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Z á p i s 
 

ze schůze Rady města Kuřimi č. 37/2016 konané dne 30. 11. 2016 
 
Přítomni: 
Mgr. Ing. Drago Sukalovský – starosta 
PaedDr. David Holman - místostarosta, Mgr. Ladislav Ambrož, Bc. Jan Vlček – členové rady města. 
 
 
Ing. Karel Torn, CSc. – tajemník úřadu. 
 
 
 
Omluven: Ing. Petr Ondrášek. 
 
 
 
Ověřovatel zápisu: Bc. Jan Vlček. 
 
 
 
Starosta zahájil zasedání RM v 14:15 hodin, úvodem byli přítomni 4 členové RM, tedy nadpoloviční 
většina. RM je usnášeníschopná. 
 
 
 
Program: 
 

1 Plnění usnesení Rady města Kuřimi ke dni 23. 11. 2016 

2 Helena Antonínová, Kuřim – nájemní smlouva na dobu neurčitou 

3 Nebytové prostory v objektu kulturního domu na Podlesí – podnájem 

4 Vyřazení majetku města 

5 E.ON Distribuce, a.s. – zřízení věcného břemene pro stavbu „Kuřim, Červenáčkova, 
NNk, Droběnová, p. č. 4522“ 

6 Dodatek č. 3 ke smlouvě č. 2014/O/0086 – Andrea Pěluchová 

7 Dodatek č. 1 ke smlouvě č. 2016/O/0006 – KONY trade s.r.o. 

8 Smlouva o umístění reklamní plochy – REAL GROUP SDK, s.r.o. 

9 Integrace bezdrátových tísňových osobních hlásičů, v budově Městského úřadu Kuřim 
do PZTS Galaxy, klíčový trezor požární ochrany KTPO 

10 Schválení dodatku smlouvy s Věznicí Kuřim 

11 Jmenování nové vedoucí MKK do funkce 

11/1 Jmenování nové vedoucí MKK do funkce 

12 Žádost o souhlas s vyřazením nepotřebného majetku MŠ Zborovská 

13 Žádost o souhlas s vyřazením nepotřebného majetku ZŠ Tyršova 

14 Výroční zprávy o činnosti škol za školní rok 2015/2016 - MŠ Zborovská 

15 Výroční zpráva o činnosti škol za školní rok 2015/2016 - ZŠ Jungmannova 

16 Výroční zprávy o činnosti škol za školní rok 2015/2016 - ZŠ Tyršova 
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17 Nový knihovní řád, ceník a provozní řády Městské knihovny Kuřim 

18 Žádost o poskytnutí dotace z rozpočtu Odboru umění, literatury a knihoven MK – 
v programu VISK3 pro rok 2017 

19 Město Kuřim - ZŠ Kuřim - vybudování nových výukových kapacit – novostavba, 2. etapa 
– novostavba, Oprava dodatku č. 6 k SoD 

20 Žádost o přidělení bytu v Domě s pečovatelskou službou 

21 Zpráva o činnosti Wellness Kuřim za rok 2016 

22 Rozhodnutí o přidělení zakázky města Kuřimi – vodojem Kuřim II- Vodojem 

23 Dodatek č. 6 k nájemní smlouvě č. 89/08 

24 Město Kuřim - ZŠ Kuřim - vybudování nových výukových kapacit – novostavba, 2. etapa 
– novostavba, Dodatek č. 7 k SoD 

25 Různé 

 
 
 

1. Plnění usnesení Rady města Kuřimi ke dni 23. 11. 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: 501/2016 - RM bere na vědomí plnění usnesení Rady města Kuřimi ke dni 23. 11. 

2016. 
Hlasováno 
Pro: 4 (D. Sukalovský, D. Holman, L. Ambrož, J. Vlček) Nepřítomen: 1 (P. Ondrášek). 
 
 
 

2. Helena Antonínová, Kuřim – nájemní smlouva na dobu neurčitou 
(Předkladatel: Mgr. Ing. Drago Sukalovský, zpracovatel: Alena Janoušková) 
 
Paní Helena Antonínová, trvale bytem xxxxxxxxxxxxxxxx, Kuřim je nájemcem obecního bytu č. 879/2, 
2+1, umístěného v I. nadzemním podlaží bytového domu č. p. 878, 879 v ul. Jungmannova, který je 
součástí pozemku parc. č. 1820, vše v obci a k. ú. Kuřim. Nájemcem tohoto bytu je již od roku 1980. 
Paní Antonínová měla v minulosti problémy s řádným placením nájemného. Vzhledem k problémům 
s řádným placením nájemného byla paní Antonínové zkrácena doba, na kterou byla nájemní smlouva 
uzavřena - z doby neurčité na dobu určitou; smlouva byla nejprve uzavírána na dobu určitou tří 
měsíců, nyní na dobu jednoho roku. 
Podle čl. 7 odst. 1) Pravidel města Kuřimi o volných bytech v majetku města č. P1/2016/ZM může 
nájemce během šestého roku bezproblémového trvání nájemního vztahu požádat radu města 
o změnu nájemní smlouvy na dobu neurčitou. Svou žádostí podanou dne 21. 11. 2016 takto paní 
Antonínová učinila. 
Nájemce plní své povinnosti v posledních pěti letech řádně a včas a není dlužníkem města. Vzhledem 
k tomu, že se jedná o nájemce ve věku 62 let, OMP změnu nájemní smlouvy doporučuje. 
 
Diskuse: 
D. Holman – nesouhlasí. 
D. Sukalovský – změňme tedy pravidla. 
D. Holman – pravidla jsou pouze ta, že buď odhlasujeme, že s tím souhlasíme nebo nesouhlasíme. 
K. Torn – podle pravidel je to tak, že pokud nájemce řádně hradí nájemné po dobu 6 let, potom lze 
uvažovat o převedení nájmu na dobu neurčitou. 
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D. Holman – takové pravidlo neexistuje. 
D. Sukalovský – měnit to bez změny pravidel nelze. Měli bychom toto schválit. 
 
Přijaté usnesení: 502/2016 - RM schvaluje uzavření nájemní smlouvy, jejímž předmětem je nájem 

bytu č. 879/2 umístěný v I. nadzemním podlaží bytového domu č. p. 878, 879 v ul. 
Jungmannova, který je součástí pozemku parc. č. 1820, vše v obci a k. ú. Kuřim, 
s paní Helenou Antonínovou, trvale bytem xxxxxxxxxxxxxxxxx Kuřim, na dobu 
neurčitou za nájemné ve výši 56 Kč/m

2
/měs. + zálohy na služby. 

Hlasováno 
Pro: 3 (D. Sukalovský, L. Ambrož, J. Vlček)  Zdržel se: 1 (D. Holman) 
Nepřítomen: 1 (P. Ondrášek). 
 
 
 

3. Nebytové prostory v objektu kulturního domu na Podlesí – 
podnájem 
(Předkladatel: Mgr. Ing. Drago Sukalovský, zpracovatel: Alena Janoušková) 
 
Pan Karel Dosoudil, trvale bytem xxxxxxxxxx Kuřim, IČ 40963519, je od roku 2003 nájemcem 
nebytových prostor v objektu kulturního domu na Podlesí vč. části přilehlého pozemku parc. č. 3275 
o výměře 40 m

2
 (restaurace s letní zahrádkou). RM dne 5. 3. 2014 pod č. usnesení 93/2014 udělila 

nájemci souhlas s podnájmem předmětných nebytových prostor, a to panu Markovi Sattlerovi, trvale 
bytem xxxxxxxxxxxxxxx 625 00 Brno - Starý Lískovec, na dobu určitou - do 31. 12. 2016. 
Dne 15. 11. 2016 požádal pan Dosoudil o povolení podnájmu zmíněného nebytového prostoru. 
Podnájemcem by byl opět pan Marek Sattler, podnájemní smlouva by byla uzavřena na dobu určitou - 
do 31. 12. 2019. 
OMP nemá námitek proti udělení souhlasu s podnájmem panu Dosoudilovi. 
 
Přijaté usnesení: 503/2016 - RM uděluje souhlas Karlu Dosoudilovi, trvale bytem xxxxxxxxx Kuřim, 

IČ 40963519, s podnájmem části nebytového prostoru v objektu kulturního domu 
na Podlesí vč. části přilehlého pozemku parc. č. 3275 o výměře 40 m

2
 (vše dle 

nájemní smlouvy č. 298/2002) na dobu určitou od 1. 1. 2017 do 31. 12. 2019. 
Podnájemcem se stane Marek Sattler, trvale bytem xxxxxxxxxxx 625 00 Brno - 
Starý Lískovec. 

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

4. Vyřazení majetku města 
(Předkladatel: Mgr. Ing. Drago Sukalovský, zpracovatel: Bc. Jitka Chaloupková) 
 
Odbor majetkoprávní předkládá RM návrh na vyřazení majetku dle příloh. Se souhlasem p. tajemníka 
Ing. Torna navrhujeme nepotřebné kovové regály pocházející ze zrušených spisoven na MěÚ 
odprodat zaměstnancům za cenu 100 Kč za kus. Ostatní vyřazený majetek bude zlikvidován dle 
platných předpisů. 
 
Přílohy: A - vyřazovací protokoly 
 
Přijaté usnesení: 504/2016 - RM schvaluje vyřazení majetku města Kuřim dle příloh. 
Hlasováno 
Pro: 4 (D. Sukalovský, D. Holman, L. Ambrož, J. Vlček) Nepřítomen: 1 (P. Ondrášek). 
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5. E.ON Distribuce, a.s. – zřízení věcného břemene pro stavbu 
„Kuřim, Červenáčkova, NNk, Droběnová, p. č. 4522“ 
(Předkladatel: Mgr. Ing. Drago Sukalovský, zpracovatel: Ing. Vladimíra Fidrmucová) 
 
ELQA s.r.o. v zastoupení investora E.ON Distribuce, a.s. zaslal městu Kuřim k podpisu smlouvu 
o smlouvě budoucí, jejímž předmětem je zřízení věcného břemene v souvislosti se stavbou zařízení 
distribuční soustavy s názvem „Kuřim, Červenáčkova, NNk, Droběnová, p. č. 4522“. 
Stavbou budou mimo jiné dotčeny i pozemky, které jsou ve vlastnictví města Kuřim a to parc. č. 4521 
a 4975 vše v k. ú. Kuřim - vizte příloha A, B. Z tohoto důvodu je potřeba k pozemkům zřídit věcné 
břemeno. 
OMP a OI nemá k realizaci projektu námitky. 
Věcné břemeno bude zřízeno k částem pozemků parc. č. 4521 a 4975 vše v k. ú. Kuřim, na dobu 
neurčitou, úplatně, za jednorázovou náhradu v celkové výši 10.000 Kč bez DPH. 
Do doby uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene bude uzavřena smlouva o budoucí smlouvě 
o zřízení věcného břemene. Budoucí smlouvu o zřízení věcného břemene předkládá OMP v příloze C. 
 
Přílohy: A - situace 

B - situace 
C - smlouva 

 
Přijaté usnesení: 505/2016 - RM schvaluje zřízení věcného břemene ve prospěch obchodní 

společnosti E.ON Distribuce, a.s., se sídlem v Českých Budějovicích, F. A. 
Gerstnera 2151/6, PSČ 370 49, IČ 28085400, jako oprávněného z věcného 
břemene v rozsahu dle přílohy k částem pozemků parc. č. 4521 a 4975 vše v k. ú. 
a obci Kuřim, LV č. 1. Do doby uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene bude 
uzavřena smlouva o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene. Věcné břemeno 
bude zřízeno za jednorázovou náhradu ve výši 10.000 Kč bez DPH na dobu 
neurčitou, náklady na jeho zřízení ponese oprávněný z věcného břemene. 

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

6. Dodatek č. 3 ke smlouvě č. 2014/O/0086 – Andrea Pěluchová 
(Předkladatel: PaedDr. David Holman, zpracovatel: Mgr. Dagmar Montagová) 
 
Na základě usnesení RM č. 645/2014 ze dne 3. 12. 2014 byla uzavřena smlouva o umístění reklamy 
s paní Andreou Pěluchovou. Reklama (na kavárnu) je instalována na opěrné zdi u kruhového objezdu 
na ul. Tyršova o celkovém rozsahu 4,9 m

2
. 

Paní Andrea Pěluchová podala žádost o prodloužení termínu o 1 rok, tj. do 31. 12. 2017. 
 
Dle usnesení RM č. 644/2014 ze dne 3. 12. 2014 je cena za umístění reklamy na opěrné zdi 
200 Kč/m

2
 (resp. 980 Kč/měsíc/4,9 m

2
). S žadatelem byla dohodnuta platba ve 4 splátkách ve výši 

3.557,40 Kč (vč. DPH). 
 
Přílohy: A - dodatek č. 3 
 
Přijaté usnesení: 506/2016 - RM schvaluje uzavření dodatku č. 3 ke smlouvě o umístění reklamy na 

opěrné zdi na ul. Tyršova v Kuřimi s Andreou Pěluchovou, se sídlem Dlouhá 
1725/18, 664 34 Kuřim, IČ 60348836. Předmětem dodatku je prodloužení termínu 
umístění reklamy do 31. 12. 2017. 

Hlasováno 
Pro: 4 (D. Sukalovský, D. Holman, L. Ambrož, J. Vlček) Nepřítomen: 1 (P. Ondrášek). 
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7. Dodatek č. 1 ke smlouvě č. 2016/O/0006 – KONY trade s.r.o. 
(Předkladatel: PaedDr. David Holman, zpracovatel: Mgr. Dagmar Montagová) 
 
Na základě usnesení RM č. 70/2016  ze dne 10. 2. 2016 byla uzavřena smlouva o umístění reklamy 
se společností KONY trade, s.r.o. Reklama (na obchod s potřebami pro domácí zvířata) je instalována 
na zábradlí opěrné zdi u kruhového objezdu na ul. Tyršova o celkovém rozsahu 3,8 m

2
. 

Paní Andrea Vláčilová podala žádost o prodloužení termínu o 1 rok, tj. do 1. 12. 2017. 
 
Dle usnesení RM č. 644/2014 ze dne 3. 12. 2014 je cena za umístění reklamy na opěrné zdi 
200 Kč/m

2
. Úhrada za sjednané období činí 11.035,20 Kč (vč. DPH). 

 
Přílohy: A - návrh dodatku č. 1 
 
Přijaté usnesení: 507/2016 - RM schvaluje uzavření dodatku č. 1 ke smlouvě o umístění reklamy 

zábradlí opěrné zdi na ul. Tyršova v Kuřimi se společností KONY trade s.r.o., se 
sídlem Selská 15/57, Maloměřice, 614 00 Brno, IČ 29209145. Předmětem dodatku 
je prodloužení termínu umístění reklamy do 1. 12. 2017. 

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

8. Smlouva o umístění reklamní plochy – REAL GROUP SDK, s.r.o. 
(Předkladatel: PaedDr. David Holman, zpracovatel: Mgr. Dagmar Montagová) 
 
Pan Ing. Jiří Knotek podal za společnost REAL GROUP SDK, s.r.o. žádost o umístění 2 ks reklamní 
plochy v  rozsahu 2 pole silničního zábradlí v Kuřimi na nám. 1. května. Reklamní plochy (pro 
propagaci výstavby RD v Jinačovicích) žádá umístit v termínu od 1. 12. 2016 do 31. 3. 2017. 
 
Dle usnesení RM č. 414/2012 ze dne 25. 7. 2012 je cena za umístění reklamy na silničním zábradlí ve 
výši 400 Kč/1 pole. Celková úhrada za umístění reklam činí 7.744 Kč (vč. DPH).  
 
Přílohy: A - návrh smlouvy 
 
Přijaté usnesení: 508/2016 - RM schvaluje uzavření smlouvy o umístění reklamy na silničním 

zábradlí v Kuřim se společností REAL GROUP SDK, s.r.o., se sídlem Koliště 
1965/13a, 602 00 Brno, IČ 26919605. Reklamní tabule v počtu 2 ks v rozsahu 
2 pole bude umístěna na nám. 1. května na dobu od 1. 12. 2016 do 31. 3. 2017 za 
celkovou cenu 7.744 Kč. 

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

9. Integrace bezdrátových tísňových osobních hlásičů, v budově 
Městského úřadu Kuřim do PZTS Galaxy, klíčový trezor požární 
ochrany KTPO 
(Předkladatel: Mgr. Ing. Drago Sukalovský, zpracovatel: Bc. Radek Jízdný) 
 
V předchozích letech byl v budově úřadu postupně budován systém osobních tísňových hlásičů 
k zamezení vzniku nestandardních situací při jednáních, k eliminaci rozsahu následků přepadení 
zaměstnanců a také k ochraně života a zdraví zúčastněných osob. Tento systém dosud přispívá 
i k většímu pocitu bezpečí při každodenní práci úředníků. 
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 
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xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 
 
Po incidentu na Odboru investičním ze dne 16. 10. 2013, kdy byl fyzicky napaden a zraněn vedoucí 
tohoto odboru bylo radou města rozhodnuto o dalším rozšíření stávajícího tísňového systému na 
všechny kanceláře v budově úřadu. K dnešnímu dni je tímto systémem pokryto celkem xx kanceláří 
a systém byl již několikrát od doby své instalace úspěšně použit a svou funkčností zamezil dalšímu 
vyhrocování nestandardních situací. 
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 
 
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 
Součástí této zakázky bude i vybudování KTPO (klíčového trezoru požární ochrany) u vstupu do 
radnice, pro bezproblémový přístup jednotek HZS JmK a SDH Kuřim v případě požáru a tím menším 
ztrátám na majetku budovy radnice. Na základě dobrých zkušeností provedl zajišťující odbor KÚ 
poptávku u současného dodavatele PZTS společnosti COMIMPEX s .r.o. Její cenová nabídka je 
uvedena v příloze A. Dále oslovil ještě jednoho možného dodavatele společnost KELL s.r.o. a získal 
tak srovnávací nabídku, která je uvedena v příloze B. 
 
KÚ navrhuje radě města, v souladu s interní směrnicí S2/2015/RM Rady města Kuřimi pro zadávání 
veřejných zakázek malého rozsahu z roku 2015 dle ust. Čl. 8 - Odlišné postupy, schválit dodavatele 
„Integrace bezdrátových tísňových osobních hlásičů, v budově Městského úřadu Kuřim do PZTS 
Galaxy, klíčový trezor požární ochrany KTPO“ - společnost COMIMPEX s.r.o. 
 
1. COMIMPEX s .r.o., Brno 233.760 Kč vč. DPH 
2. KELL s.r.o. Brno  265.717 Kč vč. DPH 
 
Nejde zde o zjednodušení práce ale o praktické důvody: 

- společnost COMIMPEX s .r.o. je dodavatelem a zhotovitelem stávajícího PZTS v budově 
radnice, zná tedy dokonale zapojení jednotlivých prvků systému, v případě realizace jinou 
společností si musejí společnosti mezi sebou předat dokumentaci skutečného provedení 
stávajícího systému a veškeré bezpečnostní kódy k systému. Pro Město Kuřim tzn. zbytečné 
bezpečností riziko, 

- se společností COMIMPEX s .r.o. má město Kuřim podepsánu Servisní smlouvu na 
periodické kontroly a případné servisní zásahy k systému PZTS, smlouva je podepsána na 
dobu 60 měsíců, tzn. pozdější pravidelný servis tísňového systému bude zajišťovat jen jeden 
dodavatel, 

- součinnost s právě probíhajícími stavebními pracemi při rekonstrukci kanceláří v 1.NP. dv. 
č. 111, 111A, 112 a ve 3. NP dv. č. 318, 319, 320, 321, 

- stejná logika ovládání a provedení tísňových komponentů, jako u již využívaného systému, 
z toho plynoucí celkově jednotný systém i jednodušší zaškolení zaměstnanců, 

- přímo ověřené dobré zkušenosti při minulé realizaci tohoto dodavatele, 
- rychlost realizace a tím i značná eliminace nestandardních situací na odborech. 

 
Tato nabídka byla postavena jako maximální varianta. Přesný rozsah zakázky bude ještě upraven dle 
skutečných potřeb. Uvedená cena se ale uvažuje jako maximální možná a nepřekročitelná. V případě 
schválení této zakázky garantuje dodavatel předání plně funkčního díla do 31. 12. 2016. Zakázka 
bude zadána na objednávku. Dodavatel poskytuje záruku za jakost na komponenty podléhající 
běžnému opotřebení např. baterie v délce dvou let. Za ostatní části díla poskytuje dodavatel záruku za 
jakost díla v délce pět let. 
 
Zakázka je kryta z rozpočtu: 
ORG    1278 000 000    58.382 Kč 
RO ZM č. 7 ze dne 1. 11. 2016 navýšení ORGu  200.000 Kč 
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Celkem       258.382 Kč 
 
KÚ doporučuje radě města schválit nabídku společnosti COMIMPEX s.r.o. ve výši 233.760 vč. DPH. 
Součástí nabídky je provedení testu funkčnosti. 
 
Přílohy: A – cenová nabídka Comimpex 

B – cenová nabídka Kell 
 
Přijaté usnesení: 509/2016 - RM schvaluje odlišný postup ve smyslu ust. čl. 8 směrnice 

S2/2015/RM zadání zakázky na dodávku „Integrace bezdrátových tísňových 
osobních hlásičů, v budově Městského úřadu Kuřim do PZTS Galaxy, klíčový 
trezor požární ochrany KTPO“ a schvaluje jako dodavatele společnost Comimpex, 
spol. s r.o., se sídlem Haškova 153/17, 638 00, Brno - Lesná, IČ 46972439. 

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

10. Schválení dodatku smlouvy s Věznicí Kuřim 
(Předkladatel: Mgr. Ing. Drago Sukalovský, zpracovatel: Mgr. Radim Novák, DiS.) 
 
Město Kuřim v roce 2008 navázalo smluvní spolupráci s věznicí Kuřim při zaměstnávání odsouzených, 
kteří vypomáhají zejména v činnostech souvisejících s údržbou vzhledu města. Jejich práce je 
hodnocena velmi dobře a je pozitivní, že i město může tímto způsobem aktivně přispět k jejich 
resocializaci a spoluvytváření pracovních návyků, které jsou nezbytně nutné k jejich opětovnému 
zařazení do společnosti po návratu z výkonu trestu. Práce odsouzených je řešena rámcovou 
smlouvou č. 7/2009 ze dne 11. 5. 2009. Vězeňská služba ČR se obrátila na město se žádostí 
o schválení přílohy této smlouvy, která řeší práci odsouzených na rok 2017. 
 
Přílohy: A - dodatek č. 14 smlouvy 
 
Přijaté usnesení: 510/2016 - RM schvaluje uzavření přílohy č. 14 k rámcové smlouvě č. 7/2009 

o zařazení odsouzených do práce s Českou republikou - Vězeňskou službou 
České republiky, se sídlem Soudní 1672/1a, 140 67 Praha 4, IČ 00212423. 

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

11. Jmenování nové vedoucí MKK do funkce 
(Předkladatel: Mgr. Ing. Drago Sukalovský, zpracovatel: Hana Koláčková) 
 
Vedoucí Městské knihovny Kuřim paní Věra Štěpánová se vzdala funkce vedoucí a uzavřela dohodu 
o skončení pracovního poměru z důvodu odchodu do starobního důchodu ke dni 31. 12. 2016. 
Na základě výběrového řízení navrhuje tajemník MěÚ Kuřim, aby vedoucí MKK byla jmenována paní 
Bc. Jana Klosová. 
 
Přijaté usnesení: 511/2016 - RM bere na vědomí vzdání se funkce a dohodu o skončení pracovního 

poměru vedoucí Městské knihovny Kuřim paní Věry Štěpánové z důvodu odchodu 
do starobního důchodu ke dni 31. 12. 2016 a děkuje jí za vykonanou práci. 
Hlasováno 

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



 
 

 

8 

11/1. Jmenování nové vedoucí MKK do funkce 
(Předkladatel: Mgr. Ing. Drago Sukalovský, zpracovatel: Hana Koláčková) 
 
Přijaté usnesení: 512/2016 - RM jmenuje Bc. Janu Klosovou vedoucí Městské knihovny Kuřim, 

organizační složky obce, podle § 102 odst. 2) písm. b) zákona číslo 128/2000 Sb. 
o obcích (obecní zřízení), v platném znění a v souladu s § 24 odst. 3) zákona číslo 
250/2000 Sb. o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, v platném znění 
a stanovuje plat podle platového výměru, vše s účinností od 1. 1. 2017. 

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

12. Žádost o souhlas s vyřazením nepotřebného majetku MŠ 
Zborovská 
(Předkladatel: PaedDr. David Holman, zpracovatel: Mgr. Hana Němcová) 
 
Ředitelka Mateřské školy Kuřim, Zborovská 887, okres Brno-venkov, příspěvkové organizace Mgr. 
Lenka Slámová, požádala RM o souhlas s vyřazením nepotřebného majetku (žádost vizte příloha A, 
seznam navrhovaného majetku k vyřazení vizte příloha B, vyřazovací protokoly vizte příloha C). 
 
Přílohy: A - žádost 

B - seznam majetku navrhovaného k vyřazení 
C - vyřazovací protokoly 

 
Přijaté usnesení: 513/2016 - RM souhlasí s vyřazením nepotřebného majetku Mateřské školy 

Kuřim, Zborovská 887, okres Brno - venkov, příspěvkové organizace dle žádosti. 
Hlasováno 
Pro: 4 (D. Sukalovský, D. Holman, L. Ambrož, J. Vlček) Nepřítomen: 1 (P. Ondrášek). 
 
 
 

13. Žádost o souhlas s vyřazením nepotřebného majetku 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 RM o souhlas s vyřazením nepotřebného majetku (vizte příloha A). 
 
Přílohy: A - žádost 
 
Přijaté usnesení: 514/2016 - RM souhlasí s vyřazením nepotřebného majetku Základní školy Kuřim, 

Tyršova 1255, okres Brno - venkov, příspěvkové organizace dle žádosti. 
Hlasováno 
Pro: 4 (D. Sukalovský, D. Holman, L. Ambrož, J. Vlček) Nepřítomen: 1 (P. Ondrášek). 
 
 
 
 

14. Výroční zprávy o činnosti škol za školní rok 2015/2016 - MŠ 
Zborovská 
(Předkladatel: PaedDr. David Holman, zpracovatel: Mgr. Hana Němcová) 
 
Dle § 10 odst. 3 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném 
a jiném vzdělávání (školský zákon), v platném znění a § 7 vyhlášky č. 15/2005 Sb., kterou se stanoví 
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náležitosti dlouhodobých záměrů a výročních zpráv, v platném znění, musí ředitelé základních škol 
předkládat školské radě a následně po jejím schválení i zřizovateli, „Výroční zprávu o činnosti školy za 
uplynulý školní rok“ (dále jen „VZoČ“). Tuto povinnost nemají ředitelky mateřských škol, ale v minulých 
letech se dohodl zřizovatel s ředitelkou kuřimské mateřské školy na vypracování VZoČ a zaslání radě 
města ve stejném termínu, jako ředitelé základních škol. Výroční zprávy slouží k základní orientaci 
o činnosti školy, využívání jejich kapacity, výukových programech, počtu tříd, dětí a žáků, 
kvalifikovanosti pedagogických pracovníků, o dalším vzdělávání pedagogických pracovníků a akcích 
pořádaných školou. 
Pro radu města uvádím pouze základní data, protože jednotlivé výroční zprávy jsou přílohou 
k podrobnějšímu prostudování. VZoČ jsou uloženy u referentky KÚ - školství Mgr. Hany Němcové (2 
NP, dveře č. 317). Přílohami VZoČ obvykle jsou: 

- Zpráva o hospodaření za rok 2015; 
- Inspekční zprávy (pokud proběhla kontrola školy ČŠI); 
- Protokoly z kontrol pověřenými orgány (pokud proběhly). 

 
1. Mateřská škola Kuřim, Zborovská 887, okres Brno-venkov, příspěvková organizace. 
 
     Základní informace 
 

Funkce Jméno a příjmení Pracoviště Provoz školy 

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

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

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

 Radka Hermanová, DiS. Brněnská 1775, Tyršova 

1255 

6:00 - 16:30 

 Marie Vernerová Komenského 1011 6:00 - 16:30 

 Jitka Helánová Kpt. Jaroše 147, 

Komenského 511 

6:00 - 16:30 

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

Hospodářka, účetní Marie Vlčková (od 01. 02. 158 do 31. 

08. 15) 

Zborovská 887 7:00 - 15:30 

Hospodářka, účetní Martina Dudáková (od 01. 09. 15) Zborovská 887 7:00 - 15:30 

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

Pracoviště Počet pedagogů Počet tříd Počet dětí 

Zborovská 887 6 3 77 

Komenského 1011 6 3 84 

Jungmannova 885 8 4 104 

Brněnská 1775 6 3 84 

Kpt. Jaroše 147 2 1 16 

Komenského 511 7 4 48 

Tyršova 1255 2 1 28 

Asistent pedagoga 2 ve 2 třídách 2 

Celkem počet tříd a dětí za školu  19 441 

Celkem pedagogičtí pracovníci 39 

Celkem nepedagogičtí pracovníci  28 

Celkem počet pracovníků za školu 67 

 
a) Kapacita a její využití: 

- mateřská škola  441 dětí   
- školní jídelna   500 stravovaných  
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- školní jídelna - výdejna 387 stravovaných. 
 
Mateřská škola má 7 míst výkonů činnosti (Zborovská 887, Jungmannova 885, Komenského 1011, 
Komenského 511, Brněnská 1775, Tyršova 1255, Kpt. Jaroše 147), kde je celkem 19 tříd, 1 školní 
jídelna a 6 školních jídelen - výdejen. 
Ve školním roce 2015/2016 v mateřské škole nadále pracovali 2 asistenti pedagoga ke dvěma 
integrovaným dětem (autismus) ve dvou třídách na pracovištích Brněnská 1775 a Komenského 511. 
b) Mateřská škola: 
Do 19 tříd MŠ docházelo 441 dětí (průměrná naplněnost činila 23,2 dítěte/1 třídu). Kapacita mateřské 
školy byla využita na 100%, ředitelka školy využila i zřizovatelem povolenou výjimku z počtu dětí. 
c) Školní jídelna: 
Školní jídelna vařila celkem 494 jídel + 3 diety, které dovážela ze ZŠ Kuřim, Jungmannova 813 
a pouze vydávala. Ke stravování ve školní jídelně bylo zapsáno celkem 468 stravovaných dětí 
z mateřských škol a 29 stravovaných dospělých zaměstnanců z mateřských škol. 
V tom: 

- 3 diety pro „vlastní“ děti dovážené ze ŠJ při ZŠ Kuřim, Jungmannova 813; 
- 28 stravovaných dětí z MŠ Jinačovice + 2 dospělí, kterým se strava vařila a vyvážela. 

Školní jídelna vařila vlastní mateřské škole a Mateřské škole, Jinačovice, okres Brno - venkov, 
příspěvkové organizaci, dále dovážela a vydávala 3 dietní obědy ze ŠJ při Základní škole, Kuřim, 
Jungmannova 813, okres Brno - venkov, příspěvkové organizaci. 
Kapacita školní jídelny byla využita na 98,8%. 
d) Zápis na školní rok 2016/2017: 

- datum zápisu    10. 3. 2016 od 13:00 do 17:00 hod. 
- počet volných míst   127 (stav ke dni zápisu, v loňském roce 151 volných 

míst) 
- počet zapisovaných dětí  157 dětí (stav ke dni zápisu, v loňském roce 

zapisováno 190 dětí) 
- počet zapsaných - přijatých dětí 127 na celodenní docházku (stav ke dni zápisu, 

v loňském roce přijato 151 dětí) 
- počet nepřijatých   30 dětí (stav ke dni zápisu, v loňském roce nepřijato 

39 dětí) 
- počet odvolání proti rozhodnutí ke KÚ JMK 5 
- počet odvolání, kterým bylo vyhověno 0 
- počet odvolání, kterým nebylo vyhověno 5 (v loňském roce 3 odvolání, z toho 3 

záporně vyřízené). 
Kritéria pro přijetí dětí do mateřské školy, která stanovila ředitelka školy, byla plně v souladu se 
školským zákonem a vyhláškou o MŠ. 
e) Finanční prostředky, se kterými mateřská škola hospodařila v roce 2015: 

- státní rozpočet (MŠMT)     18.161.077 Kč 
- provozní rozpočet (zřizovatel)      5.850.000 Kč 
- investiční dotace (fond investic MŠ, zřizovatel)    3.365.263 Kč. 

 
Přijaté usnesení: 515/2016 - RM bere na vědomí „Výroční zprávu o činnosti Mateřské školy Kuřim, 

Zborovská 887, okres Brno-venkov, příspěvkové organizace za školní rok 
2015/2016“. 

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

15. Výroční zpráva o činnosti škol za školní rok 2015/2016 - ZŠ 
Jungmannova 
(Předkladatel: PaedDr. David Holman, zpracovatel: Mgr. Hana Němcová) 
 
Dle § 10 odst. 3 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném 
a jiném vzdělávání (školský zákon), v platném znění a § 7 vyhlášky č. 15/2005 Sb., kterou se stanoví 
náležitosti dlouhodobých záměrů a výročních zpráv, v platném znění, musí ředitelé základních škol 
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předkládat školské radě a následně po jejím schválení i zřizovateli, „Výroční zprávu o činnosti školy za 
uplynulý školní rok“ (dále jen „VZoČ“). Tuto povinnost nemají ředitelky mateřských škol, ale v minulých 
letech se dohodl zřizovatel s ředitelkou kuřimské mateřské školy na vypracování VZoČ a zaslání radě 
města ve stejném termínu, jako ředitelé základních škol. Výroční zprávy slouží k základní orientaci 
o činnosti školy, využívání jejich kapacity, výukových programech, počtu tříd, dětí a žáků, 
kvalifikovanosti pedagogických pracovníků, o dalším vzdělávání pedagogických pracovníků a akcích 
pořádaných školou.  
Pro radu města uvádím pouze základní data, protože jednotlivé výroční zprávy jsou přílohou 
k podrobnějšímu prostudování. VZoČ jsou uloženy u referentky KÚ - školství Mgr. Hany Němcové 
(2 NP, dveře č. 317). Přílohami VZoČ obvykle jsou: 

- Zpráva o hospodaření za rok 2015; 
- Inspekční zprávy (pokud proběhla kontrola školy ČŠI); 
- Protokoly z kontrol pověřenými orgány (pokud proběhly). 

 
2. Základní škola, Kuřim, Jungmannova 813, okres Brno-venkov, příspěvková organizace. 
 
    Základní informace 
 

Funkce Jméno a příjmení Pracoviště Provoz školy 

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

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

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

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

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

Hospodářka, účetní Jana Lahodová (do 31. 3. 15) externí zaměstnanec  

Hospodářka, účetní Eliška Homolová (od 1. 4. 2015) externí zaměstnanec  

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

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

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

 
   Školní poradenské pracoviště „Pavučinka“ 
 

Funkce Jméno a příjmení Pracoviště 

Vedoucí - speciální pedagog Mgr. Ilona Mikelová Jungmannova 813 

Psycholog Mgr. Marie Bursová Jungmannova 813 

Výchovná poradkyně - kariérní poradkyně RNDr. Hana Bytešníková Jungmannova 813 

Metodik prevence Mgr. Michaela Kalinová Jungmannova 813 

Reedukace Mgr. Jarmila Fikarová Jungmannova 813 

Reedukace - logopedie Mgr. Jana Mertová Jungmannova 813 

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

 Počet tříd Počet žáků Pr. p. žáků /třídu 

Celkem základní škola 22 518 23,54 

1. stupeň celkem 14 325 23,21 

 z toho na odloučeném pracovišti 3 64 21,33 

 2. stupeň celkem 8 193 24,12 

Celkem školní družina 6 180 30,00 

z toho na odloučeném pracovišti 3 90 30,00 

Nově do 1. ročníku 4 86 21,50 

Ukončilo v 9. ročníku 2 37 18,50 
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Celkem pedagogičtí pracovníci   47 

z toho učitelé 31 

           vychovatelé 6 

           asistenti pedagoga 10 

           trenér 1 

Celkem nepedagogičtí pracovníci 14 

Celkem počet pracovníků za školu 61 

 
a) Kapacita a její využití: 

- základní škola   560 žáků 
- školní družina   210 žáků 
- školní jídelna   750 stravovaných  

Škola má dvě místa výkonu činnosti (Jungmannova 813 a Otevřená 978), kde je celkem 22 tříd, 6 
oddělení školní družiny a 1 školní jídelna. Na odloučeném pracovišti Otevřená 978 jsou umístěny tři 
druhé třídy a tři oddělení ŠD. 
b) Základní škola: 
Ve školním roce 2015/2016 chodilo do 22 tříd 518 žáků (průměrná naplněnost činila 23,54 žáků/1 
třídu). 
Kapacita základní školy byla využita na 92,49%. 
c) Školní družina: 
Do 7 oddělení školní družiny bylo zapsáno 193 žáků (30 žáků/1 oddělení). 
Kapacita školní družiny byla využita na 91,90%. 
d) Školní jídelna:  
Školní jídelna vařila celkem 680 jídel + 13 diet. 
 
Z diet: 

- 2 diety „vlastním“ žákům; 
- 1 dieta MŠ Česká 383; 
- 3 diety MŠ Kuřim, Zborovská 887; 
- 4 diety ZŠ Kuřim, Tyršova 1255; 
- 3 diety ZŠ a MŠ Rozdrojovice 54. 

Ke stravování ve školní jídelně bylo zapsáno 463 stravovaných „vlastních“ žáků školy, 55 
stravovaných „vlastních“ zaměstnanců školy, 153 dětí a žáků + 9 dospělých stravovaných z jiných škol 
(ZŠ a MŠ Rozdrojovice, MŠ Česká) a 24 cizích strávníků, kteří si obědy odebírali do jídlonosičů. 
Kapacita školní jídelny byla využita na 90,66%. 
e) Zápis na školní rok 2016/2017: 

- datum zápisu       15. 1. 2016 od 14:00 do 19:00 
hod. 

- počet zapisovaných      89 dětí (v loňském roce 105 
dětí) 

- počet předpokládaných odkladů povinné školní docházky 18 (v loňském roce 15 
předpokládaných odkladů). 

- počet žáků 1. tříd v novém školním roce 2016/2017  77 žáků/3 třídy (v loňském 
roce do 4 tříd/86 žáků) 

f) Finanční prostředky, se kterými základní škola hospodařila v roce 2015: 
- státní rozpočet (MŠMT, OP VK - EU)     21.830.192,55 Kč 
- provozní rozpočet (zřizovatel)       4.675.000,-- Kč. 

 
Přijaté usnesení: 516/2016 - RM bere na vědomí „Výroční zprávu o činnosti Základní školy, Kuřim, 

Jungmannova 813, okres Brno-venkov, příspěvkové organizace za školní rok 
2015/2016“. 

Hlasováno 
Pro: 4 (D. Sukalovský, D. Holman, L. Ambrož, J. Vlček) Nepřítomen: 1 (P. Ondrášek). 
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16. Výroční zprávy o činnosti škol za školní rok 2015/2016 - ZŠ 
Tyršova 
(Předkladatel: PaedDr. David Holman, zpracovatel: Mgr. Hana Němcová) 
 
Dle § 10 odst. 3 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném 
a jiném vzdělávání (školský zákon), v platném znění a § 7 vyhlášky č. 15/2005 Sb., kterou se stanoví 
náležitosti dlouhodobých záměrů a výročních zpráv, v platném znění, musí ředitelé základních škol 
předkládat školské radě a následně po jejím schválení i zřizovateli, „Výroční zprávu o činnosti školy za 
uplynulý školní rok“ (dále jen „VZoČ“). Tuto povinnost nemají ředitelky mateřských škol, ale v minulých 
letech se dohodl zřizovatel s ředitelkou kuřimské mateřské školy na vypracování VZoČ a zaslání radě 
města ve stejném termínu, jako ředitelé základních škol. Výroční zprávy slouží k základní orientaci 
o činnosti školy, využívání jejich kapacity, výukových programech, počtu tříd, dětí a žáků, 
kvalifikovanosti pedagogických pracovníků, o dalším vzdělávání pedagogických pracovníků a akcích 
pořádaných školou. 
Pro radu města uvádím pouze základní data, protože jednotlivé výroční zprávy jsou přílohou 
k podrobnějšímu prostudování. VZoČ jsou uloženy u referentky KÚ - školství Mgr. Hany Němcové 
(2 NP, dveře č. 317). Přílohami VZoČ obvykle jsou: 

- Zpráva o hospodaření za rok 2015; 
- Inspekční zprávy (pokud proběhla kontrola školy ČŠI); 
- Protokoly z kontrol pověřenými orgány (pokud proběhly). 

 
3. Základní škola Kuřim, Tyršova 1255, okres Brno-venkov, příspěvková organizace. 
 
    Základní informace 
 

Funkce Jméno Pracoviště Provoz školy 

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

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

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

Vedoucí stravování Marie Kamanová Tyršova 1255 6:00 - 14:30 

Hospodářka, účetní Martina Dudáková (do 31. 8. 15) Tyršova 1255 7:00 - 15:30 

Hospodářka, účetní Renata Vrtěnová (od 1. 9. 15) Tyršova 1255 7:00 - 15:30 

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

Mzdová účetní Eva Kameníčková externí zaměstnanec  

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

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

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

 Počet tříd Počet žáků Pr. p. žáků/ třídu 

Celkem základní škola 23 547 23,79 

1. stupeň celkem 15 370 24,66 

z toho na odloučeném pracovišti 7 166 23,71 

2. stupeň celkem 8 177 22,12 

Celkem školní družina 8 192 24,00 

z toho na odloučeném pracovišti 6 150 25,00 

Nově do 1. roč. 3 80 26,66 

z toho na odloučeném pracovišti 3 80 26,66 

Ukončilo v 9. roč. 2 29 14,50 

Celkem pedagogičtí pracovníci  50 (47 + 3 souběžný PP) 

z toho učitelé 31 (29 + 2 souběžný PP) 
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           vychovatelé 8 (7 + 1 souběžný PP) 

           asistenti pedagoga 9 (6 + 3 souběžný PP) 

Celkem nepedagogičtí pracovníci 17 

Celkem počet pracovníků za školu 67 

 
a) Kapacita a její využití: 

- základní škola   675 žáků (500 a 175) 
- školní družina   240 žáků (140 + 40) 
- školní jídelna   900 stravovaných 
- školní jídelna - výdejna 200 stravovaných 

Škola má dvě místa výkonu činnosti (Tyršova 1255 a Komenského 511), kde je celkem 23 tříd, 8 
oddělení školní družiny, školní jídelna a školní jídelna - výdejna. Na odloučeném pracovišti na ulici 
Komenského 511, kde je umístěn 1. a 2. ročník, školní družina a školní jídelna - výdejna. 
b) Základní škola: 
Ve školním roce 2015/2016 chodilo do 23 tříd 547 žáků (průměrná naplněnost činila 23,79 žáků/1 
třídu). 
Kapacita základní školy byla využita na 81,03%. 
c) Školní družina: 
Do 8 oddělení školní družiny bylo zapsáno 192 žáků (24,00 žáků/1 oddělení) 
Kapacita školní družiny byla využita na 79,99%. 
d) Školní jídelna: 
Školní jídelna vařila celkem 653 jídel + 4 diety, které dovážela ze ZŠ Kuřim, Jungmannova 813, 
které pouze vydávala. Ke stravování ve školní jídelně bylo zapsáno celkem 511 stravovaných 
„vlastních“ žáků školy, 45 stravovaných „vlastních“ zaměstnanců školy, 35 studentů ze SOŠ a SOU 
Kuřim a 62 cizích strávníků, kteří si obědy odebírali do jídlonosičů. 
Kapacita školní jídelny byla využita na 72,55%. 
e) Zápis na školní rok 2016/2017: 

- datum zápisu       18. 1. 2016 od 13:00 do 18:00 
hod. 

- počet zapisovaných      90 dětí (v loňském roce 80 
dětí) 

- počet předpokládaných odkladů povinné školní docházky 13 (v loňském roce 19 
předpokládaných odkladů). 

- počet žáků 1. tříd v novém školním roce 2016/2017  59 žáků/3 třídy (v loňském 
roce do 3 tříd/80 žáků) 

f) Finanční prostředky, se kterými základní škola hospodařila v roce 2015: 
- státní rozpočet (MŠMT, OP VK - EU)     21.113.295,90 Kč 
- provozní rozpočet (zřizovatel)       5.450.000,-- Kč 
- investiční dotace (fond investic ZŠ, zřizovatel)     5.852.713,-- Kč. 

 
Přijaté usnesení: 517/2016 - RM bere na vědomí „Výroční zprávu o činnosti Základní školy Kuřim, 

Tyršova 1255, okres Brno-venkov, příspěvkové organizace za školní rok 
2015/2016“. 

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

17. Nový knihovní řád, ceník a provozní řády Městské knihovny 
Kuřim 
(Předkladatel: Mgr. Ing. Drago Sukalovský, zpracovatel: Věra Štěpánová) 
 
Předkládám Radě města návrh změn základních dokumentů Městské knihovny Kuřim a žádám 
o jejich schválení. Dokumenty jsou předkládány v pozměněném znění po 10-ti letech a zohledňují 
požadavky a návrhy zaměstnanců pro práci s uživateli knihovny. 
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Návrh změn není v rozporu se zněním zákona 257/2001 Sb. (knihovní zákon) a dalších prováděcích 
vyhlášek. Knihovní řád si vytváří každá knihovna na základě vlastních provozních podmínek. 
Podtržený text v příloze znamená změnu nebo doplnění původního z roku 2006. 
 
Přílohy: A - dokumenty MKK 
 
Přijaté usnesení: 518/2016 - RM schvaluje předložené dokumenty Městské knihovny Kuřim: 

knihovní řád, ceník, půjčovní dobu, provozní řád CD, provozní řád veřejného 
internetu dle přílohy od 1. 1. 2017. 

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

18. Žádost o poskytnutí dotace z rozpočtu Odboru umění, literatury 
a knihoven MK – v programu VISK3 pro rok 2017 
(Předkladatel: Mgr. Ing. Drago Sukalovský, zpracovatel: Věra Štěpánová) 
 
Předkládám RM Žádost o poskytnutí dotace z rozpočtu Ministerstva kultury  - programu pro knihovny - 
VISK3, která se vztahuje k rozšíření automatizovaného regionálního knihovnického systému v okresu 
Brno-venkov o dalších 9 obecních knihoven (4x nová licence, 5x převod z lokální verze do regionální). 
 
Dotace v bodu: Vlastními prostředky bude zcela hrazená z rozpočtu knihovny na regionální činnost 
v roce 2017. Městu Kuřimi nevzniká žádný finanční závazek. 
Celková částka projektu: 51.183 Kč 
Dotace ve výši:    35.000 Kč 
Vlastními prostředky:  16.183 Kč. 
 
Přílohy: A - popis projektu 

B - žádost 
 
Přijaté usnesení: 519/2016 - RM schvaluje Žádost o poskytnutí dotace z rozpočtu Odboru umění, 

literatury a knihoven MK – v programu VISK3 pro rok 2017. 
Hlasováno 
Pro: 4 (D. Sukalovský, D. Holman, L. Ambrož, J. Vlček) Nepřítomen: 1 (P. Ondrášek). 
 
 
 

19. Město Kuřim - ZŠ Kuřim - vybudování nových výukových 
kapacit – novostavba, 2. etapa – novostavba, Oprava dodatku č. 6 
k SoD 
(Předkladatel: PaedDr. David Holman, zpracovatel: Silvie Peřinová) 
 
Název (předmět) zakázky:  „Město Kuřim - ZŠ Kuřim - vybudování nových výukových 

kapacit - novostavba - 2. etapa: novostavba“ 
Evidenční číslo v knize zakázek: VZ-OI-2015-004 
Zajišťující odbor (ZO): OI 
 
V souvislosti s realizací akce RM dne 16. 11. 2016 schválila uzavření Dodatku č. 6 ke smlouvě o dílo 
z důvodů víceprací a méněprací. 
V soupisu prací ZL č. 31 - méněpráce došlo k početní chybě a položky č. 82 a 88 byly chybně sečteny. 
Původní výše méněprací byla 66.000,78 Kč bez DPH, skutečná výše méněprací má být 
36.240,39 Kč bez DPH. 
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Méněpráce - původní: 

- Doplnění revizních dvířek do SDK podhledu na chodbách a doplnění SDK do stáv. místnosti 2.14
       Méněpráce -66.000,78 Kč bez DPH 

 

- Odpočtu neprovedených chrličů K/11  Méněpráce   -5.346,00 Kč bez DPH 
 

- Výměně servopohonů ÚT pro sladění s MaR  Méněpráce   -5.740,00 Kč bez DPH 
 
Původní výše méněprací  -77.086,78 Kč bez DPH, tj. -93.275,00 Kč vč. DPH 
 

Méněpráce - oprava ZL č. 31: 
 
- Doplnění revizních dvířek do SDK podhledu na chodbách a doplnění SDK do stáv. místnosti 

2.14 ZL č. 31     Méněpráce -36.240,39 Kč bez DPH 
 

- Odpočtu neprovedených chrličů K/11  Méněpráce  -5.346,00 Kč bez DPH 
 

- Výměně servopohonů ÚT pro sladění s MaR  Méněpráce -5.740,00 Kč bez DPH 
 
 
Opravená výše méněprací  -47.326,39 Kč bez DPH, tj. -57.264,93 Kč vč. DPH 
 
              
 
Návrh ceny Dodatku č. 6 
 
Celková výše víceprací   296.787,94 Kč bez DPH, tj.  359.113,41 Kč vč. DPH 
Opravená výše méněprací   -47.326,39 Kč bez DPH, tj.  -57.264,93 Kč vč. DPH 
Celkem Dodatek č. 6   249.461,55 Kč bez DPH, tj.  301.848,48 Kč vč. DPH 
 
Návrh nově sjednané ceny: Cena ze SoD         Dod. č. 1         Dod. č. 2   
Cena celkem bez DPH  29.685.307,00 Kč  29.977.327,00 Kč  30.254.061,77 Kč 
DPH      6.233.914,00 Kč    6.295.238,20 Kč    6.353.352,50 Kč  
Cena celkem vč. DPH:  35.919.221,00 Kč  36.272.565,20 Kč  36.607.414,27 Kč 
 

    Dod. č. 3  Dod. č. 5  Opravený Dodatek č. 6 
Cena celkem bez DPH  30.510.350,55 Kč 30.550.074,11 Kč 30.799.535,66 Kč 
DPH      6.407.173,14 Kč   6.415.515,09 Kč   6 467.902,02 Kč 
Cena celkem vč. DPH:  36.917.523,69 Kč 36.965.589,20 Kč 37.267.437,68 Kč 
 
Přílohy: A – opravený dodatek č. 6 
 
Přijaté usnesení: 520/2016 - RM ruší usnesení č. 493/2016 ze dne 16. 11. 2016 ve věci uzavření 

Dodatku č. 6 v části navýšení ceny díla a schvaluje navýšení ceny díla 
o 301.848,48 Kč vč. DPH na podlimitní veřejnou zakázku „Město Kuřim - ZŠ Kuřim 
- vybudování nových výukových kapacit - novostavba: 2. etapa - novostavba“ se 
společností PKS stavby a.s, se sídlem Brněnská 126/38, 591 01 Žďár nad 
Sázavou, IČ 46980059 z důvodu dle zápisu. 

Hlasováno 
Pro: 4 (D. Sukalovský, D. Holman, L. Ambrož, J. Vlček) Nepřítomen: 1 (P. Ondrášek). 
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20. Žádost o přidělení bytu v Domě s pečovatelskou službou 
(Předkladatel: Mgr. Ing. Drago Sukalovský, zpracovatel: PhDr. Miloslava Bártová) 
 
Od 1. 12. 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 24. 11. 2016. Komise doporučuje 
předloženému návrhu vyhovět. 
 
Přílohy: A - zápis o výběru 

B - zápis ze šetření 
C - pořadník DPS 

 
Přijaté usnesení: 521/2016 - RM schvaluje na základě návrhu komise pro přidělování bytů v Domě 

s pečovatelskou službou Kuřim přidělení bytu v DPS od 1. 12. 2016 dle zápisu. 
Hlasováno 
Pro: 4 (D. Sukalovský, D. Holman, L. Ambrož, J. Vlček) Nepřítomen: 1 (P. Ondrášek). 
 
 
 

22. Rozhodnutí o přidělení zakázky města Kuřimi – vodojem Kuřim II 
(Předkladatel: PaedDr. David Holman, zpracovatel: Ing. Pavla Kubová) 
 
Předmět (název) zakázky: „Kuřim VDJ Kuřim II - rekonstrukce armaturní komory 

a technologie“ 
Evidenční číslo zakázky: IV-OI-2016-009 
Zadavatel: Město Kuřim 
 
Podle vnitřní směrnice Rady města Kuřimi č. S2/2015/RM zadávání veřejných zakázek malého 
rozsahu, bylo zajišťujícím odborem realizováno zadávací řízení na zakázku malého rozsahu na výběr 
zhotovitele projektové dokumentace s názvem „Kuřim VDJ Kuřim II - rekonstrukce armaturní komory 
a technologie“. 
 
Zakázka je kryta finanční částkou z rozpočtu města z ORG 1 332 000 000 „Projekční příprava, 
rekonstrukce kanalizace a vodovody“. 
Výzva byla doručena uchazečům elektronickou poštou s možností předložení nabídky v případě zájmu 
do 14 dní od obdržení výzvy k podání nabídky. Osloveno bylo 8 společností, cenovou nabídku podalo 
7 společností. 
 
Seznam přijatých nabídek je uveden ve zprávě o posouzení a hodnocení nabídek v příloze č. 2. 
 
Posouzení nabídek: 
Prostřednictvím výzvy k podání nabídky byly získány nabídky od 7 uchazečů. Základním hodnotícím 
kritériem pro zadání veřejné zakázky byla nejnižší cenová nabídka. 
 
Na jednání uskutečněném 31. 10. 2016 ve 13:00 hod. hodnoticí komise posuzovala nabídky 
z hlediska splnění požadavků zadavatele uvedených v zadávacích podmínkách, provedla kontrolu 
úplnosti nabídek a došla k závěru, že nabídka společnosti AQUA PROCON, s.r.o., se sídlem 
Palackého třída 12, 612 00 Brno, IČ 46964371, splnila požadavky výzvy a je nabídkou nejvýhodnější. 
 
Zajišťujícím odborem a výběrovou komisí je Radě města Kuřimi doporučena jako nejvhodnější 
nabídka společnosti AQUA PROCON, s.r.o., se sídlem Palackého třída 12, 612 00 Brno, 
IČ 46964371, v hodnotě 510.000 Kč bez DPH, tj. 617.100 Kč vč. DPH, která se umístila na 1. místě 
dle zprávy o posouzení a hodnocení nabídek - vizte příloha č. 2. 
 
Přílohy: A - protokol o otevírání obálek 

B - zpráva o posouzení nabídek 
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Z jednání se vzdálil J. Vlček. 
 
 
Přijaté usnesení: 522/2016 - RM souhlasí s výsledkem hodnocení uvedeným ve Zprávě 

o posouzení a hodnocení nabídek na veřejnou zakázku „Kuřim VDJ Kuřim II - 
rekonstrukce armaturní komory a technologie“ (vypracování projektové 
dokumentace) a souhlasí s uzavřením smlouvy o dílo se společností AQUA 
PROCON, s.r.o., se sídlem Palackého třída 12, 612 00 Brno, IČ 46964371, která 
předložila nejvhodnější nabídku v celkové hodnotě v hodnotě 510.000 Kč bez 
DPH, tj. 617.100 Kč vč. DPH. 

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

23. Dodatek č. 6 k nájemní smlouvě č. 89/08 
(Předkladatel: Mgr. Ing. Drago Sukalovský, zpracovatel: Radka Svobodová) 
 
Předkládáme ke schválení dodatek č. 6 k nájemní smlouvě č. 89/08 ze dne 26. 6. 2002, 
VS 6398308908, s pronajímatelem Správa železniční dopravní cesty, státní organizace, Dlážděná 
1003/7, Praha 1, 110 00, na pronájem pozemku parc. č. 1199 v k. ú. Kuřim, spočívající ve změně 
bankovního spojení pronajímatele od 1. 1. 2017, vedeného u České národní banky, číslo účtu 
14606011/0710. 
 
Přílohy: A - dodatek č. 6 ke smlouvě 
 
Přijaté usnesení: 523/2016 - RM schvaluje uzavření dodatku č. 6 k nájemní smlouvě č. 89/08, 

VS 6398308908. 
Hlasováno 
Pro: 4 (D. Sukalovský, D. Holman, L. Ambrož, J. Vlček) Nepřítomen: 1 (P. Ondrášek). 
 
 
 
 

24. Město Kuřim - ZŠ Kuřim - vybudování nových výukových 
kapacit – novostavba, 2. etapa – novostavba, Dodatek č. 7 k SoD 
(Předkladatel: PaedDr. David Holman, zpracovatel: Silvie Peřinová) 
 
Název (předmět) zakázky:  „Město Kuřim - ZŠ Kuřim - vybudování nových výukových 

kapacit - novostavba - 2. etapa: novostavba“ 
Evidenční číslo v knize zakázek: VZ-OI-2015-004 
Zajišťující odbor (ZO): OI 
 
V souvislosti s realizací akce žádá OI schválení Dodatku č. 7 ke smlouvě o dílo. Předmětem dodatku 
jsou vícepráce neobsažené v původní zadávací dokumentaci a méněpráce. 
 
Na tyto dodatečné stavební práce nebylo, dle nového zákona o zadávání veřejných zakázek, 
provedeno zadávací řízení formou jednacího řízení bez uveřejnění (JŘBU). Dodatečné stavební práce 
spočívají v: 
 
- Doplnění požární ucpávky VZT ZL č. 46 - ve výkazu výměr chyběla požární ucpávka. 

Vícepráce    3.900,00 Kč bez DPH 
Méněpráce  -1.376,00 Kč bez DPH 
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- Doplnění chybějících svítidel a změna svítidel na schodišti ZL č. 47 -mezi PD a výkazem výměr byl 

nesoulad v počtu svítidel. Svítidla budou osazena v počtu dle PD. Dále je v PD uveden špatný typ 
svítidel - není jednotný typ svítidel na schodišti. Bude proveden odpočet 2ks svítidel ve schodišti 
a proveden jednotný typ svítidel. 
Vícepráce  18.479,96 Kč bez DPH 
Méněpráce   -4.573,27 Kč vč. DPH 

 
- Změně požárního obkladu OK mezi okny ZL č. 48 - pro obklad sloupů Z10 a Z11 nelze při 

kontaktním způsobu uchycení protipožárního obkladu bez podkonstrukce použít protipožární 
sádrokartonové desky, jak předpokládá PD. Je nutné použít desky sádrovláknité, které lze 
vzájemně sponkovat bez podkonstrukce. 
Vícepráce    39.627,00 Kč bez DPH 
Méněpráce  -12.393,00 Kč bez DPH 

 
- Neprovedení výměny plastových oken a jejich úprava ZL č. 49 - v PD bylo uvažováno se 

zmenšením dvou stávajících plastových oken ve stávající budově školy z důvodu kolize se 
střechou novostavby. Byl zvolen jednodušší způsob úpravy oken - zaslepení spodních částí oken 
z interiéru stávající školy. 
Vícepráce    13.585,40 Kč bez DPH 
Méněpráce  -20.688,05 Kč bez DPH 

 
- Oprava omítek a podlah v místnostech č. 1.24 a 1.25 ZL č. 50 - po odstranění PVC v budově 

stávající školy byla zjištěna dřevěná podložka tl. 2cm, která musí být odstraněna. Dále budou po 
vybouraných příčkách odstraněny uvolněné a poškozené betony a provedeno doplnění. Oduté 
omítky budou osekány, vč. odstranění stávajícího emailového nátěru. Omítky budou vyspraveny 
a provedena výmalba. 
Vícepráce  29.396,92 Kč bez DPH 

 

- Revizní dvířka stěnová ZL č. 51 - nesoulad výkazu výměr a PD, budou doplněna revizní dvířka 
v souladu s požadavkem PD 
Vícepráce  10.632,76 Kč bez DPH 

 

- Úprava stěny stávající školy v průjezdu do mozaiky a úprava stávajícího pilíře ZL č. 52 - PD 
nezahrnovala úpravu stěny stávající školy v průjezdu a opravu pilíře elektro. Štítová stěna 
v průjezdu bude provedena v mozaikové omítce a stávající pilíř elektro, jehož omítka je poškozená, 
bude opraven a natažen tenkovrstvou šlechtěnou omítkou 
Vícepráce  16.967,93 Kč bez DPH 

 

- Doplnění chybějící opěrné zdi OP5 ZL č. 53 - v PD neřešila opěrnou stěnu mezi vjezdem 
a stávající školou, opěrná stěna bude doplněna. 
Vícepráce  51.241,21 Kč bez DPH 

 

- Doplnění podkonstrukce pod dřevěný obklad jižního schodiště ZL č. 54 - dle PD mělo být na 
venkovní betonové schody provedeno nalepení dřevěných stupnic a podstupnic. Toto řešení není 
vhodné do exteriéru, dřevěné fošny budou osazeny na dřevěný rošt a výška betonových stupňů 
bude snížena o 2 cm. 
Vícepráce  7.905,00 Kč bez DPH 
Méněpráce    -637,50 Kč bez DPH 

 

- Změny venkovních zpevněných ploch ZL č. 55 - PD neobsahuje osazení poklopů stáv. revizních 
šachet do výšky dlažby, bude provedena úprava kanalizačních poklopů do výšky dlažby. Pro 
napojení nových a stáv. dlážděných ploch je nutné provést rozebrání a znovupoložení dlažeb stáv. 
chodníků a provést napojení na stáv. živičné plochy. Po změně směru únikového ocelového 
schodiště nebyl v PD doplněn okapový chodník. Bude doplněno. 
Vícepráce  58.036,36 Kč bez DPH 
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- Větší šíře interiérových a exteriérových parapetů ZL č. 56 - uvažované šíře parapetů dle PD 
neodpovídají skutečnému požadavku provedení, z důvodu dodržení požadovaných přesahů přes 
omítky v interiéru a exteriéru budou dodány parapety větší šíře. 
Vícepráce  27.598,56 Kč bez DPH 

 

- Odpočet dna původní šachty Š1 ZL č. 57 - výkaz výměr obsahoval špatný typ šachtového dna 
u Š1, přímé šachtové dno bylo nahrazeno dnem soutokovým (ZL č. 35). Odpočet přímého 
šachtového dna. 
Méněpráce  -4.684,21 Kč bez DPH  

 

- Odpočet oplechování výtahové šachty ZL č. 58 - nebude provedeno oplechování výtahové šachty. 
Méněpráce  -5.287,50 Kč bez DPH 

 

Celková výše víceprací  277.371,11 Kč bez DPH tj. 335.619,04 Kč vč. DPH 
Celková výše méněprací   -49.639,53 Kč bez DPH tj.  -60.063,83 Kč vč. DPH 
Celkem Dodatek č. 7   227.731,58 Kč bez DPH tj. 275.555,21 Kč vč. DPH 
 
Návrh nově sjednané ceny: 
     Dodatek č. 7   
Cena celkem bez DPH   31.027.267,24 Kč 
DPH       6.515.725,65 Kč 
Cena celkem vč. DPH:   37.542.992,89 Kč 
 

Zakázka je krytá rozpočtem ORG 1303 000 000  44 mil. Kč 
OI doporučuje radě města souhlasit s uzavřením Dodatku č. 7 ke Smlouvě o dílo č. 2015/D/0067. 
 
Přílohy: A - dodatek č. 7 
 
Přijaté usnesení: 524/2016 - RM souhlasí s uzavřením Dodatku č. 7 ke Smlouvě o dílo 

č. 2015/D/0067 na podlimitní veřejnou zakázku „Město Kuřim - ZŠ Kuřim - 
vybudování nových výukových kapacit - novostavba: 2. etapa - novostavba“ se 
společností PKS stavby a.s, se sídlem Brněnská 126/38, 591 01 Žďár nad 
Sázavou, IČ 46980059, který spočívá v navýšení ceny díla o 275.555,21 Kč 
vč. DPH z důvodu dle zápisu. 

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

21. Zpráva o činnosti Wellness Kuřim za rok 2016 
(Předkladatel: Mgr. Ing. Drago Sukalovský, zpracovatel: Ing. Jan Sojka) 
 
Radě města Kuřimi je předkládána zpráva o činnosti Wellness Kuřim za rok 2016. 
 
Přílohy: A - zpráva o činnosti 2016 

B - přehled uvažovaných investic 2017 
C - návštěvnost WK 
D - přehled obratů WK 
E - výsledovka 1. 10. - 31. 10. 2016 
F - úvaha-rozšíření mokrý bar 

 
 
Na jednání se v 14:43 hod. dostavil Ing. J. Sojka – jednatel společnosti Wellness Kuřim. 
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Diskuse: 
J. Sojka – krátce vysvětlil předloženou zprávu o činnosti. 
D. Holman – zná vývoj jiných koupališť? 
J. Sojka – zkusí zjistit. Neví, jestli mu tyto informace někdo poskytne. 
J. Sojka – informoval o plánovaných investicích v roce 2017 (rozšíření mokrého baru ve vnitřním 
areálu, opravy a úpravy venkovního koupaliště). 
D. Holman – v čem spočívá zatraktivnění venkovního koupaliště? 
J. Sojka – nyní stačí revitalizovat šatny, záchody a sprchy, kde poteče i teplá voda. 
K. Torn – navrhuje, aby se zpráva o činnosti Wellness Kuřim předkládala 1x ročně a to 
v březnu/dubnu. 
 
Přijaté usnesení: 525/2016 - RM bere na vědomí zprávu o činnosti Wellness Kuřim za rok 2016. 
Hlasováno 
Pro: 4 (D. Sukalovský, D. Holman, L. Ambrož, J. Vlček) Nepřítomen: 1 (P. Ondrášek). 
 
 
 
 
 
 
 
Starosta ukončil jednání RM v 15:25 hodin. 
 
 
 
 
 
 
 
Mgr. Ing. Drago Sukalovský PaedDr. David Holman 
starosta města místostarosta města 
 
 
 
 
 
 
Ověřovatel zápisu: Bc. Jan Vlček 
 
 
 
 
 
 
V Kuřimi dne 30. 11. 2016 
 
Zapsala: Petra Glosová 
 
 
 
Materiály: 
1 Plnění usnesení Rady města Kuřimi ke dni 23. 11. 2016 
 1A - plnění usnesení RM 
2 Helena Antonínová, Kuřim – nájemní smlouva na dobu neurčitou 
3 Nebytové prostory v objektu kulturního domu na Podlesí – podnájem 
4 Vyřazení majetku města 
 4A - vyřazovací protokoly 
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5 E.ON Distribuce, a.s. – zřízení věcného břemene pro stavbu „Kuřim, Červenáčkova, 
NNk, Droběnová, p. č. 4522“ 

 5A - situace 
 5B - situace 
 5C - smlouva 
6 Dodatek č. 3 ke smlouvě č. 2014/O/0086 – Andrea Pěluchová 
 6A - dodatek 
7 Dodatek č. 1 ke smlouvě č. 2016/O/0006 – KONY trade s.r.o. 
 7A - dodatek 
8 Smlouva o umístění reklamní plochy – REAL GROUP SDK, s.r.o. 
 8A - smlouva 
9 Integrace bezdrátových tísňových osobních hlásičů, v budově Městského úřadu Kuřim 

do PZTS Galaxy, klíčový trezor požární ochrany KTPO 
 9A - cenová nabídka společnosti COMIMPEX s.r.o. 
 9B - cenová nabídka společnosti KELL s.r.o. 
10 Schválení dodatku smlouvy s Věznicí Kuřim 
 10A - dodatek č. 14 smlouvy s Věznicí Kuřim 
11 Jmenování nové vedoucí MKK do funkce 
11/1 Jmenování nové vedoucí MKK do funkce 
12 Žádost o souhlas s vyřazením nepotřebného majetku MŠ Zborovská 
 12A - žádost o souhlas s vyřazením nepotř. majetku 
 12B - seznam majetku navrhovaného k vyřazení 
 12C - vyřazovací protokoly 
13 Žádost o souhlas s vyřazením nepotřebného majetku ZŠ Tyršova 
 13A - žádost o souhl. s vyř. majetku 
14 Výroční zprávy o činnosti škol za školní rok 2015/2016 - MŠ Zborovská 
15 Výroční zpráva o činnosti škol za školní rok 2015/2016 - ZŠ Jungmannova 
16 Výroční zprávy o činnosti škol za školní rok 2015/2016 - ZŠ Tyršova 
17 Nový knihovní řád, ceník a provozní řády Městské knihovny Kuřim 
 17A - dokumenty MKK 
18 Žádost o poskytnutí dotace z rozpočtu Odboru umění, literatury a knihoven MK – 

v programu VISK3 pro rok 2017 
 18A - popis projektu 
 18B - žádost 
19 Město Kuřim - ZŠ Kuřim - vybudování nových výukových kapacit – novostavba, 2. etapa 

– novostavba, Oprava dodatku č. 6 k SoD 
 19A - opravený Dodatek č. 6 
20 Žádost o přidělení bytu v Domě s pečovatelskou službou 
 20A - zápis o výběru 
 20B - zápis ze šetření 
 20C - pořadník DPS 
21 Zpráva o činnosti Wellness Kuřim za rok 2016 
 21A - zpráva o činnosti 2016 
 21B - přehled uvažovaných investic 2017 
 21C - návštěvnost WK 
 21D - přehled obratů WK 
 21E - výsledovka 1. 10. - 31. 10. 2016 
 21F - úvaha-rozšíření mokrý bar 
22 Rozhodnutí o přidělení zakázky města Kuřimi – vodojem Kuřim II 
 22A - protokol o otevírání obálek 
 22B - zpráva o posouzení nabídek 
23 Dodatek č. 6 k nájemní smlouvě č. 89/08 
 24A - dodatek č. 6 ke smlouvě 
24 Město Kuřim - ZŠ Kuřim - vybudování nových výukových kapacit – novostavba, 2. etapa 

– novostavba, Dodatek č. 7 k SoD 
 24A - dodatek č. 7 


