
 
 

 

1 

 

Z á p i s 
 

ze schůze Rady města Kuřimi č. 1/2015 konané dne 14. 01. 2015 
 
Přítomni:  
Mgr. Ing. Drago Sukalovský – starosta 

PaedDr. David Holman - místostarosta, Mgr. Ladislav Ambrož, Ing. Petr Ondrášek, Bc. Jan Vlček – 

členové rady města. 
 
 
Mgr. Alena Zimmermannová – tajemnice úřadu 
 
 
Ověřovatel zápisu: Ing. Petr Ondrášek 
 
 
Starosta zahájil zasedání RM v 14,07 hodin, úvodem bylo přítomno 5 členů RM, tedy nadpoloviční 
většina. RM je usnášeníschopná. 
 
 
 
Program: 
 

1 Plnění usnesení Rady města Kuřimi ke dni 07. 01. 2015 

2 Výměna bytu č. 1118/8 

2/1 Výměna bytu č. 1118/8 

3 Roman Pekárek – žádost o ubytování 

4 E.ON Distribuce, a.s. – zřízení věcného břemene pro stavbu „Kuřim, Dušínova, sm. 
NNk, Město, hř, p. č. 4487/1“ 

5 Dodatek č. 1 ke smlouvě o poskytnutí podpory ze SFZP pro Zateplení hasičské zbrojnice 

6 Stav projektu "Městská sportovní hala Kuřim" 

7 ZŠ Kuřim Jungmannova vybudování nových výukových kapacit – přestavba, výsledek 
VŘ 

8 Termín podání žádosti o přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání a návrh kritérií pro 
přijímání 

8/1 Termín podání žádosti o přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání a návrh kritérií pro 
přijímání 

9 Zřízení další zkušební místnosti 

10 Farmářské trhy - ukončení pořádání 

11 Platový výměr ředitelky CSSK 

12 Zřízení organizační složky Sportovní zařízení města 

13 Metodické pokyny pro organizaci společenských akcí města Kuřimi 

14 Zápis z prvního jednání komise školské ze dne 16. 12. 2014 

15 Závěry komise životního prostředí ze dne 16. 12. 2014 

16 Zápis komise stavební dne 05. 01. 2015 

17 Komunitní plán sociálních služeb 
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18 Zajištění zařazení SOŠ a SOU Kuřim, s.r.o. do projektu Centrum odborného vzdělávání 
pro strojírenství 

19 Souhlas s užitím znaku města Kuřimi 

20 Zápis z komise dopravy dne 15. 12. 2014 

20/1 Zápis z komise dopravy dne 15. 12. 2014 

21 Zápis z komise dopravy 12. 01. 2015 

22 Zápis komise stavební dne 12. 01. 2015 

23 Společenské a kulturní centrum - zrušení zadávacího řízení 

24 Závěry komise životního prostředí ze dne 13. 01. 2015 

25 Různé 

 
 
 

1. Plnění usnesení Rady města Kuřimi ke dni 07. 01. 2015 
(Předkladatel: Mgr. Ing. Drago Sukalovský, zpracovatel: Petra Glosová) 
 
Zůstávají nesplněna usnesení, jejichž naplnění závisí na spolupráci s druhou stranou. 
 
Odbor investiční žádá o prodloužení termínu plnění usnesení: 
č. 618/2014 - do 30. dubna 2015 
Důvod: Na konci ledna bude vybrán zhotovitel na opravu dvou stok, do konce března by měly být obě 
opravy hotové. 
 
Odbor majetkoprávní žádá o prodloužení termínu plnění usnesení: 
č. 279/2012 - do 30. 09. 2015 
Důvod: Investor stavby byl v prosinci 2012 upozorněný, že dosud nepředložil potřebné doklady 
k uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene. Investor přislíbil, že potřebné dokumenty v nejbližší 
době předloží. Smlouva o zřízení věcného břemene bude uzavřena mezi městem Kuřim a JMP Net 
s.r.o. 
 
č. 670/2013 - do 31. 12. 2015 
Důvod: Jedná se o věcné břemeno ke svodnici dešťové kanalizace v lokalitě Díly za Sv. Janem. 
Manželé Šmerdovi podpis smlouvy přislíbili, ale nakonec smlouvu nepodepsali. 
OMP se pokusí manž. Šmerdovi přesvědčit. 
 
Přílohy: A - plnění usnesení RM 
 
Přijaté usnesení: 1/2015 - RM bere na vědomí plnění usnesení Rady města Kuřimi ke dni 07. 01. 

2015 a prodlužuje termín plnění usnesení č. 618/2014 do 30. 04. 2015, usnesení 
č. 279/2012 do 30. 09. 2015 a usnesení č. 670/2013 do 31. 12. 2015. 

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

12. Zřízení organizační složky Sportovní zařízení města 
(Předkladatel: PaedDr. David Holman, zpracovatel: PaedDr. David Holman) 
 
Vzhledem k tomu, že není možné dál provádět správu sportovního areálu města zprostředkovaně přes 
Wellness Kuřim a také vzhledem k tomu, že po dokončení výstavby nových hřišť na Dílech za Sv. 
Janem a na Podlesí je nutné začlenit správce těchto hřišť, proběhla diskuse o novém organizačním 
formátu a napojení na organizační strukturu městského úřadu, resp. města. 
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Současné byli po konzultacích s místními občanskými sdruženími vybráni noví správci hřišť - na 
Dílech pan Stanislav Kadlec a na Podlesí pan Jan Trojan. K povinnostem správců patří údržba a úklid 
hřiště, drobné opravy, zajištění rezervací, rozsvícení světel apod. V neposlední řadě i komunikace 
s nadřízenou osobou, která bude odpovědná za správu sportovních zařízení města. 
K městským sportovním zařízením patří i objekt sportovního areálu, který dosud spravovala 
společnost Wellness Kuřim s.r.o. a částku za správu městu fakturovala. Aby nedošlo k tomu, že každé 
hřiště bude spravováno jinou organizací, doporučujeme tento stav narovnat - řešit správu sportovních 
zařízení města komplexně. Nabízí se dvě možná řešení: 
 
Varianta č. 1 
 
Zřízení nové organizační složky města s názvem Sportovní zařízení města. Do organizační složky 
budou zahrnuti uvedení správci hřišť (dohody o pracovní činnosti), dále p. Kovanda - dosud 
zaměstnanec společnosti Wellness Kuřim, který se stará o stadion (hlavní pracovní poměr), další 
"dohodáři", kteří působí dosud na stadionu a pan David Břenek. V této variantě by bylo, že by funkci 
vedoucího vykonával David Břenek, a to na částečný pracovní úvazek. 
V současnosti je David Břenek zaměstnancem Wellness Kuřim a jeho pracovní činnosti lze v poměru 
cca 2:1 rozdělit mezi práci pro Wellness Kuřim a práci pro město Kuřim (správu sportovního areálu). 
Tajemnice MěÚ kombinaci dvou pracovních úvazků u pozice vedoucího nepovažuje za vhodnou, 
i když zákoník práce takový postup připouští a takové rozdělení odpovídá i faktickému rozdělení 
pracovních náplní. 
V případě, že by byl p. Břenek vedoucím OS jmenován, byl by počet zaměstnanců organizační složky: 
2 (další pracovníci by dále najímáni na dohody o pracovní činnosti, resp. o provedení práce). 
 
Zřízení nové organizační složky schvaluje zastupitelstvo města, rada města jmenuje vedoucího 
organizační složky a stanoví počet zaměstnanců organizační složky (dohodáři se do počtu 
zaměstnanců nezapočítávají). OS nemá právní subjektivitu, navenek tedy jedná jménem města 
a v rozpočtu města je pro ni vyčleněn ORG. 
Příkazcem finančních operací by byl vedoucí organizační složky, kontrolní roli správce rozpočtu by 
vykonával místostarosta dle organizačního řádu odpovědný mj. za oblast tělovýchovy. 
 
Varianta č. 2 
 
Druhou možností, kterou nyní preferuje tajemnice MěÚ, je nezřizovat novou organizační složku, ale 
jednoho současného zaměstnance, pana Kovandu, a ostatní dohodáře převést pod město Kuřim, 
nikoliv pod městský úřad. V takovém případě, kdy zaměstnanci města nejsou zařazeni do úřadu, jsou 
podřízeni starostovi. Starosta by pak pověřil jejich řízením tajemnici MěÚ. Následovalo by převedení 
zaměstnance Wellness Kuřim, pana Kovandy, pod nového zaměstnavatele (město Kuřim) a uzavření 
dohod mimo pracovní poměr s ostatními „dohodáři“, včetně Davida Břenka, kterého by následně 
tajemnice pověřila zastupováním ve věci řízení „okruhu“ jí podřízených zaměstnanců, jejichž pracovní 
náplní je správa sportovních zařízení města. 
 
I v případě varianty č. 2 by byl vyčleněn ORG v rozpočtu města. 
Příkazcem finančních operací by byla tajemnice MěÚ, kontrolní roli správce rozpočtu by vykonával 
místostarosta dle organizačního řádu odpovědný mj. za oblast tělovýchovy. 
Tajemnicí pověřený zástupce, např. pan Břenek, by ovšem nadále neměl pravomoc příkazce, jakou 
běžně disponují osoby odpovědné za „Orgy městského rozpočtu“. 
 
 
Na jednání se dostavil v 14,11 hod. David Břenek – zaměstnanec Wellness Kuřim. 
 
 
Diskuse: 
D. Břenek – on sám úvazek krátit nechce. 
D. Holman – jedná se o formalitu, nyní činnosti stejně propojuje. 
D. Břenek – po práci na wellness se stará i o stadion. Ale nechce, aby mu úvazek na wellness 
rozdělovali. Ptá se, zda to musí být organizační složka obce? 
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D. Holman – nemusí. K úvaze je předložena i varianta, kdy sportovní zařízení budou spadat přímo pod 
město, pak je ze zákona řídí starosta a on pravděpodobně deleguje řízení na tajemnici úřadu. Ta by to 
nemohla stíhat, tak by pověřila D. Břenka, aby pracovní skupinu koordinoval. Ale ten, kdo jen 
koordinuje, nemůže fakticky rozhodovat. S každým dokladem na proplacení by jednotliví správci hřišť 
běhali za D. Břenkem a ten za tajemnicí, tajemnice by pak jako příkazce musela správci rozpočtu 
odůvodnit každou fakturu či účet. Za vše by byla zodpovědná tajemnice. Potom by se mohlo stát, že 
ten, kdo má rozhodovat se na vše jen ptá jakéhosi koordinátora. Já preferuji, aby ten, kdo skutečně 
řídí, měl skutečné pravomoce. A nechci, aby těch cca 6 lidí fakticky řídil někdo bez pravomocí 
a odpovědnosti. Proto preferuji zřízení organizační složky, která sice taky není bez vady, ale dává 
správě sportovních zařízení jasnou formu a řád. 
J. Vlček – zkracovat úvazek je nesmysl pro pana Břenka, a to do budoucna kvůli odvodům apod. Ptá 
se, zda nejde nechat 100% úvazek na wellness a v organizační složce by měl p. Břenek částečný 
úvazek? 
A. Zimmermannová – o zkráceném úvazku na wellness neuvažujme, jednatel wellness si to nepřeje. 
Do jmenované funkce můžeme dát 0,3 úvazku. Ptá se, zda je potřeba zřizovat organizační složku? 
Bude tam 5 pracovníků na dohodu a 1 zaměstnanec. 
D. Holman – tato varianta je pro něj možná. Upozorňuje na to, že by mohl být problém s 1/3 úvazkem. 
A. Zimmermannová – nemyslí si, že by to vadilo. 
D. Holman – chce jasnou strukturu. Kdo toto povede, kdo bude správcem, kdo správcem rozpočtu 
apod. Proto preferuje zřízení organizační složky. 
A. Zimmermannová – také lze řešit komplexně formou příspěvkové organizace. 
P. Ondrášek – bavíme se o zřízení organizační složky pro sportovní areál, ale obdobné věci řešíme 
i jinde a možná by bylo vhodné mít komplexní správu všech budov v majetku města. Prostě jednoho 
člověka orientovaného v údržbě budov. Ten by pak naplnil svou činností celý úvazek a mohl mít na 
starost také údržbu pro penzion, školky a podobně. 
D. Břenek – ano, funguje to takhle ve spoustě měst. 
D. Sukalovský – navrhuje nyní tento materiál uzavřít nějakým rozumným řešením. 
P. Ondrášek – chtěl by se více věnovat myšlence organizační složky pro správu budov. Ve větších 
městech je to samozřejmost, ale jsou také příklady menších měst, kde to má smysl, bylo by dobré mít 
srovnání s jinými městy naší velikosti. 
A. Zimmermannová – v Hustopečích mají všechny samosprávné záležitosti mimo úřad a mají zřízenu 
příspěvkovou organizaci, která se o toto stará. 
D. Holman – v Hustopečích mají řadu věcí jinak, což rozhodně neznamená, že vždy lépe. Navrhuje 
dát do formátu organizační složky například po dobu, kdy bude wellness společností s ručením 
omezeným, než se stane příspěvkovou organizací. To dnes nelze vyloučit. Navrhuje variantu č. 1 – 
s plus 0,2 až 0,3 úvazku. Platy Wellness Kuřim řeší jednatel, ostatní tajemnice. 
D. Sukalovský – tzn. 100 % úvazek na wellness a 0,3 úvazku v organizační složce města. Dnes toto 
schvalme v této variantě. Vše můžeme nechat běžet 4 až 6 měsíců, poté vyhodnotíme a sejdeme se 
nad tím. 
P. Ondrášek – souhlasí, dnes nemáme pro rozhodování s hlubší debatou čas ani podklady. 
D. Holman – nemyslí si, že by se měli nad čím za půl roku scházet. Nechce, aby dohoda byla vnímána 
jako nějaké provizórium a nejistota. To ničemu neprospívá. Že budoucnost může leccos změnit, je 
jasné. 
 
Přijaté usnesení: 2/2015 - RM souhlasí s dalším postupem ve správě sportovních zařízení dle 

varianty 1 dle zápisu se změnou. 
Hlasováno 
Pro: 5 (D. Sukalovský, D. Holman, L. Ambrož, P. Ondrášek, J. Vlček). 
 
 
Z jednání odešel v 14,37 hod. D. Břenek. 
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2. Výměna bytu č. 1118/8 
(Předkladatel: Mgr. Ing. Drago Sukalovský, zpracovatel: Alena Janoušková) 
 
Odbor majetkoprávní zveřejnil dne 26. 11. 2014 nabídku obecního bytu č. 1118/8, 2+1, umístěného 
v podkroví bytového domu č. p. 1116, 1117, 1118 v ul. Bezručova čtvrť, postaveného na pozemku 
parc. č. 2131/2 vše v obci a k. ú. Kuřim na základě Pravidel Města Kuřimi č. 1/2012, o volných bytech 
v majetku města a bytových náhradách, stávajícím nájemcům k výměně, případně vlastníkům 
bytových jednotek ke směně bytů. 
Prohlídka předmětné bytové jednotky proběhla dne 17. 12. 2014. O výměnu bytu požádala pouze paní 
Lucie Jindřichová, trvale bytem xxxxxxxxxxxx Kuřim, která je nájemcem obecního bytu č. 820/1, 1+1. 
Jelikož nikdo další o výměnu či směnu bytu nepožádal, byt získává paní Lucie Jindřichová. Ta by se 
chtěla přestěhovat k 1. 2. 2015. S paní Jindřichovou je nájemní smlouva uzavřena na dobu určitou - 
do 31. 10. 2015. OMP uzavře s nájemcem i v novém bytě smlouvu na dobu určitou. Stávající smlouvu 
je nutné ukončit dohodou. 
 
Přijaté usnesení: 3/2015 - RM schvaluje ukončení nájemní smlouvy uzavřené s paní Lucií 

Jindřichovou, trvale bytem xxxxxxxxxxxxxx Kuřim, jejímž předmětem je nájem bytu 
č. 820/1 umístěného v I. nadzemním podlaží bytového domu č. p. 820 v ul. 
Zborovská a č. p. 821, 822 a 823 v ul. nám. Osvobození, postaveného na 
pozemku parc. č. 1836 vše v obci a k. ú. Kuřim, dohodou ke dni 31. 01. 2015. 

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

2/1. Výměna bytu č. 1118/8 
(Předkladatel: Mgr. Ing. Drago Sukalovský, zpracovatel: Alena Janoušková) 
 
Diskuse: 
J. Vlček – vše je podle pravidel bytové politiky? 
D. Sukalovský – ano, podle pravidel o volných bytech v majetku města a bytových náhradách. 
 
Přijaté usnesení: 4/2015 - RM schvaluje uzavření nájemní smlouvy s paní Lucií Jindřichovou, trvale 

bytem xxxxxxxxxxxxxxx Kuřim, jejímž předmětem je nájem bytu č. 1118/8 
umístěného v podkroví bytového domu č. p. 1116, 1117, 1118 v ul. Bezručova 
čtvrť, postaveného na pozemku parc. č. 2131/2 vše v obci a k. ú. Kuřim na dobu 
určitou do 31. 10. 2015 s možností prolongace za nájemné ve výši 56,- Kč/m

2
/měs. 

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

3. Roman Pekárek – žádost o ubytování 
(Předkladatel: Mgr. Ing. Drago Sukalovský, zpracovatel: Bc. Jitka Chaloupková) 
 
Roman Pekárek, trvale bytem xxxxxxxxxxxxxxxxxx 664 34 Kuřim, požádal dne 17. 12. 2014 město 
Kuřim o poskytnutí ubytování v objektu sociálního bydlení na ul. Tišnovská č. p. 1182 v Kuřimi. 
Jmenovaný byl dne 10. 12. 2014 propuštěn z léčení a nyní nemá kde bydlet. Je si vědom, že sociální 
bydlení je provizorní řešení a bude si tedy hledat jinou možnost bydlení. Je v evidenci ÚP a ubytování 
si bude platit z doplatku na bydlení. 
OSVP doporučuje poskytnutí ubytování do 31. 03. 2015. OMP navrhuje jmenovaného ubytovat za 
cenu 700,- Kč/měs. + DPH 21 % (poplatek za ubytování) + paušální úhrada za služby (voda, 
elektřina). 
Výše úhrad za služby je stanovena usnesením RM č. 507/13 ze dne 21. 08. 2013. 
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Přílohy: A - smlouva 
 
Diskuse: 
J. Vlček – ptá se, zda je cena 700 Kč pro všechny nájemníky stejná cena? Nebo to závisí na výši 
příspěvků na bydlení apod. 
D. Sukalovský – je to podle toho, kde jsou ubytovaní. V každém sociálním bydlení je to jinak. 
 
Přijaté usnesení: 5/2015 - RM schvaluje uzavření smlouvy o ubytování v místnosti č. 2 v objektu 

sociálního bydlení na ul. Tišnovská č. p. 1182 na pozemku parc. č. 2748 v obci 
a k. ú. Kuřim na dobu určitou do 31. 03. 2015 s Romanem Pekárkem, trvale bytem 
xxxxxxxxxxxxxxxxxx 664 34 Kuřim, za cenu 700,- Kč/měs. + DPH (poplatek za 
ubytování) + úhrada za služby. 

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

4. E.ON Distribuce, a.s. – zřízení věcného břemene pro stavbu 
„Kuřim, Dušínova, sm. NNk, Město, hř, p. č. 4487/1“ 
(Předkladatel: Mgr. Ing. Drago Sukalovský, zpracovatel: Ing. Vladimíra Fidrmucová) 
 
V rámci stavby s názvem „Kuřim, Dušínova, sm. NNk, Město, hř, p. č. 4487/1“ Město Kuřim uzavřelo 
na základě usnesení RM č. 159/2014 ze dne 07. 04. 2014 smlouvu o smlouvě budoucí o zřízení 
věcného břemene č. 2014/B/0013. 
 
159/2014 ze dne 07. 04. 2014 
Rada města schvaluje zřízení věcného břemene ve prospěch obchodní společnosti E.ON Distribuce, 
a.s., se sídlem v Českých Budějovicích, F. A. Gerstnera 2151/6, PSČ 370 49, IČ 28085400, jako 
oprávněného z věcného břemene v rozsahu dle přílohy na pozemku parc. č. 4487/1 v k. ú. a obci 
Kuřim, LV č. 1. Do doby uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene bude uzavřena smlouva 
o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene. Věcné břemeno bude zřízeno za jednorázovou 
úhradu ve výši 10.000 Kč bez DPH na dobu neurčitou, náklady na jeho zřízení ponese oprávněný 
z věcného břemene. 
 
Nyní byl ke smlouvě o zřízení věcného břemene předložen městu geometrický plán č. 3192-48/2014, 
se skutečnou trasou přípojky NN - vizte příloha A, B. Z geometrického plánu vyplývá, že stavbou byl 
dotčený ještě pozemek parc. č. 2642/919 v k. ú. Kuřim, který byl v době stavebního řízení ve 
vlastnictví manž. Kučerovských. 
 
Na základě výše uvedeného OMP doporučuje kromě usn. č. 159/2014 schválit ještě usnesení na 
pozemek parc. č. 2642/919 v k. ú. Kuřim. Ocenění věcného břemene zůstane stejné dle usnesení 
159/2014, tj. 10.000,- Kč bez DPH. Věcné břemeno bude zřízeno na dobu neurčitou. 
V příloze C předkládá OMP návrh smlouvy o zřízení věcného břemene. 
 
Přílohy: A – geometrický plán 

B - situace 
C - smlouva 

 
Přijaté usnesení: 6/2015 - RM schvaluje zřízení věcného břemene ve prospěch obchodní 

společnosti E.ON Distribuce, a.s., se sídlem v Českých Budějovicích, F. A. 
Gerstnera 2151/6, PSČ 370 49, IČ 28085400, jako oprávněného z věcného 
břemene dle GP č. 3192-48/2014 na pozemku parc. č. 2642/919 v k. ú. a obci 
Kuřim, LV č. 1. Věcné břemeno bude zřízeno na dobu neurčitou, náklady na jeho 
zřízení ponese oprávněný z věcného břemene. 

Hlasováno 
Pro: 5 (D. Sukalovský, D. Holman, L. Ambrož, P. Ondrášek, J. Vlček). 
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5. Dodatek č. 1 ke smlouvě o poskytnutí podpory ze SFZP pro 
Zateplení hasičské zbrojnice 
(Předkladatel: Mgr. Ing. Drago Sukalovský, zpracovatel: Ing. Jindřiška Honců) 
 
Odbor investiční žádá o schválení č. 1 ke smlouvě č. 14172223 o poskytnutí podpory ze Státního 
fondu životního prostředí ČR pro akci "Zateplení hasičské zbrojnice Kuřim", uzavřené se Státním 
fondem životního prostředí České republiky se sídlem Kaplanova 193/1, 148 00 Praha 11, 
IČ 00020729, předmětem dodatku je změna předpokládaného rozsahu zateplení původně z 985 na 
977 m2 což odpovídá skutečně realizovanému zateplení. O změnu bylo zažádáno v září 2014, 
součástí dodatku je změna rozhodnutí, ve kterém je rovněž změna výměry uvedena. Výše dotace se 
nemění. 
 
Přílohy: A - dodatek č. 1 
 
Přijaté usnesení: 7/2015 - RM souhlasí s uzavřením dodatku č. 1 ke smlouvě č. 14172223 

o poskytnutí podpory ze Státního fondu životního prostředí ČR pro akci "Zateplení 
hasičské zbrojnice Kuřim", uzavřené se Státním fondem životního prostředí České 
republiky se sídlem Kaplanova 193/1, 148 00 Praha 11, IČ 00020729, předmětem 
dodatku je změna předpokládaného rozsahu zateplení. 

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

6. Stav projektu "Městská sportovní hala Kuřim" 
(Předkladatel: Ing. Petr Ondrášek, zpracovatel: Ing. Jindřiška Honců) 
 
Dne 5. ledna 2015 byl projednán stav projektu "Městská sportovní hala Kuřim" ve fázi dokumentace 
pro stavební povolení v poradních orgánech města - stavební komisi RM a sportovním výboru ZM. 
Jednání se zároveň zúčastnili členové pracovní skupiny sportovního výboru ZM. Cílem bylo seznámit 
se stavem projektu a případně zapracovat připomínky. Projektant provedl prezentaci, následovala 
diskuse - součástí materiálu je samostatná příloha zápis z projednání. 
Do dalšího postupu příprav projektu navrhuji doplnit termín veřejného projednání dokumentace pro 
stavební povolení v průběhu měsíce února (předběžné datum 9. února 2015).  
Návrh nového harmonogramu projektu ve fázi dokumentace pro stavební povolení: 

- 26. 01. 2015 zapracování připomínek z projednávání zpracovatelem a předpoklad předložení 1 
kontrolního paré DSP 
- 26. 01. 2015 předložení prvního kontrolního propočtu investičních nákladů podle výkazů výměr 
- předpoklad v pondělí 09. 02. 2015 proběhne veřejné projednání průběžné připravenosti projektu ve 
víceúčelovém sálu Popkova 1012 u městské knihovny 
- 21. 02. 2015 předpoklad dokončení projektové dokumentace pro stavební povolení vč. podání 
žádosti o stavební povolení, vč. propočtu investičních a provozních nákladů. 
 
Přílohy: A - zápis z projednání 
 
Diskuse: 
P. Ondrášek – do harmonogramu se musí doplnit datum veřejného projednávání. 
D. Sukalovský – někdy je složité harmonogram dodržet, byl by spíše pro to harmonogram vzít na 
vědomí. 
P. Ondrášek – nevadí mu to, ale chce, aby byli zajedno a aby podnikli kroky k dodržení 
harmonogramu. Také aby se shodli na tom, jak budou harmonogram naplňovat. 
D. Sukalovský – harmonogram je součástí zprávy? 
P. Ondrášek – ano, harmonogram je součástí zprávy ze společného projednávání a je potřeba doplnit 
datum veřejného projednávání. V návrhu usnesení je tento termín uveden, navrhuji už na 9. února. 
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Přijaté usnesení: 8/2015 - RM bere na vědomí zprávu z projednání stavu projektu pro stavební 
povolení "Městská sportovní hala Kuřim" v poradních orgánech města - stavební 
komisi RM a sportovním výboru ZM, a bere na vědomí harmonogram projektu ve 
fázi stavebního povolení dle zápisu doplněný o termín veřejného projednání. 

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

 
 
 

7. ZŠ Kuřim Jungmannova vybudování nových výukových kapacit – 
přestavba, výsledek VŘ 
(Předkladatel: PaedDr. David Holman, zpracovatel: Silvie Peřinová) 
 
Podle vnitřní směrnice Rady města Kuřim č. 1/2009/RM o veřejných zakázkách, bylo zajišťujícím 
odborem OI realizováno zadávací řízení - zpracování projektové dokumentace pro provedení stavby 
na celkovou rekonstrukci objektu Služba škole - varianta A - revitalizace objektu - rekonstrukce bez 
větších stavebních zásahů. Výzva k podání nabídky byla dne 03. 10. 2014 vyvěšena na úřední desce 
a zveřejněna na webových stránkách města. Současně bylo přímou výzvou obesláno 6 
kvalifikovaných zhotovitelů. Prostřednictvím výzvy byly získány nabídky 9 uchazečů. Nabídka prošla 
dne 20. 10. 2014 kontrolou při otevírání obálek. 
Dne 28. 08. 2014 byla podána žádost o dotaci na MŠMT v programu Fond rozvoje kapacit mateřských 
a základních škol ve variantě A. Dotace z tohoto programu nebyla městu Kuřim přiznána. 
 
Po prohlídce objektu a konzultaci se statikem bylo pracovní skupinou doporučeno zvážení varianty 
demolice stávajícího objektu a následná výstavba nového objektu se spojovacím krčkem a tělocvičnou 
- varianta C novostavba. 
Na zasedání Zastupitelstva města dne 19. 11. 2014 bylo schváleno podání žádosti o dotaci na 
Ministerstvo financí s projektem „ZŠ Kuřim Jungmannova, vybudování nových výukových kapacit - 
novostavba. 
 
OI doporučuje radě města zrušit výběrové řízení na zakázku malého rozsahu „ZŠ Kuřim 
Jungmannova vybudování nových výukových kapacit - přestavba, projektová dokumentace“ z důvodu 
nezískání dotace a změny zadání. 
 
Diskuse: 
J. Vlček – ptá se, co se s objektem bude dít? 
D. Holman – nyní se bude bourat. 
J. Vlček – ptá se, zda to nebylo součástí zadaného výběrového řízení? 
D. Holman – nebylo, objekt se měl rekonstruovat. 
J. Vlček – bydlí nedaleko. Mládež objekt demoluje, měl by se zabezpečit. Kdy bude objekt stržen? 
D. Holman –  
P. Ondrášek – přijaté usnesení je zavádějící, mohl by vzniknout dojem, že je celá akce „ZŠ Kuřim 
Jungmannova vybudování nových výukových kapacit - přestavba, projektová dokumentace“ zrušena. 
D. Holman – navrhuje doplnit do usnesení „varianta A - rekonstrukce stávajícího objektu Služba 
škole“. 
 
Přijaté usnesení: 9/2015 - RM schvaluje zrušení výběrového řízení na zakázku malého rozsahu „ZŠ 

Kuřim Jungmannova vybudování nových výukových kapacit - přestavba, projektová 
dokumentace“ - varianta A - rekonstrukce stávajícího objektu Služba škole. 

Hlasováno 
Pro: 5 (D. Sukalovský, D. Holman, L. Ambrož, P. Ondrášek, J. Vlček). 
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8. Termín podání žádosti o přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání 
a návrh kritérií pro přijímání 
(Předkladatel: PaedDr. David Holman, zpracovatel: Mgr. Hana Němcová) 
 
Dle § 34 odst. 3 a 4 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném 
a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů, předkládá ředitelka Mateřské 
školy Kuřim, Zborovská 887, okres Brno - venkov, příspěvkové organizace, Mgr. Lenka Slámová Radě 
města Kuřimi termín pro podávání žádostí o přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání a návrh 
kritérií pro přijímání (vizte přílohy A, B). 
Zápis do mateřské školy na školní rok 2015/2016 se bude konat na všech místech výkonu činnosti 
mateřské školy, 26. 03. 2015 v době od 13:00 do 17:00 hod. 
Při zápisu zákonní zástupci dítěte předloží rodný list dítěte, občanský průkaz zákonného zástupce 
dítěte, vyplněnou žádost o přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání a evidenční list. Obojí si mohou 
vyzvednout na všech pracovištích mateřské školy od 12. 03. 2015 do 26. 03. 2015 od 6:00 do 16:30 
hod. 
Informace o přijímání dětí k předškolnímu vzdělávání budou v jednotlivých budovách mateřské školy 
zveřejněny způsobem v místě obvyklým (nástěnky) a na internetových stránkách školy a města. 
O přijímání dětí k předškolnímu vzdělávání rozhoduje ředitelka mateřské školy dle § 165 odst. 2 písm. 
b) školského zákona. 
Rozhodnutí, kterým se vyhovuje žádosti o přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání (rozhodnutí 
o přijetí), se oznamuje zveřejněním seznamu dětí, pod přiděleným registračním číslem, na 
veřejně přístupném místě, t. j. na nástěnkách jednotlivých míst výkonu činnosti mateřské školy, a to 
po dobu 15 dnů. Součástí rozhodnutí je datum zveřejnění.  
Rozhodnutí o nepřijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání bude zákonným zástupcům dítěte 
doručeno doporučeným dopisem do 24. 04. 2015. 
 
Přílohy: A - žádost o schválení termínu zápisu 2015 
 
Přijaté usnesení: 10/2015 - RM souhlasí s termínem podání žádosti o přijetí dítěte k předškolnímu 

vzdělávání do Mateřské školy Kuřim, Zborovská 887, okres Brno - venkov, 
příspěvkové organizace pro školní rok 2015/2016 dle žádosti. 

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

8/1. Termín podání žádosti o přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání 
a návrh kritérií pro přijímání 
(Předkladatel: PaedDr. David Holman, zpracovatel: Mgr. Hana Němcová) 
 
Pro případ, kdy počet podaných žádostí o přijetí k předškolnímu vzdělávání překročí stanovenou 
kapacitu maximálního možného počtu přijatých dětí, stanovuje ředitelka mateřské školy „Kritéria pro 
přijímání dětí do mateřské školy“. Tvorba kritérií pro přijímání je dle školského zákona zcela 
v kompetenci ředitelky mateřské školy a zřizovateli jsou předkládána pouze na vědomí. „Kritéria pro 
přijímání“ platná pro školní rok 2015/2016 předkládá ředitelka mateřské školy spolu s žádostí 
o schválení termínu zápisu. 
 
Přílohy: B - kritéria přijímání do MŠ 
 
Diskuse: 
D. Holman – bylo by dobré doplnit do tabulky kolik je dětí ve věku tří let v době přijímání dětí. Čísla, 
která jsou uvedena ve srovnávací tabulce, jsou těžko srovnatelná. 
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Přijaté usnesení: 11/2015 - RM bere na vědomí „Kritéria pro přijímání dětí do mateřské školy a pro 
jejich umisťování na jednotlivá pracoviště platná pro školní rok 2015/2016“ dle 
návrhu. 

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

9. Zřízení další zkušební místnosti 
(Předkladatel: Mgr. Ing. Drago Sukalovský, zpracovatel: Mgr. Alena Zimmermannová) 
 
Od 01. 01. 2015 došlo k legislativním změnám v provádění zkoušek odborné způsobilosti včetně 
dílčích zkoušek testů autoškol, a to zejména v tom, že zkušební komisař řidičů již dále nemůže 
zkoušet (provádět testy žadatelů) mimo certifikované zkušební místo. Pro potřeby města Kuřimi je již 
jedno certifikované zkušební místo zřízeno v budově Městského úřadu Kuřim dv. č. 110. V minulosti, 
před zmíněnou změnou, kdy to bylo ještě legislativně možné, jezdil náš zkušební komisař řidičů 
zkoušet i do prostor autoškol v Brně, neboť ze strany brněnských autoškol byl o tuto službu velký 
zájem. 
 
Ve zkušební místnosti na MěÚ Kuřim bylo v průměru vyzkoušeno cca 350 žáků / kalendářní rok, ve 
zkušebních místnostech autoškol v Brně cca 1000 žáků / kalendářní rok, tj. přepočteno na finance - 
MěÚ Kuřim cca 250.000 Kč / kalendářní rok, zkušební místnosti v Brně - cca 700.000 Kč/ kalendářní 
rok. Část z obou uvedených příjmů je příjmem města Kuřimi. K těmto informacím je potřeba doplnit, že 
uvedené počty žáků a přepočtených financí jsou vyčísleny pouze za první pokus uvedené odborné 
zkoušky. Ve skutečnosti jsou uvedené počty ještě o něco vyšší, neboť ne všichni žadatelé zvládnou 
celkovou zkoušku hned na první pokus. 
 
Od 01. 01. 2015 již není možné zkoušet mimo certifikované zkušební místo, ale zájem ze strany 
brněnských autoškol nadále trvá. Zjišťovali jsme tedy na ministerstvu dopravy, zda je možné zřídit 
další certifikované zkušební místo i mimo budovu MěÚ Kuřim a za jakých podmínek. Jedinou 
podmínkou je mít odpovídající místnost, kde bude zajištěna zcela vlastní konektivita k Internetu 
a zřízena unikátní veřejná adresa, která se stane součástí žádosti o registraci certifikovaného 
zkušebního místa. Město Kuřim musí mít v tomto místě podepsanou smlouvu o konektivitě přímo 
s poskytovatelem internetových služeb. Tedy nelze mít objednáno jako službu hrazenou pronajímateli. 
 
Vytipovali jsme tři prostory v Brně, které se nám jevily jako vhodné. 
1. v budově Úřadu práce ČR, Šujanovo nám., Brno - 3. nebo 6. nadzemní podlaží. Proběhlo jednání 
s ředitelem pobočky Úřadu práce a bylo nám sděleno, že i Úřad práce ČR je v této budově v nájmu, 
v jednání tedy nedoporučujeme pokračovat. 
2. v budově Krajského úřadu JMK na ul. Cejl. Tam je již přímo zřízeno certifikované zkušební místo, 
které však není Radou JMK určeno jako místnost k pronájmu. O této variantě by bylo možné v případě 
neúspěchu dle bodu 3 dále jednat. 
3. v kancelářském komplexu s rezervovaným parkováním na ul. Šumavská v Brně. Jde o jednu 
kancelář o ploše 23,69 m

2
 v přízemí budovy nedaleko od vstupu do budovy. Nájemné by činilo 4.800 

Kč/měsíc + DPH a služby 2.164 Kč/měsíc + DPH. (po řádném placení několika nájmů je možnost 
dohody na snížení uvedených cen). Ve zmíněné kanceláři je možnost zřídit vlastní konektivitu 
k Internetu popsanou výše. Internet je do budovy přiveden optickým kabelem, my bychom vyjednali 
dotažení oddělené optické přípojky až do koncové místnosti. Jednorázové náklady na zřízení této 
přípojky v budově jsou již zahrnuty v ceně nájmu. Dále bychom uzavřeli vlastní smlouvu 
s poskytovatelem internetových služeb (společnost UPC Česká republika s.r.o.) za cenu 495 Kč/měsíc 
+ DPH. 
 
Varianta č. 3 se nám jeví jako nejvhodnější a žádáme radu města o vyjádření, zda můžeme začít dále 
jednat a předložit radě města nájemní smlouvu a smlouvu o poskytování internetových služeb ke 
schválení. 
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Diskuse: 
A. Zimmermannová – varianta č. 3 - prostory jsou v Brně konkrétně na ul. Šumavská, internet by se 
propojil z vedlejší místnosti, vybavení nábytku by nám odprodali, PC by nám dali do výpůjčky. 
J. Vlček – jaký bude nájem? 
A. Zimmermannová – nájemné by činilo 4.800 Kč/měsíc + DPH a služby 2.164 Kč/měsíc + DPH. 
Jedná se o běžné nájemné. 
 
Přijaté usnesení: 12/2015 - RM souhlasí se zřízením další zkušební místnosti autoškol mimo 

budovu Městského úřadu Kuřim ve variantě 3 dle zápisu. 
Hlasováno 
Pro: 5 (D. Sukalovský, D. Holman, L. Ambrož, P. Ondrášek, J. Vlček). 
 
 
 

10. Farmářské trhy - ukončení pořádání 
(Předkladatel: Mgr. Ing. Drago Sukalovský, zpracovatel: Mgr. Alena Zimmermannová) 
 
Usnesením RM Kuřimi č. 10/2014 byla schválena Smlouva o spolupráci při organizaci farmářských 
trhů 2014 s Alešem Kadlecem, bytem xxxxxxxxx Kuřim. Smlouva byla uzavřena pouze pro rok 2014 s 
tím, že buď dojde k jejímu prodloužení, nebo její platnost skončí uplynutím doby. Dne 22. 12. 2014 
zaslal pan Kadlec městu Kuřim přípis, ve kterém uvádí, že po zkušenostech z loňského roku nemá 
význam nadále farmářské trhy v Kuřimi pořádat - zejména z důvodu nezájmu občanů a tedy ani 
prodejců. 
Přípis pana Kadlece přikládáme v příloze na vědomí. 
 
Přílohy:  A - sdělení 
 
 
 

11. Platový výměr ředitelky CSSK 
(Předkladatel: Mgr. Ing. Drago Sukalovský, zpracovatel: Mgr. Alena Zimmermannová) 
 
Od února dojde na základě příslušné platové tabulky ke zvýšení platového stupně ředitelky, a to na 
základě odpracované praxe. I v tomto případě se jedná o změnu vycházející z legislativní úpravy a od 
1. února je potřeba upravit platový výměr dle přílohy. 
 
Přílohy: A - platový výměr 
 
Přijaté usnesení: 13/2015 - RM bere na vědomí úpravu platového výměru ředitelky Centra 

sociálních služeb Mgr. Miloslavy Bártové s účinností od 01. 02. 2015 dle přílohy. 
Hlasováno 
Pro: 5 (D. Sukalovský, D. Holman, L. Ambrož, P. Ondrášek, J. Vlček). 
 
 
 

13. 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. 
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Přílohy: A - směrnice návrh TAJ 
A - směrnice návrh MST 
B - přehled médií 

 
Přijaté usnesení: 14/2015 - RM schvaluje směrnici „Metodické pokyny pro organizaci 

společenských akcí města Kuřim“. 
Hlasováno 
Pro: 3 ( D. Holman, P. Ondrášek, J. Vlček) Zdrželi se: 2 (D. Sukalovský, L. Ambrož). 
 
 
 

14. Zápis z prvního jednání komise školské ze dne 16. 12. 2014 
(Předkladatel: PaedDr. David Holman, zpracovatel: Mgr. Hana Němcová) 
 
Dne 16. 12. 2014 proběhlo první jednání Komise školské Města Kuřimi. Komise školská byla Radou 
města Kuřimi nově zřízena (v posledních 11 letech zřízena nebyla) a jejím předsedou byl jmenován 
Mgr. Ladislav Ambrož. Komise má 12 členů. 
Program jednání: 
1. Seznámení se s činností komise školské. 
2. Seznámení s jednacím řádem. 
3. Informace o základních dokumentech týkajících se školství (zřizovací listina, provozní rozpočet, 
zpráva o hospodaření, výroční zpráva o činnosti školy, ……aj.). 
4. Informace o dokumentu „Nastavení strategického řízení rozpočtového procesu města Kuřimi ve 
vztahu ke zřizovaným organizacím“ (dotovaný projekt „Efektivní úřad“). 
5. Informace o plánované nové třídě MŠ. 
6. Informace o stavbě školního pavilonu pro ZŠ Kuřim, Jungmannova 813. 
7. Analýza vývoje výukové kapacity ZŠ. 
8. Informace o výsledcích auditu MŠ Kuřim, Zborovská. 
9. Zajištění zařazení SOŠ a SOU Kuřim, s.r.o. do projektu Centrum odborného vzdělávání pro 
strojírenství. 
 
V bodě č. 4 bylo projednáno jmenování nových členů školských komisí při základních školách za 
zřizovatele. Komise konstatovala, že ŠR jsou důležité v komunikaci mezi školou a zřizovatelem 
a nemá námitek ke jmenovaným členům. 
 
První jednání komise bylo spíše informativní. Členové komise byli seznámeni s činností komise, 
jednacím řádem, základními dokumenty týkajícími se školství a vztahu ke zřizovaným organizacím 
a analýzou vývoje kapacit školských subjektů (vizte příloha A - zápis). 
 
Přílohy: A - zápis 
 
Přijaté usnesení: 15/2015 - RM bere na vědomí závěry z jednání komise školské ze dne 16. 12. 

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

15. Závěry komise životního prostředí ze dne 16. 12. 2014 
(Předkladatel: PaedDr. David Holman, zpracovatel: Ing. Jitka Sikorová) 
 
Komise pro životní prostředí se sešla 16. 12. 2014 v 17:10 h a na pořadu jednání byly tyto body: 
 
 
Program jednání: 
 1) Zahájení, představení členů nové komise 
 2) Žádosti o kácení dřevin na pozemcích města 
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 3) Informace o probíhajících projektech 
 4) Diskuze 
 
Přílohy: A - zápis jednání komise životního prostředí 
 
Diskuse: 
Bod č. 2 – schvaluje. 
 
Bod č. 3 – bere na vědomí. 
 
Bod č. 4 
D. Sukalovský – s tímto bodem nesouhlasí. 
D. Holman – může to být přínosem. Záleží na organizaci tajemnice komise, která si toto musí zajistit 
z příslušných odborů. 
P. Ondrášek – komise jsou poradním orgánem rady, je spíše otázkou rady, k jakým materiálům to 
dané vyjádření komise potřebujeme nebo chceme. Nenavyšujme si zbytečně navzájem agendu.  
D. Holman – jsou poradním a iniciačním orgánem rady města. Vysvětlí komisi životního prostředí, že 
žádný souhlas nepotřebují a je na tajemnici komise, které aktivity označí za vhodné. K informovanosti 
jsou porady vedoucích. Podklady k informovanosti lze získat na příslušných odborech. 
 
Přijaté usnesení: 16/2015 - RM schvaluje závěry komise pro životní prostředí v bodě 2 a bere na 

vědomí body 1, 3 a 4. 
Hlasováno 
Pro: 3 (D. Holman, L. Ambrož, P. Ondrášek)  Zdrželi se: 2 (D. Sukalovský, J. Vlček). 
 
 
 

16. Zápis komise stavební dne 05. 01. 2015 
(Předkladatel: Mgr. Ing. Drago Sukalovský, zpracovatel: Radka Svobodová) 
 
Dne 5. 1. 2015 proběhlo společné jednání komise stavební a sportovního výboru Města Kuřimi. 
Na programu bylo projednání pracovních výkresů dokumentace pro stavební povolení ke stavbě 
Sportovní haly v Kuřimi. 
 
Přílohy: A - zápis komise stavební 
 
Přijaté usnesení: 17/2015 - RM bere na vědomí závěr z jednání komise stavební ze dne 05. 01. 

2015. 
Hlasováno 
Pro: 5 (D. Sukalovský, D. Holman, L. Ambrož, P. Ondrášek, J. Vlček). 
 
 
 

17. Komunitní plán sociálních služeb 
(Předkladatel: Mgr. Ing. Drago Sukalovský, zpracovatel: Bc. Taťána Sojková) 
 
Koordinační skupina pro komunitní plánování sociálních služeb v Kuřimi na svých pracovních 
schůzkách projednala a navrhla 4. komunitní plán sociálních služeb správního obvodu obce 
s rozšířenou působností Kuřim pro období 2015 - 2017.  Na tvorbě plánu tato skupina pracovala 
v průběhu roku 2013 a 2014, kdy se pravidelně scházela a zapracovávala jednotlivé připomínky. Byly 
zpracovány analýzy poskytovaných sociálních služeb i analýzy jejich uživatelů. Proběhla veřejná 
setkání s občany a samosprávou obcí i ve všech obcích správního obvodu. Výsledkem je návrh 
4. komunitního plánu sociálních služeb, který se předkládá ke schválení. 
 
Koordinací celého procesu komunitního plánování byly pověřeny Bc. Taťána Sojková, vedoucí odboru 
sociálních věcí a prevence a Renáta Malásková, DiS., koordinátorka komunitního plánování sociálních 
služeb, aby v daném procesu zastupovaly město. 
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Přílohy: A - 4. komunitní plán sociálních služeb 
 
Diskuse: 
P. Ondrášek – účastnil se jednání skupiny, materiál navrhuje respektovat, přesto upozorňuje na 
kapitoly, které je třeba lépe dát do souladu s naším výhledem plánu investic. Myslí si, že například 
v případě odlehčovací služby by se měla změnit kapacita na třetinu. Dělal si telefonický průzkum na 
obdobná zařízení v Bystrci a Králově Poli. Potřebujeme odlehčovací službu s kapacitou třikrát větší 
než Jihlava? Myslí si, že by byla tato služba předimenzovaná a čím dražší investice, tím později ji 
budeme schopni realizovat. Náklady můžeme nastavit nižší, počítejme, že odborníci říkají 1,5 mil. Kč 
na lůžko. Náklady byly upraveny také v kapitole mateřského centra v aktivitách pro rodiny s dětmi. Ty 
totiž jsou reálně vyšší, jsou včetně nájemného, co do toho plánujeme z rozpočtu dát. 
D. Sukalovský – celý materiál vyjadřuje názor skupiny pro komunitní plánování a není pro město 
závazný. Může mít doporučující charakter, ale nemusí se jím řídit. 
D. Holman – spíše navrhuje vzít komunitní plán na vědomí. Aktivity jsou popsány srozumitelně 
a souhlasí s nimi. 
J. Vlček – ptá se, zda se dá reálný zájem o odlehčovací službu zjistit? Situace se jistě mění v čase, 
ale bylo by dobré to znát. 
P. Ondrášek – také záleží na kvalitě poskytovaných služeb a hlavně pověsti, jakou si dané zařízení 
vybuduje. Zjištění zájmu je ošidné, je sice mezi uvedenými aktivitami, spíše ale bude dobré se 
spolehnout na názor našich lidí, kteří v tom pracují. Paní Sojková i paní Bártová se v problematice 
orientují. D. Holman – vždy zde bude převládat přesvědčení, že služba je potřeba. Ale ne vždy je 
celkově vytížena. Problém je v tom, že je zde precizně vypracovaný dokument, ale víme, že některé 
aktivity zde uvedené nemůžeme nebo nechceme realizovat, ale mohou se racionálně přepracovat. 
Berme to jako komunitní plán, který se může naplnit v částech. 
D. Sukalovský – ano, jedná se o komunitní plán. Jsou to doporučení. 
 
Přijaté usnesení: 18/2015 - RM bere na vědomí 4. komunitní plán sociálních služeb správního 

obvodu obce s rozšířenou působností Kuřim pro období 2015 - 2017. 
Hlasováno 
Pro: 5 (D. Sukalovský, D. Holman, L. Ambrož, P. Ondrášek, J. Vlček). 
 
 
 

18. Zajištění zařazení SOŠ a SOU Kuřim, s.r.o. do projektu Centrum 
odborného vzdělávání pro strojírenství 
(Předkladatel: PaedDr. David Holman, zpracovatel: PaedDr. David Holman) 
 
V současné době připravuje JmK projekt, který by měl v dnešní správní budově areálu TOS KUŘIM - 
OS, a.s. vytvořit Centrum odborného vzdělávání pro strojírenství.  Cílem projektu je vytvořit technické 
centrum podpory výuky odborných předmětů pro vybrané školy, vytvořit komplexní systém výchovy 
a vzdělávání v polytechnických a čistě technických předmětech a oborech pro věkovou skupinu 3 - 99 
let a připravit komplexní podporu předškolního vzdělávání („technické mateřské školky“), základního 
vzdělávání (zapojením další fáze projektu „technický nižší stupeň ZŠ“ - pokračování projektu 
„technické mateřské školy“, zapojení vyššího stupně ZŠ), sekundárního vzdělávání (spolupracující 
střední odborné technické školy JmK) a terciálního vzdělávání (zapojení VOŠ a VUT). 
 
Do projektu je v současné fázi přizváno 23 technických škol v kraji z celkového počtu 26, a byla by 
škoda, kdyby jediná kuřimská střední škola nebyla do tohoto projektu přizvána také. V současné době 
navštěvuje školu v relevantních oborech 85 studentů z toho 55 studentů z cílové skupiny oborů 23-
XX-X/01 a 30 studentů oboru 26-41-L/01 Mechanik elektrotechnik se zaměřením na programování 
CNC strojů. 
 
Navrhuji, aby město Kuřim vyjádřilo podporu myšlence zapojení SOŠ a SOU Kuřim do tohoto projektu, 
který je dosud přednostně určen středním školám, jejichž zřizovatelem je JmK. V obdobném projektu 
v oblasti stavebnictví se podařilo soukromé školy zapojit. Stav, kdy se právě v našem městě připravuje 
Centrum odborného vzdělávání pro strojírenství, které může a má pomoci 23 z 26 technických škol 
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v JmK, přičemž tou jednou z mála, s nimiž projekt zatím vůbec nepočítá, je právě naše kuřimská 
škola, je stavem, se kterým bychom se neměli jen tak smířit. Přirozeným zájmem města je zlepšování 
podmínek školství v Kuřimi, střední školství nevyjímaje. A to i bez ohledu na majetkový podíl města 
Kuřim. 
 
Použité zdroje: 
Prezentace Centrum odborného vzdělávání pro strojírenství <http://www.kr-
jihomoravsky.cz/Default.aspx?PubID=244409&TypeID=7>(pptx, 945 kB) Ing. Ladislav Němec, SPŠ 
a VOŠ technická, Brno, Sokolská 1, ředitel, dostupné on-line <http://www.kr-
jihomoravsky.cz/Default.aspx?ID=244082&TypeID=2>. 
 
Přílohy: A - prezentace 
 
Přijaté usnesení: 19/2015 - RM podporuje zapojení SOŠ a SOU Kuřim s.r.o. do projektu Centrum 

odborného vzdělávání ve strojírenství a pověřuje místostarostu města, Davida 
Holmana, jednáním se zástupci Jihomoravského kraje v této věci jménem města 
Kuřimi. 

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

19. Souhlas s užitím znaku města Kuřimi 
(Předkladatel: Mgr. Ing. Drago Sukalovský, zpracovatel: Petra Glosová) 
 
Dne 15. 12. 2014 byla doručena žádost pana Petra Houzara ohledně užití znaku města Kuřimi 
v obrazové příloze bakalářské práce. Znak bude použit pro tyto účely, tedy jednorázově. 
 
Přílohy: A - žádost 
 
Přijaté usnesení: 20/2015 - RM schvaluje užití znaku města Kuřimi panu Petru Houzarovi, xx 

xxxxxxxxxxxxx 586 01 Jihlava v obrazové příloze bakalářské práce. 
Hlasováno 
Pro: 5 (D. Sukalovský, D. Holman, L. Ambrož, P. Ondrášek, J. Vlček). 
 
 
 

20. Zápis z komise dopravy dne 15. 12. 2014 
(Předkladatel: PaedDr. David Holman, zpracovatel: PaedDr. David Holman, Petra Glosová) 
 
Předkládáme k opětovnému projednání bod č. 9 zápisu komise dopravy Rady města Kuřimi, která se 
ke svému jednání sešla dne 15. 12. 2014. 
 
Rada města Kuřimi se tímto bodem zabývala na svém jednání dne 22. 12. 2014 s tímto výsledkem: 

 
Přijaté usnesení: 
697/2014 - RM bere na vědomí závěry z jednání komise dopravy ze dne 15. 12. 2014 v bodě č. 7 
a schvaluje body č. 3, 4, 5, 6, 8 a neschvaluje bod č. 9 dle zápisu v příloze. 
 
Z diskuse vyplynula nejednotnost názorů členů rady města, nicméně pro dořešení je toto předloženo 
k opětovnému projednání. 
 
Přílohy: A - zápis z komise dopravy dne 15. 12. 2014 
 
 
 



 
 

 

16 

 

Diskuse: 
D. Holman – obyvatelé chtějí zastavit u bytového domu, ale nechtějí, aby se tam stálo. Komise 
doporučila zrušit dopravní značení v té části od křižovatky s podjezdem do vnitrobloku směrem k ul. 
Na Zahrádkách. 
D. Sukalovský – nesouhlasí se zrušením dopravního značení. 
 
 
Z jednání se vzdálil v 15,51 hod. J. Vlček. 
 
 
D. Holman – odstranění dopravního značení nebude znamenat výraznou změnu. Chtějí tam opravdu 
jen zastavit. 
D. Sukalovský – Policie České republiky nepostihují to, že se tam zastaví a vyloží nákup. Postihují to, 
že tam auto stojí 0,5 hod. a déle. Nyní bychom zamezili průjezdnosti. 
D. Holman – dopravní značení se může dočasně odstranit a případně zase instalovat. 
D. Sukalovský – myslí si, že se ke všemu musí vyjádřit dotčené orgány. 
 
Návrh usnesení: RM ruší část usnesení č. 697/2014 ze dne 22. 12. 2014 v bodě č. 9. 
Hlasováno 
Pro: 2 (D. Holman, P. Ondrášek) Proti: 1 (D. Sukalovský) Zdržel se: 1 (L. Ambrož). 
Nepřítomen: 1 (J. Vlček). 
Nebylo schváleno. 
 
 
 

20/1. Zápis z komise dopravy dne 15. 12. 2014 
(Předkladatel: PaedDr. David Holman, zpracovatel: PaedDr. David Holman, Petra Glosová) 
 
Návrh usnesení: RM schvaluje úpravu dopravního značení v ul. Bezručova v části od křižovatky 

s podjezdem do vnitrobloku směrem k ul. Na Zahrádkách a ukládá odboru 
investičnímu řešení těchto úprav. 

O tomto návrhu usnesení nebylo hlasováno. 
 
 
 

21. Zápis z komise dopravy 12. 01. 2015 
(Předkladatel: Mgr. Ing. Drago Sukalovský, zpracovatel: Ing. Vlasta Indrová) 
 
Radě města Kuřimi je předložen k projednání zápis z jednání komise dopravy dne 12. 01. 2015. 
 
Přílohy: A - zápis z komise dopravy 
 
Diskuse: 
Bod č. 1 – bere na vědomí 
Pro: 5. 
 
Bod č. 2 – bere na vědomí: 
Pro: 5. 
 
Bod č. 3 –  
3.1. - schvaluje: pro: 5. 
3.2. - bere na vědomí: pro: 5. 
 
Bod č. 4 – schvaluje: 
Pro: 5. 
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Bod č. 5 –  
D. Holman – ještě by nad tímto jednal. 
D. Sukalovský – nyní by o tomto nehlasoval a dále nad tím jednal. 
 
 
Bod č. 6 – bere na vědomí: 
pro: 5. 
 
Přijaté usnesení: 21/2015 - RM bere na vědomí závěry z jednání komise dopravy ze dne 12. 01. 

2015 a schvaluje body č. 3.1 a 4 dle zápisu v příloze. 
Hlasováno 
Pro: 5 (D. Sukalovský, D. Holman, L. Ambrož, P. Ondrášek, J. Vlček). 
 
 
 

22. Zápis komise stavební dne 12. 01. 2015 
(Předkladatel: Mgr. Ing. Drago Sukalovský, zpracovatel: Radka Svobodová) 
 
Dne 12. 01. 2015 proběhlo společné jednání komise stavební a dopravní Města Kuřimi. 
Na programu bylo projednání plánu investičních akcí na rok 2015. 
Další program:  

- Čokoládovny Fikar - hala 02, poz. parc. č. 2971/145 a 2971/146 k. ú. Kuřim 
- Změna stavby před dokončením RD na ul. K. H. Máchy, parc. č. 2442/1 v k. ú. Kuřim 
- Architektonická studie Zvýšení kapacity ZŠ Jungmannova, Kuřim-variantní řešení 

 
Přílohy: A - zápis komise stavební 
 
Diskuse: 
Bod č. 1 – bere na vědomí: 
Pro: 5. 
 
Bod č. 2 – schvaluje. 
Pro: 5. 
 
Bod č. 3 – schvaluje: 
Pro: 4, zdržel se 1 (D. Sukalovský). 
 
Bod č. 4 – bere na vědomí: 
Pro: 5. 
 
Přijaté usnesení: 22/2015 - RM bere na vědomí závěry z jednání komise stavební ze dne 12. 01. 

2015 v bodech 1, 4 a schvaluje body 2 a 3. 
Hlasováno 
Pro: 5 (D. Sukalovský, D. Holman, L. Ambrož, P. Ondrášek, J. Vlček). 
 
 
 

23. Společenské a kulturní centrum - zrušení zadávacího řízení 
(Předkladatel: Mgr. Ing. Drago Sukalovský, zpracovatel: Ing. Jindřiška Honců) 
 
Rozhodnutí zadavatele o vyloučení uchazeče z účasti v zadávacím řízení a rozhodnutí 
zadavatele o zrušení zadávacího řízení 
Název (předmět) zakázky - Společenské a kulturní centrum v Kuřimi“  
Evidenční číslo v knize zakázek - VZ-OI-2015-001 
Zajišťující odbor (ZO) - OI 
Zadávací řízení na výše uvedenou akci bylo zahájeno 07. 10. 2014, z důvodů dodatečných informací 
byla prodlužována lhůta pro podání nabídek s konečným termínem 26. 11. 2014. Dne 26. 11. 2014 
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proběhlo otevírání obálek s nabídkami. Nabídku podalo celkem 8 uchazečů, z nichž 7 překročilo výši 
nejvýše přípustné hodnoty nabídkové ceny, která byla v zadávací dokumentaci stanovena ve výši 
74.859.981 Kč bez DPH. Dne 14. 01. 2015 od 8:30 hod. proběhlo druhé jednání. Dle zákona 
o veřejných zakázkách, zadavatel zruší zadávací řízení, pokud k posouzení zbyla pouze jedna 
nabídka, tu komise neshledala jako mimořádně nízkou (OI provedl poptávku na provedení porovnání 
jednotkových cen rozpočtu projektanta a uchazeče s nejnižší nabídkovou cenou vzhledem k cenové 
soustavě RTS s cílem zjistit, zda se jedná o mimořádně nízkou nabídkovou cenu. V posudku je 
závěrem uvedeno, že většina porovnávaných cen položek rozpočtů projektanta s jednotkovými 
cenami RTS DATA je reálná. Dále je uvedeno, že porovnání jednotkových cen uchazeče je sníženo 
o vice jak 25 %, uchazeč zřejmě promítl do cen situaci na trhu stavebních prací a individuální vlivy, 
ceny lze označit za nízké, nelze však tvrdit že jsou v komplexnosti celé stavby neproveditelné). 
 
Závěrem OI uvádí, že čtyři z pěti členů komise doporučují v případě opakovaného zadávacího 
řízení zrušit podmínku nejvýše přípustné hodnoty nabídkové ceny a ponechat cenu jako 
předpokládanou, aby nedošlo k opakování situaci v tomto řízení. Dále Ing. Arch. Rak. na 
základě zkušeností z obdobných staveb, doporučuje upravit kvalifikační předpoklady - doložit 
min. 1 referenční stavbu občanské vybavenosti, která obsahuje sál, ve kterém byla řešena 
prostorová akustika, a dále aby hlavní stavbyvedoucí a stavbyvedoucí byli ve vztahu ke 
zhotoviteli v hlavním pracovním poměru a jeden z nich měl zkušenost se výše zmiňovanou 
referenční stavbou. 
 
Přílohy: A - protokol o otevírání obálek s nabídkami 

B - zpráva o posouzení a hodnocení nabídek 
C - rozhodnutí zadavatele o vyloučení uchazeče 
D - rozhodnutí zadavatele o zrušení zadávacího řízení 

 
Přijaté usnesení: 23/2015 - RM souhlasí s rozhodnutím zadavatele o vyloučení uchazeče z účasti 

v zadávacím řízení a rozhodnutím zadavatele o zrušení zadávacího řízení 
významné podlimitní veřejné zakázky na stavební práce s názvem „Společenské 
a kulturní centrum v Kuřimi“. 

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

24. Závěry komise životního prostředí ze dne 13. 01. 2015 
(Předkladatel: PaedDr. David Holman, zpracovatel: Ing. Jitka Sikorová) 
 
Komise pro životní prostředí se sešla 13. 01. 2014 v 17:00 h a na pořadu jednání byly tyto body: 
 

Program jednání: 
1) Společné projednání investičních akcí s komisí školskou 
2) Jednání o kácení túje ve vnitrobloku Na Zahrádkách 
3) Projednání projektu parkovacích stání na ul. Komenského 
4) Diskuze 
 
Přílohy: A - zápis jednání komise životního prostředí 
 
Diskuse: 
Bod č. 2 – schvaluje: 
Pro: 5. 
 
Bod č. 3 – bere na vědomí: 
Pro: 5. 
 
Bod č. 4 – bere na vědomí. 
Pro: 5. 
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Z jednání se vzdálil v 16,08 hod. P. Ondrášek. 
 
 
Přijaté usnesení: 24/2015 - RM schvaluje závěry komise pro životní prostředí v bodě 2 a bere na 

vědomí bod 1, 3 a 4. 
Hlasováno 
Pro: 4 (D. Sukalovský, D. Holman, L. Ambrož, J. Vlček) Nepřítomen: 1 (P. Ondrášek). 
 
 
 

25. Různé 
 
J. Vlček – zabývá se průzkumem cen bytů. Toto by mohlo být podkladem pro bytovou politiku města. 
Průběžně doplňuje další byty různých velikostí z různých lokalit ve městě. 
 
J. Vlček – ptá se na delegování členů MAS? 
D. Sukalovský – zatím delegováni 2 členové. On sám a Ing. O. Štarha. Bude se o tomto dále jednat. 
J. Vlček – myslí si, že by se o tom mělo dále jednat a město by mělo delegovat dalšího zástupce. 
 
 
Na jednání se vrátil v 16,11 hod. P. Ondrášek. 
 
 
D. Sukalovský – budou nad tímto jednat na dalším jednání Mikroregionu. 
D. Holman – musí se bavit v souvislostech, něco dělá město, něco Mikroregion, MAS, také existuje 
komunitní plán. 
 
 
 
 
Starosta ukončil jednání RM v 16,12 hodin. 
 
 
 
 
 
 
 
Mgr. Ing. Drago Sukalovský PaedDr. David Holman 
starosta města místostarosta města 
 
 
 
 
 
 
 
Ověřovatel zápisu: Ing. Petr Ondrášek 
 
 
 
 
V Kuřimi dne 14. 01. 2015 
 
Zapsala: Petra Glosová 
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Materiály: 
1 Plnění usnesení Rady města Kuřimi ke dni 07. 01. 2015 
 1A - plnění usnesení RM 
2 Výměna bytu č. 1118/8 
2/1 Výměna bytu č. 1118/8 
3 Roman Pekárek – žádost o ubytování 
 3A - smlouva 2015 
4 E.ON Distribuce, a.s. – zřízení věcného břemene pro stavbu „Kuřim, Dušínova, sm. NNk, 

Město, hř, p. č. 4487/1“ 
 4A - situace 
 4B - situace 
 4C - smlouva 
5 Dodatek č. 1 ke smlouvě o poskytnutí podpory ze SFZP pro Zateplení hasičské 

zbrojnice 
 5A - dodatek č. 1 ke smlouvě 
6 Stav projektu "Městská sportovní hala Kuřim" 
 6A - zápis z projednání 
7 ZŠ Kuřim Jungmannova vybudování nových výukových kapacit – přestavba, výsledek 

VŘ 
8 Termín podání žádosti o přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání a návrh kritérií pro 

přijímání 
 8A - Žádost o schválení termínu zápisu 2015 
8/1 Termín podání žádosti o přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání a návrh kritérií pro 

přijímání 
 8B - Kritéria přijímání do MŠ 2015-16 
9 Zřízení další zkušební místnosti 
10 Farmářské trhy - ukončení pořádání 
 10A - výpověď 
11 Platový výměr ředitelky CSSK 
 11A - platový výměr 1.2. 
12 Zřízení organizační složky Sportovní zařízení města 
13 Metodické pokyny pro organizaci společenských akcí města Kuřimi 
 13B - přehled médií 
 13A - směrnice návrh TAJ 
 13A - směrnice návrh MST 
14 Zápis z prvního jednání komise školské ze dne 16. 12. 2014 
 14A – zápis ze dne 16. 12. 2014 
15 Závěry komise životního prostředí ze dne 16. 12. 2014 
 15A - zápis 
16 Zápis komise stavební dne 05. 01. 2015 

16A - zápis komise 
17 Komunitní plán sociálních služeb 
 17A - 4. komunitní plán sociálních služeb 
18 Zajištění zařazení SOŠ a SOU Kuřim, s.r.o. do projektu Centrum odborného vzdělávání 

pro strojírenství 
 18A - prezentace 
19 Souhlas s užitím znaku města Kuřimi 
 19A - žádost 
20 Zápis z komise dopravy dne 15. 12. 2014 
 20A - zápis z komise dopravy dne 15. 12. 2014 
20/1 Zápis z komise dopravy dne 15. 12. 2014 
21 Zápis z komise dopravy 12. 01. 2015 
 21A - zápis z komise dopravy 12. 01. 15 
22 Zápis komise stavební dne 12. 01. 2015 
 22A - Zápis komise stavební 12. 01. 2014 
23 Společenské a kulturní centrum - zrušení zadávacího řízení 
 23A - protokol o otevírání obálek s nabídkami 
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 23B - zpráva o posouzení a hodnocení nabídek 
 23C - rozhodnutí zadavatele o vyloučení uchazeče 
 23D - rozhodnutí zadavatele o zrušení zadávacího řízení 
24 Závěry komise životního prostředí ze dne 13. 01. 2015 
 24A - zápis 


