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Z á p i s 
 

ze schůze Rady města Kuřimi č. 31/2014 konané dne 29. 8. 2014 
 
Přítomni: 
Mgr. Ing. Drago Sukalovský – starosta, Jiří Filip Koláček, MBA – 1. místostarosta, PaedDr. David 
Holman – člen rady města. 
 
Mgr. Alena Zimmermannová – tajemnice městského úřadu. 
 
 
Ověřovatel zápisu: PaedDr. David Holman 
 
 
Omluven: Ing. Oldřich Štarha – místostarosta, Zdeněk Kříž – člen rady města. 
 
 
Starosta zahájil zasedání RM v 8,10 hodin, úvodem byli přítomni 3 členové RM, tedy nadpoloviční 
většina. RM je usnášeníschopná. 
 
 
Program: 
 

1 Souhlas zřizovatele PO s podpisem smlouvy o partnerství s finančním příspěvkem 

2 Pekárek Roman – zrušení usnesení 

3 Pořízení nového ukazatele skóre na stadion – rozpočtová položka „drobné investice“ 

4 Smlouva o umístění reklamy - zrušení usnesení 

4/1 Smlouva o umístění reklamní plochy 

 
 

1. Souhlas zřizovatele PO s podpisem smlouvy o partnerství 
s finančním příspěvkem 
 
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 Základní škola, Kuřim, Jungmannova 813, okres Brno - venkov, příspěvková 
organizace. 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 základní škola 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 
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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 podporu. 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), 
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 Wi-Fi modulů) jsou hrazeny přímo příjemcem. 
 
Ve smlouvě nejsou uvedeny žádné konkrétní sankční částky za nedodržení povinností. Povinnosti 
základní školy, jako partnera, jsou ve smlouvě jasně definované. 
 
Realizace projektu přinese vedení školy i pedagogům dovednosti i znalosti vedoucí ke kvalitnějšímu 
vyučování. 
 
§ 32a odst. 1 školského zákona povoluje příspěvkovým organizacím, jako právnickým osobám 
vykonávajícím činnost školy nebo školského zařízení, uzavírat s ostatními právnickými 
osobami vykonávajícími činnost školy nebo školského zařízení a dalšími osobami 
oprávněnými k výkonu činnosti související s předmětem projektu smlouvy o partnerství. Odst. 
5 výše uvedeného § 32a uvádí, že podmínkou platnosti uzavření písemné smlouvy o partnerství 
mezi výše zmiňovanými stranami je doložka osvědčující souhlas zřizovatele. 

 

Přílohy:  A - důvodová zpráva-tablety do škol, ZŠJ 
B - informace pro ŘŠ - Tablety do škol, ZŠJ 
C - smlouva o partnerství ZŠJ 
D - souhlas zřizovatele ZŠJ 

 
Přijaté usnesení: 449/2014 - RM uděluje dle § 32a odst. 5 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, 

základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), 
v platném znění, souhlas se zapojením Základní školy, Kuřim, Jungmannova 813, 
okres Brno - venkov, příspěvkové organizace, se sídlem Kuřim, Jungmannova 
813/5, IČ 70988285, do projektu "Tablety do škol - pomůcka pro pedagoga ve 
světě digitálního vzdělávání" a souhlasí s uzavřením smlouvy o partnerství. 

Hlasováno 
Pro: 3 (D. Sukalovský, J. F. Koláček, D. Holman)  Nepřítomni: 2 (O. Štarha, Z. Kříž). 
 
 
 

2. Pekárek Roman – zrušení usnesení 
 
Roman Pekárek, trvale bytem xxxxxxxxxxxxxxxxx 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. 
RM dne 20. 8. 2014 usnesením č. 424/2014 schválila prodloužení smlouvy o ubytování do 30. 9. 
2014. 
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Vzhledem k opakujícím se problémům s ubytovaným, OMP navrhuje usnesení 424/2014 ze dne 20. 8. 
2014 zrušit. 
 
Diskuse: 
D. Sukalovský – s p. Pekárkem jsou opět problémy. Navrhuje zrušit usnesení a nájemní smlouvu již 
neprodlužovat. 
 
Přijaté usnesení: 450/2014 - RM ruší usnesení RM č. 424/2014 ze dne 20. 8. 2014 ve věci 

prodloužení smlouvy o ubytování č. 2014/O/0034 s Romanem Pekárkem, trvale 
bytem xxxxxxxxxxxxxxxxxx 664 34 Kuřim. 

Hlasováno 
Pro: 3 (D. Sukalovský, J. F. Koláček, D. Holman)  Nepřítomni: 2 (O. Štarha, Z. Kříž). 
 
 

3. Pořízení nového ukazatele skóre na stadion – rozpočtová položka 
„drobné investice“ 
 
Ukazatel skóre na stadionu ve Sportovním areálu města Kuřimi vykazuje v poslední době značnou 
poruchovost, proto bylo poptáno 6 dodavatelů (PROSPECTA Světelné Informační Systémy s.r.o., 
Nisasport.cz, VYSSPA Sportst Technology s.r.o., Eugen Rotter, APEL s.r.o. a EAL TIA Třebíč) 
a z jejich nabídek na základě doporučení FC Kuřim navrhuji k nákupu pro sportovní areál ukazatel 
společnosti EAL TIA: typ DERBY MEDIO +/P 19 RC v ceně 19.700 Kč bez DPH a 23.837 Kč s DPH + 
redukce na nouzové napájení z autobaterie 220 Kč + DPH. 
 
DERBY® Medio+/P 19RC - popis a obrázek níže 
Hmotnost: 5 kg 
Rozměry: 135 x 100 cm 
Číslice: 26 cm 
Skóre do 19, čas do 99 min. 
Napájení: 12V DC/3A (adaptér součástí dodávky) 
Inteligentní software TIA  FQ4+ P2P: 
1. Programovatelný hrací čas s pamětí 

- zvolíte si celkovou délku hrací doby, tabule si ji automaticky rozdělí na poločasy a v každém na 
konci sama zastaví a 10x zabliká číslicemi (nemusí se nic hlídat) 

2. Dělení hrací doby je možno zvolit na poločasy, třetiny, čtvrtiny nebo i režim jednoperiodový 
 - dle nových trendů pro přípravky (na konci každé periody čas sám zastaví a zabliká číslicemi) 

3. Turnajový režim - (tabule si pamatuje vámi nastavený čas a režim pro možnost operativního 
spuštění měření následujících utkání při turnajích - ve stejném čase a dělení) 

4. Tabule má paměť veškerých posledních stavů při vypnutí tabule nebo výpadku proudu - jedním 
tlačítkem lze vše zpětně vyvolat, zobrazit - a popř. pokračovat 

5. Zobrazení aktuálně probíhajícího poločasu (zelené segmenty 
6. Možnost zobrazit informaci o nastaveném čase rozhodčím (nahrazuje např. střídací tabuli) 
7. Možnost měření přestávky (volitelná délka odpočtu) 
8. Korekce času i skóre oběma směry 
9. Při každé změně skóre příslušná číslice 5x zabliká 
10. Ochrana proti přepólování 
11. Softwarové "zámky" - ochrana proti nežádoucím náhodným zásahům na ovladači (Software FQ4+ 

je již v ceně tabule) 
12. Redukce pro napájení z autobaterie 220 KČ 
 
Přílohy: A - světelný ukazatel 
 
Přijaté usnesení: 451/2014 - RM schvaluje uvolnění 24.000 Kč z rozpočtové položky „Drobné 

investice“ za účelem pořízení světelného ukazatele skóre typ DERBY MEDIO+ pro 
potřeby sportovního areálu Kuřim. 

Hlasováno 
Pro: 3 (D. Sukalovský, J. F. Koláček, D. Holman)  Nepřítomni: 2 (O. Štarha, Z. Kříž). 
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4. Smlouva o umístění reklamy - zrušení usnesení 
 
Navrhujeme zrušit usnesení č. 444/2014 ze dne 20. 8. 2014, ve věci uzavření smlouvy o umístění 
reklamy na silničním zábradlí v Kuřimi (nám. 1. května, ulice Legionářská, ulice Tyršova) a plotu 
u vjezdu do dvora kulturního domu s Mgr. Ing. Dragem Sukalovským, bytem xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, 
664 34 Kuřim, IČ18560253. 
Důvodem zrušení je přepočet ceny za reklamu na oplocení u vjezdu do kulturního domu, kterou OI 
navrhuje jako srovnatelnou s cenou za umístění reklamy na silničním zábradlí. Nově navrhovaná cena 
je 7.200 Kč, vizte příloha návrh smlouvy. 
 
Přijaté usnesení: 452/2014 - RM ruší usnesení č. 444/2014 ze dne 20. 8. 2014 z důvodu přepočtu 

ceny. 
Hlasováno 
Pro: 3 (D. Sukalovský, J. F. Koláček, D. Holman)  Nepřítomni: 2 (O. Štarha, Z. Kříž). 
 
 

4/1. Smlouva o umístění reklamní plochy 
 
Pan Mgr. Ing. Drago Sukalovský podal žádost o umístění 5 ks reklamních ploch v celkové ploše 21,25 
m

2
 na silničním zábradlí v Kuřimi (nám. 1. května, ulice Legionářská, ulice Tyršova) a plotu u vjezdu 

do dvora kulturního domu. 
 
Dle usnesení RM č. 414/2012 ze dne 25. 7. 2012 je cena za užití plochy 400 Kč/1 pole/měsíc (bez 
DPH). Vzhledem k umístění reklamy na plotu u vjezdu do dvora kulturního domu, je sazba 
přepočítána na plochu reklamních bannerů. Normovaná velikost 1 pole silničního zábradlí je 1m x 2m, 
tj. 2 m

2
. Celková cena činí 7.200 Kč (vč. DPH). 

 
Přílohy: A - smlouva 
 
Přijaté usnesení: 453/2014 - RM schvaluje uzavření smlouvy o umístění reklamy na silničním 

zábradlí v Kuřimi (nám. 1. května, ulice Legionářská, ulice Tyršova) a plotu 
u vjezdu do dvora kulturního domu s Mgr. Ing. Dragem Sukalovským, bytem 
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 664 34 Kuřim, IČ18560253. Reklamní tabule v počtu 5 ks 
v celkové ploše 21,25 m

2
 budou umístěny od 1. 9. 2014 do 12. 10. 2014 za 

celkovou cenu 7.200 Kč. 
Hlasováno 
Pro: 3 (D. Sukalovský, J. F. Koláček, D. Holman)  Nepřítomni: 2 (O. Štarha, Z. Kříž). 
 
 
Starosta ukončil jednání RM v 8,30 hodin. 
 
 
 
 
 
Mgr. Ing. Drago Sukalovský Jiří Filip Koláček, MBA 
starosta města 1. místostarosta města 
 
 
 
Ověřovatel zápisu: PaedDr. David Holman 
 
 
 
V Kuřimi dne 29. 8. 2014 
 
Zapsala: Petra Glosová 
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Materiály: 
1 Souhlas zřizovatele PO s podpisem smlouvy o partnerství s finančním příspěvkem 
  1A - důvodová zpráva-tablety do škol, ZŠJ 
  1B - informace pro ŘŠ - Tablety do škol, ZŠJ 
  1C - smlouva o partnerství ZŠJ 
  1D - souhlas zřizovatele ZŠJ 
2 Pekárek Roman – zrušení usnesení 
3 Pořízení nového ukazatele skóre na stadion – rozpočtová položka „drobné investice“ 
  3A - světelný ukazatel 
4 Smlouva o umístění reklamy - zrušení usnesení 
4/1 Smlouva o umístění reklamní plochy 
  4/1A - smlouva 


