předkládá Ing. O. Štraha, zpracovala Ing. J. Honců) 
 
Předmětem dodatku ke smlouvě o dílo na výše uvedenou stavbu je přípočet dodatečných stavebních 
prací, které nebyly obsaženy v projektové dokumentaci a které byly v tomto případě nepředvídatelné. 
Jedná se o tyto práce: 

- navíc zhotovení kabelové spojky pro VO 
- odstranění živičného krytu původní staré vozovky pod stávajícím krytem a to v místech 

nových obrubníků 
- vybourání staré železobetonové šachty a zapravení hutněným materiálem 
- oprava spáry gumoasfaltem ve stávající vozovce těsně před živičným krytem 
- výšková úprava vodovodních armatur 
- předláždění stávajícího napojení na chodník k mostu z důvodů nesprávného signálního pásu, 
- navíc zatěžovací zkoušky dle požadavků SÚS 

Z důvodů finančního krytí nákladů a v souladu s uzavřenou smlouvou o dílo, doporučuje OI na tyto 
dodatečné stavební práce podpis dodatku č. 1. Přílohou dodatku je specifikace dílčích výše 
vyjmenovaných stavebních prací.  
Původní cena   883.214,48 Kč vč. DPH 
Nová cena   923.930,98 Kč vč. DPH 
 
OI na závěr konstatuje velkou spojenost s prováděcí firmou, stavba byla zahájena dne 8. 4. 2013 
a bude dokončena dne 26. 4. 2013, tedy o tři týdny dříve než v původně plánovaném termínu. 
 
Přílohy: návrh dodatku č. 1 ke smlouvě + položkový rozpočet 
 
Přijaté usnesení: 256/2013 - RM souhlasí s uzavřením dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo „Přechod pro 

chodce na ul. Legionářské u DDM v Kuřimi“ se společností EUROVIA CS, a.s., 
odštěpný závod oblast Morava, se sídlem Vídeňská 104, PSČ 619 00 Brno, 
IČ 452 749 24, který spočívá v provedení dodatečných stavebních prací. 

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

29. Žádost o finanční podporu - Asociace pomáhající lidem 
s autismem APLA - JM o. s. 
(Příloha č. 29, 29A, předkládá Mgr. Ing. D. Sukalovský, zpracovala P. Glosová) 
 
Dne 22. 4. 2013 byla doručena žádost občanského sdružení Asociace pomáhající lidem 
s autismem APLA - JM, Fügnerova 30, 613 00 Brno, IČ 26589907, o finanční podporu pro klienta, 
který má bydliště v Kuřimi. Sdružení žádá o příspěvek ve výši 5.000 Kč a to na částečnou úhradu 
mzdy pro osobní asistentku. 
 
Příloha: žádost 
 
 
Z jednání se vzdálil v 17,23 hod. J. Koláček. 
 
 
Diskuse: 
O. Štarha – navrhuje částku ve výši 2.500 Kč pro oba žadatele. 
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Přijaté usnesení: 257/2013 - RM schvaluje poskytnutí příspěvku ve výši 2.500 Kč pro občanské 
sdružení APLA – JM, Fügnerova 30, 613 00 Brno, IČ 26589907. 

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

29.1. Žádost o finanční podporu - Domov sv. Alžběty, domov pro 
seniory 
(Příloha č. 29, 29B, předkládá Mgr. Ing. D. Sukalovský, zpracovala P. Glosová) 
 
Dne 23. 4. 2013 byla doručena žádost charitativního zařízení Domov Sv. Alžběty – domov pro 
seniory, Žernůvka 12, 666 01 Tišnov, IČ 73633968, o finanční podporu pro klienta, který má bydliště 
v Kuřimi. 
 
Příloha: žádost 
 
 
Na jednání se vrátil v 17,25 hod. J. Koláček. 
 
 
Přijaté usnesení: 258/2013 - RM schvaluje poskytnutí příspěvku ve výši 2.500 Kč pro charitativní 

zařízení Domov Sv. Alžběty, Žernůvka 12, 666 01 Tišnov, IČ 73633968. 
Hlasováno: pro 4, nepřítomen 1 (D. Holman). 
 
 
 

30. Výběrové řízení „Oprava povrchů místních komunikací v Kuřimi 
v roce 2013“ 
Rozhodnutí o přidělení zakázky města Kuřimi 
Název (předmět) zakázky: „Oprava povrchů místních komunikací v Kuřimi v roce 2013“ 
Evidenční číslo v knize zakázek:D-OI-2013-001 
Zajišťující odbor (ZO): OI 
(Příloha č. 30, 30A, 30B, předkládá Ing. O. Štarha, zpracoval S. Bartoš) 
 
V souladu s vnitřní směrnicí Rady města Kuřimi č. 1/2009/RM bylo zajišťujícím odborem - OI na 
základě usnesení RM 191/2013 ze dne 10. 4. 2013 realizováno zadávací řízení na zakázku malého 
rozsahu s názvem „Oprava povrchů místních komunikací v Kuřimi v roce 2013“. Zakázka je kryta 
finanční částkou z rozpočtu na opravu a údržbu komunikací - ORG 9 021 000 000, její celková 
předpokládaná hodnota je 2,5 mil. Kč bez DPH. Výzva k podání nabídky byla zveřejněna na 
elektronické úřední desce od 10. 4. do 24. 4. 2013, elektronickou poštou bylo informováno 25 firem se 
zaměřením na provádění oprav komunikací. Základním hodnotícím kritériem byla cena za jednotlivé 
technologie, přičemž výzva připouští uzavřít smlouvy s více dodavateli pro jednotlivé technologie. 
Ve stanovené lhůtě byly získány nabídky od 7 uchazečů. Na základě zhodnocení získaných 
nabídek jsou výběrovou komisí doporučeny Radě města nejvýhodnější nabídky firem pro dílčí 
technologie dle zprávy o posouzení a hodnocení nabídek – viz příloha. 
 
Příloha č. 1: Zpráva o posouzení a hodnocení nabídek 
Příloha č. 2: Protokol o otevírání obálek + kontrola úplnosti nabídek 
 
Přijaté usnesení: 259/2013 - RM souhlasí s výsledkem hodnocení uvedeným ve zprávě 

o posouzení a hodnocení nabídek na zakázku „Oprava povrchů místních 
komunikací v Kuřimi v roce 2013“ a souhlasí s uzavřením smlouvy o dílo 
s firmou: 
1/Soukup Miloš, se sídlem Jiráskova 511, 664 11 Zbýšov IČ 64503917, která 
předložila nejvýhodnější nabídku pro technologii opravy lokálních výtluků 
vyplněním vhodnou směsí 
2/Nabídka pro opravy lokálních výtluků infratechnologií bude předložena ke 
schválení Radě města Kuřimi po prověření referencí. 
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3/KAT stavební, a. s., se sídlem Vídeňská 264/120b, 619 00 Brno-Přízřenice, 
IČ 29282101, která předložila nejvýhodnější nabídku pro technologii tryskovou 
metodou 
4/Soukup Miloš, se sídlem Jiráskova 511, 664 11 Zbýšov, IČ 64503917, která 
předložila nejvýhodnější nabídku pro technologii velkoplošné vysprávky 
5/Soukup Miloš, se sídlem Jiráskova 511, 664 11 Zbýšov, IČ 64503917, která 
předložila nejvýhodnější nabídku pro technologii velkoplošné vysprávky včetně 
odfrézování krytu 
6/Soukup Miloš, se sídlem Jiráskova 511, 664 11 Zbýšov, IČ 64503917, která 
předložila nejvýhodnější nabídku pro technologii velkoplošné vysprávky 
i s výměnou podkladu 
7/KAT stavební, a. s., se sídlem Vídeňská 264/120b, 619 00 Brno-Přízřenice, 
IČ 29282101, která předložila nejvýhodnější nabídku pro technologii velkoplošné 
vysprávky penetrací 
8/KAT stavební, a. s., se sídlem Vídeňská 264/120b, 619 00 Brno-Přízřenice, 
IČ 29282101, která předložila nejvýhodnější nabídku pro technologii velkoplošné 
vysprávky dvojitou penetrací asfaltovou emulzí 
9/KAT stavební, a. s., se sídlem Vídeňská 264/120b, 619 00 Brno-Přízřenice, 
IČ 29282101, která předložila nejvýhodnější nabídku pro technologii velkoplošné 
vysprávky asfaltobetonových povrchů mikrokobercem 
10/Soukup Miloš, se sídlem Jiráskova 511, 664 11 Zbýšov, IČ 64503917, která 
předložila nejvýhodnější nabídku pro technologii velkoplošné vysprávky asfaltovým 
recyklátem. 

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

28. Výběrové řízení „Fotovoltaický systém ZŠ Jungmannova“ 
Zahájení zadávacího řízení na výběr dodavatele veřejné zakázky města Kuřimi 
Název (předmět) zakázky:  „Fotovoltaický systém ZŠ Tyršova“ 
Zajišťující odbor (ZO):   ZŠ Jungmannova 
Zajištěno v rozpočtu města:  z rozpočtu ZŠ Jungmannova 
(Příloha č. 28, 28A, 28B, předkládá Ing. O. Štarha, zpracovala Ing. J. Honců) 
 
Jedná se o výběrové řízení na výše uvedenou akci. Fotovoltaická elektrárna by měla být umístěna na 
střeše učebnových pavilonech ZŠ Jungmannova. Zdůvodnění této akce je popsánu v záměru 
instalace ft. Elektrárny. 
Zajišťujícím odborem pro tuto akci je ZŠ Jungmannova, odpovědná osoba Mgr. Richard mach. ZŠ 
Jungmannova doporučuje radě města schválit zahájení zadávacího řízení na výběr dodavatele výše 
uvedené zakázky malého rozsahu v souladu s vnitřní směrnicí Rady města Kuřimi č. 1/2009/RM, 
o zakázkách města, a dále doporučuje schválit znění výzvy k podání nabídky a návrh členů hodnotící 
komise. 
 

Návrh členů hodnotící komise:  Návrh náhradníků hodnotící komise: 
1. Jiří Koláček    1.  Mgr. Ing. Drago Sukalovský 
2. Ing. Oldřich Štarha   2.  Zdeněk Kříž 
3. Mgr. Richard Mach   3.  Mgr. Hana Němcová 
4. p. Stanislav Bartoš   4.  Ing. Miluše Macková 
5. p. Hellmann    5.  Ing. Arch. Petr Němec 

 
Příloha: zadávací dokumentace + záměr instalace se zdůvodněním 
 
 
Diskuse: 
Z. Kříž – zadání je dle zadání CTSK Kuřim, s.r.o.? 
S. Bartoš – ano. 
 
Přijaté usnesení: 260/2013 - RM schvaluje zahájení zadávacího řízení zhotovení zakázky malého 

rozsahu dodávku s názvem „Fotovoltaický systém ZŠ Jungmannova“ dále 
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schvaluje znění výzvy k podání nabídky a jmenuje členy a náhradníky hodnotící 
komise ve složení podle návrhu. 

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

22. Jmenování komise pro výběrové řízení 
„Zhotovitel projektové dokumentace stavby Společenské a kulturní centrum 
v Kuřimi“ 
„Zhotovitel projektové dokumentace stavby Městská sportovní hala v Kuřimi“ 
(Příloha č. 22, předkládá Ing. O. Štarha, zpracovala Ing. J. Honců) 
 
RM přijala dne 19. 9. 2012 usnesení č. 516/2012 ve znění: 
„RM schvaluje postup pro pokračování architektonických soutěží na projektovou přípravu Sportovní 
haly a Společenského a kulturního centra v Kuřimi a jmenuje komisi pro posouzení a hodnocení 
nabídek na zpracování výkonových fází projektů pro obě stavby dle přílohy se změnami.“ 
 
Dále RM dne 27. 3. 2013 usnesením č. 160/2013 schválila 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 v návaznosti na soutěž o návrh 
vyhlášenou dne 16. 1. 2009, vč. zadávací dokumentaci vč. návrhu smlouvy o dílo. 
 
OI vzhledem ke konzultaci s administrátorem veřejné zakázky - a. k. Fiala, Tejkal a partneři, navrhuje 
z důvodu souladu se zákonem o veřejných zakázkách tyto změny: 

 počet náhradníků komise je potřeba doplnit do stejného počtu členů 
 
Městská sportovní hala   Společenské a kulturní centrum v Kuřimi 
Komise – původní návrh zůstává  Komise – původní návrh zůstává 
Ing. E. Kudělková    Ing. E. Kudělková 
Mgr. Ing. D. Sukalovský    Mgr. Ing. D. Sukalovský 
Ing. O. Štarha     J. Koláček 
PaedDr. D. Holman    Ing. O. Štarha 
Z. Kříž      Ing. arch. J. Kynčl 
S. Bartoš     S. Bartoš 
Ing. arch. P. Němec    J. Brabec 
P. Ondrášek     Ing. M. Macková 
Ing. R. Hanák     V. Zejda 
Náhradníci - původní návrh zůstává  Náhradníci - původní návrh zůstává 
J. Koláček     Mgr. L. Ambrož 
Mgr. A. Zimmermannová   Mgr. A. Zimmermannová 
J. Herman     Z. Kříž 
V. Zejda     Ing. arch. P. Němec 
Ing. P. Němec     Náhradnicí – nově doplnění náhradníci 
Náhradnicí – nově doplnění náhradníci  Ing. J. Honců 
Ing. J. Honců     Ing. D. Ševčíková 
Ing. D. Ševčíková    Ing. P. Šudák  (stavební komise) 
Ing. M. Macková    Ing. V. Titl  (Tiproprojekt) 
Ing. V. Titl (Tiproprojekt)   Ing. arch. P. Ondrášek (Tiproprojekt) 

 pověření komise pro posouzení a hodnocení nabídek také k plnění funkce pro otevírání 
obálek a to z důvodů, že po ukončení procesu otevírán obálek můžeme rovnou navázat na 
posouzení a hodnocení nabídek dle hodnotících kritérií 

 je potřeba upravit název komise dle přesného názvu veřejné zakázky „Zhotovitel projektové 
dokumentace stavby Společenské a kulturní centrum v Kuřimi“ a „Zhotovitel projektové 
dokumentace stavby Městská sportovní hala v Kuřimi“ 

 

Na závěr OI informuje RM o stavu jednacího řízení bez uveřejnění pro obě stavby: 

Městská sportovní hala – a. k. Fiala Tejkal 18. 4. 2013 odeslali výzvu, termín jednání je 29. 4. 2013, 
otevírání obálek s nabídkami + jednání komise pro posouzení nabídek je 16. 5. 2013. 
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Společenské a kulturní centrum v Kuřimi - zadávací dokumentaci na zhotovitele projektové 
dokumentace stavby OI nyní připravuje a je ve fázi před dokončením, předpokládáme, že zadávací 
dokumentaci předložíme v dodatečném materiálu na jednání RM 24. 4. 2013. 
 
Přijaté usnesení: 261/2013 - RM ruší usnesení č. 516/2012 ve věci postupu pro pokračování 

architektonických soutěží na projektovou přípravu Sportovní haly a Společenského 
a kulturního centra v Kuřimi v části jmenování komise pro posouzení a hodnocení 
nabídek na zpracování výkonových fází projektů pro obě stavby. 

 
Přijaté usnesení: 262/2013 - RM jmenuje komisi pro posouzení a hodnocení nabídek, která bude 

zároveň plnit funkci komise pro otevírání obálek s nabídkami, pro veřejné zakázky 
s názvem „Zhotovitel projektové dokumentace stavby Společenské a kulturní 
centrum v Kuřimi“ a „Zhotovitel projektové dokumentace stavby Městská sportovní 
hala v Kuřimi“. 

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

23. Výběrové řízení „Zhotovitel projektové dokumentace stavby 
Společenské a kulturní centrum v Kuřimi“ 
Výběrové řízení „Zhotovitel projektové dokumentace stavby Společenské 
a kulturní centrum v Kuřimi“  
Zahájení zadávacího řízení na výběr dodavatele veřejné zakázky města Kuřimi 
Název (předmět) zakázky:  „Zhotovitel projektové dokumentace stavby Společenské 

a kulturní centrum v Kuřimi“  
Evidenční číslo v knize zakázek: VZ-OI-2013-005 
Zajišťující odbor (ZO):   OI 
(Příloha č. 23, 23A, 23B, 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 bude zaslán komisi 
a případné změny bychom mohli doplnit na jednání RM. 
Komise pro posouzení a hodnocení nabídek již byla stanovena RM  dne 19. 9. 2012 č. usnesení 
516/2012, v návrhu do RM 24. 4. 2013 máme ještě doschválení náhradníků této komise. 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 
80.000.000,- 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  vč. návrhu smlouvy o dílo 
 
 

Výběrové řízení „Zhotovitel projektové dokumentace stavby Společenské 
a kulturní centrum v Kuřimi“  - změna návrhu SOD 
 
OI předkládá dodatečně změny po konzultaci s členem komise - panem Kynčlem a panem 
Zachovalem  z  a.k. Fiala, změny se týkají těchto odstavců a jsou tučně zvýrazněny oproti původnímu 
návrhu SOD, zde je výtah textu se změnami: 
 
II. ÚVODNÍ USTANOVENÍ 

odst. 6. Zhotovitel se zavazuje, že objednateli předloží do 5 pracovních dnů od podpisu této 
smlouvy pojistnou smlouvu, jejímž předmětem bude pojištění odpovědnosti zhotovitele za 
škodu způsobenou při provádění díla třetí osobě s pojistným plněním ve výši minimálně 
3.000.000,-Kč, a to po celou dobu plnění předmětu této smlouvy. Zhotovitel se v této 
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souvislosti zavazuje řádně hradit pojistné z výše uvedené pojistné smlouvy po celou dobu 
trvání této smlouvy. 

(původně bylo 10 mil. Kč) 

 
Obecně bylo v celé smlouvě ke zmínkám o legislativě a předpisech bylo doplněno „účinné“ a norma 
EN 
VII. PRŮBĚŽNÁ KONTROLA PROVÁDĚNÍ DÍLA 

odst. 4. Vyjma průběžné kontroly dle předcházejících odstavců tohoto článku se zhotovitel 
zavazuje, že: 
a) při zhotovování části díla DUR předá objednateli minimálně 20 pracovních dnů před 
 protokolárním předáním této části díla ke kontrole 1 kompletní paré dokumentace, a 
 kontrolního propočtu investičních nákladů, přičemž tato dokumentace ke kontrole nemusí 
obsahovat vyjádření dotčených orgánů a správců inženýrských sítí a úpravy 
zohledňující taková vyjádření; 
 b) při zhotovování části díla DSP předá objednateli minimálně 20 pracovních dnů před 
 protokolárním předáním této části díla ke kontrole 1 kompletní paré dokumentace a 
 kontrolního propočtu investičních nákladů, přičemž tato dokumentace ke kontrole nemusí 
obsahovat vyjádření dotčených orgánů a správců inženýrských sítí a úpravy 
zohledňující taková vyjádření 

 c) při zhotovování části díla DPS předá objednateli minimálně 20 dnů před protokolárním 
 předáním této části díla ke kontrole 1 kompletní paré dokumentace včetně výkazu výměr a 
 rozpočtu. 

(původně bylo 15 dnů) 
VIII. TERMÍNYA MÍSTA PLNĚNÍ 

odst. 2. Zhotovitel se zavazuje dokončit a protokolárně předat jednotlivé části (fáze) díla 
objednateli nejpozději v těchto termínech: 

Části (fáze) díla Předání jednotlivých částí (fází) díla, resp. Ukončení 
jednotlivých činností nejpozději do: 

OPT 30.7.2013 

DUR do tří měsíců od ode dne obdržení písemného 
pokynu objednatele ke zpracování této části (fáze) 
díla 

DSP do tří měsíců od ode dne obdržení písemného pokynu 
objednatele ke zpracování této části (fáze) díla 

DPS do čtyř měsíců od ode dne obdržení písemného pokynu 
objednatele ke zpracování této části (fáze) díla 

Spolupráce (činnost) při výběru 
zhotovitele stavby 

do ukončení zadávacího řízení na výběr zhotovitele 
stavby 

(byly posunuty termíny OPT, + DUR a prodloužen termín DPS) 
 
       XIV. SANKCE 

odst. 1. Ocitne-li se zhotovitel v prodlení s předáním jednotlivých částí (fází) předmětu díla 
podle čl. VIII. odst. 2 této smlouvy, je povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 0,1 % 
z ceny části (fáze) díla včetně DPH podle čl. IX. odst. 2 této smlouvy, s jejímž předáním je 
zhotovitel v prodlení, a to za každý započatý den prodlení. 

(původně bylo z celkové ceny) 
 
 
Diskuse: 
O. Štarha – zvážit, jestli budou 2 velkorysé varianty kulturního domu. 
 
Přijaté usnesení: 263/2013 - RM schvaluje zahájení zadávacího řízení na podání nabídky na 

veřejnou zakázku na služby s názvem „Zhotovitel projektové dokumentace stavby 
Společenské a kulturní centrum v Kuřimi“ zadávaného v jednacím řízení bez 
uveřejnění v návaznosti na soutěž o návrh vyhlášenou dne 16. 1. 2009, dále 
schvaluje zadávací dokumentaci vč. návrhu smlouvy o dílo. 

Hlasováno: pro 4, nepřítomen 1 (D. Holman). 
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31. Různé 
 
Na jednání se v 17,40 hod. vrátil D. Holman. 
 
D. Holman – upozorňuje, že minule stáhl svůj návrh na řešení rekonstrukce bývalé kotelny pod 
knihovnou, podle kterého se objekt nemusel přistavovat a rekonstruoval by se ve stávajícím objemu 
stavby (viz příloha 8B). Stáhl tento návrh jen proto, že byl na radě prezentován záměr v budoucnu do 
těchto prostor přestěhovat DDM. Pak by přístavba měla smysl. Po jednání RM si tuto informaci 
ověřoval a podle jeho názoru přemístění DDM do tohoto prostoru je nevhodné, a to i po případné 
přístavbě. Proto by se rád ke svému návrhu vrátil. Nechce, aby město objekt rozšiřovalo, když pro to 
nezná účel. Nechce, aby výsledkem této rekonstrukce byl sál s kapacitou 130 míst (dle studie 
dokonce do 200 osob), když ve stejné době připravujeme vznik obdobného sálu v rámci rekonstrukce 
kulturního domu. Není důvod stavět dva podobné sály současně. 
O. Štarha – dům dětí potřebuje prostory větší, než ty v kotelně. Pokud nebude dům dětí v prostorách 
kotelny na ul. Popkova, potom tento sál bude sloužit pro potřeby kulturního domu a v projektu 
kulturního domu by nebyl. 
D. Sukalovský – nesouhlasí s tím, že by sál v KD nevznikl. Budoucnost Dělnického domu je nejistá, je 
v havarijním stavu. 
D. Holman – navrhuje zrušit usnesení, kterým RM rozhodla o řešení rekonstrukce bývalé kotelny 
včetně přístavby a upozorňuje na další náklady spojené s přístavbou. Provozní náklady i vyvolané 
investice (více dalších parkovacích míst). 
 
Návrh usnesení: RM ruší usnesení č. 192/2013. 
 
Návrh usnesení: RM schvaluje přípravu zadání projektové přípravy „Přestavba kotelny na 

víceúčelový sál na ulici Popkova v Kuřimi“ v rozsahu stávajícího objemu objektu 
bývalé kotelny, tj. bez přístavby. 

 
O. Štarha – není pro schválení navržených usnesení. Rekonstrukce je v plánu investic a v tuto chvíli je 
stále realizovatelná. Kulturní dům se bude opravovat 1-2 roky, nebudeme mít prostory pro obřadní síň 
apod. 
D. Holman – to se dá řešit jiným způsobem. 
J. Koláček – myslí si, že 2 malé sály se využijí. 
D. Sukalovský – bavme se o budoucím využití. 
D. Holman – kulturní dům zrekonstruujeme tak, jak jsme si naplánovali. Chceme vědomě přenést sál 
z kulturního domu do prostor kotelny na ul. Popkova? 
O. Štarha – méně velkorysejší variantou neušetříme. 
D. Sukalovský – jestli chceme do prostor kotelny na ul. Popkova dát dům dětí, musí být větší varianta 
nástavby. Jinak postačí menší. Jaký je rozdíl v ceně za větší a menší variantu? 
O. Štarha – to se zatím neví. 
 
Návrh usnesení: RM schvaluje přípravu zadání projektové přípravy „Přestavba kotelny na 

víceúčelový sál na ulici Popkova v Kuřimi“ v rozsahu stávajícího objemu objektu 
bývalé kotelny, tj. bez přístavby. 

Hlasováno: pro 2 (D. Sukalovský, D. Holman), zdrželi se 3 (J. Koláček, O. Štarha, Z. Kříž). 
Usnesení nebylo přijato. 
 
 
Z jednání se v 18,08 hod. vzdálil D. Holman. 
 
 
O. Štarha – byl osloven pořadateli golfového turnaje na Kaskádě. Výtěžek půjde na rozvoj golfového 
klubu mládeže. Turnaj bude v neděli 28. 4. 2013 v 16 hod. v areálu golfového klubu Kaskáda. 
Zástupci vedení města jsou zváni. Navrhuje dar ve výši 3.000 Kč. 
 
Přijaté usnesení: 264/2013 - RM schvaluje poskytnutí finančního daru ve výši 3.000 Kč pro Golf 

Club Brno, Štefánikova 41, 602 00 Brno, IČ 48513954. 
Hlasováno: pro 4, nepřítomen 1 (D. Holman). 
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J. Koláček – sdělil, že byla doručena petice rodičů dětí ZŠ Jungmannova, ve které sdělují svůj 
nesouhlas se změnou stravování na základní škole. 
A. Zimmermannová - do 30 dnů je potřeba zaslat odpověď, kterou musí předtím schválit rada města. 
 
 
 
 
 
 
 
 
Starosta ukončil jednání RM v 18,11 hodin. 
 
 
 
 
 
 
 
 
Mgr. Ing. Drago Sukalovský Jiří Koláček 
starosta města 1. místostarosta města 
 
 
 
 
 
 
 
Ověřovatel zápisu: Zdeněk Kříž 
 
 
 
 
 
 
V Kuřimi dne 24. 4. 2013 
 
Zapsala: Petra Glosová 
 
 
 
Přílohy: 
1, 1A   Plnění usnesení Rady města Kuřimi k 17. 4. 2013 
2, 2A, 2B KME, spol. s r.o. – zřízení věcného břemene pro stavbu „Kuřim - napojení 

PČR, ul. Jungmannova, na optickou síť KME“ 
3   Manž. Juranovi – výpověď nájmu bytu 

Vlastimila Klusáková, Lukáš Klusák – výpověď nájmu bytu 
Kasim Al-Dury – výpověď nájmu 
Manž. Kuldanovi – žádost o výměnu bytu 

4, 4A, 4B  Programová náplň informačního kanálu TKR Kuřim 
5   Návrh na vybudování ČOV 
6, 6A   Mandátní smlouva – daňové přiznání a poradenství 
7 „Nástavba objektu Brněnská 1264, Kuřim“ - vyjádření k projektové 

dokumentaci pro územní řízení 
8, 8A, 8B  „Náhrada magistrálního kabelu kabelové televize“ 
9, 9A   Výběrové řízení: „Zateplení ZŠ na ulici Komenského v Kuřimi“ 
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10, 10A Informace o podaném návrhu na zrušení opatření obecné povahy Změny č. XI 
Územního plánu sídelního útvaru (dále jen ÚPN SÚ) Kuřim ke Krajskému 
soudu v Brně 

11, 11A, 11B, 11C Výroční zprávy o hospodaření za rok 2012, 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 a schválení 
účetní uzávěrky za rok 2012 

12, 12A, 12B  Vyřazení majetku 
13, 13A   Smlouva pro užívání nádvoří zámku Kuřim v roce 2013 
14, 14A, 14B, 14C Přidělení bytu v Domě s pečovatelskou službou Kuřim 
15, 15A Zápis z jednání komise dopravy dne 15. 4. 2013, odstoupení člena komise 

dopravy 
16, 16A   Podpora činnosti „Asociace nositelů legionářských tradic“ 
17, 17A, 17B Žádost o podporu činnosti obecně prospěšné společnosti DOTYK II, o.p.s, 

IČ 292 77 817, se sídlem Vysoké Popovice 253, PSČ 664 84 
18, 18A, 18B  Podpora činnosti „Kuřimského dámského klubu“ 
19, 19A, 19B  Výsledky hospodaření k 31. 3. 2013 
20, 20A   Výběrové řízení na přidělení obecního bytu dle umístění v pořadníku č. 32 
21, 21A, 21B  Smlouvy o vytvoření díla 
22   Jmenování komise pro výběrové řízení 

„Zhotovitel projektové dokumentace stavby Společenské a kulturní centrum 
v Kuřimi“ 
„Zhotovitel projektové dokumentace stavby Městská sportovní hala v Kuřimi“ 

23, 23A, 23B  Výběrové řízení „Zhotovitel projektové dokumentace stavby Společenské 
a kulturní centrum v Kuřimi“ 

24, 24A, 24B, 24C Žádost ředitele Základní školy, Kuřim, Jungmannova 813, okres Brno-venkov, 
příspěvkové organizace o souhlas s přijetím peněžitého daru a souhlas 
s uzavřením smlouvy s JMK 

25, 25A, 25B Výměna oken v obecních bytech - rozhodnutí o přidělení zakázky 
26, 26A Zápis komise stavební ze dne 22. 4. 2013 
27, 27A „Přechod pro chodce na ul. Legionářské u DDM v Kuřimi“ - návrh dodatku č. 1 

k SOD 
28, 28A, 28B Výběrové řízení „Fotovoltaický systém ZŠ Jungmannova“ 
29, 29A, 29B Žádost o finanční podporu - Asociace pomáhající lidem s autismem APLA - 

JM o. s. 
Žádost o finanční podporu - Domov Sv. Alžběty, domov pro seniory 

30, 30A, 30B  Výběrové řízení „Oprava povrchů místních komunikací v Kuřimi v roce 2013“ 
31   Postup ředitele ZŠ Tyršova 


