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Z á p i s 
 

ze schůze Rady města Kuřimi č. 41/2016 konané dne 13. 12. 2016 
 
Přítomni: 
Mgr. Ing. Drago Sukalovský – starosta 
PaedDr. David Holman - místostarosta, Ing. Petr Ondrášek, Bc. Jan Vlček – členové rady města. 
 
 
Ing. Karel Torn, CSc. – tajemník úřadu. 
 
 
 
Omluven: Mgr. Ladislav Ambrož. 
 
 
 
Ověřovatel zápisu: Ing. Petr Ondrášek. 
 
 
 
Starosta zahájil zasedání RM v 20:25 hodin, úvodem byli přítomni 4 členové RM, tedy nadpoloviční 
většina. RM je usnášeníschopná. 
 
 
 
Program: 
 

1 Zápis z jednání komise dopravy 

2 MKDS Kuřim - dodatek k nájemní smlouvě se SŽDC 

3 Žádost o souhlas s vyřazením nepotřebného majetku ZŠ Tyršova 

4 Odměna ředitelům škol zřizovaných městem Kuřim za kalendářní rok 2016 

4/1 Odměna ředitelům škol zřizovaných městem Kuřim za kalendářní rok 2016 

5 Město Kuřim - ZŠ Kuřim - vybudování nových výukových kapacit – novostavba, 2. etapa 
– novostavba, nové PBŘ 

6 Návrh na personální posílení odboru investičního 

7 Různé 

 
 
 

1. Zápis z jednání komise dopravy 
(Předkladatel: Mgr. Ing. Drago Sukalovský, zpracovatel: Ing. Jiří Kovář) 
 
Radě města je předložen návrh k projednání zápis z jednání komise dopravy ze dne 28. 11. 2016. 
 
Přílohy: A - zápis z komise dopravy 
 
Diskuse: 
 
Bod č. 1 – schvaluje: 
PRO: 4. 
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Bod č. 2 – bere na vědomí: 
PRO: 4. 
 
Přijaté usnesení: 533/2016 - RM bere na vědomí závěry z jednání komise dopravy ze dne 28. 11. 

2016 v bodech 2.1, 2.2 a schvaluje bod 1 dle zápisu. 
Hlasováno 
Pro: 4 (D. Sukalovský, D. Holman, P. Ondrášek, J. Vlček) Nepřítomen: 1 (L. Ambrož). 
 
 
 

2. MKDS Kuřim - dodatek k nájemní smlouvě se SŽDC 
(Předkladatel: Mgr. Ing. Drago Sukalovský, zpracovatel: Mgr. Radim Novák, DiS.) 
 
Město Kuřim provozuje od roku 2009 kamerový bod na objektu železničního nádraží v Kuřimi. 
V červnu tohoto roku došlo ke změně majitele budovy, kdy České dráhy, a.s. prodaly tuto budovu 
Správě železniční dopravní cesty, státní organizaci. Z tohoto důvodu je potřeba uzavřít dodatek 
k původní nájemní smlouvě, aby byla smluvně ošetřena změna majitele budovy. 
 
Přílohy: A - dodatek nájemní smlouvy 
 
Přijaté usnesení: 534/2016 - RM schvaluje uzavření dodatku k nájemní smlouvě č. 2937930609 

řešící provoz kamerového bodu MKDS Kuřim na objektu výpravní budovy na ulici 
Farského č. p. 226 v Kuřimi, který je uzavřen mezi městem Kuřim a Správou 
železniční dopravní cesty, státní organizace, se sídlem Dlážděná 1003/7, 110 00 
Praha, IČ 70994234. 

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

3. 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 o vyřazení nepotřebného majetku, seznam, vyřazovací protokoly 
 
Přijaté usnesení: 535/2016 - 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, P. Ondrášek, J. Vlček) Nepřítomen: 1 (L. Ambrož). 
 
 
 

4. Odměna ředitelům škol zřizovaných městem Kuřim za kalendářní 
rok 2016 
(Předkladatel: PaedDr. David Holman, zpracovatel: Mgr. Hana Němcová) 
 
Ředitelé školských příspěvkových organizací jsou zaměstnanci školské příspěvkové organizace, které 
jsou zároveň statutárním orgánem, jinak řečeno jsou zaměstnanci sami sebe. Nemohou si však sami 
určovat plat a jeho složky, ani přiznávat odměny. Toto je v zákonné pravomoci rady města, která je na 
pracovní místo ředitele školy jmenovala. 
Rada města Kuřimi se v roce 2005 usnesla, že odměnu ředitelům školských příspěvkových organizací 
bude přiznávat jednou ročně, a to koncem kalendářního roku.  
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Z důvodu rovného přístupu, byly vytvořeny pro všechny stejné oblasti hodnocení. Oblasti vycházejí 
mimo jiné i z výroční zprávy o činnosti školy, kterou také projednává rada města, a jsou rozděleny do 
8 okruhů (vizte příloha A). 
Odměna ředitelům škol by měla ocenit jejich aktivitu a práci nad rámec jejich povinností. Kritériem by 
měla být hlavně práce manažerská, dále reprezentace školy, její propagace, naplněnost školy a její 
kapacita, organizace a aktivní podíl na akcích pro děti a žáky nad rámec výuky, včasné 
a bezproblémové plnění požadavků zřizovatele, rychlé a ochotné reagování na podněty ze strany 
rodičů a zákonných zástupců dětí a žáků, dobrá personální politika, která vede ke zkvalitňování výuky 
a provozu školy, údržba svěřeného majetku a jeho využívání nejenom školou, ale i veřejností, aj. 
Odměna sice není nároková složka platu, ale má pro další práci motivační charakter. 
Odměna ředitelům není vyplácena z rozpočtu města, ale z rozpočtu příspěvkové organizace 
nebo z jejího fondu odměn. 
 
Přílohy: A - osnova prioritních oblastí hodnocení 2016 

B - hodnocení práce ředitelů 2016 
 
Diskuse: 
D. Holman – odměna bude ve výši xxxxxx Kč. 
 
Přijaté usnesení: 536/2016 - RM schvaluje ředitelce Mateřské školy Kuřim, Zborovská 887, okres 

Brno-venkov, příspěvkové organizace Mgr. Lence Slámové odměnu za rok 2016 
ve výši dle zápisu. 

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

4/1. Odměna ředitelům škol zřizovaných městem Kuřim za 
kalendářní rok 2016 
(Předkladatel: PaedDr. David Holman, zpracovatel: Mgr. Hana Němcová) 
 
Diskuse: 
D. Holman – odměna bude ve výši xxxxxx Kč. 
 
Přijaté usnesení: 537/2016 - RM schvaluje řediteli Základní školy, Kuřim, Jungmannova 813, okres 

Brno-venkov, příspěvkové organizace Mgr. Richardu Machovi odměnu za rok 2016 
ve výši dle zápisu. 

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

5. Město Kuřim - ZŠ Kuřim - vybudování nových výukových kapacit 
– novostavba, 2. etapa – novostavba, nové PBŘ 
(Předkladatel: PaedDr. David Holman, zpracovatel: Silvie Peřinová) 
 
Po skončení realizace akce Město Kuřim - ZŠ Kuřim - vybudování nových výukových kapacit - 
novostavba, 2. etapa - novostavba, jsme nuceni vyměnit jedny vnitřní spojovací dveře v chodbě. 
Zdůvodnění: 
V projektové dokumentaci pro realizaci stavby, došlo k chybné koordinaci mezi požárně 
bezpečnostním řešením stavby a materiálovým návrhem povrchu stěn v tělocvičně.  
Zvolený a provedený obkladový materiál stěn (dřevo, koberec) a podhledový rošt (dřevo) spadají do 
třídy reakce na oheň D a F a nelze je tak dle schváleného požárně bezpečnostního řešení použít. 
Navrhovaná náprava: 
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Bude upraveno požárně bezpečnostní řešení stavby (PBŘ) - dojde k dodatečnému vytvoření 
samostatného požárního úseku pavilonu tělovýchovy s podlahovou plochou menší než 500m². Toto 
rozdělení umožní ponechání zvolených povrchů v tělocvičně. 
Pro rozdělení objektu na samostatné požární úseky je nutné nahradit současnou interiérovou dveřní 
sestavu, mezi školním pavilonem a spojovacím krčkem, novou dveřní sestavou s požární odolností Ew 
30 DP3 a provést doplnění požárních ucpávek na vedení médii v podhledu nade dveřmi. 
Zvolené řešení bylo vyhodnoceno jako nejekonomičtější a stavebně nejméně náročné. 
Protože se jedná o chybu projektu, vynaložené finanční prostředky budou uplatněny jako náhrada 
škody u projektanta. 
 
Vzhledem k nutnosti provedení výměny dveřní sestavy a souvisejících stavebních prací pro vydání 
kladného stanoviska HZS ke kolaudaci novostavby, navrhuje OI radě města, v souladu s interní 
směrnicí S2/2015/RM Rady města Kuřimi pro zadávání veřejných zakázek malého rozsahu z roku 
2015 dle článku 8 Odlišné postupy, přímo oslovit společnost PKS stavby a.s., která prováděla realizaci 
novostavby. Na stavební práce také drží dle Smlouvy o dílo záruku. Změna dodavatele by znamenala 
technické a ekonomické obtíže. 
Stavební práce budou provedeny na objednávku na základě dohodnuté nabídky. 
Nabídka na výměnu vnitřních dveří v novostavbě byla porovnána s obdobnou nabídkou na dodávku 
hliníkových dveří s požární odolností do budovy MěÚ. 
 
Cena výměny: 
Dod.a mont. stěny H18A1 s požární odolností EW30DP1+C  144.950 Kč bez DPH 
Demontáž a likvidace původní AL stěny bez pož. odolnosti      9.450 Kč bez DPH 
Stavební úpravy: 
začištění a zakrytí montážní spáry, doplnění požárních ucpávek, 
úprava podhledu, oprava podlahové krytiny      36.178 Kč bez DPH 
Předpokládaná cena výměny      190.578 Kč bez DPH 
         230.600 Kč vč. DPH 
 
Termín: předpokládaný termín výměny je 13. ledna 2017, poté bude požádáno o kolaudaci. 
Termín zahájení výuky v novostavbě se předpokládá od 1. 2. 2017, dne 29. 1. 2017 proběhne 
slavnostní předání vysvědčení. 
 
Přílohy: A – půdorys dveře 
 
 
Na jednání se dostavil v 20:40 hod. S. Bartoš – vedoucí odboru investičního. 
 
 
Diskuse: 
S. Bartoš – jedná se o nejrychlejší a nejlevnější řešení. Vynaložené finanční prostředky budou 
uplatňovány na projektantovi, jedná se o chybu projektu. 
 
Přijaté usnesení: 538/2016 - RM schvaluje odlišný postup ve smyslu ust. čl. 8 směrnice 

S2/2015/RM o zadávání zakázek malého rozsahu na výměnu protipožárních dveří 
týkající se akce „Město Kuřim - ZŠ Kuřim - vybudování nových výukových kapacit - 
novostavba: 2. etapa - novostavba“ a zadání této zakázky společnosti 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, P. Ondrášek, J. Vlček) Nepřítomen: 1 (L. Ambrož). 
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6. Návrh na personální posílení odboru investičního 
(Předkladatel: Mgr. Mgr. Ing. Drago Sukalovský, zpracoval: Ing. Karel Torn, CSc.) 
 
Z důvodu podstatného navýšení investičního objemu i počtu investičních akcí od roku 2017, je nutné 
navýšit počet zaměstnanců na odboru investičním o 2 zaměstnance. 
Žádáme o zřízení dvou pracovních míst na odboru investičním jedno na dobu neurčitou a jedno po 
podobu výstavby konkrétní velké akce, tím pádem navýšení počtu zaměstnanců města zařazených do 
Městského úřadu Kuřim na 73, a to od 1. 1. 2017. 
Na odboru investičním je v současné době kritická situace, kdy se kromě „běžných“ investičních akcí 
připravují velké projekty jako výstavba sportovní haly, přístavba ZŠ Jungmannova, rekonstrukce MŠ 
Zborovského, rekonstrukce ulice Legionářská, Husova, rekonstrukce kanalizací, výstavby cyklostezek, 
zahájení rekonstrukce KD a vzhledem k současnému pracovnímu vytížení referentek odboru již není 
v jejich silách řídit tak rozsáhlý objem prací. 
 
Přijaté usnesení: 539/2016 - RM schvaluje dvě nová pracovní místa investičního referenta na 

odboru investičním, Městského úřadu Kuřim a stanovuje celkový počet 
zaměstnanců města Kuřimi zařazených do Městského úřadu Kuřim na 73, a to od 
1. 1. 2017. 

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

7. Různé 
 
P. Ondrášek – žádá kontaktovat provozovatele reklamní světelné tabule na bytovém domě v ul. 
Tyršova. Reklama rozměrů 8 x 3 m svítí ještě o půlnoci, přitom by měla přestat svítit ve 22 hod. 
 
P. Ondrášek – myslí si, že pozice městský architekt by také pomohla práci odboru investičního – 
externista, který bude dokonale znát souvislosti územního plánu. Byl v týdnu na jednání stavební 
komise. Více než 100 českých měst dnes má městského architekta. 
 
 
 
 
 
Starosta ukončil jednání RM v 20:48 hodin. 
 
 
 
 
 
Mgr. Ing. Drago Sukalovský PaedDr. David Holman 
starosta města místostarosta města 
 
 
 
 
 
Ověřovatel zápisu: Ing. Petr Ondrášek 
 
 
 
 
V Kuřimi dne 13. 12. 2016 
 
Zapsala: Petra Glosová 
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Materiály: 
1 Zápis z jednání komise dopravy 
 1A - zápis z komise dopravy č. 11 
2 MKDS Kuřim - dodatek k nájemní smlouvě se SŽDC 
 2A - dodatek nájemní smlouvy 
3 Žádost o souhlas s vyřazením nepotřebného majetku ZŠ Tyršova 
 3A - žádost o vyřazení nepotř. maj., seznam, vyř. protokoly 
4 Odměna ředitelům škol zřizovaných městem Kuřim za kalendářní rok 2016 
 4A - osnova prioritních oblastí hodnocení 2016  
 4B - hodnocení práce ředitelů 2016 
4/1 Odměna ředitelům škol zřizovaných městem Kuřim za kalendářní rok 2016 
5 Město Kuřim - ZŠ Kuřim - vybudování nových výukových kapacit – novostavba, 2. etapa 

– novostavba, nové PBŘ 
 5A - půdorys dveře 
6 Návrh na personální posílení odboru investičního 


