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Z á p i s   č í s l o  37/2013 
 

ze schůze Rady města Kuřimi konané dne 27. 11. 2013 v zasedací místnosti MěÚ 
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: PaedDr. David Holman 
 
 
Starosta zahájil jednání v 14,02 hodin, na zahájení jednání byli přítomni 4 členové RM. 
RM je usnášeníschopná. 
Na jednání se později dostavil PaedDr. D. Holman. 
 
 
Program jednání: 
 

1.  Plnění usnesení Rady města Kuřimi ke dni 20. 11. 2013 
 

2.  Výměna bytu č. 1118/8 
2.1.  Pořadník žadatelů o byt – změna kritérií 
2.2.  Manželé Slavíčkovi – žádost o přidělení obecního bytu 

 
3.  Hana Maslaňáková, xxxxxxxxxxxxxxxxxx Kuřim – žádost o pronájem pozemku 

pod prodejním stánkem na ul. Legionářská 
 

4.  HARD BIKERS Kuřim – žádost o výpůjčku pozemku v lokalitě Kolébka 
 

5.  Projednání územní studie sportovního areálu I. etapa (Městská sportovní hala 
Kuřim) 

 
6.  MŠ Kuřim – konvektomat“ - Rozhodnutí o přidělení zakázky 

 
7.  Žádost o uzavření dodatku SoD spočívajícím v navýšení ceny díla o DPH ve výši 

21% - akce - „Kuřim, ul. Tyršova, Tišnovská – rekonstrukce kanalizace 
a vodovodu“ – projektová dokumentace 

 
8.  Petice „O zachování klubu Pohoda“ 

 
9.  Sociální fond 2014 

 
10.  Návrh na změnu v Organizačním řádu Městského úřadu Kuřim 

 
11.  Organizační řád Městského úřadu Kuřim 

 
12.  Smlouva o poskytování odborných knihovnických služeb 

 
13.  Udělení odměny ředitelce CSS Kuřim, Zahradní 1275, Kuřim za r. 2013 

 
14.  Přidělení bytu v Domě s pečovatelskou službou Kuřim 

 
15.  Zápis z jednání komise dopravy dne 13. 11. 2013 
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16.  Zápis komise stavební ze dne 18. 11. 2013 
 

17.  Rozšíření systému tísňových osobních hlásičů v budově Městského úřadu 
Kuřim 

 
18.  Schválení úhrady za využívání přístroje tísňové péče 

 
19.  Upozornění na nepravdivou informaci ředitele ZŠ Kuřim, Tyršova 1255 

 
20.  Výroční zprávy o činnosti školských příspěvkových organizací zřizovaných 

Městem Kuřimí za školní rok 2012/2013 
 

21.  Odměna ředitelům škol zřizovaných městem Kuřim za kalendářní rok 2012 
 

22.  Zpráva o činnosti Wellness Kuřim s.r.o. 
 

23.  Správa železniční dopravní cesty, státní organizace – smlouva o zřízení věcného 
břemene a nájemní smlouva 

 
24.  Dar Města Kuřimi a smlouva o poskytnutí daru Mateřské škole, Jinačovice, 

okres Brno – venkov, příspěvkové organizaci 
 

25.  Závady ze Zápisu z tematické kontroly HZS JMK 
 

26.  Rozpočtové provizorium 2014 
 

27.  Souhlas se zhodnocením majetku města 
 
 28.  Různé 
 
 
Na jednání přítomen Mgr. P. Kavka – vedoucí odboru majetkoprávního. 
 
 
 

1. Plnění usnesení Rady města Kuřimi ke dni 20. 11. 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. 
 
Usnesení č. 377/2013 a 378/2013: 
OMP žádá zrušení obou usnesení, neboť pominul jejich význam. Pozemek p. č. 434/2, k. ú. Kuřim, se 
prodal Ing. Pangrácovi a ohledně parkovacích stání je uzavřena dohoda o převodu práv a povinností 
mezi Ing. Pangrácem a společností EMBRA s.r.o., takže závazek k vybudování parkovišť má 
momentálně EMBRA a město má možnost k této dohodě přistoupit, což před převodem parkovacích 
stání do majetku města i doporučujeme. 
 
Příloha: nesplněné úkoly v mezidobí do 20. 11. 2013. 
 
Přijaté usnesení: 721/2013 - RM bere na vědomí stav plnění usnesení ke dni 20. 11. 2013 a ruší 

usnesení č. 377/2013 a 378/2013. 
Hlasováno: pro 4, nepřítomen 1 (D. Holman). 
 
 
 

2. Výměna bytu č. 1118/8 
(Příloha č. 2, předkládá Mgr. Ing. D. Sukalovský, zpracovala A. Janoušková) 
 
Odbor majetkoprávní zveřejnil dne 11. 10. 2013 nabídku obecního bytu č. 1118/8, 2+kk, umístěného 
v podkroví bytového domu č. p. 1116, 1117 a 1118 v ul. Bezručova čtvrť, postaveného na pozemku 
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p. č. 2131/2 vše v obci a k. ú. Kuřim na základě Pravidel Města Kuřimi č. 1/2012, o volných bytech 
v majetku města a bytových náhradách, stávajícím nájemcům k výměně, případně vlastníkům 
bytových jednotek ke směně bytů. 
Prohlídka předmětné bytové jednotky proběhla dne 13. 11. 2013. O výměnu bytu požádala pouze paní 
Romana Gulkášová, trvale bytem xxxxxxxxxxxxxxx Kuřim, která je momentálně nájemcem obecního 
bytu č. xxxxxxxxx, 1+kk. Jelikož nikdo další o výměnu či směnu bytu nepožádal, byt získává paní 
Gulkášová. Ta by se chtěla přestěhovat k 1. 12. 2013. S paní Gulkášovou je nájemní smlouva 
uzavřena na dobu určitou – do 14. 9. 2014. OMP uzavře s nájemcem i v novém bytě smlouvu na dobu 
určitou. Stávající smlouvu je nutné ukončit dohodou. 
 
Přijaté usnesení: 722/2013 - RM schvaluje ukončení nájemní smlouvy uzavřené s paní Romanou 

Gulkášovou, trvale bytem xxxxxxxxxxxxxx, Kuřim, jejímž předmětem je nájem bytu 
č. 947/21 umístěného ve II. nadzemním podlaží bytového domu č. p. 947 v ul. 
Wolkerova, postaveného na pozemku p. č. 1418/1 vše v obci a k. ú. Kuřim, 
dohodou ke dni 30. 11. 2013. 

 
Přijaté usnesení: 723/2013 - RM schvaluje uzavření nájemní smlouvy s paní Romanou Gulkášovou, 

trvale bytem xxxxxxxxxxxxx Kuřim, jejímž předmětem je nájem bytu č. 1118/8 
umístěného v podkroví bytového domu č. p. 1116, 1117 a 1118 v ul. Bezručova 
čtvrť, postaveného na pozemku p. č. 2131/2 vše v obci a k. ú. Kuřim na dobu 
určitou do 14. 9. 2014 s možností prolongace za nájemné ve výši 56,- Kč/m

2
/měs. 

+ zálohy na služby. 
Bylo hlasováno pro obě usnesení společně: pro 4, nepřítomen 1 (D. Holman). 
 
 
Na jednání se dostavil v 14,05 hod. D. Holman. 
 
 
 

2.1. Pořadník žadatelů o byt – změna kritérií 
(Příloha č. 2, 2A, 2B, 2C, předkládá Mgr. Ing. D. Sukalovský, zpracovala A. Janoušková) 
 
Volný obecní byt se do nájmu přiděluje v souladu s Pravidly Města Kuřimi č. 1/2012, o volných bytech 
v majetku města a bytových náhradách (dále jen „pravidla“) podle aktuálního pořadníku. Pořadník se 
sestavuje na základě „Žádosti o pronájem bytu nebo o bytovou náhradu od Města Kuřimi (dále jen 
„žádost o byt“). V žádosti o byt žadatel vyplní dotazník sestavený radou města, ve kterém uvede 
skutečnosti rozhodné pro posouzení jeho bytové potřebnosti – viz příloha A. 
 
OMP ve spolupráci s OSVP sestavil novou žádost o pronájem bytu, kterou předkládá radě města ke 
schválení. Barevně jsou vyznačeny změny oproti stávajícímu dotazníku – příloha B. Nová žádost 
o pronájem bytu bude platná od 1. 1. 2014. OMP poté vyzve všechny žadatele o byt o aktualizaci své 
žádosti. 
 
Praxe ukazuje, že položka č. 4 (manželé do 30 let s jedním a více dětmi, jejichž manželství je u obou 
první) zůstává často nevyplněna. OMP se v poslední době setkává s tím, že páry spolu mají dítě, příp. 
děti, ale neuzavírají sňatek, anebo sňatek odkládají na později (také kvůli nároku na sociální dávky). 
Zde OMP navrhuje zvýšit hranici uzavření manželství na 35 let. Nově tedy položka bude znít: manželé 
do 35 let s jedním a více dětmi. S ohledem na ztíženou průkaznost vztahu druh/družka doporučujeme 
tento osobní status bodově nehodnotit a upřednostnit manželství. 
 
Vzhledem k tomu, že město přednostně pronajímá městské byty zejména občanům města Kuřimi, 
zapracoval OMP do dotazníku dvě položky: 
- mezi žadateli je osoba s trvalým pobytem ve správním obvodu města Kuřimi – ohodnoceno 1 bodem, 
- mezi žadateli je osoba, která nemá trvalý pobyt v Kuřimi nebo ve správním obvodu města Kuřimi – 
tato položka nebude bodově ohodnocena, položka má pouze informativní charakter, aby bylo zřejmé, 
že město upřednostňuje občany Kuřimi a obyvatele správního obvodu Kuřimi. 
 
V návaznosti na změny v systému sociálního zabezpečení nelze v současné době dotazník použít 
v položce č. 13 (příjemci sociálního příplatku po dobu min. 6 měsíců). Dle OSVP byl sociální příplatek 
od 1. 1. 2012 definitivně zrušen. Termín „invalida“ již v našem právním pořádku neexistuje. Také již 
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neexistuje termín částečný a plný invalidní důchod. Podle zákona o důchodovém pojištění mohou být 
osoby při dlouhodobě nepříznivém zdravotním stavu poživateli invalidního důchodu I., II. a III. stupně. 
OMP proto upřesnil položky týkající se invalidních a starobních důchodců. 
 
Čl. 3 pravidel říká, že „Město na žádost a za podmínek stanovených těmito pravidly přednostně 
pronajímá městské byty k zajištění bytových náhrad a k zajištění bydlení zejména občanům města, 
kteří jsou ve starosti o své bydlení úplně či částečně odkázáni na pomoc veřejné správy“. 
Stávající dotazník je nastaven spíše pro sociálně slabé občany odkázané ve většině případů na příjem 
různých sociálních dávek – hmotná nouze, příspěvek na bydlení. Pro pracující občany (u nichž je větší 
pravděpodobnost lepší platební morálky) je prakticky nemožné získat obecní byt a jsou odkázáni na 
tržní nájemné. OMP proto do dotazníku zapracoval položky: 
- mezi žadateli je osoba v pracovním poměru po dobu min. tří po sobě jdoucích měsíců nebo OSVČ 
- mezi žadateli je osoba na mateřské nebo rodičovské dovolené 
Žadatelé budou k žádosti dokládat Potvrzení o zaměstnání a výši příjmů – viz příloha C, resp. daňové 
přiznání za poslední kalendářní rok. 
 
Stávající bodový systém bezdůvodně zvýhodňuje osoby v hmotné nouzi, a to ty, které jsou v systému 
dlouhodobě – déle než 6 měsíců. OMP proto rozliší osoby v hmotné nouzi; mínusovým bodem budou 
ohodnoceny osoby, které pobírají dávky v hmotné nouzi déle jak 6 měsíců, naopak osoby, které za 
posledních 12 měsíců pobíraly dávky v hmotné nouzi po dobu max. 6 měsíců, získají jeden plusový 
bod. 
 
OMP dále doporučuje doplnit na konec dotazníku prohlášení: 
V souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, v platném znění, uděluji tímto 
městu Kuřim svůj souhlas na dobu vedení žádosti o byt k elektronickému či jinému zpracování svých 
osobních údajů uvedených v žádosti pro účely evidence žadatelů o byt. 
 
OMP navrhuje ke každé nové žádosti nechat žadatele podepsat čestné prohlášení o bezdlužnosti vůči 
městu Kuřim. Také navrhuje, aby žadatel ke každé žádosti předložil výpis z rejstříku trestů. 
 
V současné době je hranice bodového hodnocení pro zařazení žadatele do pořadníku stanovena na 
min. 6 bodů. Vzhledem k výše uvedeným změnám OMP navrhuje zvednout hranici na 7 bodů. 
 
Příloha A – stávající žádost o pronájem bytu 
Příloha B – nová žádost o pronájem bytu 
Příloha C – potvrzení o zaměstnání a výši příjmů 
 
Diskuse: 
P. Kavka – posílili jsme pracující občany. Chceme, aby doložili, že pracují a mají z čeho hradit nájem. 
Stávající bodový systém bezdůvodně zvýhodňuje osoby v hmotné nouzi, a to ty, které jsou v systému 
dlouhodobě, déle než 6 měsíců. 
D. Sukalovský – byly zapracovány připomínky Bc. T. Sojkové, vedoucí OSVP? 
P. Kavka – některé ano, zapracovali jsme ty, týkající se nové terminologie důchodů, neakceptovali 
připomínku k „0 bodů k žadatelům bydlícím mimo správní obvod Kuřim“. Dále chtějí zvednout hranici 
z 6 bodů na 7 bodů. 
D. Holman – má problém s bodem č. 18, podle nějž žadatelé spoluvlastnící majetek nad 500 tisíc Kč 
dostanou 3 mínus body, protože takové tvrzení nelze ani dokázat, ani ověřit, a tak žadatelé, co to 
zapřou, získají bez trestu a bez rizika výhodu oproti pravdomluvným. 
D. Sukalovský – je to hodně málo – např. na pořízení nového bytu to nestačí - navíc se to nedá 
dokázat. 
P. Kavka – můžeme nahlédnout do vlastnických listů. 
D. Holman – tam ale najdeme jen zlomek případného majetku. 
Z. Kříž – bod č. 21 – osoba odsouzená za trestný čin. Uvedl by spíše úmyslný trestný čin. 
P. Kavka – podle trestního zákona je trestný čin pojem obecný. Rozlišují se na zločiny a přečiny. 
Doporučují uvést obecnou definici. 
D. Holman – bod č. 18 – vynechat. Výši majetku nelze nijak věrohodně ověřit, a tak nemůže mít váhu 
3 bodů. 
D. Sukalovský – částečně to dokázat lze. 
D. Holman – jen něco a navíc špatně, tudíž to nemá fungovat jako kritérium. 
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P. Kavka – upozorňuje na to, že od 1. 1. 2014 nebude výpovědním důvodem skutečnost, že nájemce 
užívá více bytů. 
D. Sukalovský – navrhuje hlasovat o vypuštění bodu č. 18: 
Pro: 1 (D. Holman), zdržel se 1 (O. Štarha), proti 3 (D. Sukalovský, J. F. Koláček, Z. Kříž). 
 
Přijaté usnesení: 724/2013 - RM schvaluje znění „Žádosti o pronájem bytu nebo o bytovou náhradu 

od Města Kuřimi“ dle přílohy s účinností od 1. 1. 2014. 
Hlasováno: pro 4, proti 1 (D. Holman). 
 
Přijaté usnesení: 725/2013 - RM schvaluje hranici 7 bodů pro umístění v Pořadníku žadatelů 

o pronájem obecního bytu s účinností od 1. 1. 2014. 
Hlasováno: pro 5. 
 
 
 

2.2. Manželé Slavíčkovi – žádost o přidělení obecního bytu 
(Příloha č. 2, předkládá Mgr. Ing. D. Sukalovský, zpracovali A. Janoušková, Mgr. P. Kavka) 
 
Manželé Miroslav Slavíček, trvale bytem xxxxxxxxxxxxxxxx Kuřim, a Jana Slavíčková, trvale bytem 
xxxxxxxxxxxxxx Cetkovice, bydlí v nájmu bytu č. 876/11 ul. Jungmannova, který je umístěn v podkroví 
bytového domu č. p. 876 a 877, postaveného na pozemku p. č. 1827 vše v obci a k. ú. Kuřim. 
Vlastníkem této bytové jednotky je pan Robert Jxxxxxx, trvale bytem xxxxxxxxxxxxxxxxxxKuřim. 
Manželé Slavíčkovi podali dne 25. 9. 2013 žádost o pronájem bytu nebo o bytovou náhradu od Města 
Kuřimi. Dle stávajícího bodového ohodnocení by manž. Slavíčkovi získali 7 bodů a byli by zařazeni do 
pořadníku žadatelů o byt. Vzhledem k tomu, že OMP již do konce roku 2013 nový pořadník sestavovat 
nebude, budou manž. Slavíčkovi zařazeni do následujícího pořadníku až začátkem roku 2014. 
Dne 13. 11. 2013 podali manž. Slavíčkovi žádost o mimořádné přidělení bytu. Ve své žádosti uvádí, 
cit.: 
„Vážená městská rado, od srpna 2012 zde bydlíme u soukromé osoby, p. Jxxxxxxxx, v nájmu, který 
tento byt má v osobním vlastnictví. V průběhu bydlení v tomto bytě jsme zjistili, že pan Jxxxxxxx má 
velké dluhy a je na něj uvalena exekuce, čímž jsme začali situaci řešit tím, že hledáme nové bydlení. 
Po oslovení několika realitních kanceláří jsme zjistili, že žádají pro sebe za zprostředkování odměnu 
8.000 – 10.000 Kč plus kauci pro majitele bytu a jeden měsíční nájem dopředu. Dohromady to činilo 
okolo 30.000 Kč, někdy i více. Pokud jsme našli majitele bez realitní kanceláře, požadoval většinou 
2 – 3 kauce plus nájem na jeden měsíc dopředu. To nás vyšlo skoro na stejné peníze. 
Tuto částku při naší nynější situaci nemůžeme dát dohromady. Manžel pracuje a zaměstnavatel mu 
vyplácí xxxxxxxx Kč čistého příjmu. Já pobírám rodičovský příspěvek xxxxx Kč a xxxxx přídavky na tři 
děti. Pod tíhou této skutečnosti jsme zažádali asi před měsícem město Kuřim o byt. Bylo nám řečeno, 
že nás zařadí do pořadníku od ledna 2014. 
Protože je byt v exekuci a 10. 12. 2013 nastane dražba bytu, žádám tímto městskou radu o posouzení 
vážnosti situace a o přednostní přidělení bytu.“ 
 
Paní Slavíčková má trvalé bydliště v obci Cetkovice, okr. Blansko, která je vzdálená cca 55 km od 
Kuřimi. Pan Slavíček má trvalé bydliště xxxxxxxxxxxxxxxxx Kuřim. Jedná se o třípokojový družstevní 
byt, ve kterém bydlí matka pana Slavíčka sama. OMP učinil dotaz u paní Slavíčkové, zda by nemohli 
bydlet s manželovou matkou. Paní Slavíčková uvedla, že tam již bydleli a společné soužití nebylo 
vyhovující. Manž. Slavíčkovi mají uzavřenou písemnou nájemní smlouvu, jejímž předmětem je byt 
č. 11, ul. Jungmannova 876, Kuřim. 
Pí Slavíčková předložila OMP nájemní smlouvu. Smlouva obsahuje závažnou chybu, kdy 
pronajímatelem je matka vlastníka, nikoliv sám vlastník. Plná moc, která by tuto skutečnost mohla 
alespoň částečně zhojit, nebyla předložena. Podle pí Slavíčkové všechny synovy záležitosti okolo bytu 
zabezpečuje jeho matka. Smlouva je uzavřena od 1. 8. 2013 na dobu neurčitou. Předchozí smlouva 
jim končila ve stejném bytu dne 31. 7. 2013. OMP poučil pí Slavíčkovou, aby se dožadovala nápravy 
chyb v nájemní smlouvě a dále, aby se ideálně s opravenou nájemní smlouvou obrátila na 
exekutorský úřad, který nařídil dražbu bytu, a tuto skutečnost mu oznámila. Podle stávající úpravy 
existuje v občanském soudním řádu i teoretická možnost, že nájem bytu nemusí vydražením 
zaniknout. Exekutor musí totiž v dražební vyhlášce označit práva, která nemovitost zatěžují a dražbou 
nezaniknou. V tomto případě bylo uvedeno, že nejsou známa žádná práva, která dražbou nezaniknou. 
OMP neví, zda exekutor byl o skutečnosti, že byt je zatížen nájemní smlouvou, informován, nebo zda-
li se s ní nějak vypořádal. 
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Město Kuřim má v současné době jeden volný byt, a to podkrovní byt č. 844/7, 1+1, v ul. Bezručova 
čtvrť. 
Město Kuřim nakládá s volnými byty podle Pravidel Města Kuřimi č. 1/2012, o volných bytech 
v majetku města a bytových náhradách. Tato pravidla pamatují ve svém čl. 10 i na případy hodné 
zvláštního zřetele a vyhrazuje RM možnost rozhodnout o využití bytu jinak, než stanoví tato pravidla. 
OMP i s ohledem na obdobný případ paní Kozelkové, která byla vyklízena z dříve jejího domu, 
nedoporučuje v této fázi žádosti paní Slavíčkové vyhovět a případně pomoci až ve fázi, kdy by mělo 
dojít k faktickému vyklizení rodiny. Navíc byla pí Slavíčková srozuměna se skutečností, že jí město 
nemůže poskytnout byt 2+1 či 3+1, jak by si s ohledem na pětičlennou rodinu přála. 
 
 
Na jednání se dostavila v 14,12 hod. A. Janoušková – referentka odboru majetkoprávního. 
 
 
Diskuse: 
A. Janoušková – vysvětila situaci. 
P. Kavka – na byt probíhá exekuce. 
O. Štarha – dostali by se do pořadníku? 
P. Kavka – ano, ale musí si počkat. 
D. Sukalovský – hlasujme o navrženém usnesení. 
 
Návrh usnesení: 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. 844/7, 1+1, v ul. Bezručova 
čtvrť v Kuřimi manž. Miroslavu Slavíčkovi, trvale bytem xxxxxxxxxxxxxxxxxx Kuřim, 
a Janě Slavíčkové, trvale bytem xxxxxxxxxxx Cetkovice, a schvaluje uzavření 
nájemní smlouvy na dobu určitou (od 1. 12. 2013 do 28. 2. 2014) za nájemné 56,- 
Kč/m

2
/měs. + zálohy na služby. 

Hlasováno: pro 2 (J. F. Koláček, Z. Kříž), zdrželi se 3 (D. Sukalovský, O. Štarha, D. Holman). 
Usnesení nebylo přijato. 
 
 
Z jednání odešla v 14,14 hod. A. Janoušková. 
 
 
 

3. Hana Maslaňáková, xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx Kuřim – žádost 
o pronájem pozemku pod prodejním stánkem na ul. Legionářská 
(Příloha č. 3, 3A, předkládá Mgr. Ing. D. Sukalovský, zpracovala Ing. V. Fidrmucová) 
 
Z důvodu ukončení podnikatelské činnosti požádali manželé Dana a Antonín Kalovi, bytem 
xxxxxxxxxxxxxxxx Kuřim, o ukončení nájemní smlouvy č. 49/2000 dohodou, ke dni 31. 12. 2013. 
Předmětem nájemní smlouvy je pronájem pozemku parc. č. 1939/2 v k. ú. Kuřim o výměře 23 m

2
. Na 

tomto pozemku je umístěný prodejní stánek tabáku a tisku na ul. Legionářská (naproti Elprumu) – viz 
příloha A.  
Manž. Kalovi se předběžně dohodli na prodeji stánku s paní Maslaňákovou, která by chtěla 
pokračovat v jejich činnosti. 
Na základě výše uvedeného požádala Hana Maslaňáková o pronájem pozemku parc. č. 1939/2 v k. ú. 
Kuřim o výměře 23 m

2 
za účelem umístění prodejního stánku. 

OMP nemá námitek. Doporučujeme nájemní smlouvu s manž. Kalovými ukončit dohodou k 31. 12. 
2013 a vyhlásit záměr na pronájem pozemku paní Maslaňákové. 
 
Příloha A – situace 
 
Diskuse: 
P. Kavka – jedná se o pozemek pod novinovým stánkem u Elprumu. 
Z. Kříž – jaká je výpovědní lhůta? Myslí si, že by mělo být klasické výběrové řízení. 
P. Kavka – stánek je paní Kalové. Musela by se vypovědět smlouva. 
 
Přijaté usnesení: 726/2013 - RM schvaluje ukončení nájemní smlouvy č. 49/2000, jejímž 

předmětem je nájem pozemku parc. č. 1939/2 v k. ú. Kuřim o vým. 23 m
2
 uzavřené 
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s manž. Danou a Antonínem Kalovými, bytem xxxxxxxxxxxxxxxxxx Kuřim, 
IČ 15536998, a to dohodou ke dni 31. 12. 2013. 

Hlasováno: pro 4 (D. Sukalovský, J. F. Koláček, O. Štarha, D. Holman), zdržel se 1 (Z. Kříž). 
 
Přijaté usnesení: 727/2013 - RM schvaluje záměr na pronájem pozemku parc. č. 1939/2 v k. ú. 

Kuřim o výměře 23 m
2
 paní Haně Maslaňákové, bytem Kuřim, xxxxxxxxxxxxxxxx, 

za cenu 3.160,- Kč/m
2
/rok s roční valorizací, na dobu neurčitou, s tříměsíční 

výpovědní lhůtou. 
Hlasováno: pro 4 (D. Sukalovský, J. F. Koláček, O. Štarha, D. Holman), zdržel se 1 (Z. Kříž). 
 
 
 

4. HARD BIKERS Kuřim – žádost o výpůjčku pozemku v lokalitě 
Kolébka 
(Příloha č. 4, 4A, 4B, 4C, předkládá Mgr. Ing. D. Sukalovský, zpracovala Ing. V. Fidrmucová) 
 
Cyklistický klub HARD BIKERS Kuřim, se sídlem Komenského 667, Kuřim, má zájem o rozšiřování 
členské základny, zejména ze strany dětí a mládeže. Za tímto účelem má klub v plánu vybudovat 
cyklistické hřiště „pumptrack“, které na omezené ploše přináší dětem a mládeži zábavu odpovídající 
dnešním standardům – vizte př. A. 
K tomuto záměru si cyklistický klub vytipoval pozemek parc. č. 3117/12 v k. ú. Kuřim, který je ve 
vlastnictví města Kuřim – viz př. B, C. 
Na základě výše uvedeného požádal cyklistický klub o bezplatný pronájem části pozemku 
parc. č. 3117/12 o výměře 1 000 m

2
 na dobu 10 let. Na pronajatém pozemku by byly provedeny 

vhodné terénní úpravy tak, aby mohly sloužit k účelu dětského cyklistického hřiště. Hřiště by bylo 
otevřeno pro sportovní vyžití mládeže a široké veřejnosti bezplatně. Může také sloužit různým 
městským akcím, jako jsou sportovní soutěže, dětské dny, případně i základní výuce techniky 
ovládání kola. Vlastní realizace terénních úprav pro „pumptrack“ a jeho pravidelná údržba bude 
prováděna cyklistickým klubem. 
Bezpečnost provozu bude zajištěna dle základních standardů pro výstavbu a provozování hřišť dle 
norem EN 1176-1:2009 a EN 1176-7:2009 a posouzena certifikovaným pracovníkem, dále bude 
stanoven provozní řád, termíny pravidelných kontrol a provozní kniha. 
Po uplynutí doby užívání pozemku bude buď požádáno o jeho prodloužení, nebo v případě ukončení 
činnosti bude pozemek uveden do původního stavu. 
 
Vyjádření odborů: 
OŽP: 
a) Pumptracková dráha se už bude budovat v rámci nového dětského hřiště v Dílech. Jelikož je 

součástí projektu, který prošel územním řízením, bude budovaná v rámci norem ČSN a hřiště 
bude odděleno od ostatního prostoru. Do provozu odboru ŽP bude předáno s certifikáty 
o bezpečnosti. Navíc s tímto typem dětských atrakcí nemáme zkušenosti a jen provoz samotný 
ukáže, zda je takovéto hřiště navštěvované, jestli je bezpečné, a jaké budou náklady na jeho 
údržbu. 

b) Navrhovaný pozemek 3117/12 je v bezprostřední blízkosti zrekultivované skládky a cesty kudy se 
sváží dřevo z lesa. Upozorňujeme, že není možné zasahovat do boků a paty skládky, takže není 
možné povolit odstranění keřů či stromů lemující tyto pozemky, terénní úpravy, které by 
zasahovaly pod rostlý terén apod. 

c) Z hlediska provozu je nutné prostor oplotit a trvat na provozním řádu a odpovědné osobě ze 
strany budovatele (budoucího provozovatele) této dětské atrakce. V podmínkách „návozu“ 
hliněných valů (navíc neohraničených ukončením terénních úprav) není možné zabezpečit 
provozní bezpečnost z pohledu našich norem, a tudíž převzetí odpovědnosti za možné úrazy na 
pumtreckové dráze. 

d) Budoucí nájemce by se musel zavázat také k údržbě hřiště a okolí (např. sečení plevelů, které 
budou vyrůstat na hliněných valech) a k jeho bezplatné likvidaci po ukončení nájmu. 

 
OMP upozorňuje, že pozemek nelze užívat v režimu bezplatného pronájmu, za tímto účelem se 
uzavírají smlouvy o výpůjčce. 
Dále doporučujeme dobu užívání pozemku zkrátit na polovinu, tj. 5 let – vizte druhé navržené 
usnesení. 
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Telefonicky byla žádost dodatečně konzultována s panem Střížem. Vzhled hřiště by plně neodpovídal 
obrázku, který je v příloze A. Hřiště by nebylo montované z dřevěných či platových dílů, nerovnost by 
tvořila udusaná hlína do tvaru dle přílohy s převýšením max. do 1m. Oplocení hřiště z finančních 
důvodů nemůže klub městu slíbit. 
Jestli by město požadovalo oplocení hřiště, klub se tomu nebrání, ale nemá k tomu finanční 
prostředky. 
 
Příloha A – příklad pumptrakového hřiště 
Příloha B – žádost HARD BIKERS Kuřim 
Příloha C – kopie katastrální mapy  
 
Návrh usnesení: RM schvaluje záměr na výpůjčku části pozemku parc. č. 3117/12 o výměře cca 

1 000 m
2
 HARD BIKERS Kuřim, se sídlem Komenského 667, Kuřim, IČ 69707952, 

na dobu určitou do 31. 12. 2023. 
Hlasováno: pro 2 (D. Sukalovský, D. Holman), zdrželi se 3 (J. F. Koláček, O. Štarha, Z. Kříž). 
Usnesení nebylo přijato. 
 
Přijaté usnesení: 728/2013 - RM schvaluje záměr na výpůjčku části pozemku parc. č. 3117/12 

o výměře cca 1.000 m
2
 HARD BIKERS Kuřim, se sídlem Komenského 667, Kuřim, 

IČ 69707952, na dobu určitou do 31. 12. 2018. 
Hlasováno: pro 5. 
 
 
 

5. Projednání územní studie sportovního areálu I. etapa (Městská 
sportovní hala Kuřim) 
(Příloha č. 5, 5A, CD, předkládá Ing. O. Štarha, zpracovala Ing. J. Honců) 
 
Dne 18. 11. 2013 proběhla prezentace územní studie sportovního areálu I. etapa (Městská sportovní 
hala Kuřim), zpracovatelem územní studie je pan Kynčl. 
Na projednání byli pozváni – komise stavební + pracovní skupina sportovního výboru ZM + CUBOID 
architekti + poradce na dopravu - pan Pančík. 
Informace o projednání byla rovněž zaslána členům ZM. 
V příloze OI dokládá k prostudování koncept studie + záznam z projednání. 
Komise výstavby i pracovní skupina sportovního výboru byli požádáni, aby podali k územní studii 
stanovisko, předpoklad dodání stanovisek je do 27. 11. 2013. Stanoviska komisí bychom dali 
k projednání do příští RM a v případě schválení územní studie bychom měli jednoznačné zadání pro 
přípravu dokumentace pro územní rozhodnutí. 
Dnes ještě bylo telefonicky s CUBOID architekty dohodnuto, že dodatek k posunu termínu předání 
DUR pro Halu, bude dán radě města k projednání po výsledku stanovisek komisí.  
 
Přílohy: koncept studie na CD + záznam z projednání 
 
Diskuse: 
D. Holman – nepředkládat stanovisko pracovní skupiny, ale rovnou stanovisko celého sportovního 
výboru. 
O. Štarha – usnesení by pozměnil. 
D. Holman – hlasoval by o předloženém usnesení v původní verzi. 
D. Sukalovský – hlasujme o původním návrhu usnesení: 
 
Návrh usnesení: RM bere na vědomí dosavadní postup projednání územní studie a ukládá OI do 

příštího jednání RM předložit stanoviska pracovní skupiny sportovního výboru ZM 
pro městskou sportovní halu a komise výstavby. 

Hlasováno: pro: 1 (D. Holman), zdrželi se 4 (D. Sukalovský, J. F. Koláček, O. Štarha, Z. Kříž). 
Usnesení nebylo přijato. 
 
Přijaté usnesení: 729/2013 - RM bere na vědomí dosavadní postup projednání územní studie 

sportovního areálu I. etapa (Městská sportovní hala Kuřim). 
Hlasováno: pro 5. 
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6. „MŠ Kuřim – konvektomat“ - Rozhodnutí o přidělení zakázky 
(Příloha č. 6, 6A, 6B, 6C, předkládá J. F. Koláček, MBA, zpracovala Mgr. L. Slámová a Ing. 
D. Ševčíková) 
 
V souladu s Vnitřní směrnicí Rady města Kuřimi č. 1/2009/RM bylo zadavatelem MŠ Kuřim 
a zajišťujícím odborem – OI realizováno zadávací řízení na zakázku města Kuřimi s názvem MŠ 
Kuřim – konvektomat“. 
Zakázka je kryta schváleným rozpočtem MŠ Kuřim – usnesení č.326/2013. Prostřednictvím výzvy 
k podání nabídky byly získány nabídky 4 uchazečů.  Při otevírání obálek byly posouzeny všechny 
nabídky. 
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 Čuda velkokuchyně, se sídlem Körnerova 7, 
602 00 Brno, IČ 26308436. Tato společnost předložila nabídku, která jediná vyhověla požadavkům 
zadávacího řízení, zejména s ohledem na nezbytnou požadovanou kapacitu připravovaných pokrmů, 
jak je uvedeno v příloze Zprávy o posouzení a hodnocení nabídek. 
Termín plnění dle kupní smlouvy je 30. 12. 2013. 
 
Příloha A: Zpráva o posouzení a hodnocení nabídek 
Příloha B: Protokol o jednání hodnotící komise 
Příloha C: Návrh kupní smlouvy potvrzený uchazečem 
 
Přijaté usnesení: 730/2013 - RM souhlasí s výsledkem hodnocení uvedeným ve zprávě 

o posouzení a hodnocení nabídek a protokolu o jednání hodnotící komise na 
zakázku MŠ Kuřim – konvektomat“ a souhlasí s uzavřením kupní smlouvy se 
společností Čuda velkokuchyně, se sídlem Körnerova 7, 602 00 Brno, 
IČ 26308436, která předložila nejvhodnější nabídku. 

Hlasováno: pro 5. 
 
 
 

7. Žádost o uzavření dodatku SoD spočívajícím v navýšení ceny díla 
o DPH ve výši 21% - akce - „Kuřim, ul. Tyršova, Tišnovská – 
rekonstrukce kanalizace a vodovodu“ – projektová dokumentace 
(Příloha č. 7, 7A, 7B, 7C, předkládá Ing. O. Štarha, zpracovala Ing. P. Kubová) 
 
Dne 14. 11. 2013 obdrželo Město Kuřim informaci od projektanta Petra Odehnala, že v souladu se 
zákonem o DPH se stala společnost Petr Odehnal, IČ 73796433, se sídlem 9. května 1179/11, 678 01 
Blansko, plátcem DPH. Vzhledem k výše uvedenému podává žádost o uzavření dodatku SoD 
spočívajícím v navýšení ceny díla o DPH ve výši 21%. 
Vysoutěžená celková nabídková cena byla bez DPH ve výši 116.000 Kč. Po navýšení o 21% DPH, 
což činí 140.360 Kč, je tato nabídková cena ve srovnání s ostatními nabídkovými cenami (bez DPH) 
stále nejnižší. 
 
Vyjádření OMP: 
Smlouva o dílo předvídá v čl. 5. 3., že lze cenu díla zvýšit v případě, že dojde ke změně daňových 
předpisů. OMP se domnívá, že u zhotovitele došlo ke změně daňového režimu, nikoliv ke změně 
daňových předpisů. „Změnu daňových předpisů“ interpretujeme jako změnu zákona o DPH. 
Nedoporučujeme tento dodatek uzavřít. Byl by uzavřen nad rámec závazků z původní smlouvy a dále 
by narušil rovnost účastníků veřejné zakázky, na jejímž základě byla tato smlouva o dílo uzavřena. 
 
Vyjádření OF: 
Jelikož byla cena vysoutěžena v řádném výběrovém řízení, nelze ji měnit. Daňový režim podnikatele 
není věcí odběratele, smluvní cena je konečná a nepřekročitelná. Dodavatel již v době soutěže měl 
předpokládat, že tato situace nastane a s tímto počítat. Řešení musí být nalezeno v intencích smlouvy 
– dodavatel by ji měl dodržet a DPH dokrýt ze svého, případně od smlouvy odstoupit s následným 
možným rizikem nárokování škod, sankcí,….. 
 
Přílohy: žádost 
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 SoD kopie 
 kontrola úplnosti nabídek 
 
Návrh usnesení: RM schvaluje uzavření dodatku č. 1 SoD č. 2013/D/0062 s Petrem Odehnalem, se 

sídlem 9. května 1179/11, Blansko, IČ 73796433, jehož předmětem je navýšení 
ceny díla o DPH ve výši 21%, což činí 140.360 Kč. 

Hlasováno: proti 5. 
Usnesení nebylo přijato. 
 
 
 

8. Petice „O zachování klubu Pohoda“ 
(Příloha č. 8, 8A, 8B, předkládá Mgr. Ing. D. Sukalovský, zpracovala Mgr. L. Krejčová) 
 
Dne 11. 11. 2013 obdržel Městský úřad Kuřim petici občanů města Kuřimi ve věci zachování klubu 
Pohoda. Občané žádají o zachování klubu Pohoda i po plánované rekonstrukci kulturního domu, 
neboť zrušení klubu by bylo dle jejich mínění citelným zásahem do společenského života Kuřimi. 
Petice splňovala formální náležitosti stanovené v čl. 2 přílohy č. 1 „Pravidel pro přijímání a vyřizování 
petic.“ V současné době jsou prostory klubu pronajaty panu Hedbávnému. Nájemní smlouva obsahuje 
ustanovení o šestiměsíční výpovědní lhůtě, která počíná běžet od prvého dne měsíce následujícího 
po měsíci, v němž byla výpověď doručena. 
 
V souladu se zákonem č. 128/2000 Sb., o obcích, je stanovené, že následné obsazení případných 
nebytových prostor po rekonstrukci celého objektu je třeba řešit v prvé fázi vyhlášením záměru na 
pronájem konkrétního prostoru, na který se může přihlásit kdokoliv a následně rada města obsadí 
nebytový prostor dle výhodnosti nabídek. 
 
Petice byla předána k vyjádření odboru majetkoprávnímu a odboru investičnímu k odbornému 
vyjádření. Na základě jejich vyjádření byla zpracována odpověď petičnímu výboru, která je předložena 
v příloze. 
 
Příloha: Text petice 

Odpověď na petici „O zachování klubu Pohoda“ 
 
Diskuse: 
O. Štarha – doplnit - současné technické řešení neodpovídá obecně technickým požadavkům. 
D. Sukalovský – spíše oznámit, že současný klub nesplňuje požadavky na provozování tohoto typu 
zařízení. Navrhuje hlasovat o změně: 
Pro: 2 (D. Sukalovský, O. Štarha), zdrželi se 3 (J. F. Koláček, Z. Kříž, D. Holman). 
 
Z. Kříž – navrhuje odpovědět jednoduchou větou. 
D. Holman – například: „Pane Hedbávný, obdrželi jsme Váš dopis a sdělujeme Vám, že je počítáno 
s existencí klubového zařízení podobného typu a dále bude postupováno v souladu s Vámi uzavřenou 
smlouvou.“ 
D. Sukalovský - navrhuje hlasovat o původním návrhu usnesení. 
D. Holman – podpoří to, lépe než 14 dní nechat čekat na přepracovanou odpověď. 
 
Přijaté usnesení: 731/2013 - RM souhlasí se zněním odpovědi na petici „O zachování klubu 

Pohoda“. 
Hlasováno: pro 3 (D. Sukalovský, O. Štarha, D. Holman), zdrželi se 2 (J. F. Koláček, Z. Kříž). 
 
 
 

9. Sociální fond 2014 
(Příloha č. 9, předkládá Mgr. A. Zimmermannová, zpracovali Ing. A. Varmužka, Mgr. 
A. Zimmermannová) 
 
ZM schválilo na svém posledním zasedání nový Statut sociálního fondu města Kuřimi. 
Na jeho základě a vzhledem k předpokládané výši zůstatku tohoto fondu k 31. 12. 2013 (předpoklad 
620.000 Kč) je navrhováno následující čerpání tohoto fondu v roce 2014. 
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P.
č. 

Název položky (příspěvku) Rok 2013 Návrh na rok 
2014 

Poznámka 

1 Podíl z objemu skutečně 
vyplacených hrubých platů 
zaměstnanců a odměn za výkon 
funkce uvolněných členů ZM 

3% 3 %  

2 Příspěvek na stravování 45 % 45 % stravenka v hodnotě 60 Kč 

3 Penzijní připojištění 500 500 Kč měsíčně 

4 Příspěvek na kulturní, společenské a 
sportovní akce – v zařízení města 

1.100 rok 1.100 Kč ročně 

5 Příspěvek na společné 
teambuildingové aktivity 

0             300 Kč  ročně 

6 Příspěvek na rekreaci 0         3.000 Kč ročně 

 
Oproti roku 2013 je v souladu se statutem navrhováno přispět na společné teambuildingové aktivity 
částkou 300 Kč na rok a zaměstnance (např. doprava,..), po delší době je navrhován příspěvek na 
rekreaci, a to z důvodu stavu na účtu fondu. Příspěvek na rekreaci by byl vyplácen pouze do doby, 
než by došlo k vyčerpání historicky „naspořených“ prostředků fondu ke hranici cca 100.000 Kč. 
 
Diskuse: 
D. Sukalovský – nebylo by lépe dát každému zaměstnanci poukázku v hodnotě x Kč? 
A. Zimmermannová – toto nelze. Rada města je vázána statutem sociálního fondu schváleným 
zastupitelstvem. 
O. Štarha – navrhuje zvýšit hodnotu stravenek na 80 Kč. 
J. F. Koláček – s tím souhlasí. 
D. Sukalovský – výše příspěvku - 50 % hradí zaměstnanec, 50 % hradí zaměstnavatel. 
D. Holman – navrhuje změnu bodu č. 4 – příspěvek 2.000 Kč. 
D. Sukalovský – navrhuje body č. 5 a 6 zrušit. 
D. Holman – s tím souhlasí. Dále navrhuje u bodu č. 4 zaměnit slovo „akce“ a uvést „aktivity“. 
 
Přijaté usnesení: 732/2013 - RM schvaluje tvorbu a užití prostředků Sociálního fondu Města Kuřimi 

pro rok 2014 se změnami. 
Hlasováno: pro 5. 
 
 
 

10. Návrh na změnu v Organizačním řádu Městského úřadu Kuřim 
(Příloha č. 10, zpracoval PaedDr. D. Holman) 
 
Usnesením RM č. 316/2012 ze dne 13. 6. 2012 byl schválen Organizační řád MěÚ Kuřim. Činnosti 
Odboru sociálních věcí a prevence MěÚ Kuřim v oblasti samostatné působnosti obce koordinuje dle 
tohoto organizačního řádu 1. místostarosta. 
 
Závažné problémy ve vztahu mezi 1. místostarostou J. F. Koláčkem, MBA, a odborem sociálních věcí 
a prevence (dále jen OSVP) nelze bagatelizovat a přehlížet. Přetrvávají již delší dobu a mají negativní 
vliv na chod úřadu. Pokud opravdu nejsme sami schopni či ochotni posoudit a rozpoznat příčinu těchto 
problémů (ať už je to nedostatkem informací, rozdílnými interpretacemi, anebo chabou politickou vůlí), 
měli bychom najít společně shodu alespoň v tom, že „přehlížením“ se problémy nevyřeší.   
V zájmu lepšího fungování úřadu doporučuji provést změnu článku 8, odstavce 2, bodu d) 
organizačního řádu, kterou by koordinace činnosti OSVP přešly do pravomocí a povinností jiného 
z uvolněných funkcionářů, tedy buď starosty Mgr. Ing. Sukalovského, anebo místostarosty Ing. Štarhy. 
 
Dle sdělení 1. místostarosty J. F. Koláčka, MBA, na jednání RM dne 9. 10. 2013 mu dosud nebylo 
sděleno „obvinění z trestného činu“, z čehož usuzuji, že vyšetřování ve  věci podezření z trestných 
činů, mj. trestného činu „přisvojení si pravomoci úřadu“, ještě neskončilo. Proto nelze můj návrh 
chápat jako reakci na průběh policejního šetření, ale v danou chvíli „pouze“ jako reakci na velice 
napjatou a obtížně udržitelnou situaci ve vztahu samosprávy a OSVP. 
 
Současné znění příslušného odstavce organizačního řádu: 
Čl. 8 Práva a povinnosti starosty a místostarostů  
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2) 1. místostarosta: 
d) koordinuje činnost příslušných odborů v oblasti školství, sociálních věcí a životního prostředí 
v samostatné působnosti a činnost Městské knihovny Kuřim 
 
Navrhované nové znění: 
Čl. 8 Práva a povinnosti starosty a místostarostů  
2) 1. místostarosta: 
d) koordinuje činnost příslušných odborů v oblasti školství a životního prostředí v samostatné 
působnosti a činnost Městské knihovny Kuřim 
 
Přenesení nové povinnosti je třeba formulovat do příslušného odstavce organizačního řádu také 
u starosty, příp. místostarosty, tedy podle toho, kterému z funkcionářů bude radou přidělena (viz zápis 
z jednání RM). 
 
Návrh usnesení: RM schvaluje změnu Organizačního řádu MěÚ Kuřim dle zápisu. 
Hlasováno: pro 1 (D. Holman), proti 1 (J. F. Koláček), zdrželi se 3 (D. Sukalovský, O. Štarha, 
Z. Kříž). 
Usnesení nebylo přijato. 
 
 
 

11. Organizační řád Městského úřadu Kuřim 
(Příloha č. 11, 11A, předkládá Mgr. Ing. D. Sukalovský, zpracovala Mgr. A. Zimmermannová) 
 
Usnesením Rady města Kuřimi č. 135/2013 bylo zřízeno místo interního auditora, usnesením 
č. 462/2013 místo referenta OSPOD na odboru sociálních věcí a prevence, usnesením č. 636/2013 
byla zřízena 4 pracovní místa na odboru investičním, kde budou pracovníci zajišťovat projekt 
Meziobecní spolupráce, a usnesením č. 708/2013 místo investičního referenta. 
V návaznosti na uvedené změny byl upraven organizační řád, jehož nové znění předkládáme 
v příloze. 
 
Příloha: Organizační řád Městského úřadu Kuřim účinný od 1. 12. 2013  
 
Přijaté usnesení: 733/2013 - RM schvaluje Organizační řád Městského úřadu Kuřim dle přílohy. 
Hlasováno: pro 4, proti 1 (D. Holman). 
 
 
 

12. Smlouva o poskytování odborných knihovnických služeb 
(Příloha č. 12, 12A, předkládá J. F. Koláček, MBA, zpracovala V. Štěpánová) 
 
Předkládám RM ke schválení Smlouvu o poskytování odborných knihovnických služeb pro obec 
Běleč, která se rozhodla zřídit novou knihovnu. Text smlouvy je pro všechny knihovny regionu stejný 
a byl již RM projednaný a schválený v roce 15. 6. 2005 pod č. j. 314/2005. 
Vzhledem k velkému časovému rozpětí předávám smlouvu znovu k projednání a schválení. 
Metodická pomoc obcím regionu (v současné době 146 knihovnám) je zcela hrazena z rozpočtu 
dotace Jihomoravského kraje na regionální činnost. 
Hrazeno z ORG: 9061 
Rozpočet pro rok 2013 = 2.794.000 Kč. 
 
Příloha: smlouva 
 
Přijaté usnesení: 734/2013 - RM schvaluje uzavření smlouvy o poskytování odborných 

knihovnických služeb s obcí Běleč, Běleč 5, 679 23 Lomnice, IČ 00532070. 
Hlasováno: pro 5. 
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14. Přidělení bytu v Domě s pečovatelskou službou Kuřim 
(Příloha č. 14, 14A, 14B, 14C, předkládá J. F. Koláček, MBA, zpracovala Mgr. M. Bártová) 
 
V prosinci 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 20. 11. 2013. Komise doporučuje 
předloženému návrhu vyhovět. 
 
Přílohy: Zápis o výběru žadatele o umístění v DPS 7/2013 
 Zápis z místního šetření pro umístění žadatele v DPS 7/2013 
 Pořadník žadatelů aktualizovaný 15. 11. 2013 
 
Přijaté usnesení: 735/2013 - RM schvaluje na základě návrhu komise pro přidělování bytů v Domě 

s pečovatelskou službou Kuřim přidělení bytu v DPS od 1. 12. 2013 dle zápisu. 
Hlasováno: pro 5. 
 
 
 

15. Zápis z jednání komise dopravy dne 13. 11. 2013 
(Příloha č. 15, 15A, 15B, 15C, předkládá Ing. O. Štarha, zpracovala Ing. V. Indrová) 
 
Radě města Kuřimi je předložen k projednání zápis z jednání komise dopravy ze dne 13. 11. 2013 
 
Příloha: zápis z jednání komise dopravy dne 13. 11. 2013 

nadstandard pro město Kuřim 2014 
návrh připomínek k JŘ 2013 

 
Diskuse: 
 
Bod č. 1 – schvaluje: 
Pro: 5. 
 
Bod č. 2 – schvaluje: 
Pro: 5. 
 
Bod č. 3 – schvaluje: 
Pro: 5. 
 
Bod č. 4 – schvaluje: 
Pro: 5. 
 
Přijaté usnesení: 736/2013 - RM bere na vědomí závěry z jednání komise dopravy ze dne 13. 11. 

2013 a schvaluje body č. 1, 2, 3, 4 dle zápisu v příloze. 
Hlasováno: pro 5. 
 
 
 

16. Zápis komise stavební ze dne 18. 11. 2013 
(Příloha č. 16, 16A, předkládá Ing. O. Štarha, zpracovala R. Svobodová) 
 
Dne 18. 11. 2013 proběhlo společné jednání komise stavební a pracovní skupiny sportovního výboru. 
Na programu bylo projednání I. etapy územní studie sportovního areálu za poliklinikou v Kuřimi, která 
bude řešit bezprostřední okolí a umístění nové městské sportovní haly.  
 
Dále byly projednány žádosti fyzických a právnických osob: 

- Stavební úpravy bytového domu na ul. Metelkova 1439, Kuřim 
- OKNOSTYL group s.r.o. – administrativní budova v návaznosti na probíhající stavbu 

skladovací haly v areálu bývalého statku, Kuřim 

- Novostavba rodinného domu parc. č. 4487/19 k. ú. Kuřim 
- Novostavba rodinného domu parc. č. 2484/1, 2484/6 a 2383/1 vše k. ú. Kuřim 
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- Stavební úpravy rodinného domu na ul. Tišnovská 58, Kuřim 
- Stavební úpravy objektu na ul. Křížkovského 51, Kuřim – sídlo firmy 

 
Příloha: zápis z jednání komise stavební 
 
Diskuse: 
 
Bod č. 1 – bere na vědomí: 
Pro: 5. 
 
 
Z jednání se vzdálil v 15,10 hod. J. F. Koláček. 
 
 
Bod č. 2 – schvaluje: 
O. Štarha – oznámil střet zájmů. 
Pro: 3, nepřítomen 1 (J. F. Koláček), nehlasoval 1 (O. Štarha). 
 
Bod č. 3 – schvaluje: 
Pro: 4, nepřítomen 1 (J. F. Koláček). 
 
Bod č. 4 – schvaluje: 
Pro: 4, nepřítomen 1 (J. F. Koláček). 
 
 
Na jednání se vrátil v 15,14 hod. J. F. Koláček. 
 
 
Bod č. 5 – schvaluje: 
Pro: 5. 
 
Bod č. 6 – schvaluje: 
Pro: 5. 
 
Bod č. 7 – schvaluje: 
Pro: 5. 
 
Přijaté usnesení: 737/2013 - RM bere na vědomí závěry z jednání komise stavební ze dne 18. 11. 

2013 v bodu č. 1 a schvaluje body č. 2, 3, 4, 5, 6, 7. 
Hlasováno: pro 5. 
 
 
 

17. Rozšíření systému tísňových osobních hlásičů v budově 
Městského úřadu Kuřim 
(Příloha č. 17, 17A, předkládá Mgr. Ing. D. Sukalovský, zpracoval Bc. R. Jízdný) 
 
V předchozích letech byl v budově úřadu postupně budován systém osobních tísňových hlásičů 
k zamezení vzniku nestandardních situací při jednáních, k eliminaci rozsahu následků přepadení 
zaměstnanců a především k ochraně života a zdraví zúčastněných osob. Tento systém samozřejmě 
dosud přispívá i k většímu pocitu bezpečí při každodenní práci úředníků. Systém začal postupně 
vznikat na nejvíce rizikem postižených odborech a to odboru finančním – pokladně, odboru sociálních 
věcí nyní na odboru sociálních věcí a prevence a nejnověji na pobočce Úřadu práce, který sídlí v 
přízemí budovy. K dnešnímu dni je tímto systémem pokryto celkem 14 kanceláří a systém byl již 
několikrát od doby své instalace úspěšně použit, kdy zamezil dalšímu vyhrocování nestandardní 
situace. Po posledním incidentu na Odboru investičním ze dne 16. 10. 2013, kdy byl fyzicky napaden 
a zraněn vedoucí tohoto odboru, bylo rozhodnuto o řešení bezpečnosti zaměstnanců úřadu 
rozšířením stávajícího tísňového systému na všechny kanceláře v budově úřadu. 
Na základě dobrých zkušeností se stávajícím dodavatelem tohoto systému (panem Ronaldem 
Graciasem, IČ 67597025, u něj byla zajišťujícím oborem provedena poptávka na rozšíření tohoto 
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systému. Jeho nabídka je uvedena v příloze č. 1. Vzhledem k dlouholetým bezproblémovým 
instalačním a servisním pracím na Městském úřadě v oblasti elektro a slaboproudu doporučujeme RM 
udělit v tomto případě výjimku a schválit téhož dodavatele bez výběrového řízení. Jedná se o celkovou 
částku 113.558 Kč bez DPH, 137.405 Kč s DPH. 
 
Nejde zde o zjednodušení práce ale o praktické důvody: 

- stejná logika ovládání a provedení tísňových komponentů, jako u již využívaného systému 
z toho plynoucí celkově jednotný systém i zaškolení zaměstnanců 

- rychlost realizace a tím i značná eliminace dalších nestandardních situací na odborech 
- přímo ověřené dobré zkušenosti při minulé realizaci tohoto dodavatele a následného servisu 

tísňového systému 
- pozdější pravidelný servis tísňového systému bude zajišťovat jen jeden dodavatel 

 
Tato nabídka byla postavena jako maximální varianta. Přesný rozsah zakázky bude ještě upraven dle 
skutečných potřeb. Uvedená cena se ale uvažuje jako maximální možná a nepřekročitelná. V případě 
schválení této zakázky garantuje dodavatel předání plně funkčního systému do 31. 12. 2013 
 
Diskuse: 
O. Štarha – tlačítko nepožaduje. 
J. F. Koláček – tlačítko požaduje. 
D. Sukalovský – tlačítko nepožaduje. 
 
Přijaté usnesení: 738/2013 - RM schvaluje zhotovitele na dodávku a montáž zakázky „Rozšíření 

systému tísňových osobních hlásičů v budově Městského úřadu Kuřim“ – pana 
Ronalda Graciase, se sídlem Malhostovice 257, 666 03 Tišnov, IČ 67597025. 

Hlasováno: pro 5. 
 
 

18. Schválení úhrady za využívání přístroje tísňové péče 
(Příloha č. 18, 18A, 18B, předkládá J. F. Koláček, MBA, vyřizuje R. Malásková, DiS.) 
 
Jednou z priorit 3. komunitního plánu sociálních služeb ORP Kuřim, týkající se cílové skupiny Senioři 
a osoby se zdravotním postižením, je zajištění sociální služby tísňové péče. 
 
RM Kuřimi na svém jednání dne 21. 8. 2013 usnesením č. 515/2013 vyjádřila souhlas se zakoupením 
4 kusů komunikačních jednotek EMA – S v celkové výši 19.200 Kč. Pořizovací cena jedné jednotky 
činí 4.800 Kč. 
 
Usnesením RM Kuřimi č. 677/2013 ze dne 30. 10. 2013 bylo odboru sociálních věcí a prevence 
Městského úřadu Kuřim svěřeno do kompetence rozhodování o uzavírání smluv o výpůjčce 
monitorovacích jednotek s uživateli. Součástí smlouvy o výpůjčce byl i jednorázový vklad ve výši 1 000 
Kč. 
Dle dodatečného sdělení odboru majetkoprávního je však nutné s uživateli uzavírat nájemní smlouvu, 
namísto smlouvy o výpůjčce. Částka jednorázového vkladu za poskytnutí užívání komunikační 
jednotky ve výši 1000 Kč nemůže být součástí smlouvy o výpůjčce, ale pouze smlouvy nájemní. 
Uživatelé uhradí jednorázové nájemné ve výši 826,-Kč bez DPH, tj. 999,- Kč s DPH, splatné při 
uzavření nájemní smlouvy. 
 
Příloha: nájemní smlouva 
 
Diskuse: 
Z. Kříž – materiál, kterým se schvalovalo usnesení RM č. 377/2013 byl chybně předložen, jinak 
bychom ho teď nemuseli rušit. 
A. Zimmermannová – materiál byl v pořádku. V návrhu byly 2 usnesení, jedno o schválení výpůjčky 
a druhé na jednorázový poplatek. Rada města schválila výpůjčku s podmínkou úhrady 1 000 Kč. 
Vedoucí odboru majetkoprávního, ale přijaté usnesení shledal chybným, proto je nyní navrhován tento 
postup. 
 
Přijaté usnesení: 739/2013 - RM ruší usnesení RM č. 677/20013 ze dne 30. 10. 2013 týkající se 

uzavírání smluv o výpůjčce s uživateli komunikačních jednotek tísňové péče. 
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Přijaté usnesení: 740/2013 - RM svěřuje podle § 102 odst. 2 písm. m) zákona č. 128/2000 Sb., 

o obcích, ve znění pozdějších předpisů rozhodování o uzavírání nájemních smluv, 
jejichž předmětem bude nájem monitorovacích jednotek EMA – S do kompetence 
odboru sociálních věcí a prevence Městského úřadu Kuřim. 

Bylo hlasováno pro obě usnesení společně: pro 4, zdržel se 1 (Z. Kříž). 
 
 
D. Holman – navrhuje zrušit usnesení č. 678/2013. Radar byl zprovozněn - opraven, proto není nutné 
pořizovat nový. 
 
Přijaté usnesení: 741/2013 - RM ruší usnesení č. 678/2013 ze dne 30. 10. 2013 ve věci pořízení 

světelného radaru na ul. Tyršova. 
Hlasováno: pro: 5. 
 
 
 

19. Upozornění na zavádějící informaci ředitele ZŠ Kuřim, Tyršova 
1255 
(Příloha č. 19, 19A – 19F, předkládá J. F. Koláček, MBA, zpracovala Mgr. H. Němcová) 
 
Městskému úřadu Kuřim bylo elektronicky doručeno paní Lenkou Valentovou, bytem xxxxxxxxxxx 
xxxx, Kuřim, upozornění na zavádějící informaci o posouzení „Krizového plánu“ školy a jeho souladu 
s vyššími právními normami, kterou poskytl ředitel Základní školy Kuřim, Tyršova 1255, okres Brno – 
venkov, příspěvkové organizace Mgr. Stanislav Plchot. Přílohou k došlému upozornění paní L. V. bylo 
vyjádření České školní inspekce (viz příloha). 
Poskytnutí této informace byl jeden z úkolů, který vyplynul řediteli školy z jednání s paní L. V. 
a zřizovatelem dne 10. 6. 2013. Ředitel školy dne 22. 8. 2013 zaslal paní L. V. písemně informaci, že 
„Krizový plán“ školy je v souladu s vyššími právními normami (viz příloha) a v podobném duchu 
elektronicky informoval dne 6. 9. 2013 i zřizovatele (viz příloha). Své tvrzení opíral o kontroly ze strany 
ČŠI, konkrétně o inspekční zprávu ze dne 16. – 18. 4. 2013, kde byl „krizový plán“ uveden 
v požadovaných předložených materiálech (viz příloha). Následně však bylo ČŠI potvrzeno, že 
poskytnutá informace se nezakládala na pravdě a „Krizový plán“ školy nebyl ČŠI posuzován, pouze 
využila jeho část při hodnocení účinnosti preventivních systémů zaměřených na snižování výskytu 
školních úrazů, školní neúspěšnosti a rizikového chování žáků, ve sledovaném období. 
 
Pro informaci RM sděluji, že není zákonnou povinností školy mít vypracovaný „Krizový plán“, ve 
školském zákoně toto není definováno, ale je její povinností mít „Minimální preventivní program“ 
(dále jen MPP), který je definován ve vyhlášce č. 72/2005 Sb., o poskytování poradenských služeb 
ve školách a školských zařízeních, v platném znění, v Příloze č. 3, „Standardní činnost školy“, bod II. 
standardní činnost školního metodika prevence – Metodické a koordinační činnosti – bod 1) 
koordinace tvorby a kontrola realizace preventivního programu školy. Minimální preventivní 
program je dále definován v „Metodickém doporučení k primární prevenci rizikového chování u dětí, 
žáků, a studentů ve školách a školských zařízeních, č. j. 21291/2010-28, Hlava 1 „Obecná 
ustanovení“, článek 1 „Předmět úpravy“, bod 1) c).  
 
Základní škola má dvě metodičky prevence a údajně spolupracuje s okresní metodičkou pro školy, 
kterou je Mgr. Lenka Cupalová, Poradenské centrum pro drogové a jiné závislosti Brno, Sládkova 45, 
tel.: 548 526 802, e-mail: cupalova@pppbrno.cz. Okresní metodička poskytuje školám v této oblasti 
poradenské služby, pomáhá při vypracování MPP a 2x ročně pořádá školení pro školní metodiky 
prevence. Z toho důvodu je zarážející, že škola s ní svůj „Krizový plán“ nezkonzultovala. 
Dále paní L. V. telefonicky upozornila zřizovatele na nejasnosti a nesrovnalosti v jí zaslaných 
písemných odpovědích na žádosti, které zaslala řediteli školy a které byly řešeny v průběhu roku 
i radou města a požádala o jejich dořešení.  
Jedná se o odpovědi na tyto body: 

1. Údajně neoprávněné jednání zástupců školy ve věci žáka V. V. s dětskou lékařkou 
z roku 2009.  
- kdy byla schůzka zástupců školy s dětskou lékařkou žáka V. V. MUDr. Jarošovou (datum 
schůzky) 

mailto:cupalova@pppbrno.cz
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- proč neexistuje písemný záznam z výše uvedené schůzky a jestli existuje, proč nebyl 
předložen 
- proč jste o této schůzce předem neinformoval zákonného zástupce žáka V. V 
- proč jste o tomto jednání neinformoval zákonného zástupce žáka posléze písemnou formou, 
a to ani po písemných žádostech ze dne 21. 05. 2011 a 31. 08. 2012, na které jste nereagoval 
2. Záznam údajného „výslechu“ žáka V. V., jako jednoho z účastníků incidentu mezi 
žáky V. V. a A. S. 
- kdo z pedagogických pracovníků a svědků byl přítomen u údajného incidentu mezi žáky V. 
V. a A. S. (na „Záznamu o úrazu“ jsou nečitelné podpisy svědků a zaměstnance, který 
vykonával dozor) 
- proč byl „Záznam o úrazu“ Vámi sepsán až 02. 12. 2009, když k incidentu došlo 15. 10. 2009 
- proč jste o údajném „výslechu“ žáka V. V. předem neinformoval zákonného zástupce žáka 
- datum konání údajného „výslechu“ žáka V. V., kdo ho vedl a kdo psal zápis 
- na základě čeho a kdo rozhodl o tom, jestli se v případě incidentu mezi žáky V. V. a A. S. 
jednalo o šikanu, či ne 
3. Revize „Krizového plánu“ školy. 
- zdůvodněte, proč jste uvedl, že „Krizový plán“ školy byl v období počínaje dnem 04. 12. 2012 
několikrát posuzován ČŠI, naposledy ve dnech 16. – 18. dubna 2013 a je v souladu 
s právními normami 

 
Návrh řešení: 

- písemně vyzvat ředitele školy, aby do určitého data odpověděl na výše uvedené body 
a vysvětlil je, jak zřizovateli, tak paní L. V. a o této výzvě informovat i paní L. V. 

- z důvodu poskytnutí zavádějící informace ze strany ředitele školy o posouzení „Krizového 
plánu“ udělit Mgr. Plchotovi výtku a vyzvat ho, aby „Krizový plán“ zkonzultoval s okresní 
metodičkou Mgr. Lenkou Cupalovou, nechal posoudit jeho správnost a písemný posudek 
okresní metodičky zaslal zřizovateli do určeného data 

 
Přílohy: 
Poskytnutí informace od ČŠI paní L. V. 
Informace o „Krizovém plánu“ zaslaná paní L. V. ředitelem školy 
Informace o „Krizovém plánu“ zaslaná zřizovateli ředitelem školy 
Výtah z inspekční zprávy ČŠI – požadované dokumenty školy 
Návrh výzvy řediteli školy 
Návrh sdělení paní L. V. 
Návrh výtky řediteli školy 
 
 
Na jednání se v 15,25 hod. dostavila Mgr. H. Němcová – referentka odboru kanceláře úřadu, školství. 
 
 
Diskuse: 
D. Holman – s paní Valentovou mluvil o kauze jejího syna a domnívá se, že incident nemusel být 
posuzován na základě Krizového plánu školy, protože vše bylo šetřeno jako normální úraz a ne jako 
šikana. 
H. Němcová – řediteli školy bylo několikrát navrhováno, aby krizový plán školy konzultoval 
s metodičkami prevence, případně přímo s okresní metodičkou pro školy, kterou je Mgr. Lenka 
Cupalová. Není zákonnou povinností školy mít vypracovaný „Krizový plán“, ve školském zákoně toto 
není definováno, ale je její povinností mít „Minimální preventivní program“. Pokud škola „Krizový plán“ 
má, potom musí být v souladu s vyššími právními předpisy. 
D. Holman – v některém z dokumentů školy by také mělo být uvedeno, že v případě pokud jedno dítě 
způsobí úraz jinému dítěti, potom musí být informováni rodiče obou dětí. Domnívá se, že to sice zatím 
žádný předpis neukládá, ale že by to bylo ku prospěchu věci. Ředitele školy požádal, ať to zváží. 
D. Holman – v dopise panu řediteli a paní Valentové (materiál č. 19D+19E) změnit bod 1) – změnit na 
„údajné neoprávněné jednání…“, protože není jasné, zda šlo skutečně o neoprávněné jednání. 
 
Přijaté usnesení: 742/2013 - RM ukládá řediteli Základní školy Kuřim, Tyršova 1255, okres Brno – 

venkov, příspěvkové organizace Mgr. Stanislavu Plchotovi, předložit radě města 
zprávu se zdůvodněním bodů 1. – 3. dle zápisu, a to do 10. 12. 2013. 

Hlasováno: pro 5. 
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Přijaté usnesení: 743/2013 - RM ukládá řediteli Základní školy Kuřim, Tyršova 1255, okres Brno – 
venkov, příspěvkové organizace Mgr. Stanislavu Plchotovi, dát okresní metodičce 
prevence Mgr. Lence Cupalové posoudit správnost „Krizového plánu“ školy a jeho 
soulad s právními normami a posudek předložit radě města, a to do 15. 1. 2014. 

Hlasováno: pro 5. 
 
Přijaté usnesení: 744/2013 - RM upozorňuje ředitele Základní školy Kuřim, Tyršova 1255, okres 

Brno – venkov, příspěvkové organizace Mgr. Stanislava Plchota na povinnosti 
vztahujících se k poskytování informací zřizovateli a souhlasí s návrhem výtky. 

Hlasováno: pro 4, zdržel se 1 (D. Holman). 
 
Přijaté usnesení: 745/2013 - RM souhlasí se zněním písemného sdělení paní Lence Valentové 

a výzvy řediteli Základní školy Kuřim, Tyršova 1255, okres Brno – venkov, 
příspěvkové organizace Mgr. Stanislavu Plchotovi dle návrhu se změnou. 

Hlasováno: pro 5. 
 
 
 

20. Výroční zprávy o činnosti školských příspěvkových organizací 
zřizovaných Městem Kuřimí za školní rok 2012/2013 
(Příloha č. 20, 20A, předkládá J. F. Koláček, MBA, zpracovala Mgr. H. Němcová) 
 
Dle § 10 odst. 3 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném 
a jiném vzdělávání (školský zákon), v platném znění a vyhlášky MŠMT č. 15/2005 Sb., kterou se 
stanoví náležitosti dlouhodobých záměrů, výročních zpráv a vlastního hodnocení školy, v platném 
znění, musí ředitelé základních škol předkládat školské radě a následně po jejím schválení 
i zřizovateli, „Výroční zprávu o činnosti školy za uplynulý školní rok“. Tuto povinnost nemají ředitelky 
mateřských škol, ale v minulých letech se dohodl zřizovatel s ředitelkou kuřimské mateřské školy na 
vypracování „Výroční zprávy o činnosti MŠ“ a zaslání radě města ve stejném termínu, jako ředitelé 
základních škol. Výroční zprávy slouží k základní orientaci o činnosti školy, využívání jejich kapacity, 
výukových programech, počtu tříd dětí a žáků, kvalifikovanosti pedagogických pracovníků, dalším 
vzdělávání pedagogických pracovníků a akcích pořádaných školou. 
Pro radu města uvádím pouze základní data, protože jednotlivé výroční zprávy jsou přílohou 
k podrobnějšímu prostudování. 
 
Přílohy: Výběr z Výročních zpráv o činnosti škol za školní rok 2012/2013. 

(Úplné znění je k dispozici u Mgr. Hany Němcové) 
 
Diskuse: 
H. Němcová – nyní mají všichni ředitelé stejný vzor zprávy. 
 
Přijaté usnesení: 746/2013 - RM bere na vědomí „Výroční zprávu o činnosti Mateřské školy Kuřim, 

Zborovská 887, okres Brno-venkov, příspěvkové organizace za školní rok 
2012/2013“. 

 
Přijaté usnesení: 747/2013 - RM bere na vědomí „Výroční zprávu o činnosti Základní školy, Kuřim, 

Jungmannova 813, okres Brno-venkov, příspěvkové organizace za školní rok 
2012/2013“. 

 
Přijaté usnesení: 748/2013 - RM bere na vědomí „Výroční zprávu o činnosti Základní školy Kuřim, 

Tyršova 1255, okres Brno-venkov, příspěvkové organizace za školní rok 
2012/2013“. 

Bylo hlasováno pro všechna usnesení společně: pro 5. 
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21. Odměna ředitelům škol zřizovaných městem Kuřim za 
kalendářní rok 2012 
(Příloha č. 21, 21A, 21B, předkládá J. F. Koláček, MBA, zpracovala Mgr. H. Němcová) 
 
Ředitelé školských příspěvkových organizací jsou zaměstnanci školské příspěvkové organizace, které 
jsou zároveň statutárním orgánem, jinak řečeno jsou zaměstnanci sami sebe. Nemohou si však sami 
určovat plat a jeho složky, ani přiznávat odměny. Toto je v zákonné pravomoci rady města, která je na 
pracovní místo ředitele školy jmenovala. 
Rada města Kuřimi se v roce 2005 usnesla, že odměnu ředitelům školských příspěvkových organizací 
bude přiznávat jednou ročně, a to koncem kalendářního roku dle předložených autoevaluačních 
tabulek a zhodnotí svoji celoroční práci.  
Z důvodu rovného přístupu, byly vytvořeny pro všechny stejné okruhy kritérií, na které ředitelé odpoví. 
Okruhy vycházejí mimo jiné i z výroční zprávy o činnosti školy, kterou také projednává rada města, 
a jsou rozděleny na několik částí: 

- manažerskou, 
- vzdělávací, 
- aktivitu ředitele školy, 
- další 

Okruhy viz příloha. 
Odměna ředitelům škol by měla ocenit jejich aktivitu a práci nad rámec jejich povinností. Kritériem by 
měla být hlavně práce manažerská, dále reprezentace školy, její propagace, naplněnost školy do výše 
její kapacity, organizace a aktivní podíl na akcích pro děti a žáky nad rámec výuky, včasné 
a bezproblémové plnění požadavků zřizovatele, rychlé a ochotné reagování na podněty ze strany 
rodičů a zákonných zástupců dětí a žáků, dobrá personální politika, která vede ke zkvalitňování výuky 
a provozu školy, údržba svěřeného majetku a jeho využívání nejenom školou, ale i veřejností, aj.  
Odměna sice není nároková složka platu, ale má pro další práci motivační charakter. 
Odměna ředitelům není vyplácena z rozpočtu města, ale z rozpočtu příspěvkové organizace 
nebo z jejího fondu odměn. 
Bohužel je třeba konstatovat, že se v roce 2013 objevily podstatné výhrady k plnění zákonných 
i pracovních povinností u ředitele Základní školy Kuřim, Tyršova 1255, okres Brno – venkov, 
příspěvkové organizace Mgr. Stanislava Plchota, což bylo několikrát za rok řešeno radou města. 
Z toho důvodu navrhuji, aby za rok 2013 nebyla Mgr. Stanislavu Plchotovi odměna přiznána. Konečné 
stanovisko však nechávám na rozhodnutí rady města. 
 
Příloha: Okruhy hodnocení práce ředitelů. 
 
Diskuse: 
J. F. Koláček. – navrhuje xxxxxxxx Kč ředitelce MŠ a dále řediteli ZŠ Jungmannova navrhuje odměnu 
ve výši xxxxxxxx Kč. 
 
Přijaté usnesení: 749/2013 - RM schvaluje ředitelce Mateřské školy Kuřim, Zborovská 887, okres 

Brno-venkov, příspěvkové organizace Mgr. Lence Slámové odměnu za rok 2013 
ve výši dle zápisu. 

Hlasováno: pro 5. 
 
D. Sukalovský – navrhuje řediteli ZŠ Jungmannova odměnu ve výši xxxxxxx Kč a o této hlasovat. 
 
Přijaté usnesení: 750/2013 - RM schvaluje řediteli Základní školy, Kuřim, Jungmannova 813, okres 

Brno-venkov, příspěvkové organizace Mgr. Richardu Machovi odměnu za rok 2013 
ve výši dle zápisu. 

Hlasováno: pro 4, zdržel se 1 (J. F. Koláček). 
 
 
Z jednání odešla v 15,56 hod. Mgr. H. Němcová 
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22. Zpráva o činnosti Wellness Kuřim s.r.o. 
(Příloha č. 22, 22A, 22B, předkládá Mgr. Ing. D. Sukalovský, zpracoval Ing. J. Sojka) 
 
Radě města Kuřimi je předkládána „Zpráva o činnosti Wellness Kuřim, s.r.o.“ včetně výsledovky za 
období od 1. 1. 2013 do 31. 10. 2013. 
 
Příloha: zpráva o činnosti 
 výsledovka ke dni 31. 10. 2013 
 
 
 

23. Správa železniční dopravní cesty, státní organizace – smlouva 
o zřízení věcného břemene a nájemní smlouva 
(Příloha č. 23, 23A, 23B, 23C, předkládá Mgr. Ing. D. Sukalovský, zpracovala Ing. V. Fidrmucová) 
 
SUDOP BRNO, spol. s r.o. v zastoupení investora Správy železniční dopravní cesty, státní organizace 
se sídlem Praha 1, Nové Město, Dlážděná 1003/7, zaslala městu Kuřim k podpisu budoucí smlouvu 
o zřízení věcného břemene v souvislosti se stavbou „Rekonstrukce koleje č. 2 Brno – Královo Pole - 
Kuřim.“ 
Stavbou budou dotčeny pozemky, které jsou ve vlastnictví města Kuřim a to parc. č. 375, 448/3 
a 519/1 vše v k. ú. Kuřim. 
Předmětem smlouvy o zřízení věcného břemene je právo zřídit věcné břemeno pro uložení 
technického zařízení dráhy do pozemků parc. č. 375, 448/3 a 519/1 vše v k. ú. Kuřim dle projektové 
dokumentace SUDOP BRNO, spol. s r.o., Kounicova 26, Brno takto:  

- do pozemku parc. č. 375 v k. ú. Kuřim bude v rámci realizace provozního souboru PS 91-14-
01 provedena pokládka trubek HDPE v úseku Brno - Královo Pole – Kuřim; 

- v pozemcích parc. č. 448/3 a 519/1 vše v k. ú. Kuřim bude v rámci realizace stavebního 
objektu SO 91-04-01 T.ú. Brno - Královo Pole – Kuřim, provedena rekonstrukce kabelu 6kV. 
Viz příloha A, B. 

Věcné břemeno bude zřízeno úplatně, dle znaleckého posudku předloženým investorem, na dobu 
neurčitou. Náklady na jeho zřízení ponese oprávněný z věcného břemene.  
Návrh smlouvy o zřízení věcného břemene předkládá OMP v příloze C. 
 
OMP a OI nemá k zamýšlenému záměru připomínky 
 
Příloha A, B – situace 
Příloha C – budoucí smlouva o zřízení věcného břemene 
 
Přijaté usnesení: 751/2013 - 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. 

Hlasováno: pro 5. 
 
 
 

24. Dar Města Kuřimi a smlouva o poskytnutí daru Mateřské škole, 
Jinačovice, okres Brno – venkov, příspěvkové organizaci 
(Příloha č. 24, 24A, 24B, předkládá J. F. Koláček, MBA, zpracovala Mgr. H. Němcová) 
 
Starostovi Města Kuřimi Mgr. Ing. Sukalovskému byla dne 21. 11. 2013 doručena žádost starostky 
Obce Jinačovice Ing. Dvořáčkové o částečné uhrazení neinvestičních výdajů (dále jen „NIV“) za dvě 
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děti s trvalým pobytem v Kuřimi, které ve školním roce 2013/2014 dochází do MŠ Jinačovice. Výše 
částečných NIV/dítě nebyla starostkou obce v žádosti stanovena a je ponechána na rozhodnutí RM. 
NIV tvoří náklady na údržbu a opravy, materiální výdaje, služby a výdaje nevýrobní povahy, mzdové 
prostředky a ostatní platby fyzickým osobám, které neposkytuje MŠMT. 
Předškolní vzdělávání není povinné, obec nemusí zřizovat mateřskou školu a tudíž ani nemusí hradit 
NIV za děti s trvalým pobytem na jejím území, které dochází do předškolního zařízení zřizovaného 
jinou obcí, pokud nemají obce mezi sebou jinou dohodu. 
Dle ustanovení § 179 odst. 2 písm. b) školského zákona, v platném znění, je obec povinna zajistit 
podmínky pro předškolní vzdělávání dítěte s trvalým pobytem v obci v posledním roce před zahájením 
povinné školní docházky, a to pouze v tom případě, že nezřizuje mateřskou školu nebo jeho „vlastní“ 
mateřská škola z důvodu kapacity nemůže předškoláka přijmout. 
Novela školského zákona a zákon o rozpočtovém určení daní zrušil povinnost obce hradit jiné obci 
NIV za každé dítě nebo žáka, který dojíždí do předškolního zařízení nebo základní školy zřizované 
jinou obcí, pokud se dotčené obce nedohodnou jinak, protože dostává do obecního rozpočtu státem 
přidělené finanční prostředky pro všechny děti a žáky docházející do škol obcí zřizovaných. 
Dle zjištění, děti uvedené v žádosti Obce Jinačovice byly do tamní mateřské školy přijaty 
k předškolnímu vzděláváni na základě přihlášení jejich zákonnými zástupci již před dvěma roky. 
Nedošlo tedy k žádné dohodě mezi obcemi, protože nebyly v posledním roce před zahájením povinné 
školní docházky. Město Kuřim není povinno Obci Jinačovice hradit žádné NIV, jak požaduje paní 
starostka ve své žádosti. 
Je v kompetenci RM se rozhodnout a poskytnout peněžitý dar účelově neurčený přímo MŠ 
Jinačovice, jako určitou kompenzaci výdajů. Peněžitý dar účelově neurčený může ředitelka mateřské 
školy potom použít pro děti dle vlastního uvážení. 
Aby mohla mateřská škola dar přijmout, musí být dle § 39b zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových 
pravidlech územních rozpočtů, v platném znění, uzavřena darovací smlouva mezi Městem Kuřimí, 
jako dárcem a Mateřskou školou, Jinačovice, okres Brno – venkov, příspěvkovou organizací, jako 
obdarovaným a mateřská škola musí mít písemný souhlas zřizovatele s přijímáním peněžitých darů 
blíže neurčených. 
Návrh této smlouvy předkládám RM ke schválení. 
Upozorňuji, že podobný dar na tyto děti ve výši 10.000 Kč již Město Kuřim Obci Jinačovice, 
prostřednictvím mateřské školy, poskytlo, a to v září 2012. 
 
Příloha: Žádost Obce Jinačovice 

Darovací smlouva. 
 
Diskuse: 
D. Sukalovský – navrhuje hlasovat o částce 10.000 Kč. Ale konstatuje, že nyní už obce dostávají 
příspěvky na každého žáka bez ohledu na jeho trvalého bydliště. 
 
Návrh usnesení: RM souhlasí s poskytnutím peněžitého daru účelově neurčeného Mateřské škole, 

Jinačovice, okres Brno – venkov, příspěvkové organizaci, ve výši 10.000 Kč. 
Hlasováno: proti 1 (O. Štarha), zdrželi se 4 (D. Sukalovský, J. F. Koláček, Z. Kříž, D. Holman). 
Usnesení nebylo přijato. 
 
Návrh usnesení: RM schvaluje uzavření darovací smlouvy mezi Městem Kuřimí, jako dárcem, 

a Mateřskou školou, Jinačovice, okres Brno – venkov, příspěvkovou organizací, 
jako obdarovaným. 

O tomto návrhu usnesení nebylo hlasováno. 
 
 
 

25. Závady ze Zápisu z tematické kontroly HZS JMK 
(Příloha č. 25, 25A, předkládá J. F. Koláček, MBA, zpracovala V. Štěpánová) 
 
Předkládám RM pro informaci a k projednání závady ze Zápisu z tematické kontroly o dodržování 
povinností stanovených předpisy o požární ochraně provedené: 
dne 16. dubna 2013 v Městské knihovně-společenském centru (kulturní dům), Osvobození 902 a dne 
22. dubna 2013 v Městské knihovně, Popkova 1006 
 
Kontroly provedla: por. Mgr. Eva Novotná, komisař PO 



 22 

Kontrol se zúčastnili: Věra Štěpánová – vedoucí knihovny 
 Aleš Mařa – správa a údržba objektů 

Jiří Svoboda – OZO – Z-029/2004 
 
Zjištěné závady: 
 
1/ Kulturní dům 

a/ s přihlédnutím k vyhlášce o požární prevenci zabezpečit 1x ročně provedení cvičného 
poplachu 
Plnění: 
 Cvičný poplach za účasti požárních sborů byl proveden 14. 6. 2012 
 Cvičný poplach pro zaměstnance KD byl proveden 11. 11. 2013 (zapsáno v požární knize) 

 Splněno 
 
 

b/ předložit doklad o provozuschopnosti vnitřních nástěnných hydrantů v Atelier baru 
a malém obřadním sále 
Plnění: 
 Revize hydrantů je prováděna každoročně revizním technikem panem Martínkem. Dle jeho 

písemného vyjádření (revizní zpráva 2013) jsou hydranty v uvedených místech provozuschopné 
pouze částečně, vzhledem k nízkému tlaku vody a zastaralému vedení (50 let). 
S novým rozvodem hydrantů je nutné počítat při rekonstrukci KD v roce 2014 

 Splněno 
 
 

c/ předložit doklad o provozuschopnosti nouzového osvětlení 
Plnění: 
 Nouzové osvětlení KD bylo překontrolováno. Technik BOZP a PO pan Svoboda k němu vydal 

doklad o provozuschopnosti včetně zápisu do požární knihy. Vzhledem ke stáří jednotlivých 
světel se postupně vyměňují vadná svítidla za nová. Osvětlení je plně funkční v prostorách pro 
veřejnost. V prostorách kotelny a skladů budou ještě svítidla vyměněna do 20. 12. 2013. 

 Splněno 
 
 

d/ nejsou stanoveny podmínky PB týkající se úpravy interiérů ve shromažďovacím prostoru 
„taneční sál“. Interiér je vybaven textiliemi bez dokladu o snížené hořlavosti (záclony, závěsy, 
opona). 
Plnění: 
 Tato závada je finančně náročná. V případě odstranění závad musí být zajištěno: 

o Nová opona upravená bezpečnostním nástřikem 
o Nové zadní závěsy jeviště s bezpečnostním nástřikem 
o Odstranění záclon a textilních závěsů ve velkém sále 
o Instalace nehořlavých vertikálních žaluzií 

 
 Žádám RM o rozhodnutí, zda zahájit odstranění uvedených závad ihned (s žádostí 

o navýšení rozpočtu KD), nebo bude požadavek JHZS zahrnutý do rekonstrukce KD v rámci 
nových interiérů 

 Nesplněno 
 
 
2/ Knihovna 

- nebyly zjištěny žádné závady, ani stanovena žádná opatření. 
 
 
Diskuse: 
Z. Kříž – buď ihned odstraníme závady, nebo musíme kulturní dům uzavřít. Musíme přijmout usnesení 
o přijetí opatření na odstranění závad. 
D. Holman – navrhuje uložit odboru investičnímu předložit návrh opatření k zajištění odstranění závad. 
Z. Kříž – až nyní jsme se dozvěděli, že jsou porušeny předpisy. 
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Přijaté usnesení: 752/2013 - RM ukládá odboru investičnímu bezodkladně připravit návrh opatření 
na odstranění závad uvedených v zápisu z tematické kontroly HZS JMK. 

Hlasováno: pro 5. 
 
D. Holman – která opatření by byla slučitelná s rekonstrukcí KD, tzn. např. pokud pořídíme 
odpovídající oponu nyní, nebudeme pak přeci další pořizovat v rámci rekonstrukce? 
O. Štarha – žádá některé návrhy zkonzultovat s architektem, aby je šlo použít i po rekonstrukci 
a investice nepřišla vniveč. Dále se závěry kontroly HZS JMK seznámit na příštím kontrolním dnu 
projektové přípravy arch. Raka. 
D. Sukalovský – pořízení nové opony, závěsů a vertikálních žaluzií by mohlo být reálné. 
Z. Kříž – můžeme mít od HZS potvrzení, že je KD provozuschopný? 
D. Sukalovský – KD je provozuschopný. 
 
Návrh usnesení: RM bere na vědomí závady ze Zápisu z tematické kontroly o dodržování 

povinností stanovených předpisy o PO v Městské knihovně. V bodě 1/d RM 
rozhodla …………………….. 

O tomto návrhu usnesení nebylo hlasováno. 
 
 
 

26. Rozpočtové provizorium 2014 
(Příloha č. 26, 26A, předkládá Mgr. Ing. D. Sukalovský, zpracoval Ing. A. Varmužka) 
 
RM je předkládán návrh rozpočtového provizoria pro rok 2014, které by mělo schválit ZM na svém 
příštím zasedání. 
Provizorium je sestaveno jako klasický rozpočet do úrovně rozpočtových oddílů s rozpisem na 
jednotlivé ORgy. Součástí rozpočtového provizoria bude je také tabulka nových akcí, které budou 
zahájeny v lednu 2014 a zmocnění k dofinancování akcí schválených v rozpočtu roku 2013. 
Při sestavování rozpočtu byl brán ohled na současnou ekonomickou situaci. Výdajová strana byla 
projednána se všemi správci jednotlivých kapitol. 
Z tohoto rozpočtového provizoria se bude vycházet při sestavení rozpočtu na rok 2014, data budou 
zpřesněna na základě výsledku hospodaření za rok 2013. 
Formální změnou je vyčlenění některých neprovozních položek z provozní části rozpočtu, aby bylo 
jednoznačně definovat provozní saldo rozpočtu (byly vyčleněny prostředky na dotace, větší 
opravy,…). Tyto vyčleněné položky budou od roku 2014 součástí „investiční“ části rozpočtu.  
Celkové příjmy jsou narozpočtovány ve výši 174 923 600 Kč, provozní výdaje ve výši 124.452 000 Kč, 
provozní saldo rozpočtu (rezerva pro akce, přebytek) tedy činí 50.471.600 Kč, po odečtení splátek 
úvěrů 40 517 600 Kč. 
Do provizoria je zapojen pouze rozpočtovaný přebytek hospodaření roku 2014, přebytek hospodaření 
2013 ani cenné papíry ve správě ČSOB Asset Management prozatím zapojovány nejsou, tyto 
prostředky budou nutné k financování nových investičních akcí. 
 
Příloha: rozpočtové provizorium 
 
Přijaté usnesení: 753/2013 - RM předkládá ZM ke schválení návrh rozpočtového provizoria na rok 

2014. 
Hlasováno: pro 5. 
 
 
 

13. Udělení odměny ředitelce CSS Kuřim, Zahradní 1275, Kuřim, za 
r. 2013 
(Příloha č. 13, 13A, předkládá J. F. Koláček, zpracovala Mgr. M. Bártová) 
 
Na základě hodnocení sledování činnosti ředitelky, jejích aktivit k občanům, městskému úřadu, jiným 
úřadům a zařízením, za mimořádné práce a úkoly při: v oblastech: 
- mimopracovních aktivitách organizace, prezentace organizace a vzdělávání, 

- optimalizaci sítě organizační struktury organizace včetně k dosažení úsporných opatření, 

- osobní podíl na realizaci zakázek organizace. 
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Za výsledky v práci ředitelky navrhuji RM přiznání odměny ve výši xxxxxxx Kč. 
 
Diskuse: 
J. F. Koláček – nelíbí se mu některé postupy paní ředitelky. 
D. Sukalovský – vloni byla ředitelce schválena odměna ve výši xxxxxx Kč. Hlasujme o této částce. 
 
Přijaté usnesení: 754/2013 - RM schvaluje ředitelce CSS Kuřim, Zahradní 1275, Kuřim, 

příspěvková organizace, odměnu za rok 2013 ve výši dle zápisu. 
Hlasováno: pro 5. 
 
 
 

27. Souhlas se zhodnocením majetku města 
(Příloha č. 27, 27A, 27B, 27C, předkládá a zpracoval Ing. O. Štarha) 
 
Dne 27. 11. 2013 zaslal Ing. R. Hanák žádost o souhlas se zhodnocením majetku města ze strany SK 
Kuřim. Důvodem je podání žádosti o dotaci z rozpočtu Jihomoravského kraje pod názvem: 
„Zkvalitnění sportovního prostředí v JMK v roce 2014“. Konkrétně by se jednalo o nákup střídacích 
lavicí pro házenou. K žádosti o dotaci je potřeba doložit souhlas vlastníka. 
 
Příloha: smlouva č. 131/2002 
 dodatek č. 1 ke smlouvě č. 131/2002 
 podrobný popis projektu vč. položkového rozpočtu 
 
Přijaté usnesení: 755/2013 - RM uděluje souhlas se zhodnocením majetku města ze strany 

SK Kuřim, se sídlem U Stadionu 697/2, 664 34 Kuřim, IČ 44947712. 
Hlasováno: 5. 
 
 
 

28. Různé 
 
 
J. F. Koláček – žádá navýšit rozpočet opravy obecních bytů o 800.000 Kč v roce 2014. 
O návrhu se nehlasovalo. 
 
 
 
Starosta ukončil jednání RM v 16,10 hodin. 
 
 
 
 
 
 
 
 
Mgr. Ing. Drago Sukalovský Jiří Filip Koláček, MBA 
starosta města 1. místostarosta města 
 
 
 
 
 
 
 
Ověřovatel zápisu: PaedDr. David Holman 
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V Kuřimi dne 27. 11. 2013 
 
Zapsala: Petra Glosová 
 
Přílohy: 
1, 1A   Plnění usnesení Rady města Kuřimi ke dni 20. 11. 2013 
2, 2A, 2B, 2C  Výměna bytu č. 1118/8 

Pořadník žadatelů o byt – změna kritérií 
Manželé Slavíčkovi – žádost o přidělení obecního bytu 

3, 3A Hana Maslaňáková, xxxxxxxxxxxxxxxx, Kuřim – žádost o pronájem pozemku 
pod prodejním stánkem na ul. Legionářská 

4, 4A, 4B, 4C  HARD BIKERS Kuřim – žádost o výpůjčku pozemku v lokalitě Kolébka 
5, 5A Projednání územní studie sportovního areálu I. etapa (Městská sportovní hala 

Kuřim) 
6, 6A, 6B, 6C  MŠ Kuřim – konvektomat“ - Rozhodnutí o přidělení zakázky 
7, 7A, 7B, 7C Žádost o uzavření dodatku SoD spočívajícím v navýšení ceny díla o DPH ve 

výši 21% - akce - „Kuřim, ul. Tyršova, Tišnovská – rekonstrukce kanalizace 
a vodovodu“ – projektová dokumentace 

8, 8A, 8B  Petice „O zachování klubu Pohoda“ 
9   Sociální fond 2014 
10   Návrh na změnu v Organizačním řádu Městského úřadu Kuřim 
11, 11A   Organizační řád Městského úřadu Kuřim 
12, 12A   Smlouva o poskytování odborných knihovnických služeb 
13, 13A   Udělení odměny ředitelce CSS Kuřim, Zahradní 1275, Kuřim za r. 2013 
14, 14A, 14B, 14C Přidělení bytu v Domě s pečovatelskou službou Kuřim 
15, 15A, 15B, 15C Zápis z jednání komise dopravy dne 13. 11. 2013 
16, 16A   Zápis komise stavební ze dne 18. 11. 2013 
17, 17A Rozšíření systému tísňových osobních hlásičů v budově Městského úřadu 

Kuřim 
18, 18A, 18B  Schválení úhrady za využívání přístroje tísňové péče 
19, 19A – 19F  Upozornění na nepravdivou informaci ředitele ZŠ Kuřim, Tyršova 1255 
20, 20A Výroční zprávy o činnosti školských příspěvkových organizací zřizovaných 

Městem Kuřimí za školní rok 2012/2013 
21, 21A, 21B  Odměna ředitelům škol zřizovaných městem Kuřim za kalendářní rok 2012 
22, 22A, 22B  Zpráva o činnosti Wellness Kuřim s.r.o. 
23, 23A, 23B, 23C Správa železniční dopravní cesty, státní organizace – smlouva o zřízení 

věcného břemene a nájemní smlouva 
24, 24A, 24B Dar Města Kuřimi a smlouva o poskytnutí daru Mateřské škole, Jinačovice, 

okres Brno – venkov, příspěvkové organizaci 
25, 25A   Závady ze Zápisu z tematické kontroly HZS JMK 
26, 26A   Rozpočtové provizorium 2014 
27, 27A – 27C  Souhlas se zhodnocením majetku města 


