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Z á p i s 

 
ze schůze Rady města Kuřimi č. 41/2014 konané dne 17.12.2014 

 
Přítomni: 
Mgr. Ing. Drago Sukalovský – starosta 

PaedDr. David Holman, Mgr. Ladislav Ambrož, Ing. Petr Ondrášek, Bc. Jan Vlček – členové rady 

města. 
 
Mgr. Alena Zimmermannová – tajemnice úřadu. 
 
 
Ověřovatel zápisu: Bc. Jan Vlček 
 
 
Starosta zahájil zasedání RM v 14,14 hodin, úvodem bylo přítomno 5 členů RM, tedy nadpoloviční 
většina. 
RM je usnášeníschopná. 
 
 
Program: 
 

1 Plnění usnesení Rady města Kuřimi ke dni 10. 12. 2014 

2 Zdeňka Havránková - přechod nájmu  

3 Františka Kalová - splátkový kalendář 

4 Vyřazení majetku města 

5 Milan Fikar – pacht městského pozemku na zahrádku 

6 Radek Boušek – žádost o změnu užívání pronajatého pozemku  

7 Dodatek č. 1 k SOD "Komplexní úklid prostor podchodu žst. Kuřim" 

8 Sportovně rekreační plocha Kuřim - uzavření smlouvy na dodávku vody 

9 Kuřim – odkanalizování ulice Hybešova, změna projektu 

10 Výběrové řízení "Rekonstrukce komunikace ul. Bezručova čtvrť a ul. Na Zahrádkách 
v Kuřimi" 

11 Dodatek č. 1 ke smlouvě č. 2014/O/0086 – Andrea Pěluchová  

12 Výběrové řízení na dodavatele sortimentu tiskovin, reklamních předmětů a razítek 

13 Sociální fond 2015 

14 Dodatek - terminál od KB 

15 Schválení dodatku smlouvu s Věznicí Kuřim 

16 Výroční zprávy o činnosti školských PO 

17 Výroční zprávy o činnosti školských PO 

18 Výroční zprávy o činnosti školských PO 

19 Metodické pokyny pro organizaci společenských akcí města Kuřimi 

20 Informace o návrhu vodného a stočného pro rok 2015 

21 Přestavba kotelny na víceúčelový sál - dodatek č. 4 
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22 Zápis komise stavební dne 15. 12. 2014 

23 Dodatek ke smlouvě o dotaci 

24 Přidělení bytu v Domě s pečovatelskou službou Kuřim 

25 Smlouva o souhlasu s realizací stavebního záměru na pozemcích ve vlastnictví ČR – 
ÚZSVM – II/385 Kuřim průtah 

26 
 

Mobilní regálový systém pro archiv 

27 Dodatek k nájemní a provozní smlouvě 
 
28 Různé 
 
 
 
 

1. Plnění usnesení Rady města Kuřimi ke dni 10. 12. 2014 
(Předkladatel: Mgr. Ing. Drago Sukalovský, zpracovatel: Petra Glosová) 
 
Zůstávají nesplněna usnesení, jejichž naplnění závisí na spolupráci s druhou stranou. 
 
Přílohy: A - plnění usnesení RM 
 
Diskuse: 
P. Ondrášek – ptá se, jakým způsobem jsou plnění usnesení evidována? 
A. Zimmermannová – máme zpracovanou tabulku v Excelu, která je umístěna na intranetu a kde se 
dopisují všechna přijatá usnesení. Poté jsou zde doplňovány informace o průběhu plnění a nakonec 
termín splnění. 
 
Přijaté usnesení: 660/2014 - RM bere na vědomí plnění usnesení Rady města Kuřimi ke dni 10. 12. 

2014. 
Hlasováno 
Pro: 5 (D. Sukalovský, D. Holman, L. Ambrož, P. Ondrášek, J. Vlček). 
 
 
 

2. Zdeňka Havránková - přechod nájmu 
(Předkladatel: Mgr. Ing. Drago Sukalovský, zpracovatel: Alena Janoušková) 
 
Dne 5. 11. 2014 zemřel nájemce obecního bytu č. 1205/1, 2+1 s příslušenstvím, pan Vlastimil 
Havránek, naposledy trvale bytem xxxxxxxxxxxxxxxxxx, Kuřim. Úmrtí bylo osvědčeno kopií úmrtního 
listu. O přechod nájmu požádala manželka nájemce, paní Zdeňka Havránková, trvale bytem xxx 
xxxxxxxxxxxx Kuřim. 
Na základě vyjádření správce nevázne na předmětném bytě nedoplatek nájemného ani záloh na 
služby. Výše jmenovaná splňuje všechny podmínky přechodu nájmu bytu dle § 2279 a násl. zákona 
č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, a z toho důvodu na ni přechází nájemní právo přímo ze zákona. 
OMP upraví nájemní smlouvu tak, aby výlučným nájemcem byla paní Zdeňka Havránková. 
 
Přijaté usnesení: 661/2014 - RM bere na vědomí přechod nájmu k bytu č. 1205/1 o velikosti 2+1 

s příslušenstvím, umístěného ve II. nadzemním podlaží bytového domu č. p. 1204, 
1205, ul. Na Loučkách 1205, postaveného na pozemku parc. č. 4294, vše v obci 
a k. ú. Kuřim, ve prospěch paní Zdeňky Havránkové, trvale bytem xxxxxxxxxxxx 
xxxxx Kuřim. 

Hlasováno 
Pro: 5 (D. Sukalovský, D. Holman, L. Ambrož, P. Ondrášek, J. Vlček). 
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3. Františka Kalová - splátkový kalendář 
(Předkladatel: Mgr. Ing. Drago Sukalovský, zpracovatel: Alena Janoušková) 
 
Paní Františka Kalová, trvale bytem xxxxxxxxxxxx Kuřim je nájemcem obecního bytu č. 1260/47 
umístěného v X. nadzemním podlaží bytového domu č. p. 1260 v ul. Nádražní, postaveného na 
pozemku p. č. 382/3 vše v obci a k. ú. Kuřim. Nájemní smlouva byla uzavřena dne 1. 3. 1999 na dobu 
neurčitou. 
Dne 3. 12. 2014 požádala o uzavření splátkového kalendáře, jehož prostřednictvím bude uhrazen dluh 
na nájemné a úhradách za služby za měsíc září 2014, který ke dni 30. 11. 2014 činil částku xxxxx Kč. 
Paní Kalová navrhuje měsíční splátku ve výši xxxxx Kč. Úroky z prodlení a poplatek z prodlení budou 
řešeny samostatně po zaplacení jistiny. 
 
Ve smyslu § 102 odst. 3 ve spojení s § 85 písm. h) zák. č. 128/2000 Sb., o obcích, rozhoduje 
o dohodách o splátkách se lhůtou splatnosti kratší než 18 měsíců rada města. OMP doporučuje 
splátkový kalendář schválit. Spolu se splátkovým kalendářem nechá OMP podepsat „uznání dluhu“ ve 
smyslu § 2053 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník. 
 
Diskuse: 
J. Vlček – počet splátek řeší vnitřní předpis nebo dohoda? 
D. Sukalovský – většinou na základě dohody s dlužníkem. 
A. Zimmermannová – pokud je dlužná částka rozdělena do 18 splátek, potom o tomto rozhoduje rada 
města. 
 
Přijaté usnesení: 662/2014 - RM schvaluje uzavření splátkového kalendáře s paní Františkou 

Kalovou, trvale bytem xxxxxxxxxxxxxx Kuřim, jehož prostřednictvím bude splacen 
dluh (jistina) na nájemném a úhradách za služby za byt č. 1260/47 v ul. Nádražní, 
umístěný v X. nadzemním podlaží bytového domu č. p. 1260 postaveného na 
pozemku p. č. 382/3 vše v obci a k. ú. Kuřim ve výši xxxxx Kč. Výše splátek bude 
činit částku xxxxx Kč/měs. 

Hlasováno 
Pro: 5 (D. Sukalovský, D. Holman, L. Ambrož, P. Ondrášek, J. Vlček). 
 
 
 

4. Vyřazení majetku města 
(Předkladatel: Mgr. Ing. Drago Sukalovský, zpracovatel: Bc. Jitka Chaloupková) 
 
Odbor majetkoprávní předkládá RM návrh na vyřazení majetku dle přílohy. Veškerý majetek bude 
zlikvidován dle platných předpisů. 
 
Přílohy: A - vyřazovací protokoly 
 
Přijaté usnesení: 663/2014 - RM schvaluje vyřazení majetku z majetku města Kuřim dle přílohy. 
Hlasováno 
Pro: 5 (D. Sukalovský, D. Holman, L. Ambrož, P. Ondrášek, J. Vlček). 
 
 
 

5. Milan Fikar – pacht městského pozemku na zahrádku 
(Předkladatel: Mgr. Ing. Drago Sukalovský, zpracovatel: Ing. Vladimíra Fidrmucová) 
 
Pan Milan Fikar, bytem xxxxxxxxxxxxxxx Kuřim, požádal o pronájem pozemku parc. č. 2766 v k. ú. 
Kuřim o výměře 533 m

2 
za účelem užívání jako užitkovou zahradu. 

Jedná se o pozemek u hřbitova v těsné blízkosti křižovatky na Jinačovice - vizte příloha A. 
RM dne 13. 11. 2014 usnesením č. 606/2014 schválila záměr: 
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Rada města schvaluje záměr propachtovat pozemek parc. č. 2766 v k. ú. Kuřim za účelem využití jako 
užitková zahrada, na dobu neurčitou, se šestiměsíční výpovědní lhůtou, za pachtovné ve výši 2,00 
Kč/m2/rok s valorizací, panu Milanu Fikarovi, bytem xxxxxxxxxxxxxxxxx Kuřim. 
 
Záměr byl v souladu se zákonem o obcích po dobu 15 dnů zveřejněn - bez připomínek. 
OMP předkládá RM návrh pachtovní smlouvy - vizte příloha B. 
 
Přílohy: A - situace 

B - pachtovní smlouva 
 
Diskuse: 
P. Ondrášek – o záměru se rozhodlo v listopadu 2014. Jedná se o nové využití pozemku nebo se již 
pronajímal? 
J. Vlček – jedná se o pozemek na ul. Tišnovská. 
D. Sukalovský – pozemek se dosud nepronajímal. 
 
Přijaté usnesení: 664/2014 - RM schvaluje uzavření pachtovní smlouvy s Milanem Fikarem, bytem 

xxxxxxxxxxxxxxxxxx Kuřim, jejímž předmětem je pacht pozemku parc. č. 2766 
v k. ú. Kuřim, za účelem využití jako užitková zahrada, na dobu neurčitou, se 
šestiměsíční výpovědní lhůtou, za pachtovné ve výši 2,00 Kč/m

2
/rok s valorizací. 

Hlasováno 
Pro: 5 (D. Sukalovský, D. Holman, L. Ambrož, P. Ondrášek, J. Vlček). 
 
 
 

6. Radek Boušek – žádost o změnu užívání pronajatého pozemku 
(Předkladatel: Mgr. Ing. Drago Sukalovský, zpracovatel: Ing. Vladimíra Fidrmucová) 
 
Město Kuřim na základě nájemní smlouvy č. 2014/O/0048 pronajímá panu Bouškovi, bytem xxxxxxxx 
Kuřim, část pozemku parc. č. 264/1 v k. ú. Kuřim o výměře 105 m

2
 za účelem užívání jako přídomní 

zahrady - vizte příloha A. 
Nyní pan Boušek požádal o: 

1. Změnu užívání pronajatého pozemku. Na části pozemku o výměře 40 m
2
 by chtěl vybudovat 

venkovní dětské hřiště k miniškolce, kterou bude manželka provozovat v jejich nemovitosti. 
2. Povolení oplocení pronajatého pozemku. Oplocení bude zhotoveno z kovových sloupků 

upevněných na zemní šroubovací kotvy. Na nich bude upevněno zahradní pletivo o výšce 140 
cm. Součástí oplocení bude branka o šířce 1 m. 

3. Povolení zbudovat přístupový chodník od zpevněné plochy trafostanice k pronajatému 
pozemku za účelem vybudování přístupu k budoucí miniškolce. Chodník o šířce 1 m a délce 
12 m bude ohraničený plastovými travními obrubníky a vysypaný zhutněnou směsí kamenné 
drti a prosívky. Bude vybudovaný svépomocí - vizte př. B, C. 

 
Stanovisko dotčených odborů: 
OŽP - nemá námitek, pokud nebudou chodníkem ani oplocením poškozeny nově vysazené stromy. 
OSVO- upozorňuje na to, že povolení oplocení podléhá územnímu souhlasu. 
OI - nemá námitek za předpokladu, že na pozemku nebude skladovaný žádný materiál ani pro 
miniškolku. 
OMP doporučuje výše uvedené požadavky jak ze strany nájemce, tak ze strany pronajímatele zakotvit 
do dodatku č. 1 k nájemní smlouvě - vizte př. D. 
 
Přílohy: A - situace 

B - žádost 
C - situace 
D - dodatek č. 1 k NS 

 
Diskuse: 
P. Ondrášek – provozuje školku více než rok, tak je předpoklad, že bude nadále fungovat. 
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Přijaté usnesení: 665/2014 - RM schvaluje uzavření dodatku č. 1 ke smlouvě o nájmu 

č. 2014/O/048 uzavřené s Radkem Bouškem, bytem xxxxxxx Kuřim, kterým se 
doplňuje účel užívání, povoluje oplocení pronajatého pozemku a vybudování 
přístupové cesty. 

Hlasováno 
Pro: 4 (D. Sukalovský, L. Ambrož, P. Ondrášek, J. Vlček)  Nehlasovalo: 1 (D. Holman). 
 
 
 

7. Dodatek č. 1 k SOD "Komplexní úklid prostor podchodu žst. 
Kuřim" 
(Předkladatel: Mgr. Ing. Drago Sukalovský, zpracovatel: Ing. Dagmar Ševčíková) 
 
Předloženým dodatkem č. 1 ke smlouvě o dílo se prodlužuje čas plnění smlouvy o půl roku do 30. 6. 
2014. Do tohoto termínu bude zajištěno výběrové řízení na zhotovitele zakázky podle vnitřní směrnice 
RM o veřejných zakázkách. 
Cena za dílo zůstává beze změn ve výši 9.000 Kč za měsíc. 
OI doporučuje radě města schválit uzavření Dodatku č. 1 ke Smlouvě o dílo č. 2014/D/0057. 
 
Přílohy: A – dodatek 
 
Diskuse: 
P. Ondrášek – ptá se, o jaké služby se jedná? 
D. Sukalovský – pracovník vysypává koše, zametá, čistí prostory podchodu, umývá ho. 
J. Vlček – ptá se, proč se o podchod stará město? 
D. Sukalovský – dle dohody se po dobu 5 let bude o úklid starat město a poté předáme do správy 
SŽDC. 
 
Přijaté usnesení: 666/2014 - RM schvaluje uzavření Dodatku č. 1 ke Smlouvě o dílo č. 2014/D/0057 

se zhotovitelem zakázky „Komplexní úklid prostor podchodu žst. Kuřim“ Janem 
Pavlíčkem, Brněnská 1256/5, 664 34 Kuřim. 

Hlasováno 
Pro: 5 (D. Sukalovský, D. Holman, L. Ambrož, P. Ondrášek, J. Vlček). 
 
 
 

8. Sportovně rekreační plocha Kuřim - uzavření smlouvy na 
dodávku vody 
(Předkladatel: Mgr. Ing. Drago Sukalovský, zpracovatel: Ing. Jindřiška Honců) 
 
V souvislosti se stavbou "Sportovně rekreační plocha Kuřim, Díly za Sv. Jánem", žádá OI o schválení 
uzavření smlouvy se společností Brněnské vodárny a kanalizace, a.s., Hybešova 254/16, Staré Brno, 
Brno-střed, 657 33 Brno, IČ 46347275 ve věci dodávky pitné vody z vodovodu pro veřejnou potřebu. 
Dodávka vody bude sloužit pro případné zaledování víceúčelového hřiště a zprovoznění kluziště 
v případě příznivých klimatických podmínek. 
 
Přílohy: A - smlouva 
 
Diskuse: 
P. Ondrášek – mohla by se voda použít na nástřik kluziště? 
D. Sukalovský – bude to nákladné, ale mohla by se použít. 
P. Ondrášek – kdo o tom rozhodne? 
D. Holman – rozhodne to on a D. Břenek. Také by o tomto mohl rozhodovat A. Varmužka – vedoucí 
odboru finančního. 
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Přijaté usnesení: 667/2014 - RM schvaluje uzavření smlouvy o dodávce pitné vody se společností 
Brněnské vodárny a kanalizace, a.s., Hybešova 254/16, Staré Brno, Brno-střed, 
657 33 Brno, IČ 46347275, pro provozní účely Sportovně rekreační plochy Díly za 
Sv. Jánem v Kuřimi. 

Hlasováno 
Pro: 5 (D. Sukalovský, D. Holman, L. Ambrož, P. Ondrášek, J. Vlček). 
 
 
 

9. Kuřim – odkanalizování ulice Hybešova, změna projektu 
(Předkladatel: PaedDr. David Holman, zpracovatel: Ing. Pavla Kubová) 
 
Překládáme Radě města Kuřimi ke schválení změnu projektu oproti schválené projektové 
dokumentaci pro stavební povolení a provádění stavby a projektu, zveřejněném ve výběrovém řízení 
pro podlimitní veřejnou zakázku, a to konkrétně u objektu SO 40 Komunikační úpravy, spočívající 
v odebrání jednoho parkovacího stání před rodinným domem č. p. 350. 
 
Paní Eva Charanzová, vlastník rodinného domu s č. p. 350, na parc. č. 1086/1 ,(dále jen vlastník) již 
dva roky nesouhlasí s vybudováním dvou parkovacích stání před svým domem na parc. č. 1104/8. 
Dotčený vlastník se obává toho, že mu před domem budou parkovat cizí osobní automobily a bude 
mít ztížený přístup ke komunikaci při odvážení smíšeného odpadu. Vlastník by si přál před svým 
domem minimální zpevněnou plochu v podobě chodníku v šířce 1,5 m navazující na místní 
rekonstruovanou komunikaci, maximálně jedno nově vybudované parkovací stání a ostatní plochu 
zatravnit. 
Většina rodinných domů v ul. Hybešova po pravé straně od ul. Tyršova má dle projektové 
dokumentace pouze jedno parkovací stání, a to z toho důvodu, že mají až k vjezdu do průjezdu 
navrženou zpevněnou příjezdovou cestu. Dotčený vlastník nemovitosti č. p. 350 nemá k objektu žádný 
vjezd, což byl jeden z důvodů, proč projektant využil nevyužité plochy pro vybudování dvou 
parkovacích stání pro osobní automobily. 
Na levé straně je většina parcel před rodinnými domy ve vlastnictví jednotlivých vlastníků, plochy 
budou tedy vráceny do původního stavu. Vlastníci si nepřejí změny oproti původnímu stavu. Parcela 
č. 1104/8, s jejímž využitím dotčený vlastník nesouhlasí, je ve vlastnictví města Kuřimi. 
Objekt SO 40 Komunikační úpravy je vymezen rozsahem výstavby oddílné kanalizace a přeložky 
vodovodu v ulici Hybešova. Povrchy nad obnovovanými inženýrskými sítěmi budou zapraveny 
převážně celoplošně v rámci stavby. Rozsah obnovovaných povrchů je zřejmý z přiložené koordinační 
situace a samostatného stavebního objektu - komunikační úpravy. 
Pokud by Rada města souhlasila se změnou projektu, spočívající v odebrání jednoho parkovacího 
stání před rodinným domem č. p. 350 na parc. č. 1104/8, bylo by nutné vyhotovit a uzavřít dodatek ke 
smlouvě o dílo. Předmětem by byla změna ceny za objekt SO 40, a tedy i změna celkové ceny za dílo. 
Z hlediska veřejné zakázky se tento uzavřený dodatek s nově vypracovanou částí objektu SO 40 
projektové dokumentace zveřejní na profilu zadavatele jako dodatečná informace. Pokud budeme 
souhlasit se změnou, bude nutné nechat projektanta část projektu přepracovat a nechat vyhotovit více 
paré této části SO 40. Vzniknou tedy vícenáklady za projekt. Pokud vyhovíme dotčenému vlastníkovi 
před rodinným domem odebráním jednoho parkovacího stání, nahrazením zpevněnou plochou 
v podobě chodníku a ostatní plocha se zatravní, vzniknou méněpráce v tomto úseku. 
Dále bude nutné nově vypracovanou část projektové dokumentace předložit odboru dopravy a Policii 
České republiky. 
 
Dotčený vlastník zaslal písemně 30. 9. 2013 připomínky k projektu. Město se písemně 20. 11. 2013 ke 
stížnosti nesouhlasně vyjádřilo, a to z toho důvodu, že se projekt právě odesílal na operační fond 
životního prostředí a byla ohrožena dotace na výše uvedenou akci. Dne 29. 4. 2014 Zastupitelstvo 
města Kuřimi souhlasilo s odmítnutím dotace na výše uvedenou akci. Příspěvek do schůze Rady 
města Kuřimi a vyjádření města jsou součástí přílohy tohoto příspěvku. 
 
Přílohy: A - situace 

B – příspěvek RM 
C - vyjádření města 



 
 

 

7 

 

Diskuse: 
P. Ondrášek – kolik občanů bylo přítomno projednání v kinosále ZŠ Tyršova? 
D. Holman – asi dvacet pět. 
P. Ondrášek – dříve rada města vydala zamítavé stanovisko, bylo to z důvodu možného ohrožení 
dotace na tuto akci? 
D. Holman – ano, ale dotace nebyla zastupitelstvem schválena. 
D. Sukalovský – každého parkovacího místa je škoda. Nedá se posunout? 
D. Holman – velkou roli zde hrají soukromé pozemky. Třeba se to bude dát technicky zajistit. 
 
Přijaté usnesení: 668/2014 - RM schvaluje změnu projektu u akce Kuřim - odkanalizování ulice 

Hybešova“, a to konkrétně u objektu SO 40 Komunikační úpravy, spočívající 
v odebrání jednoho parkovacího stání v ul. Hybešova před rodinným domem č. p. 
350. 

Hlasováno 
Pro: 4 (D. Holman, L. Ambrož, P. Ondrášek, J. Vlček) Zdržel se: 1 (D. Sukalovský). 
 
 
 

10. Výběrové řízení "Rekonstrukce komunikace ul. Bezručova čtvrť 
a ul. Na Zahrádkách v Kuřimi" 
(Předkladatel: Mgr. Ing. Drago Sukalovský, zpracovatel: Radka Svobodová, Stanislav Bartoš) 
 
Zahájení zadávacího řízení na výběr dodavatele veřejné zakázky města Kuřimi 
Název (předmět) zakázky: „Rekonstrukce komunikace ul. Bezručova čtvrť a Na Zahrádkách 

v Kuřimi“ 
Evidenční číslo v knize zakázek: VZ-OI-2014-004 
Zajišťující odbor (ZO):  OI 
 
Jedná se o výběrové řízení na rekonstrukci místní komunikace ul. Bezručova čtvrť a ul. Na 
Zahrádkách v Kuřimi v délce cca 377 m ve stávající trase. Součástí stavby je kompletní výměna 
konstrukčních vrstev vozovky, rekonstrukce chodníků, sjezdů a odvodnění, vybudování nových 
parkovacích stání a vegetační úpravy dotčených ploch, Komunikace je navržena jako zklidněná (zóna 
s dopravním omezením - Zóna 30). 
Zahájení realizace stavby bude začátkem roku 2015 při vyloučení silničního provozu. 
 
Hodnocení je navrženo podle ceny. Odbor investiční doporučuje radě města schválit zahájení 
zadávacího řízení na výběr dodavatele výše uvedené podlimitní veřejné zakázky na stavební práce 
zadávanou ve zjednodušeném podlimitním řízení v souladu s vnitřní směrnicí Rady města Kuřimi 
č. 1/2009/RM, o zakázkách města, a dále doporučuje schválit znění výzvy k podání nabídky a návrh 
členů hodnotící komise. 
Předpokládaná hodnota zakázky 9.300.000 Kč bez DPH. 
 
Návrh členů hodnotící komise: 

1. Mgr. Ing. Drago Sukalovský 
2. Ing. Rostislav Hanák 
3. Stanislav Bartoš 
4. Ing. Vladimír Pančík 
5. Ing. Dagmar Ševčíková 

 
Návrh náhradníků hodnotící komise: 

1. PaedDr. David Holman 
2. Ing. Petr Němec 
3. Ing. Jaroslav Hamřík 
4. Silvie Peřinová 
5. Ing. arch. Petr Němec 

 
Přílohy: A - výzva k podání nabídek 
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 B - zadávací dokumentace 
C - návrh smlouvy o dílo 

 
Diskuse: 
L. Ambrož – ptá se, zda je zde kanalizace vyvložkovaná? 
D. Sukalovský – je lokálně vyspravená, částečně se vyměnil a částečně vyvložkoval kanál. Je 
i částečné napojení na domy. 
L. Ambrož – voda je opravená? 
D. Sukalovský – ano. 
P. Ondrášek – uvedených 9.300.000 Kč je cena podle projektu? Ceny stavebních materiálů mohou jít 
až o 10 % nahoru. 
D. Sukalovský – ceny asi půjdou nahoru, ale většinou se vysoutěží daleko nižší cena. K ceně budou 
připočteny náklady na přeložky. 
P. Ondrášek – na cenu je 100% váha. Podmínkou jsou 4 zakázky za poslední 5 let s výší zakázky 
minimálně 4.400.000 Kč. 
D. Sukalovský – jedná se o standardní výběrové řízení. 
J. Vlček – ptá se, zda administrátorem musí být někdo mimo město? 
A. Zimmermannová – nemusí být, ale pokud se soutěží v režimu zákona, potom se jedná o složitá 
výběrová řízení. Administrátor se také soutěží. 
D. Sukalovský – většinou se administrátor vyplatí a peníze se nám vrátí. 
J. Vlček – nabídky chodí administrátorovi? 
A. Zimmermannová – ano, administrátor přijme nabídky, ale nesmí je otevřít. Obálky se otevírají 
komisí, kterou zvolí rada města. Administrátor ale vypracovává celou dokumentaci. 
 
Přijaté usnesení: 669/2014 - RM schvaluje zahájení zadávacího řízení zhotovení podlimitní veřejné 

zakázky „Rekonstrukce komunikace ul. Bezručova čtvrť a ul. Na Zahrádkách 
v Kuřimi“ dále schvaluje znění výzvy k podání nabídky a jmenuje členy 
a náhradníky hodnotící komise ve složení podle návrhu. 

Hlasováno 
Pro: 5 (D. Sukalovský, D. Holman, L. Ambrož, P. Ondrášek, J. Vlček). 
 
 
 

11. Dodatek č. 1 ke smlouvě č. 2014/O/0086 – Andrea Pěluchová 
(Předkladatel: Mgr. Ing. Drago Sukalovský, zpracovatel: Mgr. Dagmar Montagová) 
 
Na základě usnesení Rady města Kuřimi č. 645/2014 ze dne 3. 12. 2014 byla uzavřena smlouva 
č. 2014/O/0086 o umístění reklamy na opěrné zdi na ul. Tyršova na pozemku par. č. 2615/9 v k. ú. 
Kuřim s paní A. Pěluchovou. Předmětem smlouvy je umístění 3 ks reklamních bannerů do 31. 12. 
2014 za úhradu ve výši 980,- Kč/měsíc (bez DPH). 
 
Paní Andrea Pěluchová podala žádost o prodloužení termínu umístění reklamních bannerů do 31. 12. 
2015. 
 
Přílohy: A - dodatek č. 1 
 
Diskuse: 
P. Ondrášek – pronájem je možné uzavřít na necelé metry? Je to obvyklý postup? Na webu jsou 
informace o pronájmu pouze na celou plochu. Jen žádá podat informaci, jak to je. 
A. Zimmermannová – zjistí. 
 
 
 
 
Přijaté usnesení: 670/2014 - RM schvaluje uzavření dodatku č. 1 ke smlouvě o umístění reklamy na 

opěrné zdi ul. Tyršova pozemku par. č. 2615/9 v k. ú. Kuřim č. 2014/O/0086 s paní 
Andreou Pěluchovou, se sídlem Dlouhá 1725/18, 664 34 Kuřim, IČ 60348836, 



 
 

 

9 

 

kterým se prodlužuje termín umístění reklamy od 1. 1. 2015 do 31. 12. 2015 za 
úhradu ve výši 1.185,80 Kč/měsíc. 

Hlasováno 
Pro: 5 (D. Sukalovský, D. Holman, L. Ambrož, P. Ondrášek, J. Vlček). 
 
 
 

12. Výběrové řízení na dodavatele sortimentu tiskovin, reklamních 
předmětů a razítek 
(Předkladatel: Mgr. Ing. Drago Sukalovský, zpracovatel: Mgr. Alena Zimmermannová) 
 
Zahájení zadávacího řízení na výběr dodavatele veřejné zakázky města Kuřimi 
Název (předmět) zakázky: „Dodávka sortimentu tiskovin, reklamních předmětů a razítek“ 
Evidenční číslo v knize zakázek: C-KÚ-2014-002 
Zajišťující odbor (ZO): KÚ 
 
V roce 2013 proběhlo výběrové řízení na dodavatele sortimentu tiskovin, reklamních předmětů 
a razítek. Vítězem výběrového řízení se stala společnost Reakce s.r.o., IČ 26882931, se sídlem Ke 
Klínku 1313, Předklášteří. Smlouva uzavřená s vítězným dodavatelem končí k 31. 12. 2014. Z tohoto 
důvodu předkládáme radě města ke schválení novou výzvu k podání nabídek. Výběrové řízení je opět 
realizováno formou ocenění vzorové zakázky, do které byly zahrnuty nejčastěji objednávané položky. 
 

Návrh členů hodnotící komise:  Návrh náhradníků hodnotící komise: 
1. Mgr. Ing. Drago Sukalovský  1.  Mgr. Ladislav Ambrož 
2. PaedDr. David Holman   2.  Ing. Petr Ondrášek 
3. Bc. Radek Jízdný   3.  Mgr. Radim Novák 
4. Ing. Aleš Varmužka   4.  Hana Koláčková 
5. Ing. Rostislav Hanák   5.  Jan Herman 

 
Přílohy: A - rámcová kupní smlouva 

B - výzva 
 
Diskuse: 
D. Holman – žádá, aby byl členem komise P. Ondrášek, a on bude náhradníkem. 
 
Přijaté usnesení: 671/2014 - RM schvaluje výzvu k podání nabídky na zakázku s názvem „Dodávka 

sortimentu tiskovin, reklamních předmětů a razítek“ a jmenuje členy a náhradníky 
hodnotící komise ve složení podle návrhu se změnou. 

Hlasováno 
Pro: 5 (D. Sukalovský, D. Holman, L. Ambrož, P. Ondrášek, J. Vlček). 
 
 
 

13. Sociální fond 2015 
(Předkladatel: Mgr. Alena Zimmermannová, zpracovatel: Ing. Aleš Varmužka) 
 
V roce 2013 schválila Rada města tvorbu a užití prostředků Sociálního fondu, sloužícího 
zaměstnancům města Kuřimi, ve výši, která odpovídala výši "naspořených" prostředků v tomto fondu. 
Cílem bylo snížení výše těchto prostředků, proto bylo odsouhlaseno zvýšení hodnoty stravenek ze 60 
Kč na 80 Kč s tím, že město bude přispívat 55 % z hodnoty stravenky (dříve 45%). Dále byl zvýšen 
příspěvek na kulturní a sportovní akce v městských zařízeních z 1.000 Kč na 2.000 Kč. 
Těmito opatřeními byly prostředky ve fondu sníženy na částku cca 70.000 Kč (předpoklad k 31. 12. 
2014) z částky 580.000 Kč na počátku roku 2014. 
Jelikož je čerpání těchto prostředků v současné výši nadále neudržitelné, je navrhováno následující: 
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- zvýšit tvorbu prostředků fondu z vyplacených hrubých platů a odměn ze 3% na 4% (návrat na 
dřívější "předkrizovou" úroveň - běžná na ostatních městských úřadech) - narůst o cca 20.000 Kč 
měsíčně; 
- snížit příspěvek zaměstnavatele na stravenku na 50 %; 
- zrušit příspěvek na sport a kulturu; 
- ponechat příspěvek na penzijní připojištění na 500 Kč měsíčně. 
 
Těmito opatřeními by mělo být hospodaření fondu dlouhodobě vyrovnané, záleží ovšem na míře 
čerpání jednotlivých zaměstnanců (při výpočtu počítáno s průměrnými hodnotami při čerpání 
jednotlivých příspěvků zaměstnanci). 
 
Diskuse: 
J. Vlček – ptá se, proč se finance nerozložili na více let? 
A. Zimmermannová – jednalo se o historický přebytek, který byl vyčerpán. Zaměstnanci s tím byli 
srozuměni. 
D. Sukalovský – chce z programu vystoupit. Nemá zájem o stravenky ani o penzijní připojištění. 
D. Holman – měl by návrh, aby byla samospráva z tohoto programu vyjmuta. Také o toto nemá zájem. 
J. Vlček – každý by měl mít možnost z programu vystoupit, nejenom samospráva. 
D. Sukalovský – dejme spíše každému zaměstnanci o 4 % více na mzdách. Žádá zjistit možnosti. 
Nyní by návrh schválil a do budoucna přepracoval. 
 
Přijaté usnesení: 672/2014 - RM schvaluje tvorbu a užití prostředků Sociálního fondu města Kuřimi 

pro rok 2015, dle zápisu. 
Hlasováno 
Pro: 4 (D. Sukalovský, D. Holman, L. Ambrož, J. Vlček) Zdržel se: 1 (P. Ondrášek). 
 
 
 

14. Dodatek - terminál od KB 
(Předkladatel: Mgr. Ing. Drago Sukalovský, zpracovatel: Ing. Aleš Varmužka) 
 
Jelikož nově pokladní městského úřadu využívají k obsluze klientů dvě pokladní přepážky, je 
navrhováno doplnit k nové přepážce platební terminál Komerční banky, čímž se zvýší celkový počet 
terminálů na dva. Poplatky karetním společnostem jsou hrazeny dle počtu transakcí, který by se na 
základě tohoto opatření neměl zvýšit. 
 
Přílohy: A – dodatek KB terminál 
 
Přijaté usnesení: 673/2014 - RM schvaluje uzavření dodatku ke smlouvě o přijímání platebních 

karet - platební terminály KB ze dne 24. 11. 2011, uzavřenou s Komerční bankou 
a.s., Na Příkopě 33 čp. 969, 114 07 Praha, IČ 45317054, jehož předmětem je 
zvýšení počtu platebních terminálů na pokladně městského úřadu na dva. 

Hlasováno 
Pro: 5 (D. Sukalovský, D. Holman, L. Ambrož, P. Ondrášek, J. Vlček). 
 
 
 

15. Schválení dodatku smlouvu s Věznicí Kuřim 
(Předkladatel: Mgr. Ing. Drago Sukalovský, zpracovatel: Mgr. Radim Novák, DiS) 
 
Město Kuřim v roce 2008 navázalo smluvní spolupráci s věznicí Kuřim při zaměstnávání odsouzených, 
kteří vypomáhají zejména v činnostech souvisejících s údržbou vzhledu města. Jejich práce je 
hodnocena velmi dobře a je pozitivní, že i město může tímto způsobem aktivně přispět k jejich 
resocializaci a spoluvytváření pracovních návyků, které jsou nezbytně nutné k jejich opětovnému 
zařazení do společnosti po návratu z výkonu trestu. Práce odsouzených je řešena rámcovou 
smlouvou č. 7/2009 ze dne 11. 5. 2009. Vězeňská služba ČR se obrátila na město se žádostí 
o schválení přílohy této smlouvy, která řeší práci odsouzených na rok 2015. 
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Přílohy: A - dodatek 
 
Přijaté usnesení: 674/2014 - RM schvaluje uzavření přílohy č. 12 k rámcové smlouvě č. 7/2009 

o zařazení odsouzených do práce s Českou republikou - Vězeňskou službou 
České republiky, se sídlem Soudní 1672/1a, 140 67 Praha 4, IČ 00212423. 

Hlasováno 
Pro: 5 (D. Sukalovský, D. Holman, L. Ambrož, P. Ondrášek, J. Vlček). 
 
 
 

16. Výroční zprávy o činnosti školských PO 
(Předkladatel: PaedDr. David Holman, zpracovatel: Mgr. Hana Němcová) 
 
Dle § 10 odst. 3 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném 
a jiném vzdělávání (školský zákon), v platném znění a § 7 vyhlášky č. 15/2005 Sb., kterou se stanoví 
náležitosti dlouhodobých záměrů a výročních zpráv, v platném znění, musí ředitelé základních škol 
předkládat školské radě a následně po jejím schválení i zřizovateli, „Výroční zprávu o činnosti školy za 
uplynulý školní rok“ (dále jen „VZoČ“). Tuto povinnost nemají ředitelky mateřských škol, ale v minulých 
letech se dohodl zřizovatel s ředitelkou kuřimské mateřské školy na vypracování VZoČ a zaslání radě 
města ve stejném termínu, jako ředitelé základních škol. Výroční zprávy slouží k základní orientaci 
o činnosti školy, využívání jejich kapacity, výukových programech, počtu tříd dětí a žáků, 
kvalifikovanosti pedagogických pracovníků, dalším vzdělávání pedagogických pracovníků a akcích 
pořádaných školou. 
Pro radu města uvádím pouze základní data, protože jednotlivé výroční zprávy jsou přílohou 
k podrobnějšímu prostudování. VZoČ jsou uloženy u referentky KÚ - školství Mgr. Hany Němcové 
(3 patro, dveře č. 317). Součástí VZoČ je organizační schéma školy a Zpráva o hospodaření za rok 
2013. 
 
3. Základní škola Kuřim, Tyršova 1255, okres Brno-venkov, příspěvková organizace. 
 

Základní informace 
 

Funkce Jméno Pracoviště Provoz školy 

Ředitel školy Mgr. Stanislav Plchot Tyršova 1255 7:40 - 15:10 

Zástupce ředitele Mgr. Tamara  Martyninková Tyršova 1255 7:40 - 15:10 

Vedoucí vychovatelka Ludmila Jílková Komenského 511 6:00 - 17:00 

Vedoucí stravování Alena Hermanová Tyršova 1255 6:00 - 14:30 

Hospodářka, účetní Martina Dudáková Tyršova 1255 6:00 - 14:30 

Mzdová účetní Eva Kameníčková externí zaměstnanec  

Výchovná poradkyně Mgr. Věra Blažková Tyršova 1255 7:40 - 15:10 

Školní metodik prevence Ing. Romana Havlásková Tyršova 1255 7:40 - 15:10 

 
Přehled počtu pedagogů (včetně vedení), tříd, žáků a správních zaměstnanců ZŠ 

 

 Počet 
tříd 

Počet 
žáků 

Pr. p. 
žáků/ 
třídu 

1. stupeň 15 332 22,1 

2. stupeň 7 140 20 

Celkem 22 470 21,4 

Školní družina 5 150 30,0 

Nově do 1. roč. 4 87 21,75 

Ukončilo v 9. roč. 2 36 18,0 

Počet pedagogů za školu (včetně ŠD) 34 + 5 asistent pedagoga 

Počet správních zaměstnanců za školu 15 

Celkem počet pracovníků za školu 54 
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Využití kapacity: 
Kapacita základní školy je 675 žáků (500 a 175), kapacita školní družiny 180 žáků a školní 
jídelny 900 stravovaných. Škola má jedno odloučené pracoviště na ulici Komenského 511, kde je 
umístěn 1. a 2. ročník, školní družina a školní jídelna - výdejna. 
Základní škola: 
Ve školním roce 2013/2014 chodilo do 22 tříd 470 žáků (průměrná naplněnost činila 21,4 žáků/1 
třídu). 
Kapacita základní školy byla využita na 69,62%. 
Školní družina: 
Do 5 oddělení školní družiny bylo zapsáno 150 žáků (30 žáků/1 oddělení) 
Kapacita školní družiny byla využita na 83,33%. 
Školní jídelna: 
Ke stravování ve školní jídelně bylo zapsáno 418 stravovaných žáků školy a 39 stravovaných 
dospělých zaměstnanců školy, 32 stravovaných z jiných škol (SOŠ a SOU Kuřim) a 53 cizích 
strávníků. Školní jídelna vařila 542 obědů. 
Kapacita školní jídelny byla využita na 60,22%. 
Zápis: 
Ve dnech 15. 1. a 16. 1. 2014 v době od 14:00 do 18:00 hod. proběhl zápis dětí do 1. tříd na školní rok 
2014/2015. Zapsáno bylo 94 dětí (v loňském roce 92 dětí), z toho bylo 12 předpokládaných 
odkladů povinné školní docházky (v loňském roce 11 předpokládaných odkladů). V novém školním 
roce nastoupilo do čtyř prvních tříd 87 žáků (v loňském roce do 3 tříd/78 žáků). 
 
Diskuse: 
J. Vlček – ptá se, zda je rezerva v obou školách 250 žáků? 
D. Holman – jedná se o kapacitu stávajícího objektu. 
J. Vlček – přistavujeme novou část ZŠ Jungmannova a přitom máme volnou kapacitu? 
D. Holman – úplně přesně to neodpovídá, jedná se o stavebně technický ukazatel. 
J. Vlček – je to matoucí. 
D. Holman – není to ukazatel, se kterým by se dalo reálně pracovat ve výpočtu kapacit. Jedná se 
o stavebně technický ukazatel. Je počítáno s 30 dětmi v jedné třídě, což neodpovídá skutečnosti. 
 
Přijaté usnesení: 675/2014 - RM bere na vědomí „Výroční zprávu o činnosti Základní školy Kuřim, 

Tyršova 1255, okres Brno-venkov, příspěvkové organizace za školní rok 
2013/2014“. 

Hlasováno 
Pro: 5 (D. Sukalovský, D. Holman, L. Ambrož, P. Ondrášek, J. Vlček). 
 
 
 

17. Výroční zprávy o činnosti školských PO 
(Předkladatel: PaedDr. David Holman, zpracovatel: Mgr. Hana Němcová) 
 
Dle § 10 odst. 3 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném 
a jiném vzdělávání (školský zákon), v platném znění a § 7 vyhlášky č. 15/2005 Sb., kterou se stanoví 
náležitosti dlouhodobých záměrů a výročních zpráv, v platném znění, musí ředitelé základních škol 
předkládat školské radě a následně po jejím schválení i zřizovateli, „Výroční zprávu o činnosti školy za 
uplynulý školní rok“ (dále jen „VZoČ“). Tuto povinnost nemají ředitelky mateřských škol, ale v minulých 
letech se dohodl zřizovatel s ředitelkou kuřimské mateřské školy na vypracování VZoČ a zaslání radě 
města ve stejném termínu, jako ředitelé základních škol. Výroční zprávy slouží k základní orientaci 
o činnosti školy, využívání jejich kapacity, výukových programech, počtu tříd dětí a žáků, 
kvalifikovanosti pedagogických pracovníků, dalším vzdělávání pedagogických pracovníků a akcích 
pořádaných školou.  
Pro radu města uvádím pouze základní data, protože jednotlivé výroční zprávy jsou přílohou 
k podrobnějšímu prostudování. VZoČ jsou uloženy u referentky KÚ - školství Mgr. Hany Němcové 
(3 patro, dveře č. 317). Součástí VZoČ je organizační schéma školy a Zpráva o hospodaření za rok 
2013. 
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2. Základní škola, Kuřim, Jungmannova 813, okres Brno-venkov, příspěvková organizace. 
 

Základní informace 
 

Funkce Jméno Pracoviště Provoz školy 

Ředitel školy Mgr. Richard Mach Jungmannova 813 7:00 - 15:30  

Zástupce ředitele Mgr. Ilona Mikelová Jungmannova 813  

Vedoucí vychovatelka Ilona Lemperová Jungmannova 813 6:00 - 17:15 

Vedoucí stravování Alena Špačková Jungmannova 813 6:00 - 14:30 

Asistentka, mzdová účetní Markéta Kováčiková Jungmannova 813 7:00 - 15:30 

Hospodářka, účetní Jana Lahodová externí zaměstnanec  

Výchovná poradkyně Mgr. Hana Bytešníková Jungmannova 813 7:00 - 15:30 

Školní metodik prevence Mgr. Michaela Kalinová Jungmannova 813 7:00 - 15:30 

 
Přehled počtu pedagogů (včetně vedení), tříd, žáků a správních zaměstnanců ZŠ 

 

 Počet 
tříd 

Počet 
žáků 

Pr. p. žáků 
/třídu 

1. stupeň 11 280 25,45 

2. stupeň 8 171 21,37 

Celkem 19 451 23,74 

Školní družina 5 150 30,0 

Nově do 1. ročníku 2 60 30,0 

Ukončilo v 9. ročníku 2 41 20,5 

Počet pedagogů za školu (včetně ŠD) 33 + 8 asist. pedag. + 1 trenér 

Počet správních zaměstnanců za školu 13 

Celkem počet pracovníků za školu 57 

 
Využití kapacity: 
Kapacita základní školy je 500 žáků, kapacita školní družiny 150 žáků a školní jídelny 750 
stravovaných. Škola má jedno odloučené pracoviště na ulici Otevřená 978, kde byla umístěna 3 
oddělení školní družiny. 
Základní škola: 
Ve školním roce 2013/2014 chodilo do 19 tříd 451 žáků (průměrná naplněnost činila 23,74 žáka/1 
třídu). 
Kapacita základní školy byla využita na 90%. 
Školní družina: 
Do 5 oddělení školní družiny bylo zapsáno 150 žáků (30 žáků/1 oddělení). 
Kapacita školní družiny byla využita na 100%. 
Školní jídelna: 
Ke stravování ve školní jídelně bylo zapsáno 417 stravovaných žáků školy a 49 stravovaných 
dospělých zaměstnanců školy, 68 stravovaných z jiných škol (ZŠ a MŠ Rozdrojovice, MŠ Česká) a 10 
cizích strávníků. Školní jídelna vařila celkem 544 obědů. 
Kapacita školní jídelny byla využita na 72,5%. 
Zápis: 
Dne 15. 1. 2014 v době od 14:00 do 18:00 hod. proběhl zápis dětí do 1. tříd na školní rok 2014/2015. 
Zapsáno bylo celkem 82 dětí (v loňském roce 80 dětí), z toho bylo 16 předpokládaných odkladů 
povinné školní docházky (v loňském roce 20 předpokládaných odkladů). V novém školním roce 
nastoupilo do tří prvních tříd 65 žáků (v loňském roce do 2 tříd/60 žáků). 
 
Přijaté usnesení: 676/2014 - RM bere na vědomí „Výroční zprávu o činnosti Základní školy, Kuřim, 

Jungmannova 813, okres Brno-venkov, příspěvkové organizace za školní rok 
2013/2014“. 

Hlasováno 
Pro: 5 (D. Sukalovský, D. Holman, L. Ambrož, P. Ondrášek, J. Vlček). 
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18. Výroční zprávy o činnosti školských PO 
(Předkladatel: PaedDr. David Holman, zpracovatel: Mgr. Hana Němcová) 
 
Dle § 10 odst. 3 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném 
a jiném vzdělávání (školský zákon), v platném znění a § 7 vyhlášky č. 15/2005 Sb., kterou se stanoví 
náležitosti dlouhodobých záměrů a výročních zpráv, v platném znění, musí ředitelé základních škol 
předkládat školské radě a následně po jejím schválení i zřizovateli, „Výroční zprávu o činnosti školy za 
uplynulý školní rok“ (dále jen „VZoČ“). Tuto povinnost nemají ředitelky mateřských škol, ale v minulých 
letech se dohodl zřizovatel s ředitelkou kuřimské mateřské školy na vypracování VZoČ a zaslání radě 
města ve stejném termínu, jako ředitelé základních škol. Výroční zprávy slouží k základní orientaci 
o činnosti školy, využívání jejich kapacity, výukových programech, počtu tříd dětí a žáků, 
kvalifikovanosti pedagogických pracovníků, dalším vzdělávání pedagogických pracovníků a akcích 
pořádaných školou.  
Pro radu města uvádím pouze základní data, protože jednotlivé výroční zprávy jsou přílohou 
k podrobnějšímu prostudování. VZoČ jsou uloženy u referentky KÚ - školství Mgr. Hany Němcové 
(3 patro, dveře č. 317). Součástí VZoČ je organizační schéma školy a Zpráva o hospodaření za rok 
2013. 
 
1. Mateřská škola Kuřim, Zborovská 887, okres Brno-venkov, příspěvková organizace. 
 

Základní informace 
 

Funkce Jméno Pracoviště Provoz školy 

Ředitelka školy Mgr. Lenka Slámová Zborovská 887 6:00 - 16:30 

Zástupkyně ředitelky Alena Brázdová Zborovská 887 6:00 - 16:30 

Vedoucí učitelky Jitka Pivoňková Jungmannova 885 6:00 - 16:30 

 Iva Čuhelová Brněnská 1775 6:00 - 16:30 

 Marie Vernerová Komenského 1011 6:00 - 16:30 

 Jitka Helánová Kpt. Jaroše 147 6:00 - 16:30 

Vedoucí ŠJ Jitka Odehnalová Komenského 1011 5:00 - 13:30 

Hospodářka, účetní Leona Chloubová  Zborovská 887 7:00 - 15:30 

 
Přehled počtu pedagogů (včetně vedení), tříd, dětí a správních zaměstnanců v MŠ 

 

Pracoviště Počet pedagogů Počet tříd Počet dětí 

Zborovská 887 6 3 77 

Komenského 1011 6 3 84 

Jungmannova 885 8 4 104 

Brněnská 1775 6 3 84 

Kpt. Jaroše 147 2 1 16 

Komenského 511 7 4 48 

Tyršova 1255 2 1 28 

Asistent pedagoga 2 ve 2 třídách 2 

Celkem za školu 39 19 441 

Počet správních zaměstnanců za školu  28 

Celkem pracovníků za školu 67 

 
Využití kapacity: 
Kapacita mateřské školy je 441 dětí, kapacita školní jídelny je 500 stravovaných a kapacita 
školní jídelny - výdejny je 387 stravovaných. 
Ve školním roce 2013/2014 přibyli 2 asistenti pedagoga ke dvěma integrovaným dětem (autismus) ve 
dvou třídách na pracovišti Zborovská 887. 
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Mateřská škola: 
Do 19 tříd MŠ docházelo 441 dětí (průměrná naplněnost činila 23,2 dítěte/1 třídu). Kapacita mateřské 
školy byla využita na 100%, ředitelka školy využila i zřizovatelem povolenou výjimku z počtu dětí. 
Školní jídelna: 
Ke stravování ve školní jídelně bylo zapsáno 441 stravovaných dětí školy a 33 stravovaných 
dospělých zaměstnanců školy, 28 stravovaných z jiných škol (MŠ Jinačovice). Školní jídelna vařila 
celkem 502 obědů. 
Kapacita školní jídelny byla využita na 100,4%. 
Zápis: 
Na nový školní rok 2014/2015 bylo zapsáno do MŠ 198 dětí (stav k 30. 6. 2014, v loňském roce 
zapsáno 209 dětí), bylo přijato 135 dětí na celodenní docházku (stav k 30. 6. 2014, v loňském roce 
přijato 110 dětí), nepřijato bylo 63 dětí (v loňském roce nepřijato 99 dětí), 10 zákonných zástupců 
dětí se odvolalo proti rozhodnutí ke KÚ JMK, která byla záporně vyřízena (v loňském roce 26 
odvolání, z toho 24 záporně a 2 kladně vyřízena). Kritéria pro přijetí dětí do mateřské školy, která 
stanovila ředitelka školy, byla plně v souladu se školským zákonem a vyhláškou o MŠ. 
 
Přijaté usnesení: 677/2014 - RM bere na vědomí „Výroční zprávu o činnosti Mateřské školy Kuřim, 

Zborovská 887, okres Brno-venkov, příspěvkové organizace za školní rok 
2013/2014“. 

Hlasováno 
Pro: 5 (D. Sukalovský, D. Holman, L. Ambrož, P. Ondrášek, J. Vlček). 
 
 
 

19. Metodické pokyny pro organizaci společenských akcí města 
Kuřimi 
(Předkladatel: PaedDr. David Holman, zpracovatel: PaedDr. David Holman) 
 
Pro potřeby technického a organizačního zajištění přípravy a průběhu akcí pořádaných městem Kuřim 
byla zpracována směrnice „Metodické pokyny pro organizaci společenských akcí města Kuřim“. 
S ohledem na rostoucí zájem veřejnosti o společenské akce města doporučuji stanovit základní 
metodický rámec pro jejich pořádání. Tato směrnice stanovuje postupy při organizaci městských 
společenských akcí. Nevztahuje se na akce zajišťované organizačními složkami Městského úřadu 
Kuřim nebo příspěvkovými organizacemi města Kuřimi. Pro ně má pouze doporučující charakter. 
 
Přílohy: A - metodické pokyny 

B - přehled médií 
 
Diskuse: 
D. Sukalovský – jako doporučení je to dobré, ale určitě by pokyny nevydával jako směrnici. 
D. Holman – je potřeba určit osobu, která by za to byla zodpovědná. Myslí si, že by to mohla 
zabezpečovat pí Šmahelová nebo by to mohla být osoba, kterou určí starosta. 
A. Zimmermannová – nesouhlasí s bodem 1, odst. 1.2. 
P. Ondrášek – v obsahu metodického pokynu nevidí nic špatného, obsahuje užitečné postupy. 
A. Zimmermannová – do 10. 1. není šance dát návrh plánovaných akcí, není ani schválen rozpočet. 
J. Vlček – z principu je dobré mít pokyny. Spíše by teď materiál upravil a předložil na další jednání 
rady města. 
P. Ondrášek – metodický pokyn má doporučující charakter. Tyto pokyny by se měly podrobně 
projednat s tajemnicí. 
A. Zimmermannová – bod 2 – odst. 2.1. – uvedené je stanoveno jinými směrnicemi a zákonem. 
D. Holman – žádá do 24. 12. 2014 zaslat v režimu komentářů návrhy tajemnice a to všem radním. 
Nyní stahuje materiál z jednání. 
 
Návrh usnesení: RM schvaluje směrnici „Metodické pokyny pro organizaci společenských akcí 

města Kuřim“. 
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20. Informace o návrhu vodného a stočného pro rok 2015 
(Předkladatel: Mgr. Ing. Drago Sukalovský, zpracovatel: Ing. Pavla Kubová) 
 
V návaznosti na smlouvu o provozování vodovodů a kanalizací pro veřejnou potřebu města Kuřimi 
Brněnské vodárny a kanalizace, a.s. zaslaly návrh cen vodného a stočného pro rok 2015. 
 
Nárůst tarifů činí celkem 5,4 % oproti roku 2014. 
 

ROK vodné stočné celkem Kč Za užívání 
infrastruktury 

 Kč/m
3 

Kč/m
3 

(bez DPH) Kč 

 (bez DPH) (bez DPH)  (bez DPH) 

2009 24,27 27,73 52 4 700 000,- 
2010 24,27 27,73 52 4 700 000,- 

2011 25,51 29,19 54,7 5 100 000,- 

2012 26,31 30,10 56,41 5 600 000,- 

2013 27,30 31,49 58,79 6 200 000,- 

2014 29,33 32,36 61,69 7 700 000,- 

2015 30,43 34,62 65,05 8 900 000,- 

 
Nájemné navrhuje společnost Brněnské vodárny a kanalizace pro rok 2015 ve výši 8.900.000 Kč, což 
je o 16% navýšení oproti roku 2014. 
 
Přílohy: A - dopis 
 
Přijaté usnesení: 678/2014 - RM schvaluje návrh tarifů vodného a stočného pro rok 2015, 

navrženého společností Brněnské vodárny a kanalizace, a.s., se sídlem Hybešova 
254/16, 657 33 Brno. 

Hlasováno 
Pro: 5 (D. Sukalovský, D. Holman, L. Ambrož, P. Ondrášek, J. Vlček). 
 
 
 

21. Přestavba kotelny na víceúčelový sál - dodatek č. 4 
(Předkladatel: Mgr. Ing. Drago Sukalovský, zpracovatel: Ing. Jindřiška Honců) 
 
V souvislosti s realizací akce "Přestavba kotelny na víceúčelový sál na ul. Popkova ", žádá OI 
o schválení uzavření dodatku č. 4 ke smlouvě o dílo. Předmětem dodatku jsou méněpráce v hodnotě 
30.000 Kč bez DPH, které spočívají v odpočtu položek za provedení sádrokartonových podhledů 
v sociálním zařízení, které nebyly provedeny z důvodů vedení VZT - byla by snížena světlá výška 
místností. 
 
Původní cena dle dodatků 1, 2, 3: 
Cena bez DPH  5.380.152,68 Kč 
 
Návrh nově sjednané ceny dle dodatku č. 4: 
Cena bez DPH  5.350.153,- Kč 
 
Přílohy: A - dodatek č. 4 
 
 
 
Přijaté usnesení: 679/2014 - RM schvaluje uzavření dodatku č. 4 ke smlouvě o dílo č. 2014/D/0038 

pro stavbu „Přestavba kotelny na víceúčelový sál, ul. Popkova, Kuřim“ se 
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společností KALÁB-stavební firma, spol. s r.o., Vídeňská 849/15, 639 00 Brno, 
IČ 49436589, který spočívá v odpočtu méněprací. 

Hlasováno 
Pro: 5 (D. Sukalovský, D. Holman, L. Ambrož, P. Ondrášek, J. Vlček). 
 
 
 

22. Zápis komise stavební dne 15. 12. 2014 
(Předkladatel: Mgr. Ing. Drago Sukalovský, zpracovatel: Radka Svobodová) 
 
Dne 15. 12. 2014 proběhlo jednání komise stavební Města Kuřimi. 
Na programu byly projednány žádosti fyzických a právnických osob. 
 

1. Volba místopředsedy komise stavební 
2. Osazení dvou balkonů v BD Na Královkách 896, Kuřim 
3. Novostavba RD na ul. Vojtova, parc. č. 2346 v k. ú. Kuřim 
4. Studie novostavby RD na ul. Tišnovská 58, Kuřim 
5. Studie - stavební záměr přístavby ZŠ Jungmannova, Kuřim  

 
Přílohy: A – zápis 
 
 
Na jednání se dostavil v 15,59 hod. S. Bartoš – vedoucí odboru investičního. 
 
 
Diskuse: 
D. Sukalovský – byl by pro vypsání výběrového řízení na městského architekta. Zjistí k tomu 
informace. 
D. Holman – byl by pouze pro částečný úvazek. Jeho vytížení by nebylo na 100 %. 
 
Bod č. 1 - schvaluje 
Přijaté usnesení: 680/2014 - RM jmenuje místopředsedou komise stavební Ing. arch. Petra Němce. 
Hlasováno 
Pro: 5 (D. Sukalovský, D. Holman, L. Ambrož, P. Ondrášek, J. Vlček). 
 
 
Bod č. 2 – schvaluje 
Zdrželo se: 5. 
D. Sukalovský – komise schválila a doporučila dodržet podmínku shodnosti apod. Přesto s tím 
nesouhlasí a zdrží se hlasování. 
L. Ambrož – podobný balkon se povolil na ul. Bezručova. Měli bychom postupovat stejně. 
D. Sukalovský – myslí si, že se to na ul. Bezručova nepovolilo. Žádá vedoucího odboru investičního, 
aby toto prověřil. 
S. Bartoš – řešením je vyhotovení studie na celý dům včetně možného zatížení. Potom budou daná 
pravidla pro dalšího zájemce v tomto bytovém domě. Dále vše řešit v kontextu s okolními domy. 
J. Vlček – moc s tím nesouhlasí. 
 
 
Bod č. 3 – schvaluje 
Pro: 5. 
S. Bartoš – neodpovídá území. Bylo by lépe mít pohledovou studii ulice. 
D. Sukalovský – žádá dále jednat s investorem o odstupových záležitostech, o podlažnosti a celkovém 
objemu stavby. 
L. Ambrož – měl by dodržet uliční čáru a odstupové vzdálenosti. 
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Bod č. 4 – schvaluje 
Pro: 5. 
 
S. Bartoš – nerozumí, proč nejsou řešeny okapy a svod vody ze střechy, proč střecha nemá přesah 
apod. 
D. Sukalovský – žádá dále jednat s investorem o parkování a vzhledu objektu a řešení, které chybí. 
 
 
Bod č. 5 – bere na vědomí 
Pro: 5. 
 
 
Přijaté usnesení: 681/2014 - RM bere na vědomí závěry z jednání komise stavební ze dne 15. 12. 

2014 v bodě 5, schvaluje body 3, 4, neschvaluje bod 2. 
Hlasováno 
Pro: 5 (D. Sukalovský, D. Holman, L. Ambrož, P. Ondrášek, J. Vlček). 
 
 
 

23. Dodatek ke smlouvě o dotaci 
(Předkladatel: Mgr. Ing. Drago Sukalovský, zpracovatel: Mgr. Radim Novák, DiS.) 
 
Na základě Smlouvy o poskytnutí dotace z rozpočtu Jihomoravského kraje č. 026399/14/OKH 
obdrželo město Kuřim dotaci na realizaci projektu „ Generální oprava vozidla JSDH Kuřim - Tatra 148 
s vysokozdvižnou plošinou“. Z Výše uvedené smlouvy vyplývá, že dotaci je nutné vyčerpat do 31. 12. 
2014. Vzhledem k náročnosti celé investiční akce město požádalo KÚ JMK o posun termínu čerpání 
dotace do 30. 6. 2015, což řeší předkládaný dodatek. 
 
Přílohy: A - dodatek 
 
Přijaté usnesení: 682/2014 - RM schvaluje uzavření dodatku č. 1 ke smlouvě č. 026399/14/OKH 

o poskytnutí dotace z rozpočtu Jihomoravského kraje, se sídlem Žerotínovo nám. 
3/5, 601 82 Brno, IČ 70888337 pro město Kuřim na akci „Generální oprava vozidla 
JSDH Kuřim - Tatra 148 s vysokozdvižnou plošinou“. 

Hlasováno 
Pro: 5 (D. Sukalovský, D. Holman, L. Ambrož, P. Ondrášek, J. Vlček). 
 
 
 

24. Přidělení bytu v Domě s pečovatelskou službou Kuřim 
(Předkladatel: Mgr. Ing. Drago Sukalovský, zpracovatel: Mgr. Miloslava Bártová) 
 
V měsíci prosinci 2014 se uvolní 2 byty v Domě s pečovatelskou službou. Žádosti žadatelů o umístění 
v DPS byly projednány v komisi pro přidělování bytů v DPS Kuřim dne 15. 12. 2014. Komise 
doporučuje předloženému návrhu vyhovět. 
 
Přílohy: A - zápis o výběru žadatele 

B - zápis ze šetření 
C - pořadník žadatelů 

 
Přijaté usnesení: 683/2014 - RM schvaluje na základě návrhu komise pro přidělování 2 bytů 

v Domě s pečovatelskou službou Kuřim přidělení bytu v DPS v prosinci 2014 dle 
zápisu. 

Hlasováno 
Pro: 5 (D. Sukalovský, D. Holman, L. Ambrož, P. Ondrášek, J. Vlček). 
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25. Smlouva o souhlasu s realizací stavebního záměru na 
pozemcích ve vlastnictví ČR – ÚZSVM – II/385 Kuřim průtah 
(Předkladatel: Mgr. Ing. Drago Sukalovský, zpracovatel: Silvie Peřinová) 
 
Pro realizaci městské části akce II/385 Kuřim průtah je nutné uzavřít předkládanou Smlouvu 
o souhlasu s realizací stavebního záměru na pozemcích ve vlastnictví ČR - ÚZSVM - II/385. Převážná 
část dotčených pozemků je ve vlastnictví města, 9 parcel je ve vlastnictví ÚZSVM. Po realizaci stavby 
budou pozemky zaměřeny a bezplatně převedeny na město Kuřim. 
 
Přílohy: A - smlouva 
 
Diskuse: 
S. Bartoš – akci vyvolala Správa a údržba silnic (dále jen SÚS) ohledně bezhlučného povrchu. Záměr 
proběhne výhradně na pozemcích Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových (dále jen 
ÚZSVM) – všechny ostatní záležitosti za obrubníkem komunikace po baráky udělá město. Naše akce 
je převážně na našich pozemcích a částečně po pozemcích ÚZSVM. Dopředu ale nehodlají pozemky 
předat – na základě této smlouvy nám dají stavební povolení a můžeme stavět. Po realizaci bude 
provedeno geometrické zaměření a stát na nás vše bezplatně převede. Budou dělat nové přechody, 
zastávky. Myslí si, že SÚS ještě výběrové řízení nespustila. 
D. Sukalovský – zadávací řízení už spustili. 
 
Přijaté usnesení: 684/2014 - RM schvaluje uzavření Smlouvy o souhlasu s realizací stavebního 

záměru na pozemcích ve vlastnictví ČR - ÚZSVM - II/385 Kuřim průtah s Českou 
republikou - Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových, se sídlem 
Rašínovo nábřeží 390/42, Nové Město, 128 00 Praha 2, IČ 69797111. 

Hlasováno 
Pro: 5 (D. Sukalovský, D. Holman, L. Ambrož, P. Ondrášek, J. Vlček). 
 
 
 

26. Mobilní regálový systém pro archiv 
(Předkladatel: Mgr. Alena Zimmermannová, zpracovatel: Silvie Peřinová) 
 
Záměrem města je zvýšit skladové kapacity archivu umístěného v 1. PP. OI provedl poptávku na 
pořízení mobilních regálů. Bylo osloveno celkem 6 dodavatelů, nabídku podalo 5 dodavatelů. 

• Základní parametry poptávky: 
- Celková šířka regálů 730 mm (2x 350 + sloupek) 
- Výška polic 300 mm (mezi policemi) 
- Mechanický posuv - ovládací volant 
- Uzamčení regálů pro jednotlivé odbory (s možností odsunu uzamčených regálů) 
- Instalace systému na etapy - bez nutnosti vyklizení celého archívu! 
- Uvedení dodací lhůty - nejlépe leden 
- Uvedení celkové délky polic - bm 

- Uvedení ceny v provedení pozink / RAL  
- Uvedení nosnosti police na 1bm 

• Zvlášť bude uvedena cena za doplňky (počet bude upřesněn podle nutnosti a obsazenosti archivu 
jiným odborem): 

- Uzamčení regálů pro jednotlivé odbory (s možností odsunu uzamčených regálů) 
- Pevná záda mezi policemi 
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Cenové nabídky bez DPH: 
 

 Náze

v 

Celkem 

metrů 

polic 

Celková cena 

bez doplňků - 

pozink 

Cena za 

bm 

Instalace 

na etapy 

Pevná 

záda / 

ks 

Zamykání 

regálů /ks 

1 DIRP, 

s.r.o. 

325,44 

bm 

247 500 Kč 760,50 Kč NE 2 750 Kč 2 060 Kč 

2 ORG

ATEC 

spol. 

s r.o. 

403,20 

bm 

295 950 Kč 734 Kč NE 3 500 Kč 1 800 Kč 

3 BEG 

Bohe

mia, 

spol. 

s r.o. 

403,20 

bm 

294 000 Kč 729,16 Kč ANO 4 000 Kč 1 750 Kč 

4 K - 

Logis

tik, 

spol. 

s r.o. 

425,6 

bm 

334 000 Kč v 

provedení 

RAL 

784,77 Kč ANO 7 000 Kč 2 500 Kč 

5 KRE

DIT 

spol. 

s r.o. 

367,20 

bm 

216 520 Kč 589,65 Kč NE 4079 Kč 3 500 Kč 

 
 
6. STORE Business s.r.o. z časových a kapacitních důvodů odmítli 
 
Regálové vozy se budou pohybovat po kolejnicích upevněných k podlaze, ke kolejnicím budou 
přidány nášlapové klíny. Případné vyrovnání podlahy mezi kolejnicemi by bylo provedeno „falešnou“ 
podlahou (desky + lino) v ceně cca 18.000 Kč. 
Dle doporučení výrobce a po osobní prohlídce referenční zakázky OI doporučuje provedení polic 
regálů v barvě RAL (po určité době dochází k černání pozinkovaných polic a může dojít 
k znehodnocení archivovaných materiálů). 
 
OI doporučuje radě města nabídku společnosti BEG Bohemia spol. s r.o. Tato společnost podala 
druhou nejlevnější nabídku a splnila požadavek instalovat regálový systém na etapy (bez nutnosti 
vyklizení celého archivu). Současně to umožňuje případné rozšíření archivu do vedlejší místnosti. 
Dodací lhůta je u všech společností cca 6 - 8 týdnů od objednání (mimo vánoční svátky). Realizace se 
předpokládá na leden až polovinu února. 
 
Cenový předpoklad - výrobce BEG Bohemia 

- Regálová sestava, provedení pozink   294.000 Kč 

- Příplatek za barvu RAL       41.000 Kč 

- Pevná záda mezi regály (předpoklad 3 ks)    12.000 Kč 

- Uzamykání regálů (předpoklad 3 ks)       5.250 Kč 

Celkem předpokládaná cena    352.250 Kč 

 
Přílohy: A - půdorys 

B - náhled 
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Diskuse: 
P. Ondrášek – ptá se, zda společnost s nejnižší nabídkou dala pevné stanovisko s možností 
etapizace? Třeba by byli schopní podmínku splnit. 
S. Bartoš – s každým jsme podmínky podrobně probírali. 
A. Zimmermannová – byli se podívat v Brně v archivu společnosti Kooperativa. Tuto zakázku dělala 
společnost BEG. 
D. Holman – akce není záměrem města. 
A. Zimmermannová – je to záměrem MěÚ Kuřim. 
D. Holman – kdo schválil výzvu? 
A. Zimmermannová – na minulém jednání rady města bylo řečeno, že máme společnosti napřímo 
oslovit. Udělali jsme to i z časových důvodů. 
D. Holman – nevzpomíná si na takový pokyn. Kdo hodnotil nabídky? 
S. Bartoš – na minulém jednání rady města bylo řečeno, že máme dodat 5 nabídek. 
A. Zimmermannová – nabídky hodnotila ona, S. Bartoš a S. Peřinová. 
D. Holman – nesouhlasí s takovým postupem. 
J. Vlček – na minulém jednání rady města se o tomto opravdu jednalo. Pokud s tím D. Holman 
nesouhlasil, měl už tehdy akci zastavit. 
D. Holman – 5 nabídek tedy bylo získáno, ale mělo se dále postupovat podle směrnice. 
J. Vlček – o tomto se diskutovalo opravdu až na konci minulého jednání rady města. Pokud nebyly 
dány jasné postupy, potom je mohou stanovit nyní a materiál schválit později. 
D. Holman – materiál by mohl být předložen do rady města dne 22. 12. 2014 podle jasných pravidel. 
Směrnice se dělají proto, aby se dodržovala pravidla a bylo vše transparentní. 
L. Ambrož – žádá upravit směrnici. 
D. Holman – může souhlasit, že v tomto případě vše uzavřeli v zájmu věci, i když všichni znají jeho 
názor. 
J. Vlček – ptá se, proč je barva za příplatek? 
S. Bartoš – nerez černí – na doporučení bude lépe regály nalakovat, natřít apod. 
 
Přijaté usnesení: 685/2014 - RM souhlasí s realizací mobilního regálového systému pro archiv od 

společnosti BEG Bohemia, spol. s r. o. dle zápisu. 
Hlasováno 
Pro: 4 (D. Sukalovský, D. Holman, L. Ambrož, J. Vlček) Zdržel se: 1 (P. Ondrášek). 
 
 
 
Z jednání odešel v 18,34 hod. P. Ondrášek. 
 
 
 

27. Dodatek k nájemní a provozní smlouvě 
(Předkladatel: Mgr. Ing. Drago Sukalovský, zpracovatel: Ing. Pavla Kubová) 
 
Přijaté usnesení: 686/2014 - RM schvaluje uzavření Dodatku č. 67 k Nájemní a provozní smlouvě 

uzavřené s Brněnskými vodárnami a kanalizacemi, a.s., IČ 46347275, se sídlem 
Hybešova 254/16, Brno. 

Hlasováno 
Pro: 4 (D. Sukalovský, D. Holman, L. Ambrož, J. Vlček) Nepřítomen: 1 (P. Ondrášek). 
 
 
 

28. RŮZNÉ 
 
D. Holman – ptá se, zda by byla možnost uvažovat o přebudování bytu v ZŠ Komenského na dvě třídy 
družiny? 
D. Sukalovský – pokud se byt nepronajme na dobu neurčitou, potom ho využijme jako družinu. 
D. Holman – provozně by to zařídit šlo. 
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S. Bartoš – je nutné posouzení nosných zdí. To podléhá stavebnímu povolení nebo ohlášení. 
Dispozice bytu je daná. Bylo by lépe vhodně využít prostory, které tam jsou a uzpůsobit prostory 
provozu družiny. Tzn. navrhnout dispoziční řešení a nechat posoudit nosné zdi. 
D. Holman – žádá, aby na tomto p. Peřinová začala neprodleně pracovat. 
 
 
D. Holman – nikdo zatím nezaslal žádné připomínky k ceníku na pronájem prostor „kotelny“ na ul. 
Popkova. Ptá se, kdo návrh nového ceníku předloží? Žádá tento materiál předložit do dalšího jednání 
rady města včetně všech návrhů k hlasování. 
J. Vlček – ptá se, zda může využít prostory „kotelny“ k pořádání stranických schůzí a zda bude hradit 
provozní náklady? 
D. Holman – mohou se zde scházet spolky i politické strany a to bez úhrady nájmu apod. Bude 
sepsána smlouva. Ale i nízkému poplatku se nebrání. 
S. Bartoš – prostor lze pronajímat na třetiny. 
D. Holman – toto je na organizátorovi, jak si pronájmy uspořádá. 
P. Ondrášek – jako společenská místnost by se dal využít i prostor na stadionu. 
D. Holman – společenská místnost bude funkční jako klubovna pro sportovní kluby, která bude ve 
správě D. Břenka. Základní výbava tam je, ale budou další požadavky na doplnění. Navazující šatna 
bude mít užití jako masážní místnost sloužící všem. Bude zde televizor, na kterém se dají pouštět 
záznamy zápasů. Do rady města bude předložen materiál na pořízení televizoru z drobných investic. 
Tento předloží jako předkladatel. 
J. Vlček – opravu plotu na Podlesí kolem hřiště a střídací lavice pro házenou by také mohla schválit 
rada města. 
P. Ondrášek – nejdříve musí zastupitelstvo potvrdit závěry sportovního výboru. Toto může řešit rada 
města nejdříve v pondělí 22. 12. 2014. 
 
 
D. Holman – žádá vedoucího odboru investičního, aby inicioval přemístění dětských atrakcí 
z pumptrekového hřiště, jsou nebezpečné pro dané místo. 
S. Bartoš – stavba je zkolaudovaná. Musí vše probrat se stavebním úřadem. Možnost přemístění 
prověří. 
D. Holman – návrh na opravu plotu u hřiště na Podlesí žádá předložit do rady města. Ale pouze 
vyčlenění peněz na materiál, práce si udělají sami. Formulaci usnesení žádá korigovat s Ing. 
A. Varmužkou. 
S. Bartoš – upozorňuje, že to není investice do našeho majetku. 
 
 
J. Vlček – ptá se, jak je to se střídacími lavicemi? 
D. Holman – ptá se, zda se střídačky budou rekonstruovat? 
P. Ondrášek – už 2 x žádali o dotaci z JMK, bohužel neúspěšně. Nyní by spíše plechové střídačky 
zrekonstruovali. Myslí si, že investice bude do 100 tisíc Kč. Ptá se, zda jsou betonářské práce 
součástí zakázky nebo by šlo pouze o dodání střídaček? 
D. Holman – musíme definovat zadání. Mohlo by se poptat i pro nové střídačky. 
P. Ondrášek – vše má zpracováno. 
D. Holman – bude se jednat o zakázku do 100 tisíc Kč. Mohlo by se uvažovat o začlenění do akce 
„tribuna“. 
D. Holman – pokud jsou schopni toto do vánoc vysoutěžit, potom navrhuje okamžitě jednat. 
S. Bartoš – vše co je schváleno, tak přechází do ledna. 
D. Holman – s tím váhá. Toto by se dalo zahrnout do drobných investic a potom lze realizovat v lednu. 
S. Bartoš – prověří stav financí v drobných investicích. 
 
 
P. Ondrášek – pumptrekové hřiště – město provedlo stavební úpravy. Organizace Hardbikers 
požádala o dotaci ve výši 13.000 Kč na úpravy hřiště, zeminu, travní semeno, štěrk, lavičky, apod.… 
Ale sportovní výbor toto neschválil. Pozemek je města Kuřim. 
D. Holman – žádá definovat celek, co vše se udělá. 
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S. Bartoš – pozemek je pronajatý a stavba je jejich. Buď řešit jako dotaci nebo realizovat jako akci 
města. Bylo by dobré podívat se, jaké podmínky má uzavřená smlouva. 
D. Holman – žádá S. Bartoše, aby kontaktoval L. Stříže a společně nad tím jednali. 
S. Bartoš – k jednání žádá i odbor majetkoprávní. 
 
 
D. Holman – informuje o anketě na ZŠ Tyršova o možnosti nabídky výběru ze dvou jídel. Čeká na 
vyhodnocení ankety. 
 
 
Starosta svolává mimořádné jednání Rady města Kuřimi dne 22. 12. 2014 od 9 hod. 
 
 
Starosta ukončil jednání RM v 18,39 hodin. 
 
 
 
 
 
 
 
 
Mgr. Ing. Drago Sukalovský PaedDr. David Holman 
starosta města místostarosta města 
 
 
 
 
 
 
 
Ověřovatel zápisu: Bc. Jan Vlček 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
V Kuřimi dne 17. 12. 2014 
 
Zapsala: Petra Glosová 
 
 
 
Materiály: 
1 Plnění usnesení Rady města Kuřimi ke dni 10. 12. 2014 

1A - plnění usnesení RM 
2 Zdeňka Havránková - přechod nájmu  
3 Františka Kalová - splátkový kalendář 
4 Vyřazení majetku města 
 4A - vyřazovací protokoly 
5 Milan Fikar – pacht městského pozemku na zahrádku 
 5A - situace 



 
 

 

24 

 

 5B - pachtovní smlouva 
6 Radek Boušek – žádost o změnu užívání pronajatého pozemku  
 6A - situace 
 6B - žádost 
 6C - situace 
 6D - dodatek č. 1 k NS 
7 Dodatek č. 1 k SOD "Komplexní úklid prostor podchodu žst. Kuřim" 
 7A - dod.č. 1 SOD 
8 Sportovně rekreační plocha Kuřim - uzavření smlouvy na dodávku vody 
 8A - smlouva 
9 Kuřim – odkanalizování ulice Hybešova, změna projektu 
 9A - situace 
 9B – příspěvek RM 
 9C - vyjádření města 
10 Výběrové řízení "Rekonstrukce komunikace ul. Bezručova čtvrť a ul. Na Zahrádkách v 

Kuřimi" 
 10A - výzva k podání nabídek 
 10B - zadávací dokumentace 
 10C - návrh smlouvy o dílo 
11 Dodatek č. 1 ke smlouvě č. 2014/O/0086 – Andrea Pěluchová  
 11A - dodatek č. 1 
12 Výběrové řízení na dodavatele sortimentu tiskovin, reklamních předmětů a razítek 
 12A – výzva 

12B - rámcová kupní smlouva 
13 Sociální fond 2015 
14 Dodatek - terminál od KB 
 14A - dodatek 
15 Schválení dodatku smlouvu s Věznicí Kuřim 
 15A - dodatek 
16 Výroční zprávy o činnosti školských PO 
17 Výroční zprávy o činnosti školských PO 
18 Výroční zprávy o činnosti školských PO 
19 Metodické pokyny pro organizaci společenských akcí města Kuřimi 
 19A - metodické pokyny 
 19B - přehled médií 
20 Informace o návrhu vodného a stočného pro rok 2015 
 20A – dopis  
21 Přestavba kotelny na víceúčelový sál  - dodatek č. 4 
 21A - dodatek č. 4 
22 Zápis komise stavební dne 15. 12. 2014 
 22A - zápis komise stavební 
23 Dodatek ke smlouvě o dotaci 
 23A - dodatek 
24 Přidělení bytu v Domě s pečovatelskou službou Kuřim 
 24A - zápis o výběru žadatele 
 24B - zápis ze šetření 
 24C - pořadník žadatelů 
25 Smlouva o souhlasu s realizací stavebního záměru na pozemcích ve vlastnictví ČR – 

ÚZSVM – II/385 Kuřim průtah 
 25A - smlouva 
26 Mobilní regálový systém pro archiv 
 26A – půdorys 
 26B – náhled 
27 Dodatek k nájemní a provozní smlouvě 
 27A - dopis 


