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Z á p i s   č í s l o  26/2013 
 
ze schůze Rady města Kuřimi konané dne 27. 8. 2013 v kinosále ZŠ Tyršova Kuřim 

 
Přítomni:  Mgr. Ing. Drago Sukalovský starosta 

Jiří Filip Koláček, MBA  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 8,08 hodin, na zahájení jednání byli přítomni 4 členové RM. 
RM je usnášeníschopná. 
Později se dostavil PaedDr. D. Holman. 
Na jednání byl přítomen Mgr. S. Plchot – ředitel ZŠ Tyršova, a sbor učitelů základní školy. 
 
 
 
Program jednání: 
 
 

1.  Zpráva ředitele Základní školy Kuřim, Tyršova 1255, okres Brno – venkov, 
příspěvkové organizace o přijatých opatřeních k nedostatkům zjištěných ČŠI 
a žádost ředitele školy o prodloužení termínu inventarizace 

 
2.  Český svaz chovatelů, základní organizace Kuřim – oprava oplocení 

 
3.  Změna ceníku výlepu pro MěK-společenské centrum 

 
4.  „Darovací smlouva společnosti Tyco Electronics Czech s. r. o.“ 

 
5.  „Hřiště Kuřim - Podlesí“ 

 
 
 
 

1. Zpráva ředitele Základní školy Kuřim, Tyršova 1255, okres Brno – 
venkov, příspěvkové organizace o přijatých opatřeních 
k nedostatkům zjištěných ČŠI a žádost ředitele školy o prodloužení 
termínu inventarizace 
(Příloha č. 1, 1A, 1B, 1C, 1D, 1E, 1F, předkládá J. F. Koláček, MBA, zpracovala Mgr. H. Němcová) 
 
Na základě zjištěných nedostatků v organizaci výuky a vzdělávání, které vyplynuly ze závěrů 
inspekční zprávy ČŠI Jihomoravský inspektorát. Uložila Rada města Kuřimi č. 20/2013 ze dne 24. 7. 
2013, usnesením č. 479/2013, řediteli základní školy Mgr. Stanislavu Plchotovi předložit zprávu 
o přijatých opatřeních týkajících se systému řízení školy v oblasti vlastní kontrolní činnosti ředitele, 
potřeb a práce s žáky se speciálními vzdělávacími potřebami (dále SVP) a aktualizovaný Školní řád, 
zvláště tu část týkající se pobytu žáků v budově školy před dopoledním i odpoledním vyučováním 
a zajištění jejich bezpečnosti. 
Dne 23. 8. 2013 zaslal ředitel školy elektronicky požadované materiály (viz přílohy). 
 
Dále ředitel školy požádal zřizovatele o prodloužení termínu kompletní inventarizace majetku, a to do 
31. 12. 2013 (zdůvodnění viz žádost). 
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Nedostatky v kompletní inventarizaci majetku, která neodpovídala příslušné legislativě, byly zjištěny 
kontrolou zřizovatele na začátku února 2013. Na základě těchto zjištění bylo řediteli školy uloženo 
zajistit kompletní inventarizaci majetku do 15. 5. 2013 (tento termín navrhl sám ředitel školy). Dne 30. 
4. 2013 ředitel školy požádal RM o posunutí termínu do 15. 7. 2013, avšak tento materiál byl stažen 
z jednání, takže k posunutí termínu nedošlo. Dne 10. 7. 2013 byl písemně ředitel školy upozorněn na 
porušování povinností vyplývajících z právních předpisů vztahujících se k práci ředitele školy 
a nedodržení stanoveného termínu inventarizace majetku. Kompletní inventarizace nebyla dosud 
provedena, ale zřizovateli byla elektronicky zaslána žádost o odložení termínu inventarizace. 
 
Přílohy: 
Oznámení o přijatém opatření k odstranění zjištěných nedostatků – pro ČŠI. 
Výňatek ze ŠŘ týkající se činnosti o přestávkách. 
Výňatek z plánu práce týkající se kontrolní činnosti. 
Aktualizovaný ŠŘ. 
Výňatek ze ŠVP, který obsahuje problematiku práce se žáky se SVP a prevence SPJ. 
Dodatek ŠVP. 
Žádost o prodloužení termínu inventarizace. 
 
Diskuse: 
D. Sukalovský – dlouhodobá situace na škole není ideální. Rada města se zabývala incidentem, který 
se stal na základní škole Komenského, zatím nemáme výsledek šetření. Na základě tohoto jsme 
začali provádět kontroly, abychom zjistili v jakém stavu je hospodaření školy. Výsledek nebyl 
uspokojivý. Mimořádná inventura se prováděla s ohledem k příčině incidentu, kterým byla špatná 
evidence majetku na škole Komenského. O spolupráci jsme požádali další složky, jako Českou školní 
inspekci, odbor školství Jihomoravského kraje a Inspektorát práce. Ostatní složky provedly kontrolu 
téměř bez výhrad, byly jen drobné nedostatky v evidenci dozoru nad žáky, apod., ale tyto se 
odstraňovaly na místě nebo byly odstraněny ve stanovené lhůtě. K dnešnímu dni ale není 
inventarizace majetku školy provedena. Vzhledem k průběhu inventury, která nebyla ve stanoveném 
termínu dokončena, byl ředitel školy upozorněn a byl mu napsán vytýkací dopis. 
S. Plchot – inventarizace se prováděla každý rok stejným způsobem. Audit byl v pořádku. Během jeho 
působení na škole došlo ke stavebním realizacím, přestavbám. I nábytek se stěhoval v rámci budov. 
Městem nařízená mimořádná inventarizace byla překvapující, času na nachystání bylo málo. Komise 
zjistila nedostatky v inventáři v jednotlivých učebnách apod. Termín, který byl stanoven, mu nebyl 
oznámen písemně. Později bylo jasné, že do 15. 5. 2013 není možné inventury stihnout. Prací 
v průběhu roku je ve škole mnoho, připravovala se stavba fotovoltaického systému a zateplování ZŠ 
Komenského. Kontroly kabinetů se prováděly, nábytek se řeší. Trápily je kontroly z České školní 
inspekce, která na škole byla 6x během 3 měsíců, i to samozřejmě ztížilo provádění inventarizace. 
Kontroly zjistily drobné nedostatky, ale nebyly závažné. Dozor žáků se prováděl, ale kontroly nebyly 
papírově doloženy. Nyní se inventarizace provádí komplexně, včetně umístění čárových kódů na 
majetek. Jejich prioritou je učit a dbát na to, aby se dětem dostalo kvalitního vzdělání. Ale je i jejich 
snahou, aby bylo vše ostatní v pořádku. 
D. Sukalovský – k povinnostem zřizovatele je schvalování účetní uzávěrky, která je součástí 
inventarizace. Na základě výhrad některých učitelů sděluje, že mimořádná inventarizace sama o sobě 
nestanovila povinnost, že musí být učitelé na místě ve stanovený čas. Toto si stanovoval ředitel školy 
a od nikoho z vedení města takový požadavek nevzešel. Inventarizace byla svolána narychlo, ale 
podklady inventur mají být k nahlédnutí a v pořádku v jakoukoliv dobu a mimořádná inventura musela 
být provedena okamžitě, aby byl jasný daný stav. 
Z. Kříž – do jednání finančního výboru bývají předloženy výsledky hospodaření organizací města. Už 
3 roky je v platnosti vyhláška o inventarizaci. Tato základní škola má svého auditora, ale na této škole 
nebyla vyhláška použita. Chybí vnitřní směrnice o inventarizaci a i to je závažné porušení zákona. 
Pokud škola nestihne inventury zpracovat, může si najmout firmu, která inventarizaci provede. 
D. Sukalovský – všechny kontroly prováděné Českou školskou inspekcí nebyly na popud města. 
Město požádalo pouze jedenkrát. Ostatní návštěvy České školní inspekce nebyly mířeny z města. 
S. Plchot – ano, opravuje své vyjádření. Z města byla vedena pouze jedna. Ale ostatní kontroly byly 
opravdu také provedeny. 
D. Sukalovský – závěry kontrolních orgánů a o tom jak rada města rozhodovala, najdete na webu 
města. 
J. Koláček – problém spočívá v tom, že auditor nepracoval tak jak měl a město bude požadovat revizi 
auditorských zpráv. 
S. Plchot – dodává, že při zpracování inventur pokračovali v zavedeném systému z předešlých let. 
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p. Kolaříková – ptá se, kde měl sehnat ředitel školy vnitřní směrnici? Nemělo mu ji předat město? 
Z. Kříž – statutární zástupce školy musí vydat směrnici, kterou se řídí inventarizační komise. Město 
nemá toto v kompetenci, město má pouze následnou kontrolu. 
p. Kolaříková – město jako zřizovatel by mělo panu řediteli poslat tuto směrnici a upozornit ho na 
případné změny. 
D. Sukalovský – povinností ředitele školy je sledovat jakékoliv změny a je to pouze jeho odpovědnost. 
Kontrolní komise neměla co kontrolovat, v tomto případě nebylo možné inventarizaci provést. Nebyla 
vedena inventarizace ani předpis, jak inventury provádět. Jako vstřícný krok vidí to, že referentka 
školství městského úřadu by mohla ředitelům zasílat změny a novelizace příslušných zákonů apod. 
Z. Kříž – veškeré účetní doklady školy musí sedět s inventurou. Vaše zpracovaná inventura, nebo 
spíše nezpracovaná, by klidně mohla vést k odvolání ředitele. Rada města chce, aby byla inventura 
v pořádku. 
p. Králíková – město by přece mohlo ředitele školy o případných změnách informovat. Má zkušenosti, 
že se to v některých případech děje. 
 
 
Na jednání se v 8,50 hod. dostavil PaedDr. D. Holman. 
 
 
D. Sukalovský – znovu opakuje, že není povinností města sledovat změny v novelách a změnách 
školských a jiných zákonů a ředitele o tomto spravovat. Bere ale tuto žádost na vědomí. 
Z. Kříž – finanční výbor jednal s řediteli a tito byli upozorněni na chyby. Řediteli byl dán úkol, aby vše 
doplnil v souladu se zákonem. 
p. Sýsová – uvádí, že vede žákovskou knihovnu. Ptá se, jak inventarizovat knihy a jak je zapisovat, 
kde zjistí, jak knihu vyřadit? 
Z. Kříž – metodika by měla být zpracována ve vnitřní směrnici, která chybí. Statutár může vydat další 
směrnici, která podrobně ukládá povinnost, jak s majetkem nakládat, případně Vaše povinnosti k této 
funkci. Stejně tak stanoví způsob vyřazování, který musí podepisovat statutární zástupce a vyřazovací 
protokol musí být podepsán komisí. Vyřazovací protokol musí být předložen ekonomce školy 
a promítne se to do účetnictví. 
S. Plchot – vyřazovací komisi mají určenou. Stejně tak má i dílčí směrnice. 
D. Holman – v roce 2005 a 2006 byl místostarostou města, a měl na starosti školství. Snažil se, aby 
bylo na školách vše v pořádku, ale drobné problémy se vyskytly. Kontroly měly být prováděny častěji. 
Z. Kříž – doufá, že bude vše v pořádku. 
D. Sukalovský – děkuje všem učitelům, že se jednání zúčastnili. Jako zřizovatel chce naplnit svoji 
povinnost a zájmem není kohokoliv tlačit a likvidovat a zvýhodňovat, ale hlavním zájmem je, aby škola 
fungovala a měla dobré jméno a abychom se něčím podobným nemuseli v budoucnu zabývat. 
 
 
Z jednání odešel v 9,08 hod. Mgr. S. Plchot a učitelský sbor. 
 
 
Z. Kříž – stanovením jakéhokoliv termínu pro provedení inventury radou města nesnímáme z ředitele 
školy jeho zodpovědnost. Inventura musí být provedena podle všech zákonných norem a v případě 
nedodržení z toho plynou personální následky. Do 31. 12. 2013 bude vše předloženo ke kontrole. 
 
Přijaté usnesení: 550/2013 - RM konstatuje, že ke dni 27. 8. 2013 není inventarizace Základní školy 

Kuřim, Tyršova 1255, okres Brno – venkov, příspěvkové organizace, provedena 
v souladu s odpovídající legislativou a ukládá řediteli školy uvést inventarizaci do 
souladu s odpovídající legislativou nejpozději do provedení inventarizace k 31. 12. 
2013, s předložením výsledků inventarizace nejpozději 17. 2. 2014. 

Hlasováno: pro 5. 
 
Návrh usnesení: RM souhlasí s prodloužením termínu kompletní inventarizace majetku Základní 

školy Kuřim, Tyršova 1255, okres Brno – venkov, příspěvkové organizace do 
31. 12. 2013. 

O tomto návrhu usnesení nebylo hlasováno. 
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2. Český svaz chovatelů, základní organizace Kuřim – oprava 
oplocení 
(Příloha č. 2, 2A, 2B, předkládá Mgr. Ing. D. Sukalovský, zpracovala Ing. V. Fidrmucová) 
 
Český svaz chovatelů, základní organizace Kuřim, se sídlem Otevřená ul., Kuřim, dále jen ZO ČSCH 
Kuřim, jako uživatel části pozemku parc. č. 2006/1 v k. ú. Kuřim (na základě smlouvy o výpůjčce) 
požádal o souhlas s provedením opravy havarijního stavu části oplocení pozemku parc. č. 2006/1 
v k. ú. Kuřim. Jedná se o část oplocení na hranici s komunikací na ul. Otevřená, kde došlo k rozpadu 
zídky pod oplocením vlivem povětrnostních podmínek. 
Oprava bude spočívat v odstranění havarijních částí oplocení – betonové zídky a starého pletiva nad 
ní a ve vybudování nové zídky s novým pletivem. Součástí nového oplocení bude nová informační 
skříňka o činnosti ZO ČSCH Kuřim. Oprava oplocení bude provedena na náklady ZO ČSCH Kuřim 
v podzimních měsících roku 2013. ZO ČSCH Kuřim uvažuje i o výměně vstupní brány. Tato část 
opravy bude realizována až dle finančních možností ZO ČSCH Kuřim – viz příloha 
 
Příloha A – žádost 
Příloha B – situace v katastrální mapě 
 
Přijaté usnesení: 551/2013 - RM souhlasí s opravou oplocení na hranici pozemku parc. č. 2006/1 

v k. ú. Kuřim s místní komunikací na ul. Otevřená na náklady Českého svazu 
chovatelů Základní organizace Kuřim, IČ 49461699. 

Hlasováno: pro 5. 
 
 
 

3. Změna ceníku výlepu pro MěK-společenské centrum 
(Příloha č. 3, 3A, předkládá J. F. Koláček, MBA, zpracoval J. Brabec) 
 
Předkládám RM návrh na změnu výše poplatků za výlep plakátů na výlepových plochách spravovaných 
MěK Kuřim, společenským centrem - od 3. 9. 2013. Změna ceníku je vhodná i s ohledem na nastávající 
volební kampaň, znamenající tradičně přetížení požadavky na výlepové plochy. 
 
Současné ceny vycházejí z nákladů na výlep. Je zřejmé, že větší plakát vyžaduje vyšší náklady na 
lepidlo, ale podstatná část nákladů je fixní povahy (plat a cesta zaměstnance, evidence výlepu, údržba 
ploch atd.). Vzhledem k tomu, že požadavky na výlep často přesahují možnosti našich výlepových 
ploch, navrhujeme výrazně zohlednit cenu místa na výlepové ploše a tím ekonomicky působit na 
zadavatele, aby volili menší formáty plakátů. 
 
U formátů větších než A1 potom přijímat plakáty do výlepu pouze výjimečně, za individuálně 
dohodnutou cenu, nejméně pak 140 Kč + DPH. 
 
Dále doplnit pravidla výlepu o pravidlo: 
„V případě nedostatku místa na výlepových plochách budou nejdříve odmítnuty všechny plakáty 
formátu A1, pak komerční plakáty A2 netýkající se kulturních, spolkových a sportovních akcí, po nich 
případně i další plakáty A2.“ 
 
Příloha: ceny výlepu 
 
Diskuse: 
J. Koláček – nesouhlasí. Stahuje materiál z jednání. 
O. Štarha – co vede ke zvýšení cen? 
D. Holman – materiál by nyní schválil, bude tedy předkladatelem on. 
D. Sukalovský – navrhuje, aby byla věta: „V případě nedostatku místa na výlepových plochách budou 
nejdříve odmítnuty všechny plakáty formátu A1, pak komerční plakáty A2 netýkající se kulturních, 
spolkových a sportovních akcí, po nich případně i další plakáty A2“ uvedena přímo v ceníku, nebo byla 
uvedena v pravidlech o výlepu. 
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Přijaté usnesení: 552/2013 - RM schvaluje nový ceník pro výlep plakátů na výlepových plochách 
města dle přiloženého návrhu se změnou. 

Hlasováno: pro 3, proti 1 (J. F. Koláček), zdržel se 1 (Z. Kříž). 
 
 
 

4. „Darovací smlouva společnosti Tyco Electronics Czech s. r. o.“ 
(Příloha č. 4, 4A, předkládá Ing. O. Štarha, zpracoval S. Bartoš) 
 
Společnost Tyco Electronics Czech s. r. o., se sídlem K AMP 1293, Kuřim, zaslala k podpisu darovací 
smlouvu, jejímž předmětem je poskytnutí finančního daru Městu Kuřim ve výši 257.500 Kč, který 
město použije na financování opravy místní komunikace na ulici K AMP, tj. pro účely sociální. 
 
Přijaté usnesení: 553/2013 - RM schvaluje uzavření darovací smlouvy mezi společností Tyco 

Electronics Czech s.r.o., K AMP 1293, 664 34 Kuřim, IČ 48910791, a Městem 
Kuřim, Jungmannova 968, 664 34 Kuřim, IČ 00281964, na částku 257.500 Kč pro 
účely opravy místní komunikace na ulici K AMP, Kuřim. 

Hlasováno: pro 5. 
 
 
 

5. „Hřiště Kuřim - Podlesí“ 
(Příloha č. 5, 5A, 5B, 5C, předkládá Ing. O. Štarha, zpracoval S. Bartoš) 
 
Na základě společného jednání starosty města Mgr. Ing. Draga Sukalovského, místostarosty Ing. 
Oldřicha Štarhy, PaedDr. Davida Holmana, zástupce občanů Ing. Jana Trojana, projektanta Jana 
Dudra a zástupců investičního odboru Ing. Dagmar Ševčíkové a Stanislava Bartoše bylo dohodnuto 
zpracování studie dvou variant řešení hřiště s umělým povrchem v lokalitě Kuřim – Podlesí. Projektant 
předložil menší řešení o rozměrech 34 x 17 m a větší řešení 44 x 24 m. Pracovní porada dne 22. 7. 
2013 se variantami zabývala a bylo rozhodnuto, že další stupeň projektové dokumentace bude 
zpracován ve větší variantě. Takto byla také formulována objednávka na projektovou dokumentaci 
vystavená dne 1. 8. 2013. 
Dne 14. 8. 2013 varianty projednával sportovní výbor a k realizaci doporučil zvolit menší variantu, tj. 
34 x 17 m. Následně zápis ze sportovního výboru před předložením Zastupitelstvu města 
projednávala dne 21. 8. 2013 Rada města a hlasováním doporučila rozměry hřiště 40 x 20 m. 
 
Protože takováto varianta nebyla předložena, lze usuzovat, že Rada hlasovala o větší variantě 
o rozměrech 44 x 24 m. 
 
Dne 27. 8. 2013 se variantami zabývali zástupci sportovních klubů a občanů Podlesí s tím, že 
nesouhlasí se závěrem jednání sportovního výboru Zastupitelstva města a požadují standardní rozměr 
hřiště 40 x 20 m. 
 
 
 
Přílohy: Zápis z porady se samosprávnými odbory konané dne 22. 7. 2013 
 Výtah ze zápisu jednání Rady města ze dne 21. 8. 2013 
 Nesouhlas s usnesením sportovního výboru ZM Kuřim  
 
Diskuse: 
D. Holman – ve sportovním výboru dávají stanovisko ke sportovním investicím. Hřiště mělo 2 varianty. 
Bylo uvažováno o menší variantě, ale tak, aby se tam přiměřeně vešly všechny sporty, o které je 
zájem. Výstavba bude realizována až v příštím roce, ale mělo by se zadat zpracování projektu 
v menší variantě. Dle sdělení už je ale projektantovi zadána větší varianta. 
 
 
Z jednání se vzdálil v 9,38 hod. J. F. Koláček. 
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D. Holman – mandátem není stavba hřiště s umělým povrchem. 
D. Sukalovský – pouštět se do stavby hřiště o rozměrech 44 x 24 m je nesmysl, ale pokud bude mít 
hřiště rozměry jako orelské hřiště, potom souhlasí. Jeho rozměry ale neznáme. Rada města se 
přiklonila k rozměru hřiště 40 x 20 m. 
O. Štarha – rozměr hřiště 40 x 20 m by byl vyhovující a je standardem. Neví, kolik metrů musí být 
doběhová plocha. 
D. Holman – byla zadána i stavba plotu? 
O. Štarha – za brankami plot být musí. Zemní práce se při větší variantě nijak neprodraží. 
D. Sukalovský – výběh musí být zpevněný. Změří se rozměry hřiště na Orlovně v Kuřimi. 
 
 
Na jednání se vrátil v 9,46 hod. J. F. Koláček. 
 
 
 
 
 
Starosta ukončil jednání RM v 9,50 hodin. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Mgr. Ing. Drago Sukalovský Jiří Filip Koláček, MBA 
starosta města 1. místostarosta města 
 
 
 
 
 
 
Ověřovatel zápisu: Zdeněk Kříž 
 
 
 
 
 
 
 
 
V Kuřimi dne 27. 8. 2013 
 
Zapsala: Petra Glosová 
 
 
 
Přílohy: 
1, 1A – 1F Zpráva ředitele Základní školy Kuřim, Tyršova 1255, okres Brno – venkov, 

příspěvkové organizace o přijatých opatřeních k nedostatkům zjištěných ČŠI 
a žádost ředitele školy o prodloužení termínu inventarizace 

2, 2A, 2B  Český svaz chovatelů, základní organizace Kuřim – oprava oplocení 
3, 3A   Změna ceníku výlepu pro MěK-společenské centrum 
4, 4A   „Darovací smlouva společnosti Tyco Electronics Czech s. r. o.“ 
5, 5A, 5B, 5C  „Hřiště Kuřim - Podlesí“ 


