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Z á p i s 
 

ze schůze Rady města Kuřimi č. 4/2015 konané dne 04. 02. 2015 
 
Přítomni: 
Mgr. Ing. Drago Sukalovský – starosta 

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

členové rady města. 
 
 
Ověřovatel zápisu: Ing. Petr Ondrášek 
 
 
Starosta zahájil zasedání RM v 14,00 hodin, úvodem byli přítomni 4 členové RM, tedy nadpoloviční 
většina. RM je usnášeníschopná. 
Později se dostavil Bc. Jan Vlček. 
 
 
Program: 
 

1 Plnění usnesení Rady města Kuřimi ke dni 28. 01. 2015 

2 Peněžitý dar pro prvního narozeného občana Kuřimi v roce 2015 

3 Bezpečnostní služba pro město Kuřim 

4 Žádost o čerpání IF MŠZ - vchodové dveře Podlesí 

5 Žádost o přednostní přidělení bytu v Domě s pečovatelskou službou 

6 Zápis z 2. jednání komise školské 

6/1 Volba místopředsedkyně školské komise 

7 Zpráva o vyřizování stížností a petic za rok 2014 

8 Zpráva o činnosti OSVV 

9 Zpráva o činnosti OD za 2014 

10 Zajištění zadávacího řízení na dodavatele projektu "Konsolidace IT a nové služby TC 
ORP Kuřim" 

11 Přidělení bytu v Domě s pečovatelskou službou Kuřim 

12 Dohoda o zajištění výkonu regionálních funkcí knihoven v Jihomoravském kraji v roce 
2015 

13 Žádost o poskytnutí finanční pomoci 

14 Podání žádosti o dotaci na JMK 

15 Zápis ze schůze Dozorčí rady Wellness Kuřim 

 
 
 

1. Plnění usnesení Rady města Kuřimi ke dni 28. 01. 2015 
(Předkladatel: Mgr. Ing. Drago Sukalovský, zpracovatel: Petra Glosová) 
 
Zůstávají nesplněna usnesení, jejichž naplnění závisí na spolupráci s druhou stranou. 
 
Přílohy: A - plnění usnesení RM 
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Diskuse: 
D. Holman – myslí si, že usnesení č. 708/2014, které zde není uvedeno, není splněno. Jedná se 
o vyčlenění částky z drobných investic, ale ještě není všechno vybavení stadionu pořízeno. Potom má 
být tedy usnesení vedeno jako nesplněné. 
 
Přijaté usnesení: 44/2015 - RM bere na vědomí plnění usnesení Rady města Kuřimi ke dni 28. 01. 

2015. 
Hlasováno 
Pro: 4 (D. Sukalovský, D. Holman, L. Ambrož, P. Ondrášek)  Nepřítomen: 1 (J. Vlček). 
 
 
 

2. Peněžitý dar pro prvního narozeného občana Kuřimi v roce 2015 
(Předkladatel: Mgr. Ing. Drago Sukalovský, zpracovatel: Mgr. Lenka Krejčová) 
 
Odbor správní a vnitřních věcí navrhuje poskytnout prvnímu občanovi roku 2015 peněžitý dar 
v hodnotě 5.000 Kč. Tato novodobá "tradice" byla zavedena v roce 2000. Původní věcné dary byly od 
roku 2009 nahrazeny dary formou finanční hotovosti ve výši 5.000 Kč. První narozený občan města 
Kuřimi bude určen ze sestavy narozených občanů za měsíc leden 2015 poskytované na základě 
žádosti Správou základních registrů. 
 
Diskuse: 
D. Holman – není této „tradici“ nakloněn. 
D. Sukalovský – navrhuje spíše dát finanční dar všem narozeným dětem. 
D. Holman – s drobným dárkem souhlasí, ale nesouhlasí s žádným dárkem finančním. 
 
 
Na jednání se dostavil v 14:07 hod. Bc. Jan Vlček. 
 
 
P. Ondrášek – dříve v minulosti maminky dostávaly jen jednu kytičku, nyní děti navíc dostávají 
drobnou hračku. Vítání občánků by mělo být pro rodiče důstojné, proto nějaký dárek by všechny děti 
měly dostat i nadále. Pokud jde o dar pro prvního novorozence roku, tak se jedná o zavedenou věc, 
potom by toto nerušil. 
D. Holman – navrhuje navýšit rozpočet na dárky pro všechny narozené děti. Dávat peněžitý dar se mu 
nelíbí. 
P. Ondrášek – pokud by se rada města rozhodla do budoucna neudělovat peněžitý dar prvnímu 
občánkovi, potom se na tom musí domluvit pro další rok, ale ne zpětně. Nyní by s udělením daru 
souhlasil. 
D. Holman – navrhuje tedy neudělovat v dalším roce peněžitý dar. 
D. Sukalovský – s peněžitým darem dle návrhu by souhlasil. 
 
Přijaté usnesení: 45/2015 - RM uděluje prvnímu narozenému občanovi města Kuřimi v roce 2015 

peněžitý dar ve výši 5.000 Kč. 
Hlasováno 
Pro: 3 (D. Sukalovský, L. Ambrož, P. Ondrášek) Proti: 1 (D. Holman) 
Zdržel se: 1 (J. Vlček). 
 
 
 

3. Bezpečnostní služba pro město Kuřim 
(Předkladatel: Mgr. Ing. Drago Sukalovský, zpracovatel: Mgr. Radim Novák, DiS., Bc. Radek Jízdný) 
 
Město Kuřim využívá v posledních letech ke zlepšení bezpečnosti ve městě služeb bezpečnostní 
agentury, která každý den střeží budovu Wellness Kuřim v době od 22:00 do 6:00 h, ostraha je 
v měsíci červenec a srpen rozšířena i o venkovní prostory (koupaliště). Revírní služba zajišťuje každý 
pátek a sobotu dvakrát za noc autohlídkou kontrolu vybraných objektů města. 
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Revírní kontrola obsahuje tyto objekty: budova radnice, všechny mateřské a základní školy, Wellness 
Kuřim, Dělnický dům, objekt Jungmannova 950, knihovna s přilehlým Klub kotelna, hasičskou 
zbrojnici, CSS Kuřim na ul. Zahradní, kulturní domy, základní uměleckou školu, stadion, objekty 
sociálního bydlení na ul. Tišnovská. 
Celkem se jedná o cca 20 objektů ve městě. 
Smlouva byla uzavřena na dobu určitou, pro následující období je potřeba uzavřít smlouvu novou. 
 
Přílohy: A - výzva 

B - návrh složení komisí 
 
 
Na jednání se dostavil v 14:15 hod. R. Jízdný – informatik. 
 
Diskuse: 
R. Jízdný – v rozsahu zakázky je také fyzická ostraha venkovních prostor koupaliště v letních 
měsících. Nakonec bude střeženo ne 4, ale 5 objektů elektronickou ostrahou s výjezdy k poplachovým 
signálům - xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx. Zabezpečení 
kulturního domu se bude řešit v momentě, až bude po rekonstrukci. Upozorňuje na správné evidenční 
číslo výzvy D-OSVP-2015-001. 
J. Vlček – ptá se, zda je bezpečnostní služba sdílená? 
D. Sukalovský – většinou je sdílená, kromě pátku a soboty. To vyjíždí bezpečnostní služba cíleně 
k našim střeženým objektům. 
P. Ondrášek – jedná se o zvýšení o 250.000 Kč oproti stávající službě, tedy 125 tisíc ročně. Hlídka 
nadále stáží 20 objektů. Proč? 
R. Jízdný – nově se navyšuje o službu elektronické ostrahy s napojením poplachů na pult - 24 
hodinové hlídání střežených objektů. 
P. Ondrášek – z nabídek nebude patrné, jak bude cena závislá na počtu hlídaných objektů. Jak se 
bude postupovat v případě, že budeme potřebovat zadání pro službu rozšiřovat o další objekt? 
D. Sukalovský – bude výběrové řízení. 
D. Holman – ptá se, zda za tuto službu platí Wellness Kuřim s.r.o. část nákladů městu? 
D. Sukalovský – neplatí. 
D. Holman – mají objekt pronajatý, měli by si také tuto službu pro větší průhlednost hradit sami. 
R. Jízdný – měla by se stanovit hodinová sazba mimo nabídku výzvy, abychom věděli, za jakou sazbu 
bude služba realizovat akce na objednávku. Bezpečnostní agentura nám hlídá také stánky při různých 
akcích města. 
D. Holman - není potřeba, v případě, že by byla cena vysoká, můžeme oslovit jinou hlídací agenturu. 
 
 
Z jednání odešel v 14:40 R. Jízdný. 
 
 
D. Holman – navrhuje změnu členů a náhradníků hodnotící komise takto: 
 
Členové:      Náhradníci: 
1. Drago Sukalovský     Alena Zimmermannová 
2. David Holman     Jan Vlček 
3. Jan Herman      Miloš Kotek 
4. Alexandr Tomáš     Monika Kvasničková 
5. Radek Jízdný     Marek Svoboda 
6. Radim Novák     Milan Žáček 
 
D. Holman – navrhuje změnu členů a náhradníků pro otevírání obálek takto: 
 
Členové:      Náhradníci: 
1. Drago Sukalovský     Alena Zimmermannová 
2. Radek Jízdný     Marek Svoboda 
3. Radim Novák     Milan Žáček 
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Přijaté usnesení: 46/2015 - RM schvaluje zadávací řízení na výběr dodavatele zakázky 
„Bezpečnostní služba pro město Kuřim“ pod ev. číslem D-OSVP-2015-001, 
schvaluje výzvu k podání nabídky na uvedenou akci se změnou a jmenuje členy 
a náhradníky hodnotící komise dle přílohy se změnami. 

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

4. Žádost o čerpání IF MŠZ - vchodové dveře Podlesí 
(Předkladatel: PaedDr. David Holman, zpracovatel: Mgr. Hana Němcová) 
 
Ředitelka Mateřské školy Kuřim, Zborovská 887, okres Brno-venkov, příspěvkové organizace Mgr. 
Lenka Slámová požádala, dle § 31 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních 
rozpočtů, v platném znění, o schválení čerpání prostředků z investičního fondu školy ve výši 60.000 
Kč (vizte příloha A). 
Hodnota investičního fondu Mateřské školy Kuřim, Zborovská 887, okres Brno-venkov, příspěvkové 
organizace ke dni 31. 12. 2014 je 3.702.948,28 Kč. 
Prostředky z investičního fondu budou použity na nákup a výměnu vchodových dveří v budově Kpt. 
Jaroše 147. Dveře jsou ve špatném stavu a renovace by byla nákladná. Ředitelka provedla průzkum 
trhu a předkládá zaslané nabídky (vizte příloha B). 
 
Přílohy: A - žádost o čerpání IF 

B – nabídky 
 
Přijaté usnesení: 47/2015 - RM souhlasí s čerpáním prostředků z investičního fondu Mateřské školy 

Kuřim, Zborovská 887, okres Brno - venkov, příspěvkové organizace ve výši 
60.000 Kč dle žádosti. 

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

5. Žádost o přednostní přidělení bytu v Domě s pečovatelskou 
službou 
(Předkladatel: Mgr. Ing. Drago Sukalovský, zpracovatel: Mgr. Miloslava Bártová) 
 
Dne 12. 01. 2015 obdržela ředitelka Centra sociálních služeb Kuřim žádost o přednostní přidělení bytu 
v Domě s pečovatelskou službou, Zahradní 1275, Kuřim od paní Pavly Škodové. Žadatelka nabízí za 
přednostní získání nájmu dar ve výši xx tis. Kč. S žádostí byli seznámeni všichni členové komise pro 
výběr žadatele o umístění v DPS. 
Žádost paní Škodové byla projednána v komisi pro výběr žadatele o umístnění v Domě 
s pečovatelskou službou. Zápis z jednání komise přílohou. Komise nedoporučuje RM žadatelce 
vyhovět z důvodu, že Dům s pečovatelskou službou (DPS) je určen osobám, které potřebují 
pečovatelskou službu. DPS neřeší bydlení. Pravidla neumožňují přidělení bytu za dar. 
 
Přílohy: A - zápis komise 

B - žádost 
 
Návrh usnesení: RM schvaluje přednostní přidělení bytu v Domě s pečovatelskou službou, 

Zahradní 1275, Kuřim paní Pavle Škodové. 
Hlasováno 
Proti: 5 (D. Sukalovský, D. Holman, L. Ambrož, P. Ondrášek, J. Vlček). 
Nebylo schváleno. 
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6. Zápis z 2. jednání komise školské 
(Předkladatel: PaedDr. David Holman, zpracovatel: Mgr. Hana Němcová) 
 
Dne 13. 01. 2015 proběhlo druhé jednání Komise školské Rady města Kuřimi (zápis vizte příloha A). 
 
Program jednání: 

1. Návrh plánu investičních akcí a dotací na rok 2015 (úvodní slovo PaedDr. D. Holman). 
2. Volba místopředsedy komise. 
3. Seznámení s harmonogramem prací na rozšíření prostor a navýšení kapacity 

Základní školy, Kuřim, Jungmannova 813, okres Brno - venkov, příspěvkové 
organizace (PaedDr. D. Holman). 

4. Otázka potřebnosti dalšího zvyšování kapacity Mateřské školy Kuřim, Zborovská 887, 
okres Brno - venkov, příspěvkové organizace (Ing. P. Němec, Mgr. L. Slámová, 
PaedDr. D. Holman). 

5. Cíle ředitelů MŠZ, ZŠJ, ZŠT pro rok 2015 a priority zřizovatele (PaedDr. D. Holman, 
Mgr. L. Slámová, Mgr. R. Mach, Mgr. S. Plchot). 

6. Různé (všichni členové KŠ). 
- zajištění zařazení SOŠ a SOU Kuřim, s.r.o. do projektu „Centrum odborného 

vzdělávání pro strojírenství“ (Ing. V. Novotný); 
- hrazení obědů dětem a žákům ze sociálně slabých rodin (PaedDr. D. Holman); 
- zrušení investiční akce MŠZ (PaedDr. D. Holman); 
- kolik prvních tříd předpokládají otevřít ZŠ v roce 2015/2016, kde bude mít první 

třídy ZŠT? (Ing. P. Němec, Mgr. R. Mach, Mgr. S. Plchot); 
- využití služebního bytu v budově školy Komenského 511 (Ing. P. Němec, Mgr. 

S. Plchot); 
- v jakém stavu je vyjednávání o možnostech chození dětí z Kuřimi do MŠ v České? 

(Ing. P. Němec); 
- termín zápisu do mateřské školy v roce 2015 (Ing. P. Němec, Mgr. L. Slámová); 
- 23. školní ples ZŠ Kuřim, Tyršova 16. ledna 2015 (Ing. P. Němec, Mgr. S. Plchot). 

Komise školská přijala usnesení v těchto bodech: 
 
č. 2  
Přijaté usnesení: Komise školská souhlasí, aby paní Alena Matějíčková byla místopředsedou komise. 
Pro: 11     Proti: 0     Zdržel se: 0  
Návrh byl přijat. 
č. 4 
Přijaté usnesení: Komise školská doporučuje Radě města Kuřimi zachovat stávající počet tříd 
a kapacitu Mateřské školy Kuřim, Zborovská 887, okres Brno - venkov, příspěvkové organizace. 
Pro: 11     Proti: 0     Zdržel se: 0 
Návrh byl přijat. 
 
č. 6 - první odrážka 
Přijaté usnesení: Komise školská doporučuje Radě města Kuřimi iniciovat jednání s odpovědnými 
orgány o zapojení SOŠ a SOU Kuřim s.r.o. do projektu Centrum odborného vzdělávání ve 
strojírenství.  
Pro: 11     Proti: 0     Zdržel se: 0 
Návrh byl přijat. 
 
Přílohy: A - zápis č. 2 ze dne 13. 1. 2015 
 
Přijaté usnesení: 48/2015 - RM bere na vědomí bod č. 2 ze závěrů z jednání komise školské ze dne 

13. 01. 2015 a schvaluje bod č. 4 a 6. 
Hlasováno 
Pro: 5 (D. Sukalovský, D. Holman, L. Ambrož, P. Ondrášek, J. Vlček). 
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6/1. Volba místopředsedkyně školské komise 
(Předkladatel: PaedDr. David Holman, zpracovatel: Petra Glosová) 
 
Přijaté usnesení: 49/2015 - RM jmenuje místopředsedkyní školské komise paní Alenu Matějíčkovou. 
Hlasováno 
Pro: 5 (D. Sukalovský, D. Holman, L. Ambrož, P. Ondrášek, J. Vlček). 
 
 
 

7. Zpráva o vyřizování stížností a petic za rok 2014 
(Předkladatel: Mgr. Ing. Drago Sukalovský, zpracovatel: Lenka Schneiderová) 
 
Odbor správní a vnitřních věcí předkládá ke schválení Zprávu o vyřizování stížností a petic za rok 
2014. 
 
Přílohy: A - zpráva o vyřizování stížností a petic 2014 
 
Přijaté usnesení: 50/2015 - RM bere na vědomí zprávu o vyřizování stížností a petic za rok 2014. 
Hlasováno 
Pro: 5 (D. Sukalovský, D. Holman, L. Ambrož, P. Ondrášek, J. Vlček). 
 
 
 

8. Zpráva o činnosti OSVV 
(Předkladatel: Mgr. Ing. Drago Sukalovský, zpracovatel: Mgr. Lenka Krejčová) 
 
Odbor správní a vnitřních věcí, předkládá zprávu o činnosti odboru od 01. 01. 2014 do 31. 12. 2014. 
Ve sledovaném období plnil odbor správní a vnitřních věcí úkoly stanovené v souladu s organizačním 
řádem. V činnosti odboru se neprojevily žádné závažné problémy. V současné době Odbor správní 
a vnitřních věcí Městského úřadu v Kuřimi zpracovává agendy matriky, přestupků, evidence obyvatel, 
občanských průkazů a cestovních dokladů, vidimace a legalizace, Czech POINTu a podatelny. Ke 
stěžejním úkolům odboru v roce 2014 patřila organizace voleb do Evropského parlamentu (23. - 24. 
05. 2014), voleb do Zastupitelstva města Kuřimi (10. - 11. 10. 2014) a opravy chybných dat 
Agendového informačního systému evidence obyvatel na základě požadavku MV ČR. 
 
Přílohy: A - zpráva o činnosti odboru 

B – výkaz činnosti 
 
Přijaté usnesení: 51/2015 - RM bere na vědomí zprávu o činnosti OSVV za rok 2014. 
Hlasováno 
Pro: 5 (D. Sukalovský, D. Holman, L. Ambrož, P. Ondrášek, J. Vlček). 
 
 
 

9. Zpráva o činnosti OD za 2014 
(Předkladatel: Mgr. Alena Zimmermannová, zpracovatel: Ing. Jiří Kovář) 
 
Odbor dopravy Městského úřadu Kuřim předkládá zprávu o své činnosti za období od 01. 01. 2014 do 
31. 12. 2014 
 
Odbor dopravy Městského úřadu Kuřim zajišťuje v přenesené působnosti výkon státní správy. Toto je 
dáno příslušnými zákony a zákonnými předpisy pro obce spadající do jeho působnosti. V jednotlivých 
oblastech se jedná o agendu přestupků, ve které se projednávají a řeší přestupky proti bezpečnosti 
a plynulosti silničního provozu a přestupky proti zákonu o pojištění za škodu způsobenou provozem 
vozidla. Výkon státní správy je dále statní realizován na úseku silničního hospodářství, provádí se tedy 
činnosti spadající do kompetence silničního správního úřadu a speciálního stavebního úřadu pro 
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silnice II. a III. třídy a od roku 2012 i místní komunikace v Kuřimi, dále na úseku evidence řidičů, 
řidičských průkazů a agendy autoškol, evidence vozidel a dopravního úřadu pro taxislužbu. Tuto 
činnost v současné době na odboru dopravy zabezpečuje 8 pracovníků. 
 
V oblasti personální došlo ke změně, od 01. 02. 2014 nastoupil na uvolněnou pozici technika pan 
Miroslav Režný, který navíc z důvodu zastupitelnosti složil předepsané zkoušky pro výkon zkušebního 
komisaře autoškol. 
Pracovníci odboru dopravy jsou pravidelně proškolováni, jedná se o školení, která souvisejí 
s novelami zákonů, podle kterých je prováděn výkon státní správy. V loňském roce jednalo především 
o novelu zákona 56/2001Sb. o podmínkách provozu vozidel na pozemních komunikacích a změny 
zákona č. 168/1999 Sb., o pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou provozem vozidla. Tato 
novela je účinná od 01. 01. 2015 a podstatné změny, týkající se registrace vozidel pracovníci 
registračních míst zvládli v předstihu, takže s touto právní úpravou zatím nejsou žádné podstatné 
problémy. 
 
Na úseku autoškol se podařilo stabilizovat počet autoškol. Dále již nelze počet potencionálních 
zájemců o zkoušení navyšovat. S ohledem na stále silné populační ročníky by bylo řešením přijetí do 
trvalého pracovního poměru jednoho pracovníka na pozici referenta pro přestupky na úseku pojištění 
vozidel a současně technika registru vozidel. Stávající technik pan Režný by se pak mohl ve větší 
míře věnovat zkoušení žadatelů o řidičské oprávnění. Nárůst o cca 600 uchazečů (35%) není za 
stávajícího personálního obsazení zvladatelný, zástup technika je nedostačující, protože ten se musí 
věnovat svým agendám. Další nárůst zájemců lze očekávat minimálně po dobu 5 až 7 let. 
V souladu s požadavky fungovalo i zabezpečení údržby služebních vozidel Městského úřadu Kuřim. 
Novinkou v roce 2014 je možnost objednání se přes internet. Aplikace funguje bez problémů, využívají 
stále více klientů a systém bez problémů funguje. 
V roce 2014 došlo také k dokončení rekonstrukce přepážkových pracovišť registru řidičů. Nové 
prostory lze hodnotit pouze pozitivně, nová pracoviště jsou moderní a přispěly ke zkvalitnění činnosti 
odboru dopravy. Nadále přetrvávají problémy s funkčností informačních systémů provozovaných 
Ministerstvem dopravy. Registr vozidel je o 30% pomalejší než původní verze a opakované výpadky 
systému zhoršují flexibilitu tohoto pracoviště. Tento problém se negativně promítá i do časové 
náročnosti na jednotlivé úkony, je obslouženo méně klientů a pochopitelně pracovnicím zbývá méně 
času na administrativní úkony. 
V roce 2014 proběhlo již tradiční školení řidičů, organizované odborem dopravy, v této činnosti 
budeme nadále pokračovat. 
S úspěchem proběhla také akce MAJÁK, na jejichž organizaci se odbor dopravy podílí společně 
s PČR OO Kuřim. Zde odbor dopravy zajišťuje již tradičně soutěže pro mladé cyklisty ze zdejších škol. 
 
Nejdůležitější úkoly pro rok 2015: 
- v agendě řidičský průkazů začne výměna řidičských průkazů, tentokrát se již dostáváme k průkazům 

vydaných od r. 2005, včetně profesních průkazů a karet do digitálního tachografu 
- v oblasti personální složení zkoušky ZOZ pan Režný 
- zvládnutí legislativních změn, které se dotýkají registru vozidel, především vozidel v tzv. polopřevodu 
- zabezpečení školení řidičů 2015 
- spoluúčast na organizaci soutěže mladých cyklistů (Maják, Besip) 
- dořešení úložných prostor pro odbor dopravy v suterénu budovy 
- získání prostor pro zkoušení uchazečů o řidičské oprávnění 
 
Statistika za rok 2014 
 
Autoškoly-v roce 2014 bylo vyzkoušeno celkem 2186 (včetně opakovaných zkoušek) uchazečů 
o řidičské oprávnění. Vybraná částka na poplatcích související s agendou zkušebních komisařů byla 
1.158.300 Kč. Proti roku 2013 došlo k dalšímu navýšení téměř o 35%. 
 
Agenda řidičů - zde bylo vydáno 191 nových řidičských oprávnění (prvopisy po autoškole) a 92 
mezinárodních průkazů. 
Vyměněno, vydáno za ztrátu, odcizení nebo poškození bylo celkem 1296 řidičských průkazů. 
Profesních průkazů bylo vydáno resp. vyměněno 71. Funguje i nová agenda vydávání karet pro 
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Digitální tachograf - bylo vydáno 37 digitálních karet. Zápis bodů, přestupků a trestných činů - odbor 
dopravy zaevidoval a zapsal 930 přestupků a trestných činů. V evidenci je 17 615 držitelů řidičského 
oprávnění. Vybodovaných řidičů evidujeme 53, zákaz řízení má 69 řidičů. 
Na správních poplatcích bylo na úseku agendy řidičů vybráno 94.000 Kč. 
 
Na úseku evidence vozidel: 
Odbor dopravy eviduje k 31. 12. 2014 celkem 21 284 vozidel. Za rok 2014 bylo provedeno 7052 změn 
resp. úkonů v registru vozidel. Příjmy ze správních poplatků činily v roce 2014 cca 1.564.600 Kč. Ve 
správním řízení byla u 186 vozidel schválena technická způsobilost jednotlivě dovezeného vozidla. 
 
Přestupky: 
Za uplynulé období odbor dopravy obdržel k vyřízení 303 přestupků a 25 jich zůstalo k vyřízení z roku 
2013. Vyřízeno bylo v roce 2014 celkem 296 přestupků, 44 přestupků bylo odloženo. Osmnáct 
případů bylo postoupeno pro místní příslušnost jinému správnímu orgánu. Do roku 2015 přešlo ke 
zpracování 32 případů. 
Na pokutách bylo uloženo celkem 1.021.200 Kč a na nákladech řízení částka 85.000 Kč. 
 
Silniční hospodářství 
Na úseku silničního hospodářství bylo vydáno silničním správním úřadem a speciálním stavebním 
úřadem 57 vyjádření a stanovisek a 247 různých správních rozhodnutí včetně stanovení dopravního 
značení, stavebních povolení, oznámení o vedení řízení a další. 
Na správních poplatcích bylo vybráno 139.500 Kč. 
 
 
 

10. Zajištění zadávacího řízení na dodavatele projektu "Konsolidace 
IT a nové služby TC ORP Kuřim" 
(Předkladatel: Mgr. Alena Zimmermannová, zpracovatel: Marek Svoboda) 
 
V návaznosti na usnesení č. 261/14 RM č. 17 (vyhotovení studie proveditelnosti konsolidace IT a nové 
služby TC ORP Kuřim a žádosti o dotaci v rámci finanční podpory z IOP výzvy č. 22) a vyjádření 
Centra pro regionální rozvoj ČR ze dne 20. 01. 2015 - ukončení kontroly přijatelnosti a kontroly 
formálních náležitostí tohoto projektu byl na základě platné vnitřní směrnice Rady města Kuřimi 
č. 1/2009/RM, o veřejných zakázkách města Kuřimi, proveden zajišťujícím odborem průzkum trhu, při 
kterém byly získány potřebné informace od pěti uchazečů na zajištění zadávacího řízení na 
dodavatele projektu "Konsolidace IT a nové služby TC ORP Kuřim"  
 
Předpokládaná výše finanční hodnoty veřejné zakázky činí 4.404.000 Kč bez DPH. 
Zadávací dokumentace musí být předložena ke schválení Centrum pro regionální rozvoj ČR. 
Předmětem zakázky bude dodávka, implementace a zajištění podpory provozu ICT pro projekt 
"Konsolidace IT a nové služby TC ORP Kuřim" 
dle popisu uvedenému ve studii proveditelnosti, drobné stavební a elektro úpravy místnosti TC 
a výroba, dodávka a umístění tabulky povinné publicity v místě realizace projektu. 
 
Veřejná zakázka bude rozdělena na části dle § 98 ZVZ: 
1. Konsolidace HW a SW úřadu včetně virtualizace 
2. Zvýšení bezpečnosti a bezpečnostní infrastruktura TC ORP 
3. Elektronizace procesů a digitalizace dat 
4. Drobné stavební a elektro úpravy 
5. Zajištění publicity 
 
Náklady na výše uvedené zajištění zadávacího řízení jsou uznatelným nákladem v rámci IOP. 
Zajišťující odbor vyhodnotil nabídky od 5 uchazečů na zpracování studie proveditelnosti a jako 
nejvýhodnější nabídku vyhodnotil nabídku společnosti AJL, s.r.o. za cenu 87.120 Kč. 
 
Přílohy: A - srovnávací tabulka nabídek 

B -  příkazní smlouva 
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Do jednání se dostavil v 15:55 hod. M. Svoboda – informatik. 
 
 
Diskuse: 
P. Ondrášek – ve zprávě je uvedeno, že zakázka bude rozdělena na 5 částí. Je v plánu nebo celý IOP 
soutěžit v celku, že bude jeden systémový integrátor? Bude město mít dostatečně pod kontrolou 
technické parametry toho zadávacího řízení, aby se omezily nežádoucí vlivy dodavatele? 
M. Svoboda – nejlepší nabídku má firma, která s námi už spolupracovala. Navrhujeme to my, dělali 
nám studii proveditelnosti na základě našich požadavků, předchozí zakázku i nyní. Město bude mít 
poslední slovo. 
D. Sukalovský – postup by byl stejný jako minule, bude se to soutěžit po jednotlivých částech, i dříve 
bylo dodavatelů na jednotlivé části více dle okruhů, je to v důvodové zprávě. 
P. Ondrášek – ptá se, zda bude v plánu opravdu soutěžit zvlášť, jak uvádí důvodová zpráva 
a upozorňuje na bod 5, u kterého to fakticky nemá smysl. 
M. Svoboda – souhlasí, kdo by to dělal, vyšli jsme formulací vstříc požadavku IOP. 
D. Holman – potřebujeme to zadávací řízení podrobněji probrat. Možná by bylo vhodné mít oponentní 
posouzení. 
D. Sukalovský – souhlasí. Navrhuje materiál z časových důvodů schválit a ještě projednat s tajemnicí. 
Následně věnovat větší pozornost při zadání kritérií do výběrového řízení. 
 
 
Z jednání odešel v 16:10 hod. M. Svoboda 
 
 
Přijaté usnesení: 52/2015 - RM schvaluje s uzavřením smlouvy se společností AJL, s.r.o., se sídlem 

Třebíčská 1678/60, 594 01 Velké Meziříčí, IČ 26933179, na zajištění zadávacího 
řízení na dodavatele projektu "Konsolidace IT a nové služby TC ORP Kuřim" 
v rámci finanční podpory z IOP výzvy č. 22 v celkové hodnotě 87.120 Kč. 

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

11. Přidělení bytu v Domě s pečovatelskou službou Kuřim 
(Předkladatel: Mgr. Ing. Drago Sukalovský, zpracovatel: Mgr. Miloslava Bártová) 
 
V měsíci lednu 2015 se uvolnil byt v Domě s pečovatelskou službou. Žádosti žadatelů o umístění 
v DPS byly projednány v komisi pro přidělování bytů v DPS Kuřim dne 03. 02. 2015. Komise 
doporučuje předloženému návrhu vyhovět. 
 
Přílohy: A - zápis o výběru žadatele 

B - zápis ze šetření 
C - pořadník žadatelů 

 
Přijaté usnesení: 53/2015 - RM schvaluje na základě návrhu komise pro přidělování bytů v Domě 

s pečovatelskou službou Kuřim přidělení bytu v DPS od 05. 02. 2015 dle zápisu. 
Hlasováno 
Pro: 5 (D. Sukalovský, D. Holman, L. Ambrož, P. Ondrášek, J. Vlček). 
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12. Dohoda o zajištění výkonu regionálních funkcí knihoven 
v Jihomoravském kraji v roce 2015 
(Předkladatel: Mgr. Ing. Drago Sukalovský, zpracovatel: Věra Štěpánová) 
 
Městská knihovna Kuřim je knihovna pověřená regionálními funkcemi pro okres Brno-venkov od roku 
2003 na základě dohody mezi Jihomoravským krajem, Moravskou zemskou knihovnou a Městem 
Kuřim. Tato dohoda se každoročně obnovuje. Žádám RM o schválení dohody na rok 2015. Návrh 
smlouvy vypracovalo právní oddělení JMK. Ze smlouvy nevyplývají žádné finanční závazky. (Dotace 
na rok 2015 je plánovaná ve výši 2.801.000 Kč). 
Přílohy: A – smlouva 
 
Přijaté usnesení: 54/2015 - RM schvaluje Dohodu o zajišťování výkonu regionálních funkcí 

knihoven v Jihomoravském kraji na rok 2015. 
Hlasováno 
Pro: 5 (D. Sukalovský, D. Holman, L. Ambrož, P. Ondrášek, J. Vlček). 
 
 
 

13. Žádost o poskytnutí finanční pomoci 
(Předkladatel: PaedDr. David Holman, zpracovatel: PaedDr. David Holman, Petra Glosová) 
 
Dne 2. 2. 2015 byla doručena žádost Tělovýchovné jednoty Sokol Kuřim, která žádá o poskytnutí 
finanční podpory a garance pro zateplení a výměnu oken a dveří budovy sokolovny v Kuřimi. 
V příloze jsou uvedeny předběžné finanční požadavky. 
 
Přílohy: A - žádost a kalkulace 
 
Diskuse: 
D. Holman – informoval o jednání se zástupcem TJ Sokolu Kuřim panem F. Mertou. 
D. Sukalovský – navrhuje požadovat od TJ Sokol konkrétní podklady, s nimiž se budou o dotaci 
ucházet jako projekt na zateplení, tepelný audit a stavební povolení. 
D. Holman – navrhuje předběžně se dohodnout na výši částky, po předložení projektu žádost teprve 
projednat v zastupitelstvu. Z žádosti vyplývá, že 88 tisíc Kč zaplatí Sokol Kuřim jako částku úměrnou 
odhadovaným úsporám ze zateplení. 
J. Vlček – z materiálu nevyplývá, jak vlastně celou částku zafinancují, pouze požadují garanci výše 
částky od města. 
D. Sukalovský – rozporuje, zda jsou reálné výše částek z předložené žádosti. 
D. Holman – telefonicky hovořil se starostkou TJ Ing. Z. Jeřábkovou o tom, že rada města bere žádost 
na vědomí a teprve až po předložení projektu bude jednat o finanční pomoci. 
 
Přijaté usnesení: 55/2015 - RM bere na vědomí žádost o poskytnutí finanční pomoci Tělovýchovné 

jednoty Sokol Kuřim, Tyršova 480, 664 34 Kuřim, IČ 44947763, na zateplení 
a výměnu oken a dveří budovy sokolovny v Kuřim a pověřuje místostarostu 
Davida Holmana v této věci dále jednat. 

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

14. Podání žádosti o dotaci na JMK 
(Předkladatel: PaedDr. David Holman, zpracovatel: Mgr. Karina Kiesslingová, DiS.) 
 
Krajský úřad JMK vyhlásil Dotační program Zkvalitnění sportovního prostředí v Jihomoravském kraji 
v roce 2015. Předmětem dotace je technické zhodnocení, oprava a údržba sportovišť, zejména střech, 
šaten a sociálního zařízení na sportovištích, atd. 
Minimální částka dotace je 20.000 Kč, maximální 200.000 Kč, výše dotace je až 70%. 
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Žadatelem v tomto případě nemůže být obec, pouze právnická osoba. V roce 2013 a 2014 Wellness 
Kuřim o tuto dotaci neúspěšně žádalo na akci „ Výměna oken ve venkovních šatnách letního 
koupaliště v Kuřimi“. Předpokládané celkové výdaje jsou cca 200.000 Kč. 
 
Vzhledem k havarijnímu stavu oken v šatnách letního koupaliště doporučujeme Radě města Kuřimi 
schválit podání žádosti o tuto dotaci na Jihomoravský kraj. 
 
Přijaté usnesení: 56/2015 - RM schvaluje podání žádosti o dotaci na Jihomoravský kraj s projektem 

"Výměna oken ve venkovních šatnách letního koupaliště v Kuřimi". 
Hlasováno 
Pro: 5 (D. Sukalovský, D. Holman, L. Ambrož, P. Ondrášek, J. Vlček). 
 
 
 

15. Zápis ze schůze Dozorčí rady Wellness Kuřim 
(Předkladatel: PaedDr. David Holman, zpracovatel: Petra Glosová) 
 
Dne 02. 02. 2015 byl doručen zápis ze schůzky Dozorčí rady Wellness Kuřim, která se sešla dne 
26. 01. 2015. 
 
Přílohy: A – zápis 
 
Diskuse: 
D. Holman – členové dozorčí rady žádají odměnu ve výši 5.000 Kč, podle něj odměna je na posouzení 
vedoucího Wellness Kuřim pana Sojky, je v jeho pravomoci posoudit a odměnit členy dozorčí rady, 
pokud obdržel on od dozorčí rady dostatečně užitečné výstupy. 
 
Přijaté usnesení: 57/2015 - RM bere na vědomí zápis ze schůzky Dozorčí rady Wellness Kuřim ze 

dne 26. 01. 2015 a žádá o předložení hodnocení výsledků hospodaření, informaci 
o srovnání s jinými krytými koupališti a další výstupy z kontrolní činnosti dosud 
nepředložené Radě města Kuřimi. 

Hlasováno 
Pro: 5 (D. Sukalovský, D. Holman, L. Ambrož, P. Ondrášek, J. Vlček). 
 
 
 
Starosta ukončil jednání RM v 17:21 hod. 
 
 
 
 
 
Mgr. Ing. Drago Sukalovský PaedDr. David Holman 
starosta města místostarosta města 
 
 
 
 
 
 
Ověřovatel zápisu: Ing. Petr Ondrášek 
 
 
 
V Kuřimi dne 04. 02. 2014 
 
Zapsala: Petra Glosová a Hana Koláčková 
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Materiály: 
1 Plnění usnesení Rady města Kuřimi ke dni 28. 01. 2015 
 1A - plnění usnesení RM 
2 Peněžitý dar pro prvního narozeného občana Kuřimi v roce 2015 
3 Bezpečnostní služba pro město Kuřim 
 3A - Výzva C-OSVP-2015-001 
 3B - Návrh složení komisí 
4 Žádost o čerpání IF MŠZ - vchodové dveře Podlesí 
 4A - žádost o čerpání IF 
 4B - nabídky 
5 Žádost o přednostní přidělení bytu v Domě s pečovatelskou službou 
 5A - zápis komise 
 5B - žádost 
6 Zápis z 2. jednání komise školské 
 6A - zápis č. 2 ze dne 13. 01. 2015 
6/1 Volba místopředsedkyně školské komise 
7 Zpráva o vyřizování stížností a petic za rok 2014 
 7A - zpráva o vyřizování stížností a petic 2014 
8 Zpráva o činnosti OSVV 
 8B - výkaz o činnosti 
 8A - zpráva o činnosti odboru za rok 2014 
9 Zpráva o činnosti OD za 2014 
10 Zajištění zadávacího řízení na dodavatele projektu "Konsolidace IT a nové služby TC 

ORP Kuřim" 
 10A - srovnávací tabulka nabídek 
 10B -  příkazní smlouva ZŘ TC22 AJL 150202 
11 Přidělení bytu v Domě s pečovatelskou službou Kuřim 
 11A - zápis o výběru žadatele 
 11B - zápis ze šetření 
 11C - pořadník žadatelů 
12 Dohoda o zajištění výkonu regionálních funkcí knihoven v Jihomoravském kraji v roce 

2015 
 12A – smlouva 
13 Žádost o poskytnutí finanční pomoci 
 13A - žádost a kalkulace 
14 Podání žádosti o dotaci na JMK 
15 Zápis ze schůze Dozorčí rady Wellness Kuřim 

15A - zápis 


