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Z á p i s 
 

ze schůze Rady města Kuřimi č. 18/2015 konané dne 10. 6. 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: Bc. Jan Vlček 
 
 
Starosta zahájil zasedání RM v 14:12 hodin, úvodem bylo přítomni 3 členové RM, tedy nadpoloviční 
většina. RM je usnášeníschopná. 
Později se dostavil P. Ondrášek a L. Ambrož. 
 
 
Program: 
 

1 Plnění usnesení Rady města Kuřimi ke dni 1. 6. 2015 

2 Věra Fialová – ukončení nájemní smlouvy dohodou 

3 Alena Bartáková – ukončení nájemní smlouvy dohodou 

4 Manž. Jindrovi – ukončení nájemní smlouvy dohodou 

4/1 Manž. Jindrovi – ukončení nájemní smlouvy dohodou 

5 Jaromír Svítil - splátkový kalendář 

6 UMaGASTRO, s.r.o. – dodatek č. 1 k nájemní smlouvě č. 85/2003 

7 Vyřazení majetku města 

8 Zahrádky za stadionem – záměr prodloužit nájemní a pachtovní smlouvy  

9 Společenství vlastníků jednotek domu Bezručova čtvrť 1101, 1102, 1103 – pronájem 
části pozemku parc. č. 2108/1 k. ú. Kuřim 

10 Územní studie Podlesí 

11 Smlouva o výpůjčce 

12 Kronika města za rok 2014 

13 Žádost o finanční příspěvek - zrušení usnesení 

13/1 Žádost o dotaci z rozpočtu města 

14 Zpráva o činnosti Jednotky sboru dobrovolných hasičů Kuřim za rok 2014 

15 Zpráva o hospodaření MŠ Zborovská za rok 2014 

16 Zpráva o hospodaření ZŠ Jungmannova za rok 2014 

17 Zpráva o hospodaření ZŠ Tyršova za rok 2014 

18 Rozdělení zlepšeného výsledku hospodaření MŠ Zborovská za rok 2014 

19 Rozdělení zlepšeného výsledku hospodaření ZŠ Jungmannova za rok 2014 

20 Rozdělení zlepšeného výsledku hospodaření ZŠ Tyršova za rok 2014 
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21 Schválení účetní závěrky MŠ Zborovská za rok 2014 

22 Schválení účetní závěrky ZŠ Jungmannova za rok 2014 

23 Schválení účetní závěrky ZŠ Tyršova za rok 2014 

24 Schválení odpisového plánu MŠ Zborovská na rok 2015 

25 Schválení odpisového plánu ZŠ Jungmannova na rok 2015 

26 Schválení odpisového plánu ZŠ Tyršova na rok 2015 

27 Navýšení kapacity základní školy, jejíž činnost vykonává ZŠ Jungmannova 

27/1 Navýšení kapacity základní školy, jejíž činnost vykonává ZŠ Jungmannova 

27/2 Navýšení kapacity základní školy, jejíž činnost vykonává ZŠ Jungmannova 

28 Navýšení kapacity školní družiny, jejíž činnost vykonává ZŠ Jungmannova 

28/1 Navýšení kapacity školní družiny, jejíž činnost vykonává ZŠ Jungmannova 

28/2 Navýšení kapacity školní družiny, jejíž činnost vykonává ZŠ Jungmannova 

29 Navýšení kapacity školní družiny, jejíž činnost vykonává ZŠ Tyršova 

29/1 Navýšení kapacity školní družiny, jejíž činnost vykonává ZŠ Tyršova 

29/2 Navýšení kapacity školní družiny, jejíž činnost vykonává ZŠ Tyršova 

30 Žádost o čerpání IF ZŠ Tyršova 

31 Žádost o souhlas s vyřazením majetku ZŠ Tyršova 

32 Zápis č. 4 z jednání komise školské 

33 Zajištění úklidu podchodu pod nástupišti železniční stanice Kuřim 

34 Smlouva o užívání suterénní místnosti v domě č. p. 1007 

35 Helena Bikárová – přidělení bytu a uzavření nájemní smlouvy 

36 Český svaz chovatelů – dodatek č. 1 ke smlouvě o výpůjčce 

36/1 Český svaz chovatelů – dodatek č. 1 ke smlouvě o výpůjčce 

37 Rozhodnutí o přidělení zakázky - MŠ Kuřim oprava sociálního zázemí MŠ Zborovská 

38 Smlouva o právu provést stavbu - cyklostezka Kuřim-Lipůvka 

39 Smlouva o umístění reklamní plochy – Sportovní klub Kuřim 

40 Smlouva o umístění reklamní plochy – Studio Lumi 

41 Rozpočtové opatření č. 8 

42 Koupě osobních automobilů 

42/1 Koupě osobních automobilů 

43 Různé 

 
 

1. Plnění usnesení Rady města Kuřimi ke dni 1. 6. 2015 
(Předkladatel: Mgr. Ing. Drago Sukalovský, zpracovatel: Petra Glosová) 
 
Zůstávají nesplněna usnesení, jejíž naplnění závisí na spolupráci s druhou stranou. 
 
Odbor majetkoprávní žádá o posunutí termínu plnění usnesení: 
číslo 640/2014 ze dne 3. 12. 2014 na nový termín 31. 12. 2015 
z důvodu odložení rekonstrukce KD Kuřim 
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číslo 162/2015 ze dne 25. 3. 2015 na nový termín 30. 9. 2015 
z důvodu podaného odvolání k územnímu rozhodnutí na krajském úřadě, po vyřešení odvolání pan 
Fikar smlouvu podepíše. 
 
Přílohy: A - plnění usnesení RM 
 
Přijaté usnesení: 308/2015 - RM bere na vědomí plnění usnesení Rady města Kuřimi ke dni 1. 6. 

2015 a prodlužuje termíny plnění usnesení č. 640/2014 do 31. 12. 2015 
a usnesení č. 162/2015 do 30. 9. 2015. 

Hlasováno 
Pro: 3 (D. Sukalovský, D. Holman, J. Vlček)  Nepřítomni: 2 (L. Ambrož, P. Ondrášek). 
 
 
 

2. Věra Fialová – ukončení nájemní smlouvy dohodou 
(Předkladatel: Mgr. Ing. Drago Sukalovský, zpracovatel: Alena Janoušková) 
 
Paní Věra Fialová, trvale bytem xxxxxxxxxxxxxxxxxx 619 00 Brno, IČ 18141544, je nájemcem 
nebytového prostoru o výměře 12,3 m

2
 - místnosti č. 2 - umístěného ve II. nadzemním podlaží objektu 

č. p. 950 v ul. Jungmannova, který je součástí pozemku parc. č. 1818 vše v obci a k. ú. Kuřim. 
Nájemcem je paní Fialová na základě nájemní smlouvy č. 2013/O/0023 ze dne 22. 3. 2013. Nájemní 
smlouva byla uzavřena na dobu neurčitou. 
Paní Fialová dne 26. 5. 2015 požádala o ukončení nájemní smlouvy dohodou ke dni 30. 6. 2015. 
OMP doporučuje žádosti vyhovět a dohodu o ukončení nájemní smlouvy schválit. 
 
Přílohy: A - dohoda o ukončení nájemní smlouvy 
 
 
Na jednání se v 14:15 hod. dostavil P. Ondrášek a L. Ambrož (počet přítomných členů rady města 5), 
dále Mgr. J. Viktorinová – vedoucí odboru majetkoprávního a A. Janoušková – referentka odboru 
majetkoprávního. 
 
 
Diskuse: 
D. Sukalovský – proč je navrženo ukončení nájmu ke dni 30. 6. 2015? 
A. Janoušková – protože pí Fialová požádala o výpověď dohodou. 
J. Viktorinová – požádala, že už místnost nechce užívat. 
A. Janoušková – jedná se pouze o 1 místnost, kterou nevyužívá. 
 
Přijaté usnesení: 309/2015 - RM schvaluje dohodu o ukončení nájemní smlouvy, jejímž předmětem 

je nájem nebytového prostoru o výměře 12,3 m
2
 (místnost č. 2) umístěného ve II. 

nadzemním podlaží objektu č. p. 950 v ul. Jungmannova, který je součástí 
pozemku parc. č. 1818, vše v obci a k. ú. Kuřim, s paní Věrou Fialovou, trvale 
bytem xxxxxxxxxxxxxxxxxxx 619 00 Brno, IČ 18141544, a to dohodou ke dni 30. 6. 
2015. 

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

43. Tržní řád – návrh na schválení změny 
(Předkladatel: Mgr. Ing. D. Sukalovský, zpracovat: Mgr. A. Trtílková) 
Dne 1. 9. 2015 nabylo účinnosti Nařízení města Kuřimi č. 1/2014 - tržní řád. Tento tržní řád upravuje 
poskytování obchodu a služeb v obci a má dvě přílohy. Přílohu č. 1 tvoří seznam míst pro prodej 
a služby, vč. jejich kapacity, Přílohu č. 2 tvoří mapka náměstí 1. května v Kuřimi, s vyznačenými 
plochami pro prodej. 
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Dne 8. 6. 2015 požádal podnikatel pan Gagik Hakobyan (ústní žádost) o doplnění tržního řádu o nové 
prodejní místo pro sezónní prodej ovoce a zeleniny na ulici Tišnovská na parcele č. 2731/12, v k. ú. 
Kuřim, v rozsahu jednoho prodejního místa.  
Na základě uvedeného požadavku navrhujeme doplnit Přílohu č. 1 tržního řádu v bodu 3) Prodej 
prostřednictvím prodejního zařízení, o nové prodejní místo, s následujícím textem: 
 
e) sezónní prodej ovoce a zeleniny na neoploceném pozemku na p. č. 2731/12, k. ú. Kuřim na ulici 
Tišnovská 
 
Zabraná plocha: jedno prodejní místo 
 
Návrh úplného znění Přílohy č. 1 tržního řádu je přílohou tohoto materiálu. 
 
Příloha: A – tržní řád - změna 
 
Přijaté usnesení: 310/2015 - RM schvaluje změnu přílohy č. 1 Nařízení města Kuřimi č. 1/2014, 

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

3. Alena Bartáková – ukončení nájemní smlouvy dohodou 
(Předkladatel: Mgr. Ing. Drago Sukalovský, zpracovatel: Alena Janoušková) 
 
Paní Alena Bartáková, trvale bytem xxxxxxxxxxxxxx 664 34 Kuřim, IČ 01340361, je nájemcem 
nebytového prostoru o výměře 25 m

2
 umístěného v I. nadzemním podlaží objektu č. p. 902 (KD 

Kuřim), který je součástí pozemku parc. č. 1808, vše v obci a k. ú. Kuřim, na základě nájemní smlouvy 
č. 2015/O/0022 ze dne 31. 3. 2015. Nájemní smlouva je uzavřena na dobu určitou, a to od 1. 4. 2015 
do 31. 8. 2015. 
Paní Bartáková dne 27. 5. 2015 požádala o ukončení nájemní smlouvy dohodou ke dni 30. 6. 2015. 
Vzhledem k připravované rekonstrukci KD doporučuje OMP žádosti vyhovět. 
 
Přílohy: A - dohoda o ukončení nájemní smlouvy 
 
Přijaté usnesení: 311/2015 - RM schvaluje dohodu o ukončení nájemní smlouvy, jejímž předmětem 

je nájem nebytového prostoru o výměře 25 m
2
 umístěného v I. nadzemním podlaží 

objektu č. p. 902 (KD Kuřim), který je součástí pozemku p. č. 1808, vše v obci 
a k. ú. Kuřim, s paní Alenou Bartákovou, trvale bytem xxxxxxxxxxxxxxx 664 34 
Kuřim, IČ 01340361, a to dohodou ke dni 30. 6. 2015. 

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

4. Manž. Jindrovi – ukončení nájemní smlouvy dohodou 
(Předkladatel: Mgr. Ing. Drago Sukalovský, zpracovatel: Alena Janoušková) 
 
Manž. Josef a Jana Jindrovi, oba trvale bytem xxxxxxxxxxxxxxxxx Kuřim jsou společnými nájemci 
obecního bytu č. 1206/4, 3+1, umístěného ve III. nadzemním podlaží bytového domu č. p. 1206, 1207, 
který je součástí pozemku parc. č. 4296 v ul. Na Loučkách, vše v obci a k. ú. Kuřim. Panu Jindrovi byl 
tento byt přidělen na základě Rozhodnutí o přidělení bytu ze dne 15. 10. 1982. 
Dne 13. 5. 2015 požádal pan Jindra o ukončení nájemní smlouvy ke dni 31. 5. 2015. 
 
RM na své schůzi dne 27. 5. 2015 schválila následující usnesení: 
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288/2015 
RM schvaluje ukončení nájemní smlouvy uzavřené s manž. Josefem a Janou Jindrovými, oba trvale 
bytem Na Loučkách 1206, Kuřim, jejímž předmětem je nájem obecního bytu č. 1206/4, 3+1, 
umístěného ve III. nadzemním podlaží bytového domu č. p. 1206, 1207, který je součástí pozemku 
parc. č. 4296, vše v obci a k. ú. Kuřim, dohodou ke dni 31. 8. 2015. 
 
Pan Jindra OMP sdělil, že nemá dostatek finančních prostředků k úhradě nájemného. OMP se obává, 
že se manž. Jindrovi následně stanou dlužníky města. 
 
OMP pokud byt fyzicky nepřevezme, nemůže byt nabízet dále ke směně. OMP jsou známy 
skutečnosti, že mezi stávajícími nájemci jsou zájemci o větší byt, navíc lokalita Na Loučkách je lokalita 
velmi žádaná. 
 
OMP navrhuje RM celou situaci ještě zvážit, schválené usnesení č. 288/2015 zrušit a schválit nové, 
kterým bude ukončen nájem bytu ke dni 10. 6. 2015 dohodou. 
 
Byt bude ihned po převzetí nabídnut ve smyslu Pravidel města Kuřimi č. 1/2012, o volných bytech 
v majetku města a bytových náhradách, k výměně stávajícím nájemcům. 
 
Diskuse: 
J. Vlček – spíše by byt pronajímal. 
D. Holman – ve výhledu příjmů města jsme počítali s prodejem bytů. 
D. Sukalovský – nyní je šance byt prodat. 
P. Ondrášek – na tento byt máme zpracovány znalecké posudky. 
D. Sukalovský – pokud je tedy vůle byt prodat, potom ukončení nájemní smlouvy není prvořadé. 
J. Viktorinová – město bude mít zbytečně dlužníka. 
J. Vlček – nyní je tedy byt do 31. 8. 2015 pronajatý. 
P. Ondrášek – navrhuje, aby byla zformulována výzva k prodeji. Navrhuje ukončení smlouvy dohodou 
ke dni 30. 6. 2015. 
J. Viktorinová – ptá se, zda záměr bude schvalovat rada města? 
D. Holman – spíše navrhuje, aby záměr schválilo zastupitelstvo. Uvidíme vůli zastupitelů s prodejem. 
D. Sukalovský – žádá nachystat do jednání zastupitelstva dne 16. 6. 2015 materiál k prodeji tohoto 
bytu. 
 
 
Z jednání se vzdálil v 14:40 hod. D. Holman. 
 
 
Přijaté usnesení: 312/2015 - RM ruší usnesení č. 288/2015 ze dne 27. 5. 2015 ve věci ukončení 

nájemní smlouvy k obecnímu bytu s manž. Janou a Josefem Jindrovými, oba trvale 
bytem xxxxxxxxxxxxxxxx Kuřim 

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

4/1. Manž. Jindrovi – ukončení nájemní smlouvy dohodou 
(Předkladatel: Mgr. Ing. Drago Sukalovský, zpracovatel: Alena Janoušková) 
 
Diskuse: 
P. Ondrášek – navrhuje termín výpovědi ke dni 30. 6. 2015. 
 
 
Přijaté usnesení: 313/2015 - RM schvaluje ukončení nájemní smlouvy uzavřené s manž. Josefem 

a Janou Jindrovými, oba trvale bytem xxxxxxxxxxxxxxxxx Kuřim, jejímž předmětem 
je nájem obecního bytu č. 1206/4, 3+1, umístěného ve III. nadzemním podlaží 
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bytového domu č. p. 1206, 1207, který je součástí pozemku parc. č. 4296, vše 
v obci a k. ú. Kuřim, dohodou ke dni 30. 6. 2015. 

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

5. Jaromír Svítil - splátkový kalendář 
(Předkladatel: Mgr. Ing. Drago Sukalovský, zpracovatel: Alena Janoušková) 
 
Pan Jaromír Svítil, trvale bytem xxxxxxxxxxxxxxxx Kuřim je nájemcem obecního bytu č. 900/4 
umístěného ve II. nadzemním podlaží bytového domu č. p. 898, 899, 900, 901 v ul. Na Královkách, 
který je součástí pozemku p. č. 1806, vše v obci a k. ú. Kuřim. Nájemní smlouva je uzavírána v režimu 
nájemních smluv na dobu určitou, nyní do 30. 6. 2015. 
Dne 1. 6. 2015 požádal o uzavření splátkového kalendáře, jehož prostřednictvím bude uhrazen dluh 
na nájemném a úhradách za služby za měsíce leden a únor 2015, který ke dni 31. 5. 2015 činí částku 
xxxxx Kč. Pan Svítil 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. 
 
Přijaté usnesení: 314/2015 - RM schvaluje uzavření splátkového kalendáře s panem Jaromírem 

Svítilem, trvale bytem xxxxxxxxxxxxxxxxxxx Kuřim, jehož prostřednictvím bude 
splacen dluh (jistina) na nájemném a úhradách za služby za byt č. 900/4 v ul. Na 
Královkách, umístěný ve II. nadzemním podlaží bytového domu č. p. 898, 899, 
900, 901, který je součástí pozemku p. č. 1806, vše v obci a k. ú. Kuřim ve výši 
xxxxx Kč. Výše splátek bude činit částku 2.000 Kč/měs. 

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

6. UMaGASTRO, s.r.o. – dodatek č. 1 k nájemní smlouvě č. 85/2003 
(Předkladatel: Mgr. Ing. Drago Sukalovský, zpracovatel: Alena Janoušková) 
 
RM na své schůzi dne 13. 5. 2015 schválila následující usnesení: 
267/2015 
RM schvaluje záměr na pronájem částí pozemku parc. č. 2005/3 a parc. č. 2006/1 k. ú. Kuřim 
o celkové výměře 27 m

2
 k provozování hostinské činnosti (letní zahrádka) za cenu 140 Kč/m

2
/rok, 

částí pozemku parc. č. 2005/3 a parc. č. 2006/1 k. ú. Kuřim o celkové výměře 26 m
2
 za účelem 

obsluhy udírny a parkování kol za cenu 50 Kč/m
2
/rok a části pozemku parc. č. 2006/1 k. ú. Kuřim 

o výměře 25 m
2
 za účelem provozování hostinské činnosti za cenu 140 Kč/m

2
/rok společnosti 

UMaGASTRO, s.r.o., zast. jednatelem Jiřím Blažkem, se sídlem Jiráskova 361/4, 664 34 Kuřim, 
IČ 25568426, s pravidelnou roční valorizací na dobu neurčitou s tříměsíční výpovědní lhůtou 
v rozsahu dle Přílohy. 
 
Záměr byl na úřední desce zveřejněn dne 18. 5. 2015 a v době přípravy tohoto materiálu k němu 
nebyly vzneseny žádné námitky. Pokud tento stav bude i v době jednání rady města, doporučuje OMP 
uzavřít dodatek č. 1 k nájemní smlouvě č. 85/2003 ze dne 7. 7. 2003. Dodatkem č. 1 bude upraven 
rozsah předmětu nájmu - pronájem pozemků - v bodu 1.2.a) nájemní smlouvy (dle schváleného 
záměru). Pronájem nebytových prostor (výčep, sklep, sociální zařízení) zůstane dodatkem č. 1 
nedotčen. 
 
Přílohy: A - dodatek č. 1 
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Přijaté usnesení: 315/2015 - RM schvaluje uzavření dodatku č. 1 k nájemní smlouvě č. 85/2003 ze 
dne 7. 7. 2003 uzavřené se společností UMaGASTRO s.r.o., zast. jednatelem Jiřím 
Blažkem, se sídlem Jiráskova 361/4, 664 34 Kuřim, IČ 25568426, jehož 
předmětem je úprava předmětu nájmu - pronájem pozemků, dle záměru 
schváleného RM dne 13. 5. 2015 pod číslem usnesení 257/2015. 

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

35. Helena Bikárová – přidělení bytu a uzavření nájemní smlouvy 
(Předkladatel: Mgr. Ing. Drago Sukalovský, zpracovatel: Alena Janoušková) 
 
Paní Helena Bikárová, trvale bytem xxxxxxxxxxxxxxx Kuřim byla nájemcem obecního bytu č. 947/43, 
1+kk, umístěného ve III. nadzemním podlaží bytového domu č. p. 947 v ul. Wolkerova, který je 
součástí pozemku parc. č. 1418/1, vše v obci a k. ú. Kuřim. Paní Bikárové byl tento byt přidělen na 
základě výběrového řízení na přidělení obecního bytu č. 947/43 dle umístění v „Pořadníku č. 31 
žadatelů o pronájem obecního bytu“. Nájemní smlouva byla uzavřena dne 19. 12. 2012 na dobu 
určitou jednoho roku - do 31. 12. 2013. 
Během roku 2013 paní Bikárová nepravidelně plnila své závazky související s nájmem bytu vůči 
pronajímateli. Ke dni 4. 9. 2013 dlužila na nájemném a zálohách na služby (jistina) částku ve výši 
xxxxxx Kč + poplatky z prodlení ve výši xxxxx Kč. OMP v této době zvažoval vypovědět paní Bikárové 
nájem bytu v tříměsíční výpovědní lhůtě. Vzhledem k tomu, že by nájem bytu i případná výpovědní 
lhůta skončili současně (31. 12. 2013), OMP od této varianty upustil. 
Dne 5. 9. 2013 poslal správce bytu paní Bikárové upomínku na celkový nedoplatek. Paní Bikárová 
následně v měsících září a říjnu zaplatila nájemné dvakrát, čímž se jí snížila jistina dluhu. Ke dni 31. 
12. 2013 měla paní Bikárová zaplacené nájemné vč. záloh na služby. OMP pro špatnou platební 
morálku zkrátil paní Bikárové dobu nájmu na tři měsíce. 
V první polovině roku 2014 si paní Bikárová své závazky vůči pronajímateli plnila víceméně 
pravidelně. Ve druhé polovině roku 2014 uhradila nájemné, vč. záloh na služby řádně a včas pouze za 
měsíc červenec. RM na své schůzi dne 20. 8. 2014 pod č. usnesení 417/2014 schválila paní Bikárové 
prominutí části poplatku a úroku z prodlení z dlužného nájemného k bytu č. 947/43 v celkové výši 
xxxxx Kč. Nájemné za měsíce listopad a prosinec 2014 však bylo uhrazeno až 17. 1. 2015. 
Platební morálka se v roce 2015 nezlepšila. Nájemné za měsíc leden 2015 uhradila paní Bikárová 
v měsíci březnu, únor a březen až 16. 4. 2015. Vzhledem k tomu, že paní Bikárová stále dluží městu 
také úhradu za dvě faktury, které za ni město zaplatilo a následně přefakturovalo (fakturu za opravu 
elektroinstalace - částka xxx Kč, splatnost faktury 25. 10. 2014, a fakturu za provedení dezinsekce 
v bytě - částka xxxxx Kč, splatnost faktury 4. 2. 2015) a dále s velkým zpožděním hradí nájemné 
vč. záloh na služby, zkrátil OMP paní Bikárové dobu nájmu na jeden měsíc v domnění, že vše uhradí 
a nadále bude hradit nájemné vč. záloh na služby řádně a včas. 
Poslední nájemní smlouva k bytu č. 947/43 byla uzavřena na období 1. 4. 2015 - 30. 4. 2015. Paní 
Bikárové vznikl z vyúčtování služeb za rok 2014 přeplatek ve výši xxxxx Kč. Se správcem bytu - 
INVESTSERVIS RK, s.r.o. - se OMP dohodl, že provede zápočet, kterým dojde k úhradě nájemného 
a záloh na služby za měsíc duben 2015, poplatku z prodlení k 25. 3. 2015 a dále dvou dlužných 
faktur. Tímto zápočtem bude paní Bikárová dlužit městu částku xxxxx Kč, kterou uhradí, aby jí mohla 
být prodloužena nájemní smlouva na měsíc květen. Správce bytu s tímto postupem paní Bikárovou 
obeznámil a ta s ním vyslovila souhlas. 
Paní Bikárová dne 20. 4. 2015 požádala OMP o prodloužení nájemní smlouvy. Dne 6. 5. 2015 zaslal 
OMP dceři paní Bikárové (která s ní žije ve společné domácnosti) e-mail s upozorněním na 
nepodepsanou nájemní smlouvu na měsíc květen. Na e-mail přišla reakce až 19. 5. 2015 s tím, že 
dluh bude uhrazen, ale až koncem měsíce, kdy má Helena Bikárová ml. výplatní termín. OMP na to 
sdělil, že se blíží konec května a je tedy nutné uhradit i nájemné za květen. Do konce května si však 
paní Bikárová pro nájemní smlouvu nepřišla. 
Paní Bikárová se na OMP dostavila až 3. 6. 2015 s tím, že zaplatila měsíc květen (ověřeno dokladem) 
a že si přišla pro nájemní smlouvu. Dosud však neuhradila výše uvedenou částku xxxxx Kč. 
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Vzhledem k tomu, že nájemní vztah s paní Bikárovou skončil 30. 4. 2015, nájemní smlouva na měsíc 
květen nebyla uzavřena, není možné již dále nájemní smlouvu prodlužovat. Paní Bikárová 
předmětnou bytovou jednotku již druhý měsíc užívá bez právního důvodu. 
 
OMP dále upozorňuje na skutečnost, že se v poslední době množily stížnosti obyvatel domu 
Wolkerova 947 na chování nájemce, členů jeho domácnosti a zejména jeho návštěv. OMP proto 
přípisem ze dne 5. 5. 2015 podepsaným starostou města, vyzval paní Bikárovou k dodržování 
domovního řádu. Paní Bikárová převzala přípis dne 20. 5. 2015. 
 
Dne 3. 6. 2015 požádala paní Bikárová o uzavření nájemní smlouvy. 
 
Od 1. 5. 2015 lze na byt nahlížet jako na byt právně volný a další úkony ve věci přidělení tohoto bytu 
se řídí Pravidly Města Kuřimi č. 1/2012, o volných bytech v majetku města a bytových náhradách. 
Rada města však může v souladu s čl. 10 odst. 2 pravidel rozhodnout o „využití bytu jinak, než stanoví 
tato pravidla“, a to způsobem, že přidělí byt paní Heleně Bikárové, trvale bytem Wolkerova 947, Kuřim 
a následně schválí uzavření nájemní smlouvy. 
 
Vzhledem k výše uvedenému a vzhledem k tomu, že ke dni odevzdání tohoto příspěvku nebyly ze 
strany paní Bikárové splněny veškeré závazky vůči městu Kuřim, nedoporučuje OMP, aby byla paní 
Bikárové nájemní smlouva obnovena. 
 
 
Na jednání se dostavila v 14:47 hod. paní Dorazilová – předsedkyně společenství bytového domu na 
ul. Wolkerova. 
 
 
Diskuse: 
pí Dorazilová – v pondělí měli schůzi společenství vlastníků a řešili problémové soužití s rodinou paní 
Bikárové. Jde o to, že se u ní sdružuje celá její početná rodina, jedná se řádově o cca 12 lidí. 
Obyvatelé domu jsou naštvaní. 
D. Sukalovský – toto ale nemůže být důvodem výpovědi. 
pí Dorazilová – děti paní Bikárové zapalovačem opalují dveře, lezou do kontejneru, zapalují plasty, 
stále řeší nadměrný hluk na chodbách, kde si kopají míčem. Dále přespávají na matracích na 
chodbách apod. Soužití je zde velmi složité. Problémy jsou dlouhodobé. Jejich byty jsou nyní takřka 
neprodejné, nikdo do této lokality nechce. 
J. Vlček – pokud nájem neprodloužíme, neprodlužuje se smlouva automaticky? 
A. Janoušková – paní Bikárová si o prodloužení požádala. 
J. Viktorinová – pokud se do 3 měsíců smlouva neprodlouží, potom se prodlouží automaticky. Mohla 
by se použít aplikace vyhlášky, která stanovuje počet osob na m

2
. 

D. Sukalovský – pokud smlouvu neprodloužíme, stejně se problémů nezbavíme. 
P. Ondrášek – pokud smlouvu neprodloužíme, bude muset pí Bikárová řešit bydlení a potom vezme 
za vděk bydlením na jiném místě ve městě. 
A. Janoušková – paní Bikárová stále dluží. 
J. Viktorinová – zkusila by vypracovat podmínku zákazu návštěv. 
L. Ambrož – snažit se usměrnit jejich chování, napomenout je. 
J. Vlček – nyní by smlouvu prodloužil a uvidíme, jak se dále budou chovat. Do smlouvy by uvedl 
podmínku počtu osob užívajících byt. 
 
 
 
Přijaté usnesení: 316/2015 - RM souhlasí s přidělením bytu č. 947/43 umístěného ve III. NP 

bytového domu č. p. 947 v ul. Wolkerova, který je součástí pozemku parc. č. 
1418/1, vše v obci a k. ú. Kuřim, ve smyslu čl. 10 odst. 2 Pravidel města Kuřimi 
č. 1/2012 „o volných bytech v majetku města a bytových náhradách“, paní Heleně 
Bikárové, trvale bytem xxxxxxxxxxxxxxx Kuřim a schvaluje uzavření nájemní 
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smlouvy na dobu určitou do 31. 7. 2015 s možností prolongace za nájemné ve výši 
56 Kč/m

2
/měs. + zálohy na služby. 

Hlasováno 
Pro: 3 (D. Sukalovský, L. Ambrož, J. Vlček)  Proti: 1 (P. Ondrášek) 
Nepřítomen: 1 (D. Holman). 
 
 
Z jednání odešla v 15:00 hod. paní Dorazilová. 
 
 
 

36. Český svaz chovatelů – dodatek č. 1 ke smlouvě o výpůjčce 
(Předkladatel: Mgr. Ing. Drago Sukalovský, zpracovatel: Alena Janoušková) 
 
RM na své schůzi dne 13. 5. 2015 schválila usnesení tohoto znění: 
266/2015 
Rada města schvaluje uzavření Dodatku č. 1 ke smlouvě o výpůjčce č. 87/2003 uzavřené s Českým 
svazem chovatelů, Základní organizace Kuřim, se sídlem Otevřená ul., 664 34 Kuřim, IČ 49461699, 
jehož předmětem je snížení výměry vypůjčených pozemků o 78 m

2
. Nová výměra vypůjčených 

pozemků bude 329 m
2
. 

 
OMP navrhuje toto usnesení zrušit a schválit nové, kterým se upraví nejen výměra vypůjčených 
pozemků o 78 m

2
, ale také úprava doby trvání výpůjčky. Stávající smlouva o výpůjčce č. 87/2003 je 

uzavřena na dobu určitou, a to od podpisu smlouvy o výpůjčce do doby realizace předkupního práva 
jako práva věcného ve prospěch půjčitele (Český svaz chovatelů). Úpravou doby trvání výpůjčky bude 
mít město možnost smlouvu ukončit. 
 
Přijaté usnesení: 317/2015 - RM ruší usnesení č. 266/2015 ze dne 13. 5. 2015 ve věci uzavření 

Dodatku č. 1 ke smlouvě o výpůjčce č. 87/2003. 
Hlasováno 
Pro: 4 (D. Sukalovský, J. Vlček, L. Ambrož, P. Ondrášek) Nepřítomen: 1 (D. Holman). 
 
 
 

36/1. Český svaz chovatelů – dodatek č. 1 ke smlouvě o výpůjčce 
(Předkladatel: Mgr. Ing. Drago Sukalovský, zpracovatel: Alena Janoušková) 
 
Diskuse: 
J. Vlček – proč je zde předkupní právo? 
J. Viktorinová – předkupní právo je na objekt přiléhající k objektu domu dětí. Pokud by chtěli tento 
objekt prodávat, potom máme předkupní právo. 
 
Přijaté usnesení: 318/2015 - RM schvaluje uzavření Dodatku č. 1 ke smlouvě o výpůjčce č. 87/2003 

uzavřené s Českým svazem chovatelů, Základní organizace Kuřim, se sídlem 
Otevřená ul., 664 34 Kuřim, IČ 49461699, jehož předmětem je snížení výměry 
vypůjčených pozemků o 78 m

2
 a upravení doby trvání výpůjčky na dobu 10 let 

s možností prolongace. Nová výměra vypůjčených pozemků bude 329 m
2
. 

Hlasováno 
Pro: 4 (D. Sukalovský, J. Vlček, L. Ambrož, P. Ondrášek) Nepřítomen: 1 (D. Holman). 
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7. Vyřazení majetku města 
(Předkladatel: Mgr. Ing. Drago Sukalovský, zpracovatel: Bc. Jitka Chaloupková) 
 
Odbor majetkoprávní předkládá RM návrh na vyřazení majetku dle přílohy. Vyřazený majetek bude 
zlikvidován dle platných předpisů. 
 
Přílohy: A - vyřazovací protokol 
 
Přijaté usnesení: 319/2015 - RM schvaluje vyřazení majetku z majetku města Kuřim dle přílohy. 
Hlasováno 
Pro: 4 (D. Sukalovský, J. Vlček, L. Ambrož, P. Ondrášek) Nepřítomen: 1 (D. Holman). 
 
 
 

8. Zahrádky za stadionem – záměr prodloužit nájemní a pachtovní 
smlouvy 
(Předkladatel: Mgr. Ing. Drago Sukalovský, zpracovatel: Bc. Jitka Chaloupková) 
 
Pozemek parc. č. 2972 k. ú. Kuřim ve vlastnictví města Kuřim je využíván jako zahrádky - lokalita „za 
stadionem“ v Kuřimi. Smluvní vztahy (jedná se o cca 60 nájemních nebo pachtovních vztahů) jsou 
z důvodu plánované výstavby sportovní haly každoročně uzavírány na dobu maximálně jednoho roku 
do 30. 9. daného roku. 
Jelikož se zahájení stavebních prací nejeví v příštím roce jako pravděpodobné a nájemní/pachtovní 
k 30. 9. 2015 končí, navrhuje OMP radě města, aby zvážila, zda neprodloužit dobu nájmu těchto 
zahrádek až do 30. 9. 2016. 
Stávající nájemné a pachtovné u předmětných zahrádek představuje částku 1,50 Kč za m

2
 za rok. RM 

schválila pod č. usnesení 66/2014 ze dne 19. 2. 2014 výši pachtovného u pozemků využívaných jako 
zahrádka ve výši 2,- Kč/m

2
/rok s účinností od 19. 2. 2014. OMP žádá radu města o vyjádření, zda 

i těmto nájemcům v dodatku zvýšit nájemné nebo s ohledem na jejich časově nejisté postavení 
ponechat původní výši nájmu, tj. 1,50 Kč/m

2
/rok. 

 
Přílohy: A - záměr 
 
Diskuse: 
D. Sukalovský – není si jistý, zda to není moc dlouhá doba. 
J. Viktorinová – dle sdělení odboru investičního se zde ještě rok nebude nic dít. 
P. Ondrášek – může dojít k nějaké nepředvídatelné situaci, může být vypsána nějaká dotace. Což ale 
není pravděpodobné. 
D. Sukalovský – žádá prověřit podobné případy, kdy se rušil nájem zahrádek. Postupoval by stejně. 
 
Návrh usnesení: RM schvaluje záměr prodloužit nájemní a pachtovní smlouvy, jejichž předmětem 

je pronájem/pacht částí pozemku parc. č. 2972 k. ú. Kuřim, uzavřených 
s nájemci/pachtýři dle přílohy na dobu určitou do 30. 9. 2016 za nájemné ve výši 
….. Kč/m

2
/rok. 

Hlasováno 
Proti: 4 (D. Sukalovský, J. Vlček, L. Ambrož, P. Ondrášek) Nepřítomen: 1 (D. Holman). 
Nebylo schváleno. 
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9. Společenství vlastníků jednotek domu Bezručova čtvrť 1101, 
1102, 1103 – pronájem části pozemku parc. č. 2108/1 k. ú. Kuřim 
(Předkladatel: Mgr. Ing. Drago Sukalovský, zpracovatel: Bc. Jitka Chaloupková) 
 
RM schválila dne 13. 5. 2015 pod č. usnesení 268/2015 záměr na pronájem části pozemku parc. č. 
2108/1 k. ú. Kuřim o výměře cca 40 m

2
 Společenství vlastníků jednotek domu Bezručova čtvrť 1101, 

1102, 1103, se sídlem Kuřim, Bezručova čtvrť 1101, okres Brno - venkov, PSČ 664 34, IČ 262 93 048 
(dále jen „SVJ“), na dobu neurčitou s šestiměsíční výpovědní lhůtou, za nájemné ve výši 1,- Kč/m

2
/rok. 

Záměr byl zveřejněn v souladu se zákonem č. 128/2000 Sb., o obcích, na úřední desce dne 18. 5. 
2015 a v době přípravy tohoto materiálu k němu nebyly vzneseny žádné námitky. Pokud tento stav 
bude i v době jednání rady města, doporučuje OMP pronájem pozemku schválit. 
V nájemní smlouvě bude nájemci udělen souhlas s instalací plotu s brankou. Plot bude umístěn mezi 
bytový dům č. p. 1101-1103 na ul. Bezručova čtvrť a plot u sousedního rodinného domu č. p. 409 ul. 
Legionářská za účelem ochrany majetku SVJ před útoky vandalů. Pozemek byl přeměřen, přesná 
výměra pozemku je 38 m

2
. 

 
Přílohy: A – smlouva o nájmu 

B - příloha ke smlouvě 
 
Přijaté usnesení: 320/2015 - RM schvaluje uzavření nájemní smlouvy se Společenstvím vlastníků 

jednotek domu Bezručova čtvrť 1101, 1102, 1103, se sídlem Kuřim, Bezručova 
čtvrť 1101, okres Brno - venkov, PSČ 664 34, IČ 262 93 048, jejímž předmětem je 
pronájem části pozemku parc. č. 2108/1 k. ú. Kuřim o výměře 38 m

2
, na dobu 

neurčitou s šestiměsíční výpovědní lhůtou, za nájemné ve výši 1,-Kč/m
2
/rok. 

Hlasováno 
Pro: 4 (D. Sukalovský, J. Vlček, L. Ambrož, P. Ondrášek) Nepřítomen: 1 (D. Holman). 
 
 
Z jednání odešla v 15:20 hod. Mgr. J. Viktorinová a A. Janoušková. 
 
 
 

10. Územní studie Podlesí 
(Předkladatel: Mgr. Ing. Drago Sukalovský, zpracovatel: Radka Svobodová, Stanislav Bartoš) 
 
Na základě vyhodnocení záměrů v území a jejich koordinace je nutné zpracovat územní studii pro 
lokalitu Kuřim - Podlesí pod ulicí Nad Záhořím tak, aby bylo zajištěno hospodárné využití 
zemědělského půdního fondu, dobrá dopravní obsluha lokality a prostupnost územím. V řešeném 
území jsou složitější majetkoprávní poměry a střetává se tu několik různých záměrů (výstavba 
kruhové křižovatky, nová parcelace v části řešeného území, řešení navržené územním plánem). 
Územní studie bude podkladem pro další rozhodování samosprávy a pro rozhodování státní správy 
v konkrétních správních řízeních týkajících se rozvoje uvnitř tohoto území. 
 
 
Na jednání se v 15:21 hod. dostavil S. Bartoš – vedoucí odboru investičního. 
 
 
Přijaté usnesení: RM schvaluje vyčlenění částky 30.250 Kč včetně DPH na Územní studii Podlesí, 

Kuřim, zpracovatel společnost KNESL + KYNČL s.r.o., Šumavská 416/15, 602 00 
Brno z ORG 1 008 000 000 Studie a projekty. 

Hlasováno 
Pro: 4 (D. Sukalovský, J. Vlček, L. Ambrož, P. Ondrášek) Nepřítomen: 1 (D. Holman). 
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11. Smlouva o výpůjčce 
(Předkladatel: Mgr. Ing. Drago Sukalovský, zpracovatel: Mgr. Alena Zimmermannová) 
 
Za účelem parkování návštěvníků na akci Závody historických vozidel dne 21. 6. 2015 na parkovišti 
u TOS Kuřim byla dohodnuta se zástupci společnosti Slévárna Kuřim, a.s., výpůjčka parkoviště, které 
se nachází v jejich areálu. Smlouvu předkládáme v příloze ke schválení. 
 
Příloha: A – smlouva 
 
Přijaté usnesení: 322/2015 - RM souhlasí s uzavřením smlouvy o výpůjčce parkoviště na 21. 6. 

2015 se společností Slévárna Kuřim, a.s., se sídlem Blanenská 157/93, Kuřim, 
IČ 29291721 dle přílohy. 

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

12. Kronika města za rok 2014 
(Předkladatel: Mgr. Ing. Drago Sukalovský, zpracovatel: Mgr. Alena Zimmermannová) 
 
V příloze předkládáme návrh zápisu do kroniky města Kuřimi na rok 2014. Návrh zpracovala 
kronikářka města Silvestra Novotná. Návrh byl členům rady zaslán e-mailem a členové rady byli 
vyzváni k zaslání případných připomínek. Žádné připomínky do dnešního dne doručeny nebyly, je tedy 
předkládán text v podobě navržené kronikářkou. 
 
Přílohy: A - kronika města 2014 
 
Diskuse: 
D. Sukalovský – materiál stahuje z jednání. 
 
Návrh usnesení: RM schvaluje text zápisu do kroniky města Kuřimi za rok 2014. 
 
 
 

13. Žádost o finanční příspěvek - zrušení usnesení 
(Předkladatel: Mgr. Ing. Drago Sukalovský, zpracovatel: Petra Glosová) 
 
Na základě žádosti od charitativního zařízení Domov sv. Alžběty, Žernůvka 12, 666 01 Tišnov, 
IČ 73633968, doručené dne 17. 4. 2015 schválila Rada města Kuřimi na svém jednání dne 13. 5. 
2015 finanční příspěvek ve výši 5.000 Kč na pokrytí nákladů spojených s poskytováním pobytových 
a sociálních služeb pro občanky města Kuřimi a to paní Ludmilu Maláškovou (nar. xxxx), bytem 
xxxxxxxxxxxxxxx, Kuřim a paní Marii Filipi (nar. xxxx), bytem xxxxxxxxxxxx, Kuřim. 
Na základě novely zákona 250/2000 Sb. jsme však nuceni schválené usnesení zrušit a schválit 
poskytnutí dotace z rozpočtu města Kuřimi tak, abychom naplnili podmínky uvedeného zákona. 
 
Přijaté usnesení: 323/2015 - RM ruší usnesení č. 276/2015 ze dne 13. 5. 2015, kterým se schválilo 

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

13/1. Žádost o dotaci z rozpočtu města 
(Předkladatel: Mgr. Ing. Drago Sukalovský, zpracovatel: Petra Glosová) 
 
Přílohy: A - žádost 
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Přijaté usnesení: 324/2015 - RM souhlasí s uzavřením smlouvy o poskytnutí dotace ve výši 5.000 
Kč organizaci Domov sv. Alžběty, 666 01 Nelepeč-Žernůvka, Žernůvka 12, 
IČ 73633968 na částečnou úhradu nákladů poskytované pobytové služby 
a zajištění pomoci pro občany města Kuřimi. 

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

14. Zpráva o činnosti Jednotky sboru dobrovolných hasičů Kuřim 
za rok 2014 
(Předkladatel: Mgr. Ing. Drago Sukalovský, zpracovatel: Mgr. Radim Novák, DiS.) 
 
Zásahová jednotka byla v roce 2014 povolána k 54 zásahům, z toho 47 zásahů bylo přímo v Kuřimi. 
Kromě hašení požáru a řešení mimořádných událostí je používána technika JSDH Kuřim i k dalším 
činnostem, např. na pomoc městům a hasičům při jejich oslavách a na technickou výpomoc firmám. 
 
Jednotka se schází na výcvik jednou týdně, při kterém se provádí: školení a přezkušování řidičů, 
odborná příprava velitelů a strojníků, školení na vysokozdvižnou plošinu PVP 27, školení na dýchací 
přístroje, kondiční jízdy a školení na obsluhu požární techniky. 
Zásahová jednotka má 30 členů a je zařazena jako JPO 3/II, v systému Požárního poplachového 
plánu JmK s tím, že se počítá s výjezdem dvou družstev o sníženém stavu 1 + 3 do 15 minut od 
obdržení výzvy (na základě zákona o požární ochraně). 
 
JSDH Kuřim se postupně koncepčně dovybavuje tak, aby se neustále zvyšovala akceschopnost této 
jednotky a zároveň byli také členové jednotky vybaveni potřebnými ochrannými prostředky, které 
ochrání jejich zdraví a životy při zásazích. 
 
Na závěr bychom chtěli poděkovat za dobrou spolupráci a podporu samosprávě města. Je třeba 
zdůraznit, že veškerá činnost hasičů v našem městě je čistě dobrovolná bez jakéhokoli nároku na 
odměnu a zásahová jednotka SDH Kuřim je Hasičským záchranným sborem JmK hodnocena velmi 
dobře. 
 
Přijaté usnesení: 325/2015 - RM bere na vědomí zprávu o činnosti Jednotky sboru dobrovolných 

hasičů Kuřim za rok 2014. 
Hlasováno 
Pro: 4 (D. Sukalovský, J. Vlček, L. Ambrož, P. Ondrášek) Nepřítomen: 1 (D. Holman). 
 
 
Na jednání se vrátil v 15:30 hod. D. Holman. 
 
 
 

27. Navýšení kapacity základní školy, jejíž činnost vykonává ZŠ 
Jungmannova 
(Předkladatel: PaedDr. David Holman, zpracovatel: Mgr. Hana Němcová) 
 
Ředitel Základní školy, Kuřim, Jungmannova 813, okres Brno-venkov, příspěvková organizace Mgr. 
Richard Mach požádal z důvodu zvyšování počtu zapisovaných dětí do základní školy o schválení 
navýšení kapacity základní školy o 60 žáků. 
V současné době je kapacita ZŠ 500 žáků, po navýšení se kapacita ZŠ zvýší na 560 žáků. 
Schválení navýšení kapacity základní školy Radou města Kuřimi je jednou z podmínek podání žádosti 
na rejstřík škol a školských zařízení, aby od 1. 9. 2015 mohl být navýšen počet žáků základní školy 
i s finančním zabezpečením školy ze státního rozpočtu. 
Navýšení kapacity bylo osobně konzultováno s pracovnicemi KHS Brno, které byly do školy pozvány 
ředitelem školy dne 26. 5. 2015. 
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K podání žádosti je třeba OŠ KÚ JMK doložit: 
- výpisy z usnesení Rady města Kuřimi o schválení navýšením kapacity, podání žádosti na 

rejstřík škol a školských zařízení a pověření starosty 
- žádost starosty Města Kuřimi o navýšení kapacity 
- vyjádření KHS Brno 
- vyjádření stavebního úřadu 
- materiální, personální a finanční zabezpečení školy 
- vyplněné předepsané přílohy č. 1, 2, 3 

Aby mohla být kapacita navýšena od 1. 9. 2015, je třeba podat žádost v mimořádném termínu, a to 
nejpozději začátkem července. 
 
Přijaté usnesení: 326/2015 - RM schvaluje v souladu s § 102 odst. 2 písm. b) zákona č. 128/2000 

Sb., o obcích (obecní zřízení), v platném znění, změnu nejvyššího povoleného 
počtu žáků Základní školy, Kuřim, Jungmannova 813, okres Brno - venkov, 
příspěvkové organizace z 500 na 560 s účinností od 1. 9. 2015. 

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

27/1. Navýšení kapacity základní školy, jejíž činnost vykonává ZŠ 
Jungmannova 
(Předkladatel: PaedDr. David Holman, zpracovatel: Mgr. Hana Němcová) 
 
Přijaté usnesení: 327/2015 - RM schvaluje v souladu s § 102 odst. 2 písm. b) zákona č. 128/2000 

Sb., o obcích (obecní zřízení), v platném znění, podání žádosti o zápis změny v 
údajích vedených v rejstříku škol a školských zařízení pro základní školu, jejíž 
činnost vykonává Základní škola, Kuřim, Jungmannova 813, okres Brno - venkov, 
příspěvková organizace, která se týká zvýšení nejvyššího povoleného počtu žáků 
ve škole z 500 na 560 s účinností od 1. 9. 2015. 

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

27/2. Navýšení kapacity základní školy, jejíž činnost vykonává ZŠ 
Jungmannova 
(Předkladatel: PaedDr. David Holman, zpracovatel: Mgr. Hana Němcová) 
 
Přijaté usnesení: 328/2015 - RM ukládá v souladu s § 102 odst. 2 písm. b) zákona č. 128/2000 Sb., 

o obcích (obecní zřízení), v platném znění, starostovi města Kuřimi Mgr. Ing. 
Dragovi Sukalovskému, podat výše uvedenou žádost Krajskému úřadu 
Jihomoravského kraje, odbor školství. 

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

28. Navýšení kapacity školní družiny, jejíž činnost vykonává ZŠ 
Jungmannova 
(Předkladatel: PaedDr. David Holman, zpracovatel: Mgr. Hana Němcová) 
 
Ředitel Základní školy, Kuřim, Jungmannova 813, okres Brno-venkov, příspěvková organizace Mgr. 
Richard Mach požádal z důvodu zvyšování počtu zapisovaných dětí do základní školy o schválení 
navýšení kapacity školní družiny o 60 žáků. 
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V současné době je kapacita ŠD 150 žáků v 5ti odděleních, po navýšení bude mít ŠD 7 oddělení pro 
210 žáků. 
Schválení navýšení kapacity školní družiny Radou města Kuřimi je jednou z podmínek podání žádosti 
na rejstřík škol a školských zařízení, aby od 1. 9. 2015 mohl být navýšen počet žáků a oddělení ŠD 
i s finančním zabezpečením školy ze státního rozpočtu. 
Navýšení kapacity bylo osobně konzultováno s pracovnicemi KHS Brno, které byly do školy pozvány 
ředitelem školy dne 26. 5. 2015. 
K podání žádosti je třeba OŠ KÚ JMK doložit: 

- výpisy z usnesení Rady města Kuřimi o schválení navýšením kapacity, podání žádosti na 
rejstřík škol a školských zařízení a pověření starosty 

- žádost starosty Města Kuřimi o navýšení kapacity 
- vyjádření KHS Brno  
- vyjádření stavebního úřadu 
- materiální, personální a finanční zabezpečení školy 
- vyplněné předepsané přílohy č. 1, 2, 3 

Aby mohla být kapacita navýšena od 1. 9. 2015, je třeba podat žádost v mimořádném termínu, a to 
nejpozději začátkem července. 
 
Přijaté usnesení: 329/2015 - RM schvaluje v souladu s § 102 odst. 2 písm. b) zákona č. 128/2000 

Sb., o obcích (obecní zřízení), v platném znění, změnu nejvyššího povoleného 
počtu žáků ve školní družině při Základní škole, Kuřim, Jungmannova 813, okres 
Brno - venkov, příspěvkové organizaci ze 150 na 210 s účinností od 1. 9. 2015. 

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

28/1. Navýšení kapacity školní družiny, jejíž činnost vykonává ZŠ 
Jungmannova 
(Předkladatel: PaedDr. David Holman, zpracovatel: Mgr. Hana Němcová) 
 
Přijaté usnesení: 330/2015 - RM schvaluje v souladu s § 102 odst. 2 písm. b) zákona č. 128/2000 

Sb., o obcích (obecní zřízení), v platném znění, podání žádosti o zápis změny v 
údajích vedených v rejstříku škol a školských zařízení pro školní družinu, jejíž 
činnost vykonává Základní škola, Kuřim, Jungmannova 813, okres Brno - venkov, 
příspěvková organizace, která se týká zvýšení nejvyššího povoleného počtu žáků 
ve školní družině ze 150 na 210 s účinností od 1. 9. 2015. 

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

28/2. Navýšení kapacity školní družiny, jejíž činnost vykonává ZŠ 
Jungmannova 
(Předkladatel: PaedDr. David Holman, zpracovatel: Mgr. Hana Němcová) 
 
Přijaté usnesení: 331/2015 - RM ukládá v souladu s § 102 odst. 2 písm. b) zákona č. 128/2000 Sb., 

o obcích (obecní zřízení), v platném znění, starostovi města Kuřimi Mgr. Ing. 
Dragovi Sukalovskému, podat výše uvedenou žádost Krajskému úřadu 
Jihomoravského kraje, odbor školství. 

Hlasováno 
Pro: 5 (D. Sukalovský, D. Holman, J. Vlček, L. Ambrož, P. Ondrášek). 
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29. Navýšení kapacity školní družiny, jejíž činnost vykonává ZŠ 
Tyršova 
(Předkladatel: PaedDr. David Holman, zpracovatel: Mgr. Hana Němcová) 
 
Ředitel Základní školy Kuřim, Tyršova 1255, okres Brno-venkov, příspěvková organizace Mgr. 
Stanislav Plchot požádal z důvodu zvyšování počtu zapisovaných dětí do základní školy o schválení 
navýšení kapacity školní družiny o 60 žáků. 
V současné době je kapacita ŠD 180 žáků v 7ti odděleních, po navýšení bude mít ŠD 9 oddělení pro 
240 žáků. 
Schválení navýšení kapacity školní družiny Radou města Kuřimi je jednou z podmínek podání žádosti 
na rejstřík škol a školských zařízení, aby od 1. 9. 2015 mohl být navýšen počet žáků a oddělení ŠD 
i s finančním zabezpečením školy ze státního rozpočtu. 
K podání žádosti je třeba OŠ KÚ JMK doložit: 

- výpisy z usnesení Rady města Kuřimi o schválení navýšením kapacity, podání žádosti na 
rejstřík škol a školských zařízení a pověření starosty 

- žádost starosty Města Kuřimi o navýšení kapacity 
- vyjádření KHS Brno 
- vyjádření stavebního úřadu 
- materiální, personální a finanční zabezpečení školy 
- vyplněné předepsané přílohy č. 1, 2, 3 

Aby mohla být kapacita navýšena od 1. 9. 2015, je třeba podat žádost v mimořádném termínu, a to 
nejpozději začátkem července. 
 
Přijaté usnesení: 332/2015 - RM schvaluje v souladu s § 102 odst. 2 písm. b) zákona č. 128/2000 

Sb., o obcích (obecní zřízení), v platném znění, změnu nejvyššího povoleného 
počtu žáků ve školní družině při Základní škole Kuřim, Tyršova 1255, okres Brno - 
venkov, příspěvkové organizaci ze 180 na 240 s účinností od 1. 9. 2015. 

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

29/1. Navýšení kapacity školní družiny, jejíž činnost vykonává ZŠ 
Tyršova 
(Předkladatel: PaedDr. David Holman, zpracovatel: Mgr. Hana Němcová) 
 
Diskuse: 
J. Vlček – na kapacitu jsou nová pravidla? 
D. Holman – zvýší se počty tříd, tzn. zvýší se počet dětí. Normy ale musí být dodrženy. 
 
Přijaté usnesení: 333/2015 - RM schvaluje v souladu s § 102 odst. 2 písm. b) zákona č. 128/2000 

Sb., o obcích (obecní zřízení), v platném znění, podání žádosti o zápis změny 
v údajích vedených v rejstříku škol a školských zařízení pro školní družinu, jejíž 
činnost vykonává Základní škola Kuřim, Tyršova 1255, okres Brno - venkov, 
příspěvková organizace, která se týká zvýšení nejvyššího povoleného počtu žáků 
ve školní družině ze 180 na 240 s účinností od 1. 9. 2015. 

Hlasováno 
Pro: 5 (D. Sukalovský, D. Holman, J. Vlček, L. Ambrož, P. Ondrášek). 
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29/2. Navýšení kapacity školní družiny, jejíž činnost vykonává ZŠ 
Tyršova 
(Předkladatel: PaedDr. David Holman, zpracovatel: Mgr. Hana Němcová) 
 
Přijaté usnesení: 334/2015 - RM ukládá v souladu s § 102 odst. 2 písm. b) zákona č. 128/2000 Sb., 

o obcích (obecní zřízení), v platném znění, starostovi města Kuřimi Mgr. Ing. 
Dragovi Sukalovskému, podat výše uvedenou žádost Krajskému úřadu 
Jihomoravského kraje, odbor školství. 

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

30. Žádost o čerpání IF ZŠ Tyršova 
(Předkladatel: PaedDr. David Holman, zpracovatel: Mgr. Hana Němcová) 
 
Ředitel Základní školy Kuřim, Tyršova 1255, okres Brno-venkov, příspěvkové organizace Mgr. 
Stanislav Plchot požádal, dle § 31 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních 
rozpočtů, v platném znění, o schválení čerpání prostředků z investičního fondu školy ve výši 439 
954,- Kč (příloha A) na pokrytí těchto akcí: 

- oprava nevyhovujícího sociálního zařízení dívek v přízemí budovy školy na ulici Komenského 
511                96 338,- Kč 

- modernizace osvětlení v tělocvičně v budově Tyršova          87 966,- Kč 
- výměna nevyhovujících krytů radiátorů v budově Tyršova                    53 450,- Kč 
- revitalizace asfaltové plochy hřiště u budovy Tyršova          99 010,- Kč 
- osvětlení nově zbudované třídy v budově Tyršova                     39 430,- Kč 
- oprava světlometů v tělocvičně v budově Tyršova, výměna elektroinstalace   63 760,- Kč 

Celkem              439 954,- Kč 

Příspěvkové organizaci, na základě poptávky, byly doručeny cenové nabídky firem, z nich vychází 
požadovaná výše čerpání IF (příloha B, C, D, E, F, G). 
 
Stav investičního fondu Základní školy Kuřim, Tyršova 1255, okres Brno-venkov, příspěvkové 
organizace ke dni 03. 06. 2015 je 880 790,71 Kč. 
 
Doporučuji RM, aby upozornila ředitele školy na dodržování naplánovaných investičních akcí pro rok 
2015, který byl zřizovateli zaslán 1. 12. 2014 (viz příloha H). 
 
Přílohy: A - žádost o čerpání IF 

B - cenové nabídky oprava WC dívky ZŠT 
C - modernizace osvětlení TV Tyršova 
D - kryty radiátorů Komenského 
E - revitalizace asf. povrchu hřiště Tyršova 
F - osvětlení nové třídy Tyršova 
G – výměna světlometů v tělocvičně Tyršova 
H - plánovaný seznam investičních akcí 2015 

 
Diskuse: 
J. Vlček – jak škola řeší výběrová řízení? 
D. Holman – podle naší směrnice. 
D. Sukalovský – využívá asistence odboru investičního. 
D. Holman – poptá několik společností a vybere nejlepší nabídku. 
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Přijaté usnesení: 335/2015 - RM souhlasí s čerpáním prostředků z investičního fondu Základní 
školy Kuřim, Tyršova 1255, okres Brno - venkov, příspěvkové organizace ve výši 
439.954 Kč, dle žádosti. 

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

31. Žádost o souhlas s vyřazením majetku ZŠ Tyršova 
(Předkladatel: PaedDr. David Holman, zpracovatel: Mgr. Hana Němcová) 
 
Ředitel Základní školy Kuřim, Tyršova 1255, okres Brno-venkov, příspěvkové organizace Mgr. 
Stanislav Plchot požádal RM o souhlas s vyřazením nepotřebného majetku (vizte příloha A). 
 
Přílohy: A - Žádost o vyřazení majetku ZŠT 
 
Přijaté usnesení: 336/2015 - RM souhlasí s vyřazením nepotřebného majetku Základní školy Kuřim, 

Tyršova 1255, okres Brno - venkov, příspěvkové organizace dle seznamu. 
Hlasováno 
Pro: 5 (D. Sukalovský, D. Holman, J. Vlček, L. Ambrož, P. Ondrášek). 
 
 
 

32. Zápis č. 4 z jednání komise školské 
(Předkladatel: PaedDr. David Holman, zpracovatel: Mgr. Hana Němcová) 
 
Dne 12. 5. 2015 proběhlo čtvrté jednání Komise školské Rady města Kuřimi (zápis vizte příloha A). 
Program jednání: 
 

1. Předběžné výsledky zápisu do mateřské školy (ředitelka MŠZ) 
- počty dětí, počty tříd, odklady, problémy, pozitiva - negativa, atd. 
2. Informace o zápisu do MŠ Česká (referentka KÚ - školství) 
3. Informace o slučování současných prvních tříd ZŠT v novém školním roce (ředitel 
ZŠT) 
4. Informace o přípravě (průběhu) plánovaných školských investičních akcí (PaedDr. 
Holman, ředitelé MŠZ, ZŠJ, ZŠT) 
- přístavby, přestavby, dostavby, rekonstrukce školních budov (hydroizolace MŠZ, střecha 

ZŠT, využití (přestavba) služebního bytu ZŠT, přístavba ZŠJ a jiné) 
5. Různé 
- odměny dětem a žákům ke konci školního roku - volné vstupenky do Wellness Kuřim 

(referentka KÚ - školství) 
 
Přijaté usnesení: Komise školská doporučuje Radě města Kuřimi poskytnutí volných vstupenek do 

Wellness Kuřim pro všechny děti a žáky, jako odměny na konec školního roku. 
 
Pro: 12     Proti: 0    Zdržel se: 0  
Návrh byl přijat. 
 

- návrh novely školského zákona - obecně (referentka KÚ - školství) 
- dietní stravování - informace o možnostech (ředitel ZŠJ, referentka KÚ - školství) 
- technické vzdělávání na ZŠ - informace ze schůzky ve školicím středisku TOS dne 31. 3. 

2015 (ředitel ZŠJ) 
- navyšování kapacity ŠD v obou ZŠ (ředitelé ZŠ) 

 
Další jednání komise školské je stanoveno na 27. 8. 2015 v 18:00 hod. ve velké zasedací místnosti. 
 
Přílohy: A - Zápis komise č. 4 
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Přijaté usnesení: 337/2015 - RM bere na vědomí závěry z jednání komise školské ze dne 12. 5. 

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

33. Zajištění úklidu podchodu pod nástupišti železniční stanice 
Kuřim 
(Předkladatel: Mgr. Ing. Drago Sukalovský, zpracovatel: Alena Janoušková) 
 
Smlouvou o dohledu č. 2013/B/0081 ze dne 19. 12. 2013 mezi městem a Správy železniční 
a dopravní cesty, státní organizace, se město zavázalo zajišťovat úklid celého podchodu, tedy 
i majetku ve správě Správy železniční a dopravní cesty, státní organizace, vyjma schodišťových 
ramen, a to do 31. 7. 2019. Na základě smlouvy o dílo č. 2014/D/0057 úklid podchodu doposud 
zajišťoval pan Jan Pavlíček, Brněnská 1256/5, Kuřim, IČ 75608642. Vzhledem ke skutečnosti, že 
smlouva o dílo ke dni 30. 6. 2015 končí, je potřeba vybrat nového poskytovatele úklidových služeb. 
Na základě výše uvedeného OMP předkládá výzvu k podání nabídky na veřejnou zakázku města 
Kuřimi. 
Dále OMP upozorňuje, že ačkoliv mu byla svěřena agenda „zajištění úklidu prostor podchodu“, nemá 
OMP v ORGu 9016 000 000 dostatek finančních prostředků na jeho realizaci. Z tohoto důvodu je 
třeba zajistit navýšení finančních prostředků v příslušném ORGu. Vzhledem ke skutečnosti, že pan 
Pavlíček zajišťoval úklid podchodu za celkovou cenu ve výši 9.000 Kč/měs. (nebyl plátce DPH), 
požaduje OMP navýšení ORG 9016 000 000 o částku 90.000 Kč. 
 
Přílohy: A - návrh členů komise a náhradníků 

B - výzva k podání nabídky 
C - smlouva o zajištění úklidu podchodu 

 
Přijaté usnesení: 338/2015 - RM schvaluje zahájení zadávacího řízení na výběr zhotovitele zakázky 

„Úklid podchodu pod nástupišti železniční stanice Kuřim“, 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, J. Vlček, L. Ambrož, P. Ondrášek). 
 
 
 

34. Smlouva o užívání suterénní místnosti v domě č. p. 1007 
(Předkladatel: Mgr. Ing. Drago Sukalovský, zpracovatel: Alena Janoušková) 
 
Město Kuřim má se Společenstvím vlastníků jednotek pro dům č. p. 1007 v Kuřimi, se sídlem Popkova 
1007/30, 664 34 Kuřim, IČ 29306574 (dále jen „SVJ“) uzavřenou Smlouvu č. 2012/O/0135 
o dočasném užívání suterénní místnosti o výměře 18,5 m

2
 v domě č. p. 1007 na ulici Popkové 

v Kuřimi. Smlouva je uzavřena na dobu určitou od 1. 1. 2013 do 30. 6. 2015. Tuto místnost využívá 
Městská knihovna od roku 1998 ke skladování knih. Město Kuřim hradí SVJ za užívání místnosti 
9.250 Kč ročně, tj. cca 42 Kč/m

2
/měs. 

Vzhledem k tomu, že stávající smlouva končí dne 30. 6. 2015, je nutné uzavřít smlouvu novou. OMP 
navrhl SVJ uzavřít nájemní smlouvu na dobu neurčitou s tříměsíční výpovědní lhůtou. SVJ s tímto 
vyslovilo souhlas. Úhrada za užívání místnosti zůstává zachována. 
 
Přílohy: A – smlouva 
 
 
Z jednání se vzdálil v 15:57 hod. J. Vlček. 
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Přijaté usnesení: 339/2015 - RM schvaluje uzavření nájemní smlouvy, jejímž předmětem je 
nebytový prostor umístěný v suterénu budovy č. p. 1007 na Popkově ulici v Kuřimi 
s pronajímatelem Společenství vlastníků jednotek pro dům č. p. 1007 v Kuřimi, se 
sídlem Popkova 1007/30, 664 34 Kuřim, IČ 29306574, na dobu neurčitou 
s tříměsíční výpovědní lhůtou za nájemné ve výši 9.250 Kč/rok. 

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

37. Rozhodnutí o přidělení zakázky - MŠ Kuřim oprava sociálního 
zázemí MŠ Zborovská 
(Předkladatel: PaedDr. David Holman, zpracovatel: Ing. Jindřiška Honců) 
 
Rozhodnutí o přidělení zakázky města Kuřimi 
Název (předmět) zakázky: MŠ Kuřim - oprava sociálního zařízení MŠ Zborovská 
Zajišťující odbor (ZO): OI, MŠ Zborovská 
Zajištěno v rozpočtu města: čerpání inv. fondu školy 
Podle vnitřní směrnice Rady města Kuřim č. 1/2009/RM o veřejných zakázkách, bylo zajišťujícím 
odborem realizováno zadávací řízení na výše uvedenou zakázku malého rozsahu na stavební práce. 
Předpokládaná hodnota zakázky je 604.000 Kč vč. DPH. Výzva byla zveřejněna na webových 
stránkách města dne 14. 5. 2015 a sejmuta dne 2. 6. 2015. Na výzvu bylo upozorněno e-mailem 
celkem 6 společností. Nabídku odevzdali 4 uchazeči. Na prvním jednání hodnotící komise dne 1. 6. 
2015 proběhlo otevření obálek s nabídkami vč. kontroly úplnosti nabídek. Uchazeči č. 1, 2 a 3 byli 
vyzvání k doplnění dokladů. Dne 4. 6. 2015 proběhlo druhé jednání komise, na kterém proběhlo 
hodnocení nabídek, do hodnocení byly zařazeny všechny nabídky. 
Na základě zhodnocení získaných nabídek je výběrovou komisí doporučena radě města nejvhodnější 
nabídka od společnosti EKOTERM CZ s.r.o.., se sídlem Pražská 870, 679 61 Letovice, IČ 25307002, 
která předložila nejvhodnější nabídku v celkové hodnotě 481.321 Kč vč. DPH. 
 
Přílohy: A – protokol + hodnocení nabídek + návrh smlouvy 
 
 
Na jednání se vrátil v 16:05 hod. J. Vlček. 
 
 
Přijaté usnesení: 340/2015 - RM souhlasí s výsledkem hodnocení uvedeným ve zprávě 

o posouzení a hodnocení nabídek na zakázku malého rozsahu na stavební práce 
„MŠ Kuřim - oprava sociálního zařízení MŠ Zborovská" a souhlasí s uzavřením 
smlouvy o dílo se společností EKOTERM CZ s.r.o., se sídlem Pražská 870, 679 61 
Letovice, IČ 25307002, která předložila nejvhodnější nabídku v celkové hodnotě 
481.321 Kč vč. DPH. 

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

38. Smlouva o právu provést stavbu - cyklostezka Kuřim-Lipůvka 
(Předkladatel: Mgr. Ing. Drago Sukalovský, zpracovatel: Ing. Jindřiška Honců) 
 
Odbor investiční má záměr požádat o stavební povolení pro stavbu Cyklostezka Kuřim-Lipůvka, jelikož 
územní rozhodnutí má platnost do 23. 8. 2015. Pro účely stavebního řízení je nezbytné doložit 
smlouvu o souhlasu s umístěním a provedením stavby na pozemku parc. č. 1843/1 v k. ú. Kuřim, který 
je ve vlastnictví Jihomoravského kraje. Stavbou cyklostezky na parc. 1843/1 je dotčen zelený pás 
podél silnice Blanenská. 
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Přílohy: A - smlouva o právu provést stavbu 
 
Diskuse: 
S. Bartoš – změnily se dotační podmínky – nedotují se cyklostezky pro rekreaci, ale ty, které se 
využívají pro dopravu do práce. Což by nám mohlo pomoci. 
 
Přijaté usnesení: 341/2015 - RM souhlasí s uzavřením smlouvy o právu provést stavbu 

„Cyklostezka Kuřim-Lipůvka“ na pozemku parc. č. 1843/1 v k. ú. Kuřim, který je ve 
vlastnictví Jihomoravského kraje, se sídlem Žerotínovo nám. 3/5, 601 82 Brno. 

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

39. Smlouva o umístění reklamní plochy – Sportovní klub Kuřim 
(Předkladatel: PaedDr. David Holman, zpracovatel: Mgr. Dagmar Montagová) 
 
Pan Ing. Petr Ondrášek podal za Sportovní klub Kuřim žádost o umístění 2 ks reklamní plochy 
v rozsahu 1 pole silničního zábradlí v Kuřimi na nám. 1. května Reklamní plochy žádá umístit 
v termínu od 15. 6. 2015 do 31. 8. 2015. 
 
Dle usnesení RM č. 414/2012 ze dne 25. 7. 2012 je cena za kulturní, společenské a sportovní akce 
100 Kč/1 pole. Celková cena dle uvedené sazby činí 363 Kč (vč. DPH). 
 
Přílohy: A - smlouva 
 
Přijaté usnesení: 342/2015 - RM schvaluje uzavření smlouvy o umístění reklamy na silničním 

zábradlí v Kuřimi, se společností Sportovní klub Kuřim, se sídlem U Stadionu 697, 
664 34 Kuřim, IČ 44947712. Reklamní tabule v počtu 2 ks v rozsahu 1 pole bude 
umístěna na nám. 1. května na dobu od 15. 6. 2015 do 31. 8. 2015 za celkovou 
cenu 363 Kč. 

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

40. Smlouva o umístění reklamní plochy – Studio Lumi 
(Předkladatel: PaedDr. David Holman, zpracovatel: Mgr. Dagmar Montagová) 
 
Paní Lucie Kachlíková podala za Studio Lumi, sídlo provozovny na ul. Kout 25 v Kuřimi, žádost 
o umístění 1 ks reklamní plochy v rozsahu 1 pole silničního zábradlí v Kuřimi na nám. 1. května. 
Reklamní plochy žádá umístit v termínu od 1. 7. 2015 do 30. 6. 2016. 
 
Dle usnesení RM č. 414/2012 ze dne 25. 7. 2012 je cena za umístění reklamy na silničním zábradlí ve 
výši 400 Kč/1 pole. S žadatelkou byla dohodnuta čtvrtletní platba ve výši 1.452 Kč (vč. DPH). 
 
Přílohy: A – smlouva 
 
Přijaté usnesení: 343/2015 - RM schvaluje uzavření smlouvy o umístění reklamy na silničním 

zábradlí v Kuřim s paní Lucií Kachlíkovou, 679 03 Olomučany 236, IČ 01718894. 
Reklamní tabule v počtu 1 ks v rozsahu 1 pole bude umístěna na nám. 1. května 
na dobu od 1. 7. 2015 do 30. 6. 2016 za celkovou cenu 5.808 Kč. 

Hlasováno 
Pro: 5 (D. Sukalovský, D. Holman, J. Vlček, L. Ambrož, P. Ondrášek). 
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41. Rozpočtové opatření č. 8 
(Předkladatel: Mgr. Ing. Drago Sukalovský, zpracovatel: Ing. Aleš Varmužka) 
 
Kancelář úřadu žádá o navýšení rozpočtu u akce "Automobily pro MěÚ - ORG 1312000000 - 
schválený rozpočet 700.000 Kč. 
Byla zakoupena dodávka Renault Traffic za 300.000 Kč, nyní máme nabídku na Škodu Rapid za 
251.075 Kč a Škodu Citigo za 215.078 Kč, tedy celkem 766.153 Kč. Obě auta budou využita pro 
potřeby MěÚ, starší auta budou vyřazena z majetku a zlikvidována. 
 
Rozpočtové opatření č. 8 
oddíl 61 akce Automobily pro MěÚ + 70.000 Kč 
oddíl 64 rezerva    - 70.000 Kč 
 
Přijaté usnesení: 344/2015 - RM schvaluje rozpočtové opatření č. 8 k rozpočtu města na rok 2015. 
Hlasováno 
Pro: 5 (D. Sukalovský, D. Holman, J. Vlček, L. Ambrož, P. Ondrášek). 
 
 
 

42. Koupě osobních automobilů 
(Předkladatel: Mgr. Ing. Drago Sukalovský, zpracovatel: Mgr. Alena Zimmermannová) 
 
V rozpočtu města Kuřimi na rok 2015 bylo schváleno 700.000 Kč na koupi nových automobilů pro 
potřeby městského úřadu. V květnu byla zakoupena dodávka Renault Traffic a nyní máme nabídku na 
dva vozy: 
Škoda Rapid, 1,2 TSi elegance, rok výroby: 8/2013, barva Bílá, v tovární záruce do Srpen/2017 nebo 
do ujetí 120 000 km, nyní najeto 40 000 km, nehavarované ani nijak lakované - stav nového auta, za 
cenu 251.075 Kč vč. DPH. 
Škoda Citigo, barva Bílá, obsah motoru 999 cm

3
, motor MPi, rok výroby 2014, po 1. majiteli, najeto 18 

560 km, rozšířená záruka servisu na 4 roky nebo do ujetí 60 000 km, za cenu 225.000 Kč vč. DPH. 
Celková částka za všechna tři vozidla přesáhne zastupitelstvem schválených 700.000 Kč, je tedy 
zároveň předloženo rozpočtové opatření na zvýšení ORG. 
 
Smlouvy předkládáme v příloze ke schválení. 
 
Příloha:  A – smlouva 
 
Přijaté usnesení: 345/2015 - RM souhlasí s uzavřením kupní smlouvy s Lukášem Burianem, 

IČ 87041791, Brněnská 1258/7, 664 34 Kuřim, na koupi osobního automobilu 
Škoda Citigo za cenu 215.078 Kč. 

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

42/1. Koupě osobních automobilů 
(Předkladatel: Mgr. Ing. Drago Sukalovský, zpracovatel: Mgr. Alena Zimmermannová) 
 
Přijaté usnesení: 346/2015 - RM souhlasí s uzavřením kupní smlouvy s Lukášem Burianem, 

IČ 87041791, Brněnská 1258/7, 664 34 Kuřim, na koupi osobního automobilu 
Škoda Rapid za cenu 251.075 Kč. 

Hlasováno 
Pro: 5 (D. Sukalovský, D. Holman, J. Vlček, L. Ambrož, P. Ondrášek). 
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44. Různé 
 
D. Sukalovský – dnes proběhlo jednání ohledně opravy komunikace I/43. Společnost ŘSD chce začít 
tuto komunikaci opravovat od 10. - 31. 8. 2015. S tímto město Kuřimi nesouhlasí a žádá podmínku, 
začít s opravou až bude zprovozněna doprava vlakových spojů. Ještě letos společnost SÚS opraví ul. 
Legionářskou a silnici do České. 
 
 
 

15. Zpráva o hospodaření MŠ Zborovská za rok 2014 
(Předkladatel: PaedDr. David Holman, zpracovatel: Mgr. Hana Němcová) 
 
Ředitelka mateřské školy Mgr. Lenka Slámová předložila Radě města Kuřimi, dle Článku 6 oddílu D 
odst. 16 písm. e) zřizovací listiny Zprávu o hospodaření za rok 2014 (vizte příloha A). 
 
Přílohy: A - MŠZ, Zpráva o hospodaření 2014 
 
Přijaté usnesení: 347/2015 - RM souhlasí se Zprávou o hospodaření za rok 2014 Mateřské školy 

Kuřim, Zborovská 887, okres Brno - venkov, příspěvkové organizace. 
Hlasováno 
Pro: 5 (D. Sukalovský, D. Holman, J. Vlček, L. Ambrož, P. Ondrášek). 
 
 
 

16. Zpráva o hospodaření ZŠ Jungmannova za rok 2014 
(Předkladatel: PaedDr. David Holman, zpracovatel: Mgr. Hana Němcová) 
 
Ředitel základní školy Mgr. Richard Mach předložil Radě města Kuřimi, dle Článku 6 oddílu D odst. 
16 písm. e) zřizovací listiny Zprávu o hospodaření za rok 2014 (vizte příloha A). 
 
Přílohy: A - zpráva o hospodaření 2014 
 
Přijaté usnesení: 348/2015 - RM souhlasí se Zprávou o hospodaření za rok 2013 Základní školy, 

Kuřim, Jungmannova 813, okres Brno - venkov, příspěvkové organizace. 
Hlasováno 
Pro: 5 (D. Sukalovský, D. Holman, J. Vlček, L. Ambrož, P. Ondrášek). 
 
 
 

17. Zpráva o hospodaření ZŠ Tyršova za rok 2014 
(Předkladatel: PaedDr. David Holman, zpracovatel: Mgr. Hana Němcová) 
 
Ředitel základní školy Mgr. Stanislav Plchot předložil Radě města Kuřimi, dle Článku 6 oddílu D 
odst. 16 písm. e) zřizovací listiny Zprávu o hospodaření za rok 2014 (vizte příloha A). 
 
Přílohy: A - zpráva o hospodaření 2014 
 
Přijaté usnesení: 349/2015 - RM souhlasí se Zprávou o hospodaření za rok 2014 Základní školy 

Kuřim, Tyršova 1255, okres Brno - venkov, příspěvkové organizace. 
Hlasováno 
Pro: 5 (D. Sukalovský, D. Holman, J. Vlček, L. Ambrož, P. Ondrášek). 
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18. Rozdělení zlepšeného výsledku hospodaření MŠ Zborovská za 
rok 2014 
(Předkladatel: PaedDr. David Holman, zpracovatel: Mgr. Hana Němcová) 
 
Ředitelka Mateřské školy Kuřim, Zborovská 887, okres Brno - venkov, příspěvkové organizace (dále 
jen MŠZ) Mgr. Lenka Slámová předložila Radě města Kuřimi, dle Článku 6 oddílu D odst. 16 písm. 
e) zřizovací listiny žádost o souhlas s rozdělením zlepšeného výsledku hospodaření za rok 2014 
(dále jen ZVH) do fondů rezervního a odměn (vizte příloha A). 
Zlepšený výsledek hospodaření (ZVH) příspěvková organizace vytvoří tehdy, když skutečné výnosy 
jejího hospodaření spolu s přijatým provozním příspěvkem jsou větší než její provozní náklady. 
Návrh na rozdělení ZVH dává příspěvková organizace, ale rada města může tento návrh změnit. 
 
ZVH MŠZ za rok 2014 je 1.198,41 Kč. 
 
Návrh na rozdělení ZVH do fondů: 
a) Fond rezervní (min. 20% ZVH)  239,68 Kč (20%) 
b) Fond odměn (max. 80% ZVH)  958,73 Kč (80%) 
 
1. Stav fondů k 31. 12. 2014: 
a) Fond rezervní    2.292.927,03 Kč 
b) Fond odměn        303.394,17 Kč 
 
2. Stav na fondech po rozdělení ZVH: 
a) Fond rezervní    2.293.166,71 Kč 
b) Fond odměn        304.352,90 Kč 
 
Na žádost příspěvkové organizace může zřizovatel, dle § 30 odst. 3 zákona č. 250/2000 Sb., 
o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, v platném znění, dát příspěvkové organizaci souhlas, 
aby část svého rezervního fondu použila k posílení svého investičního fondu. 
Příspěvková organizace za rok 2014 nepožádala o posílení investičního fondu převodem prostředků 
z fondu rezervního (vizte příloha B). 
 
Přílohy: A - návrh na rozdělení ZVH 2014 

B - převod fin. prostř. z RF do IF 2014 
 
 
Z jednání se vzdálil v 16:44 hod. D. Sukalovský. 
 
 
Přijaté usnesení: 350/2015 - RM schvaluje zlepšený výsledek hospodaření Mateřské školy Kuřim, 

Zborovská 887, okres Brno - venkov, příspěvkové organizace za rok 2014 
a souhlasí s jeho rozdělením do fondů dle návrhu. 

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

19. Rozdělení zlepšeného výsledku hospodaření ZŠ Jungmannova 
za rok 2014 
(Předkladatel: PaedDr. David Holman, zpracovatel: Mgr. Hana Němcová) 
 
Ředitel Základní školy, Kuřim, Jungmannova 813, okres Brno - venkov, příspěvkové organizace (dále 
jen ZŠJ) Mgr. Richard Mach předložil Radě města Kuřimi, dle Článku 6 oddílu D odst. 16 písm. e) 
zřizovací listiny žádost o souhlas s rozdělením zlepšeného výsledku hospodaření za rok 2014 (dále 
ZVH) do fondů (vizte příloha A). 



 
 

 

25 

 

Zlepšený výsledek hospodaření (ZVH) příspěvková organizace vytvoří tehdy, když skutečné výnosy 
jejího hospodaření spolu s přijatým provozním příspěvkem jsou větší než její provozní náklady. 
Návrh na rozdělení ZVH dává příspěvková organizace, ale rada města může tento návrh změnit. 
 
ZVH ZŠJ za rok 2014 je 248.705,85 Kč. 
 
Návrh na rozdělení ZVH do fondů: 
a) Fond rezervní (min. 20% ZVH)    99.482,85 Kč (40%) 
b) Fond odměn (max. 80% ZVH)  149.223,00 Kč (60%) 
 
1. Stav fondů k 31. 12. 2014: 
a) Fond rezervní      40.135,50 Kč 
b) Fond odměn         9.475,00 Kč 
 
2. Stav na fondech po rozdělení ZVH: 
a) Fond rezervní    139.681,35 Kč 
b) Fond odměn     158.698,00 Kč 

 
Na žádost příspěvkové organizace může zřizovatel, dle § 30 odst. 3 zákona č. 250/2000 Sb., 
o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, v platném znění, dát příspěvkové organizaci souhlas, 
aby část svého rezervního fondu použila k posílení svého investičního fondu. 
Příspěvková organizace za rok 2014 nepožádala o posílení investičního fondu převodem prostředků 
z fondu rezervního (vizte příloha B). 
 
Přílohy: A - návrh na rozdělení ZVH 2014 

B - převod finan. prostř. z RF do IF 2014 
 
Diskuse: 
D. Holman – navrhuje do fondu odměn u ZŠ Jungmannova částku 126.500 Kč u ZŠ Tyršova částku 
135.000 Kč. Ostatní peníze budou převedeny do rezervního fondu. 
 
Přijaté usnesení: 351/2015 - RM schvaluje zlepšený výsledek hospodaření Základní školy, Kuřim, 

Jungmannova 813, okres Brno-venkov, příspěvkové organizace za rok 2014 
a souhlasí s jeho rozdělení do fondů dle návrhu se změnou. 

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

20. Rozdělení zlepšeného výsledku hospodaření ZŠ Tyršova za rok 
2014 
(Předkladatel: PaedDr. David Holman, zpracovatel: Mgr. Hana Němcová) 
 
Ředitel Základní školy Kuřim, Tyršova 1255, okres Brno - venkov, příspěvkové organizace (dále jen 
ZŠT) Mgr. Stanislav Plchot předložil Radě města Kuřimi, dle Článku 6 oddílu D odst. 16 písm. e) 
zřizovací listiny žádost o souhlas s rozdělením zlepšeného výsledku hospodaření za rok 2014 (dále 
ZVH) do fondů (vizte příloha A). 
Zlepšený výsledek hospodaření (ZVH) příspěvková organizace vytvoří tehdy, když skutečné výnosy 
jejího hospodaření spolu s přijatým provozním příspěvkem jsou větší než její provozní náklady. 
Návrh na rozdělení ZVH dává příspěvková organizace, ale rada města může tento návrh změnit. 
 
ZVH ZŠT za rok 2014 je 177.133,61 Kč. 
 
Návrh na rozdělení ZVH do fondů: 
a) Fond rezervní (min. 20% ZVH)    70.853,61 Kč (40%) 
b) Fond odměn (max. 80% ZVH)  106.280,00 Kč (60%) 
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1. Stav fondů k 31. 12. 2014: 
a) Fond rezervní    251.428,51 Kč 
b) Fond odměn     214.192,57 Kč 
 
2. Stav na fondech po rozdělení ZVH: 
a) Fond rezervní    322.282,12 Kč 
b) Fond odměn     320.472,57 Kč 

 
 
Na žádost příspěvkové organizace může zřizovatel, dle § 30 odst. 3 zákona č. 250/2000 Sb., 
o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, v platném znění, dát příspěvkové organizaci souhlas, 
aby část svého rezervního fondu použila k posílení svého investičního fondu. 
Příspěvková organizace v roce 2014 nepožádala o posílení investičního fondu převodem prostředků 
z fondu rezervního (vizte příloha B). 
 
Přílohy: A - návrh na rozdělení ZVH 2014  

B - převod fin. prostř. z RF do IF 2014 
 
Přijaté usnesení: 352/2015 - RM schvaluje zlepšený výsledek hospodaření Základní školy Kuřim, 

Tyršova 1255, okres Brno-venkov, příspěvkové organizace za rok 2014 a souhlasí 
s jeho rozdělení do fondů dle návrhu se změnou. 

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

21. Schválení účetní závěrky MŠ Zborovská za rok 2014 
(Předkladatel: PaedDr. David Holman, zpracovatel: Mgr. Hana Němcová) 
 
U příspěvkových organizací, které zřizuje obec dle § 102 odst. 2 písm. b) a q) zákona č. 128/2000 Sb., 
o obcích (obecní zřízení), v platném znění, schvaluje rada města od roku 2013 účetní závěrku 
k rozhodnému datu, tj. k 31. 12. 
Ředitelka mateřské školy Mgr. Lenka Slámová předložila Radě města Kuřimi ke schválení účetní 
závěrku k 31. 12. 2014 (vizte přílohy A, B, C). 
Výkazy Rozvaha, Výkaz zisku a ztráty a Příloha ke dni 31. 12. 2014 se shodují s náklady, výnosy, 
výsledkem hospodaření příspěvkové organizace uváděné ve Zprávě o hospodaření a jsou v souladu 
s výsledky inventury PO za rok 2014. 
 
Přílohy: A - rozvaha MŠZ 

B - výkaz zisku a ztráty MŠZ 
C - příloha MŠZ 

 
 
Na jednání se vrátil v 16:52 hod. D. Sukalovský. 
 
 
Přijaté usnesení: 353/2015 - RM schvaluje dle § 102 odst. 2 písm. b) a q) zákona č. 128/2000 Sb., 

o obcích (obecní zřízení), v platném znění, účetní závěrku k 31. 12. 2014 Mateřské 
školy Kuřim, Zborovská 8875, okres Brno - venkov, příspěvkové organizace. 

Hlasováno 
Pro: 5 (D. Sukalovský, D. Holman, J. Vlček, L. Ambrož, P. Ondrášek). 
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22. Schválení účetní závěrky ZŠ Jungmannova za rok 2014 
(Předkladatel: PaedDr. David Holman, zpracovatel: Mgr. Hana Němcová) 
 
U příspěvkových organizací, které zřizuje obec dle § 102 odst. 2 písm. b) a q) zákona č. 128/2000 Sb., 
o obcích (obecní zřízení), v platném znění, od roku 2013 schvaluje rada města účetní závěrku 
k rozhodnému datu 31. 12. 
Ředitel základní školy Mgr. Richard Mach předložil Radě města Kuřimi ke schválení účetní závěrku 
k 31. 12. 2014 (vizte přílohy A, B, C). 
Výkazy Rozvaha, Výkaz zisku a ztráty a Příloha ke dni 31. 12. 2014 se shodují s náklady, výnosy, 
výsledkem hospodaření příspěvkové organizace uváděné ve Zprávě o hospodaření a jsou v souladu 
s výsledky inventury PO za rok 2014. 
 
Přílohy: A - rozvaha ZŠJ 

B - výkaz zisku a ztráty ZŠJ 
C - příloha ZŠJ 

 
Přijaté usnesení: 354/2015 - RM schvaluje dle § 102 odst. 2 písm. b) a q) zákona č. 128/2000 Sb., 

o obcích (obecní zřízení), v platném znění, účetní závěrku k 31. 12. 2014 Základní 
školy, Kuřim, Jungmannova 813, okres Brno - venkov, příspěvkové organizace. 

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

23. Schválení účetní závěrky ZŠ Tyršova za rok 2014 
(Předkladatel: PaedDr. David Holman, zpracovatel: Mgr. Hana Němcová) 
 
U příspěvkových organizací, které zřizuje obec dle § 102 odst. 2 písm. b) a q) zákona č. 128/2000 Sb., 
o obcích (obecní zřízení), v platném znění, od roku 2013 schvaluje rada města účetní závěrku 
k rozhodnému datu 31. 12. 
Ředitel základní školy Mgr. Stanislav Plchot předložil Radě města Kuřimi ke schválení účetní závěrku 
k 31. 12. 2014 (vizte přílohy A, B, C). 
Výkazy Rozvaha, Výkaz zisku a ztráty a Příloha ke dni 31. 12. 2014 se shodují s náklady, výnosy, 
výsledkem hospodaření příspěvkové organizace uváděné ve Zprávě o hospodaření a jsou v souladu 
s výsledky inventury PO za rok 2014. 
 
Přílohy: A - rozvaha ZŠT 

B - výkaz zisku a ztráty ZŠT 
C - příloha ZŠT 

 
Přijaté usnesení: 355/2015 - RM schvaluje dle § 102 odst. 2 písm. b) a q) zákona č. 128/2000 Sb., 

o obcích (obecní zřízení), v platném znění, účetní závěrku k 31. 12. 2014 Základní 
školy Kuřim, Tyršova 1255, okres Brno - venkov, příspěvkové organizace. 

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

24. Schválení odpisového plánu MŠ Zborovská na rok 2015 
(Předkladatel: PaedDr. David Holman, zpracovatel: Mgr. Hana Němcová) 
 
Ředitelka mateřské školy Mgr. Lenka Slámová předložila Radě města Kuřimi ke schválení odpisový 
plán na rok 2015 (vizte příloha A). 
 
Přílohy: A - odpisový plán 2015 
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Přijaté usnesení: 356/2015 - RM schvaluje odpisový plán Mateřské školy Kuřim, Zborovská 887, 
okres Brno - venkov, příspěvkové organizace na rok 2015 dle návrhu. 

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

25. Schválení odpisového plánu ZŠ Jungmannova na rok 2015 
(Předkladatel: PaedDr. David Holman, zpracovatel: Mgr. Hana Němcová) 
 
Ředitel základní školy Mgr. Richard Mach předložil Radě města Kuřimi ke schválení odpisový plán na 
rok 2015 (vizte příloha A). 
 
Přílohy: A - odpisový plán 2015 
 
Přijaté usnesení: 357/2015 - RM schvaluje odpisový plán Základní školy, Kuřim, Jungmannova 813, 

okres Brno - venkov, příspěvkové organizace na rok 2015 dle návrhu. 
Hlasováno 
Pro: 5 (D. Sukalovský, D. Holman, J. Vlček, L. Ambrož, P. Ondrášek). 
 
 
 

26. Schválení odpisového plánu ZŠ Tyršova na rok 2015 
(Předkladatel: PaedDr. David Holman, zpracovatel: Mgr. Hana Němcová) 
 
Ředitel základní školy Mgr. Stanislav Plchot předložil Radě města Kuřimi ke schválení odpisový plán 
na rok 2015 (vizte příloha A). 
 
Přílohy: A - Odpisový plán 2015 
 
Přijaté usnesení: 358/2015 - RM schvaluje odpisový plán Základní školy Kuřim, Tyršova 1255, 

okres Brno - venkov, příspěvkové organizace na rok 2015 dle návrhu. 
Hlasováno 
Pro: 5 (D. Sukalovský, D. Holman, J. Vlček, L. Ambrož, P. Ondrášek). 
 
 
 
 
Starosta ukončil jednání RM v 17:26 hod. 
 
 
 
 
 
Mgr. Ing. Drago Sukalovský PaedDr. David Holman 
starosta města místostarosta 
 
 
 
 
Ověřovatel zápisu: Bc. Jan Vlček 
 
 
 
V Kuřimi dne 10. 6. 2015 
 
Zapsala: Petra Glosová 
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Materiály: 
 
1 Plnění usnesení Rady města Kuřimi ke dni 1. 6. 2015 
 1A - plnění usnesení RM 
2 Věra Fialová – ukončení nájemní smlouvy dohodou 
 2A - dohoda o ukončení nájemní smlouvy 
3 Alena Bartáková – ukončení nájemní smlouvy dohodou 
 3A – dohoda o ukončení nájemní smlouvy 
4 Manž. Jindrovi – ukončení nájemní smlouvy dohodou 
4/1 Manž. Jindrovi – ukončení nájemní smlouvy dohodou 
5 Jaromír Svítil - splátkový kalendář 
6 UMaGASTRO, s.r.o. – dodatek č. 1 k nájemní smlouvě č. 85/2003 
 6A - dodatek č. 1 ke smlouvě o nájmu č. 85 2003 
7 Vyřazení majetku města 
 7A - vyřazovací protokol 
8 Zahrádky za stadionem – záměr prodloužit nájemní a pachtovní smlouvy 
 8A - příloha k záměru 
9 Společenství vlastníků jednotek domu Bezručova čtvrť 1101, 1102, 1103 – pronájem 

části pozemku parc. č. 2108/1 k. ú. Kuřim 
 9A - smlouva o nájmu 
 9B - příloha ke smlouvě 
10 Územní studie Podlesí 
11 Smlouva o výpůjčce 
12 Kronika města za rok 2014 
 A - kronika města 2014 
13 Žádost o finanční příspěvek - zrušení usnesení 
13/1 Žádost o dotaci z rozpočtu města 
 13A - žádost 
14 Zpráva o činnosti Jednotky sboru dobrovolných hasičů Kuřim za rok 2014 
15 Zpráva o hospodaření MŠ Zborovská za rok 2014 
 15A - zpráva o hospodaření 2014 
16 Zpráva o hospodaření ZŠ Jungmannova za rok 2014 
 16A - zpráva o hospodaření 2014 
17 Zpráva o hospodaření ZŠ Tyršova za rok 2014 
 17A - zpráva o hospodaření 2014 
18 Rozdělení zlepšeného výsledku hospodaření MŠ Zborovská za rok 2014 
 18A - návrh na rozdělení ZVH 2014 
 18B - převod fin. prostř. z RF do IF 2014 
19 Rozdělení zlepšeného výsledku hospodaření ZŠ Jungmannova za rok 2014 
 19A - návrh na rozdělení ZVH 2014 
 19B - převod finan. prostř. z RF do IF 2014 
20 Rozdělení zlepšeného výsledku hospodaření ZŠ Tyršova za rok 2014 
 20A - návrh na rozdělení ZVH 2014  
 20B - převod fin. prostř. z RF do IF 2014 
21 Schválení účetní závěrky MŠ Zborovská za rok 2014 
 21A - rozvaha MŠ 
 21B - výkaz zisku a ztráty MŠ 
 21C - příloha MŠ 
22 Schválení účetní závěrky ZŠ Jungmannova za rok 2014 
 22A - rozvaha ZŠ 
 22B - výkaz zisku a ztráty ZŠ 
 22C - příloha ZŠ 
23 Schválení účetní závěrky ZŠ Tyršova za rok 2014 
 23A - rozvaha ZŠ 
 23B - výkaz zisku a ztráty ZŠ 
 23C - příloha ZŠ 
24 Schválení odpisového plánu MŠ Zborovská na rok 2015 
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 24A - odpisový plán 2015 
25 Schválení odpisového plánu ZŠ Jungmannova na rok 2015 
 25A - odpisový plán 2015 
26 Schválení odpisového plánu ZŠ Tyršova na rok 2015 
 26A - odpisový plán 2015 
27 Navýšení kapacity základní školy, jejíž činnost vykonává ZŠ Jungmannova 
27/1 Navýšení kapacity základní školy, jejíž činnost vykonává ZŠ Jungmannova 
27/2 Navýšení kapacity základní školy, jejíž činnost vykonává ZŠ Jungmannova 
28 Navýšení kapacity školní družiny, jejíž činnost vykonává ZŠ Jungmannova 
28/1 Navýšení kapacity školní družiny, jejíž činnost vykonává ZŠ Jungmannova 
28/2 Navýšení kapacity školní družiny, jejíž činnost vykonává ZŠ Jungmannova 
29 Navýšení kapacity školní družiny, jejíž činnost vykonává ZŠ Tyršova 
29/1 Navýšení kapacity školní družiny, jejíž činnost vykonává ZŠ Tyršova 
29/2 Navýšení kapacity školní družiny, jejíž činnost vykonává ZŠ Tyršova 
30 Žádost o čerpání IF ZŠ Tyršova 
 30A - žádost o čerpání IF 

30B - cenové nabídky oprava WC 
 30C - modernizace osvětlení TV Tyršova 
 30D - kryty radiátorů Komenského 
 30E - revitalizace asf. povrchu hřiště Tyršova 
 30F - osvětlení nové třídy Tyršova 
 30G - ZŠT, výměna světlometů v tělocvičně Tyršova 
 30H - ZŠT, plánovaný seznam investičních akcí 2015 
31 Žádost o souhlas s vyřazením majetku ZŠ Tyršova 
 31A - žádost o vyřazení majetku ZŠ 
32 Zápis č. 4 z jednání komise školské 
 32A - zápis 
33 Zajištění úklidu podchodu pod nástupišti železniční stanice Kuřim 
 33A - návrh členů komise a náhradníků 
 33B - výzva k podání nabídky 
 33C - smlouva o zajištění úklidu podchodu 
34 Smlouva o užívání suterénní místnosti v domě č. p. 1007 
 34A - smlouva 
35 Helena Bikárová – přidělení bytu a uzavření nájemní smlouvy 
36 Český svaz chovatelů – dodatek č. 1 ke smlouvě o výpůjčce 
36/1 Český svaz chovatelů – dodatek č. 1 ke smlouvě o výpůjčce 
37 Rozhodnutí o přidělení zakázky - MŠ Kuřim oprava sociálního zázemí MŠ Zborovská 
 37A - protokol + zpráva o posouzení nabídek + návrh smlouvy 
38 Smlouva o právu provést stavbu - cyklostezka Kuřim-Lipůvka 
 38A - smlouva o právu provést stavbu 
39 Smlouva o umístění reklamní plochy – Sportovní klub Kuřim 
 39A - smlouva 
40 Smlouva o umístění reklamní plochy – Studio Lumi 
 40A - smlouva 
41 Rozpočtové opatření č. 8 
42 Koupě osobních automobilů 
42/1 Koupě osobních automobilů 


