Poznámka: Zveřejněna je pouze upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu
zveřejňovaných osobních údajů podle nařízení Evropského parlamentu a rady (EU)
2016/679 , o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o
volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně
osobních údajů a aplikačních zákonů ČR).
Nejsou dotčena práva podle § 16 odst. 2 písm. e) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích
(obecní zřízení) oprávněných osob uvedených v § 16 a § 17 téhož zákona.
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Příspěvek do 23. schůze Rady města Kuřimi konané dne 08.07.2020
Plnění usnesení Rady města Kuřimi ke dni 01.07.2020
Obsah materiálu:

Důvodová zpráva
A - plnění usnesení RM

Materiál předkládá:

Ing. Karel Torn CSc. - tajemník

Materiál zpracoval:

Petra Glosová - asistent starosty

Vedoucí odboru:

Ing. Karel Torn CSc. - tajemník

Důvodová zpráva:
Zůstávají nesplněna usnesení, jejíž naplnění závisí na spolupráci s druhou stranou.
Odbor majetkoprávní žádá o zrušení usnesení:
č. 236/2020 ze dne 27.05.2020
Důvodová zpráva:
dodatek ke smlouvě o ubytování nebyl uzavřen, jelikož si ubytovaný s pomocí OSVP našel jiné
bydlení.
Z tohoto důvodu žádáme o zrušení usnesení.
Odbor investiční žádá o zrušení usnesení:
č. 238/2019 ze dne 15.05.2019
Důvodová zpráva:
ze zákona vyplývá povinnost města odebírat a likvidovat stolní oleje z domácností. Toto je zajištěno
možností uložení olejů na sběrných dvorech, ze kterých likvidaci zajišťuje odpovědná společnost.
Společnost EKO-PF s. r. o. by zajišťovala svoz popelových nádob s oleji, které by byly umístěny po
městě. Dle zkušeností není tento způsob likvidace olejů vhodný (do kontejnerů je umisťován jiný
odpad, znečišťování okolí,…), proto je uzavření smlouvy s touto společností bezpředmětné.
Z tohoto důvodu žádáme o zrušení usnesení.
Odbor kancelář úřadu žádá o zrušení části usnesení:
č. 131/2020 ze dne 03.04.2020
Důvodová zpráva:
na základě schváleného usnesení měly být nakoupeny respirátory KN95 od společnosti BOČEK CZ,
s. r. o., tento nákup se ale neuskutečnil.
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Z tohoto důvodu žádáme zrušit část usnesení.
Odbor investiční žádá o prodloužení termínu plnění usnesení:
č. 136/2020 ze dne 08.04.2020
Důvodová zpráva:
čekáme na rozhodnutí o poskytnutí dotace z MŠMT.
Z tohoto důvodu žádáme o prodloužení termínu plnění usnesení do 31.08.2020.
Odbor majetkoprávní žádá o prodloužení termínů plnění usnesení:
č. 751/2013 ze dne 27.11.2013
Důvodová zpráva:
dle sdělení Ing. Kazimíra Horáka ze Správy železniční dopravní cesty, státní organizace (SŽDC) byla
stavba „Rekonstrukce koleje č. 2 Brno – Královo Pole – Kuřim“ ukončena se zpožděním. Nyní je návrh
smlouvy v připomínkovém řízení. Ing. Horák přislíbil dohlédnout na brzké vyřízení smlouvy. Vzhledem
k tomu, že se jedná o věcné břemeno, které bude zapsáno do katastru nemovitostí, je proces uzavření
smlouvy zdlouhavý.
Z tohoto důvodu žádáme o prodloužení termínu plnění usnesení do 30.06.2021.
č. 102/2018 ze dne 28.02.2019
Důvodová zpráva:
žádost o zřízení věcného břemene k vodovodnímu řadu uloženému v pozemcích Jihomoravského
kraje podával – investor Kuřimská průmyslová, s. r. o. Jihomoravský kraj doposud město Kuřim
nevyzval k uzavření smlouvy. OMP musí zjistit, v jakém stavu je žádost o zřízení věcného břemene.
Z tohoto důvodu žádáme o prodloužení termínu plnění usnesení do 30.06.2021.
č. 130/2020 ze dne 27.03.2020
Důvodová zpráva:
Paní Valentové byl Dodatek č. 1 doručen k podpisu, dosud jej nevrátila zpátky. OMP kontaktoval emailem paní Valentovou s tím, aby vrátila podepsaný Dodatek č. 1. Paní Valentová k tomu dne 24. 6.
2020 napsala, cit.:
„Dne 04.03.2020 za město Kuřim podepsal pán lži, které dosud neopravil, a v souvislosti s tím jsem
svého syna od 04.03.2020 dosud neviděla ani neslyšela, jsem v tísni - a to se rovná, že můj podpis by
byl v současné době pod tlakem neplatný. Lenka Valentová“.
Z tohoto důvodu žádáme o prodloužení termínu plnění do 31.12.2020.

Návrh na usnesení:
RM
bere na vědomí
plnění usnesení Rady města Kuřimi ke dni 01.07.2020, ruší usnesení č. 236/2020, usnesení č.
238/2019 a část usnesení č. 131/2020 v části objednávky od společnosti BOČEK CZ, s. r. o. a
prodlužuje termín plnění usnesení č. 136/2020 do 31.08.2020, usnesení č. 751/2013 a č.
102/2018 do 30.06.2021 a usnesení č. 130/2020 do 31.12.2020.
Termín plnění: 08.07.2020
Zodpovídá: Petra Glosová - asistent starosty
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Výpis úkolů "do RM, nesplněné, termín splnění do data 01.07.2020"
Číslo
usnesení

Založeno

Splněno

Termín
splnění

Zodpovědný
pracovník

Název příspěvku

Text usnesení

David Havlík –
schvaluje
smlouva o ubytování prodloužení smlouvy o ubytování č. 2019/O/0069 s Davidem
Havlíkem, trvale bytem xxxxxxxxxxx, 679 13 Sloup
v Moravském krasu, ve věci užívání místnosti č. 2 v objektu
sociálního bydlení na ul. Tišnovská č. p. 1182 v Kuřimi do
30.06.2020.

Informace o průběhu
plnění

236/2020

28.05.2020

01.06.2020

Bc. Jitka
Chaloupková
(Odbor
majetkoprávní)

130/2020

27.03.2020

15.04.2020

Alena Janoušková Lenka Valentová,
(Odbor
Kuřim – dodatek k
majetkoprávní)
nájemní smlouvě

92/2020

12.03.2020

30.06.2020

Ing. Moris Réman Kulturní dům Podlesí - s c h v a l u j e
(Odbor investiční) skladové prostory
vyčlenění částky 250.000 Kč z ORG 1006 Drobné investice na
vybudování skladového prostoru za objektem Kulturního
domu na Podlesí. Nový skladový prostor bude napojen na
budovu přístupovým chodníkem.

136/2020

08.04.2020

29.05.2020

Ing. Olga
Výkon TDI na stavbu
Hanáková
„Městský stadion
(Odbor investiční) Kuřim rekonstrukce“

schvaluje
Požádáno o prodloužení termínu
odlišný postup ve smyslu ustanovení čl. 9 směrnice
plnění do 31.08.2020.
S5/2019/RM Zadávání veřejných zakázek malého rozsahu na
výkon TDI na stavbu "Městský stadion Kuřim – rekonstrukce“
a schvaluje uzavření smlouvy o výkonu TDI s Ing. Pavlem
Šudákem, Jungmannova 862, 664 34 Kuřim, IČ 01446487, v
celkové hodnotě 210.540 Kč vč. DPH za činnost po dobu
provádění stavby a hodinové sazbě 363 Kč/hod vč. DPH za
činnost při řešení reklamací po dobu záruky díla.

131/2020

03.04.2020

29.05.2020

Petra Glosová
(Odbor kancelář
úřadu)

schvaluje
Požádáno o zrušení části
nákup respirátorů KN95 od společnosti BOČEK CZ, s. r. o.,
usnesení.
Blanenská 10/53, 664 34 Kuřim, IČ 25529978 v množství do 10
000 ks, za cenu do 100 Kč za kus vč. DPH s termínem dodání
do 30.04.2020 za podmínek, které jsou uvedeny v důvodové
zprávě a dále schvaluje nákup respirátorů KN95 od obce
Březina, Březina 24, 679 05 Křtiny, IČ 00280020, za cenu
154,88 Kč vč. DPH za kus s termínem dodání do 12.04.2020.

751/2013

30.06.2020

OMP/Fi

RM schvaluje zřízení věcného břemene spočívajícího v
uložení technického zařízení dráhy do pozemků
parc. č. 375, 448/3 a 519/1 vše v k. ú. a obci Kuřim, LV
č. 1, ve prospěch Správy železniční dopravní cesty,
státní organizaci, se sídlem Praha 1, Nové Město,
Dlážděná 1003/7, IČ 70994234, jako oprávněného
z věcného břemene v rozsahu dle přílohy. Do doby
uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene bude
uzavřena smlouva o smlouvě budoucí o zřízení věcného
břemene. Věcné břemeno bude zřízeno na dobu
neurčitou, za jednorázovou úhradu dle znaleckého
posudku. Náklady na jeho zřízení ponese oprávněný
z věcného břemene.

Uzavřena budoucí smlouva č.
2013/O/0133. Stavba byla
ukončena se zpožděním. Na
dotaz kdy bude smlouva
předložena zatím investor
nereaguje. Prodloužen termín
plnění usnesením č. 4/2018 do
31.12.2018. Prodlouženo
usnesením č. 1/2019 do
31.7.2019. Prodlouženo
usnesením č. 344/019 do
30.6.2020. Požádáno o
prodloužení termínu plnění.

102/2018

30.06.2020

OMP/Fi

Rada města schvaluje zřízení věcného břemene ve
prospěch města Kuřimi, jako oprávněného z věcného
břemene, spočívajícího v umístění a provozování
vodovodního řadu v části pozemků parc. č. 2678
a 2699/1 vše v k. ú. Kuřim, který vlastní Jihomoravský
kraj, se sídlem Žerotínovo náměstí 449/3, Brno, IČ
70888337 jako povinný z věcného břemene v rozsahu
dle GP č. 3351-78/2017. Věcné břemeno bude zřízeno
na dobu neurčitou za jednorázovou náhradu ve výši
250 Kč/bm délky vodovodního řadu bez DPH. Náklady
na jeho zřízení ponese oprávněný z věcného břemene.

Termín plnění prodloužen usn.
RM 299/2019. Požádáno o
prodloužení termínu plnění.

238/2019

30.06.2019

OI/Ham

Rada města schvaluje uzavření smlouvy se společností Požádáno o zrušení usnesení.
EKO-PF s.r.o., Hlincová hora 60, 373 71 Hlincová Hora,
IČ 62525816 na likvidaci upotřebených potravinářských
olejů a tuků.

Nákup respirátorů

schvaluje
uzavření Dodatku č. 1 k Nájemní smlouvě ze dne 12.04.2007
s paní Lenkou Valentovou, trvale bytem xxxxxxxxxxxx 664 34
Kuřim, jehož předmětem je zvýšení nájemného z bytu č.
1121/7 umístěného v podkroví bytového domu č. p. 1119,
1120, 1121 v ul. Bezručova čtvrť v Kuřimi. Nájemné se zvyšuje
na částku ve výši 78 Kč/m2/měs. s účinností od 01.02.2020.

Na základě doporučení OSVP
bude do nejbližší RM předložen
návrh na zrušení usnesení.
Požádáno o zrušení usnesení.

29. 4. 2020 poslán dodatek znovu
nájemci k podpisu, čekáme na
vrácení
20. 5. 2020 paní Valentové bude
znovu zaslán e-mail s výzvou k
podpisu dodatku č. 1. Požádáno
o prodloužení termínu plnění.

