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Z á p i s 
 

ze schůze Rady města Kuřimi č. 42/2015 konané dne 2. 12. 2015 
 
Přítomni: 
Mgr. Ing. Drago Sukalovský – starosta 
PaedDr. David Holman- místostarosta, Mgr. Ladislav Ambrož – člen rady města. 
 
 
Omluven: Ing. Petr Ondrášek, Bc. Jan Vlček 
 
 
Ověřovatel zápisu: Mgr. Ladislav Ambrož 
 
 
Starosta zahájil zasedání RM v 14:05 hodin, úvodem byli přítomni 3 členové RM, tedy nadpoloviční 
většina. RM je usnášeníschopná. 
 
 
 
Program: 
 

1 Plnění usnesení Rady města Kuřimi ke dni 25. 11. 2015 

2 Zpráva o činnosti Wellness Kuřim v roce 2015 

2/1 Zpráva o činnosti Wellness Kuřim v roce 2015 

3 Vybudování nájezdu na pozemek parc. č. 2654/15 v k. ú. Kuřim 

4 Vyřazení majetku města 

5 Manželé Kašpárkovi – výpověď nájemní smlouvy 

6 Návrh dohody - náhrada škody 

7 Informace o návrhu vodného a stočného pro rok 2016 

8 "Systém varování a vyrozumění obyvatel" 

9 Rezignace předsedy Komise pro životní prostředí RM Kuřimi a jmenování nového 

10 Nákup komunikačních jednotek 

11 Žádost o spoluúčast města Kuřimi na akci "Pohádková cesta" 

12 Žádost o přidělení bytu v Domě s pečovatelskou službou 

13 Manželé Armen Sarojan a Zhanna Martini Saroyanová – nájemní smlouva 

14 Manž. Klíčníkovi - splátkový kalendář 

15 Budova na ulici Kpt. Jaroše 147 – mateřská škola – záměr na výpůjčku nebytových 
prostor 

16 Zápis z komise životního prostředí ze dne 23. 11. 2015 

17 Výsledek VŘ – „Hasičská zbrojnice Kuřim, rekonstrukce elektroinstalace a sociálního 
zázemí“ 

18 Vybavení šaten - stadion Kuřim, výsledek VŘ 

19 Úprava fasády ZUŠ Kuřim, Dodatek č. 1 k SoD 

20 Platový výměr ředitelky CSSK 
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21 "II/385 Kuřim průtah" prodloužení termínu dokončení 

22 Odměna ředitelům škol zřizovaných městem Kuřim za rok 2015 

23 Odměna ředitelům škol zřizovaných městem Kuřim za rok 2015 

24 Odměna ředitelům škol zřizovaných městem Kuřim za rok 2015 

25 Různé 

 
 
 

1. Plnění usnesení Rady města Kuřimi ke dni 25. 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: 652/2015 - RM bere na vědomí plnění usnesení Rady města Kuřimi ke dni 25. 11. 

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

2. Zpráva o činnosti Wellness Kuřim v roce 2015 
(Předkladatel: Mgr. Ing. Drago Sukalovský, zpracovatel: Petra Glosová) 
 
Radě města Kuřimi je předkládána zpráva o činnosti společnosti Wellness Kuřim za rok 2015. 
 
Přílohy: A - zpráva o činnosti WK 2015 

B - výsledovka 
 
 
Na jednání se v 14:17 hod. dostavil J. Sojka – jednatel společnosti Wellness Kuřim. 
 
 
Diskuse: 
D. Holman – žádá zaslat návrh investic ve Wellness Kuřim v roce 2016. 
 
Přijaté usnesení: 653/2015 - RM v působnosti valné hromady společnosti Wellness Kuřim, s.r.o., se 

sídlem Blanenská 1082, 664 34 Kuřim, IČ 29213380 bere na vědomí zprávu 
o činnosti Wellness Kuřim za rok 2015. 

Hlasováno 
Pro: 3 (D. Sukalovský, D. Holman, L. Ambrož) Nepřítomni: 2 (P. Ondrášek, J. Vlček). 
 
 
Z jednání odešel v 14:32 hod. J. Sojka. 
 
 
 

2/1. Zpráva o činnosti Wellness Kuřim v roce 2015 
(Předkladatel: Mgr. Ing. Drago Sukalovský, zpracovatel: Petra Glosová) 
 
Diskuse: 
D. Holman – žádá materiál přesunout na další jednání rady města. 
D. Sukalovský – stahuje materiál z jednání. 
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Návrh usnesení: RM v působnosti valné hromady společnosti Wellness Kuřim, s.r.o., se sídlem 

Blanenská 1082, 664 34 Kuřim, IČ 29213380, uděluje jednateli Ing. Janu Sojkovi 
odměnu ve výši dle zápisu. 

 
 
 

3. Vybudování nájezdu na pozemek parc. č. 2654/15 v k. ú. Kuřim 
(Předkladatel: PaedDr. David Holman, zpracovatel: Radka Svobodová, Stanislav Bartoš) 
 
Pan Zdeněk Zeman, xxxxxxxxxxxxxxxx Kuřim požádal v zastoupení Lindy a Niny Šedových, xx 
xxxxxxxxxxxx Kuřim o povolení k připojení pozemku parc. č. 2654/15 v k. ú. Kuřim na účelovou 
komunikaci v ulici Jánská. 
Komise dopravy dne 14. 9. 2015 a následně Rada města dne 23. 9. 2015 schválila připojení pozemku 
z ulice Bohoušova. 
Pan Zeman dopisem ze dne 9. 10. 2015 žádá o přehodnocení stanoviska města tak, aby se město 
vyjádřilo kladně k přístupu z ulice Jánské. 
 
Přílohy: A - vybudování nájezdu na pozemek parc. č. 265415 
 
 
Na jednání se dostavil v 14:40 hod. p. Zdeněk Zeman. 
 
 
Diskuse: 
D. Sukalovský – toto jsme již projednávali dvakrát a dvakrát jsme vyjádřili svoje stanoviska. 
D. Holman – vyjadřovali jsme se pouze k doporučení komise dopravy a ne k žádosti p. Zemana, která 
zněla na sjezd do ul. Jánské. 
p. Zeman – chce udělat nájezd, protože nechce jezdit přes cizí pozemek a nechce jezdit s traktorem 
přes sídliště Díly za Sv. Jánem. 
D. Sukalovský – tato možnost se mu nelíbí proto, že sjezd by zde mohl zůstat nadobro a v případě, že 
se tam začne stavět, bude tudy vedena veškerá doprava. 
p. Zeman – toto řeší už delší dobu, podal již dříve žádost, kde žádal, aby se z ul. Jánské stala 
právoplatná ulice. Ptá se, jaký bude vliv na tuto ulici, když projedou 1-2 auta navíc? Možná zde bude 
v budoucnu stavět syn. Teď by ale řešil pouze tento sjezd. 
D. Holman – jaké má k tomuto stanovisko p. Bartoš – vedoucí odboru investičního? 
p. Zeman – tomu to nevadí, říkal, že je tam místa dost. Vadí to pouze p. Martínkovi, kterému se nelíbí, 
že budou sjezdy naproti sobě. Rád by, aby byla tato ulice odkanalizovaná a osvětlená, ale tohle by 
neřešil v souvislosti s požadovaným sjezdem. Nemyslí si, že by sjezd měl způsobit nějaké problémy. 
Má projekt a od začátku vypadalo, že s tím nebudou problémy. 
D. Sukalovský – obavy tady jsou. Sjezd by se mohl povolit na dobu, kdy se bude sjezd potřebovat, tzn. 
do doby, než se na tomto pozemku začne stavět. 
D. Holman – tohle se mu zdá rozumné. 
p. Zeman – pokud se v ul. Jánské bude stavět, potom se jistě nebude jezdit přes ul. Bohoušovu. Tohle 
řešení by mu stačilo. 
D. Sukalovský – musíme zjistit, jak toto právně ošetřit. Bude tedy předloženo do rady města dne 
8. nebo 16. 12. 2015. 
 
 
Z jednání odešel v 14:51 hod. p. Zeman. 
 
 
Návrh usnesení: RM schvaluje připojení pozemku parc. č. 2654/15 v k. ú. Kuřim z ulice Jánská 

v Kuřimi. 
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4. Vyřazení majetku města 
(Předkladatel: Mgr. Ing. Drago Sukalovský, zpracovatel: Bc. Jitka Chaloupková) 
 
Odbor majetkoprávní předkládá RM návrh na vyřazení majetku dle příloh. Vyřazený majetek bude 
zlikvidován dle platných předpisů. 
 
Přílohy: A - vyřazovací protokoly 
 
Přijaté usnesení: 654/2015 - RM schvaluje vyřazení majetku z majetku města Kuřim dle příloh. 
Hlasováno 
Pro: 3 (D. Sukalovský, D. Holman, L. Ambrož) Nepřítomni: 2 (P. Ondrášek, J. Vlček). 
 
 
 

5. Manželé Kašpárkovi – výpověď nájemní smlouvy 
(Předkladatel: Mgr. Ing. Drago Sukalovský, zpracovatel: Bc. Jitka Chaloupková) 
 
Město Kuřim uzavřelo dne 10. 5. 2013 s manž. Jaroslavem a Kateřinou Kašpárkovými smlouvu 
o nájmu číslo 2012/O/0129 jejímž předmětem je nájem části pozemku parc. č. 3417/1 v k. ú. Kuřim 
o výměře 441 m

2
, za účelem jeho užívání jako zahrádka. Nájemné předmětného pozemku bylo 

stanoveno částkou ve výši 0,80 Kč/m
2
/rok, tj. 353 Kč/rok a je splatné vždy k 31. 3. příslušného roku. 

Nájemci jsou v prodlení s nájmem za rok 2014 a 2015, přestože byli odborem finančním 2 x dopisem 
a odborem majetkoprávním opakovaně formou SMS upomínáni. Dle šetření na místě samém je 
pozemek zarostlý a není tedy ani řádně užíván. 
Na základě výše uvedeného doporučuje OMP nájemní smlouvu vypovědět dle čl. 3 odst. 3.2. 
v jednoměsíční výpovědní lhůtě. 
 
Přijaté usnesení: 655/2015 - RM schvaluje výpověď smlouvy o nájmu číslo 2012/O/0129, jejímž 

předmětem je nájem části pozemku parc. č. 3417/1 v k. ú. Kuřim o výměře 441 m
2
, 

uzavřené s manž. Jaroslavem a Kateřinou Kašpárkovými, bytem xxxxxxxxxxxxx 
664 34 Kuřim dle č. 3 odst. 3.2. smlouvy. 

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

6. Návrh dohody - náhrada škody 
(Předkladatel: Mgr. Ing. Drago Sukalovský, zpracovatel: Ing. Pavla Kubová) 
 
Předkládáme Radě města Kuřimi ke schválení Dohodu o narovnání, ve věci náhrady škody, 
uzavřenou mezi městem Kuřim a společností Soukup Miloš s.r.o., se sídlem Jiráskova 511, 664 11 
Zbýšov, IČ 29351511. 
 
V červnu roku 2015 v rámci oprav obrusné vrstvy místní komunikace v ulici Nerudova (v majetku 
města Kuřimi) došlo nesprávnou manipulací s těžkou technikou (v majetku Společnosti Miloš Soukup) 
k nabourání a poničení elektrorozvaděče na sídlišti Na Loučkách. Po zjištění veškerých škod na 
zařízení byla nutná výměna celého rozvaděče RVO, výměna pojistného rozvaděče, včetně 
propojovacích kabelů a s tím spojených stavebních prací. 
 
Opravu elektrorozvaděče provedla společnost CTS, s.r.o a následně skutečné náklady (materiál 
a práce) profakturovala městu Kuřimi. Město Kuřim nyní požaduje náhradu vzniklé škody na 
společnosti Soukup Miloš s.r.o. 
 
Finanční náhrada dosahuje výše 59.582 Kč. Částka v celkové výši 59.582 Kč byla čerpána z „Veřejné 
osvětlení“ ORG 9 026 000 000. 
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Přílohy: A - návrh dohody 
 
Přijaté usnesení: 656/2015 - RM souhlasí s uzavřením Dohody o narovnání mezi městem Kuřim 

a společností Soukup Miloš s.r.o., se sídlem Jiráskova 511, 664 11 Zbýšov, 
IČ 29351511 ve věci náhrady škody ve výši 59.582 Kč. 

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

7. Informace o návrhu vodného a stočného pro rok 2016 
(Předkladatel: Mgr. Ing. Drago Sukalovský, zpracovatel: Ing. Pavla Kubová) 
 
Zástupci společnosti Brněnské vodárny a kanalizace, a.s. zaslali v návaznosti na smlouvu 
o provozování vodovodů a kanalizací pro veřejnou potřebu města Kuřimi návrh cen vodného 
a stočného pro rok 2016. 
 
Nárůst tarifů činí celkem 2,5 % oproti roku 2015. 
 
ROK  vodné  stočné  celkem   Za užívání infrastruktury 
  Kč/m

3  
Kč/m

3
  Kč   Kč 

  (bez DPH) (bez DPH) (bez DPH)  (bez DPH) 
2009  24,27  27,73  52,00   4.700.000 
2010  24,27     27,73  52,00   4.700.000 
2011  25,51  29,19  54,70   5.100.000 
2012  26,31  30,10  56,41   5.600.000 
2013  27,30  31,49  58,79   6.200.000 
2014  29,33  32,36  61,69   7.700.000 
2015  30,43  34,62  65,05   8.900.000 
2016  31,34  35,33  66,67   9.500.000 
 
Nájemné navrhuje společnost Brněnské vodárny a kanalizace pro rok 2016 ve výši 9.500.000 Kč, 
jedná se o 7% navýšení oproti roku 2015. 
 
Přílohy: A - návrh tarifů 
 
Přijaté usnesení: 657/2015 - RM schvaluje návrh tarifů vodného, stočného a výši nájemného pro 

rok 2016, navrženého společností Brněnské vodárny a kanalizace, a.s., se sídlem 
Hybešova 254/16, 657 33 Brno, IČ 46347275. 

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

8. "Systém varování a vyrozumění obyvatel" 
(Předkladatel: Mgr. Ing. Drago Sukalovský, zpracovatel: Radka Svobodová, Stanislav Bartoš) 
 
Radou města bylo dne 23. 9. 2015 vyčleněno z ORG 1 008 000 000 Projekty a studie na zpracování 
projektové dokumentace Systému varování a vyrozumění obyvatel a na zpracování žádosti o dotaci 
80.000 Kč.  
Z důvodu různého započítání DPH došlo k vyčlenění částky cca o 1.000 Kč menší. 
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Přijaté usnesení: 658/2015 - RM schvaluje vyčlenění 1.000 Kč z ORG 1 008 000 000 Projekty 
a studie na dofinancování zpracování projektové dokumentace Systému varování 
a vyrozumění obyvatel a na zpracování žádosti o dotaci. 

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

9. Rezignace předsedy Komise pro životní prostředí RM Kuřimi 
a jmenování nového 
(Předkladatel: PaedDr. David Holman, zpracovatel: Ing. Jitka Sikorová) 
 
Ke dni 23. 11. 2015 podal předseda Komise pro životní prostředí Rady města Kuřimi pan Ing. Martin 
Nawrath rezignaci z této funkce. Nadále by ale rád zůstal členem komise. Celou záležitostí byla 
seznámena komise na svém jednání dne 23. 11. 2015. 
 
Přílohy: A - rezignace 
 
Přijaté usnesení: 659/2015 - RM bere na vědomí rezignaci pana Ing. Martina Nawratha podanou ke 

dni 23. 11. 2015 a děkuje mu za vykonanou práci a dále jmenuje předsedou 
komise pro životní prostředí pana Ing. Dalibora Šafaříka, PhD. 

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

10. Nákup komunikačních jednotek 
(Předkladatel: Mgr. Ing. Drago Sukalovský, zpracovatel: DiS. Renáta Malásková) 
 
Jednou z priorit 4. komunitního plánu sociálních služeb ORP Kuřim, týkající se cílové skupiny Senioři 
a osoby se zdravotním postižením, je zajištění sociální služby tísňové péče. 
 
V roce 2013 zakoupilo město Kuřim pro zajištění tísňové péče na území Kuřimi 4 komunikační 
jednotky EMA - S v celkové výši 19.200 Kč. Pořizovací cena jedné jednotky činí 4.800 Kč. Tísňová 
péče je sociální služba, jejímž hlavním cílem je ochránit zdraví a životy starších seniorů a zdravotně 
postižených osob. Dodává svým klientům pocit bezpečí při každodenním životě, doma i venku. 
Pomáhá tak žít i ve vysokém věku plnohodnotně, beze strachu a ve vlastním prostředí. Tuto službu 
poskytuje na území města Kuřimi společnost KABELOVÁ TELEVIZE, s.r.o., se sídlem Ruská 473/8, 
101 00 Praha 10 - Vršovice, IČ 48150029 na základě smlouvy o poskytování služby schválené 
usnesením RM č. 756/2013 ze dne 3. 12. 2013. 
 
Vzhledem k tomu, že všechny tyto komunikační jednotky již byly předány do užívání, navrhuje odbor 
sociálních věcí a prevence zakoupení 4 dalších jednotek. 
 
Komunikační jednotky jsou zapůjčovány na základě nájemních smluv. Uživatelé hradí jednorázové 
nájemné ve výši 999 Kč. Město Kuřim hradí poplatek za využívání služeb tísňové péče ve výši 250 Kč 
měsíčně za každého uživatele. 
 
Přijaté usnesení: 660/2015 - RM schvaluje zakoupení komunikační jednotky tísňové péče pro 4 

osoby, v celkové výši 19.200 Kč. 
Hlasováno 
Pro: 3 (D. Sukalovský, D. Holman, L. Ambrož) Nepřítomni: 2 (P. Ondrášek, J. Vlček). 
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11. Žádost o spoluúčast města Kuřimi na akci "Pohádková cesta" 
(Předkladatel: Mgr. Ing. Drago Sukalovský, zpracovatel: Petra Glosová) 
 
Dne 18. 11. 2015 byla doručena žádost Domu dětí a mládeže Kuřim, příspěvková organizace týkající 
se spoluúčasti města Kuřimi na akci "Pohádková cesta", kterou každoročně, již 14 let, pořádá tato 
organizace pro všechny děti mateřských škol, pro žáky 1. a 2. tříd obou základních škol a pro 
maminky s dětmi. 
 
Přílohy: A - žádost 

B - plakát 
 
Diskuse: 
D. Holman – navrhuje dát jako dárky poukázky na wellness. 
 
Přijaté usnesení: 661/2015 - RM souhlasí se spolupořadatelstvím města Kuřimi na akci „Pohádková 

cesta“ spolu s organizací Dům dětí a mládeže Kuřim, příspěvková organizace, 
Jungmannova 1084, Kuřim, IČ 44946881 a souhlasí s nákupem drobných darů 
pro děti účastnící se této akce do výše 20.000 Kč. 

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

12. Žádost o přidělení bytu v Domě s pečovatelskou službou 
(Předkladatel: Mgr. Ing. Drago Sukalovský, zpracovatel: Mgr. Miloslava Bártová) 
 
V měsíci lednu 2016 se uvolní byty v Domě s pečovatelskou službou. Žádosti žadatelů o umístění 
v DPS byly projednány v komisi pro přidělování bytů v DPS Kuřim dne 25. 11. 2015. Komise 
doporučuje předloženému návrhu vyhovět. 
 
Přílohy: A - zápis ze šetření 

B - zápis komise 
C - pořadník DPS 

 
Přijaté usnesení: 662/2015 - RM schvaluje na základě návrhu komise pro přidělování bytů v Domě 

s pečovatelskou službou Kuřim přidělení bytu v DPS v lednu 2016 dle zápisu. 
Hlasováno 
Pro: 3 (D. Sukalovský, D. Holman, L. Ambrož) Nepřítomni: 2 (P. Ondrášek, J. Vlček). 
 
 
 

13. Manželé Armen Sarojan a Zhanna Martini Saroyanová – nájemní 
smlouva 
(Předkladatel: Mgr. Ing. Drago Sukalovský, zpracovatel: Alena Janoušková) 
 
Odbor majetkoprávní zveřejnil dne 20. 8. 2015 nabídku obecního bytu č. 1116/7 umístěného 
v podkroví bytového domu č. p. 1116, 1117, 1118 v ul. Bezručova čtvrť, který je součástí pozemku 
parc. č. 2131/2 vše v obci a k. ú. Kuřim na základě Pravidel Města Kuřimi č. 1/2012, o volných bytech 
v majetku města a bytových náhradách, stávajícím nájemcům k výměně, případně vlastníkům 
bytových jednotek ke směně bytů. Na zveřejněnou nabídku nikdo nezareagoval. V dalším kole je pak 
volný byt nabízen uchazečům z pořadníku. 
 
Dne 15. 8. 2015 nabyl účinnosti pořadník č. 36 žadatelů o pronájem obecního bytu. Žadatelům 
s nejvyšším bodovým ohodnocením bytové potřebnosti, manž. Armenovi Sarojanovi, trvale bytem 
xxxxxxxxxxxxxxxxxxx Kuřim a Zhanně Martini Saroyanové, trvale bytem xxxxxxxxxxxxxxxxxx Kuřim 
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byla bytová jednotka č. 1116/7 nabídnuta k nájmu. Manž. Armen Sarojan a Zhanna Martini 
Saroyanová nabídku přijali. 
 
V nejbližší době dojde v bytě k výměně střešních oken, která byla po vrácení bytu bývalým nájemcem 
v havarijním stavu. Po výměně oken by mohl být novými nájemci obsazen. OMP předpokládá, že 
k obsazení bytu dojde od 1. 1. 2016. 
 
Přijaté usnesení: 663/2015 - RM schvaluje uzavření nájemní smlouvy s manž. Armenem 

Sarojanem, trvale bytem xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx Kuřim a Zhannou Martini 
Saroyanovou, trvale bytem xxxxxxxxxxxxxx Kuřim, jejímž předmětem je nájem bytu 
č. 1116/7 umístěného v podkroví bytového domu č. p. 1116, 1117, 1118 v ul. 
Bezručova čtvrť, který je součástí pozemku parc. č. 2131/2, vše v obci a k. ú. 
Kuřim na dobu určitou do 31. 12. 2016 (s možností prolongace) za nájemné ve výši 
56,- Kč/m

2
/měs. + zálohy na služby. 

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

14. Manž. Klíčníkovi - splátkový kalendář 
(Předkladatel: Mgr. Ing. Drago Sukalovský, zpracovatel: Alena Janoušková) 
 
Manželé Libor a Janette Klíčníkovi, oba trvale bytem xxxxxxxxxxxxxxxxxx Kuřim jsou společnými 
nájemci obecního bytu č. 901/11 umístěného ve IV. 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 uzavřena na dobu neurčitou. 
Dne 23. 11. 2015 požádali manž. Klíčníkovi o uzavření splátkového kalendáře, jehož prostřednictvím 
bude uhrazen dluh na nájemném a úhradách za služby za měsíce březen, duben, červen, srpen a září 
2015, který ke dni 31. 10. 2015 činí částku xxxxxxx Kč. Manž. Klíčníkovi navrhují 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: 664/2015 - RM schvaluje uzavření splátkového kalendáře s manž. Liborem 

a Janette Klíčníkovými, trvale bytem xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx Kuřim, jehož 
prostřednictvím bude splacen dluh (jistina) na nájemném a úhradách za služby za 
byt č. 901/11 v ul. Na Královkách, umístěný ve IV. 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 xxxxxx Kč. Výše splátek bude činit částku xxxxx Kč/měs. 

Hlasováno 
Pro: 3 (D. Sukalovský, D. Holman, L. Ambrož) Nepřítomni: 2 (P. Ondrášek, J. Vlček). 
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15. Budova na ulici Kpt. Jaroše 147 – mateřská škola – záměr na 
výpůjčku nebytových prostor 
(Předkladatel: Mgr. Ing. Drago Sukalovský, zpracovatel: Alena Janoušková) 
 
Mateřská škola Kuřim, Zborovská 887, okres Brno - venkov, příspěvková organizace (dále jen „MŠZ“) 
měla zřizovací listinou předaný k hospodaření městem Kuřimí (dále jen „město“), jako jejím 
zřizovatelem, nemovitý majetek, jehož součástí byla i celá budova na ulici Kpt. Jaroše 147, Kuřim - 
Podlesí. 
 
Zastupitelstvo města Kuřimi na svém zasedání dne 18. 12. 2015 přijala toto usnesení: 
1210/2014 
ZM souhlasí s vyjmutím budovy na ulici Kpt. Jaroše 147 z majetku svěřeného k hospodaření 
Mateřské škole Kuřim, Zborovská 887, okres Brno - venkov, příspěvkové organizaci k 31. 12. 2014. 

 
K vyjmutí budovy mateřské školy z majetku svěřeného MŠZ došlo z důvodu, aby MŠZ nezodpovída la 
za sál a pohostinství, jak tomu bylo dle zřizovací listiny, ale pouze za prostory, kde je umístěna 
mateřská škola.  
MŠZ má nadále budovu ve zřizovací listině, ale pouze jako místo výkonu činnosti, proto je nutné 
s MŠZ uzavřít smlouvu o výpůjčce nebytových prostor, ve kterých je umístěna mateřská škola. 
V katastru nemovitostí došlo k vymazání budovy Kpt. Jaroše 147 jako majetku předaného příspěvkové 
organizaci k hospodaření.  
 
Spotřebované energie v celé budově budou i nadále hrazeny dle stávající dohody: 

- elektrická energie - město 
- zemní plyn a voda - mateřská škola 

Způsob úhrady nelze stanovit jinak, jelikož se v budově nenacházejí poměrová měřidla. 
 
Před uzavřením smlouvy o výpůjčce musí být nejprve vyhlášen záměr ve smyslu § 39 zákona 
č.128/2000 Sb., o obcích. 
 
Přijaté usnesení: 665/2015 - RM schvaluje záměr na výpůjčku nebytového prostoru „mateřské školy 

na Podlesí“ o výměře 138,77 m
2
 umístěného v I. nadzemním podlaží budovy č. p. 

147 v ul. Kpt. Jaroše v Kuřimi, který je součástí pozemku p. č. 3275 k. ú. Kuřim, ve 
prospěch Mateřské školy Kuřim, Zborovská 887, okres Brno - venkov, příspěvková 
organizace, na dobu neurčitou. 

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

16. Zápis z komise životního prostředí ze dne 23.11.2015 
(Předkladatel: PaedDr. David Holman, zpracovatel: Ing. Jitka Sikorová) 
 
Komise pro životní prostředí se sešla 23. 11. 2015 v 17:30 hod. a na pořadu jednání byly tyto body: 

 

Program jednání: 1) Žádost o souhlas s kácením na městském pozemku 
  A) ulice U stadionu 943a 

B) u družiny školy Jungmannova 
C) U stadionu 957 

 2) Posouzení možnosti ovlivnění vydatnosti a hladiny podzemní vody jímacího 
objektu HV-201 

 3) Informace o revitalizačních projektech 
 4) Diskuze o různém 
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Přílohy: A - posudek na studnu 
B - dokumentace vlivů záměru na životní prostředí, závěry 
C - zápis jednání komise životního prostředí 23. 11. 2015 

 
Přijaté usnesení: 666/2015 - RM bere na vědomí závěry komise pro životní prostředí ze dne 23. 11. 

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

17. Výsledek VŘ – „Hasičská zbrojnice Kuřim, rekonstrukce 
elektroinstalace a sociálního zázemí“ 
(Předkladatel: Mgr. Ing. Drago Sukalovský, zpracovatel: Ing. arch. Kateřina Hašková) 
 
Evidenční číslo v knize zakázek: IV-OI-2015-001 
Zajišťující odbor (ZO):   OI 
Zajištěno v rozpočtu města:  ORG 1315 000 000 
 
Podle vnitřní směrnice S2/2015/RM ZADÁVÁNÍ VEŘEJNÝCH ZAKÁZEK MALÉHO ROZSAHU, bylo 
zajišťujícím odborem realizováno zadávací řízení na zakázku „Hasičská zbrojnice Kuřim, rekonstrukce 
elektroinstalace a sociálního zázemí“. 
 
Výzva k podání nabídky byla dne 5. 11. 2015 vyvěšena na úřední desce a zveřejněna na webových 
stránkách města. Současně bylo obesláno 12 kvalifikovaných dodavatelů. 
Prostřednictvím výzvy bylo získáno 9 nabídek uchazečů. 
Na prvním jednání hodnotící komise dne 19. 11. 2015 proběhlo otevření obálek s nabídkami 
vč. kontroly úplnosti nabídek. V 5 nabídkách komise konstatovala neúplnosti v dokladové části 
a rozhodla o výzvě k doplnění dokladů s termínem do 26. 11. 2015. Výzvy byly uchazečům odeslány 
emailem i písemně. 
Na druhé jednání komise 27. 11. 2015 byla provedena kontrola doplněných dokladů a konečné 
hodnocení nabídek. Veškeré doklady byly v úplnosti a včas doloženy. 
 
Na základě hodnocení získaných nabídek je výběrovou komisí doporučena radě města nejvhodnější 
nabídka č. 4 Ing. Brázda - UNIVERS s.r.o., se sídlem Štěpánovská 1451, 666 02 Předklášteří, který 
předložil nabídku v celkové hodnotě 795.867 Kč bez DPH (963.000 Kč s DPH). 
 
OI doporučuje radě města schválit zahájení zadávacího řízení na výběr dodavatele výše uvedené 
zakázky malého rozsahu na stavební práce v souladu s vnitřní směrnicí Rady města Kuřim 
S2/2015/RM, o zakázkách města a dále doporučuje schválit znění výzvy, zadávací dokumentaci 
k podání nabídky a návrh členů hodnotící komise. 
 
Přílohy: A - zpráva o kontrole nabídek a pos. úplnosti 

B - zpráva o posouzení a hodnocení nabídek 
C – smlouva o dílo 

 
Přijaté usnesení: 667/2015 - RM souhlasí s výsledkem hodnocení uvedeným ve zprávě 

o posouzení a hodnocení nabídek na veřejnou zakázku malého rozsahu „Hasičská 
zbrojnice Kuřim, rekonstrukce elektroinstalace a sociálního zázemí“ a souhlasí 
s uzavřením SOD s Ing. Brázdou - UNIVERS s.r.o., se sídlem Štěpánovská 1451, 
666 02 Předklášteří, IČ 27676935, který předložil nejvýhodnější nabídku v celkové 
hodnotě 963.000 Kč s DPH. 

Hlasováno 
Pro: 3 (D. Sukalovský, D. Holman, L. Ambrož) Nepřítomni: 2 (P. Ondrášek, J. Vlček). 
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18. Vybavení šaten - stadion Kuřim, výsledek VŘ 
(Předkladatel: PaedDr. David Holman, zpracovatel: Silvie Peřinová) 
 
Rozhodnutí o přidělení zakázky města Kuřimi 
Název (předmět) zakázky: Vybavení šaten - stadion Kuřim 
Evidenční číslo zakázky: III-OI-2015-006 
Zajišťující odbor:  OI, Peřinová 
ORG 1300 000 000 
 
Podle vnitřní směrnice Rady města Kuřim č. S2/2015/RM zadávaní veřejných zakázek malého 
rozsahu, bylo zajišťujícím odborem realizováno zadávací řízení na zakázku malého rozsahu na 
dodávky s názvem „Vybavení šaten - stadion Kuřim“. 
Výzva k podání nabídky byla dne 6. 11. 2015 vyvěšena na úřední desce a zveřejněna na webových 
stránkách města. Současně bylo e-mailem obesláno 5 kvalifikovaných dodavatelů. 
Prostřednictvím výzvy byly získány nabídky 8 uchazečů. 
Na prvním jednání hodnoticí komise dne 24. 11. 2015 proběhlo otevření obálek s nabídkami 
vč. kontroly úplnosti nabídek, dále bylo provedeno posouzení a hodnocení nabídek. Základním 
hodnotícím kritériem byla nejnižší nabídková cena. 
 
Na základě hodnocení získaných nabídek je výběrovou komisí doporučena radě města nejvhodnější 
nabídka č. 4, Jaromír Mareš, se sídlem Cyrilometodějská 1, 674 01 Třebíč, který předložil nabídku 
v celkové hodnotě 172.667 Kč vč. DPH. 
 
Přílohy: A - zpráva 

B - smlouva 
 
Přijaté usnesení: 668/2015 - RM souhlasí s výsledkem hodnocení uvedeným ve Zprávě 

o posouzení a hodnocení nabídek na veřejnou zakázku malého rozsahu „Vybavení 
šaten - stadion Kuřim“ a souhlasí s uzavřením Smlouvy o dílo s Jaromírem 
Marešem, se sídlem Cyrilometodějská 1, 674 01 Třebíč, IČ 13074237, který 
předložil nejvýhodnější nabídku v celkové hodnotě 172.667 Kč vč. DPH. 

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

19. Úprava fasády ZUŠ Kuřim, Dodatek č. 1 k SoD 
(Předkladatel: PaedDr. David Holman, zpracovatel: Silvie Peřinová) 
 
V souvislosti s realizací akce „Úprava fasády ZUŠ Kuřim“ žádá OI o schválení uzavření Dodatku 
č. 1 ke Smlouvě o dílo. Předmětem dodatku je změna termínu dokončení díla z důvodů nepříznivých 
klimatických podmínek. Z důvodu nízkých teplot a deště nemohly být práce prováděny. 

Termín předání dokončeného díla: 
- dle SoD Smlova o dílo byla podepsána dne 26. 10. 2015 a dokončené dílo mělo být 

předáno do 6 týdnů od podpisu SoD, tj. do 7. 12. 2015 
 

- dle Dodatku č. 2 termín předání dokončeného díla je do 31. 12. 2015 
 
Přílohy: A - Dodatek č. 1 
 
Přijaté usnesení: 669/2015 - RM schvaluje uzavření Dodatku č. 1 ke Smlouvě o dílo č. 2015/D/0039 

na veřejnou zakázku malého rozsahu „Úprava fasády ZUŠ Kuřim“ s Ing. 
Miloslavem Vantuchem, se sídlem Loučná 11a, 644 00 Brno, IČ 44080255, který 
spočívá ve změně termínu dokončení díla do 31. 12. 2015. 

Hlasováno 
Pro: 3 (D. Sukalovský, D. Holman, L. Ambrož) Nepřítomni: 2 (P. Ondrášek, J. Vlček). 
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20. Platový výměr ředitelky CSSK 
(Předkladatel: Mgr. Ing. Drago Sukalovský, zpracovatel: Mgr. Alena Zimmermannová) 
 
Od listopadu došlo na základě Nařízení vlády č. 278/2015 Sb. ze dne 19. října 2015, kterým se mění 
nařízení vlády č. 564/2006 Sb., o platových poměrech zaměstnanců ve veřejných službách a správě, 
ve znění pozdějších předpisů, ke zvýšení platu ředitelky CSSK. 
Dle příslušné platové tabulky je potřeba upravit platový výměr, vizte příloha. 
 
Přílohy: A - platový výměr 
 
Přijaté usnesení: 670/2015 - RM bere na vědomí úpravu platového výměru ředitelky Centra 

sociálních služeb Mgr. Miloslavy Bártové s účinností od 1. 11. 2015 dle přílohy. 
Hlasováno 
Pro: 3 (D. Sukalovský, D. Holman, L. Ambrož) Nepřítomni: 2 (P. Ondrášek, J. Vlček). 
 
 
 

21. "II/385 Kuřim průtah" prodloužení termínu dokončení 
(Předkladatel: Mgr. Ing. Drago Sukalovský, zpracovatel: Radka Svobodová, Stanislav Bartoš) 
 
Z důvodu nutnosti sanací podkladních vrstev chodníků a vjezdů, které původně měly zůstat ve většině 
stávající a ve skutečnosti jsou ve 100 % v nevyhovujícím stavu, při kterém by nebylo možné po 
zhotoviteli požadovat záruky za provedené dílo. Znamená to tedy, že veškeré podkladní vrstvy jsou 
prováděny nově (chodníky štěrkodrť v tl. 10 cm, vjezdy podkladní beton tl. 15 cm). Dále bylo 
uvažováno se zachováním části betonových obrub a dlažeb. Vzhledem ke stupni degradace je nutné 
použít nové. Zůstanou zachovány pouze chodníky k přechodu na úrovni ul. Buďárkova. Z důvodu 
nárůstu objemu stavebních prací nad úroveň dohodnutou ve smlouvě je nutné prodloužit termín 
dokončení prací. Dodavatel navrhuje termín 30. 4. 2015. Po zkušenostech jak s dodavatelem, tak 
s počasím v jarních měsících navrhujeme termín 31. 5. 2015. 
 
 
Na jednání se dostavil v 15:18 hod. S. Bartoš. 
 
 
Přijaté usnesení: 671/2015 - RM souhlasí s uzavřením dodatku č. 1 smlouvy o dílo na veřejnou 

zakázku s názvem „II/385 Kuřim - průtah“ se společností H3 Inženýrské stavby 
spol. s r.o., se sídlem Brněnská 1002/27, 678 01 Blansko na vícepráce ve výši 
1.164.998,80 Kč včetně DPH, na méněpráce ve výši 413.322,60 Kč včetně DPH 
a na prodloužení termínu dokončení do 31. 5. 2016. 

Hlasováno 
Pro: 3 (D. Sukalovský, D. Holman, L. Ambrož) Nepřítomni: 2 (P. Ondrášek, J. Vlček). 
 
 
Z jednání odešel v 15:30 hod. S. Bartoš. 
 
 
 

22. Odměna ředitelům škol zřizovaných městem Kuřim za rok 2015 
(Předkladatel: PaedDr. David Holman, zpracovatel: PaedDr. David Holman) 
 
Ředitelé školských příspěvkových organizací jsou zaměstnanci školské příspěvkové organizace, které 
jsou zároveň statutárním orgánem, jinak řečeno jsou zaměstnanci sami sebe. Nemohou si však sami 
určovat plat a jeho složky, ani přiznávat odměny. Toto je v zákonné pravomoci rady města, která je na 
pracovní místo ředitele školy jmenovala. 
Rada města Kuřimi se v roce 2005 usnesla, že odměnu ředitelům školských příspěvkových organizací 
bude přiznávat jednou ročně, a to koncem kalendářního roku. 
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Z důvodu rovného přístupu, byly vytvořeny pro všechny stejné oblasti hodnocení, na které ředitelé 
odpovídali. Oblasti vycházejí mimo jiné i z výroční zprávy o činnosti školy, kterou také projednává rada 
města, a jsou rozděleny do 12 okruhů (vizte příloha A). 
Ředitelé si na začátku kalendářního roku stanovili cíle své práce a nyní předložili zprávu o jejich 
plnění. 
Odměna ředitelům škol by měla ocenit jejich aktivitu a práci nad rámec jejich povinností. Kritériem by 
měla být hlavně práce manažerská, dále reprezentace školy, její propagace, naplněnost školy a její 
kapacita, organizace a aktivní podíl na akcích pro děti a žáky nad rámec výuky, včasné 
a bezproblémové plnění požadavků zřizovatele, rychlé a ochotné reagování na podněty ze strany 
rodičů a zákonných zástupců dětí a žáků, dobrá personální politika, která vede ke zkvalitňování výuky 
a provozu školy, údržba svěřeného majetku a jeho využívání nejenom školou, ale i veřejností, aj. 
Odměna sice není nároková složka platu, ale má pro další práci motivační charakter. 
Odměna ředitelům není vyplácena z rozpočtu města, ale z rozpočtu příspěvkové organizace 
nebo z jejího fondu odměn. 
 
Přílohy: A - Osnova prioritních oblastí hodnocení 
 
Přijaté usnesení: 672/2015 - RM schvaluje ředitelce Mateřské školy Kuřim, Zborovská 887, okres 

Brno-venkov, příspěvková organizace Mgr. Lence Slámové odměnu za rok 2015 
ve výši xxxxxx Kč. 

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

23. Odměna ředitelům škol zřizovaných městem Kuřim za rok 2015 
(Předkladatel: PaedDr. David Holman, zpracovatel: PaedDr. David Holman) 
 
Ředitelé školských příspěvkových organizací jsou zaměstnanci školské příspěvkové organizace, které 
jsou zároveň statutárním orgánem, jinak řečeno jsou zaměstnanci sami sebe. Nemohou si však sami 
určovat plat a jeho složky, ani přiznávat odměny. Toto je v zákonné pravomoci rady města, která je na 
pracovní místo ředitele školy jmenovala. 
Rada města Kuřimi se v roce 2005 usnesla, že odměnu ředitelům školských příspěvkových organizací 
bude přiznávat jednou ročně, a to koncem kalendářního roku. 
Z důvodu rovného přístupu, byly vytvořeny pro všechny stejné oblasti hodnocení, na které ředitelé 
odpovídali. Oblasti vycházejí mimo jiné i z výroční zprávy o činnosti školy, kterou také projednává rada 
města, a jsou rozděleny do 12 okruhů (vizte příloha A). 
Ředitelé si na začátku kalendářního roku stanovili cíle své práce a nyní předložili zprávu o jejich 
plnění. 
Odměna ředitelům škol by měla ocenit jejich aktivitu a práci nad rámec jejich povinností. Kritériem by 
měla být hlavně práce manažerská, dále reprezentace školy, její propagace, naplněnost školy a její 
kapacita, organizace a aktivní podíl na akcích pro děti a žáky nad rámec výuky, včasné 
a bezproblémové plnění požadavků zřizovatele, rychlé a ochotné reagování na podněty ze strany 
rodičů a zákonných zástupců dětí a žáků, dobrá personální politika, která vede ke zkvalitňování výuky 
a provozu školy, údržba svěřeného majetku a jeho využívání nejenom školou, ale i veřejností, aj. 
Odměna sice není nároková složka platu, ale má pro další práci motivační charakter. 
Odměna ředitelům není vyplácena z rozpočtu města, ale z rozpočtu příspěvkové organizace 
nebo z jejího fondu odměn. 
 
Přílohy: A - Osnova prioritních oblastí hodnocení 
 
Přijaté usnesení: 673/2015 - RM schvaluje řediteli Základní školy, Kuřim, Jungmannova 813, okres 

Brno-venkov, příspěvková organizace Mgr. Richardu Machovi odměnu za rok 2015 
ve výši xxxxxx Kč. 

Hlasováno 
Pro: 3 (D. Sukalovský, D. Holman, L. Ambrož) Nepřítomni: 2 (P. Ondrášek, J. Vlček). 
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24. Odměna ředitelům škol zřizovaných městem Kuřim za rok 2015 
(Předkladatel: PaedDr. David Holman, zpracovatel: PaedDr. David Holman) 
 
Návrh usnesení: RM schvaluje řediteli Základní školy Kuřim, Tyršova 1255, okres Brno-venkov, 

příspěvková organizace Mgr. Stanislavu Plchotovi odměnu za rok 2015 ve výši .... 
Kč. 

O tomto návrhu usnesení nebylo hlasováno. 
 
 
 
 
 
Starosta ukončil jednání RM v 16:02 hodin. 
 
 
 
 
 
 
 
Mgr. Ing. Drago Sukalovský PaedDr. David Holman 
starosta města místostarosta města 
 
 
 
 
 
 
Ověřovatel zápisu: Mgr. Ladislav Ambrož 
 
 
 
 
 
 
V Kuřimi dne 2. 12. 2015 
 
Zapsala: Petra Glosová 
 
 
 
Materiály: 
1 Plnění usnesení Rady města Kuřimi ke dni 25. 11. 2015 
 1A - plnění usnesení RM 
2 Zpráva o činnosti Wellness Kuřim v roce 2015 
 2A - zpráva o činnosti WK 2015 
 2B - výsledovka 
2/1 Zpráva o činnosti Wellness Kuřim v roce 2015 
3 Vybudování nájezdu na pozemek parc. č. 2654/15 v k. ú. Kuřim 
 3A - žádost 
4 Vyřazení majetku města 
 4A - vyřazovací protokoly 
5 Manželé Kašpárkovi – výpověď nájemní smlouvy 
6 Návrh dohody - náhrada škody 
 6A - návrh dohody 
7 Informace o návrhu vodného a stočného pro rok 2016 
 7A - návrh tarifů 
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8 "Systém varování a vyrozumění obyvatel" 
9 Rezignace předsedy Komise pro životní prostředí RM Kuřimi a jmenování nového 
 9A - rezignace 
10 Nákup komunikačních jednotek 
11 Žádost o spoluúčast města Kuřimi na akci "Pohádková cesta" 
 11A - žádost 
 11B - plakát 
12 Žádost o přidělení bytu v Domě s pečovatelskou službou 
 12A - zápis ze šetření 
 12B - zápis komise 
 12C - pořadník DPS 
13 Manželé Armen Sarojan a Zhanna Martini Saroyanová – nájemní smlouva 
14 Manž. Klíčníkovi - splátkový kalendář 
15 Budova na ulici Kpt. Jaroše 147 – mateřská škola – záměr na výpůjčku nebytových 

prostor 
16 Zápis z komise životního prostředí ze dne 23. 11. 2015 
 16A - zápis jednání komise 23. 11. 2015 
 16B - posudek na studnu 
 16C - dokumentace vlivů záměru na ŽP, závěry 
17 Výsledek VŘ – „Hasičská zbrojnice Kuřim, rekonstrukce elektroinstalace a sociálního 

zázemí“ 
 17A- zpráva o kontrole nabídek a pos. úplnosti 
 17B - zpráva o posouzení a hodnocení nabídek 
 17C - smlouva o dílo 
18 Vybavení šaten - stadion Kuřim, výsledek VŘ 
 18A - zpráva 
 18B – smlouva 
19 Úprava fasády ZUŠ Kuřim, Dodatek č. 1 k SoD 
 19A - Dodatek č. 1 
20 Platový výměr ředitelky CSSK 
 20A - platový výměr 
21 "II/385 Kuřim průtah" prodloužení termínu dokončení 


