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Z á p i s 
 

ze schůze Rady města Kuřimi č. 31/2016 konané dne 5. 10. 2016 
 
Přítomni: 
Mgr. Ing. Drago Sukalovský – starosta 

PaedDr. David Holman - místostarosta, Mgr. Ladislav Ambrož, Ing. Petr Ondrášek – členové rady 

města. 
 
Ing. Karel Torn, CSc. – tajemník úřadu. 
 
 
Omluven: Bc. Jan Vlček. 
 
 
Ověřovatel zápisu: Ing. Petr Ondrášek. 
 
 
 
Starosta zahájil zasedání RM v 14:05 hodin, úvodem byli přítomni 4 členové RM, tedy nadpoloviční 
většina. RM je usnášeníschopná. 
 
 
 
Program: 
 

1 Plnění usnesení Rady města Kuřimi ke dni 27. 9. 2016 

2 Veřejnoprávní smlouva Čebín 

3 Zápis z jednání komise dopravy dne 12. 9. 2016 

4 Zápis z desátého jednání komise školské 

5 Investiční priority v oblasti školství pro účely tvorby Strategického rámce Místního 
akčního plánu ORP Kuřim na období 2016 - 2023 

6 Splacení úvěru u České spořitelny a.s. 

7 Různé 

 
 
 

1. Plnění usnesení Rady města Kuřimi ke dni 27. 9. 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: 430/2016 - RM bere na vědomí plnění usnesení Rady města Kuřimi ke dni 27. 9. 

2016. 
Hlasováno 
Pro: 4 (D. Sukalovský, D. Holman, L. Ambrož, P. Ondrášek) Nepřítomen: 1 (J. Vlček). 
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2. Veřejnoprávní smlouva Čebín 
(Předkladatel: Mgr. Ing. Drago Sukalovský, zpracovatel: Ing. Jiří Kovář) 
 
Od 31. 12. 2015 platí novela zákona č. 13/1997 Sb., zákona o pozemních komunikacích. V této 
novele došlo k tomu, že v § 40 není uvedeno (vypadlo to v textu návrhu), že speciální stavební úřad 
obce s rozšířenou působností povoluje stavby místních komunikací. Tato kompetence takto spadla na 
nižší úřady, ty však nejsou personálně tuto agendu schopny vykonávat. Na základě společného 
doporučení ministerstva dopravy a ministerstva vnitra (č. j. 255/2015-120-OST/2) vyplývá, že je možné 
uzavřít veřejnou právní smlouvu, která umožní úřadu obce s rozšířenou působností vydat stavební 
povolení pro místní komunikace. 
 
Přílohy: A - smlouva 
 
Přijaté usnesení: 431/2016 - RM schvaluje uzavření veřejnoprávní smlouvy mezi městem Kuřim 

a obcí Čebín o výkonu přenesené působnosti úseku odboru dopravy ve znění dle 
přílohy. 

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

3. Zápis z jednání komise dopravy dne 12. 9. 2016 
(Předkladatel: Mgr. Ing. Drago Sukalovský, zpracovatel: Ing. Jiří Kovář) 
 
Radě města je předložen návrh k projednání zápis z jednání komise dopravy ze dne 12. 9. 2016. 
 
Přílohy: A - zápis z komise dopravy 
 
Diskuse: 
D. Sukalovský – nemáme k dispozici materiály z jednání komise dopravy, proto tento materiál stahuje 
z jednání. Bude se projednávat příště. 
 
Návrh usnesení: RM bere na vědomí závěry z jednání komise dopravy ze dne 12. 9. 2016 

v bodech ……… a schvaluje body ……. dle zápisu v příloze. 
 
 
 

4. Zápis z desátého jednání komise školské 
(Předkladatel: PaedDr. David Holman, zpracovatel: Mgr. Hana Němcová) 
 
Dne 20. 9. 2016 proběhlo desáté jednání Komise školské Rady města Kuřimi (zápis vizte příloha A). 
 
Program jednání: 
1. Informace škol o počtu dětí, žáků studentů v novém školním roce 2016/2017 (prezentace ředitelka 
MŠZ Mgr. L. Slámová, ředitel ZŠJ Mgr. R. Mach, ředitel ZŠT Mgr. S. Plchot, zástupce ředitelky SOŠ 
a SOU Kuřim Ing. V. Novotný) 
a) počet dětí, které nově nastoupily do MŠZ 
Z toho: 

- počet nově přijatých dětí, které dovrší tří let do 30. 9. 2016; 
- počet nově přijatých dětí, které dovrší tří let po 30. 9. 2016 (datum narození nejmladšího 

přijatého dítěte); 
- počet nově přijatých čtyřletých dětí; 
- počet nově přijatých pětiletých dětí; 
- počet nově přijatých předškoláků; 
- počet dětí, které byly zapsány, ale nebyly přijaty k předškolnímu vzdělávání; 
- počet odvolání proti rozhodnutí o nepřijetí + výsledek odvolání; 
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- počet všech předškoláků (bez odkladu povinné školní docházky); 
- počet dětí s odkladem povinné školní docházky; 

b) počet tříd a žáků, kteří nastoupili do ZŠJ 
Z toho: 

- počet tříd a žáků v prvních ročnících (kolik žáků bylo zapsáno a kolik nastoupilo 1. 9. 2016); 
- počet tříd a žáků na 1. stupni; 
- počet tříd a žáků na 2. stupni; 
- počet žáků dojíždějících z jiných obcí; 

c) počet tříd a žáků, kteří nastoupili do ZŠT 
Z toho: 

- počet tříd a žáků v prvních ročnících (kolik žáků bylo zapsáno a kolik nastoupilo 1. 9. 2016); 
- počet tříd a žáků na 1. stupni; 
- počet tříd a žáků na 2. stupni; 
- počet žáků dojíždějících z jiných obcí; 

d) počet tříd a studentů, kteří nastoupili do SOŠ a SOU Kuřim 
Z toho: 

- počet tříd a studentů v prvních ročnících; 
- počet tříd a studentů ve druhých a třetích ročnících; 
- počet tříd a studentů v maturitních ročnících; 

2. Možnost uvolnění tříd MŠZ v budově základní školy na ulici Komenského 511 a Tyršova 1255 
(prezentace Mgr. Ž. Jarůšková) 
3. Stav investiční výstavby školských objektů včetně plánovaných oprav (prezentace MST PaedDr. 
Holman a ředitelé MŠZ, ZŠJ, ZŠT) 

- rekonstrukce a dostavba MŠ na ulici Zborovská 887 
- možné náklady, dotace, termín zahájení, náhradní prostory, 
- dostavba budovy ZŠJ (stav) 
- plánované stavební úpravy nebo opravy ve školních budovách dle předloženého plánu 

investičních akcí na rok 2017 
 
Komise školská přijala tato usnesení v bodě č. 2: 
Přijaté usnesení: Komise školská doporučuje Radě města Kuřimi snížení kapacity Mateřské školy 
Kuřim, Zborovská 887, okres Brno - venkov, příspěvkové organizace ze 441 na 403 dětí z důvodu 
uvolnění tříd na ulici Komenského 511 Základní škole Kuřim, Tyršova 1255, okres Brno - venkov, 
příspěvkové organizaci. 
Pro: 12     Proti: 0     Zdržel se: 0 
Návrh byl přijat. 
 
Přijaté usnesení: Komise školská doporučuje Radě města Kuřimi zajistit v objektu školy na ulici 
Komenského 511 kapacitu pro umístění jedné třídy Mateřské školy Kuřim, Zborovská 887, okres Brno 
- venkov, příspěvkové organizace z budovy na ulici Zborovská 887 v případě její rekonstrukce. 
Pro: 12     Proti: 0     Zdržel se: 0 
Návrh byl přijat. 
 
Přílohy: A - zápis 
 
Diskuse: 
D. Holman – členové rady města projevují vůli zajistit v objektu školy na ulici Komenského 511 
umístění jedné třídy mateřské školy Zborovská v případě její rekonstrukce. Současně je zjevná i vůle 
radních navrátit základní škole jednu třídu MŠ v objektu tzv. Komendy. Problém je s doporučením 
snížit kapacitu MŠ. Město totiž požádalo o dotaci na rekonstrukci a nástavbu MŠ na ul. Zborovská 
a dotace je na navýšení kapacity MŠ. Z toho důvodu nyní není možné kapacitu snižovat. 
L. Ambrož – doporučuji nyní vzít závěry komise jen na vědomí a vyčkat, zda dotaci dostaneme. 
 
Přijaté usnesení: 432/2016 - RM bere na vědomí závěry z jednání komise školské ze dne 20. 9. 

2016. 
Hlasováno 
Pro: 4 (D. Sukalovský, D. Holman, L. Ambrož, P. Ondrášek) Nepřítomen: 1 (J. Vlček). 
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5. Investiční priority v oblasti školství pro účely tvorby 
Strategického rámce Místního akčního plánu ORP Kuřim na období 
2016 - 2023 
(Předkladatel: PaedDr. David Holman, zpracovatel: PaedDr. David Holman, Mgr. Hana Němcová, 
Mgr. Richard Mach, Mgr. Stanislav Plchot, Mgr. Lenka Slámová) 
 
Radě města Kuřimi jsou předkládány dlouhodobé investiční priority školských příspěvkových 
organizací pro období 2016 - 2023 a spolu s nimi i investiční priority města, které souvisí s jeho 
budoucím územním rozvojem. Tj. zejména s plánovaným zahájením I. etapy rozsáhlé bytové výstavby 
v lokalitě Záhoří (cca 2018 - 2019) vyvolávající potřebu dalšího rozšiřování kapacit školských zařízení 
v Kuřimi. 
Strategický rámec MAP ORP Kuřim (Místní akční plán obce s rozšířenou působností) bude 
projednáván Místní akční skupinou Brána Brněnska do konce října t. r. 
 
Přílohy: A - investiční priority 
 
Diskuse: 
D. Holman – většina uvedených akcí se bude realizovat pouze v případě přiznání výrazné dotace. 
A tu můžeme získat prostřednictvím MAS Brána Brněnska, která nyní připravuje MAP. Nebudou-li tyto 
akce zařazeny do MAP, nemohou získat dotace z IROP. 
 
Přijaté usnesení: 433/2016 - RM schvaluje investiční priority v oblasti školství pro účely tvorby 

Strategického rámce Místního akčního plánu ORP Kuřim na období 2016 - 2023. 
Hlasováno 
Pro: 4 (D. Sukalovský, D. Holman, L. Ambrož, P. Ondrášek) Nepřítomen: 1 (J. Vlček). 
 
 
 

6. Splacení úvěru u České spořitelny a.s. 
(Předkladatel: Mgr. Ing. Drago Sukalovský, zpracovatel: Ing. Aleš Varmužka) 
 
Na základě rozhodnutí ZM, ve věci splacení obou úvěrů města, je nyní RM navrhován následující 
postup: 
 
1. úvěr u České spořitelny se zůstatkem jistiny k datu 15. 11. 2016 ve výši 2.137.500 Kč splatit 
k tomuto datu (bude realizováno na základě přijatého usnesení) 
2. úvěr u Komerční banky se zůstatkem jistiny k datu 30. 9. 2016 ve výši 62.413.750 Kč splatit dle 
finančních možností města do konce roku 2016 (bude realizováno na základě budoucího usnesení 
RM), pro splacení bylo nutné vypovědět termínované vklady u JaT Banky (výpovědi byly podány, 
jeden s lhůtou 30 a druhý 90 dnů minulý týden - celkem cca 42 milionů korun), zbývající finanční 
prostředky nutné pro splacení úvěru jsou volné bez výpovědních lhůt. 
 
Předčasné splacení úvěrů je bez jakýchkoliv sankcí a poplatků. 
 
Přijaté usnesení: 434/2016 - RM ukládá odboru finančnímu splacení úvěru u České spořitelny, a.s., 

dle úvěrové smlouvy č. 2104/06/LCD ze dne 20. 9. 2006, k datu 15. 11. 2016. 
Hlasováno 
Pro: 4 (D. Sukalovský, D. Holman, L. Ambrož, P. Ondrášek) Nepřítomen: 1 (J. Vlček). 
 
 
 
 
Na jednání přišel v 14:45 hod. S. Bartoš. 
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7. Různé 
 
L. Ambrož – ptá se, jak bude řešena žádost Ing. Horáka, zástupce investora stavby 2 rodinných domů 
ve vnitrobloku domů na ul. Legionářské? 
S. Bartoš – rada města by měla vyslat signál, jak postupovat. Majitel poslal dopis, kterým vše 
vysvětlil. 
D. Sukalovský – dopis mu nebyl doručen. 
S. Bartoš – sjezdy jsou vyřešeny (byly již v minulosti). Každý dům bude mít 2 zastřešená parkovací 
stání. 
D. Holman – chceme vidět projekt a ty stavebníkem zapracované připomínky komise, co poslal. 
L. Ambrož – projekt je v pořádku. Špatný závěr udělala komise stavební. 
D. Sukalovský – žádá dodat podklady pro jednání rady města. 
 
 
 
 
Starosta ukončil jednání RM ve 14:56 hod. 
 
 
 
 
 
 
Mgr. Ing. Drago Sukalovský PaedDr. David Holman 
starosta města místostarosta města 
 
 
 
 
 
 
Ověřovatel zápisu: Ing. Petr Ondrášek 
 
 
 
 
 
 
V Kuřimi dne 5. 10. 2016 
 
Zapsala: Petra Glosová 
 
Materiály: 
1 Plnění usnesení Rady města Kuřimi ke dni 27. 9. 2016 
 1A - plnění usnesení RM 
2 Veřejnoprávní smlouva Čebín 
 2A - smlouva 
3 Zápis z jednání komise dopravy dne 12. 9. 2016 
 3A - zápis 
4 Zápis z desátého jednání komise školské 
 4A - zápis č. 10 
5 Investiční priority v oblasti školství pro účely tvorby Strategického rámce Místního 

akčního plánu ORP Kuřim na období 2016 - 2023 
 5A - investiční priority 
6 Splacení úvěru u České spořitelny a.s. 


