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Z á p i s   č í s l o  14/2013 
 

ze schůze Rady města Kuřimi konané dne 22. 5. 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: PaedDr. David Holman 
 
 
Starosta zahájil jednání v 14,05 hodin, na zahájení jednání bylo přítomno 5 členů RM. 
RM je usnášeníschopná. 
 
 
Program jednání: 
 

1.  Plnění usnesení Rady města Kuřimi k 15. 5. 2013 
 

2.  Územní studie sídliště na Loučkách 
 

3.  Zpráva ředitele ZŠ Tyršova, Kuřim – doplnění materiálů 
 

4.  Schválení dalších členů Bytového družstva Sv. Ján Kuřim, družstvo 
4.1.  Ing. Kasim Al-Dury – žádost o zpětvzetí výpovědi nájmu 
4.2.  Vítězslav Schimmerle – nájemní smlouva na dobu určitou 
4.3.  Manželé Havránkovi – výpověď nájmu bytu 
4.4.  Manželé Pařízkovi – výpověď nájmu bytu 
4.5.  Manželé Kulíškovi – výpověď nájmu bytu 
4.6.  Manželé Maláskovi – výpověď nájmu bytu 
4.7.  Manželé Kuldanovi – dohoda o ukončení nájmu bytu 
4.8.  Manželé Dvořákovi – výpověď nájmu bytu 

 
5.  Sociální bydlení – objekt Tišnovská, chata Zlobice 

 
6.  Zřízení věcného břemene na pozemcích města ve prospěch KME, spol. s r.o. 

 
7.  E. ON Distribuce, a.s. – věcné břemeno pro stavbu „Kuřim, Hybešova, obnova 

NNv na NNk“ 
 

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

9.  Libor Červínek, bytem Šardice xxx – žádost o nájem pozemku na letní zahrádku 
 

10.  Wellness Kuřim s.r.o. – výpůjčka pozemku u polikliniky v Kuřimi 
 

11.  „Smlouva pro stavbu „II/385 Kuřim průtah – DSP, SP, IČ, AD“ 
 

12.  „Studie optických tras pro Město Kuřim“ 
 

13.  „Smlouva o spolupráci za účelem přípravy a realizace veřejně prospěšné stavby 
I/43 Kuřim-Podlesí, křižovatka“ 
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14.  Smlouva o umístění reklamy na silničním zábradlí 
 

15.  Rámcové smlouvy o obchodování na finančním trhu 
 

16.  Výběrové řízení „Zvýšení kvality procesního a finančního řízení města Kuřim 
a implementace opatření vedoucích k vyšší transparentnosti a otevřenosti MěÚ 
Kuřim“ 

 
17.  Rozhodnutí o přidělení zakázky města Kuřimi 

 
18.  Žádost o schválení čerpání prostředků z investičního fondu Mateřské školy 

Kuřim, Zborovská 887, okres Brno-venkov, příspěvkové organizace 
 

19.  Poskytnutí daru dětem mateřské školy a žákům základních škol zřizovaných 
Městem Kuřimí ke „Dni dětí“ 

 
20.  Smlouva pro vánoční koncert Jitky Zelenkové 

 
21.  Zpráva o činnosti a hospodaření Městské knihovny Kuřim za rok 2012 

 
22.  Zpráva o činnosti Centra sociálních služeb Kuřim 

 
23.  Zápis z jednání komise dopravy dne 13. 5. 2013 

 
24.  Zpráva o činnosti Jednotky sboru dobrovolných hasičů Kuřim za rok 2012 

 
25.  Manželé Křížovi – výpověď nájmu bytu 
25.1.  Tomáš Plavec – žádost o zřízení letní zahrádky 
25.2.  Manželé Štěpánkovi – nájemní smlouva 
25.3.  Tomáš Plavec – žádost o zřízení letní zahrádky – doplnění 
25.4.  Manželé Sarojanovi – nájemní smlouva 

 
26.  Rezignace a jmenování člena komise dopravy 

 
27.  Jmenování interního auditora 

 
28.  Zápis komise stavební ze dne 20. 5. 2013 

 
29.  Bytová jednotka č. 1173/4, ul. Tišnovská, Kuřim – další využití 

 
30.  Zpracování projektové dokumentace na zateplení Hasičské zbrojnice Kuřim 

 
31.  Rekonstrukce sportoviště u ZŠ Jungmannova Kuřim 

 
32.  Zpráva o posouzení a hodnocení nabídek pro veřejnou zakázku: „Zhotovitel 

projektové dokumentace stavby Městská sportovní hala v Kuřimi“ 
 

33.  Zpráva o posouzení a hodnocení nabídek pro veřejnou zakázku: „Zhotovitel 
projektové dokumentace stavby Společenské a kulturní centrum v Kuřimi“ 

 
 34.  Různé 
 
 
 
D. Sukalovský – materiál č. 2 „Územní studie sídliště na Loučkách“ bude přeložen na další jednání 
RM. Ing. arch. Kynčl se z jednání omluvil. 
D. Holman – kde je zpráva, jak byly vypořádány naše připomínky? 
D. Sukalovský – připomínky jsou zpracovány, materiál k tomu zašle. 
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4. Schválení dalších členů Bytového družstva Sv. Ján Kuřim, 
družstvo 
(Příloha č. 4, předkládá Mgr. Ing. D. Sukalovský, zpracovala A. Janoušková) 
 
Město Kuřim je většinový spoluvlastník družstevního bytu č. 4 v domě č. p. 1536 ul. Metelkova 
v Kuřimi. Podle pravidel stanovených pro poskytování dotací na výstavbu nájemních bytů a v souladu 
s uzavřenými smlouvami o sdružení, o výstavbě a o převodu nemovitostí město jako 51 % vlastník 
rozhoduje o budoucím pronájmu družstevních bytů členům družstva. 
 
Přijaté usnesení: 310/2013 - RM bere na vědomí uzavření „smlouvy o převodu členských práv 

a povinností v Bytovém družstvu Sv. Ján Kuřim, obec Kuřim“ mezi paní 
Květoslavou Němcovou, trvale bytem xxxxxxxxxxxxxxx 664 34 Kuřim, a manž. 
Petrem a Janou Němcovými, oba trvale bytem xxxxxxxxxxxxxx 664 34 Kuřim, 
a schvaluje budoucí pronájem bytové jednotky č. xxxxxxxxxx členům Bytového 
družstva Sv. Ján Kuřim, družstvo, se sídlem Jungmannova 968, 664 34 Kuřim, 
IČ 26277212 – manž. Petrovi a Janě Němcovým, oba trvale bytem xxxxxxxxxxxxx 
664 34 Kuřim. 

Hlasováno: pro 5. 
 
 
 

4.1. Ing. Kasim Al-Dury – žádost o zpětvzetí výpovědi nájmu 
(Příloha č. 4, 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 upraven nájemní smlouvou č. 299/2004 ze dne 19. 1. 
2005 na dobu neurčitou. 
RM na své schůzi dne 24. 4. 2013 pod č. usn. 223/2013 schválila panu Ing. Al-Durymu výpověď 
nájmu v jednoměsíční výpovědní lhůtě. Výpověď nájmu však nebyla panu Ing. Al-Durymu odeslána, 
neboť nájemce dne 29. 4. 2013 uhradil 4 nesplacené nájmy ve výši xxxxxxxxxx Kč, nájem za měsíc 
duben byl zaplacen dne 13. 5. 2013. Pan Ing. Al-Dury současně požádal dne 29. 4. 2013 o zpětvzetí 
výpovědi nájmu. 
OMP z důvodu aktivního přístupu nájemce a uhrazení jistiny dluhu, vč. splátkového kalendáře 
doporučuje žádosti o zpětvzetí výpovědi vyhovět. 
Řešení úroku z prodlení předloží OMP do následující RM. 
 
Přijaté usnesení: 311/2013 - RM schvaluje zpětvzetí výpovědi nájmu nebytového prostoru č. 844/9 

umístěného v I. nadzemním podlaží domu č. p. 839, 840, 841, 842, 843 a 844 v ul. 
Bezručova čtvrť v Kuřimi, jehož nájemcem je pan Ing. Kasim Al-Dury, trvale bytem 
xxxxxxxxxxxxxxx Kuřim, IČ 49487477. 

Hlasováno: pro 5. 
 
 
Na jednání se dostavil Mgr. P. Kavka – vedoucí odboru majetkoprávního. 
 
 

4.2. Vítězslav Schimmerle – nájemní smlouva na dobu určitou 
(Příloha č. 4, předkládá Mgr. Ing. D. Sukalovský, zpracovala A. Janoušková) 
 
Pan Vítězslav Schimmerle, trvale bytem xxxxxxxxxxxxx Kuřim, je nájemcem bytu v budově hasičské 
zbrojnice č. p. 236 na pozemku p. č. 292/1 vše k. ú. Kuřim. Nájemní smlouva byla uzavřena na dobu 
určitou dvou let (tj. do 31. 5. 2013). Jedná se o byt služební, kdy s nájmem bytu je spojena činnost 
domovníka a údržbáře objektu i hasičské techniky; na tyto práce je uzavřena dohoda o pracovní 
činnosti. 
Výbor SDH Kuřim doporučil, aby s panem Vítězslavem Schimmerlem byla nájemní smlouva uzavřena 
na další dva roky. 
OMP nemá námitek a doporučuje schválení nájemní smlouvy dle žádosti výboru SDH Kuřim. 
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Diskuse: 
D. Holman – ptá se, zda lze nájem prodloužit dodatkem, nebo je naopak potřeba vyhlásit záměr? 
P. Kavka – jedná se o služební byt, záměr se nevyhlašuje. 
 
Přijaté usnesení: 312/2013 - RM schvaluje uzavření nájemní smlouvy s panem Vítězslavem 

Schimmerlem, trvale bytem xxxxxxxxxxxxx Kuřim, jejímž předmětem je nájem bytu 
umístěného ve II. nadzemním podlaží objektu č. p. 236 (hasičská zbrojnice) na 
pozemku p. č. 292/1 vše k. ú. Kuřim, do 31. 5. 2015. 

Hlasováno: pro 5. 
 
 
 

4.3. Manželé Havránkovi – výpověď nájmu bytu 
(Příloha č. 4, 4A, předkládá Mgr. Ing. D. Sukalovský, zpracovala A. Janoušková) 
 
Manželé Vlastimil a Zdeňka Havránkovi jsou společnými nájemci obecního bytu č. xxxxxxx o velikosti 
2+1, který je umístěn ve II. NP bytového domu č. p. xxxx a xxxx v ul. xxxxxxxxxx na pozemcích p. č. 
4293 a p. č. 4294 vše v k. ú. Kuřim. Panu Havránkovi byl byt přidělen Rozhodnutím o přidělení bytu ze 
dne 15. 10. 1982. 
Dle výpisu z KN je od září 2011 paní Zdeňka Havránková vlastníkem rodinného domu č. p. xxx 
umístěného na pozemku p. č. 3374 o výměře 287 m

2
 v ul. xxxxxxxxxxxxx v obci a k. ú. Kuřim. 

Dle ustanovení § 711 odst. 2 písm. c) občanského zákoníku může pronajímatel vypovědět nájem bez 
přivolení soudu v případě, má-li nájemce dva nebo více bytů, vyjma případů, že na něm nelze 
spravedlivě požadovat, aby užíval pouze jeden byt. 
 
Komentář občanského zákoníku k uvedenému výpovědnímu důvodu zní takto: 
Pronajímatel může vypovědět nájem bytu v případě, že nájemce má dva a více bytů. Ustanovení musí 
být vykládáno tak, že pronajímateli svědčí právo na výpověď nájmu nejen v případě, kdy nájemci 
svědčí právo na užívání jiného bytu (nájem, výpůjčka, právo na bydlení vyplývající z rodinných 
poměrů), ale i v případě, že mu svědčí jiné právo, kterým může uspokojovat svou bytovou potřebu 
(vlastnické právo, věcné břemeno). Druhý byt musí být způsobilý uspokojit bytovou potřebu nájemce, 
případně obou manželů či celé jejich rodiny. Naplnění skutkové podstaty výpovědního důvodu (má 
dva a více bytů) ještě neznamená, že výkon tomuto právu je třeba dát v každém případě, soud vedle 
naplnění skutkové podstaty musí hodnotit, zdali lze spravedlivě požadovat na nájemci, aby užíval jen 
jeden byt, respektive jinou nemovitost (nájemce užívá druhý byt v místě, kde pracuje, studuje apod., 
manželé mají ve společném nájmu manžely dva malé byty atd.). Důkazní břemeno dvou bytů vázne 
na straně pronajímatele, zatímco důkazní břemeno existence spravedlivého důvodu nese 
nájemce. 
 
Odbor majetkoprávní zaslal manž. Havránkovým výzvu k vysvětlení důvodů pro užívání více bytů. Dne 
29. 4. 2013 byl na odbor majetkoprávní doručen přípis pana Vlastimila Havránka st., kterým celou 
situaci objasňuje – viz Příloha A. 
 
Příloha A – přípis ze dne 29. 4. 2013 
 
Diskuse: 
D. Sukalovský – chybí stanovisko odboru majetkoprávního. 
D. Holman – doporučující, anebo nedoporučující, stanovisko našich právníků je nutné. 
P. Kavka – prověřování je složité, podle judikatury není zcela jasné, kde začínají hranice porušení 
dobrých mravů. Je na zvážení rady města, jak jednotlivé výpovědi posoudí. 
D. Sukalovský – žádá do příště doplnit stanovisko odboru majetkoprávního. Další možností je jednat 
s nájemníky o tržním nájemném. 
 
Návrh usnesení: RM schvaluje výpověď nájmu bytu č. xxxxxx umístěného ve II. NP bytového domu 

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

Hlasováno: pro 0, proti 5. 
Usnesení nebylo přijato. 
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4.4. Manželé Pařízkovi – výpověď nájmu bytu 
(Příloha č. 4, 4B, předkládá Mgr. Ing. D. Sukalovský, zpracovala A. Janoušková) 
 
Manželé Miloslav a Ivanka Pařízkovi jsou společnými nájemci obecního bytu č. xxxxxxxxxxx o velikosti 
3+1, který je umístěn v VI. NP bytového domu č. p. xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx na pozemcích p. č. 
4295 a p. č. 4296 vše v k. ú. Kuřim. Panu Pařízkovi byl byt přidělen Rozhodnutím o přidělení bytu ze 
dne 15. 10. 1982. 
Dle výpisu z KN jsou manž. Pařízkovi spoluvlastníky (SJM) rodinného domu č. p. xx umístěného na 
pozemku p. č. st. 107 o výměře 130 m

2
 v obci Brumov, k. ú. Brumov u Lomnice. Dále je pan Pařízek 

výlučným vlastníkem rodinného domu č. p. xx v obci Brumov – na této nemovitosti vázne věcné 
břemeno bytu pro pana Františka Pařízka. 
Dle ustanovení § 711 odst. 2 písm. c) občanského zákoníku může pronajímatel vypovědět nájem bez 
přivolení soudu v případě, má-li nájemce dva nebo více bytů, vyjma případů, že na něm nelze 
spravedlivě požadovat, aby užíval pouze jeden byt. 
 
Odbor majetkoprávní zaslal manž. Pařízkovým výzvu k vysvětlení důvodů pro užívání více bytů. Dne 
18. 4. 2013 byl na odbor majetkoprávní doručen přípis manž. Pařízkových, kterým celou situaci 
objasňují – viz příloha B. V přípise mj. uvádějí, že je v současné době jednání o převod domu č. p. xx 
na dceru. OMP zároveň na internetových stránkách realitní kanceláře zjistil, že je tato nemovitost 
nabízena k prodeji. 
 
Příloha B – přípis ze dne 18. 4. 2013 
 
Diskuse: 
Z. Kříž – ukládá odboru majetkoprávnímu prověřit dle judikatury výpovědní důvody. 
D. Sukalovský – navrhuje nyní o tomto usnesení nehlasovat. 
 
Návrh usnesení: RM schvaluje výpověď nájmu bytu č. 1207/10 umístěného v VI. NP bytového 

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

O tomto návrhu usnesení nebylo hlasováno. 
 
 
 

4.5. Manželé Kulíškovi – výpověď nájmu bytu 
(Příloha č. 4, 4C, 4D, 4E, předkládá Mgr. Ing. D. Sukalovský, zpracovala A. Janoušková) 
 
Manželé Zdeněk a Marie Kulíškovi jsou společnými nájemci obecního bytu č. xxxxxx o velikosti 2+1, 
který je umístěn ve III. NP bytového domu č. p. xxxxxxxx na ul. xxxxxxxxxxxxxxxx na pozemcích p. č. 
1812 a p. č. 1813 vše v k. ú. Kuřim. Panu Kulíškovi byl byt přidělen Rozhodnutím o přidělení 
podnikového bytu ze dne 22. 3. 1990. 
Dle výpisu z KN je pan Kulíšek výlučným vlastníkem rodinného domu č. p. xx umístěného na pozemku 
p. č. 625 o výměře 133 m

2
 v obci a k. ú. Lipůvka. 

Dle ustanovení § 711 odst. 2 písm. c) občanského zákoníku může pronajímatel vypovědět nájem bez 
přivolení soudu v případě, má-li nájemce dva nebo více bytů, vyjma případů, že na něm nelze 
spravedlivě požadovat, aby užíval pouze jeden byt. 
 
Odbor majetkoprávní zaslal manž. Kulíškovým výzvu k vysvětlení důvodů pro užívání více bytů. Dne 
17. 4. 2013 byl na odbor majetkoprávní doručen přípis manž. Kulíškových, kterým celou situaci 
objasňují – viz příloha C. Přílohou D je Usnesení Okresního soudu v Blansku ve věci řízení o dědictví. 
Dle tohoto usnesení mezi sebou dědici uzavřeli dohodu o vypořádání dědictví, podle níž nemovitost – 
rodinný dům č. p. xx v Lipůvce – nabývá pan Zdeněk Kulíšek. Z dohody však nevyplývá žádné užívací 
právo bratra pana Kulíška. Na listu vlastnictví žádné věcné břemeno zapsáno není a nebyla doložena 
ani nájemní smlouva. Užívání domu bratrem nájemce patrně vyplývá z nějaké ústní dohody. 
Pracovníci OMP osobně navštívili rodinný dům č. p. xx v Lipůvce, fotodokumentace tvoří přílohu E. 
 
Příloha C – přípis ze dne 17. 4. 2013 
Příloha D – usnesení Okresního soudu v Blansku – dohoda o vypořádání dědictví 
Příloha E – fotodokumentace 



 6 

 
Návrh usnesení: RM schvaluje výpověď nájmu bytu č. xxxxx umístěného ve III. NP bytového domu 

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

Hlasováno: pro 0, proti 1 (J. Koláček), zdrželi se 4 (D. Sukalovský, O. Štarha, Z. Kříž, 
D. Holman). 
Usnesení nebylo přijato. 
 
 
 

4.6. Manželé Maláskovi – výpověď nájmu bytu 
(Příloha č. 4, 4F, předkládá Mgr. Ing. D. Sukalovský, zpracovala A. Janoušková) 
 
Manželé Karel a Helena Maláskovi jsou společnými nájemci obecního bytu č. xxxxx o velikosti 2+1, 
který je umístěn ve III. NP bytového domu č. p. xxx a č. p. xxx v ul. xxxxxxxxxxxxxx na pozemcích p. č. 
1829 a p. č. 1828 vše v k. ú. Kuřim. S manž. Maláskovými byla dne 8. 7. 1998 uzavřena nájemní 
smlouva na dobu neurčitou. 
Dle výpisu z KN jsou manž. Maláskovi spoluvlastníky (SJM) rodinného domu č. p. xx umístěného na 
pozemku p. č. 11 o výměře 598 m

2
 v obci a k. ú. Moravské Knínice.  

Dle ustanovení § 711 odst. 2 písm. c) občanského zákoníku může pronajímatel vypovědět nájem bez 
přivolení soudu v případě, má-li nájemce dva nebo více bytů, vyjma případů, že na něm nelze 
spravedlivě požadovat, aby užíval pouze jeden byt. 
 
Odbor majetkoprávní zaslal manž. Maláskovým výzvu k vysvětlení důvodů pro užívání více bytů. Dne 
14. 5. 2013 byl na odbor majetkoprávní doručen přípis manž. Maláskových, kterým celou situaci 
objasňují – viz příloha F. 
 
Příloha F – přípis ze dne 14. 5. 2013 
 
Návrh usnesení: RM schvaluje výpověď nájmu bytu č. xxxxx umístěného ve III. NP bytového domu 

č. p. xxx a č. p. xxx v ul. xxxxxxxxxxxxxx Kuřim, manž. Karlovi a Heleně 
Maláskovým, oba trvale bytem xxxxxxxxxxxxxxx Kuřim, ve smyslu § 711 odst. 2 
písm. c) občanského zákoníku. Výpovědní lhůta činí 3 měsíce. 

Hlasováno: pro 0, proti 5. 
Usnesení nebylo přijato. 
 
 
 

4.7. Manželé Kuldanovi – dohoda o ukončení nájmu bytu 
(Příloha č. 4, předkládá Mgr. Ing. D. Sukalovský, zpracovala A. Janoušková) 
 
Rada města na své schůzi dne 24. 4. 2013 schválila pod č. usn. 224/2013 uzavření nájemní smlouvy 
k bytu č. xxxxx umístěného ve II. NP bytového domu č. p. xxxxxxxxxxxxxx v ul. xxxxxxx v Kuřimi 
manželům Františku a Ivetě Kuldanovým, oba trvale bytem xxxxxxxxxxxxxxxxxx Kuřim. Společní 
nájemci mají nyní uzavřenou nájemní smlouvu na dobu neurčitou k bytu č. 896/10, který je umístěn 
v podkroví bytového domu č. p. xxx, xxx v ul. xxxxxxxxxxxx v Kuřimi. Manž. Kuldanovi se chtějí 
přestěhovat k 1. 6. 2013, je tedy nutné ještě ukončit nájem ve stávajícím bytě. 
 
Přijaté usnesení: 313/2013 - RM schvaluje ukončení nájemní smlouvy uzavřené s manž. 

Františkem a Ivetou Kuldanovými, oba trvale bytem Kuřim, xxxxxxxxxxxxxxxx, 
jejímž předmětem je nájem bytové jednotky č. xxxxxxx umístěné v podkroví 
bytového domu č. p. xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx v Kuřimi, dohodou ke dni 31. 5. 
2013. 

Hlasováno: pro 5. 
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4.8. Manželé Dvořákovi – výpověď nájmu bytu 
(Příloha č. 4, předkládá Mgr. Ing. D. Sukalovský, zpracovala A. Janoušková) 
 
Manželé Miroslav a Zdeňka Dvořákovi jsou společnými nájemci obecního bytu č. xxxxxxx o velikosti 
2+1, který je umístěn v I. NP bytového domu č. p. xxx, č. p. xxx, č. p. xxx a č. p. xxx v ul. xx 
xxxxxxxxxxxx na pozemcích p. č. 1804, p. č. 1805, p. č. 1806 a p. č. 1807 vše v k. ú. Kuřim. S panem 
Dvořákem byla dne 2. 3. 1994 uzavřena nájemní smlouva na dobu neurčitou. 
Dle výpisu z KN jsou manž. Dvořákovi spoluvlastníky (SJM) bytu č. xxxxxxx v ul. Nádražní v Kuřimi. 
Dle ustanovení § 711 odst. 2 písm. c) občanského zákoníku může pronajímatel vypovědět nájem bez 
přivolení soudu v případě, má-li nájemce dva nebo více bytů, vyjma případů, že na něm nelze 
spravedlivě požadovat, aby užíval pouze jeden byt. 
 
Odbor majetkoprávní zaslal manž. Dvořákovým výzvu k vysvětlení důvodů pro užívání více bytů. 
Manželé Dvořákovi do 15. 5. 2013 důvody neobjasnili. OMP však zjistil z výpisu z KN, že bytová 
jednotka č. xxxxxxxxxx v ul. xxxxxxxxx v Kuřimi byla dne 19. 4. 2013 převedena darovací smlouvou na 
pana Miroslava Dvořáka ml., rok nar. xxxx. Tím odpadl důvod výpovědi nájmu bytu. 
 
 
 

25. Manželé Křížovi – výpověď nájmu bytu 
(Příloha č. 25, 25A, předkládá Mgr. Ing. D. Sukalovský, zpracovala A. Janoušková) 
 
Manželé Pavel a Anežka Křížovi jsou společnými nájemci obecního bytu č. xxxxx o velikosti 2+1, který 
je umístěn ve II. NP bytového domu č. p. xxx, č. p. xxx, č. p. xxx a č. p. xxx v ul. xxxxxxxxxxxx na 
pozemcích p. č. 1804, p. č. 1805, p. č. 1806 a p. č. 1807 vše v k. ú. Kuřim. Panu Křížovi byl byt 
přidělen „rozhodnutím o přidělení podnikového bytu“ ze dne 26. 8. 1975. 
Dle aktuálního výpisu z KN je pan Pavel Kříž výlučným vlastníkem stavby (dříve na LV uvedeno – 
rodinný dům) č. p. xx umístěné na pozemku p. č. st. 23 o výměře 209 m

2
 v obci Lísek, k. ú. Vojtěchov 

u Lísku, okres Žďár nad Sázavou. 
Dle ustanovení § 711 odst. 2 písm. c) občanského zákoníku může pronajímatel vypovědět nájem bez 
přivolení soudu v případě, má-li nájemce dva nebo více bytů, vyjma případů, že na něm nelze 
spravedlivě požadovat, aby užíval pouze jeden byt. 
 
Odbor majetkoprávní zaslal manž. Křížovým výzvu k vysvětlení důvodů pro užívání více bytů. Dne 
15. 5. 2013 byl na odbor majetkoprávní doručen přípis pana Pavla Kříže, kterým celou situaci 
objasňuje – viz příloha A. 
 
Příloha A – přípis ze dne 15. 5. 2013 
 
Návrh usnesení: RM schvaluje výpověď nájmu bytu č. xxxxxx umístěného ve II. NP bytového domu 

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

Hlasováno: pro 0, proti 5. 
Usnesení nebylo přijato. 
 
 
 

25.1. Tomáš Plavec – žádost o zřízení letní zahrádky 
(Příloha č. 25, předkládá Mgr. Ing. D. Sukalovský, zpracovala A. Janoušková) 
 
Pan Tomáš Plavec, trvale bytem Brno, xxxxxxxxxx, IČ 47941251, je nájemcem nebytových prostor 
umístěných v I. podzemním podlaží a II. nadzemním podlaží KD Kuřim. Podáním ze dne 17. 5. 2013 
požádal nájemce o povolení provozovat letní zahrádku před KD, tj. o nájem části pozemku p. č. 1810 
k. ú. Kuřim. 
OMP doporučuje, aby panu Plavcovi byl pozemek pronajat za stejných podmínek jako ostatním 
provozovatelům letních zahrádek, tzn. výše nájemného bude činit částku 300,- Kč/m

2
/rok. 
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Přijaté usnesení: 314/2013 - RM schvaluje záměr na pronájem části pozemku p. č. 1810, k. ú. 
Kuřim, o výměře 56,60 m

2
 v prostorách před objektem č. p. 902 (Kulturní dům 

Kuřim) na nám. Osvobození za účelem provozování letní zahrádky pro hostinskou 
činnost panu Tomáši Plavcovi, trvale bytem Brno, xxxxxxx, IČ 47941251, od 21. 6. 
2013 na dobu neurčitou, za cenu 300 Kč/m

2
/rok, s roční valorizací. 

Hlasováno: pro 5. 
 
 
 

25.3. Tomáš Plavec – žádost o zřízení letní zahrádky - doplnění 
(Příloha č. 25, 25B, předkládá Mgr. Ing. D. Sukalovský, zpracovala A. Janoušková) 
 
Dle § 39 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, nevyžaduje nájem nemovitého majetku obce na dobu 
kratší než 30 dnů předchozí vyhlášení záměru. OMP proto doporučuje přijmout následující usnesení: 
 
Příloha: – nájemní smlouva 
 
Přijaté usnesení: 315/2013 - RM schvaluje uzavření nájemní smlouvy na pronájem části pozemku 

p. č. 1810 k. ú. Kuřim o výměře 56,60 m
2
 v prostorách před objektem č. p. 902 

(Kulturní dům Kuřim) na nám. Osvobození za účelem provozování letní zahrádky 
pro hostinskou činnost za cenu 300 Kč/m

2
/rok panu Tomáši Plavcovi, trvale bytem 

Brno, xxxxxxxxxx, IČ 47941251, na dobu určitou od 23. 5. 2013 do 20. 6. 2013. 
Hlasováno: pro 5. 
 
 
 

25.2. Manželé Štěpánkovi – nájemní smlouva 
(Příloha č. 25, předkládá: Mgr. Ing. D. Sukalovský, zpracovala A. Janoušková) 
 
Dne 13. 5. 2013 proběhlo výběrové řízení z pořadníku č. 32 na obsazení bytu č. 1123/8 (2+1), který je 
umístěn v podkroví bytového domu č. p. 1122, 1123 a 1124 v ul. Bezručova čtvrť, Kuřim. 
K výběrovému řízení byli pozváni čtyři uchazeči, z nichž se dostavili tři – paní Musílková, pan Sarojan 
a manž. Štěpánkovi. K dohodě uchazečů nedošlo, takže o vítězi rozhodla „obálková metoda“. Vítězem 
se stali manž. Štěpánkovi s nabídnutou částkou 40.000,- Kč, která byla na pokladně MěÚ Kuřim 
zaplacena dne 17. 5. 2013. Manželé Štěpánkovi se chtějí přestěhovat k 1. 6. 2013. 
 
Přijaté usnesení: 316/2013 - RM schvaluje uzavření nájemní smlouvy s manž. Romanem 

Štěpánkem, trvale bytem xxxxxxxxxxxxxxxxxxx Kuřim, a Danielou Štěpánkovou, 
trvale bytem xxxxxxxxxxxxxxx Kuřim, jejímž předmětem je nájem bytu č. xxxxxxxxx 
umístěného v podkroví bytového domu č. p. xxxx, xxxx, xxxx v ul. xxxxxxxxxxxxxx 
v Kuřimi na dobu určitou do 31. 5. 2014 za nájemné ve výši 56,- Kč/m

2
/měs. + 

zálohy na služby. 
Hlasováno: pro 5. 
 
 
 

25.4. Manželé Sarojanovi – nájemní smlouva 
(Příloha č. 25, předkládá: Mgr. Ing. D. Sukalovský, zpracoval: A. Janoušková) 
 
Dne 15. 5. 2013 proběhlo výběrové řízení z pořadníku č. 32 na obsazení bytu č. 947/23 (1+kk), který 
je umístěn ve II. NP bytového domu č. p. 947 v ul. Wolkerova, Kuřim. K výběrovému řízení bylo 
pozváno pět uchazečů, z nichž se dostavili tři – paní Musílková, paní Sarojanová a paní Šimková. 
Manž. Štěpánkovi získali byt v předchozím výběrovém řízení. K dohodě uchazečů nedošlo, takže 
o vítězi rozhodla „obálková metoda“. Vítězem se stali manž. Sarojanovi s nabídnutou částkou xxxxxx,- 
Kč, která byla na pokladně MěÚ Kuřim zaplacena dne 20. 5. 2013. Manželé Sarojanovi se chtějí 
přestěhovat k 1. 6. 2013. 
 
Přijaté usnesení: 317/2013 - RM schvaluje uzavření nájemní smlouvy s manž. Sarikem a Sonou 

Sarojanovými, oba trvale bytem xxxxxxxxxxxxxxxxxx Kuřim, jejímž předmětem je 
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nájem bytu č. xxxxxxxx umístěného ve II. NP bytového domu č. p. xxx v ul. 
xxxxxxxxxxxx v Kuřimi na dobu určitou do 31. 5. 2014 za nájemné ve výši 56,- 
Kč/m

2
/měs. + zálohy na služby. 

Hlasováno: pro 5. 
 
 
 

8. Ing. Jindřich Fikar ml. – nájem zemědělských pozemků 
(Příloha č. 8, předkládá Mgr. Ing. D. Sukalovský, zpracoval Mgr. P. Kavka) 
 
Rada města schválila tato usnesení: 
č. 180/2013 
„RM schvaluje záměr na pronájem pozemků p. č. 3062/7, p. č. 3062/8, p. č. 3062/9, p. č. 3062/10, 
p. č. 3062/11, p. č. 3062/20, p. č. 3062/21, p. č. 3062/27, p. č. 3062/29 a p. č. 3062/30 vše v k. ú. 
Kuřim panu Jindřichu Fikarovi ml., trvale bytem xxxxxxxxxxxxxxx Kuřim, na dobu určitou 5 let za 
účelem vybudování pastviny pro hospodářská zvířata za nájemné ve výši 0,15 Kč/m

2
/rok s roční 

valorizací dle míry inflace.“ 
 
č. 188/2013 
RM schvaluje záměr na pronájem pozemku p. č. 3062/31 v k. ú. Kuřim panu Jindřichu Fikarovi ml., 
trvale bytem xxxxxxxxxxxxxxxxxx Kuřim, na dobu určitou 5 let za účelem vybudování pastviny pro 
hospodářská zvířata za nájemné ve výši 0,15,- Kč/m

2
/rok s roční valorizací dle míry inflace. 

 
Oba schválené záměry byly vyvěšeny na úřední desce současně a to v době od 17. 4. 2013 do 10. 5. 
2013. 
 
Dle zákona č. 128/2000 Sb., o obcích se může k záměru obce vyjádřit každý a může předložit své 
nabídky. Tohoto práva využil stávající nájemce těchto pozemků společnost HERBASTAR, spol. s r.o., 
se sídlem Kuřimská 90, Moravské Knínice, IČ 47915951, kdy dne 24. 4. 2013 podal „žádost o revokaci 
rozhodnutí Rady města Kuřimi“. Tato žádost byla na výzvu OMP ještě doplněna a konkretizována. 
Firma HERBASTAR uvádí následující: 
 
„Pronajaté pozemky byly v minulosti znehodnoceny výstavbou tzv. suchého poldru a to takovým 
způsobem, že na orné půdě bylo zřízeno staveniště se skládkou sutě, zeminy a stavebního materiálu. 
Abychom uvedli ornou půdu do původního stavu, naše náklady spočívaly v opakovaném odklízení 
kameniva, betonu a zbytku stavebních materiálů z orné půdy, a taktéž v odstraňování odpadu ze 
stavby ve formě dřeva, papírů, igelitových odpadů apod. Museli jsme také provést celkovou rekultivaci 
nejblíže přilehlého pozemku (cca 1 ha), který byl utužen pojezdy vozidel a manipulací s navezeným 
materiálem. Výše uvedené práce na rekultivaci orné půdy uvádíme víceméně z morálních důvodů, 
protože nechceme, aby naši vynaloženou práci zhodnotil jiný subjekt. Pokud však bude třeba, je 
možné tyto náklady zpětně finančně vyčíslit na základě výkazů práce. Naše nabídková cena je 0,20,- 
Kč/m

2
/rok.“ 

 
Vyjádření OMP: 
- vyhlášené záměry obsahovaly podstatné náležitosti možné budoucí nájemní smlouvy, tj. subjekt, 
předmět nájmu a výši nájemného, 
- ke schválenému záměru byla předložena nabídka třetího subjektu, kterou lze hodnotit jako 
ekonomicky výhodnější, 
- nelze tedy dle názoru OMP uzavřít nájemní smlouvu s Ing. Fikarem, neboť by se obec s ohledem na 
další nabídku nezachovala s „péčí řádného hospodáře“. Uzavřením smlouvy s firmou HERBASTAR by 
došlo k porušení podmínek záměru. 
- v rámci právní jistoty všech zúčastněných tedy OMP doporučuje vyhlášené záměry zrušit buď „bez 
náhrady“, nebo záměr vyhlásit znovu a to již bez konkretizace subjektu.  
 
Přijaté usnesení: 318/2013 - RM ruší usnesení č. 180/2013 ze dne 27. 3. 2013 ve věci vyhlášení 

záměru na pronájem zemědělských pozemků Ing. Jindřichu Fikarovi ml., Kuřim. 
 
Přijaté usnesení: 319/2013 - RM ruší usnesení č. 188/2013 ze dne 10. 4. 2013 ve věci vyhlášení 

záměru na pronájem zemědělského pozemku Ing. Jindřichu Fikarovi ml., Kuřim. 
Bylo hlasováno pro obě usnesení společně: pro 5. 
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Přijaté usnesení: 320/2013 - RM schvaluje záměr na pronájem pozemků p. č.  3062/7, p. č. 3062/8, 
p. č. 3062/9, p. č. 3062/10, p. č. 3062/11, p. č. 3062/20, p. č. 3062/21, p. č. 
3062/27, p. č. 3062/29, p. č. 3062/30 a p. č. 3062/31vše v k. ú. Kuřim, na dobu 
určitou od 1. 1. 2014 do 31. 12. 2018 za nájemné min. ve výši 0,20,- Kč/m

2
/rok 

s roční valorizací dle míry inflace. 
Hlasováno: pro 5. 
 
 
Z jednání odešel Mgr. P. Kavka. 
 
 
 

11. „Smlouva pro stavbu „II/385 Kuřim průtah – DSP, SP, IČ, AD“ 
(Příloha č. 11, 11A, předkládá Ing. O. Štarha, zpracoval S. Bartoš) 
 
Správa a údržba silnic JMK zaslala k podpisu smlouvu pro stavbu „II/385 Kuřim průtah – DSP, SP, IČ, 
AD, jejímž předmětem je příprava stavby a stanovení postupu při realizaci projektové dokumentace 
pro stavební povolení (DSP), soupisu prací (SP), zajištění inženýrské činnosti (IČ), a autorského 
dozoru (AD). 
DSP, IČ, SP budou realizovány v roce 2013-2014. Pokud nebude dohodnuto jinak. 
SÚS JMK zajistí financování DSP, SP, AD a IČ na stavební objekty, jejichž bude investorem. 
Město Kuřim bude financovat DSP, SP, AD a IČ na stavebních objektech, jejichž je investorem. 
 
Město Kuřim se zavazuje ke spolupráci při uzavírání smluv o budoucích smlouvách s vlastníky 
dotčených pozemků. 
Smluvní strany se dohodly na společném postupu směřujícímu k zadání veřejné zakázky na projekční 
práce pro všechny stavební objekty této smlouvy jednomu zhotoviteli. K veškerým právním úkonům 
v rámci zadávacího řízení na tyto objekty je zmocněna Správa a údržba silnic JMK.  
Úhradu nákladů vztahující se k zajišťovaným objektům městem bude hradit Město Kuřim. 
Konečné majetkoprávní vypořádání pozemků bude provedeno po dokončení stavby na základě 
zaměření skutečného provedení včetně rozdělení na budoucí vlastníky a správce, po vyhotovení 
geometrických plánů na oddělení pozemků a pro vyznačení věcného břemene a po vydání všech 
příslušných kolaudačních souhlasů. 
 
Diskuse: 
D. Sukalovský – toto musí schválit ZM, materiál nyní stáhneme z jednání a předložíme na příštím 
jednání RM. 
Z. Kříž – navrhuje změnit bod 5.3.a) – alespoň 5 dodavatelů. Dále aby bylo ošetřeno, do kdy má být 
stavební povolení. 
D. Holman – chybí zde investiční záměr, o kterém je řeč v odstavci I. Není jasné, co se chce od města 
a co udělá JMK. Proč přechody pro chodce na krajské komunikaci má vždy investovat město? V bodě 
4.4 návrhu smlouvy se město zavazuje ke spolupráci při uzavírání smluv s vlastníky dotčených 
pozemků. Proč i tam, kde jde o stavební objekty JMK na krajské komunikaci? A co to přesně 
znamená? Bod 4.6. žádá vysvětlit. Bod 5.3 a) neodpovídá vnitřní směrnici o zadávání veřejných 
zakázek. Nelze obeslat jen 3 dodavatele. Věta „standardní doba záruky bude stanovena minimálně na 
5 let“ nedává moc smysl. Není zde slůvko „standardní“ navíc? Navíc: standardně se slovo standardní 
píše s „d“. Dále: hodnotící komise má být dle návrhu pětičlenná, ale píše se zde jen o 3 členech za 
SÚS JmK a 1 za město Kuřim. Kdo je tím pátým? Navrhuji, aby to byl další zástupce města Kuřim. 
Dle bodu 5.5 nám SÚS JmK bude diktovat termíny uzavření smlouvy. Je to třeba podřídit režimu 
zasedání příslušných orgánů samosprávy. Zvažme i to, že další smlouvou se dle bodu 6.1. stanoví 
podmínky zadávacího řízení. I na to je potřeba čas. Město by mělo trvat na tom, aby v zadávacím 
řízení rozhodovalo kritérium ceny ze 100% a veškeré ostatní oprávněné nároky na dodavatele na 
způsob provedení a kvalitu, aby byly obsaženy v obchodních podmínkách zadání. Pak lze soutěžit jen 
cenu. 
 
Návrh usnesení: RM doporučuje ZM schválit smlouvu pro stavbu „II/385 Kuřim průtah – DSP, SP, 

IČ, AD“ na přípravu stavby a stanovení postupu při realizaci projektové 
dokumentace pro stavební povolení (DSP), soupisu prací (SP), zajištění 
inženýrské činnosti (IČ) a autorského dozoru (AD). 
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12. „Studie optických tras pro Město Kuřim“ 
(Příloha č. 12, 12A, předkládá Ing. O. Štarha, zpracoval S. Bartoš) 
 
V současné době prověřujeme možnost spolupráce a využití optických sítí společnosti KME spol. 
s r.o., Tyršova 16, 664 34 Kuřim, pro potřeby města a městských organizací. Jde zejména 
o telefonování přes jednu telefonní ústřednu a centrální datové uložiště. Další možnosti využití budou 
zkoumány ve studii. 
Představa je taková, že město bude využívat jak stávající, tak v budoucnu budované optické sítě firmy 
KME spol. s r.o. pro své účely. Síť bude udržovat společnost KME spol. s r.o. Město umožní uložení 
kabelů na městské pozemky za symbolickou cenu věcného břemene. Tam, kde bude město provádět 
výkopy pro inženýrské sítě, umožní společnosti KME spol. s r.o. souběžné uložení chrániček pro 
optickou síť. 
K tomu, abychom mohli smlouvu uzavřít, potřebujeme znát naše vlastní potřeby a možnosti, které lze 
prověřit zpracováním minimálně studie. Protože pro společnost KME spol. s r.o. dlouhodobě 
projektuje společnost Telekomunikační montáže s.r.o., Uherčice, oslovili jsme tuto společnost, 
prodiskutovali s nimi naše potřeby a požádali je o návrh ceny za již zmiňovanou studii. Ve spolupráci 
s našimi informatiky navrhujeme jejich cenu akceptovat. 
Společnost Telekomunikační montáže, s.r.o., Uherčice 356, zaslala cenovou nabídku na „Studii 
optických tras pro Město Kuřim“, která zpracovává trasy a propojení objektů města (19 míst – dle 
zadání). 
Po jednání se společností KME, spol. s r.o., došla k tomuto stanovisku: 
Optické trasy budou vycházet z topologie tras již zbudovaných a nově projektovaných, jež jsou 
v majetku nebo je spravuje společnost KME spol. s r.o. Samostatný okruh optických vláken lze zřídit 
za pomoci aktivní technologie. Pro záměr propojení jednotlivých zájmových bodů je tato varianta 
technicky nejlepším a finančně nejméně nákladným řešením. 
Obsah studie: 
- úvodní údaje 
- zadávací dokumentace studie 
- technická zpráva 
- výkresová dokumentace (přehledná mapa) 
- zákres tras do katastrálních map (stávající trasy KME, projektované trasy KME a nové trasy 

k jednotlivým městským objektům) 
- zákres tras do digitálních map (stávající trasy KME, projektované trasy KME a nové trasy 

k jednotlivým městským objektům) 
- seznam pozemků dotčených stavbou 
- výkaz výměr povrchů 
- návrh řešení telefonie mezi jednotlivými zájmovými body, případně řešení další technologie dle 

požadavku zákazníka 
Studie bude 4 x v tištěné podobě a 4 x digitálně. 
 
Příloha: cenová nabídka 
 
Diskuse: 
D. Holman – je to nepřijatelně drahé. Určitě proto, že byl osloven jediný dodavatel. Proč nemůže být 
osloveno více dodavatelů? 
O. Štarha – pokud neschválíme, co se bude dít dále? 
D. Sukalovský – navrhuje stažení materiálu. 
O. Štarha – stahuje materiál z jednání, bude se jednat o nižší ceně. 
 
Návrh usnesení: RM schvaluje zpracování „Studie optických tras pro Město Kuřim“, a schvaluje 

zpracovatele studie společnost Telekomunikační montáže, s.r.o., Uherčice 356, 
691 62 Uherčice, v ceně 170.600 Kč bez DPH, tj. 206.426 Kč s DPH. Částka bude 
čerpána z ORG 1 008 000 000 Projekty. 

 
 
Z jednání se vzdálil v 14,50 hod. D. Sukalovský. 
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13. „Smlouva o spolupráci za účelem přípravy a realizace veřejně 
prospěšné stavby I/43 Kuřim-Podlesí, křižovatka“ 
(Příloha č. 13, 13A, předkládá Ing. O. Štarha, zpracoval S. Bartoš) 
 
Ředitelství silnic a dálnic ČR zaslalo k podpisu smlouvu o spolupráci, jejímž předmětem je zajištění 
spolupráce smluvních stran při přípravě a realizaci akce I/43 Kuřim – Podlesí, křižovatka, jejímž 
investorem je Ředitelství silnic a dálnic ČR Závod Brno. Město Kuřim se bude spolupodílet finančně 
na přípravě a realizaci pro stavební objekt SO 431 – veřejné osvětlení, který se bude v rámci stavby 
budovat.  
Celková výše finanční spoluúčasti Města Kuřimi činí 45.000,- bez DPH, 54.450,- Kč s DPH (stanovila 
firma Linio Plan, s.r.o.). Akce bude financována z ORG 1 239 000 000 Odbočovací pruh Podlesí. 
 
stavební náklady z dokumentace pro zadání stavby 40.000,- Kč bez DPH 48.400,- Kč s DPH 
náklady na zpracování projektové dokumentace    3.000,- Kč bez DPH   3.630,- Kč s DPH 
náklady na inženýrskou činnost pro stavební povolení   2.000,- Kč bez DPH    2.420,- Kč s DPH  
 
Předpokládaný termín zahájení stavby je 06/2013. 
Předpokládaný termín dokončení stavby je 12/2013. 
 
Přijaté usnesení: 321/2013 - RM schvaluje smlouvu o spolupráci mezi ŘSD ČR a Městem Kuřim za 

účelem přípravy a realizace veřejně prospěšné stavby I/43 Kuřim – Podlesí, 
křižovatka. 

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

14. Smlouva o umístění reklamy na silničním zábradlí 
(Příloha č. 14, 14A, předkládá Ing. O. Štarha, zpracovala Mgr. D. Montagová) 
 
Pan Petr Ondrášek podal za Sportovní klub Kuřim, se sídlem U Stadionu 697, 664 34 Kuřim, 
IČ 44947712, žádost o umístění reklamní plochy za účelem reklamní komunikace oddílu házené 
v rozsahu 1 pole silničního zábradlí v Kuřimi, nám. 1. května v počtu 2 ks. Reklamní plochu žádá 
umístit od 1. 7. 2013 do 31. 12. 2013. 
Dle usnesení RM č. 414/2012 ze dne 25. 7. 2012 je cena za užití plochy 400,-Kč/1 pole/měsíc 
vyčíslena na 5.808,- Kč (vč. DPH). Současně v tomto usnesení je stanovena také částka za kulturní, 
společenské a sportovní akce 100,- Kč/1pole/měsíc, celková cena dle této sazby činí 1.452,-Kč. 
Vzhledem k tomu že město Kuřim podporuje sportovní činnost oddílů v Kuřimi, navrhuje OI v případě 
Sportovního klubu Kuřim použít nižší sazbu. 
 
Příloha: Smlouva o umístění reklamy na silničním zábradlí 
 
Přijaté usnesení: 322/2013 - RM schvaluje uzavření smlouvy o umístění reklamy na silničním 

zábradlí v Kuřimi, nám. 1. května, se Sportovním klubem Kuřim, se sídlem 
U Stadionu 697, 664 34 Kuřim, IČ 44947712. Reklamní tabule v počtu 2 ks bude 
umístěna v rozsahu 1 pole na dobu od 1. 7. 2013 do 31. 12. 2013 za cenu 1.452,- 
Kč. 

Hlasováno: pro 4, nepřítomen 1 (D. Sukalovský). 
 
 
Na jednání se dostavil v 14,52 hod. Ing. A. Varmužka – vedoucí odboru finančního. 
 
 
 

15. Rámcové smlouvy o obchodování na finančním trhu 
(Příloha č. 15, 15A, 15B, předkládá Mgr. Ing. D. Sukalovský, zpracoval Ing. A. Varmužka) 
 
RM uložila OF přípravu soutěže o zajištění úrokové sazby úvěru na výstavbu Wellness. Pro možnost 
uzavření obchodu je třeba mít s bankami, které tyto produkty nabízejí, uzavřeny rámcové smlouvy 
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o obchodování (uzavření obchodu) na finančním trhu. V těchto smlouvách se k ničemu nezavazujeme, 
nicméně jsou nutné pro to, abychom mohli produkt úrokového zajištění poptat. 
Ke schválení jsou předkládány smlouvy dvou bank, které se pravidelně účastní výběrových řízení na 
poskytování úvěrových služeb pro město – tedy Komerční banky a České spořitelny. 
Po schválení těchto smluv by bylo připraveno zadání soutěže (parametry), které by posoudila RM 
a předložila je ke schválení ZM. Samotná soutěž by proběhla po tomto schvalovacím procesu. 
 
Diskuse: 
A. Varmužka – v současné době je velký zájem bankovních domů nabídnout zajištění úrokových 
sazeb. Nyní lze zafixovat úvěr na výstavbu wellness a tím zůstanou úrokové sazby v konstantní výši. 
Zafixovat úrok bylo také možné již při uzavření smlouvy, zastupitelstvo rozhodlo o pohyblivé sazbě. 
O. Štarha – byl by také konzervativní a usnesení neschválil. 
A. Varmužka – pokud budou nyní usnesení schválena, ve smlouvách se k ničemu nezavazujeme a lze 
je využít v budoucnosti, o konkrétních podmínkách fixace by muselo rozhodnout zastupitelstvo. 
 
Návrh usnesení: RM schvaluje uzavření rámcové smlouvy o obchodování na finančním trhu 

s Českou spořitelnou, a.s., Olbrachtova 1929/62, 140 00 Praha, IČ 45244782. 
Hlasováno: pro 0, proti 4, nepřítomen 1 (D. Sukalovský). 
Usnesení nebylo přijato. 
 
Návrh usnesení: RM schvaluje uzavření smlouvy o uzavření obchodu na finančním trhu s Komerční 

bankou, a.s., Na Příkopě 33 čp. 969, 114 07 Praha, IČ 45317054. 
Hlasováno: pro 0, proti 4, nepřítomen 1 (D. Sukalovský). 
Usnesení nebylo přijato. 
 
 
Z jednání odešel v 15,01 hod. Ing. A. Varmužka. 
 
 
 

16. Výběrové řízení „Zvýšení kvality procesního a finančního řízení 
města Kuřim a implementace opatření vedoucích k vyšší 
transparentnosti a otevřenosti MěÚ Kuřim“ 
Zahájení zadávacího řízení na výběr dodavatele veřejné zakázky města Kuřim 
Název (předmět) zakázky: „Zvýšení kvality procesního a finančního řízení města Kuřim 

a implementace opatření vedoucích k vyšší transparentnosti 
a otevřenosti MěÚ Kuřim“ 

Evidenční číslo v knize zakázek: VZ–KÚ–2013/001 
Zajišťující odbor (ZO):   KÚ 
(Příloha č. 16, 16A, 16B, předkládá Ing. D. Sukalovský, zpracovala Bc. Jana Švédová) 
 
Jedná se o výběrové řízení na výše uvedenou akci, a to v režimu podlimitní veřejné zakázky na služby 
zadávanou ve zjednodušeném podlimitním řízení. Služby budou spočívat v: 

1. Rozvoj strategického plánování a tvorba zásadních strategických koncepcí obce  
2. Implementace aktuálních metod postupů v oblasti finančního řízení města Kuřim  
3. Zefektivnění řízení lidských zdrojů na úřadu  
4. Implementace systémových opatření vedoucích k vyšší transparentnosti a otevřenosti úřadu  
5. Vzdělávání zaměstnanců a zastupitelů v oblastech strategického, finančního a personálního 

řízení  
Akce je kryta v rozpočtu města částkou 583 711,- Kč, dále se předpokládá dotace ze ESF ve výši 
3.307.696,40 Kč. 
Zajišťujícím odborem pro tuto akci je odbor kancelář úřadu, odpovědná osoba Mgr. 
A. Zimmermannová. Administraci VŘ provádí fa advokátní kancelář Janstová, Smetana & Nevečeřal. 
AK Janstová, Smetana & Nevečeřal sestavila zadávací dokumentaci, kterou projektový tým projektu 
průběžně připomínkoval. Na základě výše uvedeného KÚ doporučuje radě města schválit zahájení 
zadávacího řízení, zadávací dokumentaci a návrh smlouvy o dílo a návrh členů hodnotící komise. 
Termíny pro podání nabídek budou upřesněny před zveřejněním výzvy v souladu s lhůtami danými 
v zákoně o veřejných zakázkách.  
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Návrh členů komise pro otvírání obálek:  Návrh náhradníků komise pro otvírání obálek: 
1. Mgr. Ing. Drago Sukalovský  1. Jiří Koláček 
2. Mgr. Alena Zimmermannová  2. Ing. O. Štarha 
3. Ing. Aleš Varmužka   3. H. Koláčková 

 
Návrh členů hodnotící komise:   Návrh náhradníků hodnotící komise: 

1. Mgr. Ing. Drago Sukalovský  1. Ing. Oldřich Štarha 
2. Jiří Koláček    2. Jan Herman 
3. Ing. Petr Němec   3. Zdeněk Kříž 
4. Bc. Jana Švédová   4. Hana Koláčková 
5. Mgr. Alena Zimmermannová  5. Ing. Aleš Varmužka 

Zapisovatel: Mgr. Petr Prášek – advokát fa Janstová, Smetana & Nevečeřal 
 
Příloha č. 1:  Zadávací dokumentace 
Příloha č. 2:  Návrh smlouvy o dílo 
 
Diskuse: 
D. Holman – jde o vyhazování veřejných prostředků. Není důležité, že podstatnou část představuje 
dotace. Zásadně nesouhlasí s podobným přístupem. Projekt „Efektivní úřad“ považuje za naprosto 
neefektivní. 
 
Přijaté usnesení: 323/2013 - RM schvaluje zahájení zadávacího řízení k podání nabídky na 

podlimitní veřejnou zakázku na služby zadávanou ve zjednodušeném podlimitním 
řízení s názvem „Zvýšení kvality procesního a finančního řízení města Kuřim 
a implementace opatření vedoucích k vyšší transparentnosti a otevřenosti MěÚ 
Kuřim“, dále schvaluje zadávací dokumentaci vč. návrhu smlouvy o dílo 
a jmenuje členy a náhradníky komise pro otvírání obálek a členy a náhradníky 
hodnotící komise ve složení podle návrhu. 

Hlasováno: pro 3, proti 1 (D. Holman), nepřítomen 1 (D. Sukalovský). 
 
 
 

17. Rozhodnutí o přidělení zakázky města Kuřimi 
Evidenční číslo zakázky: D-KÚ-2013-001 
(Příloha č. 17, 17A, 17B, 17C, 17D, předkládá J. Koláček, Ing. O. Štarha, zpracovali M. Svoboda, Mgr. 
R. Novák, DiS.) 
 
Na vyhlášenou výzvu schválenou RM dne 10. 4. 2013 pod č. usnesení 182/2013 reagovaly celkem 
čtyři společnosti. Výběrová komise na základě předložených nabídek navrhuje uzavření smlouvy 
s vítězným uchazečem na část C, zrušení výběrového řízení v části A a B, z důvodu předpokládaných 
vyšších úspor, které budou dosaženy sloučením obou částí v jednu a úpravou zadávací dokumentace 
(viz protokol o jednání hodnotící komise). 
Hodnotící komise navrhuje dále RM vypsání nového zadávacího řízení, které upravuje požadavky 
zadavatele a slučuje veřejnou zakázku do jedné části. 
 
Příloha č. 1: Zpráva o posouzení a hodnocení nabídek D-KÚ-2013-001 
Příloha č. 2: Protokol o jednání hodnotící komise 
Příloha č. 3: Výzva k podání nabídky D-KÚ-2013-002 
Příloha č. 4: Návrh složení výběrové komise 
 
Přijaté usnesení: 324/2013 - RM souhlasí s výsledkem hodnocení uvedeným ve zprávě 

o posouzení a hodnocení nabídek na zakázku Výběr poskytovatele 
telekomunikačních služeb a souhlasí s uzavřením smlouvy o poskytování 
mobilního internetu se společností Telefónica O2 Czech Republic, a.s., se sídlem 
za Brumlovkou 266/2, 140 22 Praha 4, IČ 60193336, v celkové hodnotě 71.148,- 
Kč. 

 
Přijaté usnesení: 325/2013 - RM ruší zadávací řízení na zakázku „Výběr poskytovatele 

telekomunikačních služeb“ pod ev. číslem D-KÚ-2013-001 v části A. Mobilní 
telefony a v části B. Pevné linky, schvaluje zadávací řízení na výběr dodavatele 



 15 

zakázky „Výběr poskytovatele telekomunikačních služeb“ pod ev. číslem D-KÚ-
2013-002, schvaluje výzvu k podání nabídky na uvedenou akci a jmenuje členy 
a náhradníky hodnotící komise dle přílohy. 

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

18. Žádost o schválení čerpání prostředků z investičního fondu 
Mateřské školy Kuřim, Zborovská 887, okres Brno-venkov, 
příspěvkové organizace 
(Příloha č. 18, 18A, předkládá J. Koláček, zpracovala Mgr. H. Němcová) 
 
Ředitelka Mateřské školy Kuřim, Zborovská 887, okres Brno-venkov, příspěvkové organizace Mgr. 
Lenka Slámová požádala, 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 
2.380.000,- Kč. 
Hodnota investičního fondu Mateřské školy Kuřim, Zborovská 887, okres Brno-venkov, příspěvkové 
organizace ke dni 13. 5. 2013 je 2.923.000,- Kč. 
Použití investičního fondu: 

- výměna plastových oken v budově Zborovská 887 a Kpt. Jaroše 147 - havarijní stav
 930.000,-Kč 

- zakoupení herních prvků pro děti v budově Komenského 1011, Kpt. Jaroše 147 
 300.000,-Kč 

- zakoupení systému EKV a CCTV na otevírání budov čipy (Zborovská 887, Jungmannova 885, 
Brněnská 1775, Komenského 1011)      
 500.000,-Kč 

- zakoupení konvektomatu do školní kuchyně     
 650.000,-Kč 

Celkem mateřská škola žádá čerpat z investičního fondu 2.380.000,- Kč. 
 
Investiční fond příspěvkové organizace vzniká z odpisů dlouhodobého majetku. 
 
Příloha: Žádost ředitelky mateřské školy o schválení čerpání investičního fondu 
 
Diskuse: 
D. Holman – je proti zavedení čipů, protože dle jeho zjištění v objektu nedošlo k žádné pojistné 
události a rizika zde neodpovídají finančním prostředkům, které se mají investovat do snížení tohoto 
rizika. Jinak souhlasí se všemi opatřeními s drobnými výhradami. 
 
Přijaté usnesení: 326/2013 - RM schvaluje čerpání prostředků z investičního fondu Mateřské školy 

Kuřim, Zborovská 887, okres Brno-venkov, příspěvkové organizace ve výši 
2.380.000 Kč dle přílohy. 

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

19. Poskytnutí daru dětem mateřské školy a žákům základních škol 
zřizovaných Městem Kuřimí ke „Dni dětí“ 
(Příloha č. 19, předkládá J. Koláček, zpracovala Mgr. H. Němcová) 
 
Z důvodu podpory otužování, plavání a pohybu kuřimských dětí a žáků navrhuji poskytnout dar ke „Dni 
dětí“ formou 1 volného celodenního vstupu do krytého bazénu Wellness Kuřim pro všechny děti 
a žáky navštěvující kuřimskou mateřskou školu a obě základní školy. 
 
Počet dětí v mateřské škole: 441 
Hodnota 1 celodenního plného vstupného: 180,- Kč 
Celkem: 441 * 180 = 79.380,- Kč  
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Počet žáků v obou základních školách: 901 (ZŠJ – 434, ZŠT – 467) 
Hodnota 1 celodenního plného vstupného: 205,- Kč 
Celkem: 901 * 205 = 184.705,- Kč 
 
Celková hodnota daru: 79.380 + 184.705 = 264.085,- Kč 
 
Dar bude realizován formou nákupu vstupenek Městem Kuřimí. Předání dětem a žákům proběhne 
prostřednictvím ředitelů škol dle přiložených seznamů. 
 
V případě schválení RM je třeba přijmout rozpočtové opatření. 
 
Přílohy: 
Seznam dětí MŠ 
Seznam žáků ZŠJ 
Seznam žáků ZŠT. 
 
 
Na jednání se vrátil v 15,08 hod. D. Sukalovský a Ing. A. Varmužka. 
 
 
Diskuse: 
D. Holman – z jakého ORGu se bude hradit? Proč se to předkládá radě a ne zastupitelstvu? 
A. Varmužka – nejsou na to vyčleněny peníze. Dle pravidel může rada města zvyšovat ORG do 20 %. 
J. Koláček – stahuje materiál z jednání. Bude předloženo do jednání zastupitelstva města. 
 
Návrh usnesení: RM schvaluje poskytnutí daru ke „Dni dětí“ ve formě poukázky na celodenní 

vstupné do bazénu Wellness Kuřim pro všechny děti mateřské školy a žáky 
základních škol zřizovaných Městem Kuřimí dle příloh. 

 
 
Z jednání odešel v 15,11 hod. Ing. A. Varmužka. 
 
 
 

20. Smlouva pro vánoční koncert Jitky Zelenkové 
(Příloha č. 20, 20A, předkládá J. Koláček, zpracovala V. Štěpánová) 
 
Předkládám RM ke schválení smlouvu agenturou TOP Production, zastoupenou MgA. Janem 
Smolíkem, která zajišťuje koncerty zpěvačky Jitky Zelenkové. Vzhledem k částce, která je vyšší než 
xxxxxxx Kč, žádám radu města o schválení smlouvy. 
Koncert je plánovaný na 9. 12. 2013 a dle vyjádření programového pracovníka splníme všechny 
technické požadavky smlouvy. 
 
Hrazeno z ORG: 9056 
Kapitola: 5169 služby (v současné době je ve službách zůstatek k čerpání 790.000,00 Kč). 
 
Příloha: smlouva 
 
 
Diskuse: 
D. Holman – není si jist, že je uplatňovaný postup nezveřejňování smluv s umělci oprávněný. 
 
Přijaté usnesení: 327/2013 - RM schvaluje smlouvu s agenturou TOP Production pro vánoční 

koncert Jitky Zelenkové dne 9. 12. 2013 
Hlasováno: pro 5. 
 
 
 
Na jednání se dostavil v 15,12 hod. Mgr. S. Plchot – ředitel základní školy Tyršova. 
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3. Zpráva ředitele ZŠ Tyršova, Kuřim – doplnění materiálů 
(Příloha č. 3, 3A, 3B, 3C, 3D, 3E, předkládá J. Koláček, zpracovala P. Glosová) 
 
Na jednání Rady města Kuřimi dne 7. 5. 2013 byla předložena zpráva ředitele školy ZŠ Tyršova, 
Kuřim, pana Mgr. S. Plchota, „ Zpráva ředitele školy o přijatých opatřeních v bodech 1. – 4. 
Rada města se touto zprávou zabývala a přijala usnesení, kterým požádala ředitele školy o doplnění 
předložené zprávy o materiály dle zápisu. 
 
267/2013 
RM žádá ředitele ZŠ Tyršova, Kuřim, Mgr. S. Plchota o doplnění předložené zprávy o materiály dle 
zápisu. 
 
Doplněné materiály dle usnesení č. 267/2013 jsou přílohou tohoto materiálu. 
 
Příloha: dopis paní L. V. 
 dopis ČŠI 
 pokyny k dohledu nad žáky 
 směrnice k BOZP 
 krizový plán 
 
Diskuse: 
D. Sukalovský – navrhuje uzavřít tuto záležitost na trojstranné schůzce, které se zúčastní za město 
Kuřim starosta města, ředitel školy Mgr. S. Plchot a paní L. Valentová. Problém vznikl špatnou 
komunikací. 
J. Koláček – souhlasí. Ředitel školy jednal s pí Valentovou pouze ústně a nebylo řešeno písemně, což 
je ponaučením do budoucna. 
S. Plchot – se schůzkou také souhlasí. Pracuje se na zpracování inventur, dne 6. 6. 2013 bude 
ředitelské volno a na inventurách se bude v tomto dni pokračovat. 
D. Sukalovský – termín schůzky zajistí a bude informovat ostatní strany. 
 
 
Z jednání odešel v 15,17 hod. Mgr. S. Plchot. 
 
 
 

30. Zpracování projektové dokumentace na zateplení Hasičské 
zbrojnice Kuřim 
(Příloha č. 30, předkládá Ing. O. Štarha, zpracovala Ing. J. Honců) 
 
Jedná se o zpracování energetického auditu, projektové dokumentace pro provedení stavby na 
zateplení a výměnu výplní otvorů objektu Hasičské zbrojnice v Kuřimi. Obdobně jako u objektu MŠ 
a ZŠ má město možnost požádat o dotace z programu Realizace úspor energie, Státního fondu 
životního prostředí. Od 06/2013 je předpoklad vyhlášení výzvy, projektovou dokumentaci byť v časové 
tísni je možné pořídit do ½ června, proto OI žádá Radu města o vyčlenění finanční prostředků na 
zpracování projektové dokumentace, energetického auditu a podání žádosti o dotace. Po prohlídce 
objektu s projektantem Ing. Titlem OI konstatuje, že hasičská zbrojnice si „nový kabát“ zaslouží 
vzhledem k umístění v centru města, ale také vzhledem ke svému stavebně technickému stavu, a to 
zejména stavu výplní otvorů. 
OI tedy na základě výše uvedeného žádá o vyčlenění fin. prostředků z ORG 1008 0000 00 „Projekty 
a studie“ ve výši 215.000,- Kč. Tato částka se na základě cenových nabídek a odhadů sestává ze: 

- zpracování projektu pro stavební povolení a realizační dokumentace 97.900,- Kč vč. DPH 
(ing. Titl) 

- zpracování energetického auditu 31.500,- Kč vč. DPH (ing. Kuklínková) 
- průzkum střešní konstrukce  13.100,- Kč vč. DPH (odhad) 
- vlhkostního průzkumu zdiva  10.000,- Kč vč. DPH (fa ESOX) 
- podání žádosti o dotace  60.000,- Kč vč. DPH (fa KANSPO) 

- celkem  212.500,- Kč vč. DPH 
Výše uvedené ceny jsou srovnatelné a adekvátní s cenami za projektové dokumentace, audity 
a podání žádostí pro zateplení MŠ a ZŠ v roce 2011. 
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Na ORG 1008 000 000 dosud vyčerpáno 0,- Kč 
Na ORG 1008 000 000 zbývá 1.500.000,- Kč 
 
Diskuse: 
J. Koláček – cena za audit je vysoká. 
O. Štarha – jistě se dá snížit. 
 
Přijaté usnesení: 328/2013 - RM souhlasí s vyčleněním částky 215.000 Kč z ORG 1008 0000 00 

„Projekty a studie“ na zpracování energetického auditu, projektové dokumentace 
a zpracování žádosti pro zateplení a výměnu výplní otvorů objektu Hasičské 
zbrojnice v Kuřimi. 

Hlasováno: pro 5. 
 
 
 

31. Rekonstrukce sportoviště u ZŠ Jungmannova Kuřim 
(Příloha č. 31, 31A, 31B, 31C, 31D, předkládá Ing. O. Štarha, zpracovala Ing. D. Ševčíková) 
 
Na veřejnou zakázku vyčlenilo zastupitelstvo města Kuřim na rok 2013 částku 7.300.000,- Kč. 
Ve spolupráci s administrátorem veřejné zakázky fy KANSPO připravil OI výzvu a zadávací 
dokumentaci na výběr zhotovitele stavby v zjednodušeném podlimitním řízení. 
OI požádal ÚRR o dotaci ze zdrojů Evropského Fondu pro regionální rozvoj prostřednictvím 
Regionálního operačního programu NUTS 2 Jihovýchod. Ačkoliv tento projekt zatím nebyl zařazen do 
seznamu schválených projektů ROP Jihovýchod, je reálná naděje, že se jej podaří do seznamu 
k financování zařadit dodatečně. Proto je výběrové řízení i realizace stavby organizována v režimu 
ROP Jihovýchod. 
OIRR doporučuje radě města schválit zahájení zadávacího řízení na výběr zhotovitele veřejné 
zakázky Rekonstrukce sportoviště u ZŠ Jungmannova Kuřim, znění výzvy k podání nabídky, 
zadávací dokumentace, návrh SOD a návrh členů a náhradníků hodnotící komise. 
 
Přílohy: Výzva k podání nabídky 
 Zadávací dokumentace 

Návrh SOD 
Návrh členů a náhradníků hodnotící komise 

 
Přijaté usnesení: 329/2013 - RM souhlasí se zahájením zadávacího řízení na výběr zhotovitele 

veřejné zakázky Rekonstrukce sportoviště u ZŠ Jungmannova Kuřim, schvaluje 
výzvu k podání nabídky, zadávací dokumentaci, návrh SOD a jmenuje členy 
a náhradníky hodnotící komise. 

Hlasováno: pro 5. 
 
 
 

32. Zpráva o posouzení a hodnocení nabídek pro veřejnou zakázku: 
„Zhotovitel projektové dokumentace stavby Městská sportovní hala 
v Kuřimi“ 
(Příloha č. 32, předkládá Ing. O. Štarha, zpracovala Ing. J. Honců) 
 
Na základě usnesení RM ze dne 27. 3. 2013 č. usnesení 160/2013 bylo zahájeno zadávací řízení na 
výše uvedenou zakázku zadávanou v jednacím řízení bez uveřejnění v návaznosti na soutěž o návrh 
vyhlášenou dne 16. 1. 2009.  
Dne 18. 4. 2013 byla odeslána výzva prvním čtyřem oceněným autorům a dne 29. 4. 2013 proběhlo 
jednací řízení, na které se dostavili tři autoři: 

 CUBOID ARCHITEKTI s.r.o. - dostavil se Ing. arch. Milan Vít, jednatel 

 Ing. arch. Jan Hendrych, Ing. arch. Jan Heller, Ing. arch. Petra Matuszková – dostavil se 
Ing. arch. Jan Heller 

 Makovský & partneři, s.r.o. – dostavil se Ing. arch. Daniel Makovský, jednatel 
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Dne 21. 5. 2013 proběhlo otevírání obálek s nabídkami a po té také posouzení a hodnocení nabídek, 
ve stanovené lhůtě byly odevzdány tři nabídky, které byly po kontrole shledány úplnými a zařazeny do 
hodnocení. Jedná se o nabídky: 
 Ing. Jan Hendrych     5.435.000,- Kč bez DPH 

CUBOID ARCHITEKTI s.r.o.   2.590.000,- Kč bez DPH 
Makovský a partneři, s.r.o.   4.400.000,- Kč bez DPH 

Komise přistoupila k hodnocení dle kritérií 50 % cena, 50 % umístění v soutěži o návrh. Na základě 
výpočtu vyhodnotila jako nejvýhodnější nabídku od spol. CUBOID ARCHITEKTI s.r.o. v celkové 
hodnotě 2.590.000,- Kč bez DPH tj. 3.133.900 Kč vč. DPH. 
 
Příloha: zpráva a o posouzení a hodnocení nabídek 
 
Diskuse: 
O. Štarha – upozorňuje, že vysoutěžená cena za projekt je nízká. 
D. Holman – upozorňuje, že je velice podobná jako cena za projekt haly v Boskovicích. A že není tak 
nízká, aby se za ní projekt haly nedal kvalitně připravit. 
O. Štarha – konstatuje, že „nízká cena“ není pro něj zas tak velký problém, ale obává se, že 
s architektem jsme vysoutěžili i projekt. 
D. Holman – upozorňuje, že ne projekt, ale optimalizaci vítězné studie. A tu musí architekt připravovat 
pod vedením OI i místostarosty odpovědného za investice. Proto věří, že naše představy odpovídající 
zadání ZM lze naplnit v rámci plánovaného procesu optimalizace původní studie. 
D. Sukalovský – s návrhem můžeme pracovat, ale musí to být s projektantem, který ho vypracoval. 
O. Štarha – Makovský nezávisle na nás vypracoval další návrh, který je komplexnější. 
D. Holman – nejedná se o návrh, který byl tato společnost odevzdala do soutěže. 
D. Sukalovský – návrh vítěze není špatný, ale návrh Makovského je pro naše podmínky funkčnější. 
O. Štarha – již v hodnotící komisi nebyl pro, proto nyní nebude pro schválení. 
D. Holman – připomíná, že rada nemá nyní za úkol posuzovat architektonické návrhy, které jí někdo 
podstrkává bokem. Úkolem rady je říct, jestli výběrové řízení proběhlo řádně a potvrdit vítěze. A pokud 
nikdo nezpochybňuje výběrové řízení, máme jen 2 možnosti: schválit závěry hodnotící komise, anebo 
soutěž zrušit. Obojí můžeme udělat hned, protože za 14 dní na radě budeme ve stejné situaci. 
D. Sukalovský – nyní můžeme vše zrušit nebo pokračovat tak, jak bylo vysoutěženo. Pokud počkáme 
do jednání další rady města, co jsme schopni zjistit a za 14 dní udělat? 
O. Štarha – na to bohužel neumí odpovědět. Výběr této koncepce není šťastný. Je zřejmé, že se 
architektonickou soutěží může dodavatel dostat do úzkých. 
D. Holman – připomíná, že architektonická soutěž byla zadána již v minulém volebním období a že 
nyní na ni město navazuje proto, že vedení města to tak chtělo. 
D. Sukalovský – během dalších 14 dní by se daly zjistit další informace, ale nemyslí si, že se něco 
změní. 
 
Přijaté usnesení: 330/2013 - RM souhlasí s výsledkem hodnocení uvedeným ve zprávě 

o posouzení a hodnocení nabídek pro veřejnou zakázku na služby s názvem 
„Zhotovitel projektové dokumentace stavby Městská sportovní hala v Kuřimi“, 
zadanou v jednacím řízení bez uveřejnění v návaznosti na soutěž o návrh 
vyhlášenou dne 16. 1. 2009 a vybírá jako nejvhodnější nabídku v zadávacím 
řízení na veřejnou zakázku s názvem „Zhotovitel projektové dokumentace stavby 
Městská sportovní hala v Kuřimi“ nabídku společnosti CUBOID ARCHITEKTI, 
s.r.o.,  se sídlem Praha 6 - Dejvice, Krohova 2595/43A, PSČ 160 00, 
IČ 274 58 822, s nabídkovou cenou 2.590.000 Kč bez DPH, tj. 3.133.900 Kč vč. 
DPH, a pověřuje starostu města k uzavření smlouvy o dílo. 

Hlasováno: pro 3 (D. Holman, D. Sukalovský, Z. Kříž), zdrželi se 2 (J. Koláček, O. Štarha). 
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33. Zpráva o posouzení a hodnocení nabídek pro veřejnou zakázku: 
„Zhotovitel projektové dokumentace stavby Společenské a kulturní 
centrum v Kuřimi“ 
(Příloha č. 33, předkládá Ing. O. Štarha, zpracovala Ing. J. Honců) 
 
Na základě usnesení RM ze dne 24. 4. 2013 č. usnesení 263/2013 bylo zahájeno zadávací řízení na 
výše uvedenou zakázku zadávanou v jednacím řízení bez uveřejnění v návaznosti na soutěž o návrh 
vyhlášenou dne 16. 1. 2009. 
Dne 25. 4. 2013 byla odeslána výzva prvním čtyřem oceněným autorům a dne 9. 5. 2013 proběhlo 
jednací řízení, na které se dostavili tři autoři: 

 ARCHTEAM PROJEKTOVÁ KANCELÁŘ s.r.o. – dostavil se Ing. arch. Milan Rak, Ph.D., 
jednatel 

 RadaArchitekti s.r.o. – dostavil se Ing. Irena Burková, na základě plné moci 

 SIAL architekti a inženýři spol. s r.o. Liberec – dostavil se Ing. Jiří Tauš, jednatel 
Dne 22. 5. 2013 proběhlo otevírání obálek s nabídkami a po té také posouzení a hodnocení nabídek, 
ve stanovené lhůtě byly odevzdány dvě nabídky, které byly po kontrole shledány úplnými a zařazeny 
do hodnocení. Jedná se o nabídky: 
1) Rada Architekti s.r.o.     7.500.000,- Kč bez DPH 
2) ARCHTEAM PROJEKTOVÁ KANCELÁŘ s.r.o. 7.200.000,- Kč bez DPH 
Komise přistoupila k hodnocení dle kritérií 50 % cena, 50 % umístění v soutěži o návrh. Na základě 
výpočtu vyhodnotila jako nejvýhodnější nabídku od spol. ARCHTEAM PROJEKTOVÁ KANCELÁŘ 
s.r.o. v celkové hodnotě 7.200.000,- Kč bez DPH tj. 8.640.000,- Kč vč. DPH. 
 
Příloha: zpráva a o posouzení a hodnocení nabídek 
 
Diskuse: 
D. Sukalovský – jednejme o ceně, je příliš vysoká. 
O. Štarha - materiál stahuje z jednání. 
 
 
 

27. Jmenování interního auditora 
(Příloha č. 27, 27A, předkládá: Ing. D. Sukalovský, zpracovala Mgr. A. Zimmermannová) 
 
Usnesením č. 135/2013 bylo k 1. 4. 2013 zřízeno pracovní místo interního auditora. 
Na obsazení nové pozice bylo vyhlášeno výběrové řízení, do kterého se přihlásily tři uchazečky. Jako 
nejlepší byla výběrovou komisí vyhodnocena Ing. Silvie Ondrášková. 
Podle ustanovení § 29 odst. 3 zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole, ve znění pozdějších 
předpisů, jmenuje interního auditora rada obce na návrh starosty. 
Starosta respektuje pořadí dané výběrovou komisí a radě města navrhuje ke jmenování Ing. Silvii 
Ondráškovou. Silvie Ondrášková návrh na jmenování přijímá. 
 
Příloha: Zápis z jednání hodnotící komise 
 
Diskuse: 
D. Holman – s vytvořením tohoto pracovního místa nesouhlasil, takže nebude mluvit ani do jeho 
obsazení. 
 
 
Z jednání se vzdálil v 15,58 hod. D. Holman. 
 
 
Z. Kříž – je pro schválení. 
 
Přijaté usnesení: 331/2013 - RM jmenuje na návrh starosty města dle ustanovení § 29 odst. 

3 zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole, ve znění pozdějších předpisů, do 
funkce interní auditorky Městského úřadu Kuřim Ing. Silvii Ondráškovou s účinností 
od 1. 9. 2013. 

Hlasováno: pro 3, zdržel se 1 (J. Koláček), nepřítomen 1 (D. Holman) 
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Z jednání odešel v 16 hod. Ing. O. Štarha. 
 
Na jednání se v 16,05 hod. dostavil S. Bartoš – vedoucí odboru investičního, pan Kráčman a na 
jednání se vrátil D. Holman. 
 
 
D. Sukalovský – přivítal na jednání pana Kráčmana, který žádá o zřízení manipulačního prostoru pro 
svou invalidní manželku. 
Z. Kříž – navrhuje vyčlenit manipulační prostor, který je ošetřen dopravním značením, aby nebyl 
využíván jako parkoviště ostatními motoristy. 
p. Kráčman – jedná se o zřízení zpevněného manipulačního prostoru (krátkodobé stání, nakládání 
a vykládání invalidní osoby) naproti rodinného domu v ul. Smetanova. Stání by bylo vybudováno ze 
zatravňovacích trávnic, v přední části by byly plné dlaždice. Stání je nutné vybudovat na protější 
straně z důvodu velkého spádu u domu, na šikmé ploše nelze nakládat invalidu. Navrhuje akci 
financovat jako spoluúčast s městem. 
D. Sukalovský – navrhuje podat žádost a předložit ji radě města s tím, že bude obsahovat zdůvodnění 
výše částky, která bude čerpána. 
D. Holman – doporučuje, aby šlo o tzv. drobnou investici s příspěvkem p. Kráčmana. 
Z. Kříž – ptá se, jaký by byl příspěvek p. Kráčmana? 
p. Kráčman – kolem 5.000 Kč. 
D. Holman – žádá S. Bartoše, aby provedl kalkulaci této úpravy. 
p. Kráčman – pokud by bylo možné, umístil by uzamykatelné sklopné zábrany, kterými by si 
manipulační plochu vyhradil. 
 
 
Z jednání odešel v 16,21 hod. p. Kráčman a S. Bartoš, vzdálil se J. Koláček. 
 
 
 

1. Plnění usnesení Rady města Kuřimi k 15. 5. 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. 
 
Odbor majetkoprávní žádá o posunutí termínu plnění usnesení RM: 
č. 12/2013 ze dne 15. 1. 2013 – uzavření nájemní smlouvy na část pozemku p. č. 1811 s panem 
Karlem Pohankou – umístění prodejního stánku s rychlým občerstvením - důvodem je, že pan 
Pohanka bývá často v nemocnici, telefonicky jsme se domlouvali na uzavření smlouvy od 1. 6. 2013; 
žádám prodloužení termínu raději do 30. 9. 2013. 
 
Příloha: nesplněné úkoly v mezidobí do 15. 5. 2013. 
 
Přijaté usnesení: 332/2013 - RM bere na vědomí stav plnění usnesení k 15. 5. 2013 a prodlužuje 

termín plnění usnesení č. 12/2013 do 30. 9. 2013. 
Hlasováno: pro 3, nepřítomni 2 (J. Koláček, O. Štarha). 
 
 
 
 

2. Územní studie sídliště na Loučkách 
(Příloha č. 2, CD, předkládá Ing. O. Štarha, zpracovala Ing. J. Honců) 
 
OI předkládá RM k projednání Územní studii sídliště na Loučkách a to z důvodů možností dalšího 
využití této studie. Studie bude na jednání RM prezentovat její autor Ing. arch. Jakub Kynčl. 
Studie byla pořízena v roce 2012, dne 12. 6. 2012 proběhlo její veřejné projednání (pon. není povinné 
za zákona), na jednání byli pozváni obyvatelé sídliště a komise města vyjma komise životního 
prostředí, které byla studie prezentována dodatečně dne 20. 8. 2013. 
 
Přílohy: výkres návrhu urbanistické koncepce + studie v PDF 
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Návrh usnesení: RM bere na vědomí zpracovanou územní studii sídliště Na Loučkách v Kuřimi. 
Materiál byl stažen z jednání. 
 
 
 

5. Sociální bydlení – objekt Tišnovská, chata Zlobice 
(Příloha č. 5, předkládá Mgr. Ing. D. Sukalovský, zpracovala J. Chaloupková) 
 
Jiří Peňáz, trvale bytem xxxxxxxxxxxxxxxxx 664 71 Veverská Bítýška, uzavřel dne 2. 12. 2011 
s městem Kuřim na základě usnesení RM č. 536/2011 ze dne 30. 11. 2011 smlouvu o ubytování 
č. 2011/O/0112, jejímž předmětem je ubytování v objektu sociálního bydlení na ul. Tišnovská 
č. p. 1182 v Kuřimi. 
Ivana Tomková, trvale bytem xxxxxxxxxxxxxxxxx 675 71 Náměšť nad Oslavou, uzavřela dne 
2. 12. 2011 s městem Kuřim na základě usnesení RM č. 537/2011 ze dne 30. 11. 2011 smlouvu 
o ubytování č. 2011/O/0113, jejímž předmětem je ubytování v objektu sociálního bydlení na 
ul. Tišnovská č. p. 1182 v Kuřimi. 
Užívání objektu sociálního bydlení výše jmenovanými je bezproblémové. Jelikož nemají nadále kde 
bydlet, žádají RM o prodloužení ubytování. 
OMP předkládá návrh na prodloužení smluv o ubytování o tři měsíce do 31. 8. 2013. 
 
RM schválila usnesením č. 178/2013 ze dne 27. 3. 2013 uzavření smlouvy o ubytování s Josefem 
Křížem, trvale bytem Jinačovice č. p. xx, jejímž předmětem je ubytování v objektu sociálního bydlení 
na ul. Tišnovská č. p. 1182 v Kuřimi do 30. 4. 2013. Jmenovanému se dosud nepodařilo získat jiné 
bydlení a požádal dne 3. 5. 2013 o prodloužení ubytování do 31. 5. 2013. 
 
Jan Krich, trvale bytem xxxxxxxxxxxxxx 664 34 Kuřim, uzavřel dne 18. 3. 2013 s městem Kuřim na 
základě usnesení RM č. 122/2013 ze dne 6. 3. 2013 nájemní smlouvu č. 2013/O/0018, jejímž 
předmětem je pronájem lůžka v chatě v lokalitě Zlobice do 31. 5. 2013. Jelikož nemá nadále kde 
bydlet, žádá RM o prodloužení uvedené nájemní smlouvy. OMP navrhuje prodloužit smlouvu o tři 
měsíce do 31. 8. 2013. 
 
Se všemi výše uvedenými návrhy na prodloužení smluv vyslovil souhlas inspektor veřejného pořádku. 
 
 
Na jednání se vrátil v 16,24 hod. J. Koláček. 
 
 
Přijaté usnesení: 333/2013 - RM schvaluje prodloužení smlouvy o ubytování č. 2011/O/0112 s Jiřím 

Peňázem, trvale bytem xxxxxxxxxxxxxxxxxxx 664 71 Veverská Bítýška, ve věci 
užívání místnosti č. 6 v objektu sociálního bydlení na ul. Tišnovská č. p. 1182 
v Kuřimi do 31. 8. 2013. 

 
Přijaté usnesení: 334/2013 - RM schvaluje prodloužení smlouvy o ubytování č. 2011/O/0113 

s Ivanou Tomkovou, trvale bytem xxxxxxxxxxxxxxxxxxx 675 71 Náměšť nad 
Oslavou, ve věci užívání místnosti č. 6 v objektu sociálního bydlení na ul. 
Tišnovská č. p. 1182 v Kuřimi do 31. 8. 2013. 

 
Přijaté usnesení: 335/2013 - RM schvaluje prodloužení smlouvy o ubytování č. 2013/O/0028 

s Josefem Křížem, trvale bytem Jinačovice č. p. xx, 664 72 Jinačovice, ve věci 
užívání místnosti č. 2 v objektu sociálního bydlení na ul. Tišnovská č. p. 1182 
v Kuřimi do 31. 5. 2013. 

 
Přijaté usnesení: 336/2013 - RM schvaluje prodloužení nájemní smlouvy č. 2013/O/0018 s Janem 

Krichem, trvale bytem xxxxxxxxxxxxxx 664 34 Kuřim, ve věci pronájmu lůžka 
v objektu chaty ev. č. 216 na pozemku parc. č. 775/3 v k. ú. Malhostovice do 31. 8. 
2013. 

Bylo hlasováno pro všechny usnesení společně: pro 4, nepřítomen 1 (O. Štarha). 
 
 
 



 23 

6. Zřízení věcného břemene na pozemcích města ve prospěch KME, 
spol. s r.o. 
(Příloha č. 6, 6A – 6G, předkládá Mgr. Ing. D. Sukalovský, zpracovala Ing. V. Fidrmucová) 
 
V rámci stavby „Optické propojení KME, Kuřim, Jungmannova, Sv. Čecha, Wolkerova, Legionářská“ 
požádaly Telekomunikační montáže, s.r.o., v zastoupení investora KME, spol. s r.o., se sídlem 
Tyršova 16, 664 34 Kuřim, Město Kuřim o souhlas s uložením optického kabelu do pozemků města - 
viz příloha ABCDEF. 
Jedná se o pozemky parc. č. 348/9, 304/1, 3771, 382/1, 293/1, 293/14, 293/15, 292/1, 320/1, 247/4, 
264/4, 264/1, 1432, 1462/3, 1463, 1471/1, 1595, 1702, 1705, 1706, 1600, 1716, 1717, 1748/1 a 1742 
vše v k. ú. Kuřim v celkové délce cca 1475 m. 
Na trasu položení optického kabelu bude nutné zřídit věcné břemeno. Dle posledně zpracovaného 
znaleckého posudku na ocenění věcného břemene pro optický kabel a na základě domluvené ceny 
s KME, spol. s r.o. navrhuje OMP cenu 90,- Kč/bm položeného kabelu. 
V předložené smlouvě je ponechán prostor na dodatečnou úpravu ceny za věcné břemeno v případě 
dohody o spolupráci Města Kuřim a KME, spol. s r.o. Jestliže se město s KME, spol. s r.o., dohodnou 
na spolupráci, bude k budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene uzavřen dodatek, který upraví 
cenu za věcné břemeno. 
 
Příloha A, B, C, D, E, F – katastrální mapa s trasou optického kabelu 
Příloha G – smlouva o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene 
 
Přijaté usnesení: 337/2013 - RM schvaluje zřízení věcného břemene ve prospěch KME, spol. s r.o., 

se sídlem Tyršova 16, 664 34 Kuřim, na pozemcích parc. č. 348/9, 304/1, 3771, 
382/1, 293/1, 293/14, 293/15, 292/1, 320/1, 247/4, 264/4, 264/1, 1432, 1462/3, 
1463, 1471/1, 1595, 1702, 1705, 1706, 1600, 1716, 1717, 1748/1 a 1742 vše 
v k. ú. Kuřim v celkové délce cca 1475 m za účelem uložení optického kabelu za 
jednorázovou úhradu ve výši 90,- Kč/bm bez DPH. Náklady na jeho zřízení ponese 
oprávněný z věcného břemene. Do doby uzavření smlouvy o zřízení věcného 
břemene bude uzavřena smlouva o smlouvě budoucí na zřízení věcného břemene. 

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

7. E. ON Distribuce, a.s. – věcné břemeno pro stavbu „Kuřim, 
Hybešova, obnova NNv na NNk“ 
(Příloha č. 7, 7A, 7B, 7C, 7D, 7E, předkládá Ing. D. Sukalovský, zpracovala Ing. V. Fidrmucová) 
 
Společnost PROSIG, s.r.o., v zastoupení investora E.ON Distribuce, a.s., zaslala městu Kuřim 
k podpisu smlouvu o smlouvě budoucí, jejímž předmětem je zřízení věcného břemene v souvislosti se 
stavbou zařízení distribuční soustavy s názvem „Kuřim, Hybešova, obnova NNk“ – viz příloha A. 
Stavbou budou dotčeny pozemky, které jsou ve vlastnictví města Kuřim a to parc. č. 2383/1, 2599, 
2606/1, 2606/2, 2606/3, 2606/4, 2612/1, 3113, 3114, 3115, 3433/1, 3433/2, 3433/8, 3438, 3439, 3440, 
3441, 3445/8 a 3448/5 vše v k. ú. Kuřim, o celkové délce cca 710 m – viz příloha B, C, D, E. 
OI nemá k realizaci projektu námitky. 
Věcné břemeno bude zřízeno úplatně, na dobu neurčitou, za jednorázovou úhradu v celkové výši 
30.000,- Kč bez DPH. Ve vyšší ceně za zřízení věcného břemene je zohledněna délka kabelového 
vedení. 
 
Příloha A – smlouva 
Příloha B, C, D, E – situace – nové vedení inženýrských sítí 
 
Přijaté usnesení: 338/2013 - RM schvaluje zřízení věcného břemene ve prospěch společnosti E.ON 

Distribuce, a.s., se sídlem v Českých Budějovicích, F. A. Gerstnera 2151/6, PSČ 
370 49, IČ 28085400, jako oprávněného z věcného břemene v rozsahu dle přílohy 
na pozemcích parc. č. 2383/1, 2599, 2606/1, 2606/2, 2606/3, 2606/4, 2612/1, 
3113, 3114, 3115, 3433/1, 3433/2, 3433/8, 3438, 3439, 3440, 3441, 3445/8 
a 3448/5 vše v k. ú. Kuřim, obec Kuřim, LV č. 1. Do doby uzavření smlouvy 
o zřízení věcného břemene bude uzavřena smlouva o smlouvě budoucí na zřízení 
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věcného břemene. Věcné břemeno bude zřízeno za jednorázovou úhradu ve výši 
30.000,- Kč bez DPH na dobu neurčitou, náklady na jeho zřízení ponese 
oprávněný z věcného břemene. 

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

9. Libor Červínek, bytem Šardice xxx – žádost o nájem pozemku na 
letní zahrádku 
(Příloha č. 9, 9A, 9B, předkládá Mgr. Ing. D. Sukalovský, zpracovala Ing. V. Fidrmucová) 
 
Libor Červínek, bytem Šardice xxx, IČ 01415964, požádal o nájem části pozemku parc. č. 287/1 
v k. ú. Kuřim o výměře cca 16 m

2
 za účelem provozování letní zahrádky u sportovního baru „Sport bar 

Kometa“ na nám. 1. května v Kuřimi - viz příloha A, B. 
Část tohoto pozemku byla v minulosti pronajata na letní zahrádku u restaurace „Na staré škole“, 
kterou doposud provozuje společnost HOTEL KVĚTNICE s.r.o., zastoupená panem Staňkem. Pan 
Staněk ale v současné době část restaurace pronajímá panu Červínkovi jako sport bar a o nájem 
předmětného pozemku už nemá zájem (nájemní smlouva na letní zahrádku byla ukončena 31. 12. 
2012). 
Zástupci OMP a OI se sešli s panem Červínkem na místě samém a jako nejvhodnější řešení bylo 
navrženo umístění letní zahrádky podél budovy restaurace ve vzdálenosti min. 1,5 m ve tvaru 
obdélníku cca 2 x 8 m. Letní zahrádka by měla stát na vlastní podestě a měla by být oplocena tůjkami 
a přírodními materiály. K zastínění chce žadatel použít samonosný deštník o rozměru 3,5 x 3,5 m. 
OMP navrhuje nájemné ve výši 300,- Kč/m

2
/rok s roční valorizací. Stejnou výši nájemného schválila 

RM usn. č. 12/2013 (firma SteSy Corporation, s.r.o. – letní zahrádka u restaurace „La Bocca“ na ul. 
Legionářské, jednatel Pavel Synek) a usn. č. 29/2013 (firma AG CAFE s.r.o. – letní zahrádka 
u cukrárny „AG CAFE“ na ul. Legionářská, jednatel Aleš Kosmák). 
 
Příloha A – žádost pana Červínka 
Příloha B – situace v katastrální mapě 
 
Přijaté usnesení: 339/2013 - RM schvaluje záměr na pronájem části pozemku parc. č. 287/1 v k. ú. 

Kuřim o výměře cca 16 m
2
 k provozování „letní zahrádky“ Liboru Červínkovi, bytem 

Šardice xxx, IČ 01415964, na dobu neurčitou s tříměsíční výpovědní lhůtou za 
nájemné ve výši 300,- Kč/m

2
/rok s roční valorizací. 

Hlasováno: pro 3, proti 1 (J. Koláček), nepřítomen 1 (O. Štarha). 
 
 
Diskuse: 
Z. Kříž – upozorňuje na nutnou opravu soklu pomníku na nám. 1. května. 
D. Holman – žádá odstranit odpadkové koše u pomníku E. Beneše na nám. 1. května. 
 
 
 

10. Wellness Kuřim s.r.o. – výpůjčka pozemku u polikliniky v Kuřimi 
(Příloha č. 10, 10A, předkládá Mgr. Ing. D. Sukalovský, zpracovala Ing. V. Fidrmucová) 
 
Wellness Kuřim, s.r.o., zastoupená Ing. Janem Sojkou uzavřela s městem Kuřim smlouvu o výpůjčce 
části pozemku parc. č. 2985/2 v k. ú. Kuřim o výměře 24 m

2
 za účelem dalšího využívání 

marketingovými partnery společnosti Wellness Kuřim – viz příloha A. Momentálně je na pozemku 
umístěna rampa s vystaveným automobilovým modelem. 
Smlouva o výpůjčce skončí 30. 6. 2013. Ing. Sojka žádá o prodloužení doby výpůjčky. 
Protože se výpůjčka uzavírá vždy na dobu určitou, OMP doporučuje uzavřít smlouvu novou do 30. 6. 
2016. 
 
Příloha A – situace 
 
Diskuse: 
Z. Kříž – byl by spíše pro pronájem. 
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D. Holman – mělo by to být řešeno pronájmem. Je to systémovější. 
 
Přijaté usnesení: 340/2013 - RM schvaluje záměr na výpůjčku části pozemku parc. č. 2985/2 k. ú. 

Kuřim o výměře 24 m
2
 ve prospěch společnosti Wellness Kuřim, s.r.o, se sídlem 

Kuřim, Blanenská 1082, PSČ 664 34, IČ 29213380, na dobu určitou do 30. 6. 
2016. 

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

21. Zpráva o činnosti a hospodaření Městské knihovny Kuřim za 
rok 2012 
(Příloha č. 21, předkládá J. Koláček, zpracovala V. Štěpánová) 
 
Předkládám RM zprávu o činnosti Městské knihovny za rok 2012 a žádám o její projednání 
a schválení. 
 
Příloha: zpráva o činnosti MKK za rok 2012 
 
Přijaté usnesení: 341/2013 - RM schvaluje Zprávu o činnosti hospodaření Městské knihovny 

Kuřim za rok 2012. 
Hlasováno: pro 4, nepřítomen 1 (O. Štarha). 
 
 
 

22. Zpráva o činnosti Centra sociálních služeb Kuřim 
(Příloha č. 22, 22A, předkládá J. Koláček, zpracovala Mgr. M. Bártová) 
 
V příloze předána zpráva o činnosti Centra sociálních služeb Kuřim, Zahradní 1275, Kuřim, za rok 
2012. 
 
Přílohy: Zpráva o činnosti CSS Kuřim za rok 2012 
 
Přijaté usnesení: 342/2013 - RM bere na vědomí zprávu o činnosti Centra sociálních služeb Kuřim, 

Zahradní 1275, Kuřim, za rok 2012. 
Hlasováno: pro 4, nepřítomen 1 (O. Štarha). 
 
 
 

23. Zápis z jednání komise dopravy dne 13. 5. 2013 
(Příloha č. 23, 23A, předkládá Ing. O. Štarha, zpracovala Ing. V. Indrová) 
 
Radě města Kuřimi je předložen k projednání zápis z jednání komise dopravy ze dne 13. 5. 2013 
 
Příloha: zápis z jednání komise dopravy dne 13. 5. 2013 
 
Diskuse: 
Bod č. 1 – bere na vědomí 
Pro:4. 
 
Bod č. 3 – schvaluje: 
Pro: 3, zdržel se 1 (D. Sukalovský). 
 
 
Z jednání se vzdálil D. Holman. 
 
 
Bod č. 2 – schvaluje: 
Pro: 3. 
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Bod č. 4 – schvaluje: 
Pro: 3. 
 
 
Na jednání se vrátil D. Holman. 
 
 
Bod č. 5 – schvaluje: 
Pro: 0, zdrželi se 4. 
 
Přijaté usnesení: 343/2013 - RM bere na vědomí závěry z jednání komise dopravy ze dne 13. 5. 

2013, schvaluje body č. 2, 3, 4 a neschvaluje bod č. 5 dle zápisu v příloze. 
Hlasováno: pro 4, nepřítomen 1 (O. Štarha). 
 
 
 

24. Zpráva o činnosti Jednotky sboru dobrovolných hasičů Kuřim 
za rok 2012 
(Příloha č. 24, předkládá Ing. O. Štarha, zpracovali: R. Dufek, Mgr. R. Novák, DiS.) 
 
Zásahová jednotka byla v roce 2012 povolána k  50 zásahům, z toho 31 zásahů bylo přímo v Kuřimi. 
Členové JSDH Kuřim se podíleli i na likvidaci požáru lesního porostu v Bzenci, kde zasahovali 
nepřetržitě 17 hodin. Kromě hašení požáru a řešení mimořádných událostí je používána technika 
JSDH Kuřim i k dalším činnostem, např. na pomoc městům a hasičům při jejich oslavách a na 
technickou výpomoc firmám. 
 
Jednotka se schází na výcvik jednou týdně, při kterém se provádí: školení a přezkušování řidičů, 
odborná příprava velitelů a strojníků, školení na vysokozdvižnou plošinu PVP 27, školení na dýchací 
přístroje, kondiční jízdy a školení na obsluhu požární techniky. 
Zásahová jednotka má 29 členů a je zařazena jako JPO 3/II, v systému Požárního poplachového 
plánu JmK s tím, že se počítá s výjezdem dvou družstev o sníženém stavu 1 + 3 do 15 minut od 
obdržení výzvy (na základě zákona o požární ochraně). 
 
JSDH Kuřim se postupně koncepčně dovybavuje tak, aby se neustále zvyšovala akceschopnost této 
jednotky a zároveň byli také členové jednotky vybaveni potřebnými ochrannými prostředky, které 
ochrání jejich zdraví a životy při zásazích. V loňském roce proto bylo zakoupeno následující vybavení: 
3 ks vysílaček Motorola, zásahový komplet Zahas, osvětlovací stožár, proudnice TurboJet, 4 ks hadice 
C, 2 ks dýchacích přístrojů Draeger a elektrocentrála Honda. 
 
Na závěr bychom chtěli poděkovat za dobrou spolupráci a podporu samosprávě města. Je třeba 
zdůraznit, že veškerá činnost hasičů v našem městě je čistě dobrovolná bez jakéhokoli nároku na 
odměnu a zásahová jednotka SDH Kuřim je Hasičským záchranným sborem JmK hodnocena velmi 
dobře. 
 
Se zprávou o činnosti JSDH Kuřim úzce souvisí i pořízení nového vysoušeče Master v loňském roce 
a doplnění ceny za jeho zapůjčení do ceníku prací JSDH Kuřim. Průměrná cena za zapůjčení se 
pohybuje v rozmezí 150 – 200 Kč za den. 
Nová položka v ceníku JSDH Kuřim tedy bude obsahovat: 
Zapůjčení vysoušeče Master na 1 den      100,- Kč s DPH 
 
Přijaté usnesení: 344/2013 - RM schvaluje od 1. 6. 2013 nový ceník prací a služeb JSDH Kuřim. 
Hlasováno: pro 4, nepřítomen 1 (O. Štarha). 
 
 
 

26. Rezignace a jmenování člena komise dopravy 
(Příloha č. 26, 26A, 26B, předkládá Mgr. Ing. D. Sukalovský, zpracovala P. Glosová) 
 
Dne 10. 5. 2013 byla doručena rezignace Ing. Milana Krejčího na pozici člena dopravní komise. 
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Dne 16. 5. 2013 byl doručen návrh Ing. Miluše Mackové na jmenování nového člena dopravní komise 
Vítězslava Nováčka. 
 
Příloha: rezignace M. Krejčího 
 návrh jmenování V. Nováčka 
 
Přijaté usnesení: 345/2013 - RM bere na vědomí rezignaci Ing. Milana Krejčího na pozici člena 

dopravní komise podanou na vlastní žádost ke dni 10. 5. 2013 a děkuje mu za 
vykonanou práci a jmenuje Vítězslava Nováčka členem dopravní komise. 

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

28. Zápis komise stavební ze dne 20. 5. 2013 
(Příloha č. 28, 28A, předkládá Ing. O. Štarha, zpracovala R. Svobodová) 
 
Dne 20. 5. 2013 proběhlo jednání Komise stavební. 
Na programu Komise stavební byly žádosti fyzických a právnických osob 

- Rekonstrukce parkovací plochy před domy č. p. 1256 a 1257 
- Studie parkoviště na ul. Popkova 
- Rozšíření komunikace U Vlečky 
- Studie parkových úprav na ul. Pod Zárubou (5 variant) 
- Přístavba RD parc. č. 993, 994 
- Doplnění žádosti o zřízení manipulačního prostoru na ul. Smetanova 
- Novostavba RD parc. č. 2444/3 na ul. Na Vyhlídce 

 
Příloha: zápis z jednání 
 
Diskuse: 
Bod č. 1 – bere na vědomí: 
Pro 4. 
 
Bod č. 2 – schvaluje: 
D. Holman – připomíná, že parkovací stání a výjezd od nich směrem přes parkoviště u kotelny je třeba 
navrhnout tak, aby to nedopadlo tak, že postavíme 8 nových stání a 4 ztratíme proto, aby byl zajištěn 
výjezd. 
Pro: 4. 
 
Bod č. 3 – schvaluje: 
Pro: 0, proti 4. 
 
Bod č. 4 – bere na vědomí: 
Pro: 4. 
 
Bod č. 5 – schvaluje: 
Pro: 4. 
 
Bod č. 6 – bere na vědomí: 
Pro: 4. 
 
Bod č. 7 – schvaluje: 
Z. Kříž – oznámil střet zájmu. 
Pro: 3. 
 
Přijaté usnesení: 346/2013 - RM bere na vědomí závěry z jednání komise stavební ze dne 20. 5. 

2013 v bodech 1, 4, 6, schvaluje body 2, 5, 7, a neschvaluje bod 3 dle zápisu. 
Hlasováno: pro 4, nepřítomen 1 (O. Štarha). 
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29. Bytová jednotka č. 1173/4, ul. Tišnovská, Kuřim – další využití 
(Příloha č. 29, předkládá J. Koláček, zpracovala A. Janoušková) 
 
Město Kuřim je vlastníkem bytové jednotky č. 1173/4, která je umístěna ve II. nadzemním podlaží 
domu č. p. 892, 893, 1172, 1173 v ul. Tišnovská, Kuřim. Tato bytová jednotka je od 31. 1. 2013 
neobsazená nájemcem. 
OMP dne 12. 2. 2013 zveřejnil nabídku bytu k výměně stávajícím nájemcům obecních bytů za jimi 
užívaný obecní byt nebo vlastníkům bytových jednotek ke směně. O výměnu či směnu do stanovené 
lhůty (6. 3. 2013) nikdo nepožádal. 
V další kroku přistoupil OMP k přidělení této bytové jednotky žadatelům o pronájem obecního bytu dle 
pořadníku č. 32, a to skupině t. č. s nejvyšším bodovým ohodnocením bytové potřebnosti. Dne 13. 5. 
2013 se konalo výběrové řízení formou obálkové metody na přidělení bytové jednotky č. 1173/4. Paní 
Musílková a manž. Balášovi se bez omluvy nedostavili. Výběrového řízení se zúčastnil pouze pan 
Sarojan, který však nabízený byt odmítl. 
Dle Čl. 2 odst. 3) Pravidel Města Kuřimi č. 1/2012, o volných bytech v majetku města a bytových 
náhradách, se volný byt, o jehož přednostní nájem není zájem, nabídne veřejně k odprodeji nebo 
k nájmu. OMP doporučuje nabídnout tuto bytovou jednotku veřejně k nájmu. 
 
Diskuse: 
D. Sukalovský – zvážit, jestli vyhlásit výběrové řízení nebo tento byt nenabízet, vyjmout z pořadníku 
a vyčlenit pro potřeby sociálního bydlení. 
J. Koláček – navrhuje tento byt naposledy nabídnout k nájmu a pokud o něj nebude zájem, tak ho 
vyčlenit pro potřeby sociálního bydlení. 
 
Přijaté usnesení: 347/2013 - RM schvaluje zveřejnění nabídky bytové jednotky č. 1173/4, která je 

umístěna ve II. nadzemním podlaží domu č. p. 892, 893, 1172, 1173 v ul. 
Tišnovská v Kuřimi, k nájmu dle Čl. 2 odst. 3) Pravidel Města Kuřimi č. 1/2012, 
o volných bytech v majetku města a bytových náhradách. 

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

34. RŮZNÉ 
 
Na jednání se dostavil v 16,55 hod. S. Bartoš. 
 

Investiční akce 
D. Holman – žádá, aby byl zván na všechna jednání ohledně výstavby sportovní haly. Cena projektu 
kulturního domu je vysoká, musí projednat zastupitelstvo. 
 
 
Z jednání odešel v 17 hod. Z. Kříž. 
 
 
D. Holman – kdo bude za město jednat s p. Kučerovským o tom, aby vydal souhlas dříve, než je 
termín uvedený ve smlouvě? Pan Kučerovský je vázán smlouvou vydat souhlas až za 30 měsíců. 
Anebo je třeba si přiznat, že nejsme schopni zrealizovat naprojektovanou a slíbenou akci ani 
v letošním ani v příštím roce. 
 
 
Na jednání se dostavil v 17,03 hod. P. Kavka. 
 
 
D. Holman – žádá připravit alespoň pořízení a umístění herních prvků na nové hřiště Díly za Sv. 
Jánem, protože to lze i bez souhlasu pana Kučerovského. Žádá součinnost odboru životního 
prostředí, odboru majetkoprávního a odboru investičního. 
D. Sukalovský – žádá zajistit schůzku s p. Kučerovským. 
P. Kavka – p. Kučerovský má již připravený projekt na chystanou výstavbu domů. 
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D. Holman – ptá se na novou zastávku v Dílech za Sv. Jánem. 
S. Bartoš – zastávka se projektuje. Jedna stavba je opěrná zeď a druhá stavba je samotná zastávka, 
ta se projektuje. 
 
 
D. Holman – žádá uvést investiční akce, které se patrně nestihnou realizovat. 
 
 
D. Holman – ptá se na výběrové řízení na dodavatele územního plánu. 
S. Bartoš – pracuje na tom společnost, která je vybraná. 
D. Holman – je znám termín? 
A. Zimmermannová – je to složitější záležitost. Termín zatím není znám, administrátor pořád požaduje 
doplnění dalších podkladů a informací. 
 
 
D. Holman – žádá zpracovat výhled investičních akcí včetně výhledu finančního. Uvést, jestli na 
investice budou peníze a kolik. Navrhuje, aby se všichni radní sešli na samostatném jednání. 
 
 
 

Nákup energií pro občany města Kuřimi 
P. Kavka – byli pověřeni jednáním o nákupu energií pro občany města Kuřimi. Město vyčlení 
vytvořenému týmu prostory, kam se mohou občané dostavit a podepsat mandátní smlouvu, že je bude 
společnost zastupovat. Pro město z toho neplynou žádné finanční závazky, bezplatně poskytnou 
společnosti pouze prostory, kopírku a mediální prostor k propagaci (web, televizní vysílání,…). Sběr 
dat probíhá cca 4 týdny. Město bude tuto spolupráci propagovat. 
D. Sukalovský – občané se sami rozhodnou, jestli se připojí. Spojte se se společností a zjistěte 
možnosti. 
D. Holman – bylo by vhodné zveřejnit a propagovat tento záměr města. Bylo by příhodné stvrdit 
spolupráci usnesením rady města popřípadě uzavřením smlouvy o spolupráci. 
P. Kavka – pokud město požaduje smlouvu o spolupráci, potom společnost návrh smlouvy zašle. 
S. Bartoš – připojit se mohou i občané okolních obcí? 
P. Kavka – ano, mohou. 
D. Holman – zajistit přinejmenším ještě 1 společnost, která toto zajišťuje, abychom měli možnost 
výběru. I když finanční vklad města je minimální, je. 
 
 
 
Starosta ukončil jednání RM v 17,36 hodin. 
 
 
 
 
 
 
 
Mgr. Ing. Drago Sukalovský Jiří Koláček 
starosta města 1. místostarosta města 
 
 
 
 
 
 
Ověřovatel zápisu: PaedDr. David Holman 
 
 
V Kuřimi dne 22. 5. 2013 
Zapsala: Petra Glosová 
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Přílohy: 
1, 1A   Plnění usnesení Rady města Kuřimi k 15. 5. 2013 
2, CD   Územní studie sídliště na Loučkách 
3, 3A – 3E  Zpráva ředitele ZŠ Tyršova, Kuřim – doplnění materiálů 
4, 4A – 4F  Schválení dalších členů Bytového družstva Sv. Ján Kuřim, družstvo 

Ing. Kasim Al-Dury – žádost o zpětvzetí výpovědi nájmu 
Vítězslav Schimmerle – nájemní smlouva na dobu určitou 
Manželé Havránkovi – výpověď nájmu bytu 
Manželé Pařízkovi – výpověď nájmu bytu 
Manželé Kulíškovi – výpověď nájmu bytu 
Manželé Maláskovi – výpověď nájmu bytu 
Manželé Kuldanovi – dohoda o ukončení nájmu bytu 
Manželé Dvořákovi – výpověď nájmu bytu 

5   Sociální bydlení – objekt Tišnovská, chata Zlobice 
6, 6A – 6G  Zřízení věcného břemene na pozemcích města ve prospěch KME, spol. s r.o. 
7, 7A – 7G E. ON Distribuce, a.s. – věcné břemeno pro stavbu „Kuřim, Hybešova, obnova 

NNv na NNk“ 
8   Ing. Jindřich Fikar ml. – nájem zemědělských pozemků 
9, 9A, 9B Libor Červínek, bytem Šardice xxx – žádost o nájem pozemku na letní 

zahrádku 
10, 10A   Wellness Kuřim s.r.o. – výpůjčka pozemku u polikliniky v Kuřimi 
11, 11A   „Smlouva pro stavbu „II/385 Kuřim průtah – DSP, SP, IČ, AD“ 
1212A   „Studie optických tras pro Město Kuřim“ 
13, 13A „Smlouva o spolupráci za účelem přípravy a realizace veřejně prospěšné 

stavby I/43 Kuřim-Podlesí, křižovatka“ 
14, 14A   Smlouva o umístění reklamy na silničním zábradlí 
1515A, 15B  Rámcové smlouvy o obchodování na finančním trhu 
1616 Výběrové řízení „Zvýšení kvality procesního a finančního řízení města Kuřim 

a implementace opatření vedoucích k vyšší transparentnosti a otevřenosti 
MěÚ Kuřim“ 

1717A – 17D  Rozhodnutí o přidělení zakázky města Kuřimi 
18, 18A Žádost o schválení čerpání prostředků z investičního fondu Mateřské školy 

Kuřim, Zborovská 887, okres Brno-venkov, příspěvkové organizace 
19 Poskytnutí daru dětem mateřské školy a žákům základních škol zřizovaných 

Městem Kuřimí ke „Dni dětí“ 
20, 20A   Smlouva pro vánoční koncert Jitky Zelenkové 
21, 21A   Zpráva o činnosti a hospodaření Městské knihovny Kuřim za rok 2012 
22, 22A   Zpráva o činnosti Centra sociálních služeb Kuřim 
23, 23A   Zápis z jednání komise dopravy dne 13. 5. 2013 
24   Zpráva o činnosti Jednotky sboru dobrovolných hasičů Kuřim za rok 2012 
25, 25A, 25B  Manželé Křížovi – výpověď nájmu bytu 

Tomáš Plavec – žádost o zřízení letní zahrádky 
Manželé Štěpánkovi – nájemní smlouva 
Tomáš Plavec – žádost o zřízení letní zahrádky – doplnění 
Manželé Sarojanovi – nájemní smlouva 

26, 26A, 26B  Rezignace a jmenování člena komise dopravy 
27, 27A   Jmenování interního auditora 
28, 28A   Zápis komise stavební ze dne 20. 5. 2013 
29   Bytová jednotka č. 1173/4, ul. Tišnovská, Kuřim – další využití 
30   Zpracování projektové dokumentace na zateplení Hasičské zbrojnice Kuřim 
31, 31A – 31D  Rekonstrukce sportoviště u ZŠ Jungmannova Kuřim 
32, 32A Zpráva o posouzení a hodnocení nabídek pro veřejnou zakázku: „Zhotovitel 

projektové dokumentace stavby Městská sportovní hala v Kuřimi“ 
33, 33A Zpráva o posouzení a hodnocení nabídek pro veřejnou zakázku: „Zhotovitel 

projektové dokumentace stavby Společenské a kulturní centrum v Kuřimi“ 


