
 
 

 

1 

Z á p i s 
 

ze schůze Rady města Kuřimi č. 16/2016 konané dne 14. 6. 2016 
 
Přítomni: 
Mgr. Ing. Drago Sukalovský – starosta 

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

členové rady města. 
 
Mgr. Alena Zimmermannová – tajemnice úřadu. 
 
 
Ověřovatel zápisu: Mgr. Ladislav Ambrož 
 
 
Starosta zahájil zasedání RM v 20:40 hodin, úvodem bylo přítomno 5 členů RM, tedy nadpoloviční 
většina. RM je usnášeníschopná. 
 
 
 
Program: 
 

1 Plnění usnesení Rady města Kuřimi ke dni 8. 6. 2016 

2 Schválení dalších členů Bytového družstva Sv. Ján Kuřim, družstvo 

3 Schválení dalších členů Bytového družstva Sv. Ján Kuřim, družstvo 

4 Schválení dalších členů Bytového družstva Sv. Ján Kuřim, družstvo 

4/1 Schválení dalších členů Bytového družstva Sv. Ján Kuřim, družstvo 

5 Pronájem nebytového prostoru č. 1116/9 - záměr 

6 Wellness Kuřim s.r.o. – výpůjčka pozemku u polikliniky v Kuřimi 

7 OVEKO a.s. – pacht pozemku pod Zlobicí 

8 Město Kuřim a G. M. Javier – zřízení věcného břemene pro plynovou přípojku 

8/1 Město Kuřim a G. M. Javier – zřízení věcného břemene pro plynovou přípojku 

9 Připomínky k návrhu ZUR JMK 

10 Dodatek č. 1 ke smlouvě č. 2015/O/0038 – Lucie Kachlíková 

11 Investiční záměry staveb v Kuřimi pro rok 2016 

12 Poskytnutí daru dětem MŠ a žákům ZŠ zřizovaných městem Kuřim ke konci školního 
roku 

13 Žádost o přidělení bytu v Domě s pečovatelskou službou 

14 Dodatek č. 3 ke smlouvě 2013D0105 - prodloužení ČSN online 

15 Žádost o souhlas s čerpáním FI ZŠ Jungmannova 

16 Oznámení výsledku VŘ na nákup konvektomatu do ŠJ ZŠ Jungmannova 

17 Schválení odpisového plánu MŠ Zborovská na rok 2016 

18 Schválení odpisového plánu ZŠ Jungmannova na rok 2016 

19 Schválení odpisového plánu ZŠ Tyršova na rok 2016 

20 Schválení účetní závěrky MŠ Zborovská za rok 2015 
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21 Schválení účetní závěrky ZŠ Jungmannova za rok 2015 

22 Schválení účetní závěrky ZŠ Tyršova za rok 2015 

23 Zpráva o hospodaření MŠ Zborovská za rok 2015 

24 Zpráva o hospodaření ZŠ Jungmannova za rok 2015 

25 Zpráva o hospodaření ZŠ Tyršova za rok 2015 

26 Návrh na rozdělení ZVH MŠ Zborovská za rok 2015 

27 Návrh na rozdělení ZVH ZŠ Jungmannova za rok 2015 

28 Návrh na rozdělení ZVH ZŠ Tyršova za rok 2015 

29 Žádost o souhlas s čerpáním FI ZŠ Tyršova 

30 Schválení účetní závěrky Wellness Kuřim za rok 2015 

31 Jezdecký klub Srpek – zřízení věcného břemene 

31/1 Jezdecký klub Srpek – zřízení věcného břemene 

31/2 Jezdecký klub Srpek - umístění přípojky 

32 Zápis z jednání komise dopravy ze dne 13. 6. 2016 

33 Různé 

 
 
 
 

1. Plnění usnesení Rady města Kuřimi ke dni 8. 6. 2016 
(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: 254/2016 - RM bere na vědomí plnění usnesení Rady města Kuřimi ke dni 8. 6. 

2016. 
Hlasováno 
Pro: 5 (D. Sukalovský, D. Holman, L. Ambrož, P. Ondrášek, J. Vlček). 
 
 
 

2. Schválení dalších členů Bytového družstva Sv. Ján Kuřim, 
družstvo 
(Předkladatel: Mgr. Ing. Drago Sukalovský, zpracovatel: Alena Janoušková) 
 
Město Kuřim je většinový spoluvlastník družstevního bytu č. 14 v domě č. p. 1468 ul. Hojerova 
v Kuřimi. Podle pravidel stanovených pro poskytování dotací na výstavbu nájemních bytů a v souladu 
s uzavřenými smlouvami o sdružení, o výstavbě a o převodu nemovitostí město jako 51 % vlastník 
rozhoduje o budoucím pronájmu družstevních bytů členům družstva. 
 
Přijaté usnesení: 255/2016 - RM bere na vědomí uzavření „Smlouvy o převodu družstevního podílu“ 

mezi paní Mgr. Monikou Burkartovou, trvale bytem xxxxxxxxxxx 664 34 Kuřim 
a paní Ing. Kristýnou Komárkovou Macháčkovou, trvale bytem xxxxxxxxxx 624 00 
Brno a schvaluje budoucí pronájem bytové jednotky č. 1468/14 členu Bytového 
družstva Sv. Ján Kuřim, družstvo, se sídlem Jungmannova 968/75, 664 34 Kuřim, 
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IČ 26277212 - paní Ing. Kristýně Komárkové Macháčkové, trvale bytem xxxxxxxxx 
xx, 624 00 Brno. 

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

3. Schválení dalších členů Bytového družstva Sv. Ján Kuřim, 
družstvo 
(Předkladatel: Mgr. Ing. Drago Sukalovský, zpracovatel: Alena Janoušková) 
 
Město Kuřim je většinový spoluvlastník družstevního bytu č. 12 v domě č. p. 1494 ul. Metelkova 
v Kuřimi. Podle pravidel stanovených pro poskytování dotací na výstavbu nájemních bytů a v souladu 
s uzavřenými smlouvami o sdružení, o výstavbě a o převodu nemovitostí město jako 51 % vlastník 
rozhoduje o budoucím pronájmu družstevních bytů členům družstva. 
 
Přijaté usnesení: 256/2016 - RM bere na vědomí uzavření „Smlouvy o převodu družstevního podílu 

v bytovém družstvu“ mezi manž. Petrem Špačkem a Dianou Špačkovou, oba trvale 
bytem xxxxxxxxxxxxxxxx 664 34 Kuřim a manž. Ing. Bc. Viktorem Sivým, trvale 
bytem xxxxxxxxxxxxxxxx 627 00 Brno - Slatina a Janou Sivou Saulovou, trvale 
bytem xxxxxxxxxxxxxx 664 34 Kuřim a schvaluje budoucí pronájem bytové 
jednotky č. 1494/12 členům Bytového družstva Sv. Ján Kuřim, družstvo, se sídlem 
Jungmannova 968/75, 664 34 Kuřim, IČ 26277212 - manž. Ing. Bc. Viktorovi 
Sivému, trvale bytem xxxxxxxxxxxxxxxxxx 627 00 Brno - Slatina a Janě Sivé 
Saulové, trvale bytem xxxxxxxxxxxxx 664 34 Kuřim. 

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

4. Schválení dalších členů Bytového družstva Sv. Ján Kuřim, 
družstvo 
(Předkladatel: Mgr. Ing. Drago Sukalovský, zpracovatel: Alena Janoušková) 
 
Město Kuřim je většinový spoluvlastník družstevního bytu č. 13 v domě č. p. 1469 ul. Hojerova 
v Kuřimi. Podle pravidel stanovených pro poskytování dotací na výstavbu nájemních bytů a v souladu 
s uzavřenými smlouvami o sdružení, o výstavbě a o převodu nemovitostí město jako 51 % vlastník 
rozhoduje o budoucím pronájmu družstevních bytů členům družstva. 
 
Manželé Štětkovi současně se smlouvou o převodu družstevního podílu v bytovém družstvu předložili 
ke schválení smlouvu o právu provedení stavby. Manželé Štětkovi hodlají ve shora uvedeném bytě 
provést stavební úpravy spočívající ve vybourání části příčky z keramických tvarovek HELUZ tl. 100 
mm mezi schodištěm a pokojem a vybourání části nosné stěny mezi obývacím pokojem a pokojem 
v délce otvoru 3680 mm, přičemž statika domu bude zajištěna ocelovými průvlaky nad otvorem 
a ponecháním zděných pilířů, na které bude uložen ocelový průvlak. Na tyto stavební úpravy byla 
doložena projektová dokumentace zpracovaná v květnu 2016 společností Atelier ZETA s.r.o., Kuřim. 
Uzavřená smlouva o právu provedení stavby mezi stavebníky - manž. Štětkovými a spoluvlastníky 
bytu - Bytovým družstvem Sv. Ján Kuřim, družstvo a Městem Kuřim - bude podkladem pro stavební 
povolení. 
Dle sdělení předsedy představenstva Bytového družstva Sv. Ján Kuřim, družstvo, Ing. Mgr. Vlastimila 
Burkarta, nemá družstvo ke stavebním úpravám námitek. 
 
 
Z jednání se vzdálil P. Ondrášek – počet přítomných 4. 
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Přijaté usnesení: 257/2016 - RM bere na vědomí uzavření „Smlouvy o převodu družstevního podílu 
v bytovém družstvu“ mezi manž. PaedDr. Ivanou Vašourkovou a Ing. Petrem 
Vašourkem, oba trvale bytem xxxxxxxxxxxxxxxx 664 34 Kuřim a manž. Ing. 
Miroslavou Štětkovou a Ondřejem Štětkou, oba trvale bytem xxxxxxxxxxxxxxxxx 
664 34 Kuřim a schvaluje budoucí pronájem bytové jednotky č. 1469/13 členům 
Bytového družstva Sv. Ján Kuřim, družstvo, se sídlem Jungmannova 968/75, 
664 34 Kuřim, IČ 26277212 - manž. Ing. Miroslavě Štětkové a Ondřeji Štětkovi, 
oba trvale bytem xxxxxxxxxxxxx 664 34 Kuřim.  

Hlasováno 
Pro: 4   Nepřítomen: 1 (P. Ondrášek). 
 
 
 

4/1. Schválení dalších členů Bytového družstva Sv. Ján Kuřim, 
družstvo 
(Předkladatel: Mgr. Ing. Drago Sukalovský, zpracovatel: Alena Janoušková) 
 
Přílohy: A - smlouva o právu provedení stavby 
 
 
Na jednání se vrátil P. Ondrášek – počet přítomných je 5. 
 
 
Přijaté usnesení: 258/2016 - RM schvaluje uzavření smlouvy o právu provedení stavby mezi 

spoluvlastníky bytu č. 13 v ul. Hojerova 1469 v Kuřimi - Bytovým družstvem Sv. 
Ján Kuřim, družstvo, se sídlem Jungmannova 968/75, 664 34 Kuřim, IČ 26277212 
a městem Kuřim, se sídlem Jungmannova 968/75, 664 34 Kuřim, IČ 00281964 
a stavebníky (nájemci bytu č. 13 v ul. Hojerova 1469 v Kuřimi) - manž. Ing. 
Miroslavou a Ondřejem Štětkovými, oba trvale bytem xxxxxxxxxxxxxxxx 664 34 
Kuřim, jejímž předmětem je oprávnění stavebníků realizovat stavební úpravy ve 
shora uvedeném bytě dle předložené projektové dokumentace. 

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

5. Pronájem nebytového prostoru č. 1116/9 - záměr 
(Předkladatel: Mgr. Ing. Drago Sukalovský, zpracovatel: Alena Janoušková) 
 
Město Kuřim je vlastníkem nebytového prostoru č. 1116/9 umístěného v I. podzemním podlaží 
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 - bývalá prodejna zdravé výživy.  
RM na své schůzi dne 20. 4. 2016 pod č. usn. 153/2016 schválila záměr na pronájem tohoto 
nebytového prostoru. Záměr byl na úřední desce zveřejněn dne 26. 4. 2016, termín pro podávání 
nabídek byl stanoven na den 31. 5. 2016. Žádná nabídka však nebyla podána. 
 
OMP pro informaci uvádí, že záměr byl zveřejněn na úřední desce a na facebooku města. Dle 
nepodložených informací OMP měla o tento nebytový prostor zájem pohřební služba, nabídku však 
nepodala. 
 
OMP navrhuje schválit záměr na pronájem části nebytového prostoru č. 1116/9 o výměře 69,39 m

2
 

znovu. Záměr bude zveřejněn na webovém realitním portále. 
 
Přílohy: A - záměr 
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Přijaté usnesení: 259/2016 - RM schvaluje záměr na pronájem části nebytového prostoru č. 1116/9 
o výměře 69,39 m

2
, umístěného v I. podzemním podlaží 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, k obchodním účelům nebo službám s výjimkou hostinské 
činnosti, na dobu neurčitou s šestiměsíční výpovědní lhůtou, za nájemné ve výši 
min. 65 Kč/m

2
/měs. + zálohy na služby, ve znění dle přílohy. 

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

6. Wellness Kuřim s.r.o. – výpůjčka pozemku u polikliniky v Kuřimi 
(Předkladatel: Mgr. Ing. Drago Sukalovský, zpracovatel: Ing. Vladimíra Fidrmucová) 
 
Wellness Kuřim s.r.o. zastoupená Ing. Janem Sojkou uzavřela s městem Kuřim smlouvu o výpůjčce 
části pozemku parc. č. 2985/2 v k. ú. Kuřim o výměře 24 m

2
 za účelem dalšího využívání 

marketingovými partnery společnosti Wellness Kuřim - viz příloha A. Jedná se o pozemek naproti 
vstupu do wellness. Na pozemku je umístěna rampa s vystaveným automobilovým modelem. 
Smlouva o výpůjčce skončí 30. 6. 2016. Ing. Sojka požádal o prodloužení doby výpůjčky. 
 
Protože předmět výpůjčky může kolidovat s budoucí výstavbou „hotelu“ (přeložka trafostanice), 
schválila RM dne 4. 5. usnesením č. 187/2016 záměr na výpůjčku pozemku na jeden rok. 
187/2016: 
Rada města schvaluje záměr na výpůjčku části pozemku parc. č. 2985/2 k. ú. Kuřim o výměře 24 m

2
 

ve prospěch společnosti Wellness Kuřim s.r.o., se sídlem Blanenská 1082, Kuřim, IČ 29213380, na 
dobu určitou do 30. 6. 2017. 
 
Záměr byl v souladu se zákonem o obcích 15 dnů zveřejněn - bez připomínek. 
OMP předkládá RM smlouvu o výpůjčce - vizte př. B. 
 
Přílohy: A - situace 

B - smlouva 
 
Přijaté usnesení: 260/2016 - RM schvaluje výpůjčku části pozemku parc. č. 2985/2 k. ú. Kuřim 

o výměře 24 m
2
 ve prospěch společnosti Wellness Kuřim s.r.o, se sídlem Kuřim, 

Blanenská 1082, IČ 29213380, na dobu určitou do 30. 6. 2017. 
Hlasováno 
Pro: 5 (D. Sukalovský, D. Holman, L. Ambrož, P. Ondrášek, J. Vlček). 
 
 
 

7. OVEKO a.s. – pacht pozemku pod Zlobicí  
(Předkladatel: Mgr. Ing. Drago Sukalovský, zpracovatel: Ing. Vladimíra Fidrmucová) 
 
Společnost OVEKO a. s. v roce 2011 uzavřela s městem Kuřim smlouvu o nájmu pozemku parc. 
č. 3742/1 v k. ú. Kuřim o výměře 5.222 m

2
 za účelem jeho užívání k zemědělskému využití, produkci 

pícnin a pastvě ovcí. Nájemní smlouva byla uzavřena na dobu určitou pěti let za nájemné ve výši 
0,15 Kč/m

2
/rok (1.500,- Kč/ha/rok). Jedná se o pozemek pod Zlobicí - vizte příloha A. 

Nájemní smlouva skončí 30. 6. 2016. Společnost OVEKO a. s. požádala o prodloužení doby nájmu. 
 
OMP doporučil (po rekodifikaci občanského zákoníku) uzavřít pachtovní smlouvu na dobu určitou pěti 
let a pachtovné zvalorizovat o 7,3 % (což je součet inflace za 5 let). Navýšené pachtovné činí 
0,16 Kč/m

2
/rok (1.610 Kč/ha/rok). 

 
RM dne 4. 5. 2016 schválila usnesením č. 188/2016 záměr na pacht pozemku. 
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188/2016: 
Rada města schvaluje záměr propachtovat pozemek parc. č. 3742/1 v k. ú. Kuřim o výměře 5.222 m

2 

za účelem jeho užívání k zemědělskému využití, produkci pícnin a pastvě ovcí, společnosti OVEKO 
a.s., se sídlem Ptašínského 308/5, Ponava Brno, IČ 26217678 na dobu určitou pěti let, za pachtovné 
ve výši 0,16 Kč/m

2
/rok bez valorizace. 

 
Záměr byl v souladu se zákonem o obcích 15 dnů zveřejněn - bez připomínek. 
OMP předkládá RM pachtovní smlouvu - vizte př. B. 
 
Přílohy: A - situace 

B - smlouva 
 
Přijaté usnesení: 261/2016 - RM schvaluje pacht pozemku parc. č. 3742/1 v k. ú. Kuřim o výměře 

5.222 m
2
 za účelem jeho užívání k zemědělskému využití, produkci pícnin a pastvě 

ovcí, společnosti OVEKO a.s., se sídlem Ptašínského 308/5, Ponava, Brno, 
IČ 26217678 na dobu určitou pěti let, za pachtovné ve výši 0,16 Kč/m

2
/rok bez 

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

8. Město Kuřim a G. M. Javier – zřízení věcného břemene pro 
plynovou přípojku 
(Předkladatel: Mgr. Ing. Drago Sukalovský, zpracovatel: Ing. Vladimíra Fidrmucová) 
 
Investor stavby „nová plynová přípojka k RD Tišnovská 58/19, parc. č. 723“ (dále jen „plynová 
přípojka“) - pan García Molerón Javier požádal město Kuřim o povolení uložení plynové přípojky do 
pozemku města - parc. č. 712/1 k. ú. Kuřim - vizte př. A, B. Plynová přípojka zůstane ve vlastnictví 
investora. 
 
OI požaduje k plynové přípojce zřídit věcné břemeno - služebnost. 
 
Délka plynové přípojky v pozemku města je 1,5 m. Úplata za zřízení věcného břemene činí 250 Kč za 
každý započatý běžný metr plynovodního řadu nebo přípojky. V tomto případě, by úplata za zřízení 
věcného břemene byla 500 Kč. Jelikož se v poslední době množí smlouvy tohoto typu, kdy úplata za 
zřízení věcného břemene je 500 Kč, doporučuje OMP z důvodu efektivnosti práce schválit minimální 
částku za zřízení věcného břemene k plynovodnímu vedení ve výši minimálně 2.000 Kč. 
 
Věcné břemeno bude zřízeno na dobu neurčitou. Do doby uzavření smlouvy o zřízení věcného 
břemene bude uzavřena smlouva o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene - vizte př. C.  
 
Přílohy: A - situace 

B - situace 
C - smlouva 

 
Přijaté usnesení: 262/2016 - RM schvaluje výši úplaty za zřízení věcného břemene (služebnosti), 

spočívajícího v uložení a provozování plynovodního vedení v pozemku města 
Kuřimi v částce 250 Kč za každý započatý běžný metr vedení minimálně však 
2.000 Kč. 

Hlasováno 
Pro: 5 (D. Sukalovský, D. Holman, L. Ambrož, P. Ondrášek, J. Vlček). 
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8/1. Město Kuřim a G. M. Javier – zřízení věcného břemene pro 
plynovou přípojku 
(Předkladatel: Mgr. Ing. Drago Sukalovský, zpracovatel: Ing. Vladimíra Fidrmucová) 
 
Přijaté usnesení: 263/2016 - RM schvaluje zřízení věcného břemene ve prospěch pana García 

Molerón Javiera bytem xxxxxxxxxxxxxxxx Kuřim, jako oprávněného z věcného 
břemene, spočívajícího v uložení a provozování plynové přípojky dle přílohy v části 
pozemku parc. č. 712/1 v k. ú. Kuřim, který vlastní povinný z věcného břemene - 
město Kuřim. Věcné břemeno bude zřízeno úplatně, za cenu ve výši 2.000 Kč bez 
DPH, na dobu neurčitou, náklady na jeho zřízení ponese oprávněný z věcného 
břemene. Do doby zřízení věcného břemene bude uzavřena budoucí smlouva 
o zřízení věcného břemene. 

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

9. Připomínky k návrhu ZUR JMK 
(Předkladatel: Mgr. Ing. Drago Sukalovský, zpracovatel: Mgr. Dagmar Montagová) 
 
Město Kuřim v rámci společného jednání k návrhu Zásad územního rozvoje JMK (dále ZUR JMK) 
uplatnilo přípisem č.j. MK/7478/15/OI připomínky k předloženému návrhu. Jednalo se tyto připomínky: 
Připomínka č. 1: 
Město Kuřim nesouhlasí s vymezením plochy, ve které se ukládá prověření změn jejího využití územní 
studií „Územní studie nadřazené dálniční a silniční sítě ve vztahu k jádrovému území metropolitní 
rozvojové oblasti OB3 Brno" v rozsahu, v jakém je navržena. Požadujeme doplnění plochy v severní 
části města nad plochou DS31 min. po hranice katastru města. 
Připomínka č. 2: 
Město Kuřim zásadně nesouhlasí s variantou DSC01-C, tj. s vedením koridoru rychlostní silnice R43 
ve variantě zvané „Optimalizovaná MŽP". 
Připomínka č. 3: 
Město Kuřim nesouhlasí s vymezením koridoru DS31 (severní obchvat) a navrhuje jeho odstranění 
z návrhu ZUR JMK. 
Připomínka č. 4: 
Město Kuřim se ztotožňuje s hodnocením výhodnosti jižního ochvatu, jak je uvedena v odůvodnění 
návrhu ZÚR JMK, a tudíž požaduje, aby se nevyčkávalo na řešení další studie a aby byl obchvat do 
návrhu ZÚR JMK zařazen jako návrhový koridor již nyní. 
Připomínka č. 5: 
Město Kuřim požaduje, aby koridor DZ02 železniční trati Tišnov - Brno, Řečkovice byl ve správním 
území města vymezen pouze v rozsahu stávajících ploch drážní dopravy dle platného územního 
plánu. 
Připomínka č. 6: 
Město Kuřim požaduje prověřit rozsah vymezené plochy POT07 opatření na vodním toku Kuřimka. 
 
Krajský úřad Jihomoravského kraje, Ing. Antonín Tesařík, člen Rady Jihomoravského kraje, zaslal 
Městu Kuřim informaci o způsobu vypořádání výše uvedených připomínek pod č.j. JMK/15534/2016 
ze dne 2. 2. 2016. Uvedený dokument je přílohou č. 1 tohoto materiálu. Pořizovatelé ZUR JMK 
některým z připomínek vyhověli a návrh ZUR JMK pro veřejné projednání byl upraven. Jedná se 
o připomínky č. 1, 2 a 6. Řešení týkající se připomínky č. 3 a 4 bude součástí zadání „Územní studie 
nadřazené dálniční a silniční sítě ve vztahu k jádrovému území metropolitní rozvojové oblasti OB 3 
Brno“. Navrhujeme k těmto bodům znovu uplatnit připomínky formou požadavku města Kuřimi, 
formulovanému v bodě 2 přílohy č. 2 tohoto materiálu. Připomínka č. 5, které nebylo vyhověno, 
navrhujeme znova uplatnit jako námitku, vizte bod 1 přílohy č. 2. 
 
ZUR JMK byly upraveny a předloženy do veřejného projednání, které se konalo dne 1. 6. 2016 v Brně. 
Zástupci Města Kuřim se uvedeného jednání zúčastnili. 
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K návrhu ZUR JMK předkládáme k projednání a schválení dokument, obsahující námitku a požadavky 
města Kuřimi k zadání Územní studie nadřazené dálniční a silniční sítě ve vztahu k jádrovému území 
metropolitní rozvojové oblasti OB 3 Brno dle přílohy č. 2. 
 
Přílohy: A – příloha č. 1 

B – příloha č. 2 
 
Přijaté usnesení: 264/2016 - RM schvaluje námitku k návrhu "Zásad územního rozvoje 

Jihomoravského kraje" a požadavky města Kuřimi k zadání Územní studie 
nadřazené dálniční a silniční sítě ve vztahu k jádrovému území metropolitní 
rozvojové oblasti OB 3 Brno dle přílohy č. 2. 

Hlasováno 
Pro: 4 Zdržel se: 1 (P. Ondrášek). 
 
 
 
 

10. Dodatek č. 1 ke smlouvě č. 2015/O/0038 – Lucie Kachlíková 
(Předkladatel: PaedDr. David Holman, zpracovatel: Mgr. Dagmar Montagová) 
 
Na základě usnesení RM č. 343/2015 ze dne 10. 6. 2015 byla uzavřena smlouva o umístění reklamy 
na silničním zábradlí s Lucií Kachlíkovou. 
Paní Lucie Kachlíková podala žádost o prodloužení termínu umístění 1 ks reklamní plochy v  rozsahu 
1 pole silničního zábradlí v Kuřimi na nám. 1. května o 1 rok, tj. do 30. 6. 2017. 
 
Přílohy: A - dodatek č 1 
 
Přijaté usnesení: 265/2016 - RM schvaluje uzavření dodatku č. 1 ke smlouvě o umístění reklamy 

č. 2015/O/0038, s Lucií Kachlíkovu, bytem Olomučany xxx, 679 03, IČ 01718894. 
Předmětem dodatku je prodloužení termínu umístění reklamních tabulí v počtu 1 ks 
v rozsahu 1 pole na nám. 1. května do 30. 6. 2017 za 1.452 Kč/čtvrtletně. 

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

11. Investiční záměry staveb v Kuřimi pro rok 2016 
(Předkladatel: PaedDr. David Holman, zpracovatel: Ing. Pavla Kubová) 
 
Předkládáme Radě města Kuřimi návrh investičního záměru zpracovaného v souladu s dodatkem 
č. 18 k mandátní smlouvě uzavřené mezi městem Kuřim a Brněnskými vodárnami a kanalizacemi, 
a. s. - příloha č. 1 „Roční plán investic - seznam svěřených staveb“ pro rok 2016. 
 
Investiční záměr: 
 
Kuřim, ul. Úvoz - rekonstrukce vodovodu v délce 288m včetně rekonstrukce přípojek: 

· nedostatečný DN profil vodovodu ovlivňuje požární bezpečnost zejména pro objekt zámku, 
archivu města Brna, objekt bývalého statku a průmyslové zóny  

· investice je podmíněna spoluúčastí investora průmyslové zóny, společnosti STEINEX 
· propočet celkových nákladů: 6.400.000 Kč bez DPH. 

 
Zastupitelstvo města Kuřimi pro rok 2016 vyčlenilo částku 4.100.000 Kč na vypracování projektových 
dokumentací z ORG 1 332 000 000 „Projekční příprava - rekonstrukce kanalizace a vodovody“. 
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Předběžný propočet nákladů na rekonstrukci vodovodu v ul. Úvoz: 
 
Propočet nákladů zahrnuje stavební náklady, ostatní náklady (inženýrská činnost, projekční činnost), 
rezervy. 
 

Akce Předběžný propočet nákladů 

(bez DPH) 

Předběžný propočet nákladů 

(včetně DPH) 

Kuřim, ul. Úvoz  - rekonstrukce vodovodu 6.400.000,00 Kč 7.744.000,00 Kč 

 
a) Propočet stavebních nákladů 

 

Akce Předběžné stavební náklady (bez 

DPH)Předběžné stavební náklady 

(včetně DPH) 

  

Kuřim, ul. Úvoz  - rekonstrukce vodovodu 5.817.986,00 Kč 7.039.763,06 Kč 

 
b) Propočet nákladů na projektovou dokumentaci 

 

Akce Potřebný stupeň 

dokumentace 

Předpokládaná 

lhůta zpracování 

(měsíce) 

Předběžná cena za 

projektovou dokumentaci 

včetně DPH (8% 

z propočtu) 

Kuřim, ul. Úvoz  - rekonstrukce 

vodovodu 

DÚR, DSP, DPS 

- společné 

9. 563.181,04 Kč 

 
c) Propočet nákladů na inženýrskou činnost 

 

Náklady na inženýrskou činnost BVK (2,1% z ceny PD včetně DPH) 

Kuřim, ul. Úvoz  11.826,80 Kč 

 
Přílohy: A - záměr 

B - situace 
 
Přijaté usnesení: 266/2016 - RM schvaluje investiční záměr akce: „Kuřim, ul. Úvoz - rekonstrukce 

vodovodu“, zpracovaný v souladu s dodatkem č. 18 k mandátní smlouvě - příloha 
č. 1 „Roční plán investic - seznam svěřených staveb“ pro rok 2016 a souhlasí se 
zahájením prací na zadávací dokumentaci pro územní rozhodnutí a stavební 
povolení. 

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

12. Poskytnutí daru dětem MŠ a žákům ZŠ zřizovaných městem 
Kuřim ke konci školního roku 
(Předkladatel: Mgr. Ing. Drago Sukalovský, zpracovatel: Mgr. Hana Němcová) 
 
Město Kuřim na závěr školního roku tradičně obdarovává děti mateřské školy a žáky základních škol 
v Kuřimi vstupenkami do areálu Wellness Kuřim. Poskytnutí daru podpoří otužování, zdokonalování 
v plavání a rozvoj pohybu dětí a žáků našich škol. 
Finanční prostředky na nákup vstupenek do aquaparku Wellness Kuřim projednalo zastupitelstvo 
města na svém zasedání dne 14. 6. 2016, a to ve výši 331.320 Kč (1 celodenní vstup pro dítě 4 - 15 
let činí 220 Kč). 
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Z toho důvodu navrhuji radě města schválit poskytnutí daru ke konci školního roku 2015/2016, a to 
formou celodenní vstupenky do aquaparku Wellness Kuřim, takto: 
 
1. Mateřská škola Kuřim, Zborovská 887, okres Brno - venkov, příspěvková organizace 
1 volný celodenní vstup do aquaparku (dítě) + bonus - kartička na akci 2 za cenu 1 na celodenní 
vstup (k využití např. pro doprovod) do aquaparku Wellness Kuřim 
Počet dětí v mateřské škole: 441 
Hodnota 1 celodenního plného vstupného: 220 Kč 
Celkem: 441 * 220 = 97.020 Kč  
 
2. Základní škola, Kuřim, Jungmannova 813, okres Brno - venkov, příspěvková organizace 
1 volný celodenní vstup do aquaparku (žák) + bonus - kartička na akci 2 za cenu 1 na celodenní 
vstup (k využití např. pro doprovod) do aquaparku Wellness Kuřim 
Počet žáků v základní škole: 520 
Hodnota 1 celodenního plného vstupného: 220 Kč 
Celkem: 520 * 220 = 114.400 Kč 
 
3. Základní škola Kuřim, Tyršova 1255, okres Brno - venkov, příspěvková organizace 
1 volný celodenní vstup do aquaparku (žák) + bonus - kartička na akci 2 za cenu 1 na celodenní 
vstup (k využití např. pro doprovod) do aquaparku Wellness Kuřim 
Počet žáků základní školy: 545 
Hodnota 1 celodenního plného vstupného: 220 Kč 
Celkem: 545 * 220 = 119.900 Kč 
 
Celková hodnota daru: 1 506 (441 + 520 + 545) * 220 = 331.320 Kč 
 
Dar bude realizován formou nákupu vstupenek městem Kuřim. Wellness Kuřim věnuje každému dítěti 
a žákovi navíc kartičku na akci 2 za cenu 1 na celodenní vstup do aquaparku. 
Předání dětem a žákům proběhne prostřednictvím ředitelů škol. Školy, nejpozději do pěti pracovních 
dnů od předání, předloží zřizovateli seznamy dětí a žáků s podpisy, jako potvrzení o převzetí. 
Podepsané seznamy budou uloženy u referentky KÚ - školství. 
 
Přijaté usnesení: 267/2016 - RM schvaluje poskytnutí daru ke konci školního roku 2015/2016 

formou poukázky na celodenní vstupné do aquaparku Wellness Kuřim pro všechny 
děti mateřské školy a žáky základních škol zřizovaných městem Kuřim. 

Hlasováno 
Pro: 4 Zdržel se: 1 (D. Holman). 
 
 
 

13. Žádost o přidělení bytu v Domě s pečovatelskou službou 
(Předkladatel: Mgr. Ing. Drago Sukalovský, zpracovatel: PhDr. Miloslava Bártová) 
 
V měsíci červenci 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 8. 6. 2016. Komise doporučuje 
předloženému návrhu vyhovět. 
 
Přílohy: A - zápis komise 

B - zápis ze šetření 
C - pořadník DPS 

 
Přijaté usnesení: 268/2016 - RM schvaluje na základě návrhu komise pro přidělování bytů v Domě 

s pečovatelskou službou Kuřim přidělení bytu v DPS od 1. 7. 2016 dle zápisu. 
Hlasováno 
Pro: 5 (D. Sukalovský, D. Holman, L. Ambrož, P. Ondrášek, J. Vlček). 
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14. Dodatek č. 3 ke smlouvě 2013D0105 - prodloužení ČSN online 
(Předkladatel: Mgr. Alena Zimmermannová, zpracovatel: Marek Svoboda) 
 
Odboru stavebnímu a vodoprávnímu byl zřízen na základě usnesení č. 712/13 a příslušné smlouvy 
přístup k českým technickým normám v elektronické podobě (ČSN), prostřednictvím internetové 
aplikace - systému „ČSN online“. Přístup využívá také Odbor dopravy a Odbor investiční v prohlížecím 
režimu. Celková roční cena přístupu k tomuto informačnímu systému činí 5.500 Kč vč. DPH. Důvodem 
používání tohoto online přístupu je finanční úspora vzhledem k ceně jednotlivě zakupovaných norem. 
Smlouva č. 2013D0105 je dle příslušné vyhlášky uzavřena na dobu určitou s platností po dobu 12 
měsíců, dodatkem č. 3 k této smlouvě se prodlužuje platnost smlouvy na dalších 6 měsíců, ostatní 
ustanovení smlouvy zůstávají nezměněny. 
 
Přílohy: A - smlouva 2013D0105 ČSN online 

B - dodatek č. 3 ke smlouvě 2013D0105 ČSN online 
 
Diskuse: 
D. Sukalovský – stát je garantem státních norem a přístup k nim by měl být zdarma. 
A. Zimmermannová – pro občany musíme mít zdarma sbírku zákonů. 
D. Sukalovský – prosí o prověření využití. 
 
Návrh usnesení: RM schvaluje uzavření dodatku č. 3 ke smlouvě 2013D0105 o poskytování 

přístupu k ČSN ve formátu PDF prostřednictvím služby „ČSN online“, který 
prodlužuje danou smlouvu na další období 6 měsíců s organizační složkou státu - 
Úřadem pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví, se sídlem 
Gorazdova 24, 128 01 Praha 2, IČ 48135267, za půlroční cenu 5.500 Kč. 

O tomto návrhu nebylo hlasováno. 
 
 
 

15. Žádost o souhlas s čerpáním FI ZŠ Jungmannova 
(Předkladatel: PaedDr. David Holman, 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 základní školy ve výši 
384.054 Kč za účelem nákupu nového konvektomatu do školní jídelny (vizte příloha A). 
 
Stav fondu investic Základní školy, Kuřim, Jungmannova 813, okres Brno-venkov, příspěvkové 
organizace ke dni 8. 6. 2016 je 907.664,42 Kč. 
 
Přílohy: A - žádost o souhlas s čerpáním IF 
 
Přijaté usnesení: 269/2016 - 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, IČ 70988285, a to ve výši 384.054 Kč na 
zakoupení konvektomatu do školní jídelny. 

Hlasováno 
Pro: 5 (D. Sukalovský, D. Holman, L. Ambrož, P. Ondrášek, J. Vlček). 
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16. Oznámení výsledku VŘ na nákup konvektomatu do ŠJ ZŠ 
Jungmannova 
(Předkladatel: PaedDr. David Holman, zpracovatel: Mgr. Hana Němcová) 
 
Dne 23. 5. 2016 proběhlo v Základní škole, Kuřim, Jungmannova 813, okres Brno - venkov, 
příspěvkové organizaci jednání hodnotící komise, která na základě zadávacího řízení posoudila došlé 
nabídky uchazečů o dodání a instalaci nového konvektomatu do školní jídelny (vizte příloha A). 
Zadavatelem výběrového řízení byla Základní škola, Kuřim, Jungmannova 813, okres Brno - venkov, 
příspěvková organizace, zastoupená ředitelem Mgr. Richardem Machem. Akce bude hrazena z fondu 
investic příspěvkové organizace. 
Podle vnitřní směrnice Rady města Kuřim č. S2/2015/RM o veřejných zakázkách, bylo zajišťující 
příspěvkovou organizací realizováno zadávací řízení na výše uvedenou zakázku malého rozsahu na 
dodávku. Jedná se o zakázku v limitu do 500 tis. Kč bez DPH. 
Výzva k podání nabídky byla zveřejněna na webových stránkách základní školy i města. 
Prostřednictvím výzvy byly získány nabídky 11 uchazečů. 
Na jednání hodnoticí komise dne 23. 5. 2016 proběhlo otevírání obálek s nabídkami a kontrola 
úplnosti zaslaných nabídek. Z 11 zaslaných nabídek nakonec vyhověly pouze 3 uchazeči, kteří splnili 
požadavky zadavatele. Hodnotící komise po posouzení stanovila pořadí uchazečů a shodla se, že 
nejvýhodnější nabídku zaslala firma Hraspo spol. s r.o., se sídlem Krejčího 40a, 627 00 Brno, 
IČ 25323610, která vyhověla požadavkům zadavatele z 99,44% (vizte příloha C). Průběh posouzení 
a hodnocení nabídek je popsán v přiloženém Protokolu o jednání hodnotící komise (vizte příloha B). 
Hodnotící kritéria: 

- 80% nejnižší nabídková cena s DPH; 
- 10% servis na dodávku zařízení; 
- 10% technická a softwarová vybavenost dodávky; 

Na základě hodnocení získaných nabídek hodnoticí komise doporučuje Radě města schválit uzavření 
smlouvy o dílo (vizte příloha D) s uchazečem Hraspo spol. s r.o., se sídlem Krejčího 40a, 627 00 Brno, 
IČ 25323610, který předložil nejvýhodnější nabídku v celkové hodnotě 384.054 Kč vč. DPH. 
 
Přílohy: A - oznámení výsledku VŘ 

B - protokol z VŘ  
C - cenová nabídka 
D - návrh smlouvy o dílo 

 
Přijaté usnesení: 270/2016 - RM souhlasí s výsledkem hodnocení uvedeným v Protokolu o jednání 

hodnotící komise na veřejnou zakázku malého rozsahu „Elektrický konvektomat 
s užitnou kapacitou 20 GN1/1 a 10 GN2/1“ a souhlasí s uzavřením Smlouvy o dílo 
se společností Hraspo spol. s r.o., se sídlem Krejčího 40a, 627 00 Brno, 
IČ 25323610, která předložila nejvýhodnější nabídku v celkové hodnotě 
384.054 Kč vč. DPH. 

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

17. Schválení odpisového plánu MŠ Zborovská na rok 2016 
(Předkladatel: PaedDr. David Holman, zpracovatel: Mgr. Hana Němcová) 
 
Ředitelka mateřské školy Mgr. Lenka Slámová předložila Radě města Kuřimi ke schválení odpisový 
plán na rok 2016 (vizte příloha A). 
 
Přílohy: A - odpisový plán 2016 
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Přijaté usnesení: 271/2016 - RM schvaluje odpisový plán Mateřské školy Kuřim, Zborovská 887, 
okres Brno - venkov, příspěvkové organizace na rok 2016 dle návrhu. 

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

18. Schválení odpisového plánu ZŠ Jungmannova na rok 2016 
(Předkladatel: PaedDr. David Holman, zpracovatel: Mgr. Hana Němcová) 
 
Ředitel základní školy Mgr. Richard Mach předložil Radě města Kuřimi ke schválení odpisový plán na 
rok 2016 (vizte příloha A). 
 
Přílohy: A - odpisový plán 2016 
 
Přijaté usnesení: 272/2016 - RM schvaluje odpisový plán Základní školy, Kuřim, Jungmannova 813, 

okres Brno - venkov, příspěvkové organizace na rok 2016 dle návrhu. 
Hlasováno 
Pro: 5 (D. Sukalovský, D. Holman, L. Ambrož, P. Ondrášek, J. Vlček). 
 
 
 

19. Schválení odpisového plánu ZŠ Tyršova na rok 2016 
(Předkladatel: PaedDr. David Holman, zpracovatel: Mgr. Hana Němcová) 
 
Ředitel základní školy Mgr. Stanislav Plchot předložil Radě města Kuřimi ke schválení odpisový plán 
na rok 2016 (vizte příloha A). 
 
Přílohy: A - odpisový plán 2016 
 
Přijaté usnesení: 273/2016 - RM schvaluje odpisový plán Základní školy Kuřim, Tyršova 1255, 

okres Brno - venkov, příspěvkové organizace na rok 2016 dle návrhu. 
Hlasováno 
Pro: 5 (D. Sukalovský, D. Holman, L. Ambrož, P. Ondrášek, J. Vlček). 
 
 
 

20. Schválení účetní závěrky MŠ Zborovská za rok 2015 
(Předkladatel: PaedDr. David Holman, zpracovatel: Mgr. Hana Němcová) 
 
U příspěvkových organizací, které zřizuje obec dle § 102 odst. 2 písm. b) a q) zákona č. 128/2000 Sb., 
o obcích (obecní zřízení), v platném znění, schvaluje rada města od roku 2013 účetní závěrku 
k rozhodnému datu, tj. k 31. 12. 
Ředitelka mateřské školy Mgr. Lenka Slámová předložila Radě města Kuřimi ke schválení účetní 
závěrku k 31. 12. 2015 (vizte přílohy A, B, C). 
Výkazy Rozvaha, Výkaz zisku a ztráty a Příloha ke dni 31. 12. 2015 se shodují s náklady, výnosy, 
výsledkem hospodaření příspěvkové organizace uváděné ve Zprávě o hospodaření a jsou v souladu 
s výsledky inventury PO za rok 2015. 
 
Přílohy: A - rozvaha k 31. 12. 2015 

B - výkaz zisku a ztráty k 31. 12. 2015 
C - příloha k 31. 12. 2015 
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Přijaté usnesení 274/2016 - 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. 2015 Mateřské 
školy Kuřim, Zborovská 887, okres Brno - venkov, příspěvkové organizace. 

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

21. Schválení účetní závěrky ZŠ Jungmannova za rok 2015 
(Předkladatel: PaedDr. David Holman, zpracovatel: Mgr. Hana Němcová) 
 
U příspěvkových organizací, které zřizuje obec dle § 102 odst. 2 písm. b) a q) zákona č. 128/2000 Sb., 
o obcích (obecní zřízení), v platném znění, od roku 2013 schvaluje rada města účetní závěrku 
k rozhodnému datu 31. 12. 
Ředitel základní školy Mgr. Richard Mach předložil Radě města Kuřimi ke schválení účetní závěrku 
k 31. 12. 2015 (vizte přílohy A, B, C). 
Výkazy Rozvaha, Výkaz zisku a ztráty a Příloha ke dni 31. 12. 2015 se shodují s náklady, výnosy, 
výsledkem hospodaření příspěvkové organizace uváděné ve Zprávě o hospodaření a jsou v souladu 
s výsledky inventury PO za rok 2015. 
 
Přílohy: A - rozvaha k 31. 12. 2015 

B - výkaz zisku a ztráty k 31. 12. 2015 
C - příloha k 31. 12. 2015 

 
Přijaté usnesení: 275/2016 - 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. 2015 Základní 
školy, Kuřim, Jungmannova 813, okres Brno - venkov, příspěvkové organizace. 

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

22. Schválení účetní závěrky ZŠ Tyršova za rok 2015 
(Předkladatel: PaedDr. David Holman, zpracovatel: Mgr. Hana Němcová) 
 
U příspěvkových organizací, které zřizuje obec dle § 102 odst. 2 písm. b) a q) zákona č. 128/2000 Sb., 
o obcích (obecní zřízení), v platném znění, od roku 2013 schvaluje rada města účetní závěrku 
k rozhodnému datu 31. 12. 
Ředitel základní školy Mgr. Stanislav Plchot předložil Radě města Kuřimi ke schválení účetní závěrku 
k 31. 12. 2015 (vizte přílohy A, B, C). 
Výkazy Rozvaha, Výkaz zisku a ztráty a Příloha ke dni 31. 12. 2015 se shodují s náklady, výnosy, 
výsledkem hospodaření příspěvkové organizace uváděné ve Zprávě o hospodaření a jsou v souladu 
s výsledky inventury PO za rok 2015. 
 
Přílohy: A - rozvaha k 31. 12. 2015 

B - výkaz zisku a ztráty k 31. 12. 2015 
C - příloha k 31. 12. 2015 

 
Přijaté usnesení: 276/2016 - 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. 2015 Základní 
školy Kuřim, Tyršova 1255, okres Brno - venkov, příspěvkové organizace. 

Hlasováno 
Pro: 5 (D. Sukalovský, D. Holman, L. Ambrož, P. Ondrášek, J. Vlček). 
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23. Zpráva o hospodaření MŠ Zborovská za rok 2015 
(Předkladatel: PaedDr. David Holman, zpracovatel: Mgr. Hana Němcová) 
 
Ředitelka mateřské školy Mgr. Lenka Slámová předložila Radě města Kuřimi, dle Článku 6 oddílu D 
odst. 16 písm. e) zřizovací listiny Zprávu o hospodaření za rok 2015 (vizte příloha A, B, C).  
 
Přílohy: A - zpráva o hospodaření 2015 

B - návrh na rozdělení ZVH 2015 
C - převod finan. prostř. z RF do IF 2015 

 
Přijaté usnesení: 277/2016 - RM souhlasí se Zprávou o hospodaření za rok 2015 Mateřské školy 

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

24. Zpráva o hospodaření ZŠ Jungmannova za rok 2015 
(Předkladatel: PaedDr. David Holman, zpracovatel: Mgr. Hana Němcová) 
 
Ředitel základní školy Mgr. Richard Mach předložil Radě města Kuřimi, dle Článku 6 oddílu D odst. 16 
písm. e) zřizovací listiny Zprávu o hospodaření za rok 2015 (vizte příloha A, B, C). 
 
Přílohy: A – zpráva o hospodaření 2015 

B - návrh na rozdělení ZVH 2015 
C - převod finan. prostř. z RF do IF 2015 

 
Přijaté usnesení: 278/2016 - RM souhlasí se Zprávou o hospodaření za rok 2015 Základní školy, 

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

25. Zpráva o hospodaření ZŠ Tyršova za rok 2015 
(Předkladatel: PaedDr. David Holman, zpracovatel: Mgr. Hana Němcová) 
 
Ředitel základní školy Mgr. Stanislav Plchot předložil Radě města Kuřimi, dle Článku 6 oddílu D odst. 
16 písm. e) zřizovací listiny Zprávu o hospodaření za rok 2015 (vizte příloha A, B, C). 
 
Přílohy: A - zpráva o hospodaření 2015 

B - návrh na rozdělení ZVH 2015 
C - převod finan. prostř. z RF do IF 2015 

 
Přijaté usnesení: 279/2016 - RM souhlasí se Zprávou o hospodaření za rok 2015 Základní školy 

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

26. Návrh na rozdělení ZVH MŠ Zborovská za rok 2015 
(Předkladatel: PaedDr. David Holman, zpracovatel: Mgr. Hana Němcová) 
 
Ředitelka Mateřské školy Kuřim, Zborovská 887, okres Brno - venkov, příspěvkové organizace (dále 
jen MŠZ) Mgr. Lenka Slámová předložila Radě města Kuřimi, dle Článku 6 oddílu D odst. 16 písm. e) 
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zřizovací listiny žádost o souhlas s rozdělením zlepšeného výsledku hospodaření za rok 2015 (dále 
jen ZVH) do fondů rezervního a odměn (vizte příloha B zprávy o hospodaření). 
Zlepšený výsledek hospodaření (ZVH) příspěvková organizace vytvoří tehdy, když skutečné výnosy 
jejího hospodaření spolu s přijatým provozním příspěvkem jsou větší než její provozní náklady. 
Návrh na rozdělení ZVH dává příspěvková organizace, ale rada města může tento návrh změnit.  
 
ZVH MŠZ za rok 2015 je 1.449,44 Kč. 
 
Návrh na rozdělení ZVH do fondů: 
a) Fond rezervní (min. 20% ZVH)      289,89 Kč 
b) Fond odměn (max. 80% ZVH)   1.159,55 Kč 
 
1. Stav fondů k 31. 12. 2015: 
a) Fond rezervní    2.293.166,17 Kč 
b) Fond odměn        304.352,90 Kč 
 
2. Stav na fondech po rozdělení ZVH: 
a) Fond rezervní    2.293.456,06 Kč 
b) Fond odměn        305.512,45 Kč 
 
Na žádost příspěvkové organizace může zřizovatel, dle § 30 odst. 3 zákona č. 250/2000 Sb., 
o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, v platném znění, dát příspěvkové organizaci souhlas, 
aby část svého rezervního fondu použila k posílení svého investičního fondu. 
Příspěvková organizace za rok 2015 nepožádala o posílení investičního fondu převodem prostředků 
z fondu rezervního (vizte příloha C zprávy o hospodaření). 
 
Přijaté usnesení: 280/2016 - RM schvaluje zlepšený výsledek hospodaření Mateřské školy Kuřim, 

Zborovská 887, okres Brno - venkov, příspěvkové organizace za rok 2015 
a souhlasí s jeho rozdělením do fondů dle návrhu. 

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

27. Návrh na rozdělení ZVH ZŠ Jungmannova za rok 2015 
(Předkladatel: PaedDr. David Holman, zpracovatel: Mgr. Hana Němcová) 
 
Ředitel Základní školy, Kuřim, Jungmannova 813, okres Brno - venkov, příspěvkové organizace (dále 
jen ZŠJ) Mgr. Richard Mach předložil Radě města Kuřimi, dle Článku 6 oddílu D odst. 16 písm. e) 
zřizovací listiny žádost o souhlas s rozdělením zlepšeného výsledku hospodaření za rok 2015 (dále 
ZVH) do fondů (vizte příloha B zprávy o hospodaření). 
Zlepšený výsledek hospodaření (ZVH) příspěvková organizace vytvoří tehdy, když skutečné výnosy 
jejího hospodaření spolu s přijatým provozním příspěvkem jsou větší než její provozní náklady. 
Návrh na rozdělení ZVH dává příspěvková organizace, ale rada města může tento návrh změnit. 
 
ZVH ZŠJ za rok 2015 je 0,00 Kč. 
 
Návrh na rozdělení ZVH do fondů: 
a) Fond rezervní (min. 20% ZVH)  0,00 Kč 
b) Fond odměn (max. 80% ZVH)  0,00 Kč 
 
1. Stav fondů k 31. 12. 2015: 
a) Fond rezervní    63.880,92 Kč 
b) Fond odměn     28.975,00 Kč 
 
2. Stav na fondech po rozdělení ZVH: 
a) Fond rezervní    63.880,92 Kč 
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b) Fond odměn     28.975,00 Kč 
 
Na žádost příspěvkové organizace může zřizovatel, dle § 30 odst. 3 zákona č. 250/2000 Sb., 
o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, v platném znění, dát příspěvkové organizaci souhlas, 
aby část svého rezervního fondu použila k posílení svého investičního fondu. 
Příspěvková organizace za rok 2015 nepožádala o posílení investičního fondu převodem prostředků 
z fondu rezervního (vizte příloha C zprávy o hospodaření). 
 
Přijaté usnesení: 281/2016 - RM schvaluje zlepšený výsledek hospodaření Základní školy, Kuřim, 

Jungmannova 813, okres Brno-venkov, příspěvkové organizace za rok 2015 
a souhlasí s jeho rozdělení do fondů dle návrhu. 

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

28. Návrh na rozdělení ZVH ZŠ Tyršova za rok 2015 
(Předkladatel: PaedDr. David Holman, zpracovatel: Mgr. Hana Němcová) 
 
Ředitel Základní školy Kuřim, Tyršova 1255, okres Brno - venkov, příspěvkové organizace (dále jen 
ZŠT) Mgr. Stanislav Plchot předložil Radě města Kuřimi, dle Článku 6 oddílu D odst. 16 písm. e) 
zřizovací listiny žádost o souhlas s rozdělením zlepšeného výsledku hospodaření za rok 2015 (dále 
ZVH) do fondů (vizte příloha B zprávy o hospodaření). 
Zlepšený výsledek hospodaření (ZVH) příspěvková organizace vytvoří tehdy, když skutečné výnosy 
jejího hospodaření spolu s přijatým provozním příspěvkem jsou větší než její provozní náklady. 
Návrh na rozdělení ZVH dává příspěvková organizace, ale rada města může tento návrh změnit. 
 
ZVH ZŠT za rok 2015 je 159.916,49 Kč. 
 
Návrh na rozdělení ZVH do fondů: 
a) Fond rezervní (min. 20% ZVH)    31.983,30 Kč  
b) Fond odměn (max. 80% ZVH)  127.933,19 Kč  
 
 
1. Stav fondů k 31. 12. 2015: 
a) Fond rezervní      61.109,75 Kč 
b) Fond odměn     108.092,57 Kč 
 
2. Stav na fondech po rozdělení ZVH: 
a) Fond rezervní      93.093,05 Kč 
b) Fond odměn     236.025,76 Kč 
 
Na žádost příspěvkové organizace může zřizovatel, dle § 30 odst. 3 zákona č. 250/2000 Sb., 
o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, v platném znění, dát příspěvkové organizaci souhlas, 
aby část svého rezervního fondu použila k posílení svého investičního fondu. 
Příspěvková organizace v roce 2015 požádala o posílení investičního fondu převodem prostředků 
z fondu rezervního (vizte příloha C zprávy o hospodaření). 
 
Diskuse: 
D. Holman – stahuje materiál z jednání. 
 
Návrh usnesení: RM schvaluje zlepšený výsledek hospodaření Základní školy Kuřim, Tyršova 

1255, okres Brno-venkov, příspěvkové organizace za rok 2015 a souhlasí s jeho 
rozdělení do fondů dle návrhu. 
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29. Žádost o souhlas s čerpáním FI ZŠ Tyršova 
(Předkladatel: PaedDr. David Holman, zpracovatel: Mgr. Hana Němcová) 
 
Ředitel Základní školy Kuřim, Tyršova 1255, okres Brno-venkov, příspěvkové organizace Mgr. 
Stanislav Plchot požádal, dle § 31 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních 
rozpočtů, v platném znění, o schválení čerpání prostředků z fondu investic školy ve výši 
268.589,80 Kč (příloha A) na pokrytí těchto akcí: 

- šatní skříně        98.440,00 Kč s DPH 
- revitalizace asfaltové plochy hřiště ZŠ Tyršova  106.697,80 Kč s DPH 
- oplocení tenisového hřiště ZŠ Tyršova     63.452,00 Kč s DPH 

 
Stav fondu investic Základní školy Kuřim, Tyršova 1255, okres Brno-venkov, příspěvkové organizace 
ke dni 7. 6. 2016 je 928.948,38 Kč. 
 
Přílohy: A - žádost o souhlas s čerpáním FI 
 
Přijaté usnesení: 282/2016 - RM souhlasí s čerpáním prostředků z fondu investic Základní školy 

Kuřim, Tyršova 1255, okres Brno - venkov, příspěvkové organizace, sídlo Tyršova 
1255/56, 664 34 Kuřim, IČ 49457888, a to ve výši 268.589,80 Kč dle žádosti. 

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

30. Schválení účetní závěrky Wellness Kuřim za rok 2015 
(Předkladatel: Mgr. Ing. Drago Sukalovský, zpracovatel: Ing. Jan Sojka) 
 
Radě města Kuřimi je předložen zápis z jednání valné hromady společnosti Wellness Kuřim ze dne 
14. 6. 2016. 
 
Program jednání valné hromady: 
 

1. Zahájení a kontrola usnášeníschopnosti valné hromady 
2. Volba orgánů valné hromady 
3. Projednání řádné účetní závěrky společnosti za rok 2015 
4. Schválení řádné účetní závěrky za rok 2015 
5. Rozdělení hospodářského výsledku ve schvalovacím řízení za rok 2015 ve výši 

1.553.579,11 Kč: 
a. Převod zisku do rezervního fondu 10.000 Kč 
b. Převod zisku na úhradu ztráty minulých let 1.543.579,11 Kč 

6. Připomínky a dotazy, závěr valné hromady 
 
Přílohy: A - rozvaha 2015 WK 

B - výkaz zisku a ztráty 2015 WK 
C – zápis 

 
Přijaté usnesení: 283/2016 - RM v působnosti valné hromady společnosti Wellness Kuřim, s.r.o., se 

sídlem Blanenská 1082, 664 34 Kuřim, IČ 29213380 schvaluje řádnou účetní 
závěrku společnosti Wellness Kuřim za rok 2015 a rozdělení hospodářského 
výsledku. 

Hlasováno 
Pro: 5 (D. Sukalovský, D. Holman, L. Ambrož, P. Ondrášek, J. Vlček). 
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31. Jezdecký klub Srpek 
(Předkladatel: Mgr. Ing. Drago Sukalovský, zpracovatel: Mgr. Jana Viktorinová) 
 
Investor stavby obchodní firma Srpek s.r.o. požádala prostřednictvím KNESL+KYNČL s.r.o. 
(zpracovatel dokumentace pro vydání rozhodnutí o umístění stavby „JEZDECKÝ KLUB SRPEK“) 
město Kuřim o uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene k přípojce splaškové kanalizace 
a související areálové kanalizaci. 
V rámci stavby „JEZDECKÝ KLUB SRPEK“ dojde k realizaci přípojky splaškové kanalizace - objekt 
SO 404.1, na kterou navazuje areálová kanalizace - objekt  SO 403.1. Tyto stavby má investor zájem 
umístit i na parcely, které jsou ve vlastnictví města Kuřimi. Dotčeny budou mimo jiné obecní pozemky 
parc. č. 1368, 2775, 2783/1 a 2784/5, vše v k. ú. Kuřim - vizte př. A. Celková délka kanalizační 
přípojky činí 5 m a délka areálové kanalizace činí 380 m. 
 
OMP doporučuje úplatu za zřízení věcného břemene určit znaleckým posudkem. 
 
Věcné břemeno bude zřízeno na dobu neurčitou, za cenu dle znaleckého posudku. 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 B. 
 
Ve věci odkanalizování stavby „JEZDECKÝ KLUB SRPEK“ již RM rozhodovala dne 9. 3. 2016 a přijala 
následující usnesení: 
 
104/2016 
Rada města schvaluje zřízení věcného břemene ve prospěch Srpek s.r.o., se sídlem Vrchlického 
1905/24, 664 34 Kuřim, IČ 03382125, jako oprávněného z věcného břemene, spočívajícího v uložení 
a provozování splaškové kanalizace dle přílohy do pozemků prac. č. 1368, 1370/3, 2775, 2783/1 
a 2784/5 k. ú. Kuřim, které vlastní povinný z věcného břemene - město Kuřim. Věcné břemeno bude 
zřízeno úplatně, za cenu dle znaleckého posudku, na dobu neurčitou, náklady na jeho zřízení ponese 
oprávněný z věcného břemene. Do doby zřízení věcného břemene bude uzavřena budoucí smlouva 
o zřízení věcného břemene. 
 
Vzhledem ke skutečnosti, že kanalizační řad v obecních pozemcích uložen nebude, doporučuje OMP 
výše uvedené usnesení zrušit. 
 
Přílohy: A - přípojka kanalizace 
 
Přijaté usnesení: 284/2016 - RM schvaluje zřízení věcného břemene ve prospěch Srpek s.r.o., se 

sídlem Vrchlického 1905/24, 664 34 Kuřim, IČ 03382125, jako oprávněného 
z věcného břemene, spočívajícího v uložení a provozování přípojky splaškové 
kanalizace - objekt SO 404.1, na kterou navazuje areálová kanalizace SO 403.1 
dle přílohy do pozemků parc. č. 1368, 2775, 2783/1 a 2784/5 k. ú. Kuřim, které 
vlastní povinný z věcného břemene - město Kuřim. Věcné břemeno bude zřízeno 
úplatně, za cenu dle znaleckého posudku, na dobu neurčitou, náklady na jeho 
zřízení ponese oprávněný z věcného břemene. Do doby zřízení věcného břemene 
bude uzavřena budoucí smlouva o zřízení věcného břemene. 

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

31/1. Jezdecký klub Srpek – zřízení věcného břemene 
(Předkladatel: Mgr. Ing. Drago Sukalovský, zpracovatel: Mgr. Jana Viktorinová) 
 
Přijaté usnesení: 285/2016 - RM ruší usnesení č. 104/2016 ze dne 9. 3. 2016 ve věci zřízení 

věcného břemene. 
Hlasováno 
Pro: 5 (D. Sukalovský, D. Holman, L. Ambrož, P. Ondrášek, J. Vlček). 
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31/2. Jezdecký klub Srpek - umístění přípojky 
(Předkladatel: Mgr. Ing. Drago Sukalovský, zpracovatel: Mgr. Jana Viktorinová) 
 
Přijaté usnesení: 286/2016 - RM schvaluje umístění přípojky splaškové kanalizace - objekt SO 

404.1, na kterou navazuje areálová kanalizace SO 403.1 dle přílohy do pozemků 
parc. č. 1368, 2775, 2783/1 a 2784/5 k. ú. Kuřim, společností Srpek s.r.o., se 
sídlem Vrchlického 1905/24, 664 34 Kuřim, IČ 03382125. 

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

32. Zápis z jednání komise dopravy ze dne 13. 6. 2016 
(Předkladatel: Mgr. Ing. Drago Sukalovský, zpracovatel: Ing. Jiří Kovář) 
 
Radě města je předložen návrh k projednání zápis z jednání komise dopravy ze dne 13. 6. 2016. 
 
Přílohy: A - zápis komise dopravy 
 
Diskuse: 
D. Sukalovský – navrhuje jednat o bodech č. 6, 8 a 9. Ostatní body budou projednány v další radě 
města. 
 
Přijaté usnesení: 287/2016 - RM bere na vědomí závěry z jednání komise dopravy ze dne 13. 6. 

2016 a schvaluje bod 6, 8 a 9 dle zápisu v příloze. 
Hlasováno 
Pro: 4 Nehlasoval: 1 (P. O ndrášek). 
 
 
 
 
Starosta ukončil jednání RM v 21:10 hodin. 
 
 
 
 
 
 
Mgr. Ing. Drago Sukalovský PaedDr. David Holman 
starosta města místostarosta města 
 
 
 
 
 
 
 
Ověřovatel zápisu: Mgr. Ladislav Ambrož 
 
 
 
 
 
 
V Kuřimi dne 14. 6. 2016 
 
Zapsala: Petra Glosová 
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Materiály: 
1 Plnění usnesení Rady města Kuřimi ke dni 8. 6. 2016 
 1A - plnění usnesení RM 
2 Schválení dalších členů Bytového družstva Sv. Ján Kuřim, družstvo 
3 Schválení dalších členů Bytového družstva Sv. Ján Kuřim, družstvo 
4 Schválení dalších členů Bytového družstva Sv. Ján Kuřim, družstvo 
4/1 Schválení dalších členů Bytového družstva Sv. Ján Kuřim, družstvo 
 4/1A - smlouva o právu provedení stavby 
5 Pronájem nebytového prostoru č. 1116/9 - záměr 
 5A - záměr 
6 Wellness Kuřim s.r.o. – výpůjčka pozemku u polikliniky v Kuřimi  
 6A - situace 
 6B - smlouva 
7 OVEKO a.s. – pacht pozemku pod Zlobicí 
 7A - situace 
 7B - smlouva 
8 Město Kuřim a G. M. Javier – zřízení věcného břemene pro plynovou přípojku 
 8A - situace 
 8B - situace 
 8C - smlouva 
8/1 Město Kuřim a G. M. Javier – zřízení věcného břemene pro plynovou přípojku 
9 Připomínky k návrhu ZUR JMK 
 9A - příloha č. 1 
 9B - příloha č. 2 
10 Dodatek č. 1 ke smlouvě č. 2015/O/0038 – Lucie Kachlíková 
 10A - dodatek 
11 Investiční záměry staveb v Kuřimi pro rok 2016 
 11A - investiční záměr 
 11B - situace 
12 Poskytnutí daru dětem MŠ a žákům ZŠ zřizovaných městem Kuřim ke konci školního 

roku 
13 Žádost o přidělení bytu v Domě s pečovatelskou službou 
 13A - zápis komise 
 13B - zápis ze šetření 
 13C - pořadník DPS 
14 Dodatek č. 3 ke smlouvě 2013D0105 - prodloužení ČSN online 
 14A - smlouva 2013D0105 ČSN online 
 14B - dodatek č. 3 ke smlouvě 2013D0105 ČSN online 
15 Žádost o souhlas s čerpáním FI ZŠ Jungmannova 
 15A - žádost o souhlas s čerpáním IF 
16 Oznámení výsledku VŘ na nákup konvektomatu do ŠJ ZŠ Jungmannova 
 16A - oznámení výsledku VŘ 
 16B - protokol z VŘ 
 16C - cenová nabídka 
 16D - návrh smlouvy o dílo 
17 Schválení odpisového plánu MŠ Zborovská na rok 2016 
 17A - odpisový plán 2016 
18 Schválení odpisového plánu ZŠ Jungmannova na rok 2016 
 18A - odpisový plán 2016 
19 Schválení odpisového plánu ZŠ Tyršova na rok 2016 
 19A - odpisový plán 2016 
20 Schválení účetní závěrky MŠ Zborovská za rok 2015 
 20A - rozvaha k 31. 12. 2015 
 20B - výkaz zisku a ztráty k 31. 12. 2015 
 20C - příloha k 31. 12. 2015 
21 Schválení účetní závěrky ZŠ Jungmannova za rok 2015 
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 21A - rozvaha k 31. 12. 2015 
 21B - výkaz zisku a ztráty k 31. 12. 2015 
 21C - příloha k 31. 12. 2015 
22 Schválení účetní závěrky ZŠ Tyršova za rok 2015 
 22A - rozvaha k 31. 12. 2015 
 22B - výkaz zisku a ztráty k 31. 12. 2015 
 22C - příloha k 31. 12. 2015 
23 Zpráva o hospodaření MŠ Zborovská za rok 2015 
 23A - zpráva o hospodaření 2015 
 23B - návrh na rozdělení ZVH 2015 
 23C - převod finan. prostř. z RF do IF 2015 
24 Zpráva o hospodaření ZŠ Jungmannova za rok 2015 
 24A - zpráva o hospodaření 2015 
 24B - návrh na rozdělení ZVH 2015 
 24C - převod finan. prostř. z RF do IF 2015 
25 Zpráva o hospodaření ZŠ Tyršova za rok 2015 
 25A - zpráva o hospodaření 2015 
 25B - návrh na rozdělení ZVH 2015 
 25C - převod finan. prostř. z RF do IF 2015 
26 Návrh na rozdělení ZVH MŠ Zborovská za rok 2015 
27 Návrh na rozdělení ZVH ZŠ Jungmannova za rok 2015 
28 Návrh na rozdělení ZVH ZŠ Tyršova za rok 2015 
29 Žádost o souhlas s čerpáním FI ZŠ Tyršova 
 29A - žádost o souhlas s čerpáním FI 
30 Schválení účetní závěrky Wellness Kuřim za rok 2015 
 30A - rozvaha 2015 WK 
 30B - výkaz zisku a ztráty 2015 WK 
 30C - zápis 
31 Jezdecký klub Srpek – zřízení věcného břemene 
 31A - přípojka kanalizace 
31/1 Jezdecký klub Srpek – zřízení věcného břemene 
31/2 Jezdecký klub Srpek - umístění přípojky 
32 Zápis z jednání komise dopravy ze dne 13. 6. 2016 
 32A - zápis komise dopravy 


