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Z á p i s   č í s l o  12/2013 
 

ze schůze Rady města Kuřimi konané dne 7. 5. 2013 v zasedací místnosti MěÚ 
Kuřim 

 
Přítomni:  Jiří Koláček    1. místostarosta 

Ing. Oldřich Štarha  místostarosta 
Zdeněk Kříž   člen rady 

 
   Mgr. Alena Zimmermannová tajemnice MěÚ 
 
 
Nepřítomen:  Mgr. Ing. Drago Sukalovský, PaedDr. David Holman 
 
 
Ověřovatel zápisu: Zdeněk Kříž 
 
 
První místostarosta zahájil jednání v 15,25 hodin, na zahájení jednání byli přítomni 3 členové RM. 
RM je usnášeníschopná. 
 
 
Program jednání: 
 

1.  Dotační program „Podpora obnovy kulturních památek prostřednictvím obcí 
s rozšířenou působností“ 

 
2.  Žádost o odložení termínu dokončení inventarizace majetku Základní školy 

Kuřim, Tyršova 1255, okres Brno-venkov, příspěvkové organizace 
 

3.  Zpráva ředitele ZŠ Tyršova, Kuřim, o přijatých opatřeních 
 

4.  Žádost o schválení čerpání prostředků z investičního fondu Základní školy 
Kuřim, Tyršova 1255, okres Brno-venkov, příspěvkové organizace 

 
5.  Rozhodnutí zadavatele o přidělení zakázky „Fotovoltaický systém ZŠ Tyršova“ 

 
6.  Rozhodnutí zadavatele o přidělení zakázky „Fotovoltaický systém ZŠ 

Jungmannova“ 
 

7.  Výběrové řízení: „Zateplení MŠ na ulici Jungmannova v Kuřimi“ – schválení 
uzavření smlouvy o dílo 

 
8.  Výběrové řízení: „Zateplení MŠ na ulici Komenského v Kuřimi“ – schválení 

uzavření smlouvy o dílo 
 

9.  Výběrové řízení „Zhotovitel projektové dokumentace stavby „Městská sportovní 
hala v Kuřimi“ – změna zadávací dokumentace 

 
10.  Programová náplň informačního kanálu TKR Kuřim – jmenování komisí 

 
11. Různé 
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1. Dotační program „Podpora obnovy kulturních památek 
prostřednictvím obcí s rozšířenou působností“ 
(Příloha č. 1, předkládá Mgr. Ing. D. Sukalovský, zpracovala Ing. N. Šiblová) 
 
Ministerstvo kultury vyhlásilo dotační program „Podpora obnovy kulturních památek prostřednictvím 
obcí s rozšířenou působností“. Minimální výše příspěvku je 50.000,- Kč, ale v případě, kdy kvóta je 
nižší než 100.000,- Kč, může obec s rozšířenou působností rozdělit kvótu na dva příspěvky. Kvóta 
podpory stanovená pro rok 2013 pro obec s rozšířenou působností Kuřim činí 80.000,- Kč. Minimální 
podíl žadatele je 10% z celkových uznatelných nákladů akce. Rozhodnutí o rozdělení prostředků je 
plně záležitostí obce s rozšířenou působností. Žádosti o dotaci včetně všech povinných příloh se 
předkládají na Ministerstvo kultury do 31. 5. 2013. 
Celkem byly přijaty 2 žádosti o dotaci: 
Římskokatolická farnost Kuřim předkládá žádost o dotaci ve výši 40.000,- Kč na projekt Oprava 
severní boční střechy nad sakristií kostela sv. Máří Magdaleny v Kuřimi. Bude provedena 
výměna poškozené krytiny, krovů a klempířských prvků boční stříšky, čímž se zabrání zatékání vody 
do zdiva kostela. 
Římskokatolická farnost Veverská Bítýška předkládá žádost o dotaci ve výši 40.000,- Kč na projekt 
Restaurování vitráže v kostele sv. Jakuba ve Veverské Bítýšce. Vitráž bude demontována 
z kovového rámu a rozebrána na jednotlivé díly. Pro díly, které jsou poškozeny, budou vytvořeny nové 
šablony a zhotoveny nové díly. 
Vzhledem k tomu, že město Kuřim nemá Komisi památkové péče, je doporučení financování projektů 
z tohoto dotačního programu v kompetenci rady města.  
 
Přijaté usnesení: 265/2013 - RM doporučuje předložení žádosti o dotaci Římskokatolické farnosti 

Kuřim ve výši 40.000,- Kč, na projekt Oprava severní boční střechy nad sakristií 
kostela sv. Máří Magdaleny v Kuřimi z programu Ministerstva kultury „Podpora 
obnovy kulturních památek prostřednictvím obcí s rozšířenou působností“. 

 
Přijaté usnesení: 266/2013 - RM doporučuje předložení žádosti o dotaci Římskokatolické farnosti 

Veverská Bítýška ve výši 40.000,- Kč na projekt Restaurování vitráže v kostele sv. 
Jakuba ve Veverské Bítýšce z programu Ministerstva kultury „Podpora obnovy 
kulturních památek prostřednictvím obcí s rozšířenou působností“. 

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

2. Žádost o odložení termínu dokončení inventarizace majetku 
Základní školy Kuřim, Tyršova 1255, okres Brno-venkov, 
příspěvkové organizace 
(Příloha č. 2, 2A, předkládá J. Koláček, zpracovala Mgr. H. Němcová) 
 
Ředitel Základní školy Kuřim, Tyršova 1255, okres Brno-venkov, příspěvkové organizace Mgr. 
Stanislav Plchot, požádal dne 2. 5. 2013 o odložení termínu dokončení inventarizace majetku školy, 
a to do 15. 7. 2013. Důvodem žádosti je nemožnost splnění termínu inventarizace stanoveného radou 
města. 
 
Dle zřizovací listiny školy je veškerý movitý i nemovitý majetek, včetně přilehlých pozemků ve 
vlastnictví zřizovatele, ale škole je předán k hospodaření. Škola je povinna veškerý majetek přesně 
inventarizovat dle zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, v platném znění a prováděcí vyhlášky 
č. 270/2010 Sb., o inventarizaci majetku a závazků, v platném znění a každoročně aktualizovat 
seznamy k 31. 12. 
 
Příloha: Žádost o odložení termínu inventarizace majetku. 
 
Diskuse: 
J. Koláček – stahuje materiál z jednání. Nemůžeme stanovit nový termín inventury. 
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Návrh usnesení: RM souhlasí s žádostí Základní školy Kuřim, Tyršova 1255, okres Brno-venkov, 

příspěvkové organizace o odložení termínu dokončení inventarizace do 15. 7. 
2013. 

 
 
 

3. Zpráva ředitele ZŠ Tyršova, Kuřim, o přijatých opatřeních 
(Příloha č. 3, 3A, 3B, předkládá Mgr. Ing. D. Sukalovský, zpracovala P. Glosová) 
 
Městskému úřadu Kuřim byly doručeny zprávy České školní inspekce ve věci stížností paní L. V., 
Kuřim. 
 

1. Stížnost na postup školy ve věci informování zákonného zástupce v záležitostech týkajících se 
vzdělávání žáka V. V. 

 
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. 

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

písemné záznamy, dokládající rozsah a obsah činnosti školního metodika prevence 
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. 
 
Dne 24. 4. 2013 se Rada města Kuřimi zabývala postupem ředitele ZŠ Tyršova, Kuřim, v této věci. Na 
základě podaných informací přijala Rada města Kuřimi usnesení ve znění: 
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. 
 
Příloha: zpráva ředitele školy o opatřeních přijatých v bodech 1. – 4. 
 
Diskuse: 
A. Zimmermannová – žádá, aby ředitel předložil materiály uvedené ve „Zprávě ředitele školy radě 
města o opatřeních přijatých v bodech 1. – 4.: 
ad 1. chybí zdůvodnění ředitele školy, proč nebylo stěžovatelce odpovězeno v zákonné lhůtě a kopie 
zaslané informace stěžovatelce i ČŠI. RM žádá obojí doplnit. 
ad 2. RM žádá doplnit kopii směrnice školy, ve které jsou stanovena pravidla dohledu nad žáky a 
kopie vnitřní směrnice, ve které je stanoven postup zápisu a řešení úrazu na škole. 
ad 3. RM žádá doplnit kopii vnitřní směrnice, ve které je stanoven postup a osnova vedení takového 
záznamu. 
ad 4. RM žádá doplnit kopii „Krizového plánu ZŠ Tyršova pro sociálně patologické jevy“. 
 
Přijaté usnesení: 267/2013 - RM žádá ředitele ZŠ Tyršova, Kuřim, Mgr. S. Plchota, o doplnění 

předložené zprávy o materiály dle zápisu. 
Hlasováno: pro 3, nepřítomni 2 (D. Sukalovský, D. Holman). 
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5. Rozhodnutí zadavatele o přidělení zakázky „Fotovoltaický systém 
ZŠ Tyršova“ 
Název (předmět) zakázky:  „Fotovoltaický systém ZŠ Tyršova“ 
Zajišťující odbor (ZO):   ZŠ Tyršova 
Zajištěno v rozpočtu města:  z rozpočtu ZŠ Tyršova 
(Příloha č. 5, 5A, 5B, předkládá Ing. O. Štarha, zpracovala Ing. J. Honců) 
 
Podle vnitřní směrnice Rady města Kuřim č. 1/2009/RM o veřejných zakázkách, a v souladu 
s usnesením RM č. 186/2013 ze dne 10. 4. 2013, bylo ZŠ Tyršova realizováno zadávací řízení na 
zakázku malého rozsahu s názvem „Fotovoltaický systém ZŠ Tyršova“. Jedná o zakázku v limitu do 
1.000.000,- Kč bez DPH. 
Výzva byla zveřejněna na webových stránkách města dne 11. 4. 2013 a sejmuta dne 29. 4. 2013. 
V termínu do 29. 4. 2013 do 14,00 hod. byly odevzdány celkem 4 nabídky. Komise provedla ještě 
téhož dne kontrolu úplnosti a po té přistoupila k hodnocení nabídek, jediným hodnotícím kritériem byla 
cena.  
Na základě zhodnocení získaných nabídek je výběrovou komisí doporučena Radě města nejvhodnější 
nabídka firmy  SUNLUX s.r.o., Příkop 843/4, 602 00Brno, IČ 28357299, která předložila nejvhodnější 
nabídku v celkové hodnotě 1.069.206,- Kč vč. DPH. 
Vše je podrobně popsáno v zprávě o posouzení a hodnocení nabídek v příloze 
 
Přílohy: protokol o otevírání nabídek vč. kontroly úplnosti nabídek 

zpráva o posouzení a hodnocení nabídek 
 
Přijaté usnesení: 268/2013 - RM souhlasí s výsledkem hodnocení uvedeným ve zprávě 

o posouzení a hodnocení nabídek na zakázku malého rozsahu s názvem 
„Fotovoltaický systém ZŠ Tyršova“ a souhlasí s uzavřením smlouvy o dílo 
SUNLUX s.r.o., Příkop 843/4, 602 00 Brno, IČ 28357299, která předložila 
nejvhodnější nabídku v celkové hodnotě 1.069.206,- Kč vč. DPH. 

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

4. Žádost o schválení čerpání prostředků z investičního fondu 
Základní školy Kuřim, Tyršova 1255, okres Brno-venkov, 
příspěvkové organizace 
(Příloha č. 4, 4A, předkládá J. Koláček, zpracovala Mgr. H. Němcová) 
 
Ředitel Základní školy Kuřim, Tyršova 1255, okres Brno-venkov, příspěvkové organizace Mgr. 
Stanislav Plchot požádal, dle § 31 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních 
rozpočtů, v platném znění, o schválení čerpání prostředků z investičního fondu školy ve výši 
1.100.000 Kč. 
Hodnota investičního fondu Základní školy Kuřim, Tyršova 1255, okres Brno-venkov, příspěvkové 
organizace ke dni 30. 4. 2013 je 3.465.394,- Kč. 
Použití investičního fondu: 

- pokrytí akce „Fotovoltaický systém ZŠ Tyršova“ 
 
Příloha: Žádost ředitele základní školy o schválení čerpání investičního fondu. 
 
Přijaté usnesení: 269/2013 - RM schvaluje čerpání prostředků z investičního fondu Základní školy 

Kuřim, Tyršova 1255, okres Brno-venkov, příspěvkové organizace, ve výši 
1.069.206 Kč na pokrytí akce „Fotovoltaický systém ZŠ Tyršova“. 

Hlasováno: pro 3, nepřítomni 2 (D. Sukalovský, D. Holman). 
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6. Rozhodnutí zadavatele o přidělení zakázky „Fotovoltaický systém 
ZŠ Jungmannova“ 
Název (předmět) zakázky:  „Fotovoltaický systém ZŠ Jungmannova“ 
Zajišťující odbor (ZO):   ZŠ Kuřim, Jungmannova 813 
Zajištěno v rozpočtu města:  z rozpočtu ZŠ Kuřim, Jungmannova 813 
(Příloha č. 6, 6A, předkládá Ing. O. Štarha, zpracovala Ing. J. Honců) 
 
Podle vnitřní směrnice Rady města Kuřim č. 1/2009/RM o veřejných zakázkách, a v souladu 
s usnesením RM č. 260/2013 ze dne 24. 4. 2013, bylo ZŠ Jungmannova realizováno zadávací řízení 
na zakázku malého rozsahu s názvem „Fotovoltaický systém ZŠ Jungmannova“. Jedná o zakázku 
v limitu do 1.000.000,- Kč bez DPH. 
Výzva byla zveřejněna na webových stránkách města dne 24. 4. 2013 a sejmuta dne 7. 5. 2013. 
V termínu do 7. 5. 2013 do 10,00 hod. bylo odevzdáno celkem 6 nabídek. Komise provedla ještě 
téhož dne kontrolu úplnosti a po té přistoupila k hodnocení nabídek, jediným hodnotícím kritériem byla 
cena. 
Na základě zhodnocení získaných nabídek je výběrovou komisí doporučena radě města nejvhodnější 
nabídka firmy SUNLUX, s.r.o., která předložila nejvhodnější nabídku v celkové hodnotě 966.106,- Kč 
vč. DPH. 
Vše je podrobně popsáno v zprávě o posouzení a hodnocení nabídek v příloze 
 
Přílohy: protokol o otevírání nabídek vč. zprávy o posouzení 
 
Přijaté usnesení: 270/2013 - RM souhlasí s výsledkem hodnocení uvedeným ve zprávě 

o posouzení a hodnocení nabídek na zakázku malého rozsahu s názvem 
„Fotovoltaický systém ZŠ Jungmannova“ a souhlasí s uzavřením smlouvy o dílo 
se společností SUNLUX, s.r.o., IČ 28357299, se sídlem Příkop 843/4, Brno, která 
předložila nejvhodnější nabídku v celkové hodnotě 966.106,- Kč vč. DPH. 

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

7. Výběrové řízení: „Zateplení MŠ na ulici Jungmannova v Kuřimi“ – 
schválení uzavření smlouvy o dílo 
Název (předmět) zakázky: „Zateplení MŠ na ulici Jungmannova v Kuřimi“ 
Evidenční číslo v knize zakázek: VZ-OI-2013-003 
Zajišťující odbor (ZO):   OI 
(Příloha č. 7, předkládá Ing. O. Štarha, zpracovala Ing. J. Honců) 
 
Podle zákona o veřejných zakázkách bylo 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.  
Dne 10. 4. 2013 usnesením č. 218/2013 byl Radou města schválen výsledek hodnocení uvedený ve 
zprávě o posouzení a hodnocení nabídek a vyzvání uchazeče - společnost VISPO CZ s.r.o., 
IČ 26278553, Věteřov 57, 697 01, Kyjov, která předložila nejvhodnější nabídku v celkové hodnotě 
2.547.515, - Kč bez DPH, tj. 3.082.494,- Kč vč. DPH, k součinnosti k uzavření smlouvy o dílo. Dne 
11. 4. 2013 byl uchazečům sdělen výsledek a plynula 15-ti denní lhůta k podání námitek. Dne 
25. 4. 2013 byla fa VISPO vyzvána k poskytnutí součinnosti k prokázání kvalifikace. OI prověřil 
reference uchazeče a administrátor - fa KANSPO zkontroloval doklady k prokázání kvalifikace 
(u zjednodušeného podlimitního řízení se kvalifikace v nabídce dokládá čestným prohlášením, doklady 
ke kvalifikaci na výzvu dokládá pouze vítězný uchazeč). 
Na základě splnění kvalifikace tedy OI doporučuje Radě uzavřít smlouvu o dílo se společností VISPO 
CZ, s.r.o., IČ 26278553, Věteřov 57, 697 01, Kyjov. 
 
Přijaté usnesení: 271/2013 - RM souhlasí na základě prokázání splnění kvalifikace pro veřejnou 

zakázku s názvem „Zateplení MŠ na ulici Jungmannova v Kuřimi“ s uzavřením 
smlouvy o dílo s uchazečem - společností VISPO CZ, s.r.o., IČ 26278553, Věteřov 
57, 697 01, Kyjov, která předložila nejvhodnější nabídku v celkové hodnotě 
2.547.515 Kč bez DPH, tj. 3.082.494 Kč vč. DPH. 

Hlasováno: pro 3, nepřítomni 2 (D. Sukalovský, D. Holman). 
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8. Výběrové řízení: „Zateplení MŠ na ulici Komenského v Kuřimi“ – 
schválení uzavření smlouvy o dílo 
Název (předmět) zakázky: „Zateplení MŠ na ulici Komenského v Kuřimi“ 
Evidenční číslo v knize zakázek: VZ-OI-2013-002 
Zajišťující odbor (ZO):   OI 
(Příloha č. 8, předkládá Ing. O. Štarha, zpracovala Ing. J. Honců) 
 
Podle zákona o veřejných zakázkách bylo 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. 
Dne 10. 4. 2013 usnesením č. 217/2013 byl Radou města schválen výsledek hodnocení uvedený ve 
zprávě o posouzení a hodnocení nabídek a vyzvání uchazeče – společnosti PRIVILEG, spol. s.r.o., 
Brno, Bezručova 17a, IČ 47910976, který předložil nejvhodnější nabídku v celkové hodnotě 
2.877.973, Kč bez DPH, tj. 3.482.347 Kč vč. DPH, k součinnosti k uzavření smlouvy o dílo. Dne 11. 4. 
2013 byl uchazečům sdělen výsledek a plynula 15-ti denní lhůta k podání námitek. Dne 25. 4. 2013 
byla společnost Privileg vyzvána k poskytnutí součinnosti k prokázání kvalifikace. 
OI prověřil reference uchazeče a administrátor - fa KANSPO zkontroloval doklady k prokázání 
kvalifikace (u zjednodušeného podlimitního řízení se kvalifikace v nabídce dokládá čestným 
prohlášením, doklady ke kvalifikaci na výzvu dokládá pouze vítězný uchazeč). 
Na základě splnění kvalifikace tedy OI doporučuje Radě uzavřít smlouvu o dílo se společností 
PRIVILEG, spol. s.r.o., Brno, Bezručova 17a, IČ 47910976. 
 
Přijaté usnesení: 272/2013 - RM souhlasí na základě prokázání splnění kvalifikace pro veřejnou 

zakázku s názvem „Zateplení MŠ na ulici Komenského v Kuřimi“ s uzavřením 
smlouvy o dílo s  uchazečem - společností PRIVILEG, spol. s.r.o., Brno, Bezručova 
17a, IČ 47910976, která předložila nejvhodnější nabídku v celkové hodnotě 
2.877.973 Kč bez DPH tj. 3.482.347 Kč vč. DPH. 

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

9. Výběrové řízení „Zhotovitel projektové dokumentace stavby 
„Městská sportovní hala v Kuřimi“ – změna zadávací dokumentace 
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. 9, 9A, 9B, předkládá Ing. O. Štarha, zpracovala Ing. J. Honců) 
 
Dne 27. 3. 2013 usnesením č. 160/2013, bylo Radou města na výše uvedenou akci schváleno 
zahájení zadávacího řízení v režimu jednacího řízení bez uveřejnění v návaznosti na soutěž o návrh 
dle zákona o veřejných zakázkách. Zadavatel za účasti administrátora a. k. Fiala, Tejkal a partneři 
provedl dne 29. 4. 2013 jednací řízení bez uveřejnění se třemi uchazeči, kteří potvrdili účast 
z vyzvaných čtyř oceněných autorů. 
Na základě poznatků z jednání s uchazeči a zadavatelem navrhuje OI ještě upravit výzvu k podání 
nabídek včetně změny návrhu SOD. 
Změny jsou v přílohách označeny červeně a mezi ty podstatné patři: 

- ve výzvě jsme doplnili požadavky na způsob zpracování nabídkové ceny, limitovali jsme 
procentuelně podíl jednotlivých fází projektu v kombinaci Honorářového řádu ČKA 
a sazebníku UNIKA 

- ve výzvě byla upravena lhůta pro podání nabídek na den 21. 5. 2013 
- v návrhu SOD byly upřesněny požadavky na ocenění výkazu výměr a definice investičních 

nákladů, byly posunuty lhůty pro zpracování studie do 30. 7. 2013 a DÚR do 31. 12. 2013, 
v článku sankce bylo upřesněna sankce ve výši 20 % z ceny skutečně provedených víceprací, 
dalších dodávek či služeb nad rámec projektu 

 
Příloha: Výzva + Návrh smlouvy o dílo s vyznačenými změnami 
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Přijaté usnesení: 273/2013 - RM schvaluje změny v zadávací dokumentaci pro veřejnou zakázku 

„Zhotovitel projektové dokumentace stavby Městská sportovní hala v Kuřimi“ dle 
přílohy. 

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

10. Programová náplň informačního kanálu TKR Kuřim – jmenování 
komisí 
(Příloha č. 10, předkládá J. Koláček, zpracoval Mgr. P. Kavka) 
 
RM dne 24. 4. 2013 schválila pod č. usnesení 235/2013 zadávací dokumentaci pro veřejnou zakázku 
„Programová náplň informačního kanálu TKR Kuřim“. V usnesení však chybí jmenování příslušných 
komisí. OMP proto navrhuje přijmout níže navržené usnesení, kterým budou komise jmenovány: 
 
1.) komise pro otevírání obálek – dle zadávací dokumentace má mít tři členy 
a) Jiří Koláček 
b) Soňa Šmahelová 
c) Ing. Petr Němec  
 
náhradníci - Mgr. Alena Zimmermannová, Radek Jízdný, Mgr. Petr Kavka. 
 
2.) hodnotící komise – dle zadávací dokumentace má mít osm členů, z nichž alespoň 1/3 musí být 
odborníci (tj. 3 členové) 
a) Michal Filla - odborník 
b) Soňa Šmahelová - odborník 
c) Pavel Had - odborník 
d) Jiří Koláček 
e) Ing. Oldřich Štarha 
f) Mgr. Ladislav Ambrož 
g) Marek Svoboda 
h) Ing. Petr Němec 
 
náhradníci – Roman Ondrůj (odborník), Dušan Růžička (odborník), Mgr. Alena Zimmermannová, 
Radek Jízdný. 
 
Přijaté usnesení: 274/2013 - RM jmenuje členy a náhradníky komise pro otevírání obálek a členy 

a náhradníky hodnotící komise pro veřejnou zakázku na službu „Programová náplň 
informačního kanálu TKR Kuřim“ dle zápisu. 

Hlasováno: pro 3, nepřítomni 2 (D. Sukalovský, D. Holman). 
 
 
Na jednání se v 15,31 hod. dostavil Mgr. P. Kavka – vedoucí odboru majetkoprávního. 
 
 
Diskuse: 
P. Kavka – žádá upřesnit termíny výzvy, administrátor navrhuje uzávěrku zadávacího řízení dne 30. 5. 
2013. Vhodnější by ale bylo otevírání obálek dne 27. 5. 2013 v 16 hodin, hodnotící komise bude 
zasedat v úterý 28. 5. 2013 v 10 hodin. 
RM s uvedenými termíny souhlasí. 
 
 
Z jednání odešel v 15, 42 hod. Mgr. P. Kavka. 
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1. Plnění usnesení Zastupitelstva města Kuřimi k 29. 4. 2013 
(Příloha č. 1, 1A, předkládá Mgr. Ing. D. Sukalovský, zpracovala Mgr. A. Zimmermannová) 
 
Zůstávají nesplněna usnesení závisející na spolupráci s druhou stranou vůči městu Kuřim, především 
v oblasti investiční a majetkové. 
 
Odbor majetkoprávní žádá o prodloužení termínu plnění u usnesení č. 1011/2013: 
Na pozemku parc. č. 486/1 v k. ú. Kuřim, který je předmětem směnné smlouvy, vázne zástavní právo 
k hypotečnímu úvěru. Úvěr bude v červnu splacený. 
Po vymazání zástavního práva dojde ke směnné smlouvě dle usnesení. OMP žádá o prodloužení 
termínu plnění do 31. 12. 2013. 
 
Příloha: nesplněné úkoly do 29. 4. 2013. 
 
Přijaté usnesení: 275/2013 - RM doporučuje ZM vzít na vědomí stav plnění usnesení k 29. 4. 2013 

a prodloužit termín plnění usnesení č. 1011/2013 do 31. 12. 2013. 
Hlasováno: pro 3, nepřítomni 2 (D. Sukalovský, D. Holman). 
 
 
 

2. Katolická Lenka – pozemky p. č. 1246/12 a p. č. 1246/13 
(Příloha č. 2, 2A, 2B, předkládá Mgr. Ing. D. Sukalovský, zpracoval Mgr. P. Kavka) 
 
Město Kuřim má záměr budovat přechod pro chodce na ul. Havlíčkova. Touto stavbou má být dotčen 
mimo jiné i pozemek p. č. 1246/13 o výměře 187 m

2
, ostatní plocha - ostatní komunikace, k. ú. Kuřim. 

Za účelem majetkového vypořádání byl osloven vlastník pozemku – Lenka Katolická, bytem 
xxxxxxxxxxx Kuřim, která nabídla k vypořádání i sousední pozemek p. č. 1246/12 o výměře 135 m

2
, 

ostatní plocha – ostatní komunikace, k. ú. Kuřim. 
 
Oba pozemky jsou využívány jako komunikace, proto OMP nabídl kupní cenu ve výši 186,- Kč/m

2
, 

která odpovídá letošní ceně pro výkup pozemků pod komunikacemi. Znalecký posudek zpracoval pro 
OMP Ing. Miloslav Buchta, Kuřim. Tato kupní cena byla vlastníkem pozemků akceptovaná. 
 
Pozemky jsou zatíženy věcným břemenem užívání ve prospěch Františka a Marie Křivanových, oba 
bytem xxxxxxxxxxxxxxxxxx Kuřim. Oprávnění z věcného břemene souhlasí s bezúplatným zrušením 
tohoto věcného břemene v rozsahu dotčených pozemků a jsou také smluvní stranou. Vkladovým 
řízením bude věcné břemeno vymazáno a město tedy získá nezatížené pozemky. 
 
Při výkupu pozemků pod komunikacemi platí veškeré náklady včetně daně z převodu nemovitostí 
město. 
 
OI souhlasí s nákupem obou pozemků. 
 
V souvislosti s nákupem těchto pozemků žádá OMP o rozpočtové opatření v ORG 9010000000 ve 
výši 63.000,- Kč. Bez rozpočtového opatření nelze tuto majetkovou transakci provést. 
 
Příloha A – smlouva o koupi a prodeji nemovitosti a o zrušení věcného břemene 
Příloha B – situace v katastrální mapě 
 
Přijaté usnesení: 276/2013 - RM doporučuje ZM schválit úplatné nabytí pozemků p. č. 1246/12 

o výměře 135 m
2
 a p. č. 1246/13 o výměře 187 m

2
 vše v k. ú. Kuřim do vlastnictví 

města Kuřimi za celkovou kupní cenu ve výši 59.892,- Kč od Lenky Katolické, 
bytem xxxxxxxxxxxxx Kuřim. Náklady spojené s převodem pozemků včetně daně 
z převodu nemovitostí uhradí nabyvatel. Smluvními stranami budou také oprávnění 
z věcného břemeno a to manželé František a Marie Křivanovi, oba bytem 
xxxxxxxxxxxxxx Kuřim. 

Hlasováno: pro 3, nepřítomni 2 (D. Sukalovský, D. Holman). 
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3. Záměr na prodej pozemků na nám. 1. května v Kuřimi 
(Příloha č. 3, 3A, 3B, předkládá Mgr. Ing. D. Sukalovský, zpracoval Mgr. P. Kavka) 
 
Na zasedání zastupitelstva města dne 12. 3. 2013 byla projednána žádost pana Jiřího Sedláka, 
Blansko, na odprodej části pozemků p. č. 294 a p. č. 293/1 k. ú. Kuřim. Zastupitelstvo města pověřilo 
majetkoprávní odbor přípravou dvou variant prodeje těchto pozemků: 
a) klasickou obálkovou metodou 
b) prodej formou elektronické aukce 
 
ad a) OMP doporučuje v tomto případě ustanovit pracovní skupinu, která nabídky komplexně posoudí 
a doporučí zastupitelstvu města pořadí uchazečů. 
Návrh členů pracovní skupiny: 
a) Mgr. Ing. Drago Sukalovský – starosta 
b) Ing. Oldřich Štarha - místostarosta 
c) Ing. Miluše Macková - zastupitel 
d) Mgr. Petr Kavka – vedoucí OMP 
e) Stanislav Bartoš  - vedoucí OI 
 
ad b) OMP doporučuje, aby před zařazením uchazeče do elektronické aukce byla jeho nabídka 
prozkoumána min. 5ti člennou komisí jmenovanou zastupitelstvem města, která posoudí, zda uchazeč 
splnil všechny požadavky uvedené ve zveřejněném záměru a může se tedy zúčastnit elektronické 
aukce. 
Návrh členů komise: 
a) Mgr. Ing. Drago Sukalovský – starosta 
b) Ing. Oldřich Štarha - místostarosta 
c) Ing. Miluše Macková - zastupitel 
d) Mgr. Petr Kavka – vedoucí OMP 
e) Stanislav Bartoš  - vedoucí OI 
 
Návrh náhradníků komise: 
a) Jiří Koláček – 1. místostarosta 
b) PaeDr. David Holman – radní 
c) Vladislav Zejda – zastupitel 
d) Ing. Vladimíra Fidrmucová – referent OMP 
e) Ing. Jindřiška Honců – referent OI 
 
Elektronickou aukci může město provést pouze prostřednictvím externího subjektu, neboť nevlastní 
žádný licencovaný program na konání elektronických aukcí. OMP oslovil za tímto účelem společnost 
AUKČNÍ PORADENSKÉ CENTRUM, s.r.o., se sídlem Přísnotice, Výhon 293, IČ 27678971, která 
požaduje za administraci celého procesu částku ve výši 36.300,- Kč. 
V cenové nabídce je zahrnuto: 
- příprava prodejní e-aukce 
- zveřejnění záměru 
- technická příprava a zadání prodejní e-aukce včetně otevírání obálek s nabídkami 
- vyhodnocení nabídek 
 
Příloha A – záměr (obálková metoda) 
Příloha B – záměr (e-aukce) 
 
Přijaté usnesení: 277/2013 - RM doporučuje ZM schválit záměr na prodej části pozemku p. č. 294 

o výměře cca 160 m
2
 a části pozemku p. č. 293/1 o výměře cca 90m

2
 oba v k. ú. 

Kuřim dle přílohy „A“ a jmenovat členy pracovní skupiny dle zápisu. 
Hlasováno: pro 3, nepřítomni 2 (D. Sukalovský, D. Holman). 
 
Návrh usnesení: RM doporučuje ZM schválit záměr na prodej části pozemku p. č. 294 o výměře 

cca 160 m
2
 a části pozemku p. č. 293/1 o výměře cca 90m

2
 oba v k. ú. Kuřim 

formou elektronické aukce dle přílohy a jmenovat členy a náhradníky komise dle 
zápisu. 

O tomto návrhu usnesení nebylo hlasováno. 
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4. Ing. Václav Losík, bytem xxxxxxxxxxxxxx Kuřim – žádost 
o odprodej pozemku 
(Příloha č. 4, 4A, 4B, 4C, předkládá Mgr. Ing. D. Sukalovský, zpracovala Ing. V. Fidrmucová) 
 
Ing. Václav Losík požádal Město Kuřim o odprodej pozemku parc. č. 2675/13 o vým. 145 m

2
, orná 

půda v k. ú. Kuřim, dále jen „pozemek“, který je ve vlastnictví města. 
Pozemek leží vedle pozemků Ing. Losíka parc. č. 2675/10 a 2675/11 v k. ú. Kuřim v zahrádkářské 
oblasti Koblas (nad lokalitou Díly za sv. Janem). 
Odprodej pozemku projednalo zastupitelstvo města na minulém zasedání a přijalo následující 
usnesení: 
 
1031/2013 
ZM schvaluje záměr na prodej pozemku parc. č. 2675/13 v k. ú. Kuřim o výměře 145 m

2
 Ing. Václavu 

Losíkovi bytem Kuřim, xxxxxxxxxxxxx za cenu 10.875,- Kč s podmínkou úhrady veškerých nákladů 
spojených s převodem pozemku včetně daně z převodu nemovitostí 
 
Záměr byl v souladu se zákonem o obcích po dobu 15 dnů zveřejněn – bez připomínek. 
OMP předkládá ZM návrh kupní smlouvy - viz příloha A. 
Dne 17. 3. 2013 Ing. Losík požádal o odprodej dalšího pozemku a to části pozemku parc. č.  2675/12 
o výměře cca 40 m

2
 v k. ú. Kuřim – viz příloha B, C. 

Pozemek parc. č.  2675/12 sousedí s pozemky Ing. Losíka i s pozemkem parc. č. 2673/13. Ze 
severozápadní strany sousedí s lesním pozemkem, který je ve vlastnictví Statutárního města Brna. 
Všechny pozemky leží v obci a k. ú. Kuřim. 
OMP přeměřil v nahlížeči do katastru nemovitostí požadovanou plochu pozemku a dostal se k výměře 
cca 75 m

2
. Po telefonické domluvě, žádá Ing. Losík o odkup pozemku v této výměře. Přesnou část 

pozemku, kterou by město prodávalo, určí po zveřejnění záměru geometrický plán, jehož podkladem 
bude nákres v žádosti Ing. Losíka. 
OMP doporučuje v případě schválení záměru uzavřít následně jen jednu kupní smlouvu na oba 
pozemky. 
 
Příloha A – kupní smlouva 
Příloha B – žádost Ing. Losíka 
Příloha C – situace 
 
Přijaté usnesení: 278/2013 - RM doporučuje ZM schválit prodej pozemku parc. č. 2675/13 v k. ú. 

Kuřim o výměře 145 m
2
 Ing. Václavu Losíkovi, bytem Kuřim, xxxxxxxxxxxxxx, za 

cenu 10.875 Kč s podmínkou úhrady veškerých nákladů spojených s převodem 
pozemku včetně daně z převodu nemovitostí. 

 
Přijaté usnesení: 279/2013 - RM doporučuje ZM schválit záměr na prodej části pozemku parc. č. 

2675/12 v k. ú. Kuřim o výměře cca 75 m
2
 Ing. Václavu Losíkovi, bytem Kuřim, 

xxxxxxxxxxxxxxxx za cenu 75,-Kč/m
2
 s podmínkou úhrady veškerých nákladů 

spojených s převodem pozemku včetně daně z převodu nemovitostí. 
Bylo hlasováno pro obě usnesení společně: pro 3, nepřítomni 2 (D. Sukalovský, D. Holman). 
 
 
 

5. Cyklostezka Kuřim – Malhostovice - výkup pozemků pro lipovou 
alej 
(Příloha č. 5, 5A, 5B, 5C, předkládá Mgr. Ing. D. Sukalovský, zpracovala Ing. V. Fidrmucová) 
 
Odbor životního prostředí požádal odbor majetkoprávní o vyřízení kupní smlouvy na pozemek podél 
cyklostezky Kuřim – Malhostovice – viz příloha A. 
Oddělení pásu zeleně z parcely 3718/21 spoluvlastníků Radomíry Jandekové a Ludmily Špačkové 
a odkoupení tohoto pásu pro město Kuřim je navrženo z důvodu vyrovnání vlastnických vztahů na 
zbudované cyklostezce. Nové zaměření bylo provedeno na jaře letošního roku pro upřesnění hranice 
cyklostezky a obdělávaného pozemku tak, aby nedocházelo k poškozování  tělesa cyklostezky a také 
stromů vysazených  v horní části cyklostezky.  
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Na základě výše uvedeného byl vypracován geometrický plán č. 2919-51/2013, kterým byla 
z pozemku parc. č. 3718/21 oddělena nová parc. č. 3718/41 o výměře 941 m

2 
vše v k. ú. Kuřim - viz 

příloha B. S paní Jandekovou a Špačkovou byla dohodnuta kupní cena ve výši 180,- Kč/m
2
 (v roce 

2011 a 2012 se vykupovaly pozemky pod cyklostezkou za cenu 176 Kč/m
2
). 

OŽP a OMP žádá o schválení nabytí pozemku parc. č. 3718/41 za cenu v celkové výši 169.380 Kč). 
V příloze C předkládá OMP kupní smlouvu. Náklady spojené s převodem pozemku včetně daně 
z převodu nemovitostí uhradí město. 
V případě schválení odkupu pozemku OMP upozorňuje na nutnost přijetí rozpočtového opatření ve 
výši 180.000 Kč. Finanční plnění bude hrazeno z § 3639, ORG 9010 000 000. 
 
Příloha A – snímek katastrální mapy 
Příloha B – GP 2919-51/2013 
Příloha C – kupní smlouva 
 
Přijaté usnesení: 280/2013 - RM doporučuje ZM schválit úplatné nabytí části pozemku parc. 

č. 3718/21 dle GP č. 2919-51/2013 nově označená jako parc. č. 3718/41 v k. ú. 
Kuřim o výměře 941 m

2
 za cenu 180,- Kč/ m

2
 do vlastnictví Města Kuřimi od 

Radomíry Jandekové (id. ½), trvale bytem xxxxxxxxxxxx Luhačovice, a Ludmily 
Špačkové (id. ½), trvale bytem xxxxxxxxxxxx Hradčany. Náklady spojené 
s převodem nemovitosti včetně daně z převodu nemovitostí uhradí nabyvatel. 

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

6. Statutární město Brno – nákup pozemku na ul. Luční v Kuřimi 
(Příloha č. 6, 6A, 6B, 6C, předkládá Mgr. Ing. D. Sukalovský, zpracovala Ing. V. Fidrmucová) 
 
V rámci majetkoprávního vypořádání mezi Statutárním městem Brnem (vlastníkem pozemků 
parc. č. 105 a 106 v k. ú. Kuřim) a Jaroslavem Suchánkem (vlastníkem pozemku parc. č. 94 v k. ú. 
Kuřim) požádalo Statutární město Brno město Kuřim (jako vlastníka sousedního pozemku parc. č. 37 
v k. ú. Kuřim - ulice Luční) o vyjádření k odprodeji pozemků panu Suchánkovi - viz příloha A. 
V roce 2009 byla pro město zpracovaná studie na rekonstrukci ulice Luční, která počítá s rozšířením 
komunikace a vybudováním parkovacích stání. Ve studii je rovněž zakresleno oplocení pozemků, 
které nekoresponduje se skutečnými hranicemi parcel. 
Na základě výše uvedeného město Kuřim požádalo Statutární město Brno (dále jen „SMB“) o odprodej 
části pozemku parc. č. 105 v k. ú. Kuřim, který město potřebuje v rámci rekonstrukce ul. Luční. Jako 
kupní cenu nabídlo cenu pozemků pro výkup pod komunikací. 
V červnu 2012 proběhlo jednání se SMB. Zástupci města vyjádřili trvající zájem o koupi části pozemku 
parc. č. 105 v k. ú. Kuřim, nabídli kupní cenu odpovídající ceně pozemků pod komunikacemi platnou 
pro rok 2012, tj. 180,- Kč/m

2
 a dále úhradu nákladů za geometrický plán. 

Po obdržení geometrického plánu, který vyčíslil potřebnou výměru na 48 m
2
, projednala Majetková 

komise rady města Brna prodej pozemku parc. č. 105 v k. ú. Kuřim a doporučila mimo jiné Radě 
a Zastupitelstvu města Brna odprodat část pozemku parc. č. 105 geometrickým plánem č. 2858-
155/2012 nově označená pako parč. č. 105/2 o výměře 48 m

2
 vše v k. ú. Kuřim za cenu ve výši 

10.240,- Kč. 
Cena pozemku:    8.880,- Kč (48 m

2
 x 185,- Kč/m

2 
- cena byla přepočítaná pro rok 2013) 

Daň z převodu nemovitostí     356,- Kč (4% z kupní ceny 8.900,- Kč) 
Správní poplatek    1.000,- Kč 
Celkem    10.236,- Kč zaokrouhleno10.240,- Kč 
 
SMB zaslalo městu ke schválení i návrh kupní smlouvy – viz příloha C. 
 
OMP doporučuje zastupitelstvu města pozemek koupit. Kupní cena za pozemek byla SMB 
přepočítána pro rok 2013 ve výši 185,- Kč/m

2
. Tento přepočet koresponduje s cenou pozemků pod 

komunikací, kterou Ing. Buchta vyčíslil pro rok 2013 částkou 185,97 Kč/m
2
. 

Finanční plnění bude hrazeno z § 3639, ORG 9010 000 000. 
 
Příloha A – situace 
Příloha B – geometrický plán 
Příloha C – kupní smlouva 
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Přijaté usnesení: 281/2013 - RM doporučuje ZM schválit úplatné nabytí části pozemku parc. č. 105 

dle GP č. 2858-155/2012 nově označená jako parc. č. 105/2 vše k. ú. Kuřim 
o výměře 48 m

2
 za kupní cenu ve výši 10.240,- Kč do vlastnictví Města Kuřimi od 

Statutárního města Brna, se sídlem Dominikánské nám. 196/1, Brno, IČ 44992785. 
Hlasováno: pro 3, nepřítomni 2 (D. Sukalovský, D. Holman). 
 
 
 

7. Majetkoprávní vypořádání města Kuřim s vlastníky pozemků pod 
místními komunikacemi 
(Příloha č. 7, předkládá Mgr. Ing. D. Sukalovský, zpracovala Ing. V. Fidrmucová) 
 
V souladu s „Pravidly pro majetkoprávní vypořádání města Kuřimi s vlastníky pozemků pod místními 
komunikacemi“, schválenými Zastupitelstvem města Kuřimi dne 7. 3. 2006 pod číslem usnesení 
1023/2006, předkládá odbor majetkoprávní zastupitelstvu města ke schválení vyhlášení výběrového 
řízení na výkup pozemků pod místními komunikacemi. V rozpočtu města Kuřimi na rok 2013 
(schváleném ZM) je pro letošní rok uvažováno s částkou 50.000,- Kč. 
Dle zpracovatele ocenění Ing. Miloslava Buchty činí maximální cena za m

2 
pozemku pro rok 2013 

částku 185,97 Kč. Pro rok 2012 byla maximální cena za m
2
 pozemku 179,36 Kč. Výpočet byl 

provedený na základě zákona č. 151/1997 Sb., ze dne 17. 6. 1997 o oceňování majetku a vyhlášky 
MF č. 3/2008 Sb., ze dne 3. 1. 2008 ve znění vyhlášky MF č. 456/2008 Sb., ze dne 16. 12. 2008, ve 
znění vyhlášky MF č. 460/2009 Sb., ze dne14.12.2009, ve znění vyhlášky MF č. 364/2010 Sb., ze dne 
6. 12. 2010, ve znění vyhlášky MF č. 387/2011 Sb., ze dne 9. 12. 2011 a ve znění vyhlášky MF 
č. 450/2012 Sb., ze dne 5. 12. 2012 kterou se provádějí některá ustanovení tohoto zákona a na 
základě Malého lexikonu obcí ČSÚ, platného od 1. 1. 2013. 
 
Přijaté usnesení: 282/2013 - RM doporučuje ZM vyhlásit v souladu s „Pravidly pro majetkoprávní 

vypořádání města Kuřimi s vlastníky pozemků pod místními komunikacemi“ 
výběrové řízení na výkup pozemků pod místními komunikacemi za podmínek: 
a) termín konání výběrového řízení 26. 9. 2013 
b) objem finančních prostředků 50.000,- Kč 
c) maximální cena za m

2 
pozemku 185,97 Kč 

d) způsob podání nabídky: nabídky s označením „Výkup pozemků pod 
komunikacemi“ se přijímají na předepsaných formulářích v zalepené obálce na 
odboru majetkoprávním MěÚ v Kuřimi, Jungmannova 968, 664 34 Kuřim, IV.NP dv. 
č. 412 do čtvrtku 26. září 2013 do 11:30 hodin. 

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

8. Revitalizace Lučního potoka a protierozní pásy v okolí rybníka 
Srpek – majetkové vypořádání 
(Příloha č. 8, 8A, předkládá Mgr. Ing. D. Sukalovský, zpracovaly Ing. J. Sikorová, A. Janoušková) 
 
Město Kuřim od loňského roku usiluje o zisk pozemků v lokalitě za rybníkem Srpek, tak aby mohlo 
přistoupit v případě zisku dotací k revitalizačním opatřením kolem Lučního potoka. Část vlastníků 
souhlasila s odprodejem svých pozemků v této lokalitě již na podzim roku 2012 (schválené odkupy 
pozemků na jednání zastupitelstva dne 16. 10. 2012), jiní souhlasili s odprodejem později, a proto 
navrhujeme uzavřít druhou část smluv o odkupu jejich pozemků za stejných podmínek (35,- Kč 
za m

2
 orné půdy a 10,- Kč za m

2
 vodní nebo ostatní plochy). Pozemky, které nebudou využity pro 

revitalizaci, mohou být nabídnuty ostatním vlastníkům v dané lokalitě pro směnu jejich pozemků tak, 
aby bylo možné tuto akci realizovat (nejedná se pouze o I. etapu Revitalizace toku a nivy Lučního 
potoka, ale pro celý záměr). Seznam těchto ploch je součástí přílohy č. 2. 
 
Na jednání zastupitelstva města dne 16. 10. 2012 byla přijata tato usnesení: 
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Souhlas s prodejem celého pozemku Číslo přijatého usnesení 

Široký Adam, xxxxxxxxxxxxxxx  
Kuřim 

p.č. 2904/128, 3714/45, id. 1/2 1157/2012 
Široká Markéta, xxxxxxxxxxxx,  
Kuřim 

Hanáková Zdenka,  
xxxxxxxxxxxxxxxxxxx, Kuřim 

p.č. 2904/38, 2904/73, podíl 1/1 1158/2012 

Vlk Rostislav,  
xxxxxxxxxxxxxxxxx, Kuřim p.č. 2904/112, 2784/38, id. 1/2 1159/2012 
Ing. Vlk Milan, xxxxxxxxxxxxxxx  

Knoflíčková Marcela,  
xxxxxxxxxxxxxxxxxxx, Kuřim 

p.č. 2784/43, 2904/121, 2913/6, 
2904/47, podíl 1/1 

1160/2012 

Kučerová Helena, xxxxxxxxxxx,  
Mor. Knínice 

p.č. 2904/49, podíl 1/1 1161/2012 

Forman Vladimír, 
xxxxxxxxxxxxxxxxxxx, Kuřim 

p.č. 2904/96, 2784/30, podíl 1/1 1162/2012 

Kolář Karel, xxxxxxxxxxxx, 
Kuřim 

p.č. 2784/40, 2904/127,  
podíl 1/1 

1163/2012 

Císař Pavel, xxxxxxxxxxxx,  
Vev. Bítýška 

p.č. 2904/131, podíl 1/1 1164/2012 

Vlková Eva, xxxxxxxxxxxxxxx,  
Brno 

p.č. 2904/105, 2903/4, 2784/17, 
podíl 1/1 

1165/2012 

 

Souhlas s prodejem části pozemku Číslo přijatého usnesení 

Trtílek Aleš, xxxxxxxxxxxxxx,  
Tišnov 

p.č. 2904/64, 2784/28, podíl 1/1 1167/2012 

Malášek Jan, xxxxxxxxxxxxx,  
Kuřim 
Malášek Eduard, xxxxxxxxxxxx,  
Kuřim 

p.č. 2784/41, 2904/117, 2904/45, 
id. 1/2 

1168/2012 

Vlček Vlastimil, xxxxxxxxxx, 
Kuřim 

p.č. 2904/37, 2904/69, id. 1/2 
1166/2012 

Kristýnová Alena, Lipůvka xxx  

Mrázová Hana, 
xxxxxxxxxxxxxxxxxx, Brno 

p.č. 2784/39, 2904/125,  
id. 25/32 1169/2012 

Studený Václav, Šerkovice xx p.č. 2784/39, 2904/125, id. 7/32 

 
Přijaté usnesení č. 1162/2012 tohoto znění: 
 
„ZM schvaluje úplatné nabytí pozemků parc. č. 2904/96 o výměře 2105 m

2
 a parc. č. 2784/30 

o výměře 9 m
2
 vše v k. ú. Kuřim za celkovou cenu ve výši 73.765,- Kč do vlastnictví Města Kuřimi od 

pana Vladimíra Formana, bytem xxxxxxxxxxxxxxx Kuřim. Náklady spojené s převodem nemovitostí 
uhradí nabyvatel. Do doby uzavření kupní smlouvy bude uzavřena budoucí kupní smlouva.“ 
 
je nutné zrušit vzhledem k tomu, že pan Forman nechce prodat celý pozemek parc. č. 2904/96, ale 
pouze část dotčenou stavbou „Revitalizace toku a nivy Lučního potoka“. Navrhujeme nové usnesení, 
které bude znít pouze na část pozemku dotčenou stavbou. 
Přijaté usnesení č. 1163/2012 tohoto znění: 
 
„ZM schvaluje úplatné nabytí pozemků parc. č. 2904/127 o výměře 1657 m

2
 a parc. č. 2784/40 

o výměře 297 m
2
 vše v k. ú. Kuřim za celkovou cenu ve výši 60.965,- Kč do vlastnictví Města Kuřimi 

od pana Karla Koláře, bytem xxxxxxxxxxxxxx Kuřim. Náklady spojené s převodem nemovitostí uhradí 
nabyvatel. Do doby uzavření kupní smlouvy bude uzavřena budoucí kupní smlouva.“ 
 
je nutné zrušit vzhledem k tomu, že pan Kolář nechce prodat pozemky parc. č. 2904/127 a parc. 
č. 2784/40, ale je ochoten svoje pozemky směnit. 
 
Příloha: 
1) Smlouva o smlouvě budoucí kupní – návrh 
2) Vlastníci, kteří nabídli pozemky k odprodeji, pozemky vhodné pro směnu, vlastníci požadující 
směnu a vlastníci, se kterými je třeba jednat pro II. etapu revitalizace 
 
Přijaté usnesení: 283/2013 - RM doporučuje ZM schválit úplatné nabytí pozemku 

parc. č. 2904/129 o výměře 253 m
2
 v obci a  k. ú. Kuřim za celkovou cenu ve výši 

8.855,- Kč do vlastnictví Města Kuřimi od pana Miroslava Kaliny, xxxxxxxxxxxxxx 
xxxxxxxxxxx 674 01 Třebíč, a paní Jarmily Slezákové, xxxxxxxxxxxx 664 34 Kuřim. 
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Náklady spojené s převodem nemovitostí uhradí nabyvatel. Do doby uzavření 
kupní smlouvy bude uzavřena budoucí kupní smlouva. 

Hlasováno: pro 3, nepřítomni 2 (D. Sukalovský, D. Holman). 
 
Přijaté usnesení: 284/2013 - RM doporučuje ZM schválit úplatné nabytí pozemků parc. č. 2784/20 

o výměře 108 m
2
, parc. č. 2784/21 o výměře 102 m

2
, parc. č. 2903/8 o výměře 60 

m
2
, parc. č. 2903/9 o výměře 62m

2
, parc. č. 2904/110 o výměře 1699 m

2
, 

parc. č. 2904/109 o výměře 1996 m
2
, parc. č. 2904/118 o výměře 268 m

2
, 

parc. č. 2904/119 o výměře 447 m
2
, parc. č. 2904/92 o výměře 679 m

2
 

a parc. č. 2904/93 o výměře 798 m
2 

vše v obci a k. ú. Kuřim za celkovou cenu ve 
výši 209.365,- Kč do vlastnictví Města Kuřimi od pana Rostislava Filky, bytem 
xxxxxxxxxxxx Kuřim. Náklady spojené s převodem nemovitostí uhradí nabyvatel. 
Do doby uzavření kupní smlouvy bude uzavřena budoucí kupní smlouva. 

Hlasováno: pro 3, nepřítomni 2 (D. Sukalovský, D. Holman). 
 
Přijaté usnesení: 285/2013 - RM doporučuje ZM zrušit usnesení č. 1162/2012 ze dne 16. 10. 2012. 
Hlasováno: pro 3, nepřítomni 2 (D. Sukalovský, D. Holman). 
 
Přijaté usnesení: 286/2013 - RM doporučuje ZM schválit úplatné nabytí pozemku parc. č. 2784/30 

o výměře 9 m
2 

za cenu 90,- Kč a část pozemku parc. č. 2904/96 o výměře cca 638 
m

2
 za cenu 35,- Kč/m

2
 vše v obci a k. ú. Kuřim do vlastnictví Města Kuřimi od pana 

Vladimíra Formana, bytem xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx Kuřim. Náklady spojené 
s převodem nemovitostí uhradí nabyvatel. Do doby uzavření kupní smlouvy bude 
uzavřena budoucí kupní smlouva. 

Hlasováno: pro 3, nepřítomni 2 (D. Sukalovský, D. Holman). 
 
Přijaté usnesení: 287/2013 - RM doporučuje ZM schválit úplatné nabytí pozemku parc. č. 2784/29 

o výměře 11 m
2
 za cenu 110,- Kč a části pozemku parc. č. 2904/115 o výměře cca 

304 m
2
 za cenu 35,- Kč/m

2
 vše v obci a k. ú. Kuřim do vlastnictví Města Kuřimi od 

Bohumila Maláška, bytem xxxxxxxxxxxxxx Kuřim. Náklady spojené s převodem 
nemovitostí uhradí nabyvatel. Do doby uzavření kupní smlouvy bude uzavřena 
budoucí kupní smlouva. 

Hlasováno: pro 3, nepřítomni 2 (D. Sukalovský, D. Holman). 
 
Přijaté usnesení: 288/2013 - RM doporučuje ZM schválit úplatné nabytí pozemku parc. č. 2784/25 

o výměře 46 m
2
, parc. č. 2903/13 o výměře 31 m

2
 a parc. č. 2904/101 o výměře 

1507 m
2
 vše v obci a k. ú. Kuřim za celkovou cenu v k. ú. Kuřim za celkovou cenu 

ve výši 53.515,- Kč do vlastnictví Města Kuřimi od pana Miroslava Maláška a Aleny 
Maláškové, oba bytem xxxxxxxxxxxxxxxxx Kuřim. Náklady spojené s převodem 
nemovitostí uhradí nabyvatel. Do doby uzavření kupní smlouvy bude uzavřena 
budoucí kupní smlouva. 

Hlasováno: pro 3, nepřítomni 2 (D. Sukalovský, D. Holman). 
 
Přijaté usnesení: 289/20013 - RM doporučuje ZM zrušit usnesení č. 1163/2012 ze dne 16. 10. 

2012. 
Hlasováno: pro 3, nepřítomni 2 (D. Sukalovský, D. Holman). 
 
 
 

9. Dotace TJ Sokol Kuřim 
(Příloha č. 9, 9A, 9B, 9C, předkládá Mgr. Ing. D. Sukalovský, zpracoval Ing. A. Varmužka) 
 
Tělocvičná jednota SOKOL Kuřim požádala ZM o poskytnutí dotace na nástavbu venkovního 
sociálního zařízení s propojením do hlavní budovy. Žádost byla projednána na minulém zasedání ZM 
s tím, že má SOKOL doložit bližší informace o plánované akci. Zástupci SOKOLA zaslali na MěÚ 
kompletní projekt k akci zpracovaný Ing. Milanem Hálou a plán akcí pro nejbližší období. 
SOKOL žádá o dotaci ve výši minimálně 200.000 Kč. 
Projektová dokumentace je k nahlédnutí na MěÚ a bude poskytnuta zastupitelům přímo na zasedání 
ZM. 
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V příloze je žádost SOKOLA, plán akcí a vizualizace plánované akce. 
 
Přijaté usnesení: 290/2013 - RM doporučuje ZM schválit uzavření smlouvy o poskytnutí dotace ve 

výši 200.000 Kč s Tělocvičnou jednotou SOKOL Kuřim, Tyršova 480, 664 34 
Kuřim, IČ 44947763, na financování akce „Nástavba venkovního sociálního 
zařízení s propojením do hlavní budovy“. 

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

10. Zpráva o plnění Strategického plánu rozvoje města Kuřimi 
(Příloha č. 10, 10A, předkládá Mgr. Ing. D. Sukalovský, zpracovala Ing. N. Šiblová) 
 
ZM schválilo dne 18. 4. 2006 usnesením č. 1054/2006 Strategický plán rozvoje města Kuřimi jako 
významný programový dokument formulující cíle rozvoje města. Na základě usnesení ZM 
č. 1086/2012 ze dne 15. 5. 2012 je zpracována zpráva o plnění Strategického plánu rozvoje města 
Kuřimi a to za období květen 2012 - duben 2013. Jednotlivé aktivity realizované v tomto období jsou 
vztaženy vždy k odpovídajícímu rozvojovému záměru dle struktury Strategického plán rozvoje města. 
 
Příloha: Realizace jednotlivých aktivit v rámci Strategického plánu rozvoje města Kuřimi 
 
Přijaté usnesení: 291/2013 - RM doporučuje ZM vzít na vědomí zprávu o plnění Strategického 

plánu rozvoje města Kuřimi za období květen 2012 - duben 2013 a dále pověřit 
starostu města předložením zprávy o jeho plnění na zasedání ZM v roce 2014. 

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

11. Změna zajištění stravování v Základní škole, Kuřim, 
Jungmannova 813, okres Brno – venkov, příspěvkové organizaci 
a souhlas s uzavřením smluv 
(Příloha č. 11, 11A, 11B, předkládá J. Koláček, zpracovala Mgr. H. Němcová) 
 
Dle § 178 a §179 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném 
a jiném vzdělávání (školský zákon), v platném znění, je obec povinna zajistit podmínky pro plnění 
povinné školní docházky dětí s místem trvalého pobytu na jejím území. Také může zřizovat, či 
zrušovat zařízení školního stravování sloužící dětem a žákům škol, které zřizuje.  
Dle § 122 školského zákona se školní stravování zajišťuje přednostně v zařízeních školního 
stravování. Právnické osoby vykonávající činnost škol a školských zařízení, mohou zajišťovat školní 
stravování smluvně i u jiné osoby poskytující stravovací služby. 
Školní stravování se řídí vyhláškou č. 107/2005 Sb., o školním stravování, v platném znění a všichni 
provozovatelé školních stravovacích služeb ji musí dodržovat. 
V průběhu loňského podzimu a zimy navštívili všichni ředitelé kuřimských školských příspěvkových 
organizací, včetně zástupců zřizovatele (1. místostarosta, místostarosta, referentka KÚ, školství), 
školní jídelny, ve kterých zajišťovala školní stravování firma SCOLAREST (Bystřice, Hlinsko, 
Litomyšl), kde byli seznámeni zástupci firmy s provozem. 
Dne 6. 2. 2013 na schůzi rady č.05/2013 seznámil ředitel Základní školy, Kuřim, Jungmannova 813, 
okres Brno – venkov, příspěvkové organizace, Mgr. Richard Mach zřizovatele s uvažovanou změnou 
zajištění stravování žáků základní školy. Školní stravování by na základě smlouvy zajišťovala firma: 
SCOLAREST – zařízení školního stravování, spol. s r. o.  
Se sídlem: U Pergamenky čp. 1145/12, 170  00 Praha 7 – Holešovice  
IČ: 25607341 
DIČ: CZ25607341 
DIČ skupiny pro DPH: CZ 699002587 – člen skupiny – zastupující člen EUREST, spol. s r.o.  
Bankovní spojení: Komerční banka, č. ú. 3612030247/0100 
Zapsaná v Obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze v odd. C, vl 54351 
Dne 26. 3. 2013 proběhla v základní škole veřejná prezentace firmy SCOLAREST, na které byli 
zákonní zástupci žáků, zaměstnanci školy a zástupci zřizovatele seznámeni s podmínkami 
a systémem provozu školní jídelny. 
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Ke změně zajištění stravování žáků se nemůže rozhodnout sám ředitel školy, ale je třeba souhlasu 
zřizovatele, tedy zastupitelstva města, protože firma SCOLAREST bude mít pronajaté prostory školní 
jídelny, školní kuchyně a přilehlých skladů, kterou jsou majetkem Města Kuřimi. 
Firmou byly zřizovateli i škole zaslány návrhy smluv (viz přílohy). 
 
Přílohy: Návrh smlouvy o zajištění stravování. 

Návrh smlouvy o nájmu nebytových prostor a nájmu věcí movitých. 
 
Diskuse: 
J. Koláček – navrhne stažení materiálu z jednání ZM. 
 
Návrh usnesení: RM doporučuje ZM souhlasit se změnou provozovatele školních stravovacích 

služeb v Základní škole, Kuřim, Jungmannova 813, okres Brno – venkov, 
příspěvkové organizaci. Školní stravovací služby bude provozovat a zajišťovat 
společnost SCOLAREST – zařízení školního stravování, spol. s r. o., se sídlem 
U Pergamenky čp. 1145/12, 170 00 Praha 7 – Holešovice, IČ 25607341, a to od 
1. 9. 2013 po dobu šesti let. 

 
Návrh usnesení: RM doporučuje ZM souhlasit s uzavřením „Smlouvy o zajištění stravování“ 

a „Smlouvy o nájmu nebytových prostor a nájmu věcí movitých“ se společností 
SCOLAREST – zařízení školního stravování, spol. s r. o., se sídlem U Pergamenky 
čp. 1145/12, 170 00 Praha 7 – Holešovice, IČ 25607341, DIČ CZ25607341, a to 
od 1. 9. 2013 na dobu šesti let. 

O těchto usneseních nebylo hlasováno. 
 
 
 

12. Aktualizace příloh č. 1 a č. 2 ke zřizovacím listinám: 
Mateřské školy Kuřim, Zborovská 883, okres Brno-venkov, příspěvkové 
organizace, 
Základní školy, Kuřim, Jungmannova 813, okres Brno-venkov, příspěvkové 
organizace, 
Základní školy Kuřim, Tyršova 1255, okres Brno-venkov, příspěvkové 
organizace. 
(Příloha č. 12, 12A, 12B, 12C, předkládá J. Koláček, zpracovala Mgr. H. Němcová) 

 
Dne 6. 10. 2009 schválilo Zastupitelstvo města Kuřimi nové zřizovací listiny všech tří školských 
příspěvkových organizací. Ve zřizovacích listinách je, krom jiného, vymezena v přílohách č. 1 a č. 2 
hodnota nemovitého a movitého majetku, který byl školám předán k hospodaření. Hodnota majetku se 
však každý rok mění z důvodu nákupu nového vybavení, vyřazování nepotřebného majetku nebo 
stavebních úprav. Z toho důvodu je třeba každoročně schválit aktuální účetní hodnotu nemovitého 
i movitého majetku PO, a to dle jejich účetní uzávěrky k 31. 12. 2012. 
Rada města Kuřimi na své schůzi dne 24. 4. 2013 schválila účetní uzávěrky k 31. 12. 2012 všech tří 
školských příspěvkových organizací. Žádám proto Zastupitelstvo města Kuřimi o schválení 
aktualizovaných příloh č. 1 a č. 2 ke zřizovacím listinám všech školských příspěvkových organizací 
v Kuřimi. 
Účetní hodnota movitého i nemovitého majetku dle inventarizace příspěvkových organizací je uvedena 
k 31. 12. 2012 a souhlasí s účetní hodnotou majetku uvedenou v účetních uzávěrkách příspěvkových 
organizací. Položkové soupisy veškerého movitého i nemovitého majetku (inventární seznamy, včetně 
přírůstků a odpisů) jsou uloženy v příspěvkových organizacích (dle Článku 5 odst. 3 zřizovacích listin). 
 
Přílohy: 

1. Příloha č. 1 a č. 2 ke zřizovací listině Mateřské školy Kuřim, Zborovská 887, okres Brno-
venkov, příspěvkové organizace; 

2. Příloha č. 1 a č. 2 ke zřizovací listině Základní školy, Kuřim, Jungmannova 813, okres Brno-
venkov, příspěvkové organizace; 

3. Příloha č. 1 a č. 2 ke zřizovací listině Základní školy Kuřim, Tyršova 1255, okres Brno-venkov, 
příspěvkové organizace. 
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Přijaté usnesení: 292/2013 - RM doporučuje ZM schválit změnu příloh č. 1 a č. 2 ke zřizovací 
listině Mateřské školy Kuřim, Zborovská 887, okres Brno-venkov, příspěvkové 
organizace. 

 
Přijaté usnesení: 293/2013 - RM doporučuje ZM schválit změnu příloh č. 1 a č. 2 ke zřizovací 

listině Základní školy, Kuřim, Jungmannova 813, okres Brno-venkov, příspěvkové 
organizace. 

 
Přijaté usnesení: 294/2013 - RM doporučuje ZM schválit změnu příloh č. 1 a č. 2 ke zřizovací 

listině Základní školy Kuřim, Tyršova 1255, okres Brno-venkov, příspěvkové 
organizace. 

Bylo hlasováno pro všechna usnesení společně: pro 3, nepřítomni 2 (D. Sukalovský, 
D. Holman). 
 
 
 

13. Žádost Obce Česká o dar pro Mateřskou školu Česká, okres Brno – 
venkov, příspěvkovou organizaci a doplatek úvazků pedagogů 
(Příloha č. 13, 13A, předkládá J. Koláček, zpracovala Mgr. H. Němcová) 
 
Dne 17. 4. 2013 byla starostovi Města Kuřimi doručena žádost Obce Česká o dar pro Mateřskou školu 
Česká, okres Brno – venkov, příspěvkovou organizaci ve výši 200.000,- Kč. Darované finanční 
prostředky by byly použity na úpravu a vybavení prostor budovy mateřské školy, Česká 83, kam 
dochází na předškolní vzdělávání 20 dětí z Kuřimi. 
Zdůvodnění: 
1. Dne 19. 11. 2012 byla mezi Městem Kuřimí a Obcí Česká uzavřena smlouva o spolupráci, která se 
týkala docházky dětí s trvalým pobytem v Kuřimi do MŠ Česká, která je zřizována Obcí Česká. Obec 
Česká a mateřská škola se tímto zavázaly, že v případě volné kapacity v mateřské škole budou 
přednostně přijímány děti s trvalým pobytem v Kuřimi, a Město Kuřim se zavázalo platit Obci Česká 
provozní náklady v budově mateřské školy, Česká 83. Od 1. 1. 2013 nastoupilo a dochází do MŠ 
Česká 20 dětí z Kuřimi (viz příloha). 
Při projednávání této smlouvy, v srpnu 2012, nám byl Městem Kuřimí, konkrétně panem 
1. místostarostou Koláčkem, přislíben dar ve výši 200.000,- Kč, který měl finančně kompenzovat MŠ 
Česká věci a vybavení, které byly ponechány v původní budově mateřské školy pro děti z Kuřimi 
a nebyly přestěhovány do nové budovy. 
Ve dnech 8. 1. - 10. 1. 2013 proběhla v MŠ Česká kontrola Českou školní inspekcí a následně poté 
kontrola z KHS JMK. Předmětem kontroly hygieny byly, mimo jiné, požadavky na provoz mateřské 
školy dle Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) o hygieně potravin. V původní budově, kam 
dochází děti z Kuřimi, byly zjištěny určité nedostatky. Část již byla mateřskou školou odstraněna, 
avšak některé nedostatky budou muset být odstraněny v době mimo školní provoz, tj. během hlavních 
prázdnin. Po konzultaci s paní ředitelkou a učitelkami, které pracují v původní budově mateřské školy, 
sestavilo Zastupitelstvo obce Česká soupis věcí, které je třeba postupně opravit a přikoupit (viz 
příloha). 
Protože Obec Česká má již velmi omezené finanční prostředky pro mateřskou školu, z důvodu 
vybavení zařízením a pomůckami nové budovy, obrátila se starostka Obce Česká Ing. Jana Chiniová 
na Zastupitelstvo města Kuřimi se žádostí o finanční dar mateřské škole za účelem odstranění 
zbývajících zjištěných nedostatků v původní budově a tím pro děti z Kuřimi zachovat bezproblémový 
provoz. 
Navrhuji ZM, aby se dohodlo s Českou na poskytnutí peněžitého daru účelově neurčeného přímo MŠ 
Česká, jako určité kompenzace výdajů. Peněžitý dar účelově neurčený může ředitelka mateřské školy 
potom použít pro potřeby dovybavení a úprav v budově mateřské školy Česká 83. 
Aby mohla mateřská škola dar přijmout, musí být dle § 39b zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových 
pravidlech územních rozpočtů, v platném znění, uzavřena darovací smlouva mezi Městem Kuřimí, 
jako dárcem a Mateřskou školou, Česká, okres Brno – venkov, příspěvkovou organizací, jako 
obdarovaným. 
Návrh této smlouvy předkládám ZM ke schválení. 
Navrhuji žádosti vyhovět, z důvodu smluvního přednostního přijímání dětí z Kuřimi 
k předškolnímu vzdělávání v mateřské škole zřizované Obcí Česká. 
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2. Dále paní starostka nechává na laskavém zvážení Zastupitelstva města Kuřimi možnost doplácení 
úvazků dvou pedagogických pracovnic v původní budově mateřské školy, kam dochází 20 dětí 
z Kuřimi. Každá z těchto učitelek pracuje na částečný úvazek 0,85 (26,35 hod./týdně z 31 hodin, tj. 
5,27 hod./denně) a do plného úvazku jim chybí 0,15 (4,42 hod./týdně, tj. 0,93 hod./denně). Provoz 
mateřské školy však neumožňuje tento částečný úvazek dodržovat, tak obě paní učitelky pracují 
denně zdarma nad rámec své pracovní doby. Jelikož krajské normativy neberou ohled na odloučené 
pracoviště (pokud toto není v sousední obci) a finanční prostředky ze SR jsou přidělovány dle výkonů 
(počtu dětí), nemohla ředitelka školy paní učitelky přijmout na celý úvazek. Jednalo by se o doplatek 
0,30 úvazku celkem pro obě učitelky, což by na celorok činilo 97.200,- Kč i s odvody (8.100,- 
Kč/měsíc). 
Navrhuji doplatit plné úvazky od září 2013, což by za 4 kalendářní měsíce i s odvody činilo 
celkem 32.400,- Kč. 
 
Přílohy: Dopis Obce Česká zastupitelstvu 

Soupis prací 
Seznam dětí 
Žádost Obce Česká o dar 

 
Přijaté usnesení: 295/2013 - RM doporučuje ZM souhlasit s poskytnutím peněžitého daru účelově 

neurčeného Mateřské škole, Česká, okres Brno – venkov, příspěvkové organizaci 
ve výši 200.000,- Kč. 

 
Přijaté usnesení: 296/2013 - RM doporučuje ZM schválit uzavření darovací smlouvy mezi Městem 

Kuřimí, jako dárcem a Mateřskou školou, Česká, okres Brno – venkov, 
příspěvkovou organizací, jako obdarovaným. 

 
Přijaté usnesení: 297/2013 - RM doporučuje ZM souhlasit s vyčleněním finančních prostředků na 

doplacení úvazků pedagogických pracovnic Mateřské školy Česká, okres Brno – 
venkov, příspěvkové organizaci, a to od 1. 9. 2013, dle návrhu. 

Bylo hlasováno pro všechna usnesení společně: pro 3, nepřítomni 2 (D. Sukalovský, 
D. Holman). 
 
 

14. Účetní závěrka 2012 
(Příloha č. 14, 14A, předkládá Mgr. Ing. D. Sukalovský, zpracoval Ing. A. Varmužka) 
 
Za účetní období roku 2012 mají vybrané účetní jednotky poprvé povinnost schvalovat účetní závěrky, 
jež přinesla novela zákona o účetnictví, vyhlášená ve Sbírce zákonů pod č. 239/2012 s účinností od 
1. 8. 2012. U obcí připadá tato povinnost na ZM, u příspěvkových organizací zřízených obcí schvaluje 
účetní závěrku RM. 
 
Ministerstvo financí připravilo návrh prováděcí vyhlášky k zákonu o účetnictví (563/1991 Sb.), která 
upravuje podrobné postupy organizace schvalování účetních závěrek vybraných účetních jednotek 
a způsob poskytování součinnosti osob zúčastněných na tomto schvalování. Návrh vyhlášky je 
v současné době v legislativním procesu, dle informací MF předpokládaný termín publikace vychází 
na květen 2013 (informace z března). Předpokládaný termín nabytí účinnosti vyhlášky o schvalování 
účetních závěrek vybraných účetních jednotek je ve druhém čtvrtletí roku 2013. 
 
Na poradě ekonomických odborů na Krajském úřadu bylo doporučeno schválit účetní závěrky ještě 
před vydáním této vyhlášky, čímž bude povinnost pro rok 2013 splněna. V letošním roce proto toto 
schvalování předchází schválení závěrečného účtu obce, který vychází z dat účetní závěrky 
a doplňuje je o další podrobnější informace. Jelikož účetní závěrka je souhrnem účetních dat 
prezentovaných v účetních výkazech – Rozvaha, Výkaz zisku a ztrát, Příloha, Přehled o peněžních 
tocích a Přehled o změnách vlastního kapitálu, je určena pro ekonomy a takto je ji potřeba brát. 
V příštím roce bude schvalována spolu se závěrečným účtem, který tato data převádí do podoby 
srozumitelné i neekonomům. 
 
Přijaté usnesení: 298/2013 - RM doporučuje ZM schválit účetní závěrku města Kuřimi k datu 

31. 12. 2012, dle příloh. 
Hlasováno: pro 3, nepřítomni 2 (D. Sukalovský, D. Holman). 
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15. Výsledky hospodaření k 31. 3. 2013 
(Příloha č. 15, 15A, 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 
převyšujícími výdaje. V 1. čtvrtletí roku bývá rozpočet vzhledem k rozpracovanosti investičních akcí 
v přebytku, plnění příjmů bývá vyšší také vzhledem k úhradě různých poplatků vybíraných od občanů 
počátkem roku. 
 
Příjmy: 
Příjmová stránka rozpočtu je plněna ze 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 %, viz podrobnější rozbory dle 
ORG. 
 
Přijaté usnesení: 299/2013 - RM doporučuje ZM vzít na vědomí výsledky hospodaření města 

k 31. 3. 2013, s přebytkem hospodaření ve výši 24.301.930,86 Kč. 
Hlasováno: pro 3, nepřítomni 2 (D. Sukalovský, D. Holman). 
 
 
 

16. Informace o průběhu projednávání návrhu nového ÚP Kuřim 
(Příloha č. 16, předkládá Ing. O. Štarha, zpracovala Ing. V. Indrová)  
 
Zastupitelstvu města Kuřimi je předložena informace o průběhu projednávání návrhu nového ÚP 
Kuřim: 

- dokumentace návrhu nového ÚP Kuřim byla v prvním pololetí roku  2012 upravena do souladu 
se schválenými Zásadami územního rozvoje JMK, které byly vydány Zastupitelstvem 
Jihomoravského kraje dne 22. 9. 2011, usnesením č.1552/11/Z 25. 

- dne 15. 6. 2012 bylo oznámeno konání společného jednání o návrhu ÚP Kuřim s  termínem 
19. 7. 2012 v budově Krajského úřadu JMK 

- Zásady územního rozvoje JMK byly zrušeny rozsudkem Nejvyššího správního soudu ze dne 
21. 6. 2012, který nabyl účinnosti dnem jeho vyhlášení. 

- po rozsudku Nejvyššího správního soudu o zrušení Zásad územního rozvoje (tedy již při 
společném jednání) se návrh ÚP Kuřim dostal do situace, že předložená dokumentace není 
v souladu s nadřazenou dokumentací.  V platnosti je Politika územního rozvoje 2008. 

- na jednání Zastupitelstva města Kuřimi 13. 9. 2012 byla předložena informace o stavu 
pořizování ÚP Kuřim a ZM přijalo usnesení č.1147/2012, kterým schválilo pokračovat 
v projednávání návrhu ÚP s tím, že severní i jižní obchvat budou v návrhu ÚP Kuřim vedeny 
jako územní rezervy dopravních staveb. 

- Jihomoravský kraj podal ústavní stížnost k Ústavnímu soudu, proti rozsudku Nejvyššího 
správního soudu o zrušení ZÚR JMK. Právní situaci ve věci ZÚR je nutné průběžně sledovat 
a případně zajistit soulad s nadřazenou dokumentací.  

- K návrhu ÚP Kuřim byla ke společnému jednání vydána nesouhlasná stanoviska dotčených 
orgánů – OŽP MěÚ Kuřim a OŽP KrÚ JMK. 
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- Pro další projednávání ÚP Kuřim je nutné dokumentaci upravit ve smyslu požadavků 
dotčených orgánů, v souladu s nadřazenou dokumentací, v souladu s usnesením ZM 
1147/2012, v souladu s požadavky zák. č. 183/2006 S., v platném znění (po novele) 
a opětovně projednat dle stavebního zákona. 

- Na základě smlouvy o dílo uzavřené se zpracovatelem ÚP Kuřim Ing. arch. Kynčlem nelze na 
těchto projektových pracích pokračovat.   

- Město Kuřim zadalo výběr administrátora pro výběr zhotovitele PD návrhu ÚP Kuřim dle 
požadavků zákona o zadávání veřejných zakázkách. 

 
 
 

17. 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. 17, předkládá Ing. O. Štarha, zpracovala Ing. V. Indrová) 
 
Zastupitelstvu města Kuřimi je předložena informace o doručené výzvě, 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. 
 
 
 

18. Informace o požadavku stavebního zákona na zajištění právního 
stavu územně plánovací dokumentace (dále jen „ÚPD“) 
(Příloha č. 18, předkládá Ing. O. Štarha, zpracovala Ing. V. Indrová) 
 
MěÚ Kuřim, odbor investiční (dále jen pořizovatel) jako orgán příslušný dle ustanovení § 6 odst. 
1 písm. c) zákona č.183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon, dále jen 
SZ), ve znění pozdějších předpisů předkládá ZM informaci, týkající se požadavku stavebního zákona, 
uvedeného v §55 odst. 5) po novele, na zajištění právního stavu územně plánovací dokumentace. 
Odbor investiční, jako pořizovatel územně plánovací dokumentace pro správní obvod ORP Kuřim, na 
základě seminářů a pracovních porad JMK, pořádaných k novele stavebního zákona, platné od 
1. 1. 2013 rozeslal všem obcím ORP Kuřim informaci o požadavku, vyplývajícího z § 55 odst. 5) 
stavebního zákona, v platném znění a §14 odst. 2) vyhlášky č.500/2006 Sb., o územně plánovacích 
podkladech, územně plánovací dokumentaci a způsobu evidence územně plánovací činnosti na 
zajištění právního stavu dokumentace po vydání poslední změny územního plánu. 
Informace byla rozeslána všem starostům obcí správního obvodu dopisem č. j. MK/3520/13 ze dne 
18. 3. 2013. 
Pro obce, které mají záměr schválit pořízení změny platné ÚPD platí výše uvedené požadavky také 
a při schvalování pořízení změny v zastupitelstvu obce je nutné upozornit na požadavky SZ, vyčlenit 
finanční prostředky a smluvně s projektantem ošetřit i vyhotovení právního stavu dokumentace. 
Pro obec, u které je ve fázi projednávání změna územního plánu, tedy vyplývá požadavek na 
zpracování dokumentace zahrnující právní stav. To je stav dokumentace, zahrnující všechny vydané 
změny ÚPD, včetně poslední. Projektant musí prověřit platnost všech výkresů a textové části 
a zaznamenat všechny vydané změny do jedné dokumentace. Právní stav zahrnuje v sobě kompletní 
platný ÚP včetně všech 12 vydaných změn. Platný ÚPN SÚ (dále jen územní plán sídelního útvaru) 
Kuřim však není k dispozici v digitální podobě a „překreslení“ ÚPD včetně změn do podkladu 
katastrální mapy není zcela jednoduchý a bezproblémový úkon, z čehož bude vyplývat cena za jeho 
vyhotovení. 
U starších ÚPD (tj. územních plánů sídelních útvarů a územních plánů obcí) vzhledem k náročnosti 
prací a počtu vydaných změn se může u pořízení právního stavu dokumentace jednat o vyšší finanční 
náklady pro obec, značně převyšující samotné pořízení změny ÚPD. Je proto lépe vyžádat cenovou 
nabídku na vyhotovení právního stavu dokumentace a každé další pořízení změny ÚPD důkladně 
zvážit. Uvedené informace platí pro všechny obce, které mají platný územní plán. 
Odhadované náklady (nejedná se o cenovou nabídku) na pořízení právního stavu ÚPN SÚ Kuřim 
projektantem ÚP Kuřim činí řádově 250 tis. Kč bez DPH. Vzhledem k finanční náročnosti vyhotovení 
právního stavu a dle stavebního zákona daného požadavku pořídit právní stav po poslední změně 
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(kterou je změna č. XII, případně bude změna č. XIII) by mohla nastat situace, že k vydání další 
změny bez právního stavu nebude dáno kladné stanovisko a finanční prostředky na pořízení změny 
vynaložené žadatelem o změnu by byly vydány marně. 
Pořizovatel požádal v této věci o stanovisko k požadavku právního stavu nadřízený orgán – KrÚ JMK, 
dosud jsme neobdrželi k dané záležitosti vyjádření. Jihomoravský kraj, odbor územního plánování 
a stavebního řádu s ohledem na četné dotazy zástupců i jiných ORP si vyžádal stanovisko 
Ministerstva pro místní rozvoj. 
Zastupitelstvo města Kuřimi schválilo koncem loňského roku pořízení nových změn č. XIII a č. XIV 
ÚPN SÚ Kuřim. Pořízení změny č. XIII ÚPN SÚ Kuřim bylo zahájeno, avšak zatím nebylo schváleno 
zadání, neboť k návrhu zadání je vydáno podmíněně souhlasné stanovisko dotčeného orgánu – OŽP 
Kuřim.  
Projednání změny č. XIV ÚPN SÚ Kuřim zatím zahájeno nebylo z důvodu nevyjasněné situace 
ohledně požadavku právního stavu a rizika marně vynaložených finančních prostředků na pořízení 
změny. Žadatelé o změnu byli o výše uvedené situaci pořizovatelem písemně informování dopisem ze 
dne 22. 2. 2013. 
 
Návrh usnesení: RM doporučuje ZM vzít na vědomí informaci o požadavku zák. č.183/2006 Sb., 

v platném znění na vyhotovení právního stavu dokumentace. 
O tomto usnesení nebylo hlasováno. 
 
 
 

19. Stav investiční výstavby 2013 
(Příloha č. 19, 19A, předkládá Ing. O. Štarha, zpracoval Bartoš) 
 
Odbor investiční předkládá Zastupitelstvu města informace o stavu rozpracovanosti investiční 
výstavby na rok 2013 k datu 7. 5. 2013. 
 
Přílohy: stav investiční výstavby 
 
 
 

20. Výkup pozemku u protihlukové stěny – Románková, Řehůřková 
(Příloha č. 20, 20A, 20B, 20C, předkládá Mgr. Ing. D. Sukalovský, zpracovali S. Bartoš, Mgr. P. Kavka, 
Ing. V. Fidrmucová) 
 
Na základě podkladů ze dne 29. 4. 2013 předkládá OMP k projednání materiál ve věci nákupu části 
pozemku p. č. 1165 k. ú. Kuřim. 
 
Vyjádření OI: 
„Při projednávání stavebního povolení na protihlukovou stěnu východního zhlaví nádraží ČD Kuřim 
jsme investora upozornili, že vybudováním stěny dojde k zamezení průchodu pro pěší mezi ulicí 
Boženy Němcové a Hybešova podél trati. Posunutí zdi tak, aby dosavadní průchod zůstal zachován, 
není z technických a bezpečnostních důvodů možné. Správa železniční dopravní cesty však na náš 
požadavek zachovat průchod reagovala vstřícně s tím, že projedná odkoupení části pozemku p. č. 
1165 k. ú. Kuřim tak, aby podél zdi bylo možno projít. Majitelky pozemku souhlasí s prodejem pouze 
za předpokladu, že bude koupena parcela celá. SŽDC však není ochotno celou parcelu odkoupit, 
protože ji celou nepotřebuje. Jediným řešením, jak zachovat průchod, je spoluúčast města na 
odkoupení parcely č. 1165. Problematické je její umístění mezi soukromými pozemky a pozemky 
Českých drah a SŽDC. Přístup je v současné době pěší z jedné strany přes pozemky ČD a druhé 
strany přes pozemky SŽDC.“ 
 
Pozemek p. č. 1165 v k. ú. Kuřim je dle platného ÚPN SÚ Kuřim součástí plochy pro bydlení (v RD 
městského typu), dle výkresu zónování ozn. jako zóna „UB“ a nachází se v ochranném pásmu 
železnice. 
 
Dle znaleckého posudku na ocenění nemovitosti č. 1874-23/13 ze dne 28. 2. 2013 jsou nemovitosti 
oceněny celkovou částkou ve výši 62.270,- Kč (pozemky 54 650 + oplocení 7.620,-), tj. 222,40 Kč/m

2
. 

Město Kuřim bude tedy vykupovat pozemek dle GP č. 2926-4/2013 o výměře 256 m
2
 za cenu 

v celkové výši 56.935,- Kč. Zbývající výměru 24 m
2 
chce vykoupit SŽDC. 
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V případě schválení odkupu pozemku OMP upozorňuje na nutnost přijetí rozpočtového opatření (viz 
materiál OF) ve výši 60.000,- Kč. Finanční plnění bude hrazeno z § 3639, ORG 9010 000 000. 
 
Vyjádření OMP: na místním šetření dne 3. 5. 2013 bylo zjištěno: 

- na pozemku leží hromada hlíny 
- v současné době je pozemek oplocen pouze ze dvou stran 
- na pozemek je přístup pouze z pozemku, který je ve vlastnictví Českých drah, a.s. 

 
OMP za současného vlastnického stavu nedoporučuje nákup předmětného pozemku a doporučuje 
tuto transakci uskutečnit až po vyjádření vlastníka sousedního pozemku p. č. 1164/1 v k. ú. Kuřim 
(České dráhy, a.s.) k možnosti jeho prodeje a výši kupní ceny. Tím by mělo totiž město zajištěno 
bezproblémový přístup k pozemku p. č. 1165  k. ú. Kuřim. 
 
Příloha A – snímek katastrální mapy 
Příloha B – GP 2926-4/2013 
Příloha C – kupní smlouva 
 
Přijaté usnesení: 300/2013 - RM doporučuje ZM schválit úplatné nabytí pozemku parc. č. 1165 dle 

GP č. 2926-4/2013 o výměře 256 m
2
 v k. ú. Kuřim za cenu 56.935,- Kč do 

vlastnictví Města Kuřimi od Květoslavy Románkové, (id. 7/12), trvale bytem 
xxxxxxxxxxxx Kuřim, a Aleny Řehůřkové (id. 5/12), trvale bytem xxxxxxxxxxxxxx 
Kuřim. 

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

21. Zápis z jednání Finančního výboru Zastupitelstva města Kuřimi 
(Příloha č. 21, 21A, předkládá Z. Kříž, zpracoval Ing. A. Varmužka) 
 
ZM je v příloze předkládán zápis ze zasedání finančního výboru ze dne 2. 5. 2013. 
 
Přijaté usnesení: 301/2013 - RM doporučuje ZM vzít na vědomí zápis ze zasedání finančního 

výboru ze dne 2. 5. 2013. 
Hlasováno: pro 3, nepřítomni 2 (D. Sukalovský, D. Holman). 
 
 
 

22. Rozpočtové opatření č. 3 
(Příloha č. 22, 22A, 22B, předkládá Mgr. Ing. D. Sukalovský, zpracoval Ing. A. Varmužka) 
 
V příloze je předkládán návrh rozpočtového opatření. 
 
Přijaté usnesení: 302/2013 - RM doporučuje ZM schválit rozpočtové opatření č. 3 k rozpočtu 

města na rok 2013, dle zápisu. 
Hlasováno: pro 3, nepřítomni 2 (D. Sukalovský, D. Holman). 
 
 
 

23. Nabytí jednotné kanalizace v ulici Tišnovská „ Za hřbitovem“ do 
majetku města 
(Příloha č. 23, 23A, 23B, předkládá Ing. O. Štarha, zpracovala Z. Perková) 
 
Vlastník jednotné kanalizace Státní statek Kuřim, státní podnik v likvidaci, nabídl bezúplatný převod 
kanalizace DN 300 – 500 BEO  v délce 507,30 m v ulici Tišnovská „Za hřbitovem“ Městu Kuřim 
v souladu s rozhodnutím ZM č. 1070/2010 ze dne 29. 6. 2010. 
Ministerstvo financí souhlasí s bezúplatným převodem jednotné kanalizace do majetku Města Kuřim, 
za předpokladu, že Město Kuřim ustoupí od požadavku vůči Státnímu statku Kuřim, s. p., v likvidaci na 
úhradu nákladů vynaložených na opravu havarijního stavu kanalizace. 
Náklady na opravu kanalizace v roce 2010 byly ve výši 240.739,- Kč.  
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Příloha: Situační nákres kanalizace 
Dopis Ministerstva financí 

 
Přijaté usnesení: 303/2013 - RM doporučuje ZM schválit bezúplatné nabytí jednotné kanalizace 

v ul. Tišnovská „Za hřbitovem“ DN 300-500 BEO v délce 507,30 m do majetku 
Města Kuřimi od Státního statku Kuřim, státního podniku v likvidaci, se sídlem 
Kuřim 664 34, IČ 00212989. 

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

24. Televizní kabelové rozvody Kuřim - zpráva 
(Příloha č. 24, 24A, předkládá Mgr. Ing. D. Sukalovský, zpracoval Mgr. P. Kavka) 
 
Zastupitelstvo města schválilo dne 16. 10. 2012 následující usnesení: 
 
„ZM jmenuje pracovní skupinu ve věci přípravy prodeje nebo pronájmu televizních kabelových 
rozvodů v Kuřimi ve složení: 
 a) Ing. Drago Sukalovský 
 b) Mgr. Petr Kavka 
 c) Ing. Aleš Varmužka 
 d) Stanislav Bartoš 
 e) Radek Jízdný 
 f) Marek Svoboda 
S termínem předložení zprávy do 25. 4. 2013.“ 
 
Na základě tohoto usnesení je předkládána na vědomí zpráva o postupu prací. 
 
OMP ve věci zajistil ke spolupráci dva soudní znalce: 
 
a) Ing. Lucie Janíčková, soudní znalec pro obor ekonomika, oceňování nemovitostí a věcných 
břemen. Znalecký posudek podá informaci o jednotkových cenách věcných břemen v jednotlivých 
pozemcích dle jejich skutečného způsobu využití (chodníky, silnice, veřejná zeleň,…). Tato informace 
může mít zásadní vliv při případném prodeji majetku, neboť téměř celá síť je v pozemcích města 
a následné vypořádání věcných břemen může výrazně ovlivnit kupní cenu. Znalecký posudek by měl 
být dodán kolem 10. 5. 2013 a cena se bude pohybovat kolem 15.000,- Kč. 
 
b) Doc. Ing. Miloslav Filka, CSc., VUT Brno, fakulty elektrotechniky a komunikačních technologií, 
soudní znalec v oboru spoje a ekonomika se specializací na telekomunikace, optické 
a vysokorychlostní přenosy. V současné době probíhá sběr dat nutných pro vypracování znaleckého 
posudku. Očekávaný termín zpracování znaleckého posudku – polovina června 2013. Cena 350,- 
Kč/hod. 
 
OF: 
Společnost KABELOVÁ TELEVIZE CZ s.r.o. hradí městu nájemné v měsíčních intervalech, jehož výše 
je odvislá od počtu uživatelů (viz příloha). Platební morálka nájemce je dobrá. Za rok 2012 vybralo 
město na nájemném částku ve výši 1.933.932,- Kč. 
 
OI: 
Rozvod kabelové televize je současně užíván také pro provoz městského rozhlasu a to tak, že jsou na 
něm umístěny ampliony městského rozhlasu, avšak nepokrývají dostatečně zvukem celé město. 
Slouží pouze k tomu, aby upozornily na relaci městského rozhlasu, ale samotný poslech je nutno 
naladit v kabelové televizi. Při prodeji kabelové televize je tedy nutné buď smluvně zajistit provozování 
rozhlasu současnou technologií, anebo vybudovat rozhlasové vysílání městského rozhlasu na jiné 
technologii (bezdrátově, na rozvodech městského rozhlasu). 
 
V měsíci dubnu odbor investiční svolal schůzku s provozovatelem městského osvětlení panem 
Hrubým a dlouhodobým poradcem města ve věci veřejného osvětlení panem Hasoněm za účelem 
posouzení možnosti provozovat městský rozhlas na rozvodech veřejného osvětlení. Bylo 
konstatováno, že k problematice je nutno zpracovat odbornou analýzu tak, aby bylo možno finančně 
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ocenit novou technologii pro provozování městského rozhlasu. Výsledek předpokládáme koncem 
měsíce května. 
 
Starosta města D. Sukalovský předběžně jednal se stávajícím provozovatelem a jinými společnostmi 
obdobného zaměření. Stávající provozovatel (Kabelová televize CZ, s.r.o., Praha) má zájem TKR 
v Kuřimi dále provozovat, a to jak pokračovat v pronájmu TKR, tak případně zařízení TKR odkoupit. 
Předběžný zájem zúčastnit se výběrového řízení na další pronájem projevila firma Star-Mont, s.r.o., 
Pardubice. Předběžný zájem zúčastnit se výběrového řízení na prodej TKR projevila firma KME, s.r.o., 
Kuřim. Zájemci svoji účast pochopitelně zváží na základě konkrétních podmínek výběrového řízení. 
 
Příloha: předpis nájemného za březen (struktura plateb) 
 
Návrh usnesení: RM doporučuje ZM vzít na vědomí zprávu o postupu příprav ve věci prodeje či 

nájmu televizních kabelových rozvodů Kuřim. 
O tomto návrhu usnesení nebylo hlasováno. 
 
 
 

25. Informace: Budova „Služby školám“ 
(Příloha č. 25, předkládá a zpracoval Mgr. Ing. D. Sukalovský) 
 
Město Kuřim bude muset v nejbližších letech řešit nutnost zvýšit počet míst v základních školách, 
vzhledem k populačně silným ročníkům v první dekádě tohoto století. Jednou z možných variant se 
zdá být využití budovy č. p. 1227, ve vlastnictví Jihomoravského kraje, Žerotínovo náměstí 449/3, 
60182 Brno, donedávna sloužící potřebám Střediska služeb školám a Zařízení pro další vzdělávání 
pedagogických pracovníků Brno, Hybešova 15, 602 00 Brno. Tato budova se nachází v areálu 
Základní školy Jungmannova. Budova je postavena na parcele č. 2785/2 o výměře 1804 m

2
, rovněž 

ve vlastnictví JM kraje. Součástí areálu je rovněž další stavba s č. evidenčním 1338, vedená jako 
garáž, na pozemku p. č. 2785/3 o výměře 18 m

2
., také ve vlastnictví JM kraje. 

 
O této budově, jejím dalším využitím a případnému převodu na město Kuřim vedu již delší dobu různá 
jednání s následujícími výsledky: 
 
- „Služba škole“, zastoupená svým ředitelem p. Mgr. Janem Juříkem, vyhodnotila další vlastnictví jako 
neefektivní a označila budovu č. p. 1227 jako nepotřebný majetek, což oznámila dalším složkám JM 
kraje dopisem ze dne 5. 3. 2013, doplněným dne 12. 4. 2013, 
 
- na žádost odboru školství JM kraje se k věci vyjádřil odbor majetkový JM kraje, zastoupený 
vedoucím odboru p. Ing. Petrem Benešem. Na základě jednání navrhuje OM JM kraje, aby JM kraj 
jednal v této věci s městem Kuřim o výměně s případným doplatkem tak, aby výsledkem bylo, že 
z vlastnictví JM kraje přejde do vlastnictví města Kuřim budova „Služby škole“ včetně přiléhajících 
pozemků (budova č. p. 1227 vč. přiléhajících pozemků 2785/2 a 2785/3 a včetně stavby na pozemku 
2785/3) a z vlastnictví města Kuřim přejde do vlastnictví JM kraje: 

a) pozemek p. č. 486/3 o výměře 570 m
2
 a budova č. p. 1529 (budova ZUŠ Kuřim vč. 

pozemku pod budovou, ve vlastnictví města Kuřim), 
a/nebo  

b) pozemky 1452/4 o výměře 111 m
2
 a 1452/2 o výměře 290 m

2
 (vlastník Město Kuřim), na 

kterých se nachází budova č. p. 1084 (ve vlastnictví JM kraje, provozuje DDM Kuřim, budova 
v areálu ZŠ Jungmannova). 

 
- další postup ve věci nakládání s budovou č. p. 1227 navrhne odbor školství a případné majetkové 
změny musí schválit Zastupitelstvo JM Kraje. 
 
Dle mého názoru je nepřijatelné realizovat případnou směnu s doplatkem tak, aby do vlastnictví kraje 
přešla budova ZUŠ Kuřim vč. pozemku. Důvodem je dlouhodobá tendence, aby se zřizovateli 
základních uměleckých škol staly obce, ve kterých tato zařízení sídlí. V případě této směny by 
teoreticky v budoucnu mohlo dojít k ukončení činnosti ZUŠ a k jinému využití budovy, případně by tuto 
budovu muselo Město Kuřim od JM Kraje vykoupit zpět. 
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Navrhuji dále jednat s JM krajem o směně dle bodu b) výše, případně o jiném řešení (odkup budovy 
a pozemků). 
 
 
 

26. Zápis z jednání Výboru pro kulturu a spolkový život ZM Kuřimi 
(Příloha č. 26, 26A, 26B, 26C, předkládá Mgr. L. Ambrož, zpracovala P. Glosová) 
 
Dne 6. května 2013 zasedal Výbor pro kulturu a spolkový život ZM Kuřimi, který posuzoval podané 
žádosti o dotace z „Programu finanční podpory kulturní, sportovní a spolkové činnosti města Kuřimi“ 
z oblasti kulturní a spolkové činnosti. Po projednání jednotlivých žádostí navrhl udělení dotací ve výši 
67.000 Kč. 
 
Příloha č. A zápis z jednání Výboru pro kulturu a spolkový život ZM Kuřimi 
Příloha č. B tabulka žádostí o dotace z oblasti kulturní a spolkové činnosti 
Příloha č. C žádost o bezplatný pronájem KD 
 
Přijaté usnesení: 304/2013 - RM doporučuje ZM schválit bezúplatný pronájem sálu kulturního 

domu pro Občanské sdružení Kuřimský dámský klub, Kuřim, Na Královkách 897, 
IČ 01567462, na nácvik lidových písní a tanců. 

 
Přijaté usnesení: 305/2013 - RM doporučuje ZM schválit uzavření smluv o poskytnutí dotací 

z Programu finanční podpory kulturní, sportovní a spolkové činnosti města Kuřimi 
z oblasti kulturní a spolkové činnosti, v rámci výzvy roku 2013 v bodech a částkách 
podle přílohy. 

 
Přijaté usnesení: 306/2013 - RM doporučuje ZM schválit Výbor pro kulturu a spolkový život ZM 

vyhlášením ankety „Kuřimské kulturní činy (KuKuČ) 2013“, souhlasit s udělováním 
kuřimských kulturních cen města Kuřimi a pověřit Výbor pro kulturu a spolkový 
život ZM organizací. 

Bylo hlasováno pro všechna usnesení společně: pro 3, nepřítomni 2 (D. Sukalovský, 
D. Holman). 
 
 
 
 
První místostarosta ukončil jednání RM v 16,30 hodin. 
 
 
 
 
 
 
 
 
Jiří Koláček Ing. Oldřich Štarha 
1. místostarosta města místostarosta města 
 
 
 
 
 
 
Ověřovatel zápisu: Zdeněk Kříž 
 
 
 
V Kuřimi dne 7. 5. 2013 
 
Zapsala: Petra Glosová 
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Přílohy: 
1 Dotační program „Podpora obnovy kulturních památek prostřednictvím obcí 

s rozšířenou působností“ 
2, 2A Žádost o odložení termínu dokončení inventarizace majetku Základní školy 

Kuřim, Tyršova 1255, okres Brno-venkov, příspěvkové organizace 
3, 3A   Zpráva ředitele ZŠ Tyršova, Kuřim, o přijatých opatřeních 
4, 4A Žádost o schválení čerpání prostředků z investičního fondu Základní školy 

Kuřim, Tyršova 1255, okres Brno-venkov, příspěvkové organizace 
5, 5A, 5B  Rozhodnutí zadavatele o přidělení zakázky „Fotovoltaický systém ZŠ Tyršova“ 
6, 6A, 6B Rozhodnutí zadavatele o přidělení zakázky „Fotovoltaický systém ZŠ 

Jungmannova“ 
7 Výběrové řízení: „Zateplení MŠ na ulici Jungmannova v Kuřimi“ – schválení 

uzavření smlouvy o dílo 
8 Výběrové řízení: „Zateplení MŠ na ulici Komenského v Kuřimi“ – schválení 

uzavření smlouvy o dílo 
9, 9A, 9B Výběrové řízení „Zhotovitel projektové dokumentace stavby „Městská 

sportovní hala v Kuřimi“ – změna zadávací dokumentace 
10   Programová náplň informačního kanálu TKR Kuřim – jmenování komisí 


