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Z á p i s 
 

ze schůze Rady města Kuřimi č. 12/2022 konané dne 13.04.2022 
 
Přítomni:  
Mgr. Ing. Drago Sukalovský – starosta 
Ing. Petr Ondrášek, Mgr. Ladislav Ambrož, Ing. Jan Vlček, MSc., Ing. Milan Vlk – členové rady 
 
 
Ověřovatel zápisu: Ing. Jan Vlček, MSc 
 
 
Starosta zahájil zasedání RM v 14:15 hodin, úvodem bylo přítomno 5 členů RM. RM je 
usnášeníschopná. 
 
Program: 

1 Plnění usnesení Rady města Kuřimi ke dni 06.04.2022 

2 Prodloužení nájemní smlouvy 

3 Zvýšení pachtovného 

4 GasNet, s. r. o. – věcné břemeno pro stavbu „Přeložka STL plynovodní přípojky pro RD 
Kuřim, Vojtova 25“ 

5 Manželé Zelení – smlouva o umístění a provedení stavby - sjezd na místní komunikaci v 
rámci stavby „Novostavba objektu RD parc. č. 2150 k.ú. Kuřim“ 

6 Nextbike Czech Republic, s. r. o. – sdílení kol 

7 Obnova oplocení a brán ZŠ Kuřim Jungmannova – výběr zhotovitele 

8 Jmenování hodnoticí komise - Sportovní plocha na ul. Brněnská 

9 Zápis z Komise výstavby a dopravy RM Kuřimi ze dne 04.04.2022 

10 Vodovod, kanalizace ul. Pod Vinohrady Kuřim – předběžný souhlas města s umístěním 

11 Návrh na personální posílení MěÚ Kuřim 

12 Schválení účetní závěrky ke 31.12.2021 školských příspěvkových organizací 

13 Zpráva o hospodaření za rok 2021 ZŠ Tyršova 

14 Návrh na rozdělení ZVH za rok 2021 do fondů ZŠ Tyršova 

15 Zpráva o hospodaření za rok 2021 ZŠ Jungmannova 

16 Žádost o souhlas s čerpáním FI ZŠJ. 

17 Návrh na rozdělení ZVH za rok 2021 do fondů ZŠJ. 

18 Zpráva o hospodaření za rok 2021 MŠZ. 

19 Návrh na rozdělení ZVH za rok 2021 do fondů MŠZ. 

20 Žádost o povolení výjimky z nejvyššího počtu žáků v ZŠJ. 

21 Pověření k zastupování osoby omezené ve svéprávnosti 

22 Smlouva o reklamě a propagaci – Turnaj partnerských měst 

23 Rozpočtové opatření č.3 

24 Schválení výše příspěvku za nadstandardy IDS JMK pro rok 2022 

25 Kácení javoru Na Královkách 

26 Fotbalové hřiště pro přípravku - „Městský stadion Kuřim - rekonstrukce“ 
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27 Interiér kanceláří radnice MěÚ - vyhodnocení VŘ 

28 Různé 

 
 
 

1. Plnění usnesení Rady města Kuřimi ke dni 06.04.2022 
(Předkladatel: Ing. Karel Torn CSc., zpracovatel: Ing. Pavla Halouzková) 
 
Zůstávají nesplněna usnesení, jejíž naplnění závisí na spolupráci s druhou stranou. 
 
Odbor majetkoprávní žádá o prodloužení termínu plnění usnesení: 
č. R/2022/028 ze dne 02.02.2022 
Důvodová zpráva: 
Dodatek č. 4 k pachtovní smlouvě na pacht budovy KD není ze strany CTS podepsán. CTS provádí 
kontrolu seznamu majetku na KD. Některé položky ze seznamu bude nutné identifikovat s pomocí 
dodavatele zařízení. 
Z tohoto důvodu žádáme o prodloužení termínu plnění usnesení do 31.12.2022. 
 
Přílohy: A - plnění usnesení RM 
 
Přijaté usnesení: R/2022/0142 - RM bere na vědomí plnění usnesení Rady města Kuřimi ke dni 

06.04.2022 a prodlužujete termín plnění usnesení č. R/2022/028 do 
31.12.2022. 

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

2. Prodloužení nájemní smlouvy 
(Předkladatel: Mgr. Ing. Drago Sukalovský, zpracovatel: Bc. Jitka Chaloupková) 
 
Pan [osobní údaj odstraněn], trvale bytem [osobní údaj odstraněn], uzavřel dne 29.12.2021 s městem 
Kuřim na základě usnesení RM č. R/2021/0474 ze dne 15.12.2021 Nájemní smlouvu č. 2021/O/0075, 
jejímž předmětem je [osobní údaj odstraněn]. [osobní údaj odstraněn], doporučují OSVP a OMP výše 
uvedenou smlouvu prodloužit o půl roku, tj. do 31.10.2022. 
 
Přijaté usnesení: R/2022/0143 - RM schvaluje uzavření Dodatku č. 1 k Nájemní smlouvě číslo 

2021/O/0075 s panem [osobní údaj odstraněn], trvale bytem [osobní údaj 
odstraněn], jehož předmětem je pronájem [osobní údaj odstraněn]. 

Hlasováno 
Pro: 5 (D. Sukalovský, P. Ondrášek, J. Vlček, L. Ambrož, M. Vlk). 
 
 
Na jednání RM se dostavila Ing. V. Fidrmucová – referentka odboru majetkoprávního ve 14:20 hodin. 
 
 

3. Zvýšení pachtovného 
(Předkladatel: Mgr. Ing. Drago Sukalovský, zpracovatel: Bc. Jitka Chaloupková) 
 
Město Kuřim pronajímá či propachtovává vybrané pozemky za účelem užívání jako zahrádka. 
Aktuálně se jedná o cca 300 uzavřených smluvních vztahů. Většina zahrádek má výměru do 300 m2, 
nejčastěji se jedná o záhonky u bytových domů s výměrami od 40 m2 až 70 m2, 8 zahrádek má 
výměru větší než 500 m2. Stávající výše pachtovného ve výši 2 Kč/m2/rok byla stanovena usnesením 
RM č. 66/2014 ze dne 19.02.2014, tedy 8 let nebyla nijak upravena. 
OMP loni získal informaci, že statutární město Brno uzavírá nové smlouvy ve věci pronájmu částí 
pozemku p. č. 3045 k. ú. Kuřim, jedná se o zahrádky v lokalitě při ul. Blanenská, za Kuřimkou směrem 
k závodu TE Kuřim s cenou 6 Kč/m2 a rok. Informace byla ověřena na brněnském magistrátě, pro rok 
2022 je platná cena 6,17 Kč. 
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Na základě výše uvedeného OMP navrhuje úpravu ceny pachtovného za zahrádky. Zvýšené 
pachtovné se bude týkat pouze nově uzavíraných smluv. Vzhledem k celkovému počtu smluv a také 
s ohledem na náklady na poštovné, obálky, papír atd. ve srovnání s výnosem není stávajícím 
nájemcům nájemné valorizováno. 
 
Přijaté usnesení: R/2022/0144 - RM schvaluje s účinností od 13.04.2022 pachtovné u pozemků 

využívaných jako zahrádka ve výši 6,17 Kč/m2/rok. 
Hlasováno 
Pro: 5 (D. Sukalovský, P. Ondrášek, J. Vlček, L. Ambrož, M. Vlk). 
 
 
 

4. GasNet, s. r. o. – věcné břemeno pro stavbu „Přeložka STL plynovodní 
přípojky pro RD Kuřim, Vojtova 25“ 
(Předkladatel: Mgr. Ing. Drago Sukalovský, zpracovatel: Ing. Vladimíra Fidrmucová) 
 
Pan Ing. arch. Tomáš Jenček v zastoupení investora Libora Ondráška, [osobní údaj odstraněn], 
Kuřim, pro stavbu „Přeložka STL plynovodní přípojky pro RD Kuřim, Vojtova 25, číslo stavby 
8800106553“ (dále jen „plynárenské zařízení“), zaslal městu Kuřim k podpisu smlouvu o budoucí 
smlouvě o zřízení věcného břemene, jejímž předmětem je budoucí zřízení věcného břemene 
v souvislosti se stavbou plynárenského zařízení. Jedná se o přeložení plynovodní přípojky v rámci 
rekonstrukce  RD na ul. Vojtova - vizte př. A, B. 
Plynárenské zařízení bude uloženo v pozemku parc. č. 2053 v k. ú. Kuřim, který je ve vlastnictví 
města Kuřim – vizte př. B. Délka plynovodního vedení v pozemku města je cca 5 m. Podmínkou 
předání plynárenského zařízení společnosti GasNet, s. r. o., je zřízení věcného břemene k pozemku 
ve vlastnictví města.  
Odbor investiční a odbor majetkoprávní souhlasí s uzavřením smlouvy o zřízení věcného břemene 
mezi firmou GasNet, s. r. o., jako oprávněným z věcného břemene a městem Kuřim jako povinným 
z věcného břemene. Věcné břemeno bude zřízeno na dobu neurčitou, za jednorázovou úplatu ve výši 
250 Kč bez DPH za každý započatý běžný metr liniové stavby, minimálně však 2.000 Kč bez DPH (dle 
usn. RM č. 619/2017 ze dne 06.12.2017). Náklady na zřízení věcného břemene ponese oprávněný 
z věcného břemene respektive investor. 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 - návrh smlouvy 

 
Přijaté usnesení: R/2022/0145 - RM schvaluje zřízení věcného břemene za účelem uložení 

a provozování plynárenského zařízení ve prospěch společnosti GasNet, s. r. o., 
se sídlem Ústí nad Labem, Klíšská 940/96, IČO 27295567, jako oprávněného 
z věcného břemene v rozsahu dle přílohy k části pozemku parc. č. 2053 v k. ú. 
Kuřim. Náklady na zřízení věcného břemene ponese oprávněný z věcného 
břemene. Věcné břemeno bude zřízeno na dobu neurčitou, za jednorázovou 
úplatu ve výši 250 Kč bez DPH za běžný metr liniové stavby, minimálně však 
2.000 Kč bez DPH. Do doby uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene bude 
uzavřena smlouva o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene. 

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

5. Manželé Zelení – smlouva o umístění a provedení stavby - sjezd na místní 
komunikaci v rámci stavby „Novostavba objektu RD parc. č. 2150 k.ú. Kuřim“ 
(Předkladatel: Mgr. Ing. Drago Sukalovský, zpracovatel: Ing. Vladimíra Fidrmucová) 
 
[osobní údaj odstraněn] Zelený a [osobní údaj odstraněn] Zelená, oba bytem [osobní údaj odstraněn], 
Kuřim, požádali o uzavření smlouvy o umístění a provedení stavby na části pozemku parc. č. 2136 
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v k. ú. Kuřim, který je ve vlastnictví města Kuřimi. Konkrétně se jedná o stavbu nového sjezdu k jejich 
pozemku parc. č. 2150 v k. ú. Kuřim na ul. Na Zahrádkách. Sjezd z městského pozemku parc. č. 2136 
na pozemek manž. Zelených parc. č. 2150 vše v k. ú. Kuřim, bude vybudován v rámci novostavby 
rodinného domu - viz př. A, B. 
Projektovou dokumentaci pro umístění sjezdu vyhotovil odpovědný projektant Ing. [osobní údaj 
odstraněn] Filla. Vlastní sjezd na místní komunikaci je řešen ve  výkrese situace př. C – viz př. B. 
OI nemá k předložené projektové dokumentaci námitek. 
Stavbou sjezdu bude částečně dotčen městský pozemek parc. č. 2136 v k. ú. Kuřim. Vzhledem 
k tomu, že stavba sjezdu splyne s pozemkem ve vlastnictví města, doporučuje OI a OMP pro stavební 
řízení uzavřít „Smlouvu o umístění a provedení stavby na pozemku“, ve které se stavebník zaváže 
sjezd vybudovat, udržovat na svoje náklady a bezúplatně předat městu. V příloze C předkládá OMP 
návrh smlouvy. Protože stavebníkem je fyzická osoba, je smlouva navržena bezúplatně. 
 
Přílohy: A - situace 

B - situace 
C - návrh smlouvy 

 
Přijaté usnesení: R/2022/0146 - RM schvaluje uzavření „Smlouvy o umístění a provedení stavby“ 

sjezdu k novostavbě rodinného domu s  [osobní údaj odstraněn] Zeleným a  
[osobní údaj odstraněn] Zelenou, oba bytem [osobní údaj odstraněn] , Kuřim, 
kterou bude částečně dotčen pozemek parc. č. 2136 v k. ú. Kuřim ve vlastnictví 
města dle přílohy 

Hlasováno 
Pro: 5 (D. Sukalovský, P. Ondrášek, J. Vlček, L. Ambrož, M. Vlk). 
 
 
Z jednání RM odešla Ing. V. Fidrmucová – referentka odboru majetkoprávního ve 14:30 hodin. 
 
 

6. Nextbike Czech Republic, s. r. o. – sdílení kol 
(Předkladatel: Ing. Jan Vlček, MSc., zpracovatel: Mgr. Jana Viktorinová) 
 
Radě města Kuřimi je předkládán návrh na spuštění pilotního projektu sdílení jízdních kol ve městě 
Kuřimi. Město Kuřim na základě předchozích jednání může od 20.04.2022 navázat spolupráci se 
společností nextbike Czech Republic, s. r. o., se sídlem Libušina 526/101, Chválkovice, 779 00 
Olomouc, IČO 07389108. Jednalo by se o půlroční pilotní provoz sdílení nemotorových jízdních kol na 
území města, a to včetně rozšíření do sousedních obcí Moravské Knínice a Lipůvka. Projekt sdílení 
kol je založen na platbě ze strany uživatelů kol, ale podobně jako v jiných městech předpokládá 
příspěvek města na částečné krytí nákladů projektu jako podpora ekologické mobility po městě. Se 
starosty zmíněných obcí jsme se dohodli na participaci v nákladech celého projektu.  
Sdílení jízdních kol (bike sharing) je moderní metoda udržitelné a zdravé městské mobility. Startovací 
podmínky půlročního pilotního provozu jsou nastaveny tak, že uživatelé budou moci díky příspěvku 
města využít půjčené kolo na 15 minut zdarma. Každou delší výpůjčku si budou hradit uživatelé sami. 
Společnost nextbike Czech Republic, s. r. o., se bude starat o servis kol a jejich rebalancování v rámci 
jednotlivých stanic.  
Nabídka spolupráce ze strany společnosti nextbike Czech Republic, s. r. o., je ve všech základních 
atributech srovnatelná jako v jiných městech. Výběr spolupráce se společností nextbike Czech 
Republic, s. r. o., byl založen zejména na referencích z jiných měst. Na základě provedeného tržního 
průzkumu jde o jednu ze dvou firem, které tuto službu v českých městech systematicky poskytují, 
přičemž se jedná o významně rozšířenějšího poskytovatele těchto služeb, který působí ve 23 městech 
ČR a 350 městech v zahraničí, kde funguje jejich aplikace pro mobilní telefony. 
Ve městě budou určeny virtuální body na mapě (stanice), kde se kola dají vrátit tak, aby se udržel ve 
městě pořádek. Stanice budou vybrány tak, aby se propojily nejdůležitější body ve městě (školy, 
dopravní uzly, náměstí, firmy apod.). Kola jsou vybavena GPS modulem, který nám v průběhu i po 
ukončení pilotu umožní vyhodnotit časté trasy jízd, nejvytíženější místa výpůjček a další data, která 
můžeme využít pro další rozvoj cyklistické infrastruktury ve městě. Výpůjčky kol by měly sloužit 
k denní přepravě, například do práce, do školy, za nákupy apod.  
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Do pilotu jsme si stanovili dva cíle, které po uplynutí půlročního období vyhodnotíme a rozhodneme 
se, zda v projektu pokračovat. Data z projektu mohou být zapracována do generelu dopravy a pomoci 
k dalšímu rozvoji cyklotras a cyklostezek po městě.  
Cíle pilotního provozu: 
- počet výpůjček dosáhne alespoň na 1 výpůjčku na 1 kolo za 1 den = 30 výpůjček denně, 
- podíl výpůjček do 15 minut přesáhne 85 % všech uskutečněných výpůjček na území města v daném 
období. 
Nastavení pilotního projektu: 
- 30 kol 
- 6 měsíců (od dubna-do října roku 2022) 
- cena pro město 217.800 Kč (poníženo o příspěvek okolních obcí, který bude 174.240 Kč) a bude 
hrazena v 6 měsíčních splátkách ve výši 36.300 Kč na základě měsíčních faktur vystavených vždy na 
začátku kalendářního měsíce, se splatností 14 dní. 
- společnost nextbike Czech Republic, s. r. o. bude na kolech provádět servis, kola v případě ztráty by 
nahradila do výše 10 % umístěných kol a nepojízdná kola odstraňovala. 
- za poškození nebo ztrátu kol by město Kuřim nijak nezodpovídalo, stejně jako za technický stav kol. 
- po plných 5 měsících provozu vyhodnotíme parametry úspěšnosti projektu a během září se 
rozhodneme, zda pokračujeme nebo projekt ukončíme. 
 
Přílohy: A- Smlouva 

B - stanice 
 
Diskuse: 
D. Sukalovský – bude se hlasovat o obou usnesení současně. 
 
Přijaté usnesení: R/2022/0147 - RM schvaluje uzavření Smlouvy o zapojení města Kuřim do 

pilotního projektu sdílení kol, na dobu určitou od 20.04.2022 do 30.09.2022, se 
společností nextbike Czech Republic, s. r. o., se sídlem Libušina 526/101, 
Chválkovice, 779 00 Olomouc, IČO 07389108. 

 
Přijaté usnesení: R/2022/0148 - RM schvaluje vyčlenit částku 217.800 Kč z ORGu drobných 

investic na náhradu nákladů souvisejících se zapojením města Kuřim do 
pilotního projektu sdílení kol. 

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

 
7. Obnova oplocení a brán ZŠ Kuřim Jungmannova – výběr zhotovitele 
(Předkladatel: Ing. Petr Ondrášek, zpracovatel: Ing. Olga Hanáková) 
 
Pro provoz na školním hřišti je potřeba nastavit režim pro užívání sportovišť školy ze strany veřejnosti 
v souladu s provozním řádem. Hřiště by měla být v odpoledních hodinách volně dostupná zejména 
sportujícím dětem, ale pro zachování pořádku a bezpečnosti je třeba po setmění tyto prostory školy 
znepřístupnit. K tomu je zapotřebí obnova oplocení a nové brány, které návštěvní režim hřiště 
pomohou lépe nastavit. 
Oprava bude hrazena z fondu investic školy, jehož čerpání prostředků ve výši 545.000 Kč bylo 
schváleno usnesením Rady města Kuřimi č. R/2022/066 ze dne 16.02.2022 dle žádosti Základní 
školy, Kuřim, Jungmannova 813, okres Brno – venkov, příspěvkové organizace. Z důvodu navýšení 
cen ve stavebnictví, bude tato částka aktualizována - navýšena o 25.000 Kč. 
Podle vnitřní směrnice Rady města Kuřim o veřejných zakázkách malého rozsahu, bylo realizováno 
poptávkové řízení na zakázku malého rozsahu. Byly doručeny nabídky tří firem, které byly posouzeny 
a hodnoceny podle ekonomické výhodnosti. Jediným hodnotícím kritériem byla cena. Na základě 
zhodnocení získaných nabídek je doporučena Radě města Kuřimi ekonomicky nejvýhodnější nabídka 
společnosti MT Mont - Miloš Tesař, IČO 65781902, se sídlem Dušínova 1568, 664 34 Kuřim, která 
předložila nabídku v celkové hodnotě 470.032 Kč bez DPH, tj. 568.738,72 Kč vč. DPH. Termín plnění 
díla je nejpozději do 31.08.2022. 
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Přijaté usnesení: R/2022/0149 - RM souhlasí s výsledkem hodnocení nabídek na zakázku 
malého rozsahu na dodávku brán a oplocení Základní školy Jungmannova 813, 
664 34 Kuřim, okres Brno – venkov, příspěvkové organizace, se sídlem 
Jungmannova 813/5, 664 34 Kuřim, IČO 70988285 a schvaluje výběr 
zhotovitele společnost MT Mont - Miloš Tesař, IČO 65781902, se sídlem 
Dušínova 1568, 664 34 Kuřim, která předložila ekonomicky nejvýhodnější 
nabídku v celkové hodnotě 568.738,72 Kč vč. DPH. 

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

8. Jmenování hodnoticí komise - Sportovní plocha na ul. Brněnská 
(Předkladatel: Ing. Petr Ondrášek, zpracovatel: Ing. Moris Réman) 
 
Název (předmět) zakázky:   „Sportovní plocha na ul. Brněnská“ 
Evidenční číslo v knize zakázek: II-OI-2022-002 
Zajišťující odbor (ZO):    OI 
 
V rámci výběrového řízení na dodavatele stavebních prací na akci „Sportovní plocha na ul. Brněnská“ 
proběhne výběr na základě hodnotícího kritéria  

nejnižší nabídková s váhou 60 % 

účelnost a estetika s váhou 40 %. 
V souladu s Interní směrnicí S1/2022/RM, o zadávání veřejných zakázek malého rozsahu, bude 
použito hodnocení dle čl. 8, bod 2a a je tedy třeba jmenovat Komisi pro posouzení a hodnocení 
nabídek nejméně 3-člennou včetně 3 náhradníků. 
 
Vzhledem k povaze veřejné zakázky OI navrhuje Radě města jmenování komise ve složení takto: 
 

člen komise náhradník 

Ing. Petr Ondrášek Mgr. Ing. Drago Sukalovský 

Ing. Arch. Petr Němec Ing. Pavel Šudák 

p. Stanislav Bartoš Ing. Jaroslav Hamřík 

Mgr. Bc. Hana Kočevová Mgr. Markéta Pospíšilová 
 
Přijaté usnesení: R/2022/0150 - RM jmenuje v souladu s čl. 8, bodu 2a Interní směrnice 

S1/2022/RM, o zadávání veřejných zakázek malého rozsahu, komisi pro 
posouzení a hodnocení nabídek ve výběrovém řízení na stavební práce v rámci 
investiční akce „Sportovní plocha na ul. Brněnská". 

Hlasováno 
Pro: 5 (D. Sukalovský, P. Ondrášek, J. Vlček, L. Ambrož, M. Vlk). 
 
 
Na jednání RM se dostavil S. Bartoš – vedoucí odboru investičního v 15:10 hodin. 
 
 

9. Zápis z Komise výstavby a dopravy RM Kuřimi ze dne 04.04.2022 
(Předkladatel: Mgr. Ing. Drago Sukalovský, zpracovatel: Michaela Juránková Hrbková) 
 
Dne 04.04.2022 proběhlo jednání Komise výstavby a dopravy Rady města Kuřimi. 
Na programu bylo projednání žádostí fyzických a právnických osob: 
 
Program jednání: 
1.TE Galvanovna 
2.Žádost o stanovisko k Projektu BD Na Královkách 899=901 
3.Novostavba Garáže na ul. Hybešova 
4.Podhoří 922 parkovací stání 
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5.Sjezd ul. Otevřená 
6.Různé - Dotaz občana k prostoru za Elprumem na ul. Popkova 
 
Přílohy: A - Zápis komise výstavby a dopravy z 04.04.2022. 
 
Diskuse: 
Bod č. 1 – schvaluje: 
PRO: 5 
 
Bod č. 2 – schvaluje stanovisko komise výstavby:  
D. Sukalovský – pověřuje OI jednat o úpravách.  
PRO: 5. 
 
Bod č. 3 – schvaluje: 
ZDRŽELI SE: 5 
 
Bod č. 4 – schvaluje stanovisko komise výstavby: 
PRO:  
 
Bod č. 5 – bere na vědomí stanovisko komise: 
D. Sukalovský – pověřuje OI, za účelem sjednání schůzky s žadatelem P. Mahovským. 
PRO: 5 
 
Bod č. 6 – bere na vědomí: 
PRO: 5 
 
Přijaté usnesení: R/2022/0151 - RM bere na vědomí závěry z jednání komise výstavby a dopravy 

ze dne 04.04.2022 v bodě 5 a 6, schvaluje body 1, 2, 4, neschvaluje bod 3, dle 
zápisu v příloze.  

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

10. Vodovod, kanalizace ul. Pod Vinohrady Kuřim – předběžný souhlas města s 
umístěním 
(Předkladatel: Ing. Jan Vlček, MSc., zpracovatel: Ing. Markelova Jana) 
 
Odbor investiční předkládá Radě města k předběžnému odsouhlasení návrh umístění nově 
budovaného prodloužení hlavního řadu vodovodu a splaškové kanalizace v ulici Pod Vinohrady. 
Projektovou dokumentaci zpracovává pro stavebníka společnost ODEHNAL PROJEKT, s. r. o., 
9. května 1179/11, 678 01 Blansko za účelem zajištění stavební připravenosti pro výstavbu nových 
rodinných domů na pozemcích parc. č. 2611/1 a 2611/4 v k. ú. Kuřim. Rozsah navržených 
inženýrských sítí dále umožní případné napojení jak stávající, tak další výhledově plánovaní obytné 
zástavby v této lokalitě. Profil nového vodovodu bude DN 100 a kanalizace DN 300. Předběžně byly 
technické podmínky konzultovány s Brněnskými vodárnami a kanalizacemi, a. s. 
Trasa inženýrských sítí je navržena převážně v zeleném pásu na parcele č. 2613 v k. ú. Kuřim, která 
je ve vlastnictví města, v souběhu se stávajícími inženýrskými sítěmi. Parcelu nyní lemuje podél 
komunikace živý plot a oplocení s cvičištěm a výběhem pro psy. Umístění trasy na protilehlé straně 
komunikace blíže k zástavbě na městské parcele č. 2612/1 však s ohledem na svažitou konfiguraci 
terénu a existenci stávajícího nadzemního elektrického vedení, není vhodné. 
Po odsouhlasení předběžného konceptu Radou města bude následně dokončena projektová 
dokumentace a Městu Kuřim předložena žádost o vyjádření ke stavebnímu záměru a souhlas se 
stavbou. 
 
Přílohy: A - koordinační situace 

B - výřez z koordinační situace 
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Přijaté usnesení: R/2022/0152 - RM souhlasí s umístěním trasy nově budovaného vodovodu 
a splaškové kanalizace v ulici Pod Vinohrady dle situace v příloze A. 

Hlasováno 
Pro: 3 (D. Sukalovský, J. Vlček, M. Vlk) Zdrželi se: 2 (P. Ondrášek, L. Ambrož). 
 
 
 

11. Návrh na personální posílení MěÚ Kuřim 
(Předkladatel: Ing. Karel Torn CSc., zpracovatel: Petra Glosová, Mgr. Jana Viktorinová) 
 
Zastupitelstvo města Kuřimi schválilo na svém 2. zasedání dne 22.03.2022 vyčlenění 2 mil. Kč na 
zprovoznění  bývalé správní budovy TOS, č. p. 257, jiná stavba, která je součástí pozemku p. č. 4464 
k. ú. Kuřim (dále jen „budova TOS“), za účelem ubytování uprchlíků v souvislosti s válkou na Ukrajině. 
Díky výpůjčce budovy TOS, ve které město Kuřim aktuálně na své náklady uvádí do 
provozuschopného stavu 3 nadzemní podlaží, bude město Kuřim schopno poskytnout dočasné 
přístřeší (ubytování) 100-200 lidem. 
Vzhledem k tomu, že město Kuřim bude zajišťovat provoz budovy, je nutno zajistit 1 osobu na pozici 
správce, který bude zajišťovat ubytování osob, jejich evidenci, pořádek, údržbu a drobné opravy 
budovy. 
Z tohoto důvodu žádám Radu města Kuřimi o zřízení 1 nového pracovního místa, a to na dobu určitou 
v trvání 1 roku do 30.04.2023. Budova TOS je od společnosti VPI III, s. r. o., prozatím vypůjčena do 
31.03.2023. Pokud nebude potřeba budovu dále využívat, bude nutno budovu vyklidit a předat zpět 
majiteli. 
 
Diskuse:  
P. Ondrášek – doporučuje zařadit nového zaměstnance pod odbor majetkoprávní. 
 
Přijaté usnesení: R/2022/0153 - RM schvaluje jedno nové pracovní místo, zřízené na dobu 

určitou do 30.04.2023 a stanovuje celkový počet zaměstnanců města Kuřimi 
zařazených do Městského úřadu Kuřim na 86 a to od 18.04.2022, dle zápisu. 

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

12. Schválení účetní závěrky ke 31.12.2021 školských příspěvkových organizací 
(Předkladatel: Ing. Petr Ondrášek, 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. 
Ředitelé kuřimských školských příspěvkových organizací předložili Radě města Kuřimi ke schválení 
účetní závěrky k 31.12.2021 (viz přílohy A¹ ² ³, B¹ ² ³, C¹ ² ³). 
Výkazy Rozvaha, Výkaz zisku a ztráty a Příloha ke dni 31.12.2021 se shodují s náklady, výnosy 
i zlepšeným výsledkem hospodaření příspěvkových organizací uváděných ve Zprávě o hospodaření 
za rok 2021. 
 
Přílohy: A - MŠZ - Rozvaha k 31. 12. 2021 

B- MŠZ - Výkaz zisku a ztráty k 31. 12. 2021 
C - MŠZ - Příloha k 31. 12. 2021 
D - ZŠJ - Rozvaha k 31. 12. 2021 
E- ZŠJ - Výkaz zisku a ztráty k 31. 12. 2021 
F - ZŠJ - Příloha k 31. 12. 2021 
G - ZŠT - Rozvaha k 31. 12. 2021 
H - ZŠT - Výkaz zisku a ztráta k 31. 12. 2021 
I - ZŠT - Příloha k 31. 12. 2021 

Diskuse:  
D. Sukalovský – navrhuje hlasovat o všech usnesení současně. 
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Přijaté usnesení: R/2022/0154 - 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 31.12.2021 
Mateřské školy Kuřim, Zborovská 887, okres Brno – venkov, příspěvkové 
organizace, se sídlem Zborovská 887/5, 664 34 Kuřim, IČO 70988293. 

 
Přijaté usnesení: R/2022/0155 - 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 31.12.2021 
Základní školy, Kuřim, Jungmannova 813, okres Brno – venkov, příspěvkové 
organizace, se sídlem Jungmannova 813/5, 664 34 Kuřim, IČO 70988285. 

 
Přijaté usnesení: R/2022/0156 - 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 31.12.2021 
Základní školy Kuřim, Tyršova 1255, okres Brno – venkov, příspěvkové 
organizace, se sídlem Tyršova 1255/56, 664 34 Kuřim, IČO 49457888. 

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

13. Zpráva o hospodaření za rok 2021 ZŠ Tyršova 
(Předkladatel: Ing. Petr Ondrášek, zpracovatel: Mgr. Hana Němcová) 
 
Ředitelka základní školy Mgr. Bc. Hana Kočevová předložila Radě města Kuřimi, dle Článku 6 oddílu 
D odst. 16 písm. e) zřizovací listiny Zprávu o hospodaření za rok 2021 včetně Rozboru hospodaření 
(vizte příloha A, B).  
Náklady, výnosy i zlepšený výsledek hospodaření příspěvkové organizace se shodují s účetní 
závěrkou k 31.12.2021. 
 
Přílohy: A - zpráva o hospodaření za rok 2021, do 31.03.2022 

B - přílohy č. 1, č.  2 - rozbor hospodaření 2019 - 2021 HČ a DČ náklady výnosy, do 
31. 03. 202 

 
Přijaté usnesení: R/2022/0157 - RM bere na vědomí Zprávu o hospodaření za rok 2021 Základní 

školy Kuřim, Tyršova 1255, okres Brno – venkov, příspěvkové organizace, se 
sídlem Tyršova 1255/56, 664 34 Kuřim, IČO 49457888. 

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

14. Návrh na rozdělení ZVH za rok 2021 do fondů ZŠ Tyršova 
(Předkladatel: Ing. Petr Ondrášek, zpracovatel: Mgr. Hana Němcová) 
 
Ředitelka Základní školy Kuřim, Tyršova 1255, okres Brno – venkov, příspěvkové organizace (dále jen 
ZŠT) Mgr. Bc. Hana Kočevová 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 2021 (dále 
ZVH) do fondů (vizte příloha A). 
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.  
Rozdělení ZVH do fondů navrhuje příspěvková organizace v poměru 20% : 80% z důvodu dorovnání 
fondu odměn na celou částku.    
 
 
ZVH ZŠT za rok 2021 je 1.283.825,83 Kč. 
Návrh na rozdělení ZVH do fondů: 
a) Fond rezervní (min. 20% ZVH)     256.765,83 Kč (20%) 
b) Fond odměn (max. 80% ZVH)  1.027.060,00 Kč (80%) 
1. Stav fondů k 31.12.2021: 
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a) Fond rezervní       383.889,92 Kč 
b) Fond odměn     120.000,00 Kč 
2. Stav fondů po rozdělení ZVH: 
a) Fond rezervní       640.655,75 Kč 
b) Fond odměn     1.147.060,00 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 fondu investic. 
Příspěvková organizace v roce 2021 požádala radu města o souhlas s převedením 800.000,00 Kč do 
fondu investic.  
K dnešnímu datu 13.04.2022 příspěvková organizace nepožádala o posílení fondu investic převodem 
prostředků z fondu rezervního. 
 
Přílohy: A - příloha č. 3, rozdělení ZVH 2021, návrh i schválení, do 31.03.2022 
 
Diskuse:  
P. Ondrášek – navrhuje rozdělit ZVH v následujícím procentuálním poměru: fond rezervní 60 %, fond 
odměn 40 %. 
 
Přijaté usnesení: R/2022/0158 - RM schvaluje zlepšený výsledek hospodaření za rok 2021 

Základní školy Kuřim, Tyršova 1255, okres Brno-venkov, příspěvkové 
organizace, se sídlem Tyršova 1255/56, 664 34 Kuřim, IČO 49457888 
a souhlasí s jeho rozdělením do fondů dle návrhu, se změnou dle zápisu. 

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

15. Zpráva o hospodaření za rok 2021 ZŠ Jungmannova 
(Předkladatel: Ing. Petr Ondrášek, 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 2021 včetně Rozboru hospodaření (vizte příloha 
A, B).  
Náklady, výnosy i zlepšený výsledek hospodaření příspěvkové organizace se shodují s účetní 
závěrkou k 31.12.2021. 
 
Přílohy: A - zpráva o hospodaření za rok 2021, do 31.03.2022 

B - přílohy č. 1, č. 2 - rozbor hospodaření 2019-2021 HČ a DČ náklady, výnosy, do 31. 
03. 2022 

 
Přijaté usnesení: R/2022/0159 - RM bere na vědomí Zprávu o hospodaření za rok 2021 Základní 

školy, Kuřim, Jungmannova 813, okres Brno – venkov, příspěvkové organizace, 
se sídlem Jungmannova 813/5, 664 34 Kuřim, IČO 70988285. 

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

16. Žádost o souhlas s čerpáním FI ZŠJ. 
(Předkladatel: Ing. Petr Ondrášek, zpracovatel: Mgr. Hana Němcová) 
 
Ředitel Základní školy, Kuřim, Jungmannova 813, okres Brno-venkov, příspěvkové organizace Mgr. 
Richard Mach požádal, dle § 31 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních 
rozpočtů, v platném znění, o souhlas s čerpáním prostředků z fondu investic školy ve výši 25.000 Kč 
za účelem dofinancování investiční akce nákupu a montáže uzamykatelných bran, které budou 
součástí oplocení areálu školního hřiště (viz příloha A).  
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Aby mohlo být vyhlášeno výběrové řízení na dodavatele, bylo třeba předběžně uvolnit 
předpokládanou částku z fondu investic školy. Částka včetně DPH byla předběžně odhadnuta na 
545.000,00 Kč. Uvolnění této částky bylo dne 16. 02. 2022 schváleno Radou města Kuřimi č. 04/2022 
usnesením č. R/2022/066. 
Po výběrovém řízení je skutečná cena zakázky včetně DPH 568.738,72 Kč (cenová nabídka 
viz příloha B). 
Z toho důvodu žádám radu města ještě o souhlas s čerpáním 25.000,00 Kč na dofinancování výše 
uvedené investiční akce. 
 
Stav fondu investic Základní školy, Kuřim, Jungmannova 813, okres Brno-venkov, příspěvkové 
organizace ke dni 31. 03. 2022 je 3.556.592,17 Kč. 
 
Přílohy: A - ZŠJ - žádost o souhlas s čerpáním FI, brány, doplatek, 6. 4. 2022 

B - ZŠJ - vítězná cenová nabídka, brány, 6. 4. 2022 
 
Přijaté usnesení: R/2022/0160 - RM souhlasí s čerpáním prostředků z fondu investic Základní 

školy, Kuřim, Jungmannova 813, okres Brno – venkov, příspěvkové organizace, 
sídlo Jungmannova 813/5, 664 34 Kuřim, IČO 70988285 ve výši 25.000 Kč na 
dofinancování investiční akce nákupu a montáže uzamykatelných bran dle 
žádosti. 

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

17. Návrh na rozdělení ZVH za rok 2021 do fondů ZŠJ. 
(Předkladatel: Ing. Petr Ondrášek, 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 2021 (dále 

ZVH) do fondů (příloha A). 

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.  

Rozdělení ZVH do fondů navrhuje příspěvková organizace v poměru 20% : 80% ve prospěch fondu 

odměn.  

 

ZVH ZŠJ za rok 2021 je 236.526,79 Kč. 

Návrh na rozdělení ZVH do fondů: 

a) Fond rezervní (min. 20% ZVH)     47.305,79 Kč (20%) 

b) Fond odměn (max. 80% ZVH)   189.221,00 Kč (80%) 

 

1. Stav fondů k 31. 12. 2021: 

a) Fond rezervní     252.701,04 Kč 

b) Fond odměn      199,00 Kč 

 

2. Stav fondů po rozdělení ZVH: 

a) Fond rezervní      300.006,83 Kč 

b) Fond odměn      189.420,00 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 fondu investic. 
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Příspěvková organizace v roce 2021 požádala radu města o souhlas s převedením 416.782,00 Kč do 

fondu investic.  

K dnešnímu datu 13. 04. 2022 příspěvková organizace nepožádala o posílení fondu investic 

převodem prostředků z fondu rezervního. 

 
Přílohy: A - ZŠJ - Příloha č. 3, rozdělení ZVH 2021, návrh i schválení, do 31. 03. 2022 
 
Diskuse:  
P. Ondrášek – navrhuje rozdělit ZVH v následujícím procentuálním poměru: fond rezervní 60 %, fond 
odměn 40 %. 
 
Přijaté usnesení: R/2022/0161 - RM schvaluje zlepšený výsledek hospodaření za rok 2021 

Základní školy, Kuřim, Jungmannova 813, okres Brno-venkov, příspěvkové 

organizace se sídlem Jungmannova 813/5, 664 34 Kuřim, IČO 70988285 a 

souhlasí s jeho rozdělením do fondů dle návrhu, se změnou dle zápisu. 

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

18. Zpráva o hospodaření za rok 2021 MŠZ. 
(Předkladatel: Ing. Petr Ondrášek, zpracovatel: Mgr. Hana Němcová) 
 
Ředitelka mateřské školy Mgr. Lenka Novotná předložila Radě města Kuřimi, dle Článku 6 oddílu 

D odst. 16 písm. e) zřizovací listiny Zprávu o hospodaření za rok 2021 včetně rozboru hospodaření 

(viz příloha A, B).  

Náklady, výnosy i zlepšený výsledek hospodaření příspěvkové organizace se shodují s účetní 

závěrkou k 31.12.2021. 

 
Přílohy: A - MŠZ - ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ZA ROK 2021 do 31. 03. 2022 

B - MŠZ - Přílohy č. 1 č. 2 rozbor hospodaření 2019-2021 HČ a DČ náklady výnosy do 
31. 03. 2022 

 
Přijaté usnesení: R/2022/0162 - RM bere na vědomí Zprávu o hospodaření za rok 2021 Mateřské 

školy Kuřim, Zborovská 887, okres Brno – venkov, příspěvkové organizace se 

sídlem Zborovská 887/5, 664 34 Kuřim, IČO 70988293. 

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

19. Návrh na rozdělení ZVH za rok 2021 do fondů MŠZ. 
(Předkladatel: Ing. Petr Ondrášek, zpracovatel: Mgr. Hana Němcová) 
 
Ředitelka Mateřské školy Kuřim, Zborovská 887, okres Brno – venkov, příspěvkové organizace (dále 

jen MŠZ) Mgr. Lenka Novotná 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 2021 (dále 

jen „ZVH“) do fondů rezervního a odměn (viz příloha A). ZVH příspěvková organizace vytvoří tehdy, 

když skutečné výnosy jejího hospodaření spolu s přijatým provozním příspěvkem jsou větší než její 

provozní náklady. 

V roce 2021 se „Náklady“ rovnaly „Výnosům“, ZVH za rok 2021 je roven 0,00 Kč, proto 

příspěvková organizace za loňský rok nepožaduje rozdělení do fondů. 

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 fondu investic.  
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Příspěvková organizace v roce 2021, ani k dnešnímu dni 13.04.2022, nepožádala o posílení fondu 

investic převodem prostředků z fondu rezervního. 

Rozdělení ZVH do fondu rezervního a fondu odměn může příspěvková organizace navrhnout 

v poměru 20% : 80% ve prospěch fondu odměn.    

 
Přílohy: A - MŠZ - Příloha č. 3, rozdělení ZVH 2021, návrh i schválení, do 31. 03. 2022 
 
Přijaté usnesení: R/2022/0163 - RM schvaluje zlepšený výsledek hospodaření za rok 2021 

Mateřské školy Kuřim, Zborovská 887, okres Brno – venkov, příspěvkové 

organizace, se sídlem Zborovská 887/5, 664 34 Kuřim, IČO 70988293. 

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

20. Žádost o povolení výjimky z nejvyššího počtu žáků v ZŠJ. 
(Předkladatel: Ing. Petr Ondrášek, zpracovatel: Mgr. Hana Němcová) 
 
Ředitel Základní školy, Kuřim, Jungmannova 813, okres Brno – venkov, příspěvkové organizace Mgr. 

Richard Mach požádal Radu města Kuřimi o povolení výjimky z nejvyššího počtu žáků ve všech 

třídách školy do počtu 34 ještě pro letošní školní rok 2021/2022 (viz příloha A). Příčinou je velký počet 

příchozích dětí - uprchlíků z Ukrajiny, které spolu se svými maminkami byly ubytované v Kuřimi 

a přihlásily se do základní školy v průběhu měsíce března. 

Jelikož jsou třídy téměř všechny naplněny kmenovými žáky do nejvyššího povoleného počtu 30ti žáků, 

je třeba povolit výjimku z počtu na 34 žáků, aby mohly být ukrajinské děti dle věku zařazeny do 

odpovídajících tříd. Kapacita školy bude plně využita a další příchozí budou přijímáni již jenom na 

druhou kuřimskou základní školu.  

Jelikož se jedná o mimořádnou situaci, doporučuji výjimku povolit. 

 

Třídy základní školy dle ustanovení § 4 odst. 5 vyhlášky č. 48/2005 Sb., o základním vzdělávání 

a některých náležitostech plnění povinné školní docházky, v platném znění, se naplňují do počtu 30 

žáků. Zřizovatel může dle ustanovení § 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 nejvyššího povoleného počtu o 4 (na počet 34 žáků). 

§ 23 odst. 5 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném 

vzdělávání (školský zákon), v platném znění: 

„Zřizovatel školy může povolit výjimku z nejvyššího počtu dětí, žáků a studentů stanoveného 

prováděcím právním předpisem do počtu 4 dětí, žáků a studentů za předpokladu, že toto zvýšení 

počtu není na újmu kvalitě vzdělávací činnosti školy a jsou splněny podmínky bezpečnosti a ochrany 

zdraví.  

 
Přílohy: A - ZŠJ - Žádost o povolení výjimky z počtu žáků na šk. rok 2021 - 2022 
 
Přijaté usnesení: R/2022/0164 - RM povoluje Základní škole, Kuřim, Jungmannova 813, okres 

Brno-venkov, příspěvkové organizaci, výjimku z nejvyššího počtu žáků pro školní 

rok 2021/2022 dle žádosti. 

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

21. Pověření k zastupování osoby omezené ve svéprávnosti 
(Předkladatel: Mgr. Ing. Drago Sukalovský, zpracovatel: Mgr. Aneta Štěpánková) 
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Pravomocným rozsudkem Okresního soudu Brno-venkov, [osobní údaj odstraněn], [osobní údaj 
odstraněn], [osobní údaj odstraněn], který nabyl právní moci dne 16.03.2022, byla paní [osobní údaj 
odstraněn], nar. [osobní údaj odstraněn], trvale bytem [osobní údaj odstraněn], [osobní údaj 
odstraněn], fakticky [osobní údaj odstraněn], [osobní údaj odstraněn], [osobní údaj odstraněn], 
omezena ve svéprávnosti.  
Veřejným opatrovníkem paní [osobní údaj odstraněn] bylo jmenováno město Kuřim, Jungmannova 
968/75, 664 34 Kuřim, které je oprávněno a povinno paní [osobní údaj odstraněn], zastupovat 
v rozsahu, v jakém byla ve svéprávnosti omezena.  
Vedoucí odboru sociálních věcí a prevence, MěÚ Kuřim, navrhuje, aby zastupováním města Kuřimi, a 
to při výkonu funkce veřejného opatrovníka, byla pověřena paní Mgr. Aneta Štěpánková, sociální 
pracovnice odboru sociálních věcí a prevence. 
Paní Mgr. Aneta Štěpánková se zastupováním paní [osobní údaj odstraněn] v rozsahu uvedeném 
rozhodnutím soudu souhlasí. Rozsudek je uveden v příloze A. 
 
Přílohy: A - rozsudek 
 
Přijaté usnesení: R/2022/0165 - RM pověřuje paní Mgr. Anetu Štěpánkovou, sociální pracovnici 

odboru sociálních věcí a prevence, Městského úřadu Kuřim, zastupováním 
města Kuřimi při výkonu funkce veřejného opatrovníka paní [osobní údaj 
odstraněn], [osobní údaj odstraněn], trvale bytem [osobní údaj odstraněn],  
[osobní údaj odstraněn] 

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

22. Smlouva o reklamě a propagaci – Turnaj partnerských měst 
(Předkladatel: Ing. Petr Ondrášek, zpracovatel: Ing. Petr Ondrášek) 
 
Předkládám Radě města Kuřimi ke schválení smlouvu o reklamě a propagaci mezi městem Kuřim 
(zhotovitelem) a společností Brněnské vodárny a kanalizace, a. s., (objednatelem) týkající se zajištění 
reklamy na mládežnickém turnaji "PARTNER CITIES CUP", který se koná 25.06.2022 ve sportovním 
areálu v Kuřimi. Jde o chlapecký fotbal přípravek na stadionu a dívčí házená žaček na sportovní hale. 
Spolupráce je navázána znovu po dvouleté pauze jako v dřívějších letech. 
 
Přílohy: A -  smlouva  
 
Přijaté usnesení: R/2022/0166 - RM schvaluje uzavření smlouvy mezi městem Kuřim 

a společností Brněnské vodárny a kanalizace, a. s., se sídlem Pisárecká 555/1a, 
603 00 Brno, IČO 46347275 ve věci zajištění reklamy a propagace na turnaji 
mládeže "PARTNER CITIES CUP". 

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

23. Rozpočtové opatření č.3 
(Předkladatel: Mgr. Ing. Drago Sukalovský, zpracovatel: Ing. Aleš Varmužka) 
 
V příloze se nachází návrh na provedení rozpočtového opatření. 
 
Přílohy: C - RO 0413 ORG 1504 

A - RO č.03 
B - RO 0413 ORG 1415 

 
 
Přijaté usnesení: R/2022/0167 - RM schvaluje rozpočtové opatření č.3 k rozpočtu města Kuřimi 

na rok 2022, dle přílohy. 
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Hlasováno 
Pro: 5 (D. Sukalovský, P. Ondrášek, J. Vlček, L. Ambrož, M. Vlk). 
 
 
 

24. Schválení výše příspěvku za nadstandardy IDS JMK pro rok 2022 
(Předkladatel: Mgr. Ing. Drago Sukalovský, zpracovatel: Ing. Vlasta Indrová) 
 
Společnost KORDIS JMK, a. s., předložila městu Kuřim návrh výše příspěvku za nadstandardní spoje 
IDS JMK pro rok 2022 ve výši 2.651.040 Kč,viz e-mail s odůvodnění uvedené částky: 
 
„Vážený pane starosto, 
předem se velice omlouvám za letošní opožděné vyčíslení a zaslání částky za tzv. nadstandard 
dopravní obslužnosti na rok 2022, na který Vaše město nyní do systému IDS JMK přispívá. Částka za 
nadstandard pro rok 2022 pro Vaše město činí 2.651.040 Kč. 
Ve výpočtu pro rok 2022 je, dle dřívějších dohod, odečtena částka za to, že některé spoje v loňském 
roce nebyly kvůli omezení dopravy vykonány po celé období provozu daného roku.  
Dále jsme do výpočtu ceny nadstandardu zohlednili změnu nákladové ceny podle výsledků nových 
výběrových řízení, které zadával Jihomoravský kraj. Podle nových smluv a tedy vyšších nákladových 
cen začali někteří regionální autobusoví dopravci jezdit již v průběhu roku 2021, zbývající začnou v 
průběhu roku 2022. Nárůst nákladových cen je také dán vyšší inflací, zvýšením ceny nafty a také 
nárůstem minimální zaručené mzdy řidičů a to se projevuje dalším růstem cen i mezi roky 2021 a 
2022. Negativně se také významně do navýšení ceny nadstandardu projevila pandemie onemocnění 
COVID-19 tím, že došlo k výraznému snížení výnosů v roce 2020 a 2021.  
Ještě jednou se omlouvám za pozdní letošní dodání. 
Děkuji za spolupráci a požádám Vás o vyjádření k dané částce, zda souhlasíte s platbou, případně 
o připomínky.  
S pozdravem a přáním pěkného dne 
 
Ing. Šuštiaková Jana 
vedoucí oddělení organizace dopravy 
KORDIS JMK, a.s. 
Nové sady 30, 602 00 Brno“ 

 
Město Kuřim má uzavřenou s Jihomoravským Krajem smlouvu o financování systému IDS JMK 
č.123/2004, ve znění pozdějších dodatků. Příspěvek za nadstandardy je stanoven s ohledem na výši 
mezd, růst inflace a ceny nafty. Město Kuřim má dlouhodobě smluvně ošetřeny nadstandardy na 
linkách autobusů 152, 162, 302,310,312,71 a 91.  
Pro úplnost uvádíme přehled financování nadstandardních spojů v rámci systému IDS JMK  za 
uplynulé roky: 
2018……….1.850.809 Kč 
2019 ………1.995.411 Kč 
2020……….2.345.860 Kč 
2021……….2.089.070 Kč   
(Pozn.:v roce 2021 činila kompenzace za nejeté spoje v období  lockdownu 39.064 Kč)  
 
RM Kuřim je předložen ke schválení návrh výše příspěvku za nadstandardy dopravní obslužnosti pro 
rok 2022 ve výši 2.651.040 Kč. 
 
Přijaté usnesení: R/2022/0168 - RM schvaluje příspěvek města Kuřimi za nadstandardy IDS JMK 

pro rok 2022 ve výši 2.651.040 Kč. 
Hlasováno 
Pro: 5 (D. Sukalovský, P. Ondrášek, J. Vlček, L. Ambrož, M. Vlk). 
 
 

25. Kácení javoru Na Královkách 
(Předkladatel: Ing. Petr Ondrášek, zpracovatel: Jaroslava Hédlová) 
 
Odbor investiční (dále jen OI) předkládá radě města ke schválení Žádost o povolení kácení javoru 
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mléč v ulici Na Královkách, parc. č. 179/4, k. ú. Kuřim. 
 
Javor má obvod kmene ve výšce 130 cm nad zemí 235 cm a nachází se v přímé blízkosti hlavního 
uzávěru vodovodní přípojky u bytového domu, která je v havarijním stavu. Pokud by v domě došlo k 
havárii, vodu by nebylo možné zavřít. Z důvodu nutnosti opravy nefunkčnosti hlavního uzávěru by 
došlo k významnému poškození dotčeného stromu. 
 
OI doporučuje radě města schválení pokácení stromu. 
 
Přílohy: A - Přílohy k žádosti o povolení kácení_javor_Na Královkách_úzávěr vody - kopie 
 
Přijaté usnesení: R/2022/0169 - RM schvaluje pokácení javoru mléč v ulici Na Královkách, parc. 

č. 179/4, k. ú. Kuřim. 
Hlasováno 
Pro: 5 (D. Sukalovský, P. Ondrášek, J. Vlček, L. Ambrož, M. Vlk). 
 
 
 

26. Fotbalové hřiště pro přípravku - „Městský stadion Kuřim - rekonstrukce“ 
(Předkladatel: Ing. Petr Ondrášek, zpracovatel: Ing. Olga Hanáková) 
 
Z důvodu potřeby vybudovat náhradní tréninkovou fotbalovou plochu po dobu plánované rekonstrukce 
Městského stadionu Kuřim byly osloveny 3 společnosti, z nichž pouze dvě podaly cenovou nabídku. 
Ekonomicky nejvýhodnější je cenová nabídka od společnosti PROSTAVBY, a. s., se sídlem 
Dědina 447, 683 54 Otnice, IČO 27713130 ve výši 384.654,21 Kč včetně DPH. Vzhledem ke zvýšené 
poptávce po tréninku začínajících fotbalistů, ve věku cca 5 – 7 let a s tím souvisejícímu nárůstu 
nedostatku prostoru pro trénink přípravky, bude tato plocha již nyní využívána pro trénink přípravky. 

Jedná se o revitalizaci travnaté plochy v areálu stadionu jejíž výsledkem bude přírodní trávník 
o velikosti 30x15 m. Součástí zakázky jsou: zemní práce, povrchové úpravy terénu – podloží, včetně 
osetí, umělý závlahový systém, elektroinstalace. Předpokládaný termín zahájení realizace je květen 
2022. 

Realizace bude hrazena z ORG 1365 000 000 „Městský stadion Kuřim – rekonstrukce“  

Z výše uvedených důvodů Odbor investiční navrhuje Radě města Kuřimi schválit realizaci 
„Fotbalového hřiště pro přípravku“, která bude hrazena z ORG 1365 000 000 Městský stadion Kuřim – 
rekonstrukce a uzavření smlouvy se společností PROSTAVBY, a. s., se sídlem Dědina 447, 683 54 
Otnice, IČO 27713130 ve výši 384.654,21 Kč včetně DPH. 

 
Přílohy: A - Situace 
 
Přijaté usnesení: R/2022/0170 - RM schvaluje realizaci „Fotbalového hřiště pro přípravku“, která 

bude hrazena z ORG 1365 000 000 Městský stadion Kuřim – rekonstrukce 
a uzavření smlouvy se společností PROSTAVBY, a. s., se sídlem Dědina 447, 
683 54 Otnice, IČO 27713130 ve výši 384.654,21 Kč včetně DPH. 

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

27. Interiér kanceláří radnice MěÚ - vyhodnocení VŘ 
(Předkladatel: Ing. Karel Torn CSc., zpracovatel: Ing. Renata Havlová) 
 
Název (předmět) zakázky: „Interiér kanceláří radnice MěÚ“ 
Evidenční číslo v knize zakázek: II-OI-2022-004 
Zajišťující odbor (ZO): odbor investiční (dále „OI“) 
Podle vnitřní směrnice S1/2022/RM ZADÁVÁNÍ VEŘEJNÝCH ZAKÁZEK MALÉHO ROZSAHU, bylo 
realizováno zadávací řízení na zakázku „Interiér kanceláří radnice MěÚ“. Výběrové řízení pro zakázku 
bylo realizováno v II. kategorii, dodávky a služby od 200.001 Kč do 1.000.000 Kč.  
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Uzavřená výzva k podání nabídky byla dne 06.04.2022 zaslána přes profil zadavatele v Národním 
elektronickém nástroji (dále též „NEN“) na adrese: <https://nen.nipez.cz/profil/kurim>. Na výzvu byly 
upozorněny přes NEN 3 firmy. 
Předmětem výběrového řízení je dodávka a montáž interiérové vybavení místnosti č. 203 a 220. 
Způsob podání nabídek byl určen pouze elektronicky prostřednictvím NEN do 25.04.2021 do 09:00 
hod. Všichni účastníci dostali informaci, že v případě kdy všechny nabídky budou dodány před lhůtou 
stanovenou pro podání nabídek, bude otevření nabídek uskutečněno neprodleně po dodání nabídky 
posledního uchazeče. Otevírání nabídek v elektronické podobě proběhlo dne 12 04. 2022 v 11:50 
hod.   
Nabídku odevzdaly 2 firmy. Nabídky byly hodnoceny dle jejich ekonomické výhodnosti, a to dle 
nejnižší cenové nabídky. Předpokládaná hodnota zakázky byla 300.000 Kč bez DPH. 
Vyzvaný účastník TOKA, a. s., Štursova 9/5, Brno, IČO 25518526 zaslal přes profil zadavatele zprávu, 
že se bohužel z kapacitních důvodů nebude účastnit výběrového řízení. 
Na základě zhodnocení získaných nabídek OI doporučuje Radě města nejvhodnější nabídku od 
společnosti Fersto, s. r. o., K lesu 1, 635 00 Brno, IČO 26885590 v celkové ceně 259.645 Kč bez DPH 
(tj. 314.170 Kč vč. DPH), jejíž nabídka splňuje všechny zadávací podmínky. 
Zakázka je kryta z rozpočtu města ORG 1242 000 000 „Rekonstrukce budovy MěÚ“. 
 
Přílohy: A - Protokol 

B - Smlouva  
 
Přijaté usnesení: R/2022/0171 - RM souhlasí s výsledkem hodnocení uvedeným v Protokolu 

o otevírání, hodnocení a posouzení nabídek na zakázku malého rozsahu 
s názvem „Interiér kanceláří radnice MěÚ“ a schvaluje uzavření smluvního 
vztahu se společností Fersto, s. r. o., K lesu 1, 635 00 Brno, IČO 26885590 v 
ceně 314.170 Kč vč. DPH ve věci dodávky a montáže interiéru. 

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

28. Různé 
 
P. Ondrášek – je potřeba dořešit směnu nebo koupi pozemků, které patří p. Jurovi nutné k výstavbě 
parku na Dílech pod svatým Jánem. P. Jura nemá zájem o městem nabídnuté pozemky, které by 
mohlo město směnit a nabízí odprodej pozemku v hodnotě 100 Kč/m2. 
 
 
 
Starosta ukončil jednání RM v 16:30 hodin. 
 
 
 
 
 
 
 
 
Mgr. Ing. Drago Sukalovský Ing. Petr Ondrášek 
starosta města 1. místostarosta města 
 
 

Ověřovatel zápisu: Ing. Jan Vlček, MSc 

 
V Kuřimi dne 05.05.2022 
Zapsala: Ing. Pavla Halouzková 
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Materiály: 
 
1 Plnění usnesení Rady města Kuřimi ke dni 06.04.2022 
 1A - plnění usnesení RM 
2 Prodloužení nájemní smlouvy 
3 Zvýšení pachtovného 
4 GasNet, s. r. o. – věcné břemeno pro stavbu „Přeložka STL plynovodní přípojky pro RD 

Kuřim, Vojtova 25“ 
 4A - - situace 
 4B - - situace 
 4C - návrh smlouvy 
5 Manželé Zelení – smlouva o umístění a provedení stavby - sjezd na místní komunikaci v 

rámci stavby „Novostavba objektu RD parc. č. 2150 k.ú. Kuřim“ 
 5A - situace 
 5B - situace 
 5C - návrh smlouvy 
6 Nextbike Czech Republic, s. r. o. – sdílení kol 
 6A - Návrh smlouvy 
7 Obnova oplocení a brán ZŠ Kuřim Jungmannova – výběr zhotovitele 
8 Jmenování hodnoticí komise - Sportovní plocha na ul. Brněnská 
9 Zápis z Komise výstavby a dopravy RM Kuřimi ze dne 04.04.2022 
 9A - Zápis komise výstavby a dopravy z 4.4.2022. 
10 Vodovod, kanalizace ul. Pod Vinohrady Kuřim – předběžný souhlas města s umístěním 
 10A - situace 
 10B - vyrez 
11 Návrh na personální posílení MěÚ Kuřim 
12 Schválení účetní závěrky ke 31.12.2021 školských příspěvkových organizací 
 12A - MŠZ - Rozvaha k 31. 12. 2021 
 12B - MŠZ - Výkaz zisku a ztráty k 31. 12. 2021 
 12C - MŠZ - Příloha k 31. 12. 2021 
 12D - ZŠJ - Rozvaha k 31. 12. 2021 
 12E - ZŠJ - Výkaz zisku a ztráty k 31. 12. 2021 
 12F - ZŠJ - Příloha k 31. 12. 2021 
 12G - ZŠT - Rozvaha k 31. 12. 2021 
 12H - ZŠT - Výkaz zisku a ztráta k 31. 12. 2021 
 12I - ZŠT - Příloha k 31. 12. 2021 
13 Zpráva o hospodaření za rok 2021 ZŠ Tyršova 
 13A - ZŠT - ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ZA ROK 2021, do 31. 03. 2022 

13B - ZŠT - Přílohy č. 1 č.  2 - rozbor hospodaření 2019 - 2021 HČ a DČ náklady výnosy, do 
31. 03. 202 

14 Návrh na rozdělení ZVH za rok 2021 do fondů ZŠ Tyršova 
 14A - ZŠT - Příloha č. 3, rozdělení ZVH 2021, návrh i schválení, do 31. 03. 2022 
15 Zpráva o hospodaření za rok 2021 ZŠ Jungmannova 
 15A - ZŠJ - ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ZA ROK 2021, do 31. 03. 2022 

15B - ZŠJ - Přílohy č. 1, č. 2 - rozbor hospodaření 2019-2021 HČ a DČ náklady, výnosy, do 
31. 03. 2022 

16 Žádost o souhlas s čerpáním FI ZŠJ. 
 16A - ZŠJ - žádost o souhlas s čerpáním FI, brány, doplatek, 6. 4. 2022 
 16B - ZŠJ - vítězná cenová nabídka, brány, 6. 4. 2022 
17 Návrh na rozdělení ZVH za rok 2021 do fondů ZŠJ. 
 17A – ZŠJ - Příloha č. 3, rozdělení ZVH 2021, návrh i schválení, do 31. 03. 2022 
18 Zpráva o hospodaření za rok 2021 MŠZ. 
 18A - MŠZ - ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ZA ROK 2021 do 31. 03. 2022 

18B - MŠZ - Přílohy č. 1 č. 2 rozbor hospodaření 2019-2021 HČ a DČ náklady výnosy do  
31. 03. 2022 

19 Návrh na rozdělení ZVH za rok 2021 do fondů MŠZ. 
 19A - MŠZ - Příloha č. 3, rozdělení ZVH 2021, návrh i schválení, do 31. 03. 2022 
20 Žádost o povolení výjimky z nejvyššího počtu žáků v ZŠJ. 
 20A - ZŠJ - Žádost o povolení výjimky z počtu žáků na šk. rok 2021 - 2022 
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21 Pověření k zastupování osoby omezené ve svéprávnosti 
 21A - rozsudek 
22 Smlouva o reklamě a propagaci – Turnaj partnerských měst 
 22A - 13.04.2022 smlouva Partner cities cup_BVK_Kuřim_23.06.2018 
23 Rozpočtové opatření č.3 
 23A - RO č.03 
 23B - RO 0413 ORG 1415 
 23C - RO 0413 ORG 1504 
24 Schválení výše příspěvku za nadstandardy IDS JMK pro rok 2022 
25 Kácení javoru Na Královkách 
 25A - Přílohy k žádosti o povolení kácení_javor_Na Královkách_úzávěr vody - kopie 
26 Fotbalové hřiště pro přípravku - „Městský stadion Kuřim - rekonstrukce“ 
 26A - P1 - Situace 
27 Interiér kanceláří radnice MěÚ - vyhodnocení VŘ 
 27A - RM 2022-04-13b Protokol nábytek 
 27B - RM 2022-04-13b Smlouva nábytek 
28 Různé 
 


