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Z á p i s 
 

ze schůze Rady města Kuřimi č. 40/2015 konané dne 18. 11. 2015 
 
Přítomni: 
PaedDr. David Holman - místostarosta, 

Mgr. Ladislav Ambrož, Ing. Petr Ondrášek, Bc. Jan Vlček – členové rady města. 

 
Mgr. Alena Zimmermannová – tajemnice úřadu. 
 
 
Omluven: Mgr. Ing. Drago Sukalovský 
 
 
Ověřovatel zápisu: Bc. Jan Vlček 
 
 
Místostarosta zahájil zasedání RM v 14:10 hodin, úvodem byli přítomni 3 členové RM, tedy 
nadpoloviční většina. RM je usnášeníschopná. 
Později se dostavil Ing. Petr Ondrášek. 
 
 
 
Program: 
 

1 Plnění usnesení Rady města Kuřimi ke dni 11. 11. 2015 

2 Manželé Suchých – výpověď pachtovní smlouvy 

3 Milan Fikar – ukončení pachtovní smlouvy dohodou 

3/1 Milan Fikar – ukončení pachtovní smlouvy dohodou 

4 E.ON Distribuce, a.s. – zřízení věcného břemene pro stavbu „Kuřim, Blanenská, sm. 
VNk, Fikar, p.č. 2971/145“ 

5 E.ON Distribuce, a.s. – zřízení věcného břemene pro stavbu „Kuřim, Rychlonožkova, 
sm. NNk, Hanušková“ 

6 Zápis z 6. jednání komise školské ze dne 3. 11. 2015. 

7 Nové platové výměry ředitelů škol zřizovaných městem Kuřim 

7/1 Nové platové výměry ředitelů škol zřizovaných městem Kuřim 

7/2 Nové platové výměry ředitelů škol zřizovaných městem Kuřim 

8 Povolení výjimky z počtu žáků ZŠ Jungmannova 

9 Výroční zpráva o činnosti MŠ Zborovská 

10 Výroční zpráva o činnosti ZŠ Jungmannova 

11 Výroční zpráva o činnosti ZŠ Tyršova 

12 Odpisový plán dlouhodobého majetku – aktualizace č. 2 ke dni 31. 10. 2015 

13 Rozpočtové opatření č. 18 

14 Porušení podmínek poskytnutí dotace "Rekonstrukce sportoviště u ZŠ Jungmannova 
Kuřim" 

15 Navýšení rozpočtu ORGu 1252 
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16 Rozhodnutí o přidělení zakázky Dodávka speciálního vozidla s mycí nástavbou 

17 Souhlas s umístěním sídla 

18 Manželé Hakobyanovi – smlouva na dobu neurčitou 

19 Manželé Karavardanjanovi – smlouva na dobu neurčitou 

20 Jiří Sýkora – nájemní smlouva 

21 VINUAR group, s.r.o. – nájemní smlouva 

22 CD GROUP s.r.o. – smlouva o umístění a provedení stavby „Zpevněné plochy“ 

23 AG CAFE s.r.o. – žádost o ukončení nájemní smlouvy 

23/1 AG CAFE s.r.o. – žádost o ukončení nájemní smlouvy 

24 Různé 

 
 
 

1. Plnění usnesení Rady města Kuřimi ke dni 11. 11. 2015 
(Předkladatel: Mgr. Ing. Drago Sukalovský, zpracovatel: Petra Glosová) 
 
Zůstávají nesplněna usnesení, jejíž naplnění závisí na spolupráci s druhou stranou. 
 
Přílohy: A - plnění usnesení RM 
 
Přijaté usnesení: 625/2015 - RM bere na vědomí plnění usnesení Rady města Kuřimi ke dni 11. 11. 

2015. 
Hlasováno 
Pro: 3 (D. Holman, L. Ambrož, J. Vlček) Nepřítomni: 2 (D. Sukalovský, P. Ondrášek). 
 
 
 

2. Manželé Suchých – výpověď pachtovní smlouvy 
(Předkladatel: Mgr. Ing. Drago Sukalovský, zpracovatel: Ing. Vladimíra Fidrmucová) 
 
Město Kuřim uzavřelo dne 14. 5. 2014 s manž. Suchými pachtovní smlouvu na pacht části pozemku 
parc. č. 2751 v k. ú. Kuřim o výměře 290 m

2
, za účelem jeho užívání a požívání jako zahrádky - vizte 

příloha A, B, lokalita Tišnovská. Pachtovné předmětného pozemku bylo stanoveno částkou ve výši 
2 Kč/m

2
/rok, tj. 580 Kč/rok. 

Nyní manž. Suší požádali o povolení stavby garáže na propachtovaném pozemku. Mělo by se jednat 
o dřevostavbu na železných patkách, která bude rozebíratelná, bez pevné podlahy s plochou 
střechou. Účelem stavby by mělo být parkování dvou vozů a letní koutek na rodinné posezení. 
Celková plocha stavby by měla činit 47 m

2 
- vizte př. C. Současně manž. Suší požádali o odprodej 

propachtovaného pozemku - vizte př. D. 
 
Manželé Suší se v létě dotázali na OMP, zda můžou na propachtovaném pozemku postavit přístřešek 
na auto. Bylo jim sděleno, že musí napsat žádost včetně podrobného popisu stavby. Nyní, při podání 
výše uvedených žádostí provedl OMP místní šetření a zjistil, že na zahrádce je velký nepořádek 
hraničící se skládkou - vizte příloha E. 
Stavba dřevěné garáže do železobetonových patek je již v pokročilém stádiu - vizte př. F, navíc je 
postavená na městské kanalizaci - vizte př. G. Na snímku ortofoto (příloha G) je zřejmé, že předchozí 
pachtýři měli na zahrádce pořádek. 
Na základě výše uvedeného doporučuje OMP pachtovní smlouvu vypovědět dle čl. 3 odst. 3.3. 
(v případě, že pachtýř užívá pronajatý pozemek v rozporu se smlouvou) k 31. 12. 2015, tj. 
v jednoměsíční výpovědní lhůtě a žádat odstranění nepovolené stavby. 
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Po převzetí předmětného pozemku se může tento nabídnout k užívání dalšímu zájemci za stejných 
podmínek, jako byla původní pachtovní. 
 
Přílohy: A - pachtovní smlouva 

B - situace 
C - žádost 
D - žádost 
E - foto 
F - foto 
G - ortofoto + inženýrské sítě 

 
 
Na jednání se dostavila v 14:18 hod. Mgr. J. Viktorinová – vedoucí odboru majetkoprávního. 
 
 
Přijaté usnesení: 626/2015 - RM schvaluje výpověď pachtovní smlouvy č. 2014/O/0012, jejímž 

předmětem je pacht části pozemku parc. č. 2751 v k. ú. Kuřim o výměře 290 m
2
 

uzavřené s manž. Suchými, bytem xxxxxxxxxxxxxxx Kuřim dle č. 3 odst. 3.3. 
pachtovní smlouvy. 

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

3. Milan Fikar – ukončení pachtovní smlouvy dohodou 
(Předkladatel: Mgr. Ing. Drago Sukalovský, zpracovatel: Ing. Vladimíra Fidrmucová) 
 
Město Kuřim uzavřelo dne 23. 12. 2014 s Milanem Fikarem, pachtovní smlouvu na pacht pozemku 
parc. č. 2766 v k. ú. Kuřim o výměře 533 m

2
, za účelem jeho užívání a požívání jako užitkové 

zahrádky - vizte příloha A. Pachtovné předmětného pozemku bylo stanoveno částkou ve výši 
2 Kč/m

2
/rok, tj. 1.066 Kč/rok. 

Nyní pan Fikar požádal o ukončení pachtovní smlouvy dohodou, ke dni 31. 12. 2015 z důvodu časové 
zaneprázdněnosti. Nájemné za rok 2015 je zaplaceno. 
 
OMP doporučuje panu Fikarovi vyhovět. Byla provedena prohlídka propachtovaného pozemku, který 
je bez závad. V příloze B předkládáme dohodu o ukončení pachtovní smlouvy. 
Dále OMP doporučuje vyhlásit záměr na nájem/pacht předmětného pozemku za stejných podmínek, 
jako byla pachtovní smlouva s panem Fikarem. 
 
Přílohy: A - situace 

B - dohoda o ukončení 
 
Přijaté usnesení: 627/2015 - RM schvaluje ukončení pachtovní smlouvy č. 2014/O/0087, jejímž 

předmětem je pacht pozemku parc. č. 2766 v k. ú. Kuřim o výměře 533 m
2
 

uzavřené s Milanem Fikarem, bytem xxxxxxxxxxxxxxxxxxx Kuřim, dohodou ke dni 
31. 12. 2015. 

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

3/1. Milan Fikar – ukončení pachtovní smlouvy dohodou 
(Předkladatel: Mgr. Ing. Drago Sukalovský, zpracovatel: Ing. Vladimíra Fidrmucová) 
 
Přijaté usnesení: 628/2015 - RM schvaluje záměr propachtovat/pronajmout pozemek parc. č. 2766 

v k. ú. Kuřim o výměře 533 m
2
 za účelem využití jako zahrada, na dobu neurčitou, 
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se šestiměsíční výpovědní lhůtou, za pachtovné/nájemné ve výši 2 Kč/m
2
/rok 

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

4. E.ON Distribuce, a.s. – zřízení věcného břemene pro stavbu 
„Kuřim, Blanenská, sm. VNk, Fikar, p. č. 2971/145“ 
(Předkladatel: Mgr. Ing. Drago Sukalovský, zpracovatel: Ing. Vladimíra Fidrmucová) 
 
Projektant Ivan Vávra v zastoupení investora E.ON Distribuce, a.s. zaslal Městu Kuřim k podpisu 
smlouvu o smlouvě budoucí, jejímž předmětem je zřízení věcného břemene v souvislosti se stavbou 
zařízení distribuční soustavy s názvem „Kuřim, Blanenská, sm. VNk, Fikar, p. č. 2971/145“. 
Stavbou bude mimo jiné dotčený i pozemek, který je ve vlastnictví města Kuřim a to parc. č. 1843/8 
v k. ú. Kuřim - vizte příloha A, B. 
Jedná se o připojení nově budované zákaznické trafostanice VN/NN Fikar na distribuční siť VN. 
 
OMP a OI nemá k realizaci projektu námitky. 
Věcné břemeno bude zřízeno úplatně, na dobu neurčitou, za jednorázovou náhradu v celkové výši 
10.000 Kč bez DPH. Do doby uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene bude uzavřena smlouva 
o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene. Budoucí smlouvu o zřízení věcného břemene 
předkládá OMP v příloze C. 
 
Přílohy: A - situace 

B - situace 
C - smlouva 

 
Přijaté usnesení: 629/2015 - RM schvaluje zřízení věcného břemene ve prospěch obchodní 

společnosti E.ON Distribuce, a.s., se sídlem v Českých Budějovicích, F. A. 
Gerstnera 2151/6, PSČ 370 49, IČ 28085400, jako oprávněného z věcného 
břemene v rozsahu dle přílohy na pozemku parc. č. 1843/8 v k. ú. a obci Kuřim, LV 
č. 1. Do doby uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene bude uzavřena 
smlouva o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene. Věcné břemeno bude 
zřízeno za jednorázovou náhradu ve výši 10.000 Kč bez DPH na dobu neurčitou, 
náklady na jeho zřízení ponese oprávněný z věcného břemene. 

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

5. E.ON Distribuce, a.s. – zřízení věcného břemene pro stavbu 
„Kuřim, Rychlonožkova, sm. NNk, Hanušková“ 
(Předkladatel: Mgr. Ing. Drago Sukalovský, zpracovatel: Ing. Vladimíra Fidrmucová) 
 
Projektant Ivan Vávra v zastoupení investora E.ON Distribuce, a.s. zaslal Městu Kuřim k podpisu 
smlouvu o smlouvě budoucí, jejímž předmětem je zřízení věcného břemene v souvislosti se stavbou 
zařízení distribuční soustavy s názvem „Kuřim, Rychlonožkova, sm. NNk, Hanušková“. 
Stavbou bude mimo jiné dotčený i pozemek, který je ve vlastnictví města Kuřim a to parc. č. 5054 
v k. ú. Kuřim - vizte příloha A, B. 
Jedná se o zřízení nového odběrného místa na ul. Rychlonožkova pro novostavbu rodinného domu na 
pozemku parc. č. 2642/833. 
OMP a OI nemá k realizaci projektu námitky. 
Věcné břemeno bude zřízeno k pozemku parc. č. 5054 k. ú. Kuřim, na dobu neurčitou, úplatně, za 
jednorázovou náhradu v celkové výši 10.000 Kč bez DPH. Do doby uzavření smlouvy o zřízení 
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věcného břemene bude uzavřena smlouva o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene. Budoucí 
smlouvu o zřízení věcného břemene předkládá OMP v příloze C. 
 
Přílohy: A - situace 

B – situace 
C - smlouva 

 
Přijaté usnesení: 630/2015 - RM schvaluje zřízení věcného břemene ve prospěch obchodní 

společnosti E.ON Distribuce, a.s., se sídlem v Českých Budějovicích, F. A. 
Gerstnera 2151/6, PSČ 370 49, IČ 28085400, jako oprávněného z věcného 
břemene v rozsahu dle přílohy na pozemku parc. č. 5054 v k. ú. a obci Kuřim, 
LV č. 1. Do doby uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene bude uzavřena 
smlouva o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene. Věcné břemeno bude 
zřízeno za jednorázovou náhradu ve výši 10.000 Kč bez DPH na dobu neurčitou, 
náklady na jeho zřízení ponese oprávněný z věcného břemene. 

Hlasováno 
Pro: 3 (D. Holman, L. Ambrož, J. Vlček) Nepřítomni: 2 (D. Sukalovský, P. Ondrášek). 
 
 
D. Holman – žádá připravit návrh hlasování k řešení rodinného domu v ul. Luční. 
J. Viktorinová – rada města by měla rozhodnout, jak si další osud tohoto domu představuje. 
D. Holman – chce, aby odbor majetkoprávní předložil cca 4 varianty k hlasování. 
J. Vlček – nechal by to za tržní nájemné a dům pronajmout komukoliv. 
D. Holman – žádá zkonzultovat možnosti se starostou, ale už s tím dále neotálet. 
 
 
Z jednání odešla v 14:45 hod. Mgr. J. Viktorinová. 
 
Na jednání se dostavil v 14:47 hod. Ing. P. Ondrášek. 
 
 
 

7. Nové platové výměry ředitelů škol zřizovaných městem Kuřim 
(Předkladatel: PaedDr. David Holman, zpracovatel: Mgr. Hana Němcová) 
 
Od 1. 11. 2015 vešlo v platnost nařízení vlády č. 278/2015 Sb., kterým se mění nařízení vlády 
č. 564/2006 Sb., o platových poměrech zaměstnanců ve veřejných službách a správě, ve znění 
pozdějších předpisů. Dle tohoto nařízení vlády je třeba upravit platové výměry ředitelům školských 
příspěvkových organizací zřizovaných městem. Ke změně dojde ve výši základního platu, osobního 
příplatku a příplatku za vedení, které se vypočítávají z nejvyššího platového stupně platové třídy, ve 
které jsou ředitelé zařazeni, procentuelní hodnota příplatku za vedení a osobního příplatku zůstává 
stejná (zaokrouhluje se na celé desetikoruny nahoru). 
 
Přílohy: A - platový výměr 
 
 
Na jednání se dostavila Mgr. H. Němcová – referentka KÚ, odboru školství. 
 
 
Přijaté usnesení: 631/2015 - RM bere na vědomí úpravu platového výměru ředitelky Mateřské školy 

Kuřim, Zborovská 887, okres Brno - venkov, příspěvkové organizace Mgr. Lenky 
Slámové od 1. 11. 2015 dle přílohy. 

Hlasováno 
Pro: 4 (D. Holman, L. Ambrož, J. Vlček, P. Ondrášek) Nepřítomen: 1 (D. Sukalovský). 
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7/1. Nové platové výměry ředitelů škol zřizovaných městem Kuřim 
(Předkladatel: PaedDr. David Holman, zpracovatel: Mgr. Hana Němcová) 
 
Přílohy: A - platový výměr 
 
Přijaté usnesení: 632/2015 - RM bere na vědomí úpravu platového výměru ředitele Základní školy, 

Kuřim, Jungmannova 813, okres Brno - venkov, příspěvkové organizace Mgr. 
Richarda Macha od 1. 11. 2015 dle přílohy. 

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

7/2. Nové platové výměry ředitelů škol zřizovaných městem Kuřim 
(Předkladatel: PaedDr. David Holman, zpracovatel: Mgr. Hana Němcová) 
 
Přílohy: A - platový výměr 
 
Přijaté usnesení: 633/2015 - RM bere na vědomí úpravu platového výměru ředitele Základní školy 

Kuřim, Tyršova 1255, okres Brno - venkov, příspěvkové organizace Mgr. 
Stanislava Plchota od 1. 11. 2015 dle přílohy. 

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

6. Zápis z 6. jednání komise školské ze dne 3. 11. 2015. 
(Předkladatel: PaedDr. David Holman, zpracovatel: Mgr. Hana Němcová) 
 
Dne 3. 11. 2015 proběhlo šesté jednání Komise školské Rady města Kuřimi (zápis vizte příloha A). 
Komise školská nepřijala pro radu města žádné doporučující usnesení. 
Program jednání: 
 
1. Počet dětí a žáků, tříd, oddělení ŠD, strávníků, dietních strávníků ve školním roce 2015/2016 
(připraví ředitelé MŠ a ZŠ). 
 
2. Možnost vrácení učeben v budově Základní školy Kuřim, Tyršova 1255 na ulici Komenského 511 
využívaných Mateřskou školou, Zborovská 887 již v následujícím školním roce 2016/2017 (připraví 
ředitelka MŠZ a ředitel ZŠT). 
 
3. Informace o předpokládaném počtu dětí, které by měly být zapsány do MŠ a ZŠ na nový školní rok 
2016/2017; datum zápisu (připraví referentka KÚ - školství, ředitelé MŠ a ZŠ). 
 
4. Průběh investiční akce „Přístavba budovy Základní školy, Kuřim, Jungmannova 813“ (připraví 
místostarosta a ředitel ZŠJ). 
 
5. Různé. 
- informace o MAP (připraví Bc. J. Švédová) 
- informace o projektu PdF Masarykovy univerzity, Prioritní osa 3 - Inkluzivní vzdělávání (připraví 
místostarosta, referentka KÚ - školství, ředitelé ZŠ)  
 
Další jednání Komise školské je stanoveno na 19. 1. 2016 18:00 hod. ve velké zasedací místnosti. 
 
Přílohy: A - zápis č. 6 
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Přijaté usnesení: 634/2015 - RM bere na vědomí závěry z jednání komise školské ze dne 3. 11. 
2015 a schvaluje Mgr. R. Macha, Mgr. L. Slámovou, Mgr. H. Němcovou, 
Bc. J. Švédovou a Ing. J. Martínka jako členy pracovního týmu pro přípravu 
Místního akčního plánu vzdělávání. 

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

8. Povolení výjimky z počtu žáků ZŠ Jungmannova 
(Předkladatel: PaedDr. David Holman, zpracovatel: Mgr. Hana Němcová) 
 
Dle § 4 odst. 1 a 7 vyhlášky č. 48/2005 Sb., o základním vzdělávání a některých náležitostech plnění 
povinné školní docházky, v platném znění, se třída základní školy naplňuje v průměru 17ti žáky na 
školu a do počtu 30ti žáků bez výjimky. 
V případě, že počet žáků ve třídě neodpovídá počtu stanovenému prováděcím právním předpisem, 
může zřizovatel školy, na její žádost a na základě § 23 odst. 5 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, 
základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), v platném znění, povolit 
výjimku z počtu žáků + 4 děti. 
V případě nižšího počtu žáků než je Ø 17, uhradí zřizovatel zvýšené výdaje na vzdělávací činnost 
školy. V případě vyššího počtu žáků než 30, musí být splněny podmínky bezpečnosti a ochrany zdraví 
a nesmí to být na újmu kvalitě vzdělávací činnosti. 
Z důvodu velkého počtu žáků ve třetím a šestém ročníku Základní školy, Kuřim, Jungmannova 813, 
okres Brno venkov, příspěvkové organizace, žádá ředitel školy Mgr. Richard Mach radu města 
o povolení výjimky z počtu žáků (vizte příloha A). 
 

- 3. ročník celkem 61 žáků ve dvou třídách (30 a 31 dětí) - schválení výjimky z počtu žáků 
o jednoho žáka 

- 6. ročník celkem 62 žáků ve dvou třídách (29 a 32 dětí) - schválení výjimky z počtu žáků o dva 
žáky. 

 
Přílohy: A - žádost o výjimku z počtu žáků 
 
Diskuse: 
D. Holman – ředitel počty takto naplní, ale pokud nebude mít místo, tak je bude muset vzít ředitel ZŠ 
Tyršova. 
P. Ondrášek – souhlasí s tím rodiče? 
D. Holman – rodiče to neodsouhlasují. 
L. Ambrož – je to v kompetenci ředitele. 
D. Holman – do počtu 30 dětí ano, při vyšší počtu to musí řešit rada města. On sám s navyšováním 
počtu žáků nesouhlasí. 
H. Němcová – minimum je v průměru 17 dětí a maximálně 34 dětí. Navrhuje vše projednat s řediteli 
škol na jednání školské komise. 
 
Návrh usnesení: RM povoluje Základní škole, Kuřim, Jungmannova 813, okres Brno - venkov, 

příspěvkové organizaci, výjimku z počtu žáků na školní rok 2015/2016 dle přílohy 
a souhlasí s uvedenými počty žáků ve třídách za předpokladu, že toto navýšení 
nebude na újmu kvalitě vzdělávací činnosti školy a budou splněny podmínky 
bezpečnosti a ochrany zdraví. 

Hlasováno 
Pro: 2 (L. Ambrož, J. Vlček)   Proti: 2 (D. Holman, P. Ondrášek) 
Nepřítomen: 1 (D. Sukalovský). 
Nebylo schváleno. 
 
 
Z jednání odešla 15:37 hod. Mgr. H. Němcová. 
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9. Výroční zpráva o činnosti MŠ Zborovská 
(Předkladatel: PaedDr. David Holman, zpracovatel: Mgr. Hana Němcová) 
 
Dle § 10 odst. 3 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném 
a jiném vzdělávání (školský zákon), v platném znění a § 7 vyhlášky č. 15/2005 Sb., kterou se stanoví 
náležitosti dlouhodobých záměrů a výročních zpráv, v platném znění, musí ředitelé základních škol 
předkládat školské radě a následně po jejím schválení i zřizovateli, „Výroční zprávu o činnosti školy za 
uplynulý školní rok“ (dále jen „VZoČ“). Tuto povinnost nemají ředitelky mateřských škol, ale v minulých 
letech se dohodl zřizovatel s ředitelkou kuřimské mateřské školy na vypracování VZoČ a zaslání radě 
města ve stejném termínu, jako ředitelé základních škol. Výroční zprávy slouží k základní orientaci 
o činnosti školy, využívání jejich kapacity, výukových programech, počtu tříd, dětí a žáků, 
kvalifikovanosti pedagogických pracovníků, o dalším vzdělávání pedagogických pracovníků a akcích 
pořádaných školou. 
Pro radu města uvádím pouze základní data, protože jednotlivé výroční zprávy jsou přílohou 
k podrobnějšímu prostudování. VZoČ jsou uloženy u referentky KÚ - školství Mgr. Hany Němcové 
(3 patro, dveře č. 317). Součástí VZoČ je Zpráva o hospodaření za rok 2014. 
 
1. Mateřská škola Kuřim, Zborovská 887, okres Brno-venkov, příspěvková organizace. 
 
Základní informace 
 

Funkce Jméno Pracoviště Provoz školy 

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

Zástupkyně ředitelky Mgr. Petra Vysloužilová Zborovská 887 6:00 - 16:30 

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

 Radka Hermanová, DiS. Brněnská 1775 6:00 - 16:30 

 Marie Vernerová Komenského 1011 6:00 - 16:30 

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

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

Hospodářka, účetní Leona Chloubová (do 31.1.15), Zborovská 887 7:00 - 15:30 

Hospodářka, účetní Marie Vlčková (do 31.8.15) Zborovská 887 7:00 - 15:30 

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

Pracoviště Počet pedagogů Počet tříd Počet dětí 

Zborovská 887 6 3 77 

Komenského 1011 6 3 84 

Jungmannova 885 8 4 104 

Brněnská 1775 6 3 84 

Kpt. Jaroše 147 2 1 16 

Komenského 511 7 4 48 

Tyršova 1255 2 1 28 

Asistent pedagoga 2 ve 2 třídách 2 

Celkem počet pedagogů za školu 39 19 441 

Počet správních zaměstnanců za školu  28 

Celkem pracovníků za školu 67 

 
a) Kapacita a její využití: 

- mateřská škola - 441 dětí   
- školní jídelna - 500 stravovaných  
- školní jídelna - výdejna - 387 stravovaných 

Mateřská škola má 7 míst výkonů činnosti (Zborovská 887, Jungmannova 885, Komenského 1011, 
Komenského 511, Brněnská 1775, Tyršova 1255, Kpt. Jaroše 147), kde je celkem 19 tříd, 1 školní 
jídelna a 6 školních jídelen - výdejen. 
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Ve školním roce 2014/2015 v mateřské škole nadále pracovali 2 asistenti pedagoga ke dvěma 
integrovaným dětem (autismus) ve dvou třídách na pracovišti Zborovská 887. 
b) Mateřská škola: 
Do 19 tříd MŠ docházelo 441 dětí (průměrná naplněnost činila 23,2 dítěte/1 třídu). Kapacita mateřské 
školy byla využita na 100%, ředitelka školy využila i zřizovatelem povolenou výjimku z počtu dětí. 
c) Školní jídelna: 
Ke stravování ve školní jídelně bylo zapsáno 439 stravovaných dětí školy a 33 stravovaných 
dospělých zaměstnanců školy, 28 stravovaných dětí z MŠ Jinačovice, kterým se strava vařila 
a vyvážela. Školní jídelna vařila celkem 479 obědů. 
Kapacita školní jídelny byla využita na 95,8%. 
d) Zápis na školní rok 2015/2016: 

- datum zápisu -  26. 3. 2015 od 13:00 do 17:00 hod.  
- počet volných míst - 151 
- počet zapisovaných dětí - 190 dětí (stav k 24. 04. 2015, v loňském roce zapsáno 198 dětí) 
- počet zapsaných - přijatých dětí 151 na celodenní docházku (stav k 24. 4. 2015, v loňském 

roce přijato 137 dětí) 
- počet nepřijatých - 39 dětí (stav k 24. 04. 2015, v loňském roce nepřijato 61 dětí) 
- počet odvolání proti rozhodnutí ke KÚ JMK - 3 
- počet odvolání, kterým bylo vyhověno - 0  
- počet odvolání, kterým nebylo vyhověno - 3 (v loňském roce 10 odvolání, z toho 10 

záporně vyřízených). 
Kritéria pro přijetí dětí do mateřské školy, která stanovila ředitelka školy, byla plně v souladu se 
školským zákonem a vyhláškou o MŠ. 
e) Finanční prostředky, se kterými mateřská škola hospodařila v roce 2014: 

- státní rozpočet - 17.728.000 Kč 
- provozní rozpočet - 5.800.000 Kč 

 
Přijaté usnesení: 635/2015 - RM bere na vědomí „Výroční zprávu o činnosti Mateřské školy Kuřim, 

Zborovská 887, okres Brno-venkov, příspěvkové organizace za školní rok 
2014/2015“. 

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

10. Výroční zpráva o činnosti ZŠ Jungmannova 
(Předkladatel: PaedDr. David Holman, zpracovatel: Mgr. Hana Němcová) 
 
2. Základní škola, Kuřim, Jungmannova 813, okres Brno-venkov, příspěvková organizace. 
 
Základní informace 
 

Funkce Jméno Pracoviště Provoz školy 

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

Zástupce ředitele Mgr. Ilona Mikelová Jungmannova 813 7:00 - 15:30 

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

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

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

Hospodářka, účetní Jana Lahodová (do 31. 03. 15) externí zaměstn.  

Hospodářka, účetní Eliška Homolová (od 01. 04. 2015) externí zaměstn.  

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

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

Školní knihovna Mandy Koláčková Jungmannova 813 6:00 - 17:00 

Ředitel školy Mgr. Richard Mach Jungmannova 813 7:00 - 15:30  
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Přehled počtu pedagogů (včetně vedení), tříd, žáků a správních zaměstnanců ZŠ 
 

 Počet tříd Počet žáků Pr. p. žáků /třídu 

Celkem 20 473 23,65 

z toho 1. stupeň 12 298 24,83 

2. stupeň 8 175 21,87 

Školní družina 5 150 30,00 

z toho na odloučeném pracovišti 3 90 30,00 

Nově do 1. ročníku 3 65 21,66 

z toho na odloučeném pracovišti 3 65 21,66 

Ukončilo v 9. ročníku 2 43 21,50 

Celkem počet pedagogů za školu   45 

z toho vychovatel 5 

asistent pedagoga 9 

trenér 1 

Počet správních zaměstnanců za školu 13 

Celkem počet pracovníků za školu 58 

 
a) Kapacita a její využití: 

- základní škola - 500 žáků 
- školní družina - 150 žáků 
- školní jídelna - 750 stravovaných 

Škola má dvě místa výkonu činnosti (Jungmannova 813 a Otevřená 978), kde je celkem 20 tříd, 
5 oddělení školní družiny a 1 školní jídelna. Na odloučeném pracovišti Otevřená 978 jsou umístěny tři 
první třídy a tři oddělení ŠD. 
b) Základní škola: 
Ve školním roce 2014/2015 chodilo do 20 tříd 473 žáků (průměrná naplněnost činila 23,65 
žáka/1 třídu). 
Kapacita základní školy byla využita na 94,6%. 
c) Školní družina: 
Do 5 oddělení školní družiny bylo zapsáno 150 žáků (30 žáků/1 oddělení). 
Kapacita školní družiny byla využita na 100%. 
d) Školní jídelna: 
Ke stravování ve školní jídelně bylo zapsáno 417 stravovaných žáků školy, 54 stravovaných 
dospělých zaměstnanců školy, 112 stravovaných z jiných škol (ZŠ a MŠ Rozdrojovice, MŠ Česká) 
a 14 cizích strávníků. Školní jídelna vařila celkem 597 obědů. 
Kapacita školní jídelny byla využita na 79,59%. 
e) Zápis na školní rok 2015/2016: 

- datum zápisu - 17. 1. 2015 od 14:00 do 19:00 hod. 
- počet zapisovaných - 105 dětí (v loňském roce 82 dětí) 
- počet předpokládaných odkladů povinné školní docházky - 15 (v loňském roce 16 

předpokládaných odkladů).  
- počet žáků 1. tříd v novém školním roce 2015/2016 - 88 žáků/4 třídy (v loňském roce do 

3 tříd/65 žáků) 
f) Finanční prostředky, se kterými základní škola hospodařila v roce 2014: 
- státní rozpočet - 18.363.422 Kč 
- provozní rozpočet - 4.500.000 Kč  
 
Přijaté usnesení: 636/2015 - RM bere na vědomí „Výroční zprávu o činnosti Základní školy, Kuřim, 

Jungmannova 813, okres Brno-venkov, příspěvkové organizace za školní rok 
2014/2015“. 

Hlasováno 
Pro: 4 (D. Holman, L. Ambrož, J. Vlček, P. Ondrášek) Nepřítomen: 1 (D. Sukalovský). 
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11. Výroční zpráva o činnosti ZŠ Tyršova 
(Předkladatel: PaedDr. David Holman, zpracovatel: Mgr. Hana Němcová) 
 
3. Základní škola Kuřim, Tyršova 1255, okres Brno-venkov, příspěvková organizace. 
 
Základní informace 
 

Funkce Jméno Pracoviště Provoz školy 

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

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

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

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

Hospodářka, účetní Martina Dudáková Tyršova 1255 7:00 - 15:30 

Asistentka ředitele Iveta Zemanová Tyršova 1255 7:00 - 13:00 

Mzdová účetní Eva Kameníčková externí zaměstnanec  

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

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

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

 Počet tříd Počet žáků Pr. p. žáků/ třídu 

Celkem 23 510 22,17 

z toho 1. stupeň 16 356 22,25 

2. stupeň 7 154 22,00 

Školní družina 7 180 25,71 

z toho na odloučeném pracovišti 5 132 26,40 

Nově do 1. roč. 4 87 21,75 

z toho na odloučeném pracovišti 4 87 21,75 

Ukončilo v 9. roč. 1 23 23,00 

Celkem počet pedagogů za školu  39 (43 - 4 souběžný PP) 

z toho vychovatel 5 (7  - 2 souběžný PP) 

asistent pedagoga 4 (7 - 3 souběžný PP) 

Počet správních zaměstnanců za školu 16 

Celkem počet pracovníků za školu 64 

 
a) Kapacita a její využití: 

- základní škola - 675 žáků (500 a 175)  
- školní družina -  180 žáků (140 + 40) 
- školní jídelna 900 stravovaných 
- školní jídelna - výdejna - 200 stravovaných 

Škola má dvě místa výkonu činnosti (Tyršova 1255 a Komenského 511), kde je celkem 23 tříd, 7 
oddělení školní družiny, školní jídelna a školní jídelna - výdejna. Na odloučeném pracovišti na ulici 
Komenského 511, kde je umístěn 1. a 2. ročník, školní družina a školní jídelna - výdejna. 
b) Základní škola: 
Ve školním roce 2014/2015 chodilo do 23 tříd 510 žáků (průměrná naplněnost činila 22,17 žáků/1 
třídu).  
Kapacita základní školy byla využita na 75,55%. 
c) Školní družina: 
Do 7 oddělení školní družiny bylo zapsáno 180 žáků (25,7 žáků/1 oddělení) 
Kapacita školní družiny byla využita na 100,00%. 
d) Školní jídelna:  
Ke stravování ve školní jídelně a školní jídelně - výdejně bylo zapsáno 449 stravovaných žáků školy, 
42 stravovaných dospělých zaměstnanců školy, 36 stravovaných ze SOŠ a SOU Kuřim a 53 cizích 
strávníků. Školní jídelna vařila 580 obědů. 
Kapacita školní jídelny byla využita na 64,44%. 
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e) Zápis na školní rok 2015/2016: 
- datum zápisu - 15. 1. 2015 od 13:00 do 18:00 hod. 
- počet zapisovaných - 80 dětí (v loňském roce 94 dětí) 
- počet předpokládaných odkladů povinné školní docházky - 19 (v loňském roce 12 

předpokládaných odkladů). 
- počet žáků 1. tříd v novém školním roce 2015/2016 - 80 žáků/3 třídy (v loňském roce do 4 

tříd/87 žáků) 
f) Finanční prostředky, se kterými základní škola hospodařila v roce 2014: 
- státní rozpočet - 18.997.490 Kč 
- provozní rozpočet - 5.400.000 Kč  
 
Přijaté usnesení: 637/2015 - RM bere na vědomí „Výroční zprávu o činnosti Základní školy Kuřim, 

Tyršova 1255, okres Brno-venkov, příspěvkové organizace za školní rok 
2014/2015“. 

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

12. Odpisový plán dlouhodobého majetku – aktualizace č. 2 ke dni 
31. 10. 2015 
(Předkladatel: Mgr. Ing. Drago Sukalovský, zpracovatel: Mgr. Miloslava Bártová) 
 
Z důvodu pořízení nového majetku tj. elektrického varného kotle do stravovacího provozu organizace, 
došlo k aktualizaci odpisového plánu organizace Centra sociálních služeb Kuřim, Zahradní 1275, 
Kuřim na rok 2015. 
 
Přílohy: A - odpisový plán 
 
Přijaté usnesení: 638/2015 - RM schvaluje odpisový plán Centra sociálních služeb Kuřim, Zahradní 

1275, Kuřim akt. k 31. 10. 2015. 
Hlasováno 
Pro: 4 (D. Holman, L. Ambrož, J. Vlček, P. Ondrášek) Nepřítomen: 1 (D. Sukalovský). 
 
 
 

13. Rozpočtové opatření č. 18 
(Předkladatel: Mgr. Ing. Drago Sukalovský, zpracovatel: Ing. Aleš Varmužka) 
 
V přílohách se nachází návrhy na provedení rozpočtových opatření. 
 
Přílohy: A - rozpočtové opatření č. 18 

B - důvodová zpráva OI 
C - důvodová zpráva OŽP zima 
D - důvodová zpráva OŽP 

 
Přijaté usnesení: 639/2015 - RM schvaluje rozpočtové opatření č. 18 k rozpočtu města na rok 2015, 

dle přílohy. 
Hlasováno 
Pro: 4 (D. Holman, L. Ambrož, J. Vlček, P. Ondrášek) Nepřítomen: 1 (D. Sukalovský). 
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14. Porušení podmínek poskytnutí dotace "Rekonstrukce 
sportoviště u ZŠ Jungmannova Kuřim" 
(Předkladatel: Mgr. Ing. Drago Sukalovský, zpracovatel: Mgr. Karina Kiesslingová, DiS.) 
 
Město Kuřim realizovalo se spolufinancováním ROP JV v roce 2013 projekt "Rekonstrukce sportoviště 
u ZŠ Jungmannova Kuřim". V souvislosti s končícím dotačním obdobím byl tento projekt vybrán do 
auditního vzorku účelového poskytnutí dotace, který provádělo Ministerstvo financí. 
 
Celá realizace projektu se ukázala být v pořádku, až na nevyčíslení tzv. příjmu projektu, kterým se stal 
odfrézovaný asfaltobetonový kryt, který byl městem později použitý na vyspravení jiných komunikací 
města. 
 
Tuto záležitost zodpovědný pracovník OI konzultoval v době realizace projektu s poskytovatelem 
dotace, ten konstatoval, že pokud město tento odfrézovaný kryt použije pro své potřeby, není třeba jej 
zahrnout do příjmu. Auditní orgán však zastává opačný názor, hodnotí odfrézovaný asfaltobetonový 
kryt jako nezpůsobilý výdaj, na který nenáleží dotace a město Kuřim dostalo pokyn vrátit tuto částku 
dotace ve výši 33.193,20 Kč na účet RR regionu soudržnosti JV. 
 
Přílohy: A - informace o porušení podmínek 
 
Přijaté usnesení: 640/2015 - RM bere na vědomí zprávu auditního orgánu na akci "Rekonstrukce 

sportoviště u ZŠ Jungmannova, Kuřim". 
Hlasováno 
Pro: 4 (D. Holman, L. Ambrož, J. Vlček, P. Ondrášek) Nepřítomen: 1 (D. Sukalovský). 
 
 
 

15. Navýšení rozpočtu ORGu 1252 
(Předkladatel: PaedDr. David Holman, zpracovatel: Ing. Jitka Sikorová) 
 
Investiční akce „Protierozní zatravněné pásy“ prošla loňského roku několika změnami (od odstoupení 
od dotací po nové projednání účelu až po nový projekt). Výsledkem je vytvoření přírodě blízkého 
prostoru okružních tras a širokého pásu od tunýlku k Cimperku. Tak postupně vzniká lehce rekreační 
zázemí pro obyvatele Kuřimi v odpočinkové zóně za Srpkem. Pro letošní rok jsou plánované práce dle 
schváleného projektu od Ing. Holoušové zapracované do smlouvy s realizační společností Kavyl s.r.o. 
Mohelno 563, a to dodatkem č. 4 ke smlouvě o realizaci č. D/2014/0034. Proto je třeba navýšit 
kapitolu ORG 1252 „Protierozní zatravněné pásy“ o 20 % oproti stávajícímu rozpočtu na rok 2015 
(z plánovaných 180 tis. Kč na 216 tis. Kč). Navýšená částka činí 36 tis Kč. V letošním roce by se tak 
měly dokončit výsadby a výsevy. Podle výše schváleného rozpočtu v příštím roce by se pokračovalo 
s pevnými prvky. 
 
A. Zimmermannová – toto navýšení je již v rozpočtovém opatření č. 18. 
 
Návrh usnesení: RM schvaluje navýšení ORG 1252 na celkovou částku 216 tis. Kč, tj. posílit 

rozpočet této kapitoly o 36 tis. Kč. 
O tomto návrhu usnesení nebylo hlasováno. 
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16. Rozhodnutí o přidělení zakázky Dodávka speciálního vozidla 
s mycí nástavbou 
(Předkladatel: Mgr. Ing. Drago Sukalovský, zpracovatel: Ing. Ladislav Tomšů) 
 
Rada města schválila svým usnesením č575/2015 ze dne 20. 10. 2015 zahájení zadávacího řízení na 
výše uvedenou zakázku. K termínu podání nabídek, tj. 12. 11. 2015 do 8:00 hod., předložili své 
nabídky 3 uchazeči. 
Dne 12. 11. 2015 v 9:00 hod. proběhlo zasedání hodnotící komise. 
Komisí bylo zjištěno, že všechny předložené nabídky vyhověly požadavkům zadavatele. 
 
Dále komise ve složení: 
Ing. Petr Němec - předseda komise 
Mgr. Ladislav Ambrož - místopředseda komise 
Mgr. Ing. Drago Sukalovský - člen komise 
Ing. Jaroslav Hamřík - člen komise 
Ing. Ladislav Tomšů - člen komise - pracovník zajišťujícího odboru 
 
hodnotila nabídky těchto uchazečů: 
 
KOBIT spol. s r.o., Rozvojová 269, Praha   3.436.350 Kč 
A-TEC servis s.r.o., Příborská 2320, Frýdek - Místek  3.751.000 Kč 
HANES s.r.o., U Albrechtova vrchu 1157/7, Praha  3.696.000 Kč 
 
Jako hodnotící kritérium byla stanovena ekonomicky nejvýhodnější nabídka. 
 
Zajišťující odbor - Centrum technických služeb Kuřim, s.r.o. předkládá Radě města Zprávu 
o posouzení a hodnocení nabídek a stanoviska hodnotící komise o výběru dodavatele k rozhodnutí 
o přidělení zakázky. 
 
Přílohy: A - hodnocení nabídek 

B - protokol o otevírání obálek 
 
Přijaté usnesení: 641/2015 - RM souhlasí s výsledkem hodnocení podle Záznamu usnesení 

hodnotící komise a přiděluje zakázku Dodávka speciálního vozidla s mycí 
nástavbou právnické osobě KOBIT spol. s r.o., Rozvojová 269, Praha, 
IČ 44792247 a souhlasí s uzavřením smlouvy s výše uvedenou společností. 

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

17. Souhlas s umístěním sídla 
(Předkladatel: Mgr. Ing. Drago Sukalovský, zpracovatel: Alena Janoušková) 
 
FC Kuřim požádal město Kuřim o udělení souhlasu s umístěním sídla klubu v budově ve vlastnictví 
města - tribuna na stadionu. Důvodem je zápis FC Kuřim do Veřejného rejstříku a Sbírky listin kvůli 
změně z občanského sdružení na zapsaný spolek. 
 
Přijaté usnesení: 642/2015 - RM souhlasí s umístěním sídla FC Kuřim, IČ 49458337, na adresu 

U Stadionu 1970/4, 664 34 Kuřim. 
Hlasováno 
Pro: 4 (D. Holman, L. Ambrož, J. Vlček, P. Ondrášek) Nepřítomen: 1 (D. Sukalovský). 
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18. Manželé Hakobyanovi – smlouva na dobu neurčitou 
(Předkladatel: Mgr. Ing. Drago Sukalovský, zpracovatel: Alena Janoušková) 
 
Manželé Gagik a Shoghik Hakobyanovi, oba trvale bytem xxxxxxxxxxxxxxx Kuřim jsou společnými 
nájemci obecního bytu č. 843/8, umístěného v podkroví bytového domu č. p. 839 - 844, ul. Bezručova 
čtvrť, který je součástí pozemku parc. č. 2125 vše v obci a k. ú. Kuřim. Společnými nájemci tohoto 
bytu jsou již od roku 2000, kdy obývali tzv. „azylantský byt“ a smlouva s nimi byla uzavřena na 10 let. 
V roce 2010 jim byla smlouva prodloužena na dalších 5 let - do 30. 11. 2015. Nyní žádají manželé 
Hakobyanovi o uzavření nájemní smlouvy na dobu neurčitou. 
Podle čl. 8 odst. 1) Pravidel města Kuřimi č. 1/2012, o volných bytech v majetku města a bytových 
náhradách, mohou nájemci během šestého roku bezproblémového trvání nájemního vtahu požádat 
radu města o změnu nájemní smlouvy na dobu neurčitou. Svou žádostí podanou dne 12. 11. 2015 
takto společní nájemci učinili. 
Společní nájemci plní své povinnosti řádně a včas a nejsou dlužníky města. OMP změnu nájemní 
smlouvy doporučuje. 
 
Diskuse: 
J. Vlček – jedná se o azylový byt a azylovým bytem by měl zůstat. 
D. Holman – na sociálním bydlení bychom neměli mít nájem na dobu neurčitou. 
J. Vlček – navrhuje prodloužit nájem na dobu 5 let. 
L. Ambrož – s tím souhlasí. 
 
Přijaté usnesení: 643/2015 - RM schvaluje uzavření nájemní smlouvy, jejímž předmětem je nájem 

bytu č. 843/8 umístěného v podkroví bytového domu č. p. 839 - 844 v ul. 
Bezručova čtvrť, který je součástí pozemku p. č. 2125, vše v obci a k. ú. Kuřim na 
dobu určitou do 30. 11. 2020 za nájemné ve výši 56 Kč/m

2
/měs. + zálohy na 

služby. Nájemci tohoto bytu budou manželé Gagik a Shoghik Hakobyanovi, oba 
trvale bytem xxxxxxxxxxxxxxxxxx Kuřim. 

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

19. Manželé Karavardanjanovi – smlouva na dobu neurčitou 
(Předkladatel: Mgr. Ing. Drago Sukalovský, zpracovatel: Alena Janoušková) 
 
Manželé Martin Abrahami a Manya Karavardanjanovi, oba trvale bytem xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx Kuřim 
jsou společnými nájemci obecního bytu č. 896/10, umístěného v podkroví bytového domu č. p. 896, 
897, ul. Na Královkách, který je součástí pozemku parc. č. 1817 vše v obci a k. ú. Kuřim. Společnými 
nájemci tohoto bytu jsou od roku 2013. Od roku 2008 byli manželé Karavardanjanovi společnými 
nájemci bytu č. 844/7 v ul. Bezručova čtvrť. Nyní žádají manželé Karavardanjanovi o uzavření nájemní 
smlouvy na dobu neurčitou. 
Podle čl. 8 odst. 1) Pravidel města Kuřimi č. 1/2012, o volných bytech v majetku města a bytových 
náhradách, mohou nájemci během šestého roku bezproblémového trvání nájemního vtahu požádat 
radu města o změnu nájemní smlouvy na dobu neurčitou. Svou žádostí podanou dne 16. 11. 2015 
takto společní nájemci učinili. 
Společní nájemci plní své povinnosti řádně a včas a nejsou dlužníky města. OMP změnu nájemní 
smlouvy doporučuje. 
 
Přijaté usnesení: 644/2015 - RM schvaluje uzavření nájemní smlouvy, jejímž předmětem je nájem 

bytu č. 896/10 umístěného v podkroví bytového domu č. p. 896, 897 v ul. Na 
Královkách, který je součástí pozemku p. č. 1817, vše v obci a k. ú. Kuřim, manž. 
Martinu Abrahami a Manye Karavardanjanovým, oba trvale bytem xxxxxxxxxxxxx 
xxx, Kuřim, na dobu určitou do 30. 11. 2020 za nájemné ve výši 56 Kč/m

2
/měs. + 

zálohy na služby. 
Hlasováno 
Pro: 4 (D. Holman, L. Ambrož, J. Vlček, P. Ondrášek) Nepřítomen: 1 (D. Sukalovský). 
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Z jednání odešel v 16:18 hod. Ing. P. Ondrášek. 
 
 
 

20. Jiří Sýkora – nájemní smlouva 
(Předkladatel: Mgr. Ing. Drago Sukalovský, zpracovatel: Alena Janoušková) 
 
Město Kuřim je vlastníkem bytu č. 1260/59, 1+1, umístěného ve XII. nadzemním podlaží bytového 
domu č. p. 1260 v ul. Nádražní, který je součástí pozemku parc. č. 382/3, vše v obci a k. ú. Kuřim. 
Nájemcem tohoto bytu byla paní Lenka Sýkorová, která dne 25. 8. 2015 zemřela. 
O přechod nájmu požádal syn nájemce, pan Jiří Sýkora, trvale bytem xxxxxxxxxxx Kuřim, který žil 
s matkou ve společné domácnosti (potvrzeno výborem SVJ). Na základě vyjádření správce bytu 
nevázne na předmětném bytě nedoplatek nájemného ani záloh na služby. 
Pan Sýkora splňuje podmínky pro přechod nájmu dle ustanovení § 2279 odst. 1 zákona č. 89/2012 
Sb., občanský zákoník. Dle ustanovení § 2279 odst. 2 uvedeného zákona skončí nájem bytu po jeho 
přechodu nejpozději uplynutím dvou let ode dne, kdy nájem přešel. Vzhledem k tomu, že s paní 
Sýkorovou byla uzavírána nájemní smlouva na dobu určitou (poslední na dobu jednoho roku do 30. 6. 
2016), navrhuje OMP stejný model zachovat i v případě pana Sýkory a nájemní smlouvu uzavřít na 
dobu určitou do 30. 6. 2016 s možností prolongace. 
 
Přijaté usnesení: 645/2015 - RM bere na vědomí v souladu s § 2279 zákona č. 89/2012 Sb., 

občanský zákoník, přechod nájmu k bytu č. 1260/59 umístěného ve XII. 
nadzemním podlaží bytového domu č. p. 1260 v ul. Nádražní, který je součástí 
pozemku parc. č. 382/3, vše v obci a k. ú. Kuřim na pana Jiřího Sýkoru, trvale 
bytem xxxxxxxxxxxxx Kuřim. Nájemní smlouva bude uzavřena na dobu určitou do 
30. 6. 2016 s možností prolongace za nájemné ve výši 56,- Kč/m

2
/měs. + zálohy 

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

21. VINUAR group, s.r.o. – nájemní smlouva 
(Předkladatel: Mgr. Ing. Drago Sukalovský, zpracovatel: Alena Janoušková) 
 
RM na své schůzi dne 20. 10. 2015 přijala toto usnesení: 
583/2015 
Rada města schvaluje záměr na pronájem 
a) částí pozemků, a to: 

- části pozemku parc. č. 2005/3 a parc. č. 2006/1 k. ú. Kuřim o celkové výměře 27 m
2
 za cenu 140 

Kč/m
2
/rok za účelem provozování hostinské činnosti (letní zahrádka) - A, 

- části pozemku parc. č. 2005/3 a parc. č. 2006/1 k. ú. Kuřim o celkové výměře 26 m
2
, za cenu 50 

Kč/m
2
/rok za účelem obsluhy udírny a parkování kol - B, 

- části pozemku parc. č. 2005/3 a parc. č. 2006/1 k. ú. Kuřim o celkové výměře 29 m
2
 za cenu 140 

Kč/m
2
/rok za účelem provozování hostinské činnosti (prostor přiléhající ke štítové zdi objektu 

klubovny ČSCH ZO Kuřim - dřevěná budova) - C, 
- části pozemku parc. č. 2006/1 k. ú. Kuřim o výměře 25 m

2
 za cenu 140 Kč/m

2
/rok za účelem 

provozování hostinské činnosti - D, 
(dle přílohy A - situace) 

b) nebytových prostor, a to sklepa, sociálního zařízení, místnosti ve spojovacím krčku objektu 
bývalého Dělnického domu č. p. 338 v Kuřimi, Legionářská ul. navazující na objekt klubovny ČSCH 
ZO Kuřim na pozemku parc. č. 2005/2 a pozemku parc. č. 2006/2, vše v k. ú. Kuřim, které budou 
využity jako výčep, sklep za účelem uskladnění zboží a sociální zařízení, jak pro personál, tak pro 
návštěvníky pivnice za cenu 10.272 Kč/rok 

společnosti VINUAR group s.r.o., se sídlem Popkova 996/14, Kuřim, IČ 04172027, s pravidelnou roční 
valorizací na dobu neurčitou s šestiměsíční výpovědní lhůtou. 
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Záměr byl na úřední desce zveřejněn v době od 22. 10. 2015 do 9. 11. 2015. Ke zveřejněnému 
záměru nebyly předloženy žádné připomínky. 
OMP doporučuje se společností VINUAR group, s.r.o. uzavřít nájemní smlouvu. 
 
Přílohy: A – nájemní smlouva 
 
Přijaté usnesení: 646/2015 - RM schvaluje uzavření nájemní smlouvy, jejímž předmětem je 

pronájem 
a) částí pozemků, a to: 
- části pozemku parc. č. 2005/3 a parc. č. 2006/1 k. ú. Kuřim o celkové výměře 
27 m

2
 za cenu 140 Kč/m

2
/rok za účelem provozování hostinské činnosti (letní 

zahrádka) - A, 
- části pozemku parc. č. 2005/3 a parc. č. 2006/1 k. ú. Kuřim o celkové výměře 
26 m

2
, za cenu 50 Kč/m

2
/rok za účelem obsluhy udírny a parkování kol - B, 

- části pozemku parc. č. 2005/3 a parc. č. 2006/1 k. ú. Kuřim o celkové výměře 
29 m

2
 za cenu 140 Kč/m

2
/rok za účelem provozování hostinské činnosti (prostor 

přiléhající ke štítové zdi objektu klubovny ČSCH ZO Kuřim - dřevěná budova) - C, 
- části pozemku parc. č. 2006/1 k. ú. Kuřim o výměře 25 m

2
 za cenu 

140 Kč/m
2
/rok za účelem provozování hostinské činnosti - D, 

b) nebytových prostor, a to sklepa, sociálního zařízení, místnosti ve 
spojovacím krčku objektu bývalého Dělnického domu č. p. 338 v Kuřimi, 
Legionářská ul. navazující na objekt klubovny ČSCH ZO Kuřim na pozemku parc. 
č. 2005/2 a pozemku parc. č. 2006/2, vše v k. ú. Kuřim, které budou využity jako 
výčep, sklep za účelem uskladnění zboží a sociální zařízení, jak pro personál, tak 
pro návštěvníky pivnice za cenu 10.272 Kč/rok 
společnosti VINUAR group s.r.o., se sídlem Popkova 996/14, Kuřim, IČ 04172027, 
s pravidelnou roční valorizací na dobu neurčitou s šestiměsíční výpovědní lhůtou. 

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

22. CD GROUP s.r.o. – smlouva o umístění a provedení stavby 
„Zpevněné plochy“ 
(Předkladatel: Mgr. Ing. Drago Sukalovský, zpracovatel: Ing. Vladimíra Fidrmucová) 
 
Projekční společnost 7points s.r.o. požádala v zastoupení investora CD GROUP s.r.o. o uzavření 
smlouvy o umístění a provedení stavby „Zpevněné plochy“ na pozemku ve vlastnictví města Kuřimi. 
Konkrétně se jedná o stavbu „Zpevněné plochy“, kdy investor plánuje vybudovat na svém pozemku 
parc .č. 2626/5 v k. ú. Kuřim, zpevněné plochy a opěrnou zeď. Zpevněné plochy budou sloužit pro 
skladování materiálu a parkování osobních vozidel - vizte př. A, B. 
Realizace stavby zasáhne i do pozemku ve vlastnictví města a to parc. č. 2635/1 v k. ú. Kuřim na 
němž se nachází Mozovský potok. Část opěrné zdi bude vybudovaná na hranici pozemku investora 
parc. č. 2626/5 a pozemku města parc. č. 2635/1 v k. ú. Kuřim. Pro stabilizaci svahu bude v místě 
opěrné zdi svah toku opatřen kamennou rovnaninou z neopracovaného lomového kamene - vizte př. 
C. 
K výše uvedenému řešení stavby včetně zpevnění břehu Mozovského potoka byla vydána souhlasná 
stanoviska od města Kuřimi, MěÚ Kuřim Odbor stavební a vodoprávní a správce toku Mozovského 
potoka Povodí Moravy a.s. 
OMP doporučuje pro stavební řízení uzavřít „Smlouvu o umístění a provedení stavby na pozemku“ - 
vizte př. D. 
 
Přílohy: A - situace 

B - situace 
C - situace 
D - smlouva 
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Na jednání se dostavila v 16:23 hod. Mgr. J. Viktorinová – vedoucí odboru majetkoprávního. 
 
 
Přijaté usnesení: 647/2015 - RM schvaluje uzavření smlouvy o umístění a provedení stavby 

„Zpevněné plochy“ se společností CD GROUP s.r.o., se sídlem Příkop 838/6, Brno, 
IČ 63474115,  kterou bude částečně dotčený pozemek parc. č. 2635/1 v k. ú. 
Kuřim dle přílohy, za jednorázovou úhradu ve výši 10.000 Kč bez DPH. 

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

23. AG CAFE s.r.o. – žádost o ukončení nájemní smlouvy 
(Předkladatel: Mgr. Ing. Drago Sukalovský, zpracovatel: Ing. Vladimíra Fidrmucová) 
 
Město Kuřim uzavřelo dne 30. 1. 2013 s Alešem Kosmákem (jednatelem společnosti AG CAFE s.r.o.), 
nájemní smlouvu na nájem části pozemku parc. č. 2108/1 v k. ú. Kuřim o výměře 50 m

2
, za účelem 

provozování letní zahrádky u cukrárny, později italské restaurace - vizte příloha A. Nájemné 
předmětného pozemku je každoročně valorizované a pro rok 2015 bylo stanoveno částkou ve výši 
305,42 Kč/m

2
/rok, tj. 15.271 Kč/rok. 

Nyní pan Kosmák požádal o ukončení nájemní smlouvy dohodou, ke dni 31. 12. 2015 z důvodu 
ukončení provozování italské restaurace. Nájemné za rok 2015 je zaplaceno. 
 
OMP doporučuje panu Kosmákovi vyhovět. V příloze B předkládáme dohodu o ukončení nájemní 
smlouvy. 
Dále OMP doporučuje vyhlásit záměr na nájem předmětného pozemku za stejných podmínek, jako 
byla nájemní smlouva s panem Kosmákem, tj, nájemní smlouva na dobu neurčitou s tříměsíční 
výpovědní lhůtou za nájemné ve výši 305 Kč/m

2
/rok (tj. 15.250 Kč/rok) s roční valorizací. 

 
Přílohy: A - situace 

B - dohoda o ukončení nájemní smlouvy 
 
Diskuse: 
D. Holman – oplocení tohoto pozemku dát do záměru – buď bude pořádný plot, nebo tam žádný plot 
nebude. 
 
Přijaté usnesení: 648/2015 - RM schvaluje ukončení nájemní smlouvy č. 2013/O/0002, jejímž 

předmětem je nájem části pozemku parc. č. 2108/1 v k. ú. Kuřim o výměře 50 m
2
 

uzavřené se společností AG CAFE s.r.o., se sídlem Ukrajinská 541/11, Brno-
Bohunice, IČ 29355346, dohodou ke dni 31. 12. 2015. 

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

23/1. AG CAFE s.r.o. – žádost o ukončení nájemní smlouvy 
(Předkladatel: Mgr. Ing. Drago Sukalovský, zpracovatel: Ing. Vladimíra Fidrmucová) 
 
Přijaté usnesení: 649/2015 - RM schvaluje záměr pronajmout část pozemku parc. č. 2108/1 v k. ú. 

Kuřim o výměře 50 m
2
 za účelem využití jako letní zahrádky, na dobu neurčitou, s 

tříměsíční výpovědní lhůtou, za nájemné ve výši 305 Kč/m
2
/rok s roční valorizací. 

Hlasováno 
Pro: 3 (D. Holman, L. Ambrož, J. Vlček) Nepřítomni: 2 (D. Sukalovský, P. Ondrášek). 
 
 
Z jednání odešla v 16:40 hod. Mgr. J. Viktorinová. 
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24. Aktualizace metodického pokynu 
(Předkladatel: PaedDr. David Holman, zpracovatel: PaedDr. David Holman) 
 
Přijaté usnesení: 650/2015 - RM schvaluje aktualizaci Přílohy č. 1 metodického pokynu MP 

01/2015/RM Organizace společenských akcí města Kuřimi. 
Hlasováno 
Pro: 3 (D. Holman, L. Ambrož, J. Vlček) Nepřítomni: 2 (D. Sukalovský, P. Ondrášek). 
 
 
 
 
 
Místostarosta ukončil jednání v 16:46 hod. 
 
 
 
 
 
PaedDr. David Holman Mgr. Ladislav Ambrož 
místostarosta člen rady města 
 
 
 
 
 
Ověřovatel zápisu: Bc. Jan Vlček 
 
 
 
 
 
V Kuřimi dne 18. 11. 2015 
 
Zapsala: Petra Glosová 
 
 
Materiály: 
1 Plnění usnesení Rady města Kuřimi ke dni 11. 11. 2015 
 1A - plnění usnesení RM 
2 Manželé Suchých – výpověď pachtovní smlouvy 
 2A - pachtovní smlouva 
 2B - situace 
 2C - žádost 
 2D - žádost 
 2E - foto 
 2F - foto 
 2G - ortofoto + inženýrské sítě 
3 Milan Fikar – ukončení pachtovní smlouvy dohodou 
 3A - situace 
 3B - dohoda o ukončení 
3/1 Milan Fikar – ukončení pachtovní smlouvy dohodou 
4 E.ON Distribuce, a.s. – zřízení věcného břemene pro stavbu „Kuřim, Blanenská, sm. 

VNk, Fikar, p.č. 2971/145“ 
 4A - situace 
 4B - situace 
 4C - smlouva 
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5 E.ON Distribuce, a.s. – zřízení věcného břemene pro stavbu „Kuřim, Rychlonožkova, 
sm. NNk, Hanušková“ 

 5A - situace 
 5B - situace 
 5C - smlouva 
6 Zápis z 6. jednání komise školské ze dne 3. 11. 2015. 
 6A - zápis KŠ č. 6 
7 Nové platové výměry ředitelů škol zřizovaných městem Kuřim 
 7A - platový výměr od 1. 11. 2015 
7/1 Nové platové výměry ředitelů škol zřizovaných městem Kuřim 
 7/1A - platový výměr 
7/2 Nové platové výměry ředitelů škol zřizovaných městem Kuřim 
 7/2A - platový výměr 
8 Povolení výjimky z počtu žáků ZŠ Jungmannova 
 7/3A - žádost o výjimku z počtu žáků 
9 Výroční zpráva o činnosti MŠ Zborovská 
10 Výroční zpráva o činnosti ZŠ Jungmannova 
11 Výroční zpráva o činnosti ZŠ Tyršova 
12 Odpisový plán dlouhodobého majetku – aktualizace č. 2 ke dni 31. 10. 2015 
 12A - odpisový plán CSSK 10 2015 
13 Rozpočtové opatření č. 18 
 13A - rozpočtové opatření č. 18 
 13B - důvodová zpráva OI 
 13C - důvodová zpráva OŽP zima 
 13D - důvodová zpráva OŽP 
14 Porušení podmínek poskytnutí dotace "Rekonstrukce sportoviště u ZŠ Jungmannova 

Kuřim" 
 14A - informace o porušení podmínek 
15 Navýšení rozpočtu ORGu 1252 
16 Rozhodnutí o přidělení zakázky Dodávka speciálního vozidla s mycí nástavbou 
 16A - hodnocení nabídek 
 16B - protokol o otevírání obálek 
17 Souhlas s umístěním sídla 
18 Manželé Hakobyanovi – smlouva na dobu neurčitou 
19 Manželé Karavardanjanovi – smlouva na dobu neurčitou 
20 Jiří Sýkora – nájemní smlouva 
21 VINUAR group, s.r.o. – nájemní smlouva 
 21A - nájemní smlouva 
22 CD GROUP s.r.o. – smlouva o umístění a provedení stavby „Zpevněné plochy“ 
 22A - situace 
 22B - situace 
 22C - situace 
 22D - smlouva 
23 AG CAFE s.r.o. – žádost o ukončení nájemní smlouvy 
 23A - situace 
 23B - dohoda o ukončení nájemní smlouvy 
23/1 AG CAFE s.r.o. – žádost o ukončení nájemní smlouvy 


