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 Z á p i s   č í s l o  20/2013 
 

ze schůze Rady města Kuřimi konané dne 24. 7. 2013 v zasedací místnosti MěÚ 
Kuřim 

 
Přítomni:  Mgr. Ing. Drago Sukalovský starosta 

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

 
   Mgr. Alena Zimmermannová tajemnice MěÚ 
 
 
Ověřovatel zápisu: Zdeněk Kříž 
 
 
Starosta zahájil jednání v 14,07 hodin, na zahájení jednání byli přítomni 4 členové RM. 
RM je usnášeníschopná. 
Později se na jednání RM dostavil PaedDr. D. Holman. 
 
 
 
Program jednání: 
 

1.  Plnění usnesení Rady města Kuřimi ke dni 17. 7. 2013 
 

2.  Josef Lorenz – žádost o prominutí úroků z prodlení 
 

3.  Pořadník č. 33 žadatelů o pronájem obecního bytu dle Pravidel Města Kuřimi 
č. 1/2012 

3.1.  Alena Bartáková – žádost o poskytnutí slevy z nájmu 
 

4.  E.ON Distribuce, a.s. – zřízení věcného břemene pro stavbu „Kuřim, Podlesí, 
Dukelská, rozš. NNk, Bém, p. č. 3306“ 

 
5.  Generel odvodnění města Kuřimi – protipovodňová ochrana nad soutokem 

Lučního potoka s Kuřimkou 
 

6.  Revitalizace veřejného osvětlení města Kuřim – 2. etapa – rozhodnutí o přidělení 
zakázky 

 
7.  „Smlouva o právu provést stavbu II/385 Kuřim průtah“ 

 
8.  Rozhodnutí o přidělení zakázky města Kuřimi „Administrace zadávacího řízení 

na výběr zhotovitele stavby „Kuřim -odkanalizování ulice Hybešova“ 
 

9.  Výběrové řízení „Oprava výplní otvorů v objektu ZUŠ v Kuřimi“ 
 

10.  Smlouva o použití fotografií na výstavě „Zaniklá řemesla v Kuřimi“ 
 

11.  Smlouvy o provedení technického a autorského dozoru 
 

12.  Výjimka z dopravního značení 
 

13.  Vyřízení stížnosti p. Lenky V. na postup Základní školy Kuřim, Tyršova 1255, 
okres Brno – venkov, příspěvkové organizace 

 



 2 

14.  Závěry z inspekce a kontroly v Základní škole Kuřim, Tyršova 1255, okres Brno 
– venkov, příspěvkové organizaci, kterou provedla ČŠI 

 
15.  Žádost o schválení čerpání prostředků z investičního fondu Základní školy 

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

16.  Přidělení bytu v Domě s pečovatelskou službou Kuřim 
 

17.  Projektový záměr Centra sociálních služeb Kuřim 
 

18.  Smlouva pro koncert Kamelotu 
 

19.  Výsledky hospodaření k 30. 6. 2013 
 

20.  Žádost o souhlas zřizovatele pro přijetí úvěru 
 

21.  Plnění úkolů vyplývající z jednání mezi Lenkou V. a ředitelem Základní školy ZŠ 
Tyršova 

 
22.  Výběrové řízení „Opatření vedoucí k vyšší transparentnosti a otevřenosti MěÚ 

Kuřim“ 
 

23.  Manželé Peškovi – nájemní smlouva 
23.1.  Robert Petík – přidělení bytu 

 
24.  Výběrové řízení „Projekční práce přestavby objektu bývalé kotelny na 

víceúčelový sál v ul. Popkova“ 
 

25.  „Přechod Tišnovská, oprava detekčního systému“ – schválení opravy 
 
 26.  Výběrové řízení „Oprava výplní otvorů v objektu ZUŠ v Kuřimi“ 
 
 27.  Umístění objektu na parc. č. 372 v k. ú. Kuřim 
 
 28.  Oznámení o konání akce občanského sdružení ABC Vital 
 

29.  Různé 
 
 
 
 

1. Plnění usnesení Rady města Kuřimi ke dni 17. 7. 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. 
 
Z důvodu, že Zastupitelstvo města Kuřimi neschválilo zřízení dozorčí rady společnosti Centrum 
technických služeb Kuřim, s.r.o., navrhujeme zrušit usnesení RM č. 383/2011 ze dne 10. 8. 2011. 
 
383/2011 
RM ukládá starostovi předložit návrh na členy dozorčí rady pro společnost Centrum technických 
služeb Kuřim, s r.o., IČ 26307189, Jungmannova 968, Kuřim. 
 
Příloha: nesplněné úkoly v mezidobí do 17. 7. 2013. 
 
Přijaté usnesení: 463/2013 - RM bere na vědomí stav plnění usnesení ke dni 17. 7. 2013 a ruší 

usnesení č. 383/2011 ze dne 10. 8. 2011. 
Hlasováno: pro 4, nepřítomen 1 (D. Holman). 
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2. Josef Lorenz – žádost o prominutí úroků z prodlení 
(Příloha č. 2, předkládá Mgr. Ing. D. Sukalovský, zpracoval Mgr. P. Kavka) 
 
Pan Josef Lorenz, bytem xxxxxxx Brno, byl v době od 27. 3. 2009 do 31. 1. 2010 ubytován v objektu 
sociálního bydlení na ul. Tišnovská 1182, Kuřim. Město Kuřim vedlo s panem Lorenzem soudní spor 
o zaplacení částky xxxxxx Kč s příslušenstvím. 
Matka pana Lorenze uhradila s jeho vědomím ve dvou splátkách (11. 6. 2013 a 28. 6. 2013) celkovou 
částku ve výši xxxxx Kč (xxxxx Kč – jistina, xxx Kč – smluvní pokuta, xxx Kč – soudní poplatek, 
xxxxx Kč – úrok z prodlení). 
Úrok z prodlení byl vyčíslen za období od 21. 1. 2010 do 13. 6. 2013 na částku ve výši xxxxxxxx Kč. 
 
Jelikož byly všechny platby včetně ½ úroku z prodlení uhrazeny, doporučuje OMP vyhovět žádosti 
pana Lorenze a prominout úrok z prodlení ve výši xxxxx Kč. 
 
Přijaté usnesení: 464/2013 - RM schvaluje prominutí úroku z prodlení ve výši xxxxx Kč panu Josefu 

Lorenzovi, bytem xxxxxxxx Brno, za dluhy související s ubytováním v objektu soc. 
bydlení na ul. Tišnovská 1182 v Kuřimi. 

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

3. Pořadník č. 33 žadatelů o pronájem obecního bytu dle Pravidel 
Města Kuřimi č. 1/2012 
(Příloha č. 3, 3A, předkládá Mgr. Ing. D. Sukalovský, zpracovala A. Janoušková) 
 
Odbor majetkoprávní předkládá ke schválení pořadník č. 33 žadatelů o pronájem obecního bytu dle 
Pravidel Města Kuřimi č. 1/2012, o volných bytech v majetku města a bytových náhradách. 
 
Příloha – pořadník č. 33 
 
Přijaté usnesení: 465/2013 - RM schvaluje pořadník č. 33 žadatelů o pronájem obecního bytu dle 

Pravidel Města Kuřimi č. 1/2012, o volných bytech v majetku města a bytových 
náhradách. 

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

3.1. Alena Bartáková – žádost o poskytnutí slevy z nájmu 
(Příloha č. 3, předkládá Mgr. Ing. D. Sukalovský, zpracovala A. Janoušková) 
 
Paní Alena Bartáková, trvale bytem xxxxxxxxxxxxxxx Kuřim, IČ 01340361, je nájemce nebytového 
prostoru - umístěného v I. nadzemním podlaží budovy č. p. 902 (KD Kuřim) na pozemku p. č. 1808 
v k. ú. Kuřim, kde provozuje obchod s dětským zbožím. 
V pronajatém prostoru došlo dne 1. 7. 2013 k havárii stoupacích rozvodů. Nejprve byla provedena 
kamerová zkouška, která nenašla příčinu, takže dne 4. 7. 2013 došlo k obnažení rozvodů. Závada 
byla nalezena a odstraněna. 
Aby nedošlo ke škodě na zboží, musela paní Bartáková odnosit všechny věci, provést opravu malby, 
úklid celé místnosti a znovu nanosit a uložit zboží. K přechodnému uskladnění věcí posloužila se 
souhlasem OMP místnost šatny KD. 
Paní Bartáková vyčíslila způsobenou škodu následovně: 

- vyklizení místnosti – 2 lidé x 4 hodiny x 100,- Kč      800,- Kč 
- úklid a malování – 2 lidé x 4 hodiny x 100,- Kč      800,- Kč 
- naskladnění zboží – 2 lidé x 4 hodiny x 100,- Kč      800,- Kč 
Celkem        2.400,- Kč. 

 
O částku 2.400,- Kč požádala paní Bartáková jako o slevu z nájmu. Měsíční nájemné činí 2.000,- Kč + 
zálohy na služby ve výši 1.700,- Kč. 
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OMP částečně uznává důvodnost žádosti, a proto doporučuje uhradit nájemci částku max. ve výši 
1.200,- Kč. Nebytový prostor musel být s ohledem na charakter prodávaného zboží a prováděných 
prací skutečně celý vyklizen. 
OF doporučuje tento skutkový stav řešit institutem náhrady škody 
 
Diskuse: 
Z. Kříž – byl by spíše pro to, abychom prominuli nájemné a proplatili náklady související se 
způsobenou škodou. Navrhuje hlasovat o úhradě 2.400 Kč + snížení nájemného alikvotně k počtu 
dnů, kdy měla nájemkyně omezené podnikání. 
Hlasováno: pro 1 (Z. Kříž), zdrželi se 3, nepřítomen 1 (D. Holman). 
Návrh nebyl přijat. 
 
J. Koláček – navrhuje hlasovat o proplacení škody ve výši 2.400 Kč. 
 
Přijaté usnesení: 466/2013 - RM schvaluje zaplacení náhrady škody ve výši 2.400 Kč nájemci 

nebytového prostoru (obchod s dětským zbožím) umístěného v I. nadzemním 
podlaží budovy č. p. 902 na pozemku p. č. 1808 v k. ú. Kuřim, paní Aleně 
Bartákové, trvale bytem xxxxxxxxxxxxx Kuřim, IČ 01340361, z důvodu havárie 
rozvodů vody. 

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

4. E.ON Distribuce, a.s. – zřízení věcného břemene pro stavbu 
„Kuřim, Podlesí, Dukelská, rozš. NNk, Bém, p. č. 3306“ 
(Příloha č. 4, 4A, 4B, předkládá Mgr. Ing. D. Sukalovský, zpracovala Ing. V. Fidrmucová) 
 
PK Elektro 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, Podlesí, Dukelská, rozš. NNk, Bém, p. č. 3306“ – viz příloha A. 
Jedná se o rozšíření distribuční soustavy sítě NN z důvodu připojení nových odběrných míst. 
Stavbou bude dotčený pozemek, který je ve vlastnictví Města Kuřim a to parc. č. 3313 v k. ú. Kuřim. 
OI nemá k realizaci projektu námitky. 
Věcné břemeno bude zřízeno úplatně, na dobu neurčitou, za jednorázovou úhradu v celkové výši 
10.000,- Kč bez DPH. Do doby uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene bude uzavřena smlouva 
o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene. Budoucí smlouvu o zřízení věcného břemene 
předkládá OMP v příloze B. 
 
Příloha A – situace v katastrální mapě 
Příloha B – smlouva 
 
Přijaté usnesení: 467/2013 - 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 pozemku parc. č. 3313 v k. ú. a obci Kuřim, LV č. 1. Do doby uzavření smlouvy 
o zřízení věcného břemene bude uzavřena smlouva o budoucí smlouvě o zřízení 
věcného břemene. Věcné břemeno bude zřízeno za jednorázovou úhradu ve výši 
10.000 Kč bez DPH, na dobu neurčitou, náklady na jeho zřízení ponese oprávněný 
z věcného břemene. 

Hlasováno: pro 4, nepřítomen 1 (D. Holman). 
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5. Generel odvodnění města Kuřimi – protipovodňová ochrana nad 
soutokem Lučního potoka s Kuřimkou 
(Příloha č. 5, 5A, 5B, předkládá Ing. O. Štarha, zpracovala Z. Perková) 
 
Společnost Hydroprojekt CZ, a.s., v souladu s usnesením Rady města Kuřimi č. 91/2013 ze dne 6. 2. 
2013 předala Městu Kuřim návrh řešení protipovodňových opatření v oblasti Lučního potoka 
v několika variantách: 

1. Ponechání stávajícího stavu 
2. Úprava technického řešení poldru 
3. Vybudování mokřadů v ploše uvažovaného poldru 

 
Příloha: - Posouzení variant oproti návrhu v GOMK 

 - Protipovodňová ochrana zpracovaná Ing. Gimunem 
 
 
 

6. Revitalizace veřejného osvětlení města Kuřim – 2. etapa - 
rozhodnutí o přidělení zakázky 
(Příloha č. 6, 6A, 6B, 6C, předkládá Ing. O. Štarha, zpracovala Ing. D. Ševčíková) 
 
V souladu s Vnitřní směrnicí Rady města Kuřimi č. 1/2009/RM bylo zajišťujícím odborem – OI 
realizováno zadávací řízení na zakázku města Kuřimi s názvem „Revitalizace veřejného osvětlení 
města Kuřim – 2. etapa“. 
Na zakázku vyčlenilo zastupitelstvo města Kuřim 1.468.000 Kč, městu byla poskytnuta státní dotace 
z Programu EFEKT 2013. 
Prostřednictvím výzvy k podání nabídky byly získány nabídky 4 uchazečů.  Při hodnocení nabídek 
nesplnily 2 nabídky technické podmínky zadávací dokumentace a byly hodnotící komisí doporučeny 
k vyřazení z hodnocení. 
Základním hodnotícím kritériem byla nejnižší nabídková cena. 
Na základě zhodnocení získaných nabídek je zajišťujícím odborem a hodnotící komisí doporučena 
radě města jako nejvhodnější nabídka společnosti ELIOS s.r.o., se sídlem Heršpická 758/13, 619 
00 Brno, IČ: 00545147, v hodnotě 1.354.181,18 Kč, která se umístila na 1. místě. Výběrová komise se 
jednomyslně shodla na výsledném pořadí. 
Termín zhotovení díla 30. 11. 2013. 
 
Příloha: Zpráva o posouzení a hodnocení nabídek 
Příloha: Protokol o jednání hodnotící komise 
Příloha: Návrh smlouvy o dílo potvrzený uchazečem 
 
Přijaté usnesení: 468/2013 - RM souhlasí s výsledkem hodnocení uvedeným ve zprávě 

o posouzení a hodnocení nabídek a protokolu o jednání hodnotící komise na 
zakázku „Revitalizace veřejného osvětlení města Kuřim – 2. etapa“ a souhlasí 
s uzavřením smlouvy o dílo se společností ELIOS, s.r.o., se sídlem Heršpická 
758/13, 619 00 Brno, IČ 00545147, která předložila nejvýhodnější nabídku. 

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

7. „Smlouva o právu provést stavbu II/385 Kuřim průtah“ 
(Příloha č. 7, 7A, 7B, předkládá Ing. O. Štarha, zpracoval S. Bartoš) 
 
Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje zaslala k podpisu smlouvu o právu provést stavbu „II/385 
Kuřim průtah“ na dotčených částech pozemků Města Kuřimi, dle projektové dokumentace pro stavební 
povolení (DSP/DZP) vyhotovené projekční kanceláří IKA Brno, s.r.o., IČ 479 10 453, sídlo Antonínská 
549/2, 602 00 Brno. 
Předmětná stavba představuje úsek komunikace od hranic obce na příjezdu od Čebína po nájezd na 
okružní křižovatku při výjezdu na Brno. Jedná se o výměnu stávajícího krytu za hutněné asfaltové 
vrstvy s přídavkem drcené gumy z pneumatik, tzv. gumoasfalt. V rámci celkové rekonstrukce bude 



 6 

zároveň upraveno šířkové uspořádání komunikace na normové parametry požadované pro 
komunikace II. třídy v intravilánu tj. na základní šířku 7,00 m mezi obrubami. 
 
Příloha: Smlouva o právu provést stavbu + záborový elaborát 
 
Přijaté usnesení: 469/2013 - RM schvaluje smlouvu o právu provést stavbu „II/385 Kuřim průtah“ na 

dotčených pozemcích Města Kuřimi mezi Správou a údržbou silnic JMK, 
Žerotínovo náměstí 3/5, 601 82 Brno, a Městem Kuřim. 

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

8. Rozhodnutí o přidělení zakázky města Kuřimi „Administrace 
zadávacího řízení na výběr zhotovitele stavby „Kuřim -
odkanalizování ulice Hybešova“ 
(Příloha č. 8, 8A, 8B, předkládá Ing. O. Štarha, zpracovala Ing. N. Šiblová) 
 
V souladu s Vnitřní směrnicí Rady města Kuřimi č. 1/2009 RM, o veřejných zakázkách města Kuřimi 
byl zajišťujícím odborem OI proveden průzkum trhu pro zadání zakázky města do 100.000,- Kč bez 
DPH s názvem Administrace zadávacího řízení na výběr zhotovitele stavby „Kuřim -
odkanalizování ulice Hybešova“. Prostřednictvím písemného oslovení sedmi uchazečů byly získány 
nabídky tří uchazečů. Na základě zhodnocení získaných nabídek je zajišťujícím odborem doporučena 
radě města jako nejvhodnější nabídka společnosti KANSPO s.r.o., se sídlem Požárníků 302/1B, 767 
01 Kroměříž, IČ 48911976, zastoupené Ondřejem Macháčkem, jednatelem, v celkové hodnotě 
40.000,- Kč bez DPH (48.400,- Kč včetně DPH). Finanční plnění této zakázky bude realizováno 
z ORGu 1149 000 000 Odkanalizování ulice Hybešova. 
Na projekt „Kuřim - odkanalizování ulice Hybešova“ byla podána žádost o dotaci z Operačního 
programu Životní prostředí, prioritní osa 1 – Zlepšování vodohospodářské infrastruktury a snižování 
rizika povodní. Podmínkou pro vydání Rozhodnutí o poskytnutí dotace, na základě kterého bude 
dotace proplacena, je doložení SOD s vybraným zhotovitelem a to do 12 měsíců od vydání 
Registračního listu (tj. do 22. 5. 2014). 
 
Příloha A: Zhodnocení získaných nabídek 
Příloha B: Návrh mandátní smlouvy 
 
Přijaté usnesení: 470/2013 - RM souhlasí s výsledkem hodnocení nabídek na zakázku 

Administrace zadávacího řízení na výběr zhotovitele stavby „Kuřim - 
odkanalizování ulice Hybešova“ a souhlasí s uzavřením mandátní smlouvy 
se společností KANSPO, s.r.o., se sídlem Požárníků 302/1B, 767 01 Kroměříž, 
IČ 48911976, která předložila nejvhodnější nabídku v celkové hodnotě 48.400 Kč. 

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

9. Výběrové řízení „Oprava výplní otvorů v objektu ZUŠ v Kuřimi“ 
Rozhodnutí o přidělení zakázky města Kuřimi 
Název (předmět) zakázky: „Oprava výplní otvorů v objektu ZUŠ v Kuřimi“ 
Evidenční číslo v knize zakázek:B-OI-2013-005 
Zajišťující odbor (ZO): OI 
(Příloha č. 9, předkládá Ing. O. Štarha, zpracovala R. Svobodová) 
 
V souladu s vnitřní směrnicí Rady města Kuřimi č. 1/2009/RM bylo zajišťujícím odborem - OI 
realizováno zadávací řízení na zakázku malého rozsahu s názvem „Oprava výplní otvorů v objektu 
ZUŠ v Kuřimi“. 
Celková předpokládaná hodnota je 250.000 Kč bez DPH. Výzva k podání nabídky byla zveřejněna na 
elektronické úřední desce od 4. 7. do 15. 7. 2013, elektronickou poštou bylo informováno 5 firem se 
zaměřením na provádění oprav výplní otvorů. Základními hodnotícími kritérii byla cena (60%) 
a technologie opravy (40%). 
Ve stanovené lhůtě nebyla získána nabídka od žádného uchazeče. 
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Přijaté usnesení: 471/2013 - RM ruší výběrové řízení na zakázku malého rozsahu „Oprava výplní 

otvorů v objektu ZUŠ v Kuřimi“ z důvodu nepodání žádné nabídky. 
Hlasováno: pro 4, nepřítomen 1 (D. Holman). 
 
 
 

26. Výběrové řízení „Oprava výplní otvorů v objektu ZUŠ v Kuřimi“ 
Rozhodnutí o přidělení zakázky města Kuřimi 
Název (předmět) zakázky: „Oprava výplní otvorů v objektu ZUŠ v Kuřimi“ 
Evidenční číslo v knize zakázek:B-OI-2013-007 
Zajišťující odbor (ZO): OI 
(Příloha č. 26, 26A, 26B, předkládá Ing. O. Štarha, zpracovala R. Svobodová) 
 
V souladu s vnitřní směrnicí Rady města Kuřimi č. 1/2009/RM bylo zajišťujícím odborem - OI 
realizováno zadávací řízení na zakázku malého rozsahu s názvem „Oprava výplní otvorů v objektu 
ZUŠ v Kuřimi“. 
 
Celková předpokládaná hodnota byla 250.000 Kč bez DPH. Výzva k podání nabídky byla zveřejněna 
na elektronické úřední desce od 15. 7. do 24. 7. 2013, elektronickou poštou bylo informováno 5 firem 
se zaměřením na provádění oprav výplní otvorů. Základními hodnotícími kritérii byla cena (60%) 
a technologie opravy (40%). 
Ve stanovené lhůtě byla získána nabídka od 1 uchazeče. 
Již jedno výběrové řízení ze dne 4. 7. 2013 na tuto zakázku bylo zrušeno pro nezájem oslovených 
firem, následně bylo vypsáno nové výběrové řízení na dodavatele zakázky, na které podala nabídku 
pouze jedna firma, a to KOŽINA – TRUHLÁŘSTVÍ s.r.o. Vzhledem k havarijnímu stavu výplní otvorů 
v objektu ZUŠ Kuřim, se výběrová komise shodla na okamžitém řešení situace a doporučuje Radě 
města Kuřim uzavřít smlouvu o dílo s firmou KOŽINA-TRUHLÁŘSTVÍ s.r.o., se sídlem Lelekovice 101, 
664 31 Lelekovice, v celkové hodnotě 300 510,- Kč bez DPH, tj. 363 617,10 Kč s DPH. 
 
Příloha: Zpráva o posouzení a hodnocení nabídek 

Protokol o otevírání obálek + kontrola úplnosti nabídek 
 
Přijaté usnesení: 472/2013 - RM souhlasí s výsledkem hodnocení uvedeným ve zprávě 

o posouzení a hodnocení nabídek na zakázku malého rozsahu „Oprava výplní 
otvorů v objektu ZUŠ v Kuřimi“ a souhlasí s uzavřením smlouvy o dílo se 
společností KOŽINA-TRUHLÁŘSTVÍ, s.r.o., se sídlem Lelekovice 101, 664 31 
Lelekovice, v celkové hodnotě 300.510 Kč bez DPH, tj. 363.617,10 Kč s DPH. 

 
Přijaté usnesení: 473/2013 - RM schvaluje vynětí částky ve výši 363.617,10 Kč z ORG 

1 006 000 000 Drobné investice na zakázku malého rozsahu „Oprava výplní otvorů 
v objektu ZUŠ Kuřim. 

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

10. Smlouva o použití fotografií na výstavě „Zaniklá řemesla 
v Kuřimi“ 
(Příloha č. 10, 10A, předkládá J. F. Koláček, zpracovala Ing. J. Sikorová) 
 
Pro dokreslení života řemeslníků v Kuřimi v minulých 3 stoletích nám zapůjčí Muzeum romské kultury 
fotografie Romů, kteří se zabývali vandrovními řemesly. Za použití těchto 7 fotografií požadují 
uhrazení částky 840 Kč. 
 
Příloha: Smlouva s Muzeem romské kultury na zapůjčení fotografií řemeslníků 
 
 
Na jednání se dostavila v 14,17 hod. Ing. J. Sikorová – vedoucí odboru životního prostředí. 
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Diskuse: 
D. Sukalovský – mluvil s ředitelem muzea. Ředitel by byl spíše pro 14 denní výstavu, nebo aby se 
počet exponátů snížil. 
J. Sikorová – přesný počet exponátů zatím není znám, teprve se na něm budou domlouvat. O délce 
výstavy jedná s ředitelkou střední školy. 
D. Sukalovský – žádá o domluvu mezi ředitelkou SPŠ a SOU Kuřim, ředitelem muzea a Ing. 
J. Sikorovou, aby společně doladit detaily výstavy. 
 
Přijaté usnesení: 474/2013 - RM schvaluje uzavření smlouvy s Muzeem romské kultury, státní 

příspěvkové organizace, Bratislavská 67, 602 00 Brno, IČ 71239812, na zapůjčení 
7 fotografií pro výstavu „Zaniklá řemesla v Kuřimi“ za celkovou částku 840 Kč. 

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

11. Smlouvy o provedení technického a autorského dozoru 
(Příloha č. 11, 11A, 11B, 11C, předkládá J. F. Koláček, zpracovala Ing. J. Sikorová) 
 
Dalším krokem pro (předpokládáme ještě letos) zahájené revitalizační projekty je uzavření smluv 
s projektanty akcí, na něž jsou přislíbené dotace z Operačního programu životní prostředí, a to na 
„Revitalizaci nivy a toku Lučního potoka, I. část“, a „Protierozní zatravněné pásy s výsadbou 
doprovodné zeleně“ od společnosti ATELIER FONTES, s.r.o., Křídlovická 19, Brno, a „Revitalizaci 
zeleně v Kuřimi“ od společnosti Projekce zahradní, krajinná a GIS, s.r.o., Mathonova 60, 613 00 
Brno, na technický a autorský dozor těchto staveb. Finanční plnění za technický a autorský dozor 
bylo zahrnuto do žádosti o dotace. 
 
Příloha: A, B) Smlouvy na výkon technického a autorského dozoru – Fontes 

C) Mandátní smlouva o obstarání záležitostí investora - PZKaGIS 
 
Přijaté usnesení: 475/2013 - RM schvaluje uzavření smlouvy o provedení technického a autorského 

dozoru pro akci „Revitalizaci nivy a toku Lučního potoka, I. část“ za celkovou 
částku 60.500 Kč včetně DPH od společnosti ATELIER FONTES, s.r.o., 
Křídlovická 19, 603 00 Brno, IČ 63486466. 

 
Přijaté usnesení: 476/2013 - RM schvaluje uzavření smlouvy o provedení technického a autorského 

dozoru pro akci „Protierozní zatravněné pásy s výsadbou doprovodné zeleně“ za 
celkovou cenu 12.705 Kč včetně DPH od společnosti ATELIER FONTES, s.r.o., 
Křídlovická 19, 603 00 Brno, IČ 63486466. 

 
Přijaté usnesení: 477/2013 - RM schvaluje uzavření smlouvy o provedení technického a autorského 

dozoru pro akci „Revitalizaci zeleně v Kuřimi“ od společnosti Projekce zahradní, 
krajinná a GIS, s.r.o., Mathonova 60, 613 00 Brno, IČ 25337912, za celkovou cenu 
61.150 Kč včetně DPH. 

Bylo hlasováno pro všechna usnesení společně: pro 4, nepřítomen 1 (D. Holman). 
 
 
Z jednání odešla v 14,23 hod. Ing. J. Sikorová. 
 
 
 

12. Výjimka z dopravního značení 
(Příloha č. 12, předkládá Mgr. A. Zimmermannová, zpracoval Ing. J. Kovář) 
 
Odbor dopravy Městského úřadu Kuřim, obdržel žádost paní Mgr. Vlasty Prachárové, trvale bytem 
xxxxxxxxxxxxx 664 34 Kuřim, která žádá o povolení výjimky ze zákazu vjezdu všech motorových 
vozidel (dopravní značka B11) v lokalitě u rybníka Srpek z důvodu příjezdu na zahradu, kam potřebuje 
několikrát v roce dopravit zahradní techniku. 
Výjimku žádá pro vozidlo registrační značky 7B2 0948. 
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Diskuse: 
D. Sukalovský – žadatelka se ke svému pozemku může dostat i jinou cestou. 
 
Návrh usnesení: RM schvaluje paní Mgr. Vlastě Prachárové povolení výjimky ze zákazu vjezdu 

všech motorových vozidel u rybníka Srpek. 
Hlasováno: pro 0, proti 1 (D. Sukalovský), zdrželi se 3 (J. Koláček, Z. Kříž, O. Štarha), 
nepřítomen 1 (D. Holman). 
Usnesení nebylo přijato. 
 
 
 

13. Vyřízení stížnosti p. Lenky Vxxxxxxxxx na postup Základní školy 
Kuřim, Tyršova 1255, okres Brno – venkov, příspěvkové organizace 
(Příloha č. 13, 13A, 13B, předkládá J. F. Koláček, zpracovala Mgr. H. Němcová) 
 
Městu Kuřim byla doručena zpráva České školní inspekce Jihomoravský inspektorát ve věci stížností 
paní Lenky Vxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, Kuřim, na postup školy ve věci zasahování do 
rodičovských práv v roce 2009, čímž dle stěžovatelky došlo i k poškozování práv dítěte M. V. 
ČŠI se při šetření stížnosti opírala zejména o skutečnost uvedené stížnosti, o výsledek inspekční 
činnosti v Základní škole Kuřim, Tyršova 1255, okres Brno – venkov, příspěvkové organizaci ve dnech 
16. – 18. dubna 2013, o vyjádření ředitele školy, třídní učitelky a o kontrolu příslušné dokumentace. 
 
1. Postup ředitele školy při povolení opakování čtvrtého ročníku žáku M. V. pro školní rok 
2009/2010. 
Ředitel školy, na základě žádosti stěžovatelky z důvodu dlouhodobé nemoci jejího syna ve druhém 
pololetí školního roku 2008/2009 (283 zameškaných hodin) ze dne 24. června 2009, nepovolil 
opakování 4. ročníku žáku M. V. Jako důvod ředitel školy uvedl, že nebyly dodány podklady od 
ošetřujícího dětského lékaře ani z pedagogicko-psychologické poradny. 
Dle § 52 odst. 6 školského zákona může ředitel školy povolit žákovi na žádost jeho zákonného 
zástupce a na základě doporučujícího vyjádření odborného lékaře opakování ročníku z vážných 
zdravotních důvodů. 
Škola oslovila pedagogicko-psychologickou poradnu proto, aby získala pokyny či postupy jakým 
způsobem se žákem M. V. pracovat, aby při komisionálním přezkoušení dosáhl optimálních výsledků. 
 
Závěr ČŠI: stížnost je v tomto bodě nedůvodná. 
 
2. Postup školy ve věci informování zákonného zástupce v záležitostech týkajících se 
vzdělávání žáka M. V. 
Stěžovatelka byla nespokojená s tím, že ji škola v roce 2009 neinformovala o způsobu a obsahu 
komunikace mezi třídní učitelkou žáka M. V. a psycholožkou Mgr. Suchánkovou. 
Dle třídní učitelky byla psycholožka kontaktována na základě doporučení stěžovatelky. Konzultace 
byla zaměřena pouze na možnosti práce se žákem M. V. Postoj matky ani rodinná situace nebyla 
obsahem konzultace. Třídní učitelka telefonicky informovala stěžovatelku o obsahu rozhovoru 
s uvedenou psycholožkou. O konzultaci s psycholožkou, ne však o jejím obsahu, informovala 
i pracovnici OSPOD. 
 
Závěr ČŠI: stížnost je v tomto bodě neprokazatelná. 
 
3. Postup školy ve věci zasahování do rodičovských práv stěžovatelky. 
Stěžovatelka uvedla, že škola zasáhla do jejích rodičovských práv tím, že třídní učitelka žáka M. V. 
a hovořila s výše uvedenou psycholožkou o postoji matky a situaci v rodině. Toto tvrzení je v rozporu 
s písemným vyjádřením třídní učitelky žáka M. V. 
 
Závěr ČŠI: stížnost je v tomto bodě neprokazatelná. 
 
ČŠI předala výsledek šetření zřizovateli základní školy k dalšímu řízení a zároveň požádala o zaslání 
informace o vyřízení stížnosti a o případných opatřeních přijatých k nápravě. O tomtéž má být 
vyrozuměna i stěžovatelka. 
 
Příloha: Informace o vyřízení stížnosti – ČŠI, p. Lenka Vxxxxxxxxx. 
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Přijaté usnesení: 478/2013 - RM schvaluje znění „Informace o vyřízení stížnosti“ pro Českou školní 

inspekci Jihomoravský inspektorát a paní Lenku Vxxxxxxxxxxx. 
Hlasováno: pro 4, nepřítomen 1 (D. Holman). 
 
 
 

14. Závěry z inspekce a kontroly v Základní škole Kuřim, Tyršova 
1255, okres Brno – venkov, příspěvkové organizaci, kterou provedla 
ČŠI 
(Příloha č. 14, 14A, 14B, 14C, předkládá J. F. Koláček, zpracovala Mgr. H. Němcová) 
 
Městu Kuřimi byla doručena inspekční zpráva a kontrolní protokol České školní inspekce 
Jihomoravský inspektorát z inspekční činnosti provedené v Základní škole Kuřim, Tyršova 1255, okres 
Brno – venkov, příspěvkové organizaci ve dnech 16. - 18. dubna 2013. Inspekční činnost byla 
vykonána na podnět. 
 
1. Předmět inspekční činnosti: 

- a) hodnocení podmínek, průběhu a výsledků vzdělávání poskytovaného základní 
školou; 

 
- Zjištění: rezervy v evidenci žáků se speciálními vzdělávacími potřebami (dále jen SVP) - 

seznam žáků se SVP neodpovídal skutečnosti; 
- Přijaté opatření – náprava na místě: výchovná poradkyně aktualizovala seznam 
žáků se SVP během inspekce. 

 
- Zjištění: ředitel školy povoloval vzdělávání žáků podle individuálního vzdělávacího plánu (dále 

jen IVP) později, než předepisuje vyhláška; 
- Přijaté opatření – náprava na místě: ředitel školy v průběhu inspekce přijal náležitá 
opatření, aby se tyto nedostatky neopakovaly. 

 
- Zjištění: rezervy v zohledňování potřeb a možností v práci se žáky se SVP – někteří učitelé 

neměli dostatečný přehled o žácích se SVP, o jejich počtu ve třídě a jejich vzdělávacích 
potřebách, systém identifikace a podpory žáků se SVP nebyl v době inspekce dostatečně 
funkční; 
- Přijaté opatření – následná náprava: ředitel školy ve lhůtě do 30 dnů od převzetí 
inspekční zprávy je povinen zaslat ČŠI oznámení o přijatých opatřeních k odstranění 
zjištěných nedostatků. 

 
- Zjištění: systém řízení školy vykazoval rezervy zejména v oblasti vlastní kontrolní činnosti 

ředitele; 
- Přijaté opatření – následná náprava: ředitel školy ve lhůtě do 30 dnů od převzetí 
inspekční zprávy je povinen zaslat ČŠI oznámení o přijatých opatřeních k odstranění 
zjištěných nedostatků. 

 
- Zjištění: neefektivní organizace výuky českého jazyka ve třídě II. C – ředitel školy ve školním 

roce 2012/2013 stanovil, že z devíti hodin ČJ daných učebním plánem byla vždy jedna hodina 
týdně odučena jako suplovaná; 
- Přijaté opatření – náprava na místě: ředitel školy v průběhu inspekce upravil 
organizaci vzdělávání ve třídě II. C tak, aby ČJ byl odučen jednou učitelkou. 

 
- Zjištění: nedostatky ve školním řádu (§ 30 školského zákona) – neobsahoval požadované 

údaje v pravidlech pro hodnocení výsledků vzdělávání žáků a údaje o provozu a vnitřním 
režimu školy, týkajícího se hlavně zajištění vstupu a pobytu žáků v budově školy mezi 
dopoledním a odpoledním vyučováním; 
- Přijaté opatření – náprava na místě: ředitel školy v průběhu inspekce odstranil 
nedostatky v části provoz a vnitřní režim školy. 
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- b) získávání a analýza informací o vzdělávání žáků v oblasti matematické 
gramotnosti; 
- Zjištění: nebylo zjištěno porušení. 
 
- c) zjišťování a hodnocení naplnění školního vzdělávacího programu a jeho souladu 
s právními předpisy a rámcovým vzdělávacím programem; 
- Zjištění: nebylo zjištěno porušení. 

 
2. Předmět kontrolní činnosti: 

 
- a) kontrola vydání, obsahu a zveřejnění školního řádu podle § 30 odst. 1 až 3 
školského zákona; 
- Zjištění: nebylo zjištěno porušení. 
 
- b) kontrola vydání školního vzdělávacího programu ve smyslu § 5 odst. 3 věta první 
školského zákona (soulad s rámcovým vzdělávacím programem); 
- Zjištění: nebylo zjištěno porušení. 
 
- c) kontrola organizace základního vzdělávání podle § 1 odst. 2 vyhlášky 48/2005 Sb., 
o základním vzdělávání a některých náležitostech plnění povinné školní docházky, ve znění 
účinném v kontrolovaném období; 
- Zjištění: bylo zjištěno porušení. Ředitel školy umožnil žákům vstup a pobyt v budově 
školy nejméně 20 minut před začátkem vyučování. O přestávce mezi dopoledním 
a odpoledním vyučováním žákům neumožnil vstup a pobyt v budově školy. 
- Přijaté opatření – náprava na místě: ředitel školy nedostatek odstranil v průběhu 
inspekce, Školní řád aktualizoval a žákům umožnil vstup a pobyt v budově školy o přestávce 
mezi dopoledním a odpoledním vyučováním. 

 
ČŠI zřizovatele informovala o průběhu a závěrech inspekční činnosti na základní škole. Ze zprávy 
vyplývá, že většina zjištěných nedostatků byla odstraněna na místě. 
Zřizovateli ze závěrů inspekce nevyplývá žádná povinnost informovat ČŠI o přijatých opatřeních. 
Navrhuji, aby ředitel školy předložil zřizovateli zprávu o přijatých opatřeních týkajících se systému 
řízení školy v oblasti vlastní kontrolní činnosti ředitele, potřeb a práce s žáky se SVP a aktualizovaný 
Školní řád, zvláště tu část týkající se pobytu žáků v budově školy před dopoledním i odpoledním 
vyučováním a zajištění jejich bezpečnosti. 
 
Příloha: inspekční zpráva ČŠIB-464/13-B 
 protokol ČŠIB-884/13-B 
 
 
Na jednání se v 14,25 hod. dostavil D. Holman. 
 
 
Přijaté usnesení: 479/2013 - RM ukládá řediteli Základní školy Kuřim, Tyršova 1255, okres Brno – 

venkov, příspěvkové organizace Mgr. Stanislavu Plchotovi, předložit radě města 
zprávu o přijatých opatřeních týkající se systému řízení školy v oblasti vlastní 
kontrolní činnosti ředitele, potřeb a práce s žáky se SVP a aktualizovaný Školní 
řád, zvláště tu část týkající se pobytu žáků v budově školy před dopoledním 
i odpoledním vyučováním a zajištění jejich bezpečnosti, a to do 15. 8. 2013. 

Hlasováno: pro 5. 
 
 
Na jednání se dostavila v 14,35 hod. Mgr. H. Němcová – referentka školství. 
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15. Žádost o schválení čerpání prostředků z investičního fondu 
Základní školy Kuřim, Tyršova 1255, okres Brno-venkov, 
příspěvkové organizace 
(Příloha č. 15, 15A, předkládá J. F. Koláček, zpracovala Mgr. H. Němcová) 
 
Ředitel Základní školy Kuřim, Tyršova 1255, okres Brno-venkov, příspěvkové organizace Mgr. 
Stanislav Plchot požádal, dle § 31 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních 
rozpočtů, v platném znění, o schválení čerpání prostředků z investičního fondu školy ve výši 
180.835,- Kč. 
Hodnota investičního fondu Základní školy Kuřim, Tyršova 1255, okres Brno-venkov, příspěvkové 
organizace ke dni 15. 07. 2013 je 2.580 146,71 Kč. 
 
Použití investičního fondu: 

- 84.216 Kč, úprava trafostanice pro provoz fotovoltaické elektrárny v budově Tyršova 1255; 
- 96.619 Kč, rekonstrukce šatny v budově Komenského 511. 

 
Příloha: Žádost ředitele základní školy o schválení čerpání investičního fondu. 
 
Diskuse: 
D. Holman – v důvodové zprávě chybí zdůvodnění žádosti. 
Mgr. H. Němcové – jiné informace ředitel školy nedodal. 
D. Sukalovský – o jakou úpravu trafostanice se jedná? 
J. Koláček – jedná se zastaralé technické zařízení trafostanice, která je potřeba vyměnit. 
D. Holman – nejsou uvedeny zásadní informace. Žádá, aby byla ekonomika projektu trafostanice 
samostatně účetně sledována. 
 
Přijaté usnesení: 480/2013 - RM schvaluje čerpání prostředků z investičního fondu Základní školy 

Kuřim, Tyršova 1255, okres Brno-venkov, příspěvkové organizace ve výši 84.216 
Kč na úpravu trafostanice pro provoz fotovoltaické elektrárny v budově základní 
školy na ulici Tyršova 1255. 

Hlasováno: pro 3, zdrželi se 2 (D. Sukalovský, D. Holman). 
 
Diskuse: 
J. Koláček – na rekonstrukci šaten se již pracuje. 
O. Štarha – pokud se již pracuje, potom žádá doložit výsledky výběrového řízení na uvedené práce. 
J. Koláček – navrhuje o usnesení nehlasovat. Požadované materiály budou dodány do dalšího 
jednání rady města ke schválení. 
 
Návrh usnesení: RM schvaluje čerpání prostředků z investičního fondu Základní školy Kuřim, 

Tyršova 1255, okres Brno-venkov, příspěvkové organizace ve výši 96.619 Kč na 
rekonstrukci šatny v budově základní školy na ulici Komenského 511. 

 
 
Z jednání odešla v 14,42 hod. Mgr. H. Němcová. 
 
 
O. Štarha – do budoucna žádá, aby byly všechny investiční akce škol minimálně zkonzultovány 
s odborem investičním, který do předkládaného materiálu vyjádří svůj názor k akci. 
 
 
 

16. Přidělení bytu v Domě s pečovatelskou službou Kuřim 
(Příloha č. 16, 16A, 16B, 16C, předkládá J. F. Koláček, zpracovala Mgr. M. Bártová) 
 
V měsíci červnu 2013 se uvolní byt v Domě s pečovatelskou službou. Žádosti žadatelů o umístění 
v DPS byly projednány v komisi pro přidělování bytů v DPS Kuřim dne 16. 7. 2013. Komise 
doporučuje předloženému návrhu vyhovět. 
 
Přílohy: Zápis o výběru žadatele o umístění v DPS 4/2013 
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 Zápis z místního šetření pro umístění žadatele v DPS 4/2013 
 Pořadník žadatelů aktualizovaný 1. 7. 2013 
 
Diskuse: 
Z. Kříž – uvádí, že není v žádném příbuzenském poměru s uvedenou žadatelkou. 
 
Přijaté usnesení: 481/2013 - RM schvaluje na základě návrhu komise pro přidělování bytů v Domě 

s pečovatelskou službou Kuřim přidělení bytu v DPS dle zápisu. 
Hlasováno: pro 5. 
 
 
 

17. Projektový záměr Centra sociálních služeb Kuřim 
(Příloha č. 17, 17A, předkládá J. F. Koláček, vyřizuje R. Malásková, Mgr. M. Bártová) 
 
Jednou z priorit 3. Komunitního plánu sociálních služeb ORP Kuřim týkající se cílové skupiny Senioři 
a osoby se zdravotním postižením je udržení, rozšíření a zkvalitnění pečovatelské služby ve správním 
obvodu ORP Kuřim. Cílem je zajištění soc. služby na celém území správního obvodu a  uspokojení 
většího počtu zájemců o službu. Přijatým opatřením k naplnění tohoto cíle je zvýšení personální 
kapacity a materiálního vybavení poskytovatele pečovatelské služby. Konkrétním projektovým 
záměrem týkajícím se rozšíření stávající sociální služby, vedoucí ke zvýšení kapacity terénní 
pečovatelské služby, je navýšení počtu pracovníků v sociálních službách, a to o dva pracovníky. 
 
Aby bylo možné zajistit financování tohoto rozvojového záměru soc. služby nacházející se na území 
ORP Kuřim je nutné, aby projektový záměr pro rok 2014 byl uveden v Akčním plánu rozvoje sociálních 
služeb v Jihomoravském kraji pro rok 2014. 
 
Konkrétní záměry na rozvoj sociálních služeb v daném území, jsou na základě definované strategie, 
uvedené ve Střednědobém plánu rozvoje soc. služeb v Jihomoravském kraji na období 2012 - 2014, 
jedenkrát ročně zařazovány do Akčního plánu rozvoje sociálních služeb Jihomoravského kraje. 
Následně jsou pak provázány s dostupnými finančními zdroji - dotačními systémy Jihomoravského 
kraje a Ministerstva práce a sociálních věcí. Význam akčních plánů spočívá především v propojení 
plánování sociálních služeb s jejich financováním. 
 
Příloha: projektový záměr 
 
Přijaté usnesení: 482/2013 - RM schvaluje projektový záměr CSS Kuřim pro rok 2014 týkající se 

rozšíření terénní pečovatelské služby navýšením počtu pracovníků v sociálních 
službách, a to o dva pracovníky. 

Hlasováno: pro 5. 
 
 
 

18. Smlouva pro koncert Kamelotu 
(Příloha č. 18, 18A, předkládá J. F. Koláček, zpracovala V. Štěpánová) 
 
Předkládáme RM ke schválení smlouvu s agenturou Jiří Pařez - zdravotně technické práce, který je 
oprávněn jednat jménem umělců skupiny Kamelot v zastoupení. Vzhledem k částce, která je vyšší než 
xxxxxxxx Kč, žádám radu města o schválení smlouvy. 
Koncert je plánovaný na 17. 12. 2013 a dle vyjádření programového pracovníka splníme všechny 
technické požadavky smlouvy. 
Cena koncertu: xxxxxx + DPH 21%, tj. xxxxxxx Kč 
Hrazeno z ORG: 9056 
Kapitola: 5169 služby (v současné době je ve službách zůstatek k čerpání 425.461,00 Kč). 
 
Příloha: smlouva 
 
Diskuse: 
D. Holman – nezdá se mu výše ceny za koncert. 
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Přijaté usnesení: 483/2013 - RM schvaluje smlouvu s Jiřím Pařezem, na koncert skupiny Kamelot 

dne 17. 12. 2013. 
Hlasováno: pro 5. 
 
 
 

19. Výsledky hospodaření k 30. 6. 2013 
(Příloha č. 19, 19A, 19B, 19C, předkládá Mgr. Ing. D. Sukalovský, zpracoval Ing. A. Varmužka) 
 
V příloze jsou předkládány výsledky hospodaření města ke dni 30. 6. 2013. 
 
Příjmy města po konsolidaci činily k 30.6.2013  108 278 990,61 Kč, výdaje města po konsolidaci činily 
66.051.247,49 Kč. Hospodářský výsledek k tomuto datu tedy činí nezaokrouhleně + 42.227.743,12 
Kč. 
 
Hospodaření s rozpočtovými prostředky probíhá dle schváleného a následně upraveného rozpočtu 
a je za 2. čtvrtletí roku 2013, vzhledem k rozpočtu města, v konsolidovaném stavu, s příjmy 
převyšujícími výdaje. 
 
Příjmy: 
Příjmová stránka rozpočtu je plněna z 57 %. Daňové příjmy se plní ve srovnání s rokem 2012 velmi 
dobře, výběr je vyšší cca o 7 mil. Kč. (o 15 %), což je způsobeno změnou zákona o rozpočtových 
pravidlech a toto navýšení je očekávané. 
 
Výdaje: 
Výdajová stránka rozpočtu je plněna z 29 % a je ovlivněna čerpáním především u „investičních akcí“, 
které je na úrovni 7 % (nesouvisí s rozestavěností akcí), provozní výdaje jsou čerpány ze 44 %, vizte 
podrobnější rozbory dle ORG. 
 
Přijaté usnesení: 484/2013 - RM bere na vědomí a předkládá ZM výsledky hospodaření města 

k 30. 6. 2013, s přebytkem hospodaření ve výši 42.227.743,12 Kč. 
Hlasováno: pro 5. 
 
 
 

20. Žádost o souhlas zřizovatele pro přijetí úvěru 
(Příloha č. 20, předkládá Mgr. Ing. D. Sukalovský, zpracoval Ing. L. Tomšů) 
 
ZM svým usnesením č. 1095/2013 udělilo souhlas s vystavením ručení za poskytnutý úvěr pro 
Centrum technických služeb Kuřim, s.r.o., na zabezpečení financování nákupu kropicího vozu. 
Další odkládací podmínkou KB pro čerpání úvěru je souhlas RM pro přijetí úvěru společností CTS 
Kuřim, s.r.o. 
Jednatel společnosti proto žádá RM o udělení tohoto souhlasu. 
 
Diskuse: 
D. Sukalovský – stahuje materiál z jednání. Banka již souhlas nežádá. 
 
Návrh usnesení: RM souhlasí s přijetím úvěru společností Centrum technických služeb Kuřim, 

s.r.o., poskytnutého KB, a.s., ve výši 3 mil. Kč, se splatností 5 let. 
 
 
 

21. Plnění úkolů vyplývající z jednání mezi Lenkou Vxxxxxxxxxx 
a ředitelem Základní školy ZŠ Tyršova 
(Příloha č. 21, 21A, 21B, předkládá Mgr. A. Zimmermannová, zpracovala P. Glosová) 
 
Dne 10. 6. 2013 se konala schůzka mezi paní Lenkou Vxxxxxxxxxx a ředitelem Základní školy 
Tyršova, panem Mgr. Stanislavem Plchotem. Z toho jednání vzešly úkoly: 
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1. Odpověď na „Žádost o informace“ ze dne 31. 8. 2012, zaslané pí Vxxxxxxxxxx dne 1. 9. 2013 
(termín plnění: 14. 6. 2013) 
Odpověď ředitele Mgr. S. Plchota je přílohou materiálu. 
 
 
2. Údajný incident mezi žáky ZŠT V. V. a A. S. z října 2009 
(termín plnění: 19. 6. 2013) 
Odpověď ředitele Mgr. S. Plchota je přílohou materiálu. 
 
 
3. Údajné neřešení šikany a neposkytnutí pomoci žákovi V. V. ze strany ZŠT 
(termín plnění: 10. 7. 2013) 
Odpověď ředitele Mgr. S. Plchota je přílohou materiálu. 
 
 
4. Paní Vxxxxxxxxxx žádá revizi Krizového plánu ZŠ Tyršova tak, aby byl uveden do souladu 
s platnými vyššími právními předpisy 
(termín plnění: 15. 8. 2013) 
Vzhledem k termínu plnění není k dnešnímu dni znám výsledek. 
 
 
 
Dne 9. 7. 2013 byl doručen Radě města Kuřimi dopis od paní Lenky Vxxxxxxxxx, bytem xxxxxxxxx 
xxxxx, 664 34 Kuřim, na základě kterého žádá radu města o vyjádření se k jednotlivým bodům 
(vizte příloha č. 21B, tohoto materiálu). 
 
Radní se s dopisem paní L. Vxxxxxxxxx seznámili. 
 
 
 
 

22. Výběrové řízení „Opatření vedoucí k vyšší transparentnosti 
a otevřenosti MěÚ Kuřim“ 
Zrušení zadávacího řízení na výběr dodavatele veřejné zakázky města Kuřim část II a vyhlášení 
zadávacího řízení na výběr dodavatele veřejné zakázky města Kuřim část II 
Název (předmět) zakázky: „Opatření vedoucí k vyšší transparentnosti a otevřenosti MěÚ Kuřim“ 
Evidenční číslo v knize zakázek: VZ–KÚ–2013/001 
Zajišťující odbor (ZO):   KÚ 
(Příloha č. 22, 22A, 22B, předkládá Mgr. Ing. D. Sukalovský, zpracovala Bc. J. Švédová) 
 
Jedná se o zrušení části II výše uvedeného výběrového řízení zadávaného ve zjednodušeném 
podlimitním řízení. 
Část II obsahuje vytvoření webového portálu poplatků a webového portálu aktuálního rozpočtu celkem 
za 242 975,30 Kč bez DPH.  
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 při hodnocení nabídek doporučila z důvodu dodání pouze jedné 
nabídky na část II zrušit výběrové řízení na tuto část a znovu vyhlásit. Jedná se o nedodržení 
podmínky stanovené zákonem. Na základě výše uvedeného KÚ doporučuje radě města schválit 
zrušení VŘ na část II a schválit vyhlášení nové výzvy na část II. Termíny pro podání nabídek budou 
upřesněny před zveřejněním výzvy v souladu s lhůtami danými v zákoně o veřejných zakázkách. 
 
Návrh členů komise pro otvírání obálek:  Návrh náhradníků komise pro otvírání obálek: 

1. Mgr. Ing. Drago Sukalovský  1. Jiří Filip Koláček 
2. Mgr. Alena Zimmermannová  2. Ing. Oldřich Štarha 
3. Ing. Aleš Varmužka   3. Hana Koláčková 
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Návrh členů hodnotící komise:   Návrh náhradníků hodnotící komise: 

1. Mgr. Ing. Drago Sukalovský  1.  Ing. Oldřich Štarha 
2. Jiří Filip 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 A:  Zadávací dokumentace 
Příloha B:  Návrh smlouvy o dílo 
 
Návrh usnesení: 485/2013 - RM ruší výběrové řízení na služby zadávané 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“ v části II a schvaluje zahájení zadávacího řízení k podání nabídky na 
podlimitní veřejnou zakázku na služby zadávanou ve zjednodušeném podlimitním 
řízení s názvem „Opatření vedoucí 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, zdrželi se 2 (Z. Kříž, D. Holman). 
 
 
 

23. Manželé Peškovi – nájemní smlouva 
(Příloha č. 23, předkládá Mgr. Ing. D. Sukalovský, 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. 
O nabízenou bytovou jednotku neprojevil zájem nikdo ze stávajících nájemců obecních bytů ani 
žadatelé o pronájem obecního bytu dle pořadníku č. 32. 
Dne 22. 5. 2013 pod č. usn. 347/2013 schválila rada města zveřejnění nabídky předmětné bytové 
jednotky veřejně k nájmu. O nájem bytu požádalo celkem deset žadatelů. 
Dne 17. 7. 2013 proběhlo výběrové řízení na obsazení bytové jednotky č. 1173/4. Bylo pozváno všech 
deset žadatelů, dva z nich odstoupili z výběrového řízení předem a dva se dostavili (pí Pešková a pan 
Petík). Mezi zúčastněnými došlo k dohodě, že nájemci bytu se stanou manželé Peškovi. 
OMP doporučuje nájemní smlouvu uzavřít. 
 
Přijaté usnesení: 486/2013 - RM schvaluje uzavření nájemní smlouvy s manž. Tomášem a Radkou 

Peškovými, oba trvale bytem xxxxxxxxxxxxxxxxxx Kuřim, jejímž předmětem je 
nájem bytu č. 1173/4 umístěného ve II. nadzemním podlaží bytového domu č. p. 
892, 893, 1172, 1173 v ul. Tišnovská na pozemcích p. č. 2747/3, 2746/1, 2746/2, 
2747/1 vše v obci a k. ú. Kuřim, na dobu určitou do 31. 7. 2014 za nájemné ve výši 
56,- Kč/m

2
/měs + zálohy na služby. 

Hlasováno: pro 5. 
 
 
 

23.1. Robert Petík – přidělení bytu 
(Příloha č. 23, předkládá Mgr. Ing. D. Sukalovský, zpracovala A. Janoušková) 
 
Pan Robert Petík, trvale bytem xxxxxxxxxxxxx Kuřim, požádal o přidělení bytu č. 66, ul. Wolkerova, 
Kuřim. Pan Petík je svobodný, žije s přítelkyní sl. Lucií Juránkovou a v červnu 2013 se jim narodila 
dcera. 
Město Kuřim nabízelo obecní byt č. 947/66 stávajícím nájemcům obecních bytů k výměně, nikdo však 
neprojevil zájem byty vyměnit. Byt by byl v dalším kroku nabídnut žadatelům o pronájem obecního 
bytu dle pořadníku č. 33. 



 17 

Rada města může ve smyslu Čl. 10 odst. 2) Pravidel Města Kuřimi č. 1/2012 rozhodnout o „využití 
volného bytu jinak, než stanoví tato pravidla“, tzn. přidělí ho kterékoliv osobě. Smlouva bude uzavřena 
na dobu určitou jednoho roku. 
 
Přijaté usnesení: 487/2013 - RM přiděluje ve smyslu Čl. 10 odst. 2 Pravidel Města Kuřimi č. 1/2012, 

o  volných bytech v majetku města a bytových náhradách, byt č. 947/66, umístěný 
ve IV. NP bytového domu č. p. 947 v ul. Wolkerova na pozemku p. č. 1418/1 vše 
v obci a k. ú. Kuřim, panu Robertu Petíkovi, trvale bytem xxxxxxxxxxxxx Kuřim, 
a schvaluje uzavření nájemní smlouvy na dobu určitou do 31. 7. 2014 za nájemné 
ve výši 56,- Kč/m

2
/měs + zálohy na služby. 

Hlasováno: pro 5. 
 
 
 

24. Výběrové řízení „Projekční práce přestavby objektu bývalé 
kotelny na víceúčelový sál v ul. Popkova“ 
Rozhodnutí o přidělení zakázky města Kuřimi 
Název (předmět) zakázky: „Projekční práce přestavby objektu bývalé kotelny na víceúčelový sál v ul. 

Popkova“ 
Evidenční číslo v knize zakázek:B-OI-2013-006 
Zajišťující odbor (ZO): OI 
(Příloha č. 24, 24A, 24B, předkládá Ing. O. Štarha, zpracoval S. Bartoš) 
 
V souladu s vnitřní směrnicí Rady města Kuřimi č. 1/2009/RM bylo zajišťujícím odborem – 
OI realizováno výběrové řízení na zakázku malého rozsahu s názvem  
„Projekční práce přestavby objektu bývalé kotelny na víceúčelový sál v ul. Popkova“. 
Zakázka je kryta finanční částkou z rozpočtu - ORG 1 236 000 000, její celková předpokládaná 
hodnota byla do 100.000 Kč bez DPH. Podle předpokládané hodnoty zakázky v kategorii a) vnitřní 
směrnice Rady města Kuřim byly elektronickou poštou vybrány 3 firmy se zaměřením na projekční 
práce. Základním hodnotícím kritériem byla cena. 
Ve stanovené lhůtě byly získány nabídky od 3 uchazečů. 
Nejlevnější nabídka společnosti TIPRO projekt, s.r.o., nebyla zpracovaná v požadovaném rozsahu, 
proto nebyla hodnotící komisí vybraná. 
Na základě zhodnocení získaných nabídek je komisí doporučena Radě města nejvhodnější nabídka 
společnosti AGP Ing. arch. Roman Gale a Ing. arch. Michal Palaščak, Brno, Přízova 3, která předložila 
nejvýhodnější nabídku v celkové hodnotě 135.000 Kč bez DPH, tj. 162.000 Kč s DPH. 
 
Přílohy: Zpráva o posouzení a hodnocení nabídek + srovnávací tabulka nabídek 
  Smlouva o dílo 
 
Přijaté usnesení: 488/2013 - RM souhlasí s výsledkem hodnocení uvedeným ve zprávě 

o posouzení a hodnocení nabídek na zakázku malého rozsahu „Projekční práce 
přestavby objektu bývalé kotelny na víceúčelový sál v ul. Popkova“ a schvaluje 
uzavření smlouvy o dílo se společností AGP Ing. arch. Roman Gale a Ing. arch. 
Michal Palaščak, Přízova 3, Brno, která předložila nejvýhodnější nabídku v celkové 
hodnotě 135.000 Kč bez DPH, tj. 162.000 Kč s DPH. 

Hlasováno: pro 5. 
 
 
 

25. „Přechod Tišnovská, oprava detekčního systému“ – schválení 
opravy 
(Příloha č. 25, 25A, předkládá Ing. O. Štarha, zpracovala Ing. D. Ševčíková) 
 
Dne 30. 6. 2013 došlo na osvětleném přechodu pro chodce na ul. Tišnovská k dopravní nehodě, při 
níž bylo zničeno zařízení detekčního systému včetně napájecí a řídící jednotky a prosvětlený maják 
s osvětlenou směrovou šipkou. Na přechodu pro chodce vznikla nebezpečná situace, kterou je 
potřeba co nejdříve odstranit. 
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Bylo zjištěno, že stavba byla dokončena v r. 2010 a je dosud v záruce u zhotovitele STRABAG, a.s. 
Proto byl zástupce zhotovitele osloven s žádostí o podání nabídky na opravu zničeného zařízení 
a odstranění havarijního stavu přechodu. Cenová nabídka ve výši 483.340 Kč (399.455 Kč bez DPH) 
koresponduje s cenovou nabídkou zhotovitele z výběrového řízení. Ve spolupráci s příslušnými odbory 
města bude škoda uplatněna u viníka nehody, případně pojišťovny. 
Oprava bude zahájena do 3 týdnů po podpisu objednávky, práce potrvají 2 týdny. Úhrada bude 
provedena z provozního ORG 9026 000 000 rozpočtu města (VO). 
OI doporučuje radě města schválit tuto havarijní opravu bez výběrového řízení za cenu 483.340 Kč 
společností STRABAG, a.s. 
 
Příloha: Rozpočet – oprava osvětlení přechodu pro chodce 
 
 
Z jednání se vzdálil v 15,06 hod. D. Holman. 
 
 
Přijaté usnesení: 489/2013 - RM schvaluje provedení opravy havarijního stavu osvětlení „Přechodu 

na ul. Tišnovská“ bez zadávacího řízení zhotovitelem stavby „Přechod Tišnovská, 
zastávka v Kuřimi“, společností STRABAG, a.s., Na bělidle 198/21, Praha 5, 
IČ 60838744, za cenu 483.340 Kč vč. DPH. 

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

27. Umístění objektu na parc. č. 372 v k. ú. Kuřim 
(Příloha č. 27, předkládá Ing. O. Štarha, zpracovala R. Svobodová) 
 
Dne 1. 7. 2013 proběhlo jednání Komise stavební, na jehož programu bylo doplnění žádosti 
o vyjádření k umístění objektu na parc. č. 372 v k. ú. Kuřim. Rada města vzala tento bod na vědomí. 
Komise stavební doporučila daný záměr k odsouhlasení. 
 
Diskuse: 
J. Koláček – rada města vzala na vědomí vyjádření komise stavební. Bylo by ale lépe záměr schválit. 
D. Sukalovský – komise stavební požadovala doplnění projektové dokumentace. Předchozí kladná 
vyjádření města patřila k jinému záměru, protože nyní se jedná o jiný účel využití objektu. 
O. Štarha – žadatelka ví, jaké podklady má dodat stavební komisi a které stavebnímu úřadu. Nyní 
navrhuje usnesení nepřijímat. Zatím nebyly požadované podklady dodány. 
J. Koláček – nyní můžeme předběžně schválit a požadované doklady budou dodány dodatečně. 
O. Štarha – projektová dokumentace musí být předložena stavebnímu úřadu a to Ing. F. Mackovi. 
J. Koláček – rada města žádá předložení projektové dokumentace od autorizované osoby. 
O. Štarha – nejdříve musí podat žádost do komise stavební, odboru investičnímu a stavebnímu úřadu. 
Poté se tím bude zabývat rada města. 
 
Návrh usnesení: RM ruší usnesení č. 450/2013 ze dne 10. 7. 2013 
 
Návrh usnesení: RM bere na vědomí závěry z jednání Komise stavební ze dne 1. 7. 2013 v bodech 

č. 3, 4, a schvaluje body č. 1, 2, 5, 6, 7, 8. 
Bylo hlasováno pro obě usnesení společně: pro 0, proti 1 (D. Sukalovský), zdrželi se 3, 
nepřítomen 1 (D. Holman). 
Usnesení nebyla přijata. 
 
 
 

28. Oznámení o konání akce občanského sdružení ABC Vital 
(Příloha č. 28, předkládá J. F. Koláček) 
 
Skupina leteckých modelářů občanského sdružení ABC Vital, o.s., Legionářská 401, 664 34 Kuřim, 
IČ 22872507, by ráda uspořádala dne 31. 8. 2013 předváděcí ukázkový den modelů letadel a lodí na 
rybníku Srpek a v jeho okolí. 
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Žádá tímto Radu města Kuřimi o povolení a bezplatný pronájem pozemků potřebných k uspořádání 
této akce. 
 
Diskuse: 
A. Zimmermannová – pokud bude na pozemcích umístěn stánek nebo stan, potom se musí zaplatit 
zábor veřejného prostranství. 
J. Koláček – zábor veřejného prostranství bude řešit s vedoucím odboru finančního. Navrhuje 
o usnesení nehlasovat. 
 
Návrh usnesení: RM schvaluje bezplatné využití pozemků v okolí rybníka Srpek na uspořádání 

akce „Ukázkový den modelů letadel a lodí“, občanskému sdružení ABC Vital, o.s., 
Legionářská 401, 664 34 Kuřim. 

O tomto usnesení nebylo hlasováno. 
 
 
 
 
Starosta ukončil jednání RM v 15,16 hodin. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Mgr. Ing. Drago Sukalovský Jiří Filip Koláček 
starosta města 1. místostarosta města 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ověřovatel zápisu: Zdeněk Kříž 
 
 
 
 
 
 
 
 
V Kuřimi dne 24. 7. 2013 
 
Zapsala: Petra Glosová 
 
 
 
Přílohy: 
1, 1A   Plnění usnesení Rady města Kuřimi ke dni 17. 7. 2013 
2   Josef Lorenz – žádost o prominutí úroků z prodlení 
3, 3A Pořadník č. 33 žadatelů o pronájem obecního bytu dle Pravidel Města Kuřimi 

č. 1/2012 
Alena Bartáková – žádost o poskytnutí slevy z nájmu 
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4, 4A, 4B E. ON Distribuce, a.s. – zřízení věcného břemene pro stavbu „Kuřim, Podlesí, 
Dukelská, rozš. NNk, Bém, p. č. 3306“ 

5, 5A, 5B Generel odvodnění města Kuřimi – protipovodňová ochrana nad soutokem 
Lučního potoka s Kuřimkou 

6, 6A, 6B, 6C Revitalizace veřejného osvětlení města Kuřim – 2. etapa – rozhodnutí 
o přidělení zakázky 

7, 7A, 7B  „Smlouva o právu provést stavbu II/385 Kuřim průtah“ 
8, 8A, 8B Rozhodnutí o přidělení zakázky města Kuřimi „Administrace zadávacího řízení 

na výběr zhotovitele stavby „Kuřim -odkanalizování ulice Hybešova“ 
9   Výběrové řízení „Oprava výplní otvorů v objektu ZUŠ v Kuřimi“ 
10, 10A   Smlouva o použití fotografií na výstavě „Zaniklá řemesla v Kuřimi“ 
11, 11A, 11B, 11C Smlouvy o provedení technického a autorského dozoru 
12   Výjimka z dopravního značení 
13, 13A, 13B Vyřízení stížnosti p. Lenky Vxxxxxxxxxx na postup Základní školy Kuřim, 

Tyršova 1255, okres Brno – venkov, příspěvkové organizace 
14, 14A, 14B, 14C Závěry z inspekce a kontroly v Základní škole Kuřim, Tyršova 1255, okres 

Brno – venkov, příspěvkové organizaci, kterou provedla ČŠI 
15, 15A Žádost o schválení čerpání prostředků z investičního fondu Základní školy 

Kuřim, Tyršova 1255, okres Brno-venkov, příspěvkové organizace 
16, 16A, 16B, 16C Přidělení bytu v Domě s pečovatelskou službou Kuřim 
17, 17A   Projektový záměr Centra sociálních služeb Kuřim 
18, 18A   Smlouva pro koncert Kamelotu 
19, 19A, 19B, 19C Výsledky hospodaření k 30. 6. 2013 
20   Žádost o souhlas zřizovatele pro přijetí úvěru 
21, 21A, 21B Plnění úkolů vyplývající z jednání mezi Lenkou Vxxxxxxxxxxx a ředitelem 

Základní školy ZŠ Tyršova 
22, 22A, 22B Výběrové řízení „Zvýšení kvality procesního a finančního řízení města Kuřim 

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

23 Manželé Peškovi – nájemní smlouva 
Robert Petík – přidělení bytu 

24, 24A, 24B Výběrové řízení „Projekční práce přestavby objektu bývalé kotelny na 
víceúčelový sál v ul. Popkova“ 

25, 25A „Přechod Tišnovská, oprava detekčního systému“ – schválení opravy 
26, 26A, 26B Výběrové řízení „Oprava výplní otvorů v objektu ZUŠ v Kuřimi“ 
27 Umístění objektu na parc. č. 372 v k. ú. Kuřim 
28 Oznámení o konání akce občanského sdružení ABC Vital 


