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Z á p i s 
 

ze schůze Rady města Kuřimi č. 28/2014 konané dne 20. 8. 2014 
 
Přítomni: 
Mgr. Ing. Drago Sukalovský – starosta, Jiří Filip Koláček, MBA – 1. místostarosta, Ing. Oldřich 
Štarha – místostarosta, Zdeněk Kříž, PaedDr. David Holman – členové rady města. 
 
Mgr. Alena Zimmermannová – tajemnice městského úřadu. 
 
 
Ověřovatel zápisu: PaedDr. David Holman 
 
 
Starosta zahájil zasedání RM v 14,09 hodin, úvodem bylo přítomno 5 členů RM, tedy nadpoloviční 
většina. RM je usnášeníschopná. 
 
 
Program: 
 

1 Plnění usnesení Rady města Kuřimi ke dni 13. 8. 2014 

2 Helena Bikárová – žádost o prominutí poplatku z prodlení 

3 Rudolf Bikár – ukončení nájemní smlouvy dohodou, prominutí nájemného 

3/1 Rudolf Bikár – ukončení nájemní smlouvy dohodou, prominutí nájemného 

4 Manželé Hálovi – pachtovní smlouva  

5 Zahrádky za stadionem – prodloužení nájemních smluv  

5/1 Zahrádky za stadionem – prodloužení nájemních smluv  

6 Kovářová Lenka - pacht pozemku/zahrádky v k. ú. Kuřim  

7 Pekárek Roman – prodloužení smlouvy o ubytování 

8 Nákup médií na komoditní burze 

8/1 Nákup médií na komoditní burze 

8/2 Nákup médií na komoditní burze 

8/3 Nákup médií na komoditní burze 

9 Smlouva o investorství a výpůjčce 

10 Snížení osobního příplatku řediteli ZŠT 

10/1 Snížený platový výměr ředitele ZŠT 

11 Žádost o čerpání IF ZŠT 

12 Platový postup ředitele ZŠJ 

13 Schválení částek spolufinancování služeb sociální prevence pro rok 2015 

14 Schválení částek spolufinancování služeb sociální prevence pro rok 2015 

15 „Rekonstrukce stávajících rozvodů vody v Domě s pečovatelskou službou, Zahradní 
1275, Kuřim“, uzavření dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo 

16 Stavební úpravy na objektu služba škole 

17 Jaroslava Souralová, Simona Slabyhoudková – směna pozemků v lokalitě za rybníkem 
Srpek 
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18 Zápis z jednání komise stavební ze dne 18. 8. 2014 

19 Osvětlení cesty k ZŠ Komenského - zahájení VŘ 

20 Přidělení bytu v Domě s pečovatelskou službou Kuřim 

21 Oprava vodovodu a kanalizace v ul. Tyršova, Tišnovská - objednávka 

22 Nájem vodovodu, dešťové a splaškové kanalizace 

23 Prodloužení termínu dokončení akce "Oprava sochy sv. Jana" 

24 Pronájem zábradlí 

25 
 
 
26 

Souhlas zřizovatele příspěvkové organizace s podpisem Smlouvy o partnerství s 
finančním příspěvkem 
 
Různé 

 
 
 

1. Plnění usnesení Rady města Kuřimi ke dni 13. 8. 2014 
 
Zůstávají nesplněna usnesení, jejichž naplnění závisí na spolupráci s druhou stranou. 
 
Přílohy: A - plnění usnesení RM 
 
Přijaté usnesení: 416/2014 - RM bere na vědomí plnění usnesení Rady města Kuřimi ke dni 

13. 8. 2014. 
Hlasováno 
Pro: 5 (D. Sukalovský, J. F. Koláček, O. Štarha, Z. Kříž, D. Holman). 
 
 
 

2. Helena Bikárová – žádost o prominutí poplatku z prodlení 
 
Helena Bikárová, trvale bytem xxxxxxxxxx Kuřim je nájemcem obecního bytu č. 947/43, 1+kk, 
umístěného ve III. nadzemním podlaží bytového domu č. p. 947 v ul. Wolkerova, postaveného na 
pozemku parc. č. 1418/1, vše v obci a k. ú. Kuřim. Paní Bikárové byl tento byt přidělen na základě 
výběrového řízení na přidělení obecního bytu č. 947/43 dle umístění v „Pořadníku č. 31 žadatelů 
o pronájem obecního bytu“. Nájemní smlouva byla uzavřena dne 19. 12. 2012 na dobu určitou 
jednoho roku - do 31. 12. 2013. 
Během roku 2013 paní Bikárová nepravidelně plnila své závazky související s nájmem bytu vůči 
pronajímateli. Ke dni 4. 9. 2013 dlužila na nájemném a zálohách na služby (jistina) částku ve výši 
xxxxx Kč + poplatky z prodlení ve výši xxxxx Kč. OMP v této době zvažoval vypovědět paní Bikárové 
nájem bytu v tříměsíční výpovědní lhůtě. Vzhledem k tomu, že by nájem bytu i případná výpovědní 
lhůta skončili současně (31. 12. 2013), OMP od této varianty upustil. 
Dne 5. 9. 2013 poslal správce bytu paní Bikárové upomínku na celkový nedoplatek. Paní Bikárová 
následně v měsících září a říjnu zaplatila nájemné dvakrát, čímž se jí snížila jistina dluhu. Ke dni 
31. 12. 2013 měla paní Bikárová zaplacené nájemné vč. záloh na služby. OMP pro špatnou platební 
morálku zkrátil paní Bikárové dobu nájmu na tři měsíce. V roce 2014 si paní Bikárová své závazky 
vůči pronajímateli plní víceméně pravidelně. Dosud však neřešila úhradu poplatku z prodlení. 
Správce bytu - INVESTSERVIS RK, s.r.o. - provedl v měsíci červnu 2014 vyúčtování záloh za plnění 
poskytovaná s užíváním bytu za rok 2013. Paní Bikárové vznikl přeplatek ve výši xxxxx Kč. Ke dni 
10. 6. 2014 provedl správce bytu započtení vzájemných pohledávek a přeplatek použil na úhradu 
dlužné faktury za instalatérské práce ve výši xxx Kč a části poplatku z prodlení, který ke dni 28. 5. 
2014 činil částku xxxxx,- Kč. Tímto započtením zůstává paní Bikárové na poplatku a úroku z prodlení 
k úhradě xxxxx Kč + xxx- Kč (za opožděnou platbu nájemného za měsíc květen). 
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Paní Bikárová dne 7. 7. 2014 požádala o prominutí penále. Vzhledem k tomu, že byla již více než ½ 
poplatku a úroku z prodlení uhrazena, doporučuje OMP této žádosti vyhovět a zbývající částku 
prominout. 
 
 
Na jednání se dostavil v 14,04 hod. Mgr. P. Kavka – vedoucí odboru majetkoprávního. 
 
 
Diskuse: 
Z. Kříž – z materiálu vyplývá, že i současné platby jsou po termínu splatnosti. 
P. Kavka – p. Bikárová dostala přidělený byt z pořadníku. Smlouva je v tomto případě uzavřena na 
1 rok. Odbor majetkoprávní doporučuje usnesení schválit. 
 
Přijaté usnesení: 417/2014 - RM schvaluje prominutí poplatku z prodlení a úroku z prodlení 

z dlužného nájemného k bytu č. 947/43 v celkové výši xxxxx Kč paní Heleně 
Bikárové, trvale bytem xxxxxxxxxxxx Kuřim. 

Hlasováno 
Pro: 4 (D. Sukalovský, J. F. Koláček, O. Štarha, D. Holman)  Zdrželo se: 1 (Z. Kříž). 
 
 
 

3. Rudolf Bikár – ukončení nájemní smlouvy dohodou, prominutí 
nájemného 
 
Pan Rudolf Bikár, trvale bytem xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx Kuřim, zastoupený opatrovníkem panem 
Milanem Bikárem, trvale bytem xxxxxxxxxxxxxxxxxxx Kuřim, je nájemcem obecního bytu č. 1122/9, 
2+1, umístěného v I. podzemním podlaží bytového domu č. p. 1122, 1123 a 1124 v ul. Bezručova 
čtvrť, postaveného na pozemku parc. č. 2138/3, vše v obci a k. ú. Kuřim. Nájemní smlouva byla 
uzavřena na dobu neurčitou s účinností od 1. 8. 2013. 
Pan Rudolf Bikár bydlel v bytě č. xxxxxxx již se svým otcem Júliem Bikárem, který v r. 1995 zemřel. 
Nová nájemní smlouva však byla uzavřena až v roce 2006, kdy se společnými nájemci stali 
sourozenci Rudolf a Jan Bikárovi. Oba byli zbaveni způsobilosti k právním úkonům a jednali za ně 
soudem ustanovení opatrovníci. V roce 2011 Jan Bikár zemřel. Rudolf Bikár zůstal v bytě bydlet sám, 
postupně se v opatrovnictví střídali členové jeho rodiny. V roce 2012 požádal Rudolf Bikár, 
v zastoupení opatrovníka Ladislava Samka, o výměnu bytu č. 1122/9 za byt č. 1122/7, 1+kk, 
z důvodu, že byt je menší a pro jednoho člověka dostačující. Město výměnu bytu podpořilo a dne 27. 
9. 2012 byla uzavřena s Rudolfem Bikárem nájemní smlouva na dobu neurčitou. V květnu 2013 však 
Rudolf Bikár, ještě v zastoupení Ladislava Samka, požádal o výměnu bytu č. 1122/7 opět za byt 
č. 1122/9 s tím, že Rudolf bude mít nového opatrovníka, který s ním bude bydlet, a tudíž je byt 1+kk 
velikostně nevyhovující. V červnu 2013 se opatrovníkem Rudolfa Bikára stal opětovně Milan Bikár. 
Město i tuto výměnu podpořilo a dne 26. 7. 2013 byla s Rudolfem Bikárem uzavřena nájemní smlouva 
na dobu neurčitou k bytu č. 1122/9. 
Za dobu, kdy nebyl byt č. 1122/9 obsazen nájemcem, provedlo město částečnou rekonstrukci bytu, 
která spočívala v nové koupelně se sprchovým koutem a WC, nové kuchyňské lince, elektrického 
sporáku vč. navýšení el. příkonu, opravě plynoinstalace, zajištění podkladů pro připojení plynoměru. 
Přípisem ze dne 1. 7. 2014 oznámil pan Milan Bikár městu Kuřim, že dne 1. 8. 2014 odevzdává byt 
pro nepříznivé podmínky. OMP zkontaktoval OSVP s tím, že opatrovník Rudolfa Bikára hodlá ukončit 
nájem bytu. Odborem sociálních věcí a prevence bylo sděleno, že jako opatrovník nesvéprávného 
nemůže nájemní smlouvu bez souhlasu soudu ukončit. Milan Bikár byl o této situaci informován 
jednak odborem sociálních věcí, jednak odborem majetkoprávním. Z tohoto důvodu OMP 
nepředkládal ukončení nájemní smlouvy radě města, ale čekal na rozhodnutí soudu. 
Milan Bikár však nečekal na rozhodnutí soudu a dne 1. 8. 2014 přinesl na OMP klíče od bytu. Sdělil 
pouze, že se bude zdržovat na adrese Velký Šenov č. p. 234; M. Bikár je vlastníkem tohoto rodinného 
domu. 
OMP ihned dne 1. 8. 2014 navštívil byt č. 1122/9. Bylo zjištěno, že byt je vyklizený, pouze přede 
dveřmi zůstala lednička a minivěž, OMP zajistil výměnu zámku u vstupních dveří. Plynoměr byl 
dodavatelem plynu zdemontován. 
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Správce bytu - Správa bytů Kuřim s.r.o. - eviduje za nájemcem Rudolfem Bikárem dluhy ke dni 31. 7. 
2014 na nájemném a úhradách za služby v celkové výši xxxxx Kč + xxxxx Kč na poplatku a úroku 
z prodlení. Dlužná částka se skládá z: 

- nájem + zálohy na služby za měsíc březen 2014 xxxxx,- 
- nájem + zálohy na služby za měsíc červen 2014 xxxxx,- 
- nájem + zálohy na služby za měsíc červenec 2014 xxxxx,- 
- vyúčtování služeb za rok 2013 - byt 1122/9  xxxxx,- 
- vyúčtování služeb za rok 2013 - byt 1122/7  xxxxx,- 
- poplatek a úrok z prodlení - byt č. 1122/9  xxxxx,- 
- poplatek a úrok z prodlení - byt č. 1122/7  xxxxx,- 

 
Pan Milan Bikár pouze ústně sdělil, že dlužnou částku uhradí ve třech platbách. O uzavření 
splátkového kalendáře nepožádal. Město bude patrně nuceno domáhat se své pohledávky soudní 
cestou. 
Vzhledem k tomu, že od 1. 8. 2014 Rudolf a Milan Bikárovi byt č. 1122/9 fakticky neužívají, doporučuje 
OMP ukončit nájemní smlouvu dohodou ke dni 31. 8. 2014 a současně doporučuje prominout platbu 
nájemného a záloh na služby za měsíc srpen 2014. 
 
Přijaté usnesení: 418/2014 - RM schvaluje ukončení nájemní smlouvy uzavřené s panem Rudolfem 

Bikárem, trvale bytem xxxxxxxxxxxxxxxxxx Kuřim, jejímž předmětem je nájem 
obecního bytu č. 1122/9, umístěného v I. podzemním podlaží bytového domu č. p. 
1122, 1123, 1124 v ul. Bezručova čtvrť, postaveného na pozemku p. č. 2138/3, vše 
v obci a k. ú. Kuřim, dohodou ke dni 31. 8. 2014.  

Hlasováno 
Pro: 5 (D. Sukalovský, J. F. Koláček, O. Štarha, Z. Kříž, D. Holman). 
 
 
 

3/1. Rudolf Bikár – ukončení nájemní smlouvy dohodou, prominutí 
nájemného 
 
Přijaté usnesení: 419/2014 - RM souhlasí s prominutím platby nájemného a záloh na služby za 

měsíc srpen 2014 v celkové výši xxxxx Kč, související s nájmem bytu č. 1122/9 
ul. Bezručova čtvrť, Kuřim, panu Rudolfu Bikárovi, trvale bytem xxxxxxxxxxxxxxxx 
xxxx, Kuřim. 

Hlasováno 
Pro: 5 (D. Sukalovský, J. F. Koláček, O. Štarha, Z. Kříž, D. Holman). 
 
 
 

4. Manželé Hálovi – pachtovní smlouva 
 
RM schválila pod č. usnesení 360/2014 ze dne 17. 7. 2014 záměr propachtovat část pozemku parc. č. 
1594 k. ú. Kuřim o výměře 82 m

2
 - zahrádka v lokalitě „za domem Jungmannova 862-865“ v Kuřimi na 

dobu neurčitou se šestiměsíční výpovědní lhůtou za pachtovné ve výši 2,- Kč/m
2
/rok manželům 

Michalu a Lucii Hálovým, oba trvale bytem xxxxxxxxxxxxxx 664 34 Kuřim. Záměr byl zveřejněn 
v souladu se zákonem č. 128/2000 Sb., o obcích na úřední desce po dobu 15 dní - bez připomínek. 
OMP doporučuje schválit uzavření pachtovní smlouvy. 
 
Přijaté usnesení: 420/2014 - RM schvaluje uzavření pachtovní smlouvy s manželi Michalem a Lucií 

Hálovými, oba trvale bytem xxxxxxxxxxxxxxx 664 34 Kuřim, jejímž předmětem je 
pacht části pozemku parc. č. 1594 k. ú. Kuřim o výměře 82 m

2
 - zahrádka v lokalitě 

„za domem Jungmannova 862-865“ v Kuřimi na dobu neurčitou se šestiměsíční 
výpovědní lhůtou za pachtovné ve výši 2,- Kč/m2/rok.  

Hlasováno 
Pro: 5 (D. Sukalovský, J. F. Koláček, O. Štarha, Z. Kříž, D. Holman). 
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5. Zahrádky za stadionem – prodloužení nájemních smluv 
 
RM schválila pod č. usnesení 362/2014 ze dne 17. 7. 2014 záměr prodloužit nájemní smlouvy, jejichž 
předmětem je pronájem částí pozemku parc. č. 2972 k. ú. Kuřim, uzavřených s nájemci dle přílohy na 
dobu určitou do 30. 9. 2015 za nájemné ve výši 1,50 Kč/m2/rok. Jedná se o zahrádky v lokalitě „za 
stadionem“ v Kuřimi. 
Záměr byl zveřejněn v souladu se zákonem č. 128/2000 Sb., o obcích na úřední desce po dobu 15 dní 
- bez připomínek. OMP doporučuje schválit prodloužení nájemních smluv. 
Vzhledem k tomu, že se jedná o cca 60 dodatků, navrhuje OMP pověřit samostatným usnesením 
podpisem těchto dodatků Mgr. Petra Kavku. 
 
Přílohy: A - zahrádky za poliklinikou - seznam nájemců 

B - dodatek č. 1 - VZOR 
 
Přijaté usnesení: 421/2014 - RM schvaluje prodloužení nájemních smluv, jejichž předmětem je 

pronájem částí pozemku parc. č. 2972 k. ú. Kuřim, uzavřených s nájemci dle 
přílohy, na dobu určitou do 30. 9. 2015 za nájemné ve výši 1,50 Kč/m

2
/rok. 

Hlasováno 
Pro: 5 (D. Sukalovský, J. F. Koláček, O. Štarha, Z. Kříž, D. Holman). 
 
 
 

5/1. Zahrádky za stadionem – prodloužení nájemních smluv 
 
Přijaté usnesení: 422/2014 - RM pověřuje podpisem dodatků ve věci prodloužení nájemních smluv, 

jejichž předmětem je pronájem částí pozemku parc. č. 2972 k. ú. Kuřim do 
30. 9. 2015 Mgr. Petra Kavku, pověřeného vedením odboru majetkoprávního MěÚ 
Kuřim. 

Hlasováno 
Pro: 5 (D. Sukalovský, J. F. Koláček, O. Štarha, Z. Kříž, D. Holman). 
 
 
 

6. Kovářová Lenka - pacht pozemku/zahrádky v k. ú. Kuřim 
 
Paní Lenka Kovářová, bytem xxxxxxxxxxxxxxxxxxx 664 34 Kuřim, požádala o pacht části pozemku 
parc. č. 3000/3 k. ú. Kuřim o výměře 144 m

2
, zahrádka v lokalitě „u lipůvské brány“ v Kuřimi. Na 

převzetí zahrádky se dohodla s předchozím nájemcem. 
OMP doporučuje schválit záměr na pacht části pozemku parc. č. 3000/3 k. ú. Kuřim. 
 
Přijaté usnesení: 423/2014 - RM schvaluje záměr propachtovat část pozemku parc. č. 3000/3 k. ú. 

Kuřim o výměře 144 m
2
 - zahrádka v lokalitě „u lipůvské brány“ v Kuřimi na dobu 

neurčitou se šestiměsíční výpovědní lhůtou za pachtovné ve výši 2,- Kč/m
2
/rok 

Lence Kovářové, trvale bytem xxxxxxxxxxxxxxxxx 664 34 Kuřim. 
Hlasováno 
Pro: 5 (D. Sukalovský, J. F. Koláček, O. Štarha, Z. Kříž, D. Holman). 
 
 
 

7. Pekárek Roman – prodloužení smlouvy o ubytování 
 
Roman Pekárek, trvale bytem xxxxxxxxxxxxxxxxxx 664 34 Kuřim, uzavřel dne 30. 5. 2014 s městem 
Kuřim na základě usnesení RM č. 267/2014 ze dne 28. 5. 2014 smlouvu o ubytování č. 2014/O/0034, 
jejímž předmětem je ubytování v objektu sociálního bydlení na ul. Tišnovská č. p. 1182 v Kuřimi do 
31. 8. 2014. 
Jmenovaný nemá nadále kde bydlet a žádá tedy RM o prodloužení smlouvy o ubytování. 
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OMP navrhuje prodloužit smlouvu o ubytování o tři měsíce do 30. 11. 2014. 
OSVP - inspektor veřejného pořádku M. Žáček se k prodloužení smlouvy vyjádří po návratu 
z dovolené po 19. 8. 2014. 
 
OMP na základě pokynu RM opět v letošním roce zaslal dopisy se žádostí o příspěvek na provoz 
objektu sociálního bydlení na ul. Tišnovská č. p. 1182 v Kuřimi obcím Veverská Bítýška a Náměšť nad 
Oslavou, jejichž občané využívají tento objekt, a mají trvalý pobyt v uvedených obcích. 
Dne 9. 7. 2014 bylo doručeno rozhodnutí Rady města Náměšť nad Oslavou, která projednala žádost 
o příspěvek dne 16. 6. 2014 a rozhodla finanční příspěvek neposkytnout. 
 
 
Z jednání se vzdálil v 14,25 hod. O. Štarha. 
 
 
Diskuse: 
D. Sukalovský – z důvodu problémového soužití žadatele s ostatními obyvateli navrhuje hlasovat 
o prodloužení smlouvy jen do 30. 9. 2014 – jako poslední šance. 
 
Přijaté usnesení: 424/2014 - RM schvaluje prodloužení smlouvy o ubytování č. 2014/O/0034 

s Romanem Pekárkem, trvale bytem xxxxxxxxxxxxxxxxxxx 664 34 Kuřim, ve věci 
užívání místnosti č. 2 v objektu sociálního bydlení na ul. Tišnovská č. p. 1182 
v Kuřimi do 30. 9. 2014. 

Hlasováno 
Pro: 4 (D. Sukalovský, J. F. Koláček, Z. Kříž, D. Holman) Nehlasoval: 1 (O. Štarha). 
 
 
 

8. Nákup médií na komoditní burze 
 
Město v loňském roce nakoupilo plyn a elektřinu na Českomoravské komoditní burze Kladno. Smlouvy 
jsou uzavřeny do 31. 12. 2014. Je nutné si zajistit smluvní vztahy i na rok 2015. 
Stejně jako v loňském roce se nabízí spolupráce s Organizačně správním institutem, o.p.s., se sídlem 
Lidická 718/77, Brno, IČ 01707060, s nímž by byla uzavřena smlouva o spolupráci, a kde by OSI 
o.p.s. vystupovala jako centrální zadavatel. Město by za tuto službu zaplatilo pouze náklady na 
dohodce a burzovní poplatky, které by nepřevýšily 1,4% z nakoupeného objemu. Odměna centrálnímu 
zadavateli je v letošním roce 0,- Kč (loni 1.000,- Kč), neboť dostal příspěvek od JmK. 
 
V současné době jsou ceny na energetické burze cca takové: 
a) nízké napětí - 1.000,- Kč/MWh 
b) plyn maloodběr i velkoodběr -  700,- Kč/MWh 
 
OMP doporučuje, aby RM uložila povinnost uzavřít smlouvu o spolupráci ředitelům příspěvkových 
organizací a jednatelům obchodních společností. Samotný nákup médií je plánován na září. 
 
Přílohy: A - smlouva o spolupráci 
 
 
Na jednání se vrátil v 14,27 hod. O. Štarha a dostavil se Ing. J. Sojka – jednatel společnosti Wellness 
Kuřim. 
 
 
Diskuse: 
J. Sojka – uvedená cena je maximální, na kterou jsme ochotni přistoupit. Má nabídku na část té ceny 
i lepší nabídku. Měsíčně to dělá cca 10 tisíc Kč bez DPH. V tomto případě musí zaplatit poplatek na 
komoditní burze a vzhledem k jejich vysokému odběru bude tento poplatek vysoký. 
P. Kavka – wellnes si může udělat svoje výběrové řízení, jedná se o podlimitní řízení. Jednatel si 
nechá výběrové řízení administrovat od firmy. 
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D. Sukalovský – bude se cena měnit, když nebude zahrnuto wellness? 
P. Kavka – čím větší odběr, tím větší možnost získat pro všechny subjekty zajímavou nabídku. 
J. Sojka – wellness může pomoci ostatním subjektů k lepší ceně. Vysoký poplatek zaplatí a možná to 
nakonec vyjde ve výsledku stejně. 
D. Sukalovský – není i pro nás výhodnější jít jinou cestou? 
P. Kavka – každý subjekt soutěží samostatně. Nevíme cenu, za kterou energie vysoutěžíme. 
J. Sojka – z poslední faktury vyplývá, že soutěžíme pouze dvě pětiny ceny. Dalších 100 tisíc Kč je za 
odběr, dalších 100 tisíc Kč je za distribuci apod. Pokud by mělo wellness svoji vlastní trafostanici, tak 
by se sazba změnila a cena by šla dolů. Vlastní trafostanice by se později hodila i pro novou sportovní 
halu. 
J. F. Koláček – myslí si, že se cena elektřiny zvýší. 
J. Sojka – raději by uzavřel smlouvu na kratší dobu za nabídku, kterou má, než se zapojit do dražby, 
platit poplatek a cena bude vyšší. 
D. Sukalovský – spíše by se přikláněl pro možnost dražit energie pro všechny subjekty dohromady. 
D. Holman – ptá se J. Sojky na názor na zamýšlený odkup retenční nádrže pod wellness. 
J. Sojka – byl by rád, kdyby město retenční hráz koupilo. Uvádí kroky, které by postupně podnikl: 
1. krok – přivedení vody ze studny – náklady 1 mil. Kč 
2. krok – úprava vody 
3. krok - chtějí jímat teplo z vypouštěné vody – 0,7 mil. Kč 
4. krok – čištění a vypouštění vyprané vody – 0,4 mil. Kč 
D. Holman – ušetříme cca 1,5 mil. Kč na vodném a stočném, jak bylo dříve uváděno? 
J. Sojka – myslí si, že návratnost investice bude cca 4 roky. 
 
 
Z jednání odešel v 14,55 hod. Ing. J. Sojka. 
 
 
Přijaté usnesení: 425/2014 - RM schvaluje uzavření smlouvy o spolupráci s Organizačně správním 

institutem, o.p.s., se sídlem Lidická 718/77, Brno, IČ 01707060, jejímž předmětem 
je nákup elektřiny a plynu na Českomoravské komoditní burze Kladno pro rok 
2015. 

Hlasováno 
Pro: 5 (D. Sukalovský, J. F. Koláček, O. Štarha, Z. Kříž, D. Holman). 
 
 
 

8/1. Nákup médií na komoditní burze 
 
Přijaté usnesení: 426/2014 - RM ukládá ředitelům příspěvkových organizací zřízených městem 

Kuřim uzavřít smlouvu o spolupráci se společností Organizačně správní institut, 
o.p.s., se sídlem Lidická 718/77, Brno, IČ 01707060, jejímž předmětem je nákup 
el. energie a plynu na Českomoravské komoditní burze Kladno na období od 
1. 1. 2015 do 31. 12. 2015. 

Hlasováno 
Pro: 5 (D. Sukalovský, J. F. Koláček, O. Štarha, Z. Kříž, D. Holman). 
 
 

8/2. Nákup médií na komoditní burze 
 
Přijaté usnesení: 427/2014 - RM ukládá v působnosti valné hromady společnosti Wellness Kuřim, 

s.r.o., se sídlem Blanenská 1082, 664 34 Kuřim, IČ 29213380, jednateli 
společnosti Ing. J. Sojkovi uzavřít smlouvu o spolupráci se společností 
Organizačně správní institut, o.p.s., se sídlem Lidická 718/77, Brno, IČ 01707060, 
jejímž předmětem je nákup el. energie a plynu na Českomoravské komoditní burze 
Kladno na období od 1. 1. 2015 do 31. 12. 2015.  

Hlasováno 
Pro: 5  Proti: 0  Zdrželo se: 0  Nehlasovalo: 0 
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8/3. Nákup médií na komoditní burze 
 
Přijaté usnesení: 428/2014 - RM ukládá v působnosti valné hromady společnosti Centrum 

technických služeb Kuřim, s.r.o., se sídlem Jungmannova 968, 664 34 Kuřim, 
IČ 26307189, jednateli společnosti Ing. L. Tomšů uzavřít smlouvu o spolupráci se 
společností Organizačně správní institut, o.p.s., se sídlem Lidická 718/77, Brno, 
IČ 01707060, jejímž předmětem je nákup el. energie a plynu na Českomoravské 
komoditní burze Kladno na období od 1. 1. 2015 do 31. 12. 2015.  

Hlasováno 
Pro: 5 (D. Sukalovský, J. F. Koláček, O. Štarha, Z. Kříž, D. Holman). 
 
 
Z jednání odešel v 15,02 hod. Mgr. P. Kavka. 
 
 
 

9. Smlouva o investorství a výpůjčce 
 
Mezi městem Kuřim a Českými drahami byla projednána a dohodnuta spolupráce při zajištění 
bezbariérovosti žst. Kuřim. Realizace bezbariérového zpřístupnění nádražní budovy je jednou 
z podmínek poskytnutí dotace městu na stavbu Bezbariérové zpřístupnění podchodu ŽST Kuřim ze 
severní části města. 
Město se jako investor podílí na Bezbariérovém zpřístupnění nádraží vybudováním rampy a chodníku 
před čelní fasádou výpravní budovy, které jsou umístěny převážně na pozemcích města, část rampy 
v rozsahu 14,4 m² je umístěna na pozemku Českých drah. 
Rampa i chodník jsou součástí stavby „Rekonstrukce výpravní budovy žst. Kuřim“, na kterou vydal 
Drážní úřad Olomouc dne 26. 10. 2012 pod č. j. DUCR-57517/12/Vb stavební povolení pro stavebníka 
České dráhy, a.s. 
Předložená smlouva upravuje vzájemná práva a povinnosti smluvních stran tak, aby město jako 
investor mohlo zrealizovat svým nákladem stavební úpravy, tj. rampu a chodník, na stavební povolení 
Českých drah a současně opravňuje město k zastavění části pozemku p. č. 1196 ve vlastnictví 
Českých drah. Smluvní strany se touto smlouvou rovněž zavazují jednat o trvalém způsobu 
majetkoprávního vypořádání předmětné části pozemku tak, aby mělo město k této části pozemku 
a jeho stavební úpravě některý typ věcného práva. 
 
Přílohy: A - Město Kuřim - Smlouva o investorství a výpůjčce -2014 
 
Přijaté usnesení: 429/2014 - RM schvaluje uzavření „Smlouvy o investorství a o výpůjčce“ mezi 

Městem Kuřim a Českými drahami, a.s., se sídlem Praha 1, Nábřeží L. Svobody 
1222, PSČ 110 15, IČ 70994226, Organizační jednotka Regionální správa majetku 
Brno, která upravuje vzájemná práva a povinnosti smluvních stran při realizaci 
stavebních úprav, nezbytných k zajištění bezbariérového přístupu do prostor žst. 
Kuřim. 

Hlasováno 
Pro: 5 (D. Sukalovský, J. F. Koláček, O. Štarha, Z. Kříž, D. Holman). 
 
 
 

10. Snížení osobního příplatku řediteli ZŠT 
 
Dne 17. 7. 2014 projednávala Rada města Kuřimi „Výsledek šetření stížnosti“, kterou zaslala Česká 
školní inspekce Jihomoravský inspektorát. Ze čtyř bodů stížnosti byly tři důvodné a jeden 
neprokazatelný. Šetřením bylo zjištěno, že ředitel školy uvedl nepravdivé informace právnímu zástupci 
stěžovatelky o jejím synovi. Bylo zjištěno, že vyjádření ředitele školy v dopise právnímu zástupci 
stěžovatelky ze dne 18. 7. 2013 nebylo přesné a úplné (vizte příloha A). Jako statutární orgán 
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příspěvkové organizace nesplnil povinnost vyplývající mu z právních předpisů vztahujících se 
k vykonávané práci, zejména § 164 a § 165 školského zákona. 
 

 
§ 164 

 
(1) Ředitel školy a školského zařízení 
 
a) rozhoduje ve všech záležitostech týkajících se poskytování vzdělávání a školských služeb, pokud zákon nestanoví 
jinak, 
b) odpovídá za to, že škola a školské zařízení poskytuje vzdělávání a školské služby v souladu s tímto zákonem a vzdělávacími 
programy uvedenými v § 3, 
c) odpovídá za odbornou a pedagogickou úroveň vzdělávání a školských služeb, 
d) vytváří podmínky pro výkon inspekční činnosti České školní inspekce a přijímá následná opatření, 
e) vytváří podmínky pro další vzdělávání pedagogických pracovníků a pro práci školské rady, pokud se podle tohoto zákona 
zřizuje, 
f) zajišťuje, aby osoby uvedené v § 21 byly včas informovány o průběhu a výsledcích vzdělávání dítěte, žáka nebo 
studenta, 
g) zajišťuje spolupráci při uskutečňování programů zjišťování výsledků vzdělávání vyhlášených ministerstvem, 
h) odpovídá za zajištění dohledu nad dětmi a nezletilými žáky ve škole a školském zařízení. 
 

§ 165 

(1) Ředitel školy a školského zařízení, které zřizuje stát, kraj, obec nebo svazek obcí, dále  
 
a) stanovuje organizaci a podmínky provozu školy a školského zařízení, 
b) odpovídá za použití finančních prostředků státního rozpočtu přidělených podle § 160 až 163 v souladu s účelem, na který 
byly přiděleny 

 
Ředitel základní školy Mgr. Stanislav Plchot byl v minulosti již dvakrát zřizovatelem písemně 
upozorněn na porušování zákonné povinnosti vztahující se k vykonávané práci, rovněž tak na 
důsledky plynoucí z jejich dalšího porušení. 
1. upozornění z 10. 07. 2013 (vizte příloha B): 
Jednalo se o porušení zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, 
a ustanovení § 3 vyhlášky č. 270/2010 Sb., o inventarizaci majetku a závazků, ve znění pozdějších 
předpisů.  
Zřizovatel shledal toto pochybení jako závažné a upozornil ředitele školy, že v případě jakéhokoliv 
dalšího nesplnění povinnosti vyplývající z jeho činnosti, úkolů a pravomoci na vedoucím pracovním 
místě ředitele školy, ho Rada města Kuřimi může odvolat z pracovního místa ředitele základní školy 
ve smyslu ustanovení § 166 odst. 5 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, 
vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů. 
2. upozornění - výtka z 27. 11. 2013 (vizte příloha C): 
Jednalo se o nepřesné písemné sdělení o posouzení „Krizového plánu“ školy ČŠI a jeho souladu 
s vyššími právními normami. Toto nepřesné písemné sdělení zaslal ředitel školy jako odpověď 
zřizovateli i stěžovatelce, jako reakci na jeden z úkolů vyplývajících mu z jednání na radnici. Po 
prošetření tohoto tvrzení na ČŠI bylo zřizovateli sděleno, že ČŠI soulad „Krizového plánu“ školy 
s právními normami při své činnosti na základní škole neprověřovala.  
Rada města řediteli školy písemně sdělila, že se jedná již o druhé závažné pochybení, na které byl 
upozorněn v průběhu posledních čtyř měsíců a v případě jakéhokoliv dalšího nesplnění povinnosti 
vyplývajících z jeho činnosti, úkolů a pravomoci na vedoucím pracovním místě ředitele školy, ho Rada 
města Kuřimi může odvolat z pracovního místa ředitele základní školy ve smyslu ustanovení § 166 
odst. 5 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném 
vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů. 
Ze závěrů šetření ČŠI vyplývá, že se ředitel školy dopustil opětovného porušení povinností 
vyplývajících mu z činnosti na pracovním místě. Za sérii pochybení navrhuji přistoupit ke snížení 
přiznaného osobního příplatku o 1.000 Kč s účinností od 1. 9. 2014.  
Dle platné legislativy určuje řediteli školy plat a jeho složky zřizovatel, proto v případě snížení 
osobního příplatku je třeba řediteli školy schválit nový platový výměr (vizte příloha D). 

- současný osobní příplatek - xxxxxxx Kč (36% z nejvyššího platového stupně platové třídy, 
ve které je ředitel školy zařazen); 

- snížený osobní příplatek - xxxxxxx Kč (32% z nejvyššího platového stupně platové třídy, ve 
které je ředitel školy zařazen). 
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Přílohy: A - odpověď advokátovi, ředitel ZŠT 18. 7. 2013 
B - upozornění Plchot, 10. 7. 2013 
C - výtka za nepřesné inf. Plchot, 27. 11. 2013 

 
Diskuse: 
Z. Kříž – toto snížení je bezvýznamné. Podává protinávrh – odebrání celého osobního příplatku ve 
výši xxxxxx Kč po dobu 3 měsíců. Tento návrh podává z důvodu nedostatečně zpracované 
inventarizace a dalších pochybení. 
D. Holman – pan ředitel selhal ve spoustě věcí, na druhou stranu pedagogický sbor za ním z velké 
části stojí, takže se přiklání k původnímu návrhu. Připomíná, že odměny pan ředitel samozřejmě 
nedostal žádné, na rozdíl od ostatních ředitelů. A osobní ohodnocení mu má být pokráceno. Otázka 
je, jak moc. Přiklání se k původnímu návrhu, který považuje za více motivační, protože není časově 
ohraničen. Pokud nedojde ke zlepšení, budou tak ty srážky z osobního hodnocení v součtu nakonec 
ještě vyšší než je návrh pana Kříže - sebrat na omezenou dobu ¼ roku osobní ohodnocení úplně. 
D. Sukalovský – dává hlasovat o protinávrhu Z. Kříže. 
 
Návrh usnesení: RM souhlasí se snížením osobního příplatku řediteli Základní školy Kuřim, 

Tyršova 1255, okres Brno - venkov, příspěvkové organizaci Mgr. Stanislavu 
Plchotovi za nedostatky v plnění povinností vyplývajících mu ze zákona 
č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném 
vzdělávání (školský zákon), v platném znění, zejména pak z § 164 odst. 1 písm. a), 
f) a h) a § 165 odst. 1 písm. a), a to od 1. 9. 2014 na dobu určitou tří měsíců dle 
návrhu. 

Hlasováno 
Pro: 2 (D. Sukalovský, Z. Kříž) Proti: 2 (J. F. Koláček, D. Holman) 
Zdržel se: 1 (O. Štarha). 
Nebylo schváleno. 
 
D. Sukalovský – nyní navrhuje hlasovat o původně navrženém usnesení. 
J. Koláček – připomíná důvody návrhu, došlo k opakované nepřesné informaci ze strany pana ředitele 
Plchota. 
 
Přijaté usnesení: 430/2014 - RM souhlasí se snížením osobního příplatku řediteli Základní školy 

Kuřim, Tyršova 1255, okres Brno - venkov, příspěvkové organizaci Mgr. Stanislavu 
Plchotovi za nedostatky v plnění povinností vyplývajících mu ze zákona 
č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném 
vzdělávání (školský zákon), v platném znění, zejména pak z § 164 odst. 1 písm. a), 
f) a h) a § 165 odst. 1 písm. a), a to od 1. 9. 2014 na dobu neurčitou dle návrhu. 

Hlasováno 
Pro: 4 (D. Sukalovský, J. F. Koláček, O. Štarha, D. Holman)  Zdržel se: 1 (Z. Kříž). 
 
 
 

10/1. Snížený platový výměr ředitele ZŠT 
 
Dle platné legislativy určuje řediteli školy plat a jeho složky zřizovatel, proto v případě snížení 
osobního příplatku je třeba řediteli školy schválit nový platový výměr (vizte příloha D). 

- současný osobní příplatek - xxxxxx Kč (36% z nejvyššího platového stupně platové třídy, ve 

které je ředitel školy zařazen); 

- snížený osobní příplatek - xxxxxxx Kč (32% z nejvyššího platového stupně platové třídy, ve 

které je ředitel školy zařazen) 

 
Přílohy: D - platový výměr Plchot, 1. 9. 2014 - snížený OP 
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Přijaté usnesení: 431/2014 - RM stanovuje v souladu s ustanovením § 102 odst. 2 písm. b) zákona 
č. 128/2000 Sb., o obcích (obecním zřízení), v platném znění, s § 122 odst. 3 
zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce, v platném znění, nařízením vlády 
č. 564/2006 Sb., o platových poměrech zaměstnanců ve veřejných službách 
a správě, v platném znění, a nařízením vlády č. 222/2010 Sb., kterým se stanoví 
katalog prací a kvalifikační předpoklady stanovuje plat a jeho složky Mgr. 
Stanislavu Plchotovi řediteli Základní školy Kuřim, Tyršova 1255, okres Brno - 
venkov, příspěvkové organizace platovým výměrem dle přílohy s účinností od 1. 9. 
2014. 

Hlasováno 
Pro: 4 (D. Sukalovský, J. F. Koláček, O. Štarha, D. Holman)  Zdržel se: 1 (Z. Kříž). 
 
 
 

11. Žádost o čerpání IF ZŠT 
 
Ředitel Základní školy Kuřim, Tyršova 1255, okres Brno-venkov, příspěvkové organizace Mgr. 
Stanislav Plchot požádal, dle § 31 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních 
rozpočtů, v platném znění, o schválení čerpání prostředků z investičního fondu školy ve výši 219.785 
Kč (vizte příloha A). 
Hodnota investičního fondu Základní školy Kuřim, Tyršova 1255, okres Brno-venkov, příspěvkové 
organizace ke dni 12. 8. 2014 je 2.705.015,71 Kč. 
 
Použití investičního fondu: 
1. oprava dešťové kanalizace v budově Tyršova (zatečení do budovy)     98.785 Kč 
2. nátěr a oprava plotu, brány, oprava betonové zídky budova Komenského    70.000 Kč 
3. úprava místnosti na šatnu v přízemí budova Komenského      39.000 Kč 
4. likvidace starého doskočiště, včetně povrchové úpravy terénu budova Komenského   12.000 Kč 

Celkem           219.785 Kč 
 
Přílohy: A - Žádost o čerpání IF ZŠT, 12. 8. 2014 
 
Diskuse: 
Z. Kříž – bylo provedeno poptávkové řízení? 
S. Bartoš – výsledek neviděl. 
 
Přijaté usnesení: 432/2014 - RM souhlasí s čerpáním prostředků z investičního fondu Základní 

školy Kuřim, Tyršova 1255, okres Brno - venkov, příspěvkové organizace do výše 
220.000 Kč dle žádosti. 

Hlasováno 
Pro: 5 (D. Sukalovský, J. F. Koláček, O. Štarha, Z. Kříž, D. Holman). 
 
 
 

12. Platový postup ředitele ZŠJ 
 
Od 1. 9. 2014 má ředitel Základní školy, Kuřim, Jungmannova 813, okres Brno - venkov, příspěvkové 
organizace Mgr. Richard Mach zákonný platový postup zvýšením platového stupně dle počtu let 
započitatelné praxe. Ředitelům školských příspěvkových organizací zřizovaných městem platy, jejich 
složky a veškeré jejich změny projednává rada města. 
Ke změně dochází pouze ve výši základního platu, procentuální hodnota příplatku za vedení 
a osobního příplatku zůstává stejná (zaokrouhluje se na celé desetikoruny nahoru). 
Struktura platu je uvedena v příloze A. 
 
Přílohy: A - platový výměr Mach 1. 9. 2014 - postup 
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Přijaté usnesení: 433/2014 - RM bere na vědomí zvýšení platového stupně ředitele Základní školy, 
Kuřim, Jungmannova 813, okres Brno - venkov, příspěvkové organizace Mgr. 
Richarda Macha od 1. 9. 2014 dle přílohy. 

Hlasováno 
Pro: 5 (D. Sukalovský, J. F. Koláček, O. Štarha, Z. Kříž, D. Holman). 
 
 
 

13. Schválení částek spolufinancování služeb sociální prevence pro 
rok 2015 
 
V prosinci roku 2014 skončí po 6 letech financování 83 služeb sociální prevence z evropských dotací. 
Náklady těchto služeb byly z evropských fondů hrazeny v plné výši a ročně dosahovaly částky cca 
190,7 mil. Kč. V dalším programovém období již není možné pro financování těchto služeb využívat 
evropské dotace. 
 
Mezi služby sociální prevence podle zákona o sociálních službách č. 108/2006 Sb. patří např. azylové 
domy, domy na půl cesty, krizová pomoc, raná péče, nízkoprahové zařízení pro děti a mládež, 
noclehárny. 
 
Zastupitelstvem JMK byla dne 19. června 2014 schválena Metodika hodnocení registrovaných 
sociálních služeb v návaznosti na optimalizaci sítě sociálních služeb v Jihomoravském kraji. V souladu 
s touto Metodikou je při hodnocení žádostí poskytovatelů sociálních služeb za účelem dotačního řízení 
požadován závazek obcí deklarující potřebnost těchto služeb a spolufinancování služby ze strany 
obce/obcí. V případě registrovaných služeb sociální prevence je požadována spoluúčast obce/obcí 
na pokrytí nákladů služby minimálně 20 % (mimo stavebních investic). 
 
Je zřejmé, že bez navýšení finančních zdrojů a stávajícího podílu kraje a obcí na financování služeb, 
by se s ohledem na výše uvedenou situaci, vyskytla závažná rizika spojená s destabilizací sítě 
sociálních služeb v kraji. 
 
V našem správním obvodu působí dvě nadregionální služby sociální prevence. Jednou z nich je 
obecně prospěšná společnost DOTYK II., o.p.s., IČ 29277817, se sídlem Vysoké Popovice 253, 664 
84 Vysoké Popovice poskytující službu rané péče. 
 
Optimalizované náklady této služby za rok 2013, vypočítané podle shora uvedené Metodiky, navýšené 
o inflaci, činí při celkové kapacitě služby 30 klientů 1.300.831,- Kč. Optimalizovaný náklad na 1 klienta 
činí 43.361,- Kč (1.300.831 / 30 = 43.361,- Kč). Aby mohla být služba dále provozována pro obyvatele 
Kuřimi a byla udržitelná, je třeba spolupodílet se na nákladech služby, a to ve výši 20 % z nákladů na 
jednoho klienta, což je 8.672,- Kč (43.361 / 5 = 8.672,- Kč). V současné době tuto službu využívají 3 
uživatelé z Kuřimi. Příspěvek na 3 klienty tedy činí 26.016,- Kč (8.672 * 3 = 26.016,- Kč). 
 
Přílohy: A - Metodika 
 
Diskuse: 
Z. Kříž – nelíbí se mu, že město nebylo účastníkem výběrového řízení. 
 
Přijaté usnesení: 434/2014 - RM doporučuje Zastupitelstvu města Kuřimi schválit pro rok 2015 

spolufinancování služby prevence rané péče Dotyk II., o.p.s., IČ 29277817, se 
sídlem Vysoké Popovice 253, 664 84 Vysoké Popovice za uživatele služby z ORP 
Kuřim ve výši 20 % z celkových optimalizovaných nákladů na klienta (což 
v současnosti činí 43.360 Kč, celková částka na 3 klienty činí 26.016 Kč). 

Hlasováno 
Pro: 5 (D. Sukalovský, J. F. Koláček, O. Štarha, Z. Kříž, D. Holman). 
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14. Schválení částek spolufinancování služeb sociální prevence pro 
rok 2015 
 
V prosinci roku 2014 skončí po 6 letech financování 83 služeb sociální prevence z evropských dotací. 
Náklady těchto služeb byly z evropských fondů hrazeny v plné výši a ročně dosahovaly částky cca 
190,7 mil. Kč. V dalším programovém období již není možné pro financování těchto služeb využívat 
evropské dotace.  
Mezi služby sociální prevence podle zákona o sociálních službách č. 108/2006 Sb. patří např. azylové 
domy, domy na půl cesty, krizová pomoc, raná péče, nízkoprahové zařízení pro děti a mládež, 
noclehárny. 
 
Zastupitelstvem JMK byla dne 19. června 2014 schválena Metodika hodnocení registrovaných 
sociálních služeb v návaznosti na optimalizaci sítě sociálních služeb v Jihomoravském kraji. V souladu 
s touto Metodikou je při hodnocení žádostí poskytovatelů sociálních služeb za účelem dotačního řízení 
požadován závazek obcí deklarující potřebnost těchto služeb a spolufinancování služby ze strany 
obce/obcí. V případě registrovaných služeb sociální prevence je požadována spoluúčast obce/obcí 
na pokrytí nákladů služby minimálně 20 % (mimo stavebních investic). 
 
Je zřejmé, že bez navýšení finančních zdrojů a stávajícího podílu kraje a obcí na financování služeb, 
by se s ohledem na výše uvedenou situaci, vyskytla závažná rizika spojená s destabilizací sítě 
sociálních služeb v kraji. 
 
V našem správním obvodu působí dvě nadregionální služby sociální prevence. Jednou z nich je 
nestátní nezisková organizace DOREA, Kamenná 195/21, 639 00 Brno-střed, Štýřice poskytující 
službu rané péče. 
 
Optimalizované náklady této služby za rok 2013, vypočítané podle shora uvedené Metodiky, navýšené 
o inflaci, činí při celkové kapacitě služby 62 klientů 2.148.212 Kč. Optimalizovaný náklad na 1 klienta 
činí 34.649 Kč (2.148.212 / 62 = 34.649 Kč). Aby mohla být služba dále provozována pro obyvatele 
ORP Kuřimi a byla udržitelná, je třeba spolupodílet se na nákladech služby, a to ve výši 20 % 
z nákladů na jednoho klienta, což je 6.930 Kč (34.649 / 5 = 6.930 Kč). V současné době tuto službu 
využívá 1 uživatel z obce Lelekovice. Příspěvek na 1 klienta tedy činí 6.930 Kč. 
 
Přílohy: A - Metodika  
 
Přijaté usnesení: 435/2014 - RM doporučuje Zastupitelstvu města Kuřimi schválit pro rok 2015 

spolufinancování služby prevence rané péče Poradna rané péče DOREA, 
Kamenná 195/21, 639 00 Brno-střed, Štýřice za uživatele služby z ORP Kuřim ve 
výši 20 % z celkových optimalizovaných nákladů na klienta (což v současnosti činí 
34.649 Kč, částka na 1 klienta činí 6.930 Kč). 

Hlasováno 
Pro: 5 (D. Sukalovský, J. F. Koláček, O. Štarha, Z. Kříž, D. Holman). 
 
 
 

15. „Rekonstrukce stávajících rozvodů vody v Domě 
s pečovatelskou službou, Zahradní 1275, Kuřim“, uzavření dodatku 
č. 1 ke smlouvě o dílo 
 
V souvislosti s realizací akce „Rekonstrukce stávajících rozvodů vody v Domě s pečovatelskou 
službou, Zahradní 1275, Kuřim“ žádá ředitelka Centra sociálních služeb Kuřim o schválení uzavření 
dodatku 1 ke smlouvě o dílo. 
Předmětem dodatku jsou vícepráce neobsažené v původních zadávacích podmínkách, a které jsou 
nezbytné pro dokončení stavby, jedná se o: 

 práce související s opravou lamelového podhledu 
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 práce spojené s dotažením rozvodů vody k zařizovacím předmětům ve stravovacím 
provozu, včetně souvisejícího zednického zapravení a provedení obkladů, 

 výměna hlavního přívodu vody až k hlavnímu uzávěru vody. 
 
Předmětem dodatku jsou méně práce: 

 montáž lamelového podhledu zpět 

 výměna vodoměrů ST. 
 
Odůvodnění: 
V měsíci srpnu 2014 probíhá zakázka malého rozsahu na rekonstrukci vody s názvem „Rekonstrukce 
stávajících rozvodů vody v Domě s pečovatelskou službou, Zahradní 1275, Kuřim“ schválená RM 14. 
5. 2014. V rámci probíhajících prací vznikly vícepráce. Součástí zakázky je demontáž a montáž 
podhledů. Podhledy, které se nacházely pod celými rozvody vody tj. ve vstupní části budovy, 
chodbách a vrátnici nelze vrátit zpět do původního stavu. Pokud se demontovaly v malých částech, lze 
je vrátit zpět. Firma provádějící zakázku problém s podhledy řešila s ředitelkou CSS Kuřim, ta byla 
přítomna u prováděcích prací a shledala též nereálné podhledy vrátit do původního stavu. Při kontrole 
ostatních podhledů bylo zjištěno, že zřejmě při dřívějších opravách byly podhledy demontovány a jsou 
poškozeny. Vzhledem k tomu, že se jednalo o malý zásah (2 - 3 lišty) nebylo poškození tolik vidět. 
Současné podhledy jsou udělány z hliníku, ten se při demontáži deformuje. Vzhledem ke stáří 
materiálu není možné koupit náhradní díly, aby se vyměnily díly poškozené. Dále bylo zjištěno při 
odstranění podhledů ve vstupní hale, že část stropu nad vchodem není zateplena. Jedná se o cca 7 
m2. Při odstraňování podhledů převážná část zateplovacího materiálu - vata, která byla uložena na 
podhledech, se nedá použít zpět. Proběhla konzultace s Ing. Lapčíkem (stavební dozor) a Ing. Honců 
(odb. investiční MěÚ Kuřim). Všichni zúčastnění se shodli na výměně podhledů za zcela nové. Tím se 
musí řešit i osvětlení ve vstupní hale. Původní osvětlení nelze vrátit na nové podhledy zpět. Nutné je 
řešit zateplení nad vchodem do budovy. S firmou provádějící zakázku bylo domluveno, že se bude 
snažit podhledy zachovat, což se nepodařilo. Ing. Lapčík upozornil na požární odolnost použitého 
materiálu na podhledy a světla hlavně ve vstupní hale budovy. Jedná se o únikovou cestu. Požární 
odolnost musí být min. 30 min. Navrhovaný typ podhledů - kazetový má dobré zvukové i tepelné 
vlastnosti, je vhodný do vlhkého prostředí, na truhu je široký výběr typů, barev a provedení, má nízkou 
hmotnost, rychleji se montuje, dlouhá životnost (popř. rychlá a snadná opravitelnost), snadná a rychlá 
demontáž v případě potřeby přístupu do stropních prostor, snadná údržba. Tento typ podhledů se 
vyrábí i s požární odolností 30 min. V rámci vstupní haly bude provedena montáž světel a podhledů 
s požární odolností 30 min. a to i včetně el. kabeláže a ostatních s tímto prací souvisejících. Z tohoto 
důvodu jsou zvýšené náklady na řešení požární odolnosti stropu a svítidel ve vstupní hale, protože se 
jedná o únikovou cestu. Vše musí být provedeno dle platných norem. 
V rámci prováděcích prací bylo zjištěno, že projekt neobsahuje výměnu vodovodního potrubí od 
hlavního uzávěru vody (umístěn v kotelně) ke zdi DPS, kde začíná potrubí zakreslené v projektu. 
Projekt též neobsahuje práce spojené s dotažením rozvodů vody k zařizovacím předmětům ve 
stravovacím provozu. Ing. Lapčík - stavební dozor, ředitelka CSS Kuřim Bártová a Ing. Honců se 
shodli na tom, že by bylo vhodné v rámci zakázky a odstavení stravovacího provozu instalační práce 
provést kompletně. Firma do výběrového řízení podala dvě nabídky, kde tento problém řešila, protože 
ze zkušenosti a znalosti prostředí DPS věděla, že se s tímto problémem bude potýkat. Výběrovou 
komisí nové řešení nebylo akceptováno, protože požadavek nebyl v zadávacím řízení a nebylo by 
možné zakázky řádně posoudit a vyhodnotit. 
Uvedené ceny v příloze 1 byly konzultovány a ověřeny. Část cen byla uvedena v druhé nabídce firmy. 
Ředitelka Centra sociálních služeb Kuřim navrhuje vystavit dodatek ke smlouvě o dílo na vzniklé 
vícepráce. CSS Kuřim bude hradit též z fondu. 
V případě, že dodatek bude schválen, nově sjednaná cena bude uvedena takto: 
 
   dle SOD     cena dle dodatku 1 
Cena bez DPH  1.011.099 Kč    1.209.795 Kč 
DPH 15 %     151.665 Kč       213.493 Kč 
Cena včetně DPH 1.162.764 Kč    1.423.288 Kč 
 
Přílohy: A - dodatek ke SOD 1 

A - položkový rozpočet 
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Diskuse: 
Z. Kříž – z osobních důvodů nebude hlasovat. 
 
Přijaté usnesení: 436/2014 - RM schvaluje uzavření dodatku 1 ke smlouvě o dílo s názvem 

„Rekonstrukce stávajících rozvodů vody v Domě s pečovatelskou službou, 
Zahradní 1275, Kuřim“ s firmou Juračka Pavel, instalatérství, topenářství, se 
sídlem Legionářská 1086, 664 34 Kuřim, IČ 71872175, který spočívá v odpočtu 
méněprací a přípočtu víceprací. 

Hlasováno 
Pro: 4 (D. Sukalovský, J. F. Koláček, O. Štarha, D. Holman)  Nehlasoval: 1 (Z. Kříž). 
 
 
Z jednání se vzdálil v 15,22 hod. J. F. Koláček a dostavil se S. Bartoš – vedoucí odboru investičního. 
 
 
 

16. Stavební úpravy na objektu služba škole 
 
Záměr města je koupit od Jihomoravského kraje objekt původně určený službě škole na ul. Otevřená 
č. 1227 k rozšíření kapacity ZŠ Jungmannova. Do konce srpna je možné podat žádost o dotaci na 
Rozvoj výukových kapacit základních a mateřských škol. Výše dotace činí max. 30 mil. Kč, spoluúčast 
města je 15 % z celkových nákladů. 
Rada města vyčlenila finanční prostředky na zpracování architektonické studie, která je vyhotovena ve 
třech variantách: 
 
A - REVITALIZACE OBJEKTU 

- varianta bez zásadních stavebních zásahů - revitalizace objektu 

- předpokládané náklady  15 mil. Kč 
 
 
B - REVITALIZACE OBJEKTU + PŘÍSTAVBY A PROPOJENÍ DO ZŠ 

- stavební úpravy stávajícího objektu 

- přístavba zezadu - malá tělocvična 

- přístavba zepředu - šatny 
- předpokládané náklady  25 mil. Kč 

 
 
C - NOVOSTAVBA 

- demolice stávajícího objektu 

- nový pavilon (na noze) 

- předpokládané náklady  35 mil. Kč 
 
 
OI doporučuje radě města vybrat jednu z výše uvedených variant stavebních úprav stávajícího objektu 
služba škole, výběr z variant A, B, C (vizte přílohy). 
 
Přílohy: A - situace varianta A 

B - situace varianta B 
C - situace varianta C 
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Diskuse: 
S. Bartoš – v současné chvíli nevíme, jak objekt vypadá. Statik nemohl objekt posoudit, protože není 
v našem majetku, sondy se mohou provést až později. Nyní víme, že je výše dotace max. 30 mil. Kč 
a to je 85 % z celkových nákladů a započitatelným nákladem je i koupě objektu. 
J. F. Koláček – jsme schopni vyčerpat 30 mil. Kč? 
S. Bartoš – ano, jsme. 
D. Sukalovský – objekt kupujeme za 3,5 mil. Kč, 3 mil. Kč platíme, 510 tisíc Kč je dar JMK. 
S. Bartoš – náklady na demolici budou cca 1 mil. Kč. Dle telefonické informace na MŠMT bylo 
k dnešnímu dni podáno 10 žádostí. Tento dotační program je nastaven do roku 2021. 
J. F. Koláček – má informace, že další programy budou vypsány. 
S. Bartoš – navrhuje nyní podat žádost na 30 mil. Kč a čekat, jestli nám bude dotace v této výši 
schválena. Pokud tomu tak nebude, máme prostor nachystat novou žádost na rekonstrukci, s náklady 
o 15 mil. nižšími a máme další možnost uspět. Žádost musíme podat do konce srpna 2014. Je třeba 
rozhodnout, zda budeme žádat na opravu nebo na novostavbu objektu. Pokud bude příští rok nová 
výzva, potom budeme nachystaní na další pokus o podání žádosti. Nyní by tedy podal žádost o dotaci 
na 30 mil. Kč na novostavbu objektu, a pokud by toto nebylo schváleno, tak podáme žádost o dotaci 
na rekonstrukci. 
D. Holman – umožňuje nám smlouva s krajem stavbu zbourat? Žádá toto zjistit. 
D. Sukalovský – smlouva uvádí podmínku užití nemovitosti po dobu 10 let pro účely vzdělávání. 
O. Štarha – v tomto případě váhá a nyní by byl spíše pro rekonstrukci. V případě podání žádosti 
s nižší částkou máme větší šanci dotaci získat. Navíc se jedná o dočasnou poptávku. Rekonstrukce 
bude rychlejší, co se týká projektu a stavebních prací. Podíl spolufinancování je v tomto případě 
poloviční. 
S. Bartoš – potřebuje tedy znát zadání. 
D. Holman – je také pro rekonstrukci, i když z hlediska perspektivy by bylo lépe ji zbourat. 
D. Sukalovský – lze volit mezi rekonstrukcí s krčkem nebo rekonstrukcí bez krčku. 
D. Holman – rekonstrukce bez krčku. 
D. Sukalovský – navrhuje hlasovat o variantě A. 
 
Přijaté usnesení: 437/2014 - RM schvaluje studii stavebních úprav stávajícího objektu služba škole 

při ZŠ Kuřim, Jungmannova 813 ve variantě A dle zápisu. 
Hlasováno 
Pro: 5 (D. Sukalovský, J. F. Koláček, O. Štarha, Z. Kříž, D. Holman). 
 
 
Z jednání odešel v 15,55 hod. S. Bartoš a dostavil se Mgr. P. Kavka a Ing. J. Sikorová – vedoucí 
odboru životního prostředí. 
 
 
 

17. Jaroslava Souralová, Simona Slabyhoudková – směna pozemků 
v lokalitě za rybníkem Srpek 
 
Město Kuřim v současné době ukončilo uzavírání směnných smluv a kupních smluv na výkup 
pozemků za rybníkem Srpek za účelem realizace schválené investiční akce „Revitalizace toku a nivy 
Lučního potoka, I. etapa“. 
Nyní zbývá pouze majetkově vypořádat pozemky ve spoluvlastnictví paní Jaroslavy Souralové, bytem 
Brno a paní Simony Slabyhoudkové, bytem Bošovice (každá id. ½). Jedná se o pozemky parc. č. 
2904/123 orná půda o výměře 738 m

2
 a parc. č. 2904/124 orná půda o výměře 589 m

2
, vše k. ú. 

Kuřim. Části těchto pozemků (cca 707 m
2
) bude přímo dotčeno zmíněnou investiční akcí. Dále budou 

stavbou dotčeny pozemky parc. č. 2784/36 vodní plocha o výměře 57 m
2
 a parc. č. 2784/37 vodní 

plocha o výměře 57 m
2
, vše k. ú. Kuřim. 

Jelikož spoluvlastnice souhlasili se směnou pozemků, nabídlo jim město v prvním kroku ke směně 
pozemky v téže lokalitě, a to pozemek parc. č. 2904/73 orná půda o výměře 1.324 m

2
 nebo pozemek 

parc. č. 2904/69 orná půda o výměře 1.286 m
2
. O tyto nabídnuté pozemky však neměly zájem. 

S paní Souralovou probíhala na úrovni OMP průběžná jednání a dne 13. 8. jednala přímo se starostou 
města. 
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Z jednání vyplynulo, že největší zájem by spoluvlastnice měly o části těchto pozemků v k. ú. 
Kuřim: 

1. parc. č. 2759/1 orná půda o výměře 12.716 m
2
 

2. parc. č. 2777/1 orná půda o výměře 3.562 m
2
 

3. parc. č. 3198/1 orná půda o výměře 28.911 m
2
 

 
Pozemek parc. č. 2759/1 se nachází mezi hřbitovem a tratí. Spoluvlastnice by požadovaly část 
pozemku označenou červenou barvou (vizte příloha C). 
Pozemek parc. č. 2777/1 pronajímá město jako zahrádky. Přes část pozemku ovšem vede březovský 
vodovod. Paní Souralová byla o této skutečnosti informována a o tuto část pozemku nejeví zájem, ale 
o „spodní“ část pozemku zájem trvá (vizte příloha D). 
Část pozemku parc. č. 3198/1, o kterou spoluvlastnice projevily zájem (označeno červenou barvou), 
se nachází na Podlesí v těsné blízkosti zástavby (vizte příloha E). 
 
Spoluvlastnice trvají na směně 1:1. Navíc ještě městu nabízí další dva pozemky, a to pozemek parc. 
č. 2904/98 orná půda o výměře 455 m

2
 (v lokalitě za rybníkem Srpek) a pozemek parc. č. 2777/16 

orná půda o výměře 63 m
2
, nacházející se v těsné blízkosti pozemku parc. č. 2777/1. Celková výměra 

pozemků (orná půda i vodní plocha), které hodlají směnit za jeden souvislý pozemek, je 1.959 m
2
. 

 
OMP zadal zpracování znaleckých posudků na pozemky parc. č. 2759/1, parc. č. 2777/1 a parc. č. 
3198/1, aby byla zjištěna cena v místě obvyklá. Cena pozemků potřebných pro zástavbu tůňkami se 
pohybuje od 10,- do 35,- Kč/m

2
. Jednotková cena pozemků, které požadují spoluvlastnice, je dle 

úsudku OMP ale několikanásobně vyšší (znalecký posudek bude k dispozici dne 22. 8. 2014). 
 
OMP žádá RM města o stanovisko k jednotlivým variantám (vizte výše), aby mohl být materiál 
předložen nejbližšímu jednání ZM. Pokud se nepodaří úplné majetkoprávní vypořádání pozemků 
v lokalitě u Srpku, má OŽP zato, že by měla být celá akce zastavena. 
 
Finanční analýza celé akce: 

- schválený rozpočet   3.149.700,- Kč 
- očekávaná dotace   1.305.811,- Kč 
- náklady na dosavadní realizaci     815.000,- Kč 
- náklady na zhotovení díla  1.178.700,- Kč 

 
Přílohy: A - pozemky paní Souralové a Slabyhoudkové 

B - pozemky města, které město nabídlo ke směně 
C - pozemek parc. č. 2759_1 
D - pozemek parc. č. 2777_1 
E - pozemek parc. č. 3198_1 

 
Diskuse: 
D. Sukalovský – doporučuje nyní zvažovat pouze variantu směny pozemků nad Srpkem a na Podlesí. 
J. F. Koláček – s pozemkem na Tišnovské se počítá jako s rezervou pro sběrný dvůr, navrhuje s touto 
variantou směny nepočítat. 
J. Sikorová – pozemek nad Srpkem ale nemá požadovanou výměru. 
P. Kavka – pí Souralová chce směnit 1:1, potom by tedy spíše připadal pozemek na Podlesí. 
 
Členové rady města doporučují pro směnu pozemek na Podlesí popřípadě nad Srpkem. 
 
 
 

18. Zápis z jednání komise stavební ze dne 18. 8. 2014 
 
Dne 18. 8. 2014 proběhlo jednání komise stavební Města Kuřimi. 
Na programu byly projednány žádosti fyzických a právnických osob. 
 

1. Polyfunkční dům v Kuřimi, nám. 1. května, parc. č. 293/1 a 294 v k. ú. Kuřim 
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2. Přístavba zádveří na ul. Červenáčkova 1685/21, Kuřim 
3. Nová varianta parkování na ul. Komenského, Kuřim 

Žádosti OMP: 
4. EUROVIA CS, a.s. - žádost o odkup pozemku parc. č. 3506/7, 3509/2, 3506/3 v k. ú. Kuřim 
5. P. Malásek - odkup pozemku parc. Č. 4316 v k.ú. Kuřim 
6. P. Boušek - žádost o pronájem části pozemku parc. č.  264/1 v k. ú. Kuřim 
7. Volba zástupce komise stavební do 1. pracovní skupiny pro tvorbu nového Strategického 

plánu rozvoje města Kuřimi 
Přílohy: A - Zápis komise stavební 18. 8. 2014 
 
 
Z jednání odešel v 16,12 hod. Mgr. P. Kavka a Ing. J. Sikorová. 
 
 
Diskuse: 
Bod č. 1 – schvaluje: 
J. F. Koláček – nesouhlas, další patro zastíní okolní rodinné domy. 
PRO: 4, proti 1 (J. F. Koláček). 
 
 
Z jednání se vzdálil v 16,12 hod. Z. Kříž. 
 
 
Bod č. 2 – schvaluje: 
PRO: 4. 
 
 
Na jednání se vrátil v 16,15 hod. Z. Kříž. 
 
 
Bod č. 3 – schvaluje: 
a) PRO: 5. 
b) Proti: 4. 
c) bere na vědomí: Pro: 4 
RM se usnesla, že situace před ZŠ Komenského za mostkem přes Kuřimku bude řešena úpravou 
komunikace na rondel. 
 
 
Z jednání se vzdálil Z. Kříž a J. F. Koláček. 
 
 
Bod č. 4 – schvaluje: 
PRO: 3. 
 
 
Na jednání se vrátil Z. Kříž. 
 
 
Bod č. 5 – schvaluje: 
PRO: 4. 
 
Bod č. 6 – bere na vědomí: 
PRO: 4. 
 
Bod č. 7 – na vědomí: 
PRO: 4. 
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Na jednání se vrátil J. F. Koláček. 
 
 
Přijaté usnesení: 438/2014 - RM bere na vědomí závěry z jednání komise stavební ze dne 18. 8. 

2014 v bodech 3c, 6, 7, schvaluje body 1, 2, 3a, 4, 5 a neschvaluje bod 3b. 
Hlasováno 
Pro: 5 (D. Sukalovský, J. F. Koláček, O. Štarha, Z. Kříž, D. Holman). 
 
 
 

19. Osvětlení cesty k ZŠ Komenského - zahájení VŘ 
 
Na Osvětlení cesty k ZŠ Komenského vyčlenilo zastupitelstvo města na rok 2014 částku 700.000 Kč. 
OI zajistil projektovou dokumentaci, požádal o územní rozhodnutí a předkládá žádost o souhlas se 
zahájením zadávacího řízení na zhotovitele veřejné zakázky malého rozsahu. 
OI doporučuje radě města schválit zahájení zadávacího řízení na výběr zhotovitele veřejné zakázky 
Osvětlení cesty k ZŠ Komenského, znění výzvy k podání nabídky, návrh SOD a návrh členů 
a náhradníků hodnotící komise. 
 
Přílohy: A - výzva Osvětlení cesty k ZŠ Komenského 

B - návrh SoD Osvětlení cesty k ZŠ Komenského 
C - návrh členů a náhradníků 

 
Přijaté usnesení: 439/2014 - RM souhlasí se zahájením zadávacího řízení na výběr zhotovitele 

veřejné zakázky Osvětlení cesty k ZŠ Komenského, schvaluje výzvu k podání 
nabídky, návrh SOD a jmenuje členy a náhradníky hodnotící komise. 

Hlasováno 
Pro: 5 (D. Sukalovský, J. F. Koláček, O. Štarha, Z. Kříž, D. Holman). 
 
 
 

20. Přidělení bytu v Domě s pečovatelskou službou Kuřim 
 
V měsíci září 2014 se uvolní byty v Domě s pečovatelskou službou. Žádosti žadatelů o umístění 
v DPS byly projednány v komisi pro přidělování bytů v DPS Kuřim dne 19. 8. 2014. Komise 
doporučuje předloženému návrhu vyhovět. 
 
Přílohy: A - zápis komise 

B - zápis ze šetření 
C - pořadník DPS 

 
Přijaté usnesení: 440/2014 - RM schvaluje na základě návrhu komise pro přidělování bytů v Domě 

s pečovatelskou službou Kuřim přidělení bytu v DPS od 1. 9. 2014 dle zápisu. 
Hlasováno 
Pro: 5 (D. Sukalovský, J. F. Koláček, O. Štarha, Z. Kříž, D. Holman). 
 
 
 

21. Oprava vodovodu a kanalizace v ul. Tyršova, Tišnovská - 
objednávka 
 
Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje v ulicích Tišnovská a Tyršova bude realizovat opravy 
povrchů vozovek. V souvislosti s touto opravou město Kuřim provede pod těmito komunikacemi 
nejnutnější opravy vodohospodářské infrastruktury. 
RM odsouhlasila SoD na zpracování PD „Kuřim, ul. Tyršova, Tišnovská - rekonstrukce vodovodu 
a kanalizace“ s Petrem Odehnalem, se sídlem: Zahradní 676, 678 06 Jedovnice, za celkovou cenu ve 
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výši 116.500 Kč s DPH. Jednalo se o rekonstrukci stoky DN 400 v ul. Tišnovská - křižovatka s ulicí 
Buďárkova, rekonstrukci stoky DN 300 v ul. Tyršova u sokolovny, rekonstrukci vodovodního řadu v ul. 
Tyršova u nám. 1.května a vybudování kanalizačních přípojek u domů v ulici Tyršova - Tišnovská. 
Projektová dokumentace byla městu Kuřimi předána 6. 2. 2014 a částka byla zhotoviteli zaplacena. 
 
Dne 22. 1. 2014 město Kuřim obdrželo vyjádření Správy a údržby silnic Jihomoravského kraje k výše 
uvedené projektové dokumentaci se zásadními připomínkami, které změnily zadání stávající 
projektové dokumentace. PD bylo třeba přepracovat a doplnit. 
V ul. Tyršova v úseku od ul. Kout po příjezd na parkoviště k supermarketu Albert, o celkové délce cca 
200 m došlo k doplnění PD: 

- o nový objekt „SO Rekonstrukce silnice II/385“ spočívající v kompletní rekonstrukci silnice 
- o nový objekt „SO Rekonstrukce vodovodních přípojek“ napojených na rekonstruovaný 

vodovod 
- úpravu části předané projektové dokumentace a aktualizaci soupisu prací. 

Cenový návrh zhotovitele na provedení dodatečných prací byl vyčíslen na 99.462 Kč. BVK, a.s., 
přislíbili finanční spoluúčast na doplnění PD ve výši 23.595 Kč s DPH, což činí ½ z ceny z objektu „SO 
Rekonstrukce silnice II/385“. 
Celková částka za doplnění a opravení PD, hrazená městem Kuřim, je ve výši 75.867 Kč s DPH (je 
ponížena o cenu zaplacenou BVK). Objednávka za provedené dílo nebyla doposud proplacena. 
 
Dne 21. 2. 2014 město Kuřim obdrželo souhlasné stanovisko k výše uvedené akci od Úřadu pro 
zastupování státu ve věcech majetkových (dále jen ÚZSVM), ve kterém souhlasili s navrženou 
stavbou na parc. č. 432/2. Následně město Kuřim podalo žádost o uzavření smlouvy z důvodu 
provedení stavby na pozemku ČR-ÚZSVM. 
Dne 11. 6. 2014 byl městu Kuřim zaslán předběžný výpočet za zřízení věcného břemene na výše 
uvedeném pozemku, a to ve výši cca 530.000 Kč (1.850,- Kč za m

2
). 

Po vyměření této částky za zřízení věcného břemene byla na jednáních za účasti ÚZSVM, BVK, a.s. 
a stavebního úřadu Kuřim dojednána změna v názvu PD „Kuřim, ul. Tyršova, Tišnovská - oprava 
vodovodu a kanalizace“. Touto změnou bude Město Kuřim platit částku za zřízení věcného břemene 
pouze u kanalizačních přípojek. 
Oprava PD a tisku kompletních 6 paré projektové dokumentace, včetně prací na digitalizaci (uložení 
do souborů "pdf") je dle nabídky zhotovitele stanovena na 18.200 Kč s DPH. 
 
OI doporučuje Radě města Kuřimi schválit objednávku č. 930/2014 uzavřenou mezi městem Kuřim 
a Petrem Odehnalem, se sídlem Zahradní 676, 679 00 Jedovnice, IČ 737796433, za cenu 18.500 Kč 
s DPH. 
OI žádá Radu města Kuřimi o udělení výjimky ze směrnice o veřejných zakázkách a schválení 
předložené objednávky. 
 
 
Z jednání se vzdálil v 16, 28 hod. J. F. Koláček. 
 
 
Přijaté usnesení: 441/2014 - RM schvaluje uzavření objednávky č. 930/2014 mezi městem Kuřim 

a Petrem Odehnalem, se sídlem ul. Zahradní 676, 679 00 Jedovnice, 
IČ 737796433, za cenu 18.500 Kč s DPH a schvaluje udělení výjimky ze směrnice 
o veřejných zakázkách č. 1/2009/RM. 

Hlasováno 
Pro: 4 (D. Sukalovský, O. Štarha, Z. Kříž, D. Holman)  Nehlasoval: 1 (J. F. Koláček). 
 
 
 

22. Nájem vodovodu, dešťové a splaškové kanalizace 
 
Předkládáme Radě města Kuřimi ke schválení oznámení o záměru na využití nemovitého majetku na 
základě § 39 zákona č. 128/2000 Sb. o obcích. 
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Ve smyslu nového občanského zákoníku a zákona o obcích přistupuje město Kuřim k vodovodům 
a kanalizacím jako k nemovité věci. U těchto nemovitých věcí je třeba nejprve zveřejnit záměr nájmu. 
Obec má povinnost zveřejnit po dobu nejméně 15 dnů před rozhodnutím v příslušném orgánu obce 
vyvěšením na úřední desce obecního úřadu, aby se k němu mohli zájemci vyjádřit a předložit své 
nabídky. 
 
Město Kuřim má zájem převzít do vlastnictví a dále předat do provozování společnosti Brněnské 
vodárny a kanalizace, a.s., Hybešova 254/16, 657 33 Brno, IČ 46347275, vodovod v ul. Dušínova, na 
parc. č. 4487/38, 2642/919 a 2642/553 z tvárné litiny s tloušťkou stěny min. 4,7 mm, délky 56,55 m, 
kanalizaci dešťovou v ul. Dušínova, na parc. č. 4487/38 a 2642/919, z železobetonových trub 
DN300, délky 33,47 m a kanalizaci splaškovou v ul. Dušínova, na parc. č. 4487/38 a 2642/919, za 
kameninových hrdlových trub DN300, délky 35,92 m, vše k. ú. Kuřim. 
 
Přílohy: A - záměr pronájmu 
 
Přijaté usnesení: 442/2014 - RM schvaluje záměr na pronájem nově vybudovaného vodovodu, 

splaškové a dešťové kanalizace v ul. Dušínova do provozování společnosti 
Brněnské vodárny a kanalizace, a.s., Hybešova 254/16, 657 33 Brno, 
IČ 46347275. 

Hlasováno 
Pro: 4 (D. Sukalovský, O. Štarha, Z. Kříž, D. Holman)  Nehlasoval: 1 (J. F. Koláček). 
 
 
 

23. Prodloužení termínu dokončení akce "Oprava sochy sv. Jana" 
 
Restaurátor Mgr. Martin Slovák, Hutník 1454, 698 01 Veselí nad Moravou, který realizuje akci „Oprava 
sochy sv. Jana Nepomuckého“, dne 20. 8. 2014 požádal o prodloužení smluvního termínu dokončení 
z data 31. 8. 2014 k datu 31. 10. 2014. 
Důvodem žádosti je procedurální náročnost snímání druhotných barevných úprav a následná 
rehabilitace historicky významné polychromní úpravy a zlacení originálu barokní plastiky. 
Je velmi pravděpodobné, že po odstranění barevných úprav z celé plochy sochy, bude nutné 
rozhodnout, jestli proběhne zlacení sochy do původního stavu, který byl pod těmito vrstvami nalezen. 
Navýšení nejsme schopni prozatím definovat. 
 
Přílohy: A - dodatek č. 1 k SOD 

B - socha stav k 20. 8. 14 
B - socha stav k 20. 8. 14 
B - socha stav k 20. 8. 14 
B - socha stav k 20. 8. 14 

 
Diskuse: 
Z. Kříž – bojí se případného zcizení sochy. Žádá vedoucího odboru investičního zamyslet se nad 
zabezpečením. 
 
Přijaté usnesení: 443/2014 - RM souhlasí s uzavřením dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo, kterým se 

prodlužuje termín dokončení zakázky „Oprava sochy sv. Jana“, s Mgr. Martinem 
Slovákem, akademickým sochařem a restaurátorem, Hutník 1454, 698 01 Veselí 
nad Moravou, IČ 7206234266, z data 31. 8. 2014 k datu 15. 11. 2014. 

Hlasováno 
Pro: 4 (D. Sukalovský, O. Štarha, Z. Kříž, D. Holman)  Nehlasoval: 1 (J. F. Koláček). 
 
 
Na jednání se vrátil v 16,34 hod. J. F. Koláček. 
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24. Pronájem zábradlí 
 
Dne 20. 8. 2014 podal Mgr. Ing. Drago Sukalovský, xxxxxxxxxxxxxx, Kuřim, žádost o pronájem 8 polí 
silničního zábradlí v Kuřimi (ulice Legionářská u prodejny Elprum a u železničního mostu, na náměstí 
1. května) a pronájem plotu u vjezdu do dvora kulturního domu (v rozsahu 350 x 150 cm). Reklamní 
plachty v počtu 5 ks žádá umístit po dobu 6 týdnů od 1. září do 12. října 2014. Plochy budou sloužit 
pro volební kampaň. Cena činí 560,- Kč / 1 pole + 21 % DPH, tedy celkem 5.420,80 Kč. 
 
Diskuse: 
D. Sukalovský – zdrží se hlasování z důvodu střetu zájmů. 
 
Přijaté usnesení: 444/2014 - RM schvaluje uzavření smlouvy o umístění reklamy na silničním 

zábradlí v Kuřimi (nám. 1. května, ulice Legionářská, ulice Tyršova) a na plotu 
u vjezdu do dvora kulturního domu s Mgr. Ing. Dragem Sukalovským, 
xxxxxxxxxxxxxxxxx Kuřim. Reklamní tabule v počtu 5 ks budou umístěny v rozsahu 
8 polí na dobu od 1. 9. 2014 do 12. 10. 2014 za cenu 5.420,- Kč. 

Hlasováno 
Pro: 4 (J. F. Koláček, O. Štarha, Z. Kříž, D. Holman)  Nehlasoval: 1 (D. Sukalovský). 
 
 
 

25. Souhlas zřizovatele příspěvkové organizace s podpisem 
Smlouvy o partnerství s finančním příspěvkem 
 
Důvodová zpráva 
V souvislosti s vyhlášenou výzvou z Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost 
v rámci výzvy č. 51, oblasti podpory 1.3 Další vzdělávání pracovníků škol a školských zařízení byla 
podána žádost společností C SYSTEM CZ a.s., IČ 27675645 na projekt „Tablety do škol - 
pomůcka pro pedagoga ve světě digitálního vzdělávání.“ V rámci podané žádosti projevila zájem 
o účast v projektu naše škola. Termín realizace projektu je ode dne podepsání Rozhodnutí o přidělení 
finanční dotace do 31. 7. 2015. Dne 11. 8. 2014 rozhodla náměstkyně ministra pro řízení operačních 
programů o udělení finanční podpory z Evropského sociálního fondu a státního rozpočtu ČR výše 
uvedenému projektu, do kterého se naše ZŠ přihlásila jako partner s finančním příspěvkem. (Partner 
s finančním příspěvkem - tento typ partnera dostává prostřednictvím příjemce část finanční podpory 
na realizaci projektových aktivit - příklad: partnerovi vzniknou výdaje při realizaci projektu, např. na 
organizaci těchto aktivit, tyto výdaje následně doloží žadateli, který si je nechá proplatit v rámci 
způsobilých výdajů projektu. Partnerům jsou hrazeny pouze způsobilé výdaje, a to podle pravidel 
stanovených Příručkou pro žadatele, Příručkou pro příjemce a smlouvou uzavřenou mezi partnery). 
 
Cílem projektu je implementace ICT do výuky základních a středních škol a zvýšení ICT kompetencí 
pedagogických pracovníků škol při využívání dotykových zařízení ve vzdělávacím procesu, jak 
v didaktice, tak i v běžné výuce. Dále zvýšení kompetencí řídících pracovníků zapojených škol 
v problematice VŘ a související legislativy, plánování ICT rozvoje školy, plánování rozvoje organizace 
Profilem Školy 21. Řídící pracovníci budou proškoleni tak, aby dokázali potenciál tohoto nástroje 
efektivně využít pro plánování rozvoje své organizace. Důležitým cílem je podpora profesního rozvoje 
učitelů, budou používat ICT a mít možnost se obrátit na vyškoleného odborníka nebo na vzdálenou 
online podporou. Na vybraných školách bude systematicky proškolován Metodik ICT tak, aby po 
skončení projektu dokázal samostatně řešit možné IT problémy, které na škole vzniknou, a byl 
dostatečnou oporou pro své kolegy při využívání ICT ve výuce. 
 
Smlouva příjemce dotace se školou obsahuje indikátory, které je povinen partner-škola splnit, 
a financování projektu. Indikátory odpovídají počtu zapojených pedagogů a ředitele do projektu (je to 
závazek příjemce dotace, logicky tedy i partnera, který dostane na činnosti v projektu peníze). 
Financování projektu je nastaveno formou ex-ante, čili škola dostane peníze dopředu formou záloh 
(nefinancuje aktivity z vlastních zdrojů). Pokud škole vzniknou další nepřímé náklady projektu 
odvozené od přímých (například proplácení cestovních příkazů vzniklých v rámci dalšího vzdělávání), 
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mohou být propláceny rovněž z těchto záloh. Žádné další výdaje školy se nepředpokládají, vzdělávání 
učitelů proběhne prioritně přímo ve školách (především v případě větších škol zapojených v projektu), 
předpokládá se jeho realizace v odpoledních hodinách či v době vedlejších prázdnin, bude 
organizováno a finančně zabezpečeno příjemcem (firma C Systém). Rovněž další výdaje (například 
nákup a instalace wifi modulů) jsou hrazeny přímo příjemcem. 
 
Ve smlouvě nejsou uvedeny žádné konkrétní sankční částky za nedodržení povinností. Povinnosti ZŠ 
jako partnerů jsou ve smlouvách jasně definované. 
 
Realizace projektu přinese vedení školy i pedagogům dovednosti i znalosti vedoucí ke kvalitnějšímu 
vyučování. 

Podrobnější informace naleznete: 

a. <http://www.op-vk.cz/cs/zadatel/vyzvy-op-vk/vyzvy-op-vk/ukoncene-vyzvy/vyzvy-
ipo/vyhlaseni-vyzvy-k-predkladani-individualnich-projektu-ostatnich-oblast-podpory-1-3-
dalsi-vzdelavani-pracovniku-skol-a-skolskych-zarizeni-1.html> 
 

b. <http://www.op-vk.cz/cs/zadatel/aktuality/seznam-doporucenych-projektu-vyzvy-c-
51.html> 

 

c. <http://www.op-vk.cz/cs/zadatel/dokumenty-pro-zadatele/prirucka-pro-zadatele-op-
vk/prirucka-pro-zadatele-op-vk-verze-10-platna-od-1-1-2014.html> 

 
 
Přijaté usnesení: 445/2014 - RM uděluje souhlas se zapojením Základní školy Kuřim, Tyršova 1255, 

okres Brno - venkov, příspěvková organizace, Kuřim, Tyršova 1255, IČ 49457888, 
do projektu "Tablety do škol - pomůcka pro pedagoga ve světě digitálního 
vzdělávání" a souhlasí s uzavřením smlouvy o partnerství. 

Hlasováno 
Pro: 5 (D. Sukalovský, J. F. Koláček, O. Štarha, Z. Kříž, D. Holman). 
 
 
 
 
Starosta ukončil jednání RM v 16,35 hodin. 
 
 
 
 
 
 
Mgr. Ing. Drago Sukalovský Jiří Filip Koláček, MBA 
starosta města 1. místostarosta města 
 
 
 
 
 
Ověřovatel zápisu: PaedDr. David Holman 
 
 
 
V Kuřimi dne 20. 8. 2014 
 
Zapsala: Petra Glosová 
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Materiály: 
 
1 Plnění usnesení Rady města Kuřimi ke dni 13. 8. 2014 
  1A - plnění usnesení RM 
2 Helena Bikárová – žádost o prominutí poplatku z prodlení 
3 Rudolf Bikár – ukončení nájemní smlouvy dohodou, prominutí nájemného 
3/1 Rudolf Bikár – ukončení nájemní smlouvy dohodou, prominutí nájemného 
4 Manželé Hálovi – pachtovní smlouva 
5 Zahrádky za stadionem – prodloužení nájemních smluv  
  5A - zahrádky za poliklinikou - seznam nájemců 
  5B - dodatek č. 1 - VZOR 
5/1 Zahrádky za stadionem – prodloužení nájemních smluv 
6 Kovářová Lenka - pacht pozemku/zahrádky v k. ú. Kuřim 
7 Pekárek Roman – prodloužení smlouvy o ubytování 
8 Nákup médií na komoditní burze 
  8A - smlouva o spolupráci 
8/1 Nákup médií na komoditní burze 
8/2 Nákup médií na komoditní burze 
8/3 Nákup médií na komoditní burze 
9 Smlouva o investorství a výpůjčce 
  9A - Město Kuřim - Smlouva o investorství a výpůjčce -2014 
10 Snížení osobního příplatku řediteli ZŠT 
  10A - odpověď advokátovi, ředitel ZŠT 18. 7. 2013 
  10B - upozornění Plchot, 10. 7. 2013 
  10C - výtka za nepřesné inf. Plchot, 27. 11. 2013 
10/1 Snížený platový výměr ředitele ZŠT 
  10/1 D - platový výměr Plchot, 1. 9. 2014 - snížený OP 
11 Žádost o čerpání IF ZŠT 
  11A - Žádost o čerpání IF ZŠT, 12. 8. 2014 
12 Platový postup ředitele ZŠJ 
  12A - platový výměr Mach 1. 9. 2014 - postup 
13 Schválení částek spolufinancování služeb sociální prevence pro rok 2015 
  13A - Metodika 
14 Schválení částek spolufinancování služeb sociální prevence pro rok 2015 
  14A - Metodika  
15 „Rekonstrukce stávajících rozvodů vody v Domě s pečovatelskou službou, Zahradní 

1275, Kuřim“, uzavření dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo 
  15A - dodatek ke SOD 1 
  15A - položkový rozpočet 
16 Stavební úpravy na objektu služba škole 
  16A - situace varianta A 
  16B - situace varianta B 
  16C - situace varianta C 
17 Jaroslava Souralová, Simona Slabyhoudková – směna pozemků v lokalitě za rybníkem 

Srpek 
  17A - pozemky paní Souralové a Slabyhoudkové 
  17B - pozemky města, které město nabídlo ke směně 
  17C - pozemek parc. č. 2759_1 
  17D - pozemek parc. č. 2777_1 
  17E - pozemek parc. č. 3198_1 
18 Zápis z jednání komise stavební ze dne 18. 8. 2014 
  18A - Zápis komise stavební 18. 8. 2014 
19 Osvětlení cesty k ZŠ Komenského - zahájení VŘ 
  19A - výzva Osvětlení cesty k ZŠ Komenského 
  19B - návrh SoD Osvětlení cesty k ZŠ Komenského 
  19C - návrh členů a náhradníků 
20 Přidělení bytu v Domě s pečovatelskou službou Kuřim 
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  20A - zápis komise 
  20B - zápis ze šetření 
  20C - pořadník DPS 
21 Oprava vodovodu a kanalizace v ul. Tyršova, Tišnovská - objednávka 
22 Nájem vodovodu, dešťové a splaškové kanalizace 
  22A - záměr pronájmu 
23 Prodloužení termínu dokončení akce "Oprava sochy sv. Jana" 
  23A - dodatek č. 1 k SOD 
  23B - socha stav k 20. 8. 14 
  23B - socha stav k 20. 8. 14 
  23B - socha stav k 20. 8. 14 
  23B - socha stav k 20. 8. 14 
24 Pronájem zábradlí 
25 Souhlas zřizovatele příspěvkové organizace s podpisem Smlouvy o partnerství 

s finančním příspěvkem 


