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Z á p i s   č í s l o  05/2014 
 

ze schůze Rady města Kuřimi konané dne 5. 2. 2014 v zasedací místnosti MěÚ 
Kuřim 

 
Přítomni:  Mgr. Ing. Drago Sukalovský starosta 

Zdeněk Kříž   člen rady 
PaedDr. David Holman  člen rady 

 
   Mgr. Alena Zimmermannová tajemnice MěÚ 
 
 
Nepřítomen:  Ing. Oldřich Štarha  místostarosta 

Jiří Filip Koláček, MBA  1. místostarosta 
 
 
Ověřovatel zápisu: Zdeněk Kříž 
 
 
Starosta zahájil jednání v 14,05 hodin, na zahájení jednání byli přítomni 3 členové RM. 
RM je usnášeníschopná. 
 
 
Program jednání: 
 

1.  Plnění usnesení Rady města Kuřimi ke dni 29. 1. 2014 
 

2.  KABELOVÁ TELEVIZE s.r.o. – záměr na prodloužení nájmu 
2.1.  SÚS JmK – smlouva o spolupráci 

 
3.  Žádost o dar – kompenzace vzniklé škody 

 
4.  Pacht části pozemku p. č. 2105, k. ú. Kuřim 

 
5.  Vyřazení majetku 

 
6.  Zajištění nákupu odbočení a uzávěrů (tj. navrtávací pasy s uzávěrem, 

teleskopická vřetena, fixační podložky a poklopy) pro nově zřizované vodovodní 
přípojky 

 
7.  Propad místní příjezdové komunikace v Bezručově čtvrti před vchodem do 

objektu č. p. /č. o. 1111/22 
 

8.  Termín podávání žádostí o přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání a návrh 
kritérií pro přijímání 

 
9.  Povolení výjimky z počtu dětí v Mateřské škole Kuřim, Zborovská 887, okres 

Brno-venkov, příspěvkové organizaci 
 

10.  Žádost o souhlas s přerušením provozu Mateřské školy Kuřim, Zborovská 887, 
okres Brno-venkov, příspěvkové organizace 

 
11.  Konkurs - aplikace § 166 školského zákona 

 
12.  Vyjádření Mgr. Lenky Cupalové k Minimálnímu preventivnímu programu 

Základní školy Kuřim, Tyršova 1255, okres Brno – venkov, příspěvkové 
organizace 

 



 2 

13.  Dohoda o zajišťování výkonu regionálních funkcí knihoven v Jihomoravském 
kraji 

 
14.  Přidělení bytu v Domě s pečovatelskou službou Kuřim 

 
15.  Žádost o umístění odkazu stránek 

 
16.  Zpráva o činnosti odboru správního a vnitřních věcí za rok 2013 

 
17.  Zpráva o činnosti odboru dopravy za rok 2013 

 
18.  Informace - příspěvek na provoz objektu sociálního bydlení 

 
19.  Ladislava Bujková – žádost o přidělení obecního bytu 

 
20.  Vyhotovení inventarizace Základní školy Kuřim, Tyršova 1255, okres Brno – 

venkov, příspěvkové organizace 
 

21.  Zřízení věcného břemene na pozemku města ve prospěch HUNSGAS s.r.o. – 
vyústění dešťové kanalizace 

 
22.  Dlouhodobá smlouva o zajištění odborné praxe studentů VOŠ 

 
23.  Dodatek ke smlouvě - Codexis 

 
24.  Žádost o odkoupení pianina 

 
25.  „Bezbariérové zpřístupnění podchodu žst. Kuřim ze severní části města – 

Smlouva na dotační management – Dodatek č. 1“ 
 

26.  Zřízení nového pracovního místa – projekt C2 
 

27.  Žádost o poskytnutí dotace organizaci MAS Brána Brněnska, o. s. 
 
 28.  Různé 
 
 
Diskuse: 
Z. Kříž – předložený materiál č. 15 stahuje z jednání. 
 
 
 

1. Plnění usnesení Rady města Kuřimi ke dni 29. 1. 2014 
(Příloha č. 1, předkládá Mgr. Ing. D. Sukalovský, vyřizuje Mgr. A. Zimmermannová) 
 
Ke dni 29. 1. 2014 jsou splněna všechna usnesení Rady města Kuřimi, která měla k tomuto dni termín 
plnění. 
 
 
 

2. KABELOVÁ TELEVIZE s.r.o. – záměr na prodloužení nájmu 
(Příloha č. 2, předkládá Mgr. Ing. D. Sukalovský, zpracoval Mgr. P. Kavka) 
 
Na minulém zasedání zastupitelstva (21. 1. 2014) byl tento orgán informován o postupu prací ve věci 
prodeje televizních kabelových rozvodů v Kuřimi. Jedním ze závěrů byla i skutečnost, že v rámci 
bezproblémového postupu prací by bylo vhodné stávající nájemní smlouvu se společností KABELOVÁ 
TELEVIZE CZ s.r.o., se sídlem Ruská 8, Praha, IČ 48150029, prodloužit buď do 31. 8. 2014, nebo 30. 
9. 2014. Proti tomuto návrhu nebyla zaznamenána žádná výhrada. 
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Jelikož je stávající nájemní smlouva uzavřena na dobu určitou, je nutno dobu nájmu hodnotit jako 
podstatnou náležitost smlouvy. V souladu s výkladovými pravidly Ministerstva vnitra ČR a judikaturou 
Nejvyššího soudu ČR lze u takové smlouvy dobu nájmu dodatkem prodloužit, ale musí mu předcházet 
vyvěšení záměru, v němž obec zveřejní svou vůli závazkový vztah prodloužit. 
 
Vzhledem k plánovaným termínům jednání zastupitelstva, které bude nakonec o prodeji rozhodovat, 
by bylo dle názoru OMP vhodnější smlouvu prodloužit až do 30. 9. 2014. 
 
 
Na jednání se dostavil v 14,19 hod. Mgr. P. Kavka – vedoucí odboru majetkoprávního. 
 
 
Diskuse: 
D. Sukalovský – pokud vše stihneme, potom bude nový vlastník čekat na ukončení pronájmu 
stávajícího pronajímatele. 
Z. Kříž – myslí si, že v průběhu nájmu by měl nový vlastník vše převzít. Řada plánů není u této 
společnosti. 
P. Kavka – dnes proběhlo jednání s techniky. Oni navrhují udělat pasportizaci do konce dubna. Potom 
se na zrealizování výběrového řízení dají předpokládat 2 měsíce. 
D. Sukalovský – před 10 lety se dalo do relativně slušného stavu a bylo zdokumentováno. Aktuální 
stav nebude tak těžké dodělat. 
Mgr. P. Kavka – pasport z historie máme. 
D. Holman – nelíbí se mu, že pronájem končí v září a hned potom jsou komunální volby. Kde se 
odrazí naše zodpovědnost za výběr? 
A. Zimmermannová – na zasedání zastupitelstva dne 24. 8. by se měl schválit prodej. 
 
Přijaté usnesení: 29/2014 - RM schvaluje záměr prodloužit do 30. 9. 2014 nájemní smlouvu 

č. 29/2004 uzavřenou se společností KABELOVÁ TELEVIZE CZ s.r.o., se sídlem 
Ruská 8, Praha 10, IČ 48150029, jejímž předmětem je pronájem televizních 
kabelových rozvodů v Kuřimi. 

Hlasováno: pro 3, nepřítomni 2 (O. Štarha, J. Koláček). 
 
 
 

2.1. SÚS JmK – smlouva o spolupráci 
(Příloha č. 2, 2A, předkládá Mgr. Ing. D. Sukalovský, zpracoval Mgr. P. Kavka) 
 
V souvislosti s přípravou projektu „II/385 Kuřim průtah“, je třeba vymezit práva a povinnosti 
zúčastněných stran. Za tímto účelem je předkládána ke schválení smlouva o spolupráci se Správou a 
údržbou silnic Jihomoravského kraje, příspěvkovou organizací kraje, se sídlem Žerotínovo náměstí 
3/5, 601 82 Brno, IČ 70932581. 
Finanční krytí této akce bylo schváleno na zasedání zastupitelstva dne 21. 01. 2014. 
 
Příloha: návrh smlouvy o spolupráci 
 
Diskuse: 
Z. Kříž – platí bod 3.1.? Je přeškrtnutý, žádá to opravit. V čl. V – „případné provizorní zapravení…“ 
tato formulace se mu zdá nesmyslná, proč provizorní? Omezme to nějakým časovým údajem. 
D. Sukalovský – jedná se o navázání prací v jednotlivých etapách. Bude probíhat přeložení 
kanalizace, kabelů, apod., netýká se to silnice. 
Mgr. P. Kavka – týká se vjezdů a město se zavázalo je vybudovat. 
D. Sukalovský – jedná se o závazek mezi městem a Správou a údržbou silnic. Je to v režii 
a kompetenci města. K projektu se budeme vyjadřovat. 
 
Přijaté usnesení: 30/2014 - RM schvaluje uzavření smlouvy o spolupráci se Správou a údržbou 

silnic Jihomoravského kraje, příspěvkovou organizací kraje, se sídlem Žerotínovo 
náměstí 3/5, 601 82 Brno, IČ 70932581, jejímž předmětem je vymezení 
vzájemných práv a povinností při realizaci projektu „II/385 Kuřim průtah“. 

Hlasováno: pro 3, nepřítomni 2 (O. Štarha, J. Koláček). 
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3. Žádost o dar – kompenzace vzniklé škody 
(Příloha č. 3, 3A, 3B, 3C, 3D, předkládá Mgr. Ing. D. Sukalovský, zpracovali P. Glosová, Mgr. 
P. Kavka a Ing. A. Varmužka) 
 
Dne 21. 1. 2014 byla doručena opětovná žádost pana Jakuba Sowiňského o znovuprojednání jeho 
žádosti o náhradu vzniklé škody na vozidle RZ 5M0 4073 ve výši 43.496 Kč. 
 
Ve své žádosti pan J. Sowiňski uvádí: 
„Dne 23. 8. 2013 jsem s vozidlem sjel do neoznačené díry na ul. Na Zahrádkách. Tato díra se 
nacházela v místě, které město nechalo vysypat kamením a zpevnit, zjevně pro účely parkovaní. 
Z vyjádření pracovníků MěÚ jsem se pak dozvěděl, že se zde parkovat nesmí, že jde o veřejnou 
zeleň. Vzhledem k tomu, že zde po mnoho let denně parkují desítky vozů, aniž by byly jejich řidiči 
jakkoliv napomenuti, domníval jsem se, že jde o regulérní stání. A nepředpokládal jsem, že na 
zpevněné ploše (ať už byl smysl zpevnění jakýkoliv) může být zcela neoznačená díra. Do díry jsem 
bohužel najel a způsobil si tak škodu na voze ve výši 43.495 Kč. Zadlužil jsem se a vozidlo na svoje 
náklady opravil (faktura viz příloha). 
V naději, že zvážíte celou událost v širších souvislostech – tj. že jsem opravdu nemohl tušit, že záměr 
zpevnění ploch kamenem nesouvisel s auty, resp. se zajištěním možnosti parkování – se na vás 
obracím s prosbou o poskytnutí daru ve výši 20.000 Kč, kterým by se alespoň částečně kompenzovala 
škoda, kterou jsem utrpěl. 
 
Touto žádostí se na své mimořádné schůzi dne 21. 1. 2014 zabývala Rada města Kuřimi. Ta ve svých 
závěrech nenalezla shodu, proto pozvala pana Jakuba Sowiňského na další schůzi Rady města 
Kuřimi konanou dne 5. 2. 2014. 
 
Vyjádření OMP: 
Z důkazů, které měl odbor majetkoprávní možnost hodnotit, vyplývá, že k poškození motorového 
vozidla došlo na pozemku p. č. 2111, který vlastní Město Kuřim a v katastru nemovitostí je veden jako 
ostatní plocha, způsob využití – zeleň. Takový druh pozemek není určen k provozu motorových 
vozidel, a pokud na něm někdo provozuje motorové vozidlo, nečiní tak v souladu se zákonem. OMP 
zastává právní názor, že město Kuřim za škodu neodpovídá a proto nedoporučuje vyplatit 
žadateli jakoukoliv částku, tj. předložená usnesení neschválit. Pokud se žadatel s právním 
názorem města neztotožňuje, má právo se obrátit na nezávislý soud, který autoritativně posoudí míru 
zavinění jednotlivých subjektů (vlastník pozemku, řidič, poškozený). 
 
V případě, že se rada města rozhodne žadatele nějak finančně saturovat, upozorňujeme na rizika, 
která vyplývají z podané žádosti a formulovaného usnesení: 
a) dar je institut, jehož definičním znakem je dobrovolnost a dárce, kdy neočekává žádné protiplnění. 
Zde se podle OMP dostupných informací očekává, že žadatel obdržením daru nepodnikne žádné 
další kroky v téže věci. Skutečným důvodem plnění města je tak náhrada škody, nikoliv touha darovat. 
Vzniká tak rozpor mezi skutečnou vůlí a jejím projevem a právní jednání je třeba posuzovat stejně 
podle skutečné vůle a nikoliv dle zastřené. 
b) jelikož jde o spornou záležitost, bylo by vhodnější tuto záležitost řešit formou narovnání, kde si 
strany upraví svá vzájemná práva a povinnosti, čímž vzájemné závazky zaniknou a sníží se riziko, že 
nějaká strana vystoupí s dodatečnými požadavky. 
c) škoda vznikla na vozidle, které je ve vlastnictví třetí osoby, nikoliv žadatele. Jakoukoliv smlouvu je 
tedy vhodné uzavřít i s účastí vlastníka vozidla, aby nevznikla pochybnost, komu, proč a z jakého 
důvodu bylo plněno. 
d) nebylo prokázáno, že požadovaná částka byla skutečně servisu zaplacena. Městu byla předložena 
jen faktura, nikoliv doklad o zaplacení. 
Alternativní návrh usnesení, které OMP ale nedoporučuje přijmout. 
 
 
Na jednání se dostavil v 14,29 hod. Ing. A. Varmužka – vedoucí odboru majetkoprávního, a pan Jakub 
Sowiňski. 
 
Diskuse: 
D. Sukalovský – bylo by lépe, kdyby se případná částka schvalovala přímo paní Tomáškové, 
popřípadě aby byl p. Sowiňski zplnomocněn k převzetí schválené částky. 
J. Sowiňski – nevidí v tom problém. 
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D. Sukalovský – přímá právní zodpovědnost za vzniklou škodu není možná vzhledem k tomu, že se 
nejedná o plochu určenou k parkování. Uvedené částky budou prověřeny, jestli bylo nutné je 
vynaložit, například výše částky za půjčovné. Názor členů rady města není jednotný. 
P. Kavka – odbor majetkoprávní nesouhlasí s vyplacením náhrady, město není odpovědno za 
způsobenou škodu, a proto vyplacení škody nedoporučují. Pokud se p. Sowiňski domnívá, že ano, 
potom se může náhrady domáhat soudní cestou. Pokud mu dá soud za pravdu, potom pojišťovna 
vzniklou škodu proplatí. Pokud se rada města rozhodne vyhovět, potom by to nemělo být formou daru. 
Měla by být uzavřena dohoda o narovnání a poškozený se zaváže, že nebude podnikat další kroky 
k náhradě škody. Dohoda by měla být uzavřena s vlastníkem vozu. 
J. Sowiňski - dříve žádal radu města o pokus o smír a finančním podílením se na problému. Toto bylo 
zamítnuto. Vozidlo si zapůjčil proto, aby mohl dojíždět do práce a kvůli synovi, který navštěvuje školu 
v Jundrově. Bez vozidla by se neobešel. Další použití vozidla je spojeno s chodem domácnosti. Vše 
konzultoval s paní Klimešovou z pojišťovny a řešili vzniklou situaci. Auto bylo v servisu 
u automechanika, který ho žádal, aby si půjčení náhradního vozu projednal s pojišťovnou. Tato mu 
sdělila, že si může auto půjčit, ale musí prokázat, že auto bude nezbytně nutně potřebovat. Podle 
zákona mu to náleží. Půjčil si vozidlo horší kvality, než používá. Běžně se účtuje cena 1.200 Kč/ den/ 
náhradní vozidlo. On má vyúčtované 850 Kč/ den, cena není přemrštěná. Jednal v dobré víře, že se 
jedná o dopravní nehodu. 
D. Holman – p. Sowiňski si jistě myslel, že se bude jednat o pojistnou událost. 
J. Sowiňski – ano, myslel si to. Na ul. Bezručova bydlí 35 let. Město vysypalo část pozemků štěrkem 
a dalo tím najevo, že se zde parkovat může. Situace s parkování je všude špatná. 
Z. Kříž – řidič je povinen přizpůsobit jízdu stavu vozovky. Město část pozemku u komunikace vysypalo 
štěrkem, protože tyto místa byly rozježděné od aut a obyvatelé domů se topili v blátě. Nyní je na 
zvážení, jestli nějakou náhradu odsouhlasíme nebo půjdeme jinou cestou. 
A. Varmužka – s pojišťovnou také komunikoval. Právní stav opravdu není na městě. Pokud by město 
uznalo, že ano, potom by dle sdělení pojišťovny proplatili cca 6 dnů, oprava nebyla nijak složitá. Ale 
určitě ne 30 dnů. 
J. Sowiňski – automechanik musel čekat na likvidátora při výměně každého dílu. 
A. Varmužka – pojišťovna vychází z ceny vozu přes 1 mil. Kč, s tím souvisí vysoký odpočet za 
amortizaci za každý ujetý kilometr, a to ve výši 6,17 Kč. Ptá se, kolik bylo najeto kilometrů? 
J. Sowiňski. – neví. 
A. Varmužka – pojišťovna by za půjčovné uznala výdaje ve výši cca 4.000 Kč. Dále by bylo potřeba 
dokázat, že p. Sowiňski auto opravdu potřeboval. Celé plnění by mohlo být ve výši kolem 22.000 Kč. 
Z. Kříž – ptá se, zda má vozidlo havarijní pojištění? 
J. Sowiňski – nemá havarijní pojištění. Havarijní pojistka na toto auto je cca 30.000 Kč. 
Z. Kříž – byl by pro nějaké odškodné, ale o tom se bude jednat. 
D. Sukalovský – musí se dořešit formální otázka. Jestli příjemce bude p. Sowiňski nebo 
p. Tomášková. 
P. Kavka – případnou dohodu o narovnání by podepisovala pí Tomášková nebo p. Sowinski s plnou 
mocí. Byl by spíše, aby to byla paní Tomášková. 
Z. Kříž – žádá doložit ověřenou kopii velkého technického průkazu vozu. 
D. Sukalovský – žádá připravit dohodu o narovnání a doložit plnou moc. 
P. Kavka – ptá se, zda je problém, aby přišla pí Tomášková dohodu podepsat? 
J. Sowiňski - není. 
D. Sukalovský – nyní stahuje materiál z jednání. 
 
 
Z jednání odešel v 14,50 hod. p. Sowiňski a Ing. A. Varmužka. 
 
 
Návrh usnesení: RM schvaluje uzavření dohody o narovnání s Jakubem Sowiňským, bytem 

xxxxxxxxxxxxxxxx 664 34 Kuřim, a Lenkou Tomáškovou, bytem xxxxxxxxxxxx 
xxxxxxxxxx Šumperk, jejímž předmětem je vyplacení částky ve výši …. Kč jako 
náhrada škody způsobené na automobilu reg. zn. 5M0 4073 na pozemku p. č. 
2111, k. ú. Kuřim. 

 
Stanovisko OF: 
Celá záležitost byla šetřena formou hlášení škodní události Pojištovnou Kooperativa, která neshledala 
na straně města žádnou odpovědnost za škodu a to z důvodu, že předmětný pozemek, kde k události 
došlo, se nachází na parcele zapsané v katastru nemovitostí jako ostatní plocha – zeleň. 
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OF doporučuje posuzovat celou záležitost jako náhradu škody, řešení prostřednictvím daru je pouze 
zastírání skutečného stavu věci, doporučována je Dohoda o narovnání – vizte stanovisko OMP. 
V případě, že by bylo rozhodnuto o schválení dohody o narovnání, OF doporučuje náhradu škody 
odvodit pouze od opravy samotné a to max. ve výši ½, což odpovídá částce 9.423 Kč. 
OF doporučuje nepřijímat ve věci žádné usnesení a další postup ponechat na poškozeném. 
Odškodnění ve věci by se totiž mohlo stát lehce precedentem pro řešení obdobných situací. 
 
Příloha: žádost ze dne 21. 1. 2014 
 faktura 
 foto 2x 
 darovací smlouva 
 
Návrh usnesení: RM schvaluje dar ve výši 20.000 Kč panu Jakubu Sowiňskému, bytem xxxxxxxxx 

xxxxxxxxx 664 34 Kuřim. 
 
 
 

4. Pacht části pozemku p. č. 2105, k. ú. Kuřim 
(Příloha č. 4, 4A, 4B, předkládá Mgr. Ing. D. Sukalovský, zpracovala J. Chaloupková) 
 
Pozemek p. č. 2105, k. ú. Kuřim o výměře 1211 m

2
 pronajímá město Kuřim k užívání jako zahrádky. 

Parcela se nachází za bytovým domem č. p. 1101-1103 v ul. Bezručova čtvrť Kuřimi. Zahrádky jsou 
oplocené, přístup pro uživatele je možný pouze zamykatelnou brankou. 
OMP eviduje dva zájemce o uvolněnou zahrádku na výše uvedeném pozemku. Jelikož RM usnesením 
RM č. 695/2003 ze dne 26. 11. 2003 svěřila rozhodování o uzavírání a ukončování nájemních smluv 
do kompetence OMP, avšak si vyhradila řešit sporné případy, žádosti více zájemců atd, OMP žádá 
RM o rozhodnutí, se kterým zájemcem má být uzavřen smluvní vztah. 
Prvním zájemcem je pan Marek Vrzal, bytem xxxxxxxxxxxxxxxxxxx Židenice, 636 00 Brno, který 
zahrádku převzal od předchozích nájemců zahrádky, od kterých současně koupil byt v osobním 
vlastnictví v sousedním bytovém domě. Dne 14. srpna 2013 p. Vrzal zaslal OMP žádost o přepis této 
zahrádky. 
Druhým zájemcem je paní Marina Pokorná, bytem xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 664 34 Kuřim, která si 
žádost podala dne 27. srpna 2013. 
V této věci obdržel OMP sdělení SVJ Bezručova čtvrť 1101, 1102, 1103, zastoupeného předsedou 
panem Mgr. Miroslavem Kolaříkem, ze dne 27. srpna 2013 – vizte přílohu. 
Předchozí nájemci manželé Janouškovi zaslali OMP žádost o ukončení nájmu této zahrádky až 
9. prosince 2013. OMP schválil ukončení nájemní smlouvy dohodou ke dni 31. 12. 2013. V souladu se 
zákonem o obcích byl zveřejněn ve dnech 11. 12. 2013 – 2. 1. 2014 záměr na pronájem části 
pozemku p. č. 2105, k. ú. Kuřim o výměře 96 m

2
, na který reagovali oba výše uvedení zájemci. 

NOZ znovuzavedl pojem pacht, v případě užívání zahrádek tedy nebudou uzavírány nájemní smlouvy, 
ale nově pachtovní smlouvy. 
Zákon o obcích pojem pacht nezná, nelze tedy pověřit dle par. 102 odst. 2 písm. m) OMP 
rozhodováním o uzavírání pachtovních smluv. Veškeré žádosti týkající se zahrádek budou tedy do 
novelizace zákona o obcích předkládány RM ke schválení. 
 
Příloha: sdělení SVJ k pronájmu zahrádky + foto 
 
Návrh usnesení: RM schvaluje uzavření pachtovní smlouvy s Markem Vrzalem, bytem xxxxxxxxxx 

xxxxxxx, 636 00 Brno-Židenice, jejímž předmětem je pacht části pozemku parc. č. 
2105 k. ú. Kuřim o výměře 96 m

2
 na dobu neurčitou se šestiměsíční výpovědní 

lhůtou za cenu pachtu ve výši 1,60 Kč/m
2
/rok. 

O tomto návrhu usnesení nebylo hlasováno. 
 
Přijaté usnesení: 31/2014 - RM schvaluje uzavření pachtovní smlouvy s Marinou Pokornou, bytem 

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 664 34 Kuřim, jejímž předmětem je pacht části pozemku 
parc. č. 2105 k. ú. Kuřim o výměře 96 m

2
 na dobu neurčitou se šestiměsíční 

výpovědní lhůtou za cenu pachtu ve výši 1,60 Kč/m
2
/rok. 

Hlasováno: pro 3, nepřítomni 2 (O. Štarha, J. Koláček). 
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5. Vyřazení majetku 
(Přílohy č. 5, 5A, 5B, předkládá Mgr. Ing. D. Sukalovský, zpracovala J. Chaloupková) 
 
Odbor majetkoprávní předkládá RM návrh na vyřazení majetku dle příloh. Majetek bude vyřazen 
likvidací dle zákona o odpadech, případně bude využit pro nové sociální bydlení na ul. Tišnovské. 
 
Příloha: vyřazovací protokol MěÚ 

vyřazovací protokol Wellness 
 
Diskuse: 
D. Holman – pokud to jde, tak vyřazené věci využít. 
P. Kavka – některé věci si vybere odbor sociální. 
 
Přijaté usnesení: 32/2014 - RM schvaluje vyřazení majetku z majetku města dle příloh. 
Hlasováno: pro 3, nepřítomni 2 (O. Štarha, J. Koláček). 
 
 
 

6. Zajištění nákupu odbočení a uzávěrů (tj. navrtávací pasy 
s uzávěrem, teleskopická vřetena, fixační podložky a poklopy) pro 
nově zřizované vodovodní přípojky 
(Příloha č. 6, 6A, předkládá Ing. O. Štarha, zpracovala Ing. P. Kubová) 
 
Město Kuřim obdrželo návrh smlouvy, ve které se společnost Brněnské vodárny a kanalizace, a.s. 
(dále jen BVK), zavazuje obstarat vlastním jménem pro město a na jeho účet nákup odbočení 
a uzávěrů (tj. navrtávací pasy s uzávěrem, teleskopická vřetena, fixační podložky a poklopy) pro 
nově zřizované vodovodní přípojky, připojované na vodovod pro veřejnou potřebu ve vlastnictví 
města s ohledem na novelizovaný § 8 zákona č. 274/2001 Sb., podle kterého materiál na odbočení 
přípojek a uzávěr vodovodní přípojky hradí vlastník vodovodu. 
Město Kuřim se zavazuje zaplatit BVK náhradu nákladů potřebných pro splnění předmětu smlouvy 
včetně úplaty za obstarání nákupů. Náklady na pořízení zařízení, jejichž obstarání je předmětem této 
smlouvy, jsou kryty rozpočtem obce. Obec se zavazuje uhradit BVK za nákup zařízení částku 
odpovídající počtu skutečně provedených vodovodních přípojek. Úplata za zajištění nákupů dle 
smlouvy činí 10 % z fakturovaného finančního objemu zabudovaného zařízení. 
Fakturu za nákup zařízení a úplatu za zajištění nákupu vystaví BVK po provedené montáži 
nakoupeného zařízení, a to jednou měsíčně k poslednímu dni měsíce. 
 
Přílohy: návrh smlouvy 
 
Diskuse: 
Z. Kříž – proč zařízení kupují Brněnské vodárny a kanalizace? Nedojde tím k navýšení ceny? 
D. Sukalovský – bude to dražší o to, že to za nás nakoupí a zařídí. Ale jen o 10 %. Nabízí jako službu 
pro menší města, protože na toto mají lidi. Dopředu nemůžeme zaručit, že ušetříme nebo naopak. 
 
Přijaté usnesení: 33/2014 - RM schvaluje uzavření smlouvy se společností Brněnské vodárny 

a kanalizace, a.s., se sídlem Hybešova 254/16, 657 33 Brno, jejímž předmětem je 
nákup odbočení a uzávěrů pro nově zřizované vodovodní přípojky, připojované na 
vodovod pro veřejnou potřebu ve vlastnictví města. 

Hlasováno: pro 3, nepřítomni 2 (O. Štarha, J. Koláček). 
 
 
 
 

19. Ladislava Bujková – žádost o přidělení obecního bytu 
(Příloha č. 19, předkládá Mgr. Ing. D. Sukalovský, zpracovala A. Janoušková) 
 
Paní Ladislava Bujková, trvale bytem Březník xxx, okr. Třebíč podala dne 7. 10. 2013 žádost 
o pronájem bytu nebo o bytovou náhradu od Města Kuřimi. Jelikož neměla dostatečný počet bodů na 
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zařazení do pořadníku žadatelů o byt, požádala ještě téhož dne o prominutí podmínky nepřetržitého 
pětiletého trvalého pobytu v Kuřimi dle Čl. 5 odst. 3) Pravidel Města Kuřimi č. 1/2012. RM se touto 
žádostí zabývala na své schůzi dne 9. 10. 2013. OMP navrhl usnesení ve znění: 
 
„RM souhlasí s prominutím nepřetržitého pětiletého trvalého pobytu v Kuřimi paní Ladislavě Bujkové, 
trvale bytem Březník xxx dle Pravidel Města Kuřimi č. 1/2012 Čl. 5 odst. 3).“ 
Navržené usnesení nebylo přijato. 
 
Dne 17. 1. 2014 se dostavila paní Bujková na OMP k aktualizaci své žádosti o byt. Vzhledem k tomu, 
že nezletilé děti nemá ve své péči, děti jsou umístěny v dětském domově v Brně, nemá opět 
dostatečný počet bodů pro zařazení do připravovaného pořadníku žadatelů o byt. 
Dne 29. 1. 2014 požádala o mimořádné přidělení bytu. Ve své žádosti uvádí, cit.: 
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 
 
Paní Bujková předložila OMP dokumenty potvrzující, že jí Úřad práce ČR přiznává od 1. 10. 2013 
dávku Příspěvek na živobytí a od 1. 11. 2013 dávku Doplatek na bydlení. 
 
Město Kuřim má v současné době tři volné byty, které budou nabídnuty žadatelům o byt z nového 
pořadníku, neboť o ně neprojevili zájem stávající nájemci. Sestavení nového pořadníku se očekává 
koncem února 2014. Jedná se o byt č. 947/21, ul. Wolkerova, 1+kk, byt č. 844/7, ul. Bezručova čtvrť, 
1+1 - podkrovní a byt č. 1002/14, ul. Popkova, 1+1. 
 
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. 
Dle výpisu z KN byla paní Bujková v roce 2006 spoluvlastnicí domu č. p. xxx, ul. xxxxxxxxxxxxxx, 
Kuřim, v podílu id. 3/5. Usnesením Okresního soudu Brno – venkov však bylo na předmětnou 
nemovitost nařízeno několik exekucí. V žádosti ze dne 7. 10. 2013 paní Bujková uvedla, že bydlela 
v obci Březník č. p. xxx, kde za nepříznivých okolností přišla o bydlení. Od roku 2012 má žadatelka 
i její děti trvalé bydliště na ohlašovně Obecního úřadu Březník č. p. xxx. 
 
Paní Bujková byla srozuměna se skutečností, že jí město může poskytnout pouze byt 1+kk nebo 1+1. 
Žadatelce by nevadil ani takto malý byt, ovšem s ohledem na pět nezletilých dětí, které chce získat 
z ústavní péče zpět do své péče, je velikost volných bytů nedostatečná. OMP nedoporučuje žádosti 
paní Bujkové v této fázi vyhovět. Považujeme za vhodnější řešení vyčkat na výsledky výběrových 
řízení podle nového pořadníku, a pokud by se nepodařilo nabízené byty obsadit, otevřela by se 
možnost využít byt jinak. 
 
 
Na jednání se dostavila v 15,00 hod. paní Bujková. 
 
 
Diskuse byla smazána z důvodu ochrany osobních a citlivých údajů. 
 
 
Z jednání odešla v 15,17 hod. paní Bujková. 
Na jednání se dostavil v 15,17 hod. S. Bartoš, z jednání odešel Mgr. P. Kavka. 
 
 
P. Kavka – bylo by dobré vyžádat si stanovisko vedoucí odboru sociální věcí paní Sojkové. 
D. Sukalovský – stahuje materiál z jednání. 
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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 paní Ladislavě Bujkové, trvale bytem Březník xxx, a schvaluje 
uzavření nájemní smlouvy na dobu určitou (od 1. 3. 2014 do 31. 5. 2014) za 
nájemné 56,- Kč/m

2
/měs. + zálohy na služby. 

 
 
 

7. Propad místní příjezdové komunikace v Bezručově čtvrti před 
vchodem do objektu č. p. /č. o. 1111/22 
(Příloha č. 7, 7A, předkládá Ing. O. Štarha, zpracovala Ing. P. Kubová) 
 
Město Kuřim obdrželo 22. 10. 2013 stížnost pana Kazdy, týkající se propadu komunikace u obrubníku 
před vchodem do objektu č. p./č. o. 1111/22. Pan Kazda, předseda sdružení, si stěžoval na to, že 
Město nechalo opravit příjezdovou komunikaci nepřiměřeně těžkou technikou a ta poničila přípojky 
pod touto komunikací. Týden po ukončení prací na komunikaci se objevila prohlubeň, která se 
neustále zvětšovala, až vznikl propad v průměru cca 10 cm. 
Vedení Města Kuřim přistoupilo na variantu příspěvku na opravu části přípojky, pokud by kamerový 
průzkum prokázal poničení přípojky v místě propadu. 
Pan Kazda u společnosti Ströer objednal prohlídku kanalizace Tv kamerou. Kamerový průzkum byl 
proveden 20. 11. 2013 a prokázal závadu na kanalizační přípojce domu 1111/22 v místě propadu. Za 
nejefektivnější a nejlevnější variantu byla zvolena bezvýkopová oprava, která spočívá v sanaci potrubí 
z kanalizační šachty. Přípojka bude sanována v celé délce cca 7,5 m. Společenství vlastníků nás žádá 
o spolupráci a o příspěvek na opravu řádově cca 2 m. 
Závada, která má s největší pravděpodobností vliv na propad vozovky, je ve staničení 5,1m (viz 
příloha). Příčinu vzniku této závady není možné se 100% jistotou určit, potrubí v celé délce vykazuje 
nejrůznější závady, známky stáří a běžného používání. 
Odbor investic doporučuje Radě města schválit příspěvek na opravu 2 m kanalizační přípojky 
v Bezručově čtvrti před vchodem do objektu č. p. 1111/22, spočívající v sanaci potrubí ve výši cca 
7.000 Kč s DPH. 
 
Přílohy: prohlídka kanalizace TV kamerou 
 
Diskuse: 
S. Bartoš – přípojky jsou staré, technika je ale poškodit mohla, je to těžko dokazatelné. 
Z. Kříž – uvažuje se o rekonstrukci ul. Bezručova. 
S. Bartoš – bude probíhat rekonstrukce ul. Na Zahrádkách. Z této ulice je pouze cca 15 m přípojek 
města. 
D. Sukalovský – města to opravdu není, ale schválil by poskytnutí příspěvku. 
 
Přijaté usnesení: 34/2014 - RM schvaluje příspěvek Společenství vlastníků domu č. p. 

1110,1111,1112 na ul. Bezručova čtvrť v Kuřimi, se sídlem Kuřim, Bezručova čtvrť 
1110, IČ 26296691, na opravu 2 m kanalizační přípojky v Bezručově čtvrti před 
vchodem do objektu č. p./č. o. 1111/22, spočívající v sanaci potrubí ve výši 
7.000 Kč. 

Hlasováno: pro 3, nepřítomni 2 (O. Štarha, J. Koláček). 
 
 
 

8. Termín podávání žádostí o přijetí dítěte k předškolnímu 
vzdělávání a návrh kritérií pro přijímání 
(Příloha č. 8, 8A, 8B, předkládá J. F. Koláček, MBA, zpracovala Mgr. H. Němcová) 
 
Dle § 34 odst. 3 a 4 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném 
a jiném vzdělávání, ve znění pozdějších předpisů, předkládá ředitelka Mateřské školy Kuřim, 
Zborovská 887, okres Brno – venkov, příspěvkové organizace, Mgr. Lenka Slámová Radě města 
Kuřimi termíny pro podávání žádostí o přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání a návrh kritérií pro 
přijímání (viz přílohy). 
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Zápis do mateřské školy na školní rok 2014/2015 se bude konat na všech místech výkonu činnosti, 
05. 03. 2014 v době od 13:00 do 17:00 hod. 
Při zápisu zákonní zástupci dítěte předloží rodný list dítěte, občanský průkaz zákonného zástupce 
dítěte, vyplněnou žádost o přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání a evidenční list. Obojí si mohou 
vyzvednout na všech pracovištích mateřské školy od 12. 02. 2014 do 05. 03. 2013 od 6:00 do 16:30 
hod. 
Informace o přijímání dětí k předškolnímu vzdělávání budou v jednotlivých budovách mateřské školy 
zveřejněny způsobem v místě obvyklým a na internetových stránkách školy a města. 
Rozhodnutí, kterým se vyhovuje žádosti o přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání (rozhodnutí 
o přijetí), se oznamují zveřejněním seznamu dětí, pod přiděleným registračním číslem, na 
veřejně přístupném místě, t.j. na nástěnkách jednotlivých míst výkonu činnosti mateřské školy, a to 
po dobu 15 dnů. Součástí rozhodnutí je datum zveřejnění. 
Rozhodnutí o nepřijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání bude zákonným zástupcům dítěte 
doručeno doporučeným dopisem do pátku 2. 4. 2014. 
 
Spolu s termínem zápisu předkládá ředitelka mateřské školy RM na vědomí i kritéria pro přijímání dětí 
k předškolnímu vzdělávání pro školní rok 2014/2015. 
 
Přílohy: Žádost o schválení termínu pro podávání žádosti o přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání. 

Návrh kritérií pro přijímání dětí k předškolnímu vzdělávání, termín zápisu a termín 
vyzvednutí rozhodnutí o přijetí 

 
Přijaté usnesení: 35/2014 - RM souhlasí s termíny podání žádosti o přijetí k předškolnímu 

vzdělávání do Mateřské školy Kuřim, Zborovská 887, okres Brno – venkov, 
příspěvkové organizace pro školní rok 2014/2015. 

 
Přijaté usnesení: 36/2014 - RM bere na vědomí „Kritéria pro přijímání dětí do mateřské školy a pro 

jejich umisťování na jednotlivá pracoviště platná pro školní rok 2014/2015“. 
Bylo hlasováno pro obě usnesení společně: pro 3, nepřítomni 2 (O. Štarha, J. Koláček). 
 
 
 

9. Povolení výjimky z počtu dětí v Mateřské škole Kuřim, Zborovská 
887, okres Brno-venkov, příspěvkové organizaci 
(Příloha č. 9, 9A, předkládá J. F. Koláček, MBA, zpracovala Mgr. H. Němcová) 
 
Dle § 2 odst. 2 vyhlášky č. 14/2005 Sb., o předškolním vzdělávání, v platném znění, se třída mateřské 
školy naplňuje se do počtu 24 dětí. Na základě § 23 odst. 5 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, 
základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), v platném znění, může 
zřizovatel školy povolit výjimku z počtu dětí stanoveného prováděcím právním předpisem + 4 děti. 
V případě nižšího počtu dětí, uhradí zřizovatel zvýšené výdaje na vzdělávací činnost školy, v případě 
vyššího počtu dětí musí být splněny podmínky bezpečnosti a ochrany zdraví a nesmí to být na újmu 
kvalitě vzdělávací činnosti. 
Z důvodu velkého počtu přihlášených dětí do naší mateřské školy, žádá ředitelka školy Mgr. Lenka 
Slámová zřizovatele o povolení výjimky z počtu dětí (viz příloha). 
 
Příloha: Žádost o povolení výjimky 
 
Přijaté usnesení: 37/2014 - RM povoluje Mateřské škole Kuřim, Zborovská 887, okres Brno-venkov, 

příspěvková organizace, výjimku z počtu dětí pro školní rok 2014/2015 dle přílohy. 
Hlasováno: pro 3, nepřítomni 2 (O. Štarha, J. Koláček). 
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10. Žádost o souhlas s přerušením provozu Mateřské školy Kuřim, 
Zborovská 887, okres Brno-venkov, příspěvkové organizace 
(Příloha č. 10, 10A, předkládá J. F. Koláček, MBA, zpracovala Mgr. H. Němcová) 
 
Ředitelka Mateřské školy Kuřim, Zborovská 887, okres Brno-venkov, příspěvkové organizace Mgr. 
Lenka Slámová požádala Radu města Kuřimi o souhlas s přerušením provozu Mateřské školy Kuřim, 
Zborovská 887, okres Brno-venkov, příspěvkové organizace v době od 11. 08. 2014 do 29. 08. 2014 
z důvodu umožnění čerpání řádné dovolené pedagogickým pracovnicím školy (viz příloha). 
Všichni pedagogičtí pracovníci mají ze zákona 8 týdnů řádné dovolené (dále jen ŘD) a 12 dnů 
studijního volna (dále jen SV). U pedagogů základních škol není s vybíráním ŘD a SV problém, 8 
týdnů ŘD pokryjí hlavní prázdniny a 12 dnů SV prázdniny vedlejší. U pedagogů mateřských škol však 
vyvstává problém. Většina mateřských škol má provoz téměř bez přerušení (kromě přípravného týdne 
na konci srpna), což způsobuje problém s vybíráním ŘD nebo SV. 
Zaměstnaní zákonní zástupci dětí mají dle zákoníku práce právo na 4 týdny dovolené na zotavenou, 
mnozí mohou čerpat navíc 1 týden dodatkové dovolené. Z toho důvodu se domnívám, že povolení 
uzavření provozu mateřské školy by nemělo zásadním způsobem narušit chod rodin. 
Ředitelka mateřské školy může přerušit provoz pouze se souhlasem zřizovatele a musí dát o tomto 
prokazatelně vědět zákonným zástupcům dětí, a to nejméně dva měsíce před plánovaným uzavřením 
mateřské školy. 
 
Příloha: Žádost ředitelky mateřské školy o přerušení provozu. 
 
Přijaté usnesení: 38/2014 - RM souhlasí s přerušením provozu Mateřské školy Kuřim, Zborovská 

887, okres Brno-venkov, příspěvkové organizace, a to v době od 11. 8. 2014 do 
29. 8. 2014. 

Hlasováno: pro 3, nepřítomni 2 (O. Štarha, J. Koláček). 
 
 
 

11. Konkurs - aplikace § 166 školského zákona 
(Příloha č. 11, 11A, předkládá J. F. Koláček, MBA, zpracovala Mgr. H. Němcová) 
 
Novela školského zákona změnila § 166, ve kterém stanovila, že zřizovatel jmenuje ředitele na 
vedoucí pracovní místo na základě jím vyhlášeného konkursního řízení na období 6 let.  
V přechodných ustanoveních v čl. II bodu 5 se řeší postavení ředitelů, kteří byli jmenováni podle znění 
školského zákona účinného do 31. 12. 2011 a říká: 
Řediteli školské právnické osoby zřizované Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy, krajem, 
obcí nebo svazkem obcí, řediteli příspěvkové organizace a vedoucímu organizační složky státu 
nebo její součásti, který vykonává ke dni nabytí účinnosti tohoto zákona činnosti ředitele 
v příslušné škole nebo školském zařízení podle § 166 zákona č. 561/2004 Sb. nepřetržitě 

- a) po dobu delší než 6 let, končí výkon práce na daném pracovním místě vedoucího 
zaměstnance dnem 31. července 2012, 

- b) v rozmezí 3 až 6 let, končí výkon práce na daném pracovním místě vedoucího 
zaměstnance dnem 31. července 2013, 
- c) po dobu kratší než 3 roky, končí výkon práce na daném pracovním místě vedoucího 
zaměstnance dnem 31. července 2014. 
 
V Kuřimi se v roce 2014 týká bod c) přechodného ustanovení ředitelky Mateřské školy Kuřim, 
Zborovská 887, okres Brno – venkov, příspěvkové organizace Mgr. Lenky Slámové. 
Protože v roce 2012 Rada města Kuřimi vyhlásila konkursy na obě základní školy, rozhodla se 
v letošním roce vyhlásit konkurs na obsazení vedoucího pracovního místa ředitele/ředitelky mateřské 
školy. 
Rada města uvítá a počítá s tím, že se stávající ředitelka mateřské školy do konkursu přihlásí a svoji 
pozici obhájí. Tím jí začne nové šestileté období, které je stanoveno zákonem. Její nové jmenování 
nebo odvolání se bude řešit až po konkursním řízení a jeho výsledku. I když bude vyhlášen 
konkurs, ředitelka mateřské školy zůstává dále ve funkci až do 31. 7. 2014. 
 
Navrhuji radě města tento Harmonogram realizace konkursního řízení na pracovní místo 
ředitelky mateřské školy: 



 12 

o usnesení se souhlasem s vyhlášením konkursu na pracovní místo ředitelky mateřské 
školy; 

o usnesení, které pověří zodpovědnou osobu nebo osoby a uloží jim bezodkladně činit 
potřebné kroky k realizaci konkursu (navrhuji radní a zaměstnanec města nebo úředník 
městského úřadu); 

o sestavení dopisu od starosty města pro ředitele škol, s oznámením rozhodnutí rady 
města; 

o usnesení, ve kterém rada města vyhlašuje konkurs; 
o usnesení, kterým pověřuje starostu požádat krajský úřad, ČŠI, příslušnou mateřskou 

školu o delegování jejich zástupce za člena konkursní komise; 
o usnesení, ve kterém rada města stanoví text veřejného oznámení konkursního řízení; 
o dohodnout se na datu vlastního konkursního řízení (navrhuji stanovit termín jednání KK 

v době od 20. 03. 2014 do 30. 05. 2014, vše se potom přizpůsobí možnostem členů komise a 
množství uchazečů); 

o usnesení, kterým jmenuje členy konkursní komise (člen určený zřizovatelem – předseda 
komise, člen určený zřizovatelem, člen určený ředitelkou krajského úřadu, odborník v oblasti 
státní správy ve školství, organizace a řízení ve školství podle druhu a typu školy – jiný 
ředitel/ka MŠ, pedagogický pracovník příslušné PO, školní inspektor ČŠI) – nejpozději 30 dní 
před konáním konkursu; 

o usnesení, kterým pověřuje zaměstnance úřadu funkcí tajemníka konkursní komise - 
není členem KK (zajišťuje veškerou organizaci a administraci konkursu); 

o zřizovatel nebo samotná komise může k jednání komise přizvat odborníky s hlasem poradním 
– nejsou členem KK. 

 
Jakmile bude jmenovaná KK, zahájí svoji činnost bezodkladně. Její jednání je neveřejné, kromě 
účastníka konkursu, členů KK a přizvaných odborníků s hlasem poradním, nemá nikdo další právo být 
přítomen konkursu nebo jednání komise.  
 
Přílohy: Návrh textu veřejného oznámení konkursu. 
 
Diskuse: 
Z. Kříž – žádá zaměnit v textu „pracovní místo ředitele obou základních škol“ na „pracovní místo 
ředitelky mateřské školy“. 
 
Přijaté usnesení: 39/2014 - RM souhlasí, v souladu s ustanovením § 102 odst. 2 písm. b) zákona 

č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), v platném znění, s vyhlášením 
konkursu na obsazení pracovního místa ředitele/ředitelky Mateřské školy Kuřim, 
Zborovská 887, okres Brno – venkov, příspěvkové organizace, zřizované Městem 
Kuřimí s předpokládaným nástupem na pracovní místo 1. 8. 2014. 

 
Přijaté usnesení: 40/2014 - RM pověřuje, v souladu s ustanovením § 102 odst. 2 písm. b) zákona 

č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), v platném znění, 1. místostarostu pana 
J. F. Koláčka, MBA a referentku odboru kancelář úřadu – školství Mgr. 
H. Němcovou, k jednání ve věci organizace konkursního řízení na pracovní místo 
ředitele/ředitelky Mateřské školy Kuřim, Zborovská 887, okres Brno – venkov, 
příspěvkové organizace, zřizované Městem Kuřimí a ukládá jim bezodkladně činit 
potřebné kroky k realizaci konkursu. 

 
Přijaté usnesení: 41/2014 - RM vyhlašuje, v souladu s ustanovením § 102 odst. 2 písm. b) zákona 

č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), v platném znění a v souladu 
s ustanovením § 166 odst. 2 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, 
vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), v platném znění, konkurs 
na obsazení pracovního místa ředitele/ředitelky Mateřské školy Kuřim, Zborovská 
887, okres Brno – venkov, příspěvkové organizace, s předpokládaným nástupem 
na pracovní místo 1. 8. 2014. 

 
Přijaté usnesení: 42/2014 - RM pověřuje starostu Mgr. Ing. Draga Sukalovského požádat ředitelku 

Krajského úřadu Jihomoravského kraje, ředitelku České školní inspekce 
Jihomoravský inspektorát, příslušnou mateřskou školu o delegování jejich zástupce 
za člena konkursní komise. 
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Přijaté usnesení: 43/2014 - RM stanoví text veřejného oznámení konkursního řízení dle přílohy. 
Bylo hlasováno pro všechna usnesení společně: pro 3, nepřítomni 2 (O. Štarha, J. Koláček). 
 
 
 

25. „Bezbariérové zpřístupnění podchodu žst. Kuřim ze severní 
části města – Smlouva na dotační management – Dodatek č. 1“ 
(Příloha č. 25, 25A, předkládá Mgr. Ing. D. Sukalovský, zpracovala Ing. D. Ševčíková) 
 
Město uzavřelo se společností AQE advisors, a.s., mandátní smlouvu na službu dotačního 
managementu, tj. odbornou péči o příjemce dotace na projekt „Bezbariérové zpřístupnění 
podchodu žst. Kuřim ze severní části města“. 
Cena za činnosti společnosti podle smlouvy činí 50.000 Kč bez DPH, přičemž 75% ceny má být 
uhrazeno v období realizace projektu a 25% po období udržitelnosti projektu, tj. po 5 letech. Sjednaná 
cena má být placena zpětně za fakturační období, kterým se rozumí 4 kalendářní měsíce počínaje 
podpisem smlouvy. 
Praxe ukázala, že takto definované fakturační období není pro žádnou ze smluvních stran vyhovující, 
proto bylo dohodnuto upravit fakturační období podle tohoto dodatku, v závislosti na harmonogramu 
předkládání monitorovacích zpráv stanovených poskytovatelem dotace. 
OI doporučuje radě města schválit tento Dodatek č. 1 ke Smlouvě na dotační management se 
společností AQE advisors, a.s., jímž se upravují fakturační období, přičemž cena za činnost 
obstaravatele dle smlouvy zůstává zachována. 
 
Příloha: Dodatek č. 1 ke Smlouvě o vykonávání dotačního managementu s AQE advisors, a.s. 
 
Přijaté usnesení: 44/2014 - RM schvaluje Dodatek č. 1 ke Smlouvě o vykonávání dotačního 

managementu na zakázku „Bezbariérové zpřístupnění podchodu žst. Kuřim ze 
severní části města“ se společnosti AQE advisors, a.s., tř. Kpt. Jaroše 1944/31, 
602 00 Brno, IČ 26954770, jímž se upravují fakturační období. 

Hlasováno: pro 3, nepřítomni 2 (O. Štarha, J. Koláček). 
 
 
 

12. Vyjádření Mgr. Lenky Cupalové k Minimálnímu preventivnímu 
programu Základní školy Kuřim, Tyršova 1255, okres Brno – 
venkov, příspěvkové organizace 
(Příloha č. 12, 12A, předkládá J. F. Koláček, MBA, zpracovala Mgr. H. Němcová) 
 
Dne 27. 11. 2013 uložila Rada města Kuřimi č. 37/2013, usnesením č. 743/2013, Mgr. Stanislavu 
Plchotovi, řediteli Základní školy Kuřim, Tyršova 1255, okres Brno – venkov, příspěvkové organizace, 
aby nechal posoudit správnost „Krizového plánu“ školy a jeho soulad s právními normami okresní 
metodičkou prevence Mgr. Lenkou Cupalovou a posudek předložit radě města do 15. 1. 2014. 
Dne 10. 1. 2014 zaslal Mgr. Plchot zřizovateli elektronicky v PDF příloze materiál s názvem „Vyjádření 
k MPP ZŠ Kuřim, Tyršova“. Mgr. Lenka Cupalová, metodička prevence PPP (pedagogicko 
psychologické poradny), se vyjádřila k Minimálnímu preventivnímu programu (dále MPP) základní 
školy, jehož součástí je „Krizový plán“ (viz příloha). Dle jejího vyjádření, odpovídá MPP platné 
legislativě a potřebám školy. Doporučila vedení školy transparentně seznámit rodiče a veřejnost 
s MPP školy, a to prostřednictvím www stránek školy a na třídních schůzkách. 
 
Přílohy: Vyjádření k MPP ZŠ Kuřim, Tyršova. 
 
Návrh usnesení: RM bere na vědomí vyjádření Mgr. Lenky Cupalové, okresní metodičky prevence 

PPP k „Minimálnímu preventivnímu programu“, jehož součástí je „Krizový plán“, 
Základní školy Kuřim, Tyršova 1255, okres Brno – venkov, příspěvkové 
organizace. 

O tomto usnesení nebylo hlasováno. 
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13. Dohoda o zajišťování výkonu regionálních funkcí knihoven 
v Jihomoravském kraji 
(Příloha č. 13, 13A, předkládá J. F. Koláček, MBA, zpracovala V. Štěpánová) 
 
Městská knihovna Kuřim je knihovna pověřená regionálními funkcemi pro okres Brno-venkov od roku 
2003 na základě dohody mezi Jihomoravským krajem, Moravskou zemskou knihovnou a Městem 
Kuřim. Tato dohoda se každoročně obnovuje. Žádám RM o schválení dohody na rok 2014. Ze 
smlouvy nevyplývají finanční závazky ze strany města. (Dotace na rok 2014 je plánovaná ve výši 
2.794.000 Kč) 
 
Příloha: dohoda o zajištění výkonu 
 
Přijaté usnesení: 45/2014 - RM schvaluje Dohodu o zajišťování výkonu regionálních funkcí 

knihoven v Jihomoravském kraji na rok 2014. 
Hlasováno: pro 3, nepřítomni 2 (O. Štarha, J. Koláček). 
 
 
 

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 měsíci únoru 2014 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 27. 1. 2014. Komise 
doporučuje předloženému návrhu vyhovět.  
 
Přílohy: Zápis o výběru žadatele o umístění v DPS 2/2014 
 Zápis z místního šetření pro umístění žadatele v DPS 2/2014 
 Pořadník žadatelů aktualizovaný 27. 01. 2014 
 
Přijaté usnesení: 46/2014 - RM schvaluje na základě návrhu komise pro přidělování bytů v Domě 

s pečovatelskou službou Kuřim přidělení bytu v DPS od 15. 2. 2014 dle zápisu. 
Hlasováno: pro 3, nepřítomni 2 (O. Štarha, J. Koláček). 
 
 
 

15. Žádost o umístění odkazu stránek 
(Příloha č. 15, 15A, předkládá a zpracoval Z. Kříž) 
 
Městu Kuřim byla dne 13. 1. 2014 doručena žádost Ing. Františka Merty o umístění odkazu jeho 
webových stránek www.kurimfranta.cz na oficiální webové stránky města. Žádost odůvodňuje nejen 
počtem unikátních návštěv jeho webu (14 000) a např. umístěním odkazu na stránky časopisu Zlobice 
na stránkách města, ale hlavně tím, že na uvedených webových stránkách jsou zveřejňována témata 
týkající se dění v našem městě. Žádost je přiložena. 
Osobně si myslím, že uvedený odkaz a i jemu podobné jiné odkazy mohou být umístěny na webu 
města buďto v sekci média nebo jiné sekci např. „zajímavosti z našeho města“. 
Rovněž mohou být tyto stránky uveřejňovány na „facebookových“ stránkách města, kde jsou 
v současnosti mimo jiné uveřejňovány zdarma i reklamní odkazy soukromých subjektů. 
 
Příloha: Žádost 
 
Diskuse: 
Z. Kříž – tento materiál stáhl z jednání. 
 
Návrh usnesení: RM schvaluje umístění odkazu na stránky Ing. Františka Merty, xxxxxxxxxxxx 

Kuřim, www.kurimfranta.cz na oficiální internetové stránky města Kuřimi. 
 
 
 

http://www.kurimfranta.cz/
http://www.kurimfranta.cz/
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16. Zpráva o činnosti odboru správního a vnitřních věcí za rok 2013 
(Příloha č. 16, 16A, 16B, předkládá Mgr. Ing. D. Sukalovský, zpracovala Mgr. L. Krejčová) 
 
Odbor správní a vnitřních věcí, předkládá zprávu o činnosti odboru od 01. 01. 2013 do 31. 12. 2013. 
Ve sledovaném období plnil odbor správní a vnitřních věcí úkoly stanovené v souladu s organizačním 
řádem. V činnosti odboru se neprojevily žádné závažné problémy. V průběhu roku 2013 došlo 
k personálním změnám na odboru. 01. 07. 2013 byla na OSVV přijata nová pracovnice paní Jana 
Mrkosová, která zajišťuje agendy Czech POINTu, provádí ověřování podpisů a listin a pracuje jako 
„druhá“ pracovnice podatelny. V současné době Odbor správní a vnitřních věcí Městského úřadu 
v Kuřimi zpracovává agendy matriky, přestupků, evidence obyvatel, občanských průkazů a cestovních 
dokladů, vidimace a legalizace, Czech POINTu a podatelny. Ke stěžejním úkolům odboru v roce 2013 
patřila organizace voleb prezidenta ČR (25. - 26. 01. 2013), voleb do Poslanecké sněmovny 
Parlamentu České republiky (25. - 26. 10. 2013), plnění úkolů spojených se zaváděním orientačních 
čísel v Kuřimi a provádění kontroly vymezení volebních okrsků v RÚIAN. Podrobnější informace jsou 
uvedeny v přílohách. 
 
Příloha: A - zpráva o činnosti odboru správního a vnitřních věcí za rok 2013 

B - tabulka Činnost OSVV v letech 2010 - 2013 
 
Přijaté usnesení: 47/2014 - RM bere na vědomí Zprávu o činnosti odboru správního a vnitřních věcí 

za rok 2013. 
Hlasováno: pro 3, nepřítomni 2 (O. Štarha, J. Koláček). 
 
 
 

17. Zpráva o činnosti odboru dopravy za rok 2013 
(Příloha č. 17, 17A, předkládá Mgr. A. Zimmermannová, zpracoval Ing. J. Kovář) 
 
Odbor dopravy v roce 2013 plnil úkoly v souladu s organizačním řádem a platnými zákonnými 
předpisy. 
V jeho činnosti v průběhu roku 2013 nevznikly žádné závažné problémy. Podrobnosti o celé činnosti 
odboru dopravy jsou v příloze tohoto příspěvku. 
 
Příloha:  Zpráva o činnost odboru dopravy v roce 2013 s výhledem na nejdůležitější úkoly pro rok 

2014 
 
Přijaté usnesení: 48/2014 - RM bere na vědomí Zprávu o činnosti odboru dopravy za rok 2013. 
Hlasováno: pro 3, nepřítomni 2 (O. Štarha, J. Koláček). 
 
 
 

18. Informace - příspěvek na provoz objektu sociálního bydlení 
(Příloha č. 18, předkládá Mgr. Ing. D. Sukalovský, zpracovala J. Chaloupková) 
 
OMP na základě pokynu RM ze dne 13. 11. 2013 připravil dopis se žádostí o příspěvek na provoz 
objektu sociálního bydlení na ul. Tišnovská č. p. 1182 v Kuřimi. Dopis byl zaslán obcím Jinačovice, 
Veverská Bítýška a Náměšť nad Oslavou, jejichž občané využívají tento objekt, a mají trvalý pobyt 
v uvedených obcích. 
 
Obec Jinačovice poskytla městu Kuřim finanční dar ve výši 5 tis. Kč. Městys Veverská Bítýška ve 
svém přípisu ze dne 18. 12. 2013 oznámil, že příspěvek projedná při tvorbě rozpočtu pro rok 2014. 
Město Náměšť nad Oslavou se doposud nevyjádřilo. 
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20. Vyhotovení inventarizace Základní školy Kuřim, Tyršova 1255, 
okres Brno – venkov, příspěvkové organizace 
(Příloha č. 20, předkládá J. F. Koláček, MBA, zpracovala Mgr. H. Němcová) 
 
Rada města Kuřimi č. 02/2014 ze dne 15. 1. 2014 usnesením 15/2014 uložila Mgr. Stanislavu 
Plchotovi, řediteli Základní školy Kuřim, Tyršova 1255, okres Brno – venkov, příspěvkové organizace, 
předložit do 31. 01. 2014 inventarizaci školy k 31. 12. 2013 včetně účetní uzávěrky. 
 
Dne 30. 1. 2014 byla na Město Kuřim požadovaná inventarizace základní školy dodána. 
 
Současně rada města uložila interní auditorce MěÚ Kuřim provedení kontroly inventarizace všech 
příspěvkových organizací města, a to do 31. 3. 2014. Z toho důvodu navrhuji, aby RM posečkala 
s konečným zhodnocením správnosti provedení inventarizace základní školy až do provedené 
kontroly auditorkou. 
 
Vzhledem k objemnosti (1 šanon) budou dodané inventární seznamy předloženy členům Rady města 
Kuřimi k nahlédnutí přímo na jednání dne 5. 2. 2014. 
 
Diskuse: 
Z. Kříž – navrhuje nyní o tomto nehlasovat a neprojednávat. Navrhuje, aby inventuru prohlédla interní 
auditorka MěÚ Kuřim, poté se domluví na společném projednání. 
D. Sukalovský – navrhuje hlasovat o stažení materiálu z jednání: 
Pro: 3. 
 
A. Zimmermannová – ředitel školy měl předložit inventuru majetku roku 2012. 
Z. Kříž – už ji předložit nemůže. Všichni ví, že došlo k porušení zákona. 
 
Návrh usnesení: RM bere na vědomí inventarizaci Základní školy Kuřim, Tyršova 1255, okres Brno 

– venkov, příspěvkové organizace, ke dni 31. 12. 2013. 
 
 
 

21. Zřízení věcného břemene na pozemku města ve prospěch 
HUNSGAS s.r.o. – vyústění dešťové kanalizace 
(Příloha č. 21, 21A, 21B, předkládá Mgr. Ing. D. Sukalovský, zpracovala Ing. V. Fidrmucová) 
 
Ing. Petr Bardůnek v zastoupení investora HUNSGAS s.r.o. požádal o souhlas s uložením vyústění 
dešťové kanalizace do pozemku města a to parc. č. 2635/1 v k. ú. Kuřim v rámci stavby „Objekt 
čerpací stanice s ubytováním na p. č. 2625/2, 2625/3 a 432/5“ – vizte příloha A. 
Jedná se o zpevnění břehu z přírodního kamene vodního toku Mozovského potoka v místě vyústění 
dešťové kanalizace dále jen „stavba“. 
Vlastníkem stavby bude investor - HUNSGAS s.r.o., se sídlem Franzova 125, 614 00 Brno, 
IČ 25277715. 
OMP a OI nemá k zamýšlenému záměru připomínky, požaduje však uzavření smlouvy o zřízení 
věcného břemene k městskému pozemku. Věcné břemeno bude zřízeno za jednorázovou úhradu ve 
výši 5.000 Kč bez DPH na dobu neurčitou. Náklady na jeho zřízení ponese oprávněný z věcného 
břemene. 
 
Příloha A – situace 
Příloha B – návrh smlouvy 
 
Diskuse: 
Z. Kříž – v návaznosti na nový občanský zákoník upozorňuje na povinnost zachycení věcného 
břemene povinného do účetnictví. 
 
Přijaté usnesení: 49/2014 - RM schvaluje zřízení věcného břemene spočívajícího v uložení vyústění 

dešťové kanalizace do pozemku parc. č. 2635/1 v k. ú. a obci Kuřim, LV č. 1, ve 
prospěch společnosti HUNSGAS, s.r.o., se sídlem Franzova 125, 614 00 Brno, 
IČ 25277715, jako oprávněného z věcného břemene v rozsahu dle přílohy. Do 
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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 ve výši 5.000 Kč bez DPH. Náklady na 
jeho zřízení ponese oprávněný z věcného břemene. 

Hlasováno: pro 3, nepřítomni 2 (O. Štarha, J. Koláček). 
 
 
 

22. Dlouhodobá smlouva o zajištění odborné praxe studentů VOŠ 
Zajišťující odbor (ZO):   Městská knihovna 
Odpovědná osoba:   Věra Štěpánová 
Zajištěno v rozpočtu města:  provozní rozpočet městské knihovny 
(Příloha č. 22, 22A, předkládá Mgr. A. Zimmermannová, zpracovala V. Štěpánová) 
 
Předkládám RM ke schválení žádost Střední odborné školy knihovnické o uzavřené dlouhodobé 
smlouvy o zajištění odborné praxe studentů VOŠ. 
Praxe studentů knihovnické školy je v naší knihovně běžnou záležitostí. Ale zatím se týkala pouze 
studentů čtyřletých oborů. Škola by touto smlouvou ráda rozšířila praxi také na studenty tříletého 
pomaturitního studia. 
Městská knihovna je schopná praxi pro tyto studenty zajistit. 
 
Příloha A: Návrh Dlouhodobé smlouvy o zajištění odborné praxe studentů VOŠ 
 
Přijaté usnesení: 50/2014 - RM schvaluje Dlouhodobou smlouvu o zajištění odborné praxe studentů 

Vyšší odborné školy Brno. 
Hlasováno: pro 3, nepřítomni 2 (O. Štarha, J. Koláček). 
 
 
 

23. Dodatek ke smlouvě - Codexis 
(Příloha č. 23, 23A, předkládá Ing. D. Sukalovský, zpracovala Mgr. A. Zimmermannová) 
 
Městský úřad Kuřim používá jako právní software systém Codexis. Jedinou výtku, kterou uživatelé – 
úředníci, zmiňovali, byla skutečnost, že Codexis nemá modul komentářů. Nyní byl modul vytvořen 
a městu nabídnut za jednorázovou cenu 18.150 Kč vč. DPH a navýšení servisní smlouvy o 6.050 Kč 
vč. DPH/rok. 
Žádáme radu města o schválení dodatku k servisní smlouvě a tím umožnění rozšíření systému 
Codexis o velmi žádané a potřebné komentáře. 
 
Příloha: dodatek č. 1 
 
Diskuse: 
Z. Kříž – když se pořizoval systém Codexis, tak bylo zdůrazňováno, že je levnější než Aspi. Žádá 
cenové srovnání a to včetně tohoto rozšíření. 
A. Zimmermannová – smlouva na systém Codexis je uzavřena do 31. 1. 2015 a i když je teď cena 
navýšena, nebude ve srovnání s Aspi o moc vyšší. 
 
Přijaté usnesení: 51/2014 - RM schvaluje uzavření Dodatku č. 1 k Servisní smlouvě č. 492120825 

programového vybavení Codexis se společností ATLAS consulting spol. s r. o., 
IČ 465 78 706, se sídlem Výstavní 292/13, Ostrava – Moravská Ostrava, kterým se 
systém rozšiřuje o komentáře, za jednorázovou cenu 18.150 Kč a navýšení 
servisního poplatku o 6.050 Kč/rok. 

Hlasováno: pro 3, nepřítomni 2 (O. Štarha, J. Koláček). 
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24. Žádost o odkoupení pianina 
(Příloha č. 24, 24A, 24B, předkládá Mgr. Ing. D. Sukalovský, zpracovala J. Chaloupková) 
 
Dne 4. 2. 2014 byla doručena městu Kuřim žádost Základní umělecké školy Kuřim, Zahradní 1529, 
664 34 Kuřim, o odkoupení pianina zn. Petrof. Toto pianino má škola dlouhodobě zapůjčeno a je 
využíváno k výuce. Při ladění však bylo zjištěno, že je nutná generální oprava tohoto nástroje. 
Vzhledem k ceně opravy, která činí dle sdělení ředitelky školy min. 15 tis. Kč, mají zájem pianino 
odkoupit. 
Pianino pořízené v roce 1994 za cenu 3.800 Kč je vedeno v evidenci pod inventárním číslem 
MUKUH0003N6J. 
 
Příloha: žádost, návrh kupní smlouvy 
 
Diskuse: 
Z. Kříž – piano by klidně daroval. 
D. Sukalovský – podaná žádost byla na odkoupení piana, navrhuje tedy celkovou cenu 1.000 Kč. 
 
Přijaté usnesení: 52/2014 - RM schvaluje uzavření kupní smlouvy se Základní uměleckou školou, 

Kuřim, okres Brno - venkov, Zahradní 1529, 664 34 Kuřim, jejímž předmětem 
prodej pianina zn. Petrof za cenu 1.000 Kč vč. DPH. 

Hlasováno: pro 3, nepřítomni 2 (O. Štarha, J. Koláček). 
 
 
 

26. Zřízení nového pracovního místa – projekt C2 
(Příloha č. 26, předkládá Ing. D. Sukalovský, zpracovala Mgr. A. Zimmermannová) 
 
Město Kuřim úspěšně požádalo o dotaci z projektu C2 OPLZZ – Podpora standardizace výkonu 
sociálně-právní ochrany dětí ve výši 2.466.814,82 Kč. Projekt se začne realizovat v průběhu měsíce 
února. Jako jedna z položek dotace je částka ve výši superhrubé mzdy terénní sociální pracovnice na 
plný pracovní úvazek (vč. ostatních nákladů – pořízení PC, telefon apod.) na dobu 17 měsíců. 
Podle novely zákona č. 359/2009 Sb., o sociálně-právní ochraně dětí, a prováděcí vyhlášky 
č. 473/2012 Sb., které vstoupily v účinnost 1. 1. 2013, byly stanoveny tzv. standardy sociální práce, 
které mj. stanovují počet pracovníků OSPOD vzhledem k počtu dětí správního obvodu. Pro město 
Kuřim je to 5,5 úvazku. Tyto standardy musí být naplněny k 1. 1. 2015. V současné době pokrýváme 
cca 4,0 úvazku s tím, že není komplexně pokryta terénní práce. Na překlenovací období byl proto 
vyhlášen dotační program, aby města měla možnost zabezpečit naplnění standardů jak z personální 
stránky, tak ze stránky materiální. Po ukončení čerpání dotace je přislíbeno přidělení finančních 
prostředků na pracovníka přímo do příspěvku na výkon státní správy (pro OSPOD účelově vázaná 
dotace). 
Pro to, aby město Kuřim mohlo projekt realizovat a čerpat přidělenou dotaci na terénní sociální 
pracovnici, je potřeba schválit zřízení nového pracovního místa na odboru sociálních věcí a prevence. 
Z uvedených důvodů žádáme radu města o zřízení nového pracovního místa a tím pádem navýšení 
počtu zaměstnanců města zařazených do Městského úřadu Kuřim na 72. 
 
Přijaté usnesení: 53/2014 - RM zřizuje nové pracovní místo na odboru sociálních věcí a prevence 

Městského úřadu Kuřim a stanovuje celkový počet zaměstnanců města Kuřimi 
zařazených do Městského úřadu Kuřim na 72, a to od 10. 2. 2014. 

Hlasováno: pro 3, nepřítomni 2 (O. Štarha, J. Koláček). 
 
 
 

27. Žádost o poskytnutí dotace organizaci MAS Brána Brněnska, 
o.s. 
(Příloha č. 27, 27A, 27B, 27C, 27D, předkládá Ing. O. Štarha, zpracovala P. Glosová) 
 
Organizace MAS Brána Brněnska, o. s., IČ 22712372, se sídlem Jungmannova 968/75, 664 34 Kuřim, 
podala dne 5. 2. 2014 žádost o poskytnutí dotace na realizaci projektu partnerské spolupráce 
s názvem „Technické školky“. Tohoto projektu se účastní i mateřská školka v Kuřimi. Vzhledem 
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k tomu, že je projekt hrazen z dotace pouze ve výši 90 %, žádají tímto o dofinancování projektu ve 
výši 10 %. Konkrétně by se jednalo o částku ve výši 13.510 Kč. 
 
Kontaktní údaje: MAS Brána Brněnska, o. s., 
Sídlo: Jungmannova 968/75, 664 34 Kuřim, 
IČ: 22712372, 
Registrovaná ministerstvem vnitra dne 19. 9. 2012 pod č. j. VS/1-1/90080/12-R, 
jednající předseda MAS Brána Brněnska, o. s., Ing. Oldřich Štarha, 
Bankovní spojení: Česká spořitelna, a. s., číslo účtu: 3220893369/0800. 
 
Příloha: žádost 
 souhlas organizace 
 stanovisko k projektu 
 smlouva o poskytnutí dotace 
 
Návrh usnesení: RM souhlasí poskytnutí dotace organizaci MAS Brána Brněnska, o. s., 

IČ 22712372, se sídlem Jungmannova 968/75, 664 34 Kuřim, na realizaci projektu 
s názvem „Technické školky“ ve výši 13.500 Kč a schvaluje uzavření smlouvy. 

Hlasováno: pro 1 (D. Sukalovský), zdrželi se 2 (Z. Kříž, D. Holman), nepřítomni 2 (O. Štarha, 
J. Koláček). 
Usnesení nebylo přijato. 
 
 
 

28. Různé 
 
Na jednání se v 15,51 hod. dostavil Ing. A. Varmužka a J. Svoboda – předseda klubu FC Kuřim. 
 
 
D. Holman – je nutné si ujasnit formulaci účelu dotace ve smlouvě Programu finanční podpory města 
Kuřimi. Smlouvu schvalovalo zastupitelstvo? 
A. Zimmermannová – zastupitelstvo schvaluje uzavření smluv. Vzorová smlouva byla součástí 
předloženého materiálu. 
D. Holman – myslí si, že se na jednání zastupitelstva smlouva neschvalovala. Nebo spíše byla 
předložena jako vzorová, ale zastupitelstvo ji jako takovou neschvalovalo. 
A. Zimmermannová – pokud se jedná o vzorovou smlouvu, účel dotace se mění podle položkového 
rozpočtu uvedeného v žádosti jednotlivých subjektů. Tento projedná příslušný výbor a zastupitelstvo 
potom schválí uzavření smlouvy. 
A. Varmužka – jde o to, že ve smlouvě s FC Kuřim je uveden jako účel dotace pouze pronájem 
sportovišť. Ale největší výdajové položky mají za rozhodčí, dopravu, sportovní vybavení apod. 
D. Holman – žádá upravit smlouvu a uvést účel dotace podle položkového rozpočtu uvedeného 
v žádosti. 
 
 
Z jednání odešel v 16,09 hod. Ing. A. Varmužka a J. Svoboda. 
 
 
D. Holman – myslí si, že je ve zřizovací listině základních škol zaneseno, že musí v případě zadávání 
veřejných zakázek postupovat podle směrnice MěÚ Kuřim. Žádá, aby byly zřizovací listiny základních 
škol na webu města. 
A. Zimmermannová – spíše by měly být zveřejněny na webu školy. 
D. Holman – byl by pro to zveřejnit je i na webu města, například do právních předpisů města. 
A. Zimmermannová – spíše tedy navrhuje vložit je do sekce Občan - Městské organizace - Školy. 
D. Holman – žádá přiložit i statut školské rady. 
D. Holman – dle čl. 6, bodu 11 zřizovací listiny porušil ředitel školy směrnici o zadávání veřejných 
zakázek. Je zde jasně uvedeno, že musí spolupracovat s odborem investičním. Dále pokud je 
předpokládaná výše zakázky mezi 100 - 250 tisíci Kč musí udělat kompletaci zadávací dokumentace, 
kterou předloží radě města, po schválení potom předloží výzvu, kde bude uvedeno místo a termín 
podávání nabídek. Ptá se, kdo viděl zadání a výzvu k této zakázce, když ji měl dle směrnice vidět 
alespoň 1 člen rady města? Žádá vyzvat ředitele, aby postupoval dle směrnice. 
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D. Holman – branky z hřiště ZŠ Jungmannova umístěné po stranách, nejsou branky na mini házenou 
a nemají tam co dělat. Tyto se nechají pro využití na nově budovaná hřiště (např. na Podlesí, Díly za 
Sv. Jánem). Nenechávat je tam, kde jsou nyní. Mini házenkářské branky se budou brát ze škol a ze 
stadionu, kde jsou. 
 
 
D. Holman – sanace vlhkého zdiva ZŠ Komenského - je nutné nyní nařídit řediteli ZŠ Tyršova 
vyčlenění peněz z fondu školy. Dále také převod peněz v souvislosti s výběrovým řízením na 
rekonstrukci umývárny chlapců v budově ZŠ Tyršova. 
 
 
 
 
Starosta ukončil jednání RM v 18,05 hodin. 
 
 
 
 
 
 
Mgr. Ing. Drago Sukalovský 
starosta města 
 
 
 
 
 
 
Ověřovatel zápisu: Zdeněk Kříž 
 
V Kuřimi dne 5. 2. 2014 
 
Zapsala: Petra Glosová 
 
 
Přílohy: 
1   Plnění usnesení Rady města Kuřimi ke dni 29. 1. 2014 
2, 2A   KABELOVÁ TELEVIZE s.r.o. – záměr na prodloužení nájmu 

SÚS JmK – smlouva o spolupráci 
3, 3A – 3D  Žádost o dar – kompenzace vzniklé škody 
4, 4A, 4B  Pacht části pozemku p. č. 2105, k. ú. Kuřim 
5, 5A, 5B  Vyřazení majetku 
6, 6A Zajištění nákupu odbočení a uzávěrů (tj. navrtávací pasy s uzávěrem, 

teleskopická vřetena, fixační podložky a poklopy) pro nově zřizované 
vodovodní přípojky 

 
7, 7A Propad místní příjezdové komunikace v Bezručově čtvrti před vchodem do 

objektu č. p. /č. o. 1111/22 
8, 8A, 8B Termín podávání žádostí o přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání a návrh 

kritérií pro přijímání 
9, 9A Povolení výjimky z počtu dětí v Mateřské škole Kuřim, Zborovská 887, okres 

Brno-venkov, příspěvkové organizaci 
10, 10A Žádost o souhlas s přerušením provozu Mateřské školy Kuřim, Zborovská 

887, okres Brno-venkov, příspěvkové organizace 
11, 11A   Konkurs - aplikace § 166 školského zákona 
12, 12A Vyjádření Mgr. Lenky Cupalové k Minimálnímu preventivnímu programu 

Základní školy Kuřim, Tyršova 1255, okres Brno – venkov, příspěvkové 
organizace 
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13, 13A Dohoda o zajišťování výkonu regionálních funkcí knihoven v Jihomoravském 
kraji 

14, 14A – 14C  Přidělení bytu v Domě s pečovatelskou službou Kuřim 
15, 15A   Žádost o umístění odkazu stránek 
16, 16A, 16B  Zpráva o činnosti odboru správního a vnitřních věcí za rok 2013 
17, 17A   Zpráva o činnosti odboru dopravy za rok 2013 
18   Informace - příspěvek na provoz objektu sociálního bydlení 
19   Ladislava Bujková – žádost o přidělení obecního bytu 
20 Vyhotovení inventarizace Základní školy Kuřim, Tyršova 1255, okres Brno – 

venkov, příspěvkové organizace 
21, 21A, 21B Zřízení věcného břemene na pozemku města ve prospěch HUNSGAS s.r.o. – 

vyústění dešťové kanalizace 
22, 22A Dlouhodobá smlouva o zajištění odborné praxe studentů VOŠ 
23, 23A Dodatek ke smlouvě – Codexis 
24, 24A, 24B Žádost o odkoupení pianina 
25, 25A „Bezbariérové zpřístupnění podchodu žst. Kuřim ze severní části města – 

Smlouva na dotační management – Dodatek č. 1“ 
26 Zřízení nového pracovního místa – projekt C2 
27, 27A – 27D Žádost o poskytnutí dotace organizaci MAS Brána Brněnska, o.s. 


