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Z á p i s 
 

ze schůze Rady města Kuřimi č. 2/2017 konané dne 18. 1. 2017 
 
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 14:10 hodin, úvodem byli přítomni 4 členové RM, tedy nadpoloviční 
většina. RM je usnášeníschopná. 
 
 
 
Program: 
 

1 Plnění usnesení Rady města Kuřimi ke dni 11. 1. 2017 

2 Jan Mrkos, Kuřim – schválení nájemní smlouvy 

3 INVESTSERVIS RK s.r.o., Kuřim – dodatek č. 1 k mandátní smlouvě 

4 E.ON Distribuce, a.s. – zřízení věcného břemene pro stavbu „Kuřim, Fučíkova, DPNNk, 
Marek, p. č. 3222/2“ 

5 E.ON Distribuce, a.s. – zřízení věcného břemene pro stavbu „Kuřim, Fučíkova, DPNNk, 
Staněk, p. č. 3218“ 

6 Česká telekomunikační infrastruktura a.s. – zřízení služebnosti inženýrské sítě pro 
stavbu „VPIC Kuřim – parkoviště Komenského“ 

6/1 Česká telekomunikační infrastruktura a.s. – zřízení služebnosti inženýrské sítě pro 
stavbu „VPIC Kuřim – parkoviště Komenského“ 

7 Radnice MěÚ - odlišný postup na dodávku a montáž hliníkových dveří  

8 Oprava VZT jednotky pro větrání sálu v ZUŠ 

9 Veřejné osvětlení stavby I/43 Kuřim-Podlesí, křižovatka - vyčlenění financí 

10 Smlouva o umístění reklamy na silničním zábradlí – DR. OPTIK Moravia s.r.o. 

10/1 Smlouva o umístění reklamy na silničním zábradlí – DR. OPTIK Moravia s.r.o. 

11 Cyklostezka Kuřim - Lipůvka 

11/1 Cyklostezka Kuřim - Lipůvka 

12 Čerpání sociálního fondu na rok 2017 
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13 Pověření k zastupování osoby omezené ve svéprávnosti 

14 Peněžitý dar pro prvního narozeného občana roku 2017 

15 Stanovení oddávacích dnů pro rok 2017 

16 Rozpočtové opatření č. 15 k rozpočtu 2016 

17 Oznámení rezignace na pozici předsedy a člena Komise pro životní prostředí RM Kuřimi 

17/1 Jmenování předsedy Komise pro životní prostředí RM Kuřimi 

18 Žádost o souhlas s termínem a místem konání zápisu žáků k povinné školní docházce - 
ZŠ Tyršova 

19 Žádost o souhlas s termínem a místem konání zápisu žáků k povinné školní docházce - 
ZŠ Jungmannova 

20 Žádost o povolení výjimky z počtu dětí - MŠ Zborovská 

21 Kritéria pro přijímání dětí k předškolnímu vzdělávání - MŠZ 

22 Žádost o schválení termínu a místa podávání žádostí o přijetí dítěte k předškolnímu 
vzdělávání - MŠZ 

23 Žádost o schválení odpisového plánu MŠ Zborovská 

24 Žádost o schválení odpisového plánu ZŠ Jungmannova 

25 Žádost o schválení odpisového plánu ZŠ Tyršova 

26 Žádost o souhlas s vyřazením nepotřebného majetku - ZŠ Jungmannova 

27 Oblasti hodnocení práce ředitelů ZŠ a MŠ v roce 2017 

28 Zpráva o vyřizování stížností a petic za rok 2016 

29 Změna komise pro výběr žadatele o umístění do Domu s pečovatelskou službou 

30 Odměna ředitelce Centra sociálních služeb Kuřim za rok 2016 

31 Iva Mazálková, Kuřim - splátkový kalendář 

32 Zápis komise stavební ze dne 11. 1. 2017 

33 Vnitřní směrnice č. S1/2017/RM Zpracování, evidence a uveřejňování smluv 

34 Schválení uzavření darovací smlouvy 

35 Jindřiška Soukopová, Kuřim – žádost o pronájem pozemku pod prodejním stánkem na 
ul. Legionářská 

35/1 Jindřiška Soukopová, Kuřim – žádost o pronájem pozemku pod prodejním stánkem na 
ul. Legionářská 

36 Novostavba RD v ul. Podhoří, p. č. 1027 v k. ú. - doplnění podkladů 

37 Různé 

 
 
 

1. Plnění usnesení Rady města Kuřimi ke dni 11. 1. 2017 
(Předkladatel: Mgr. Ing. Drago Sukalovský, zpracovatel: Petra Glosová) 
 
Zůstávají nesplněna usnesení, jejíž naplnění závisí na spolupráci s druhou stranou. 
 
Odbor majetkoprávní žádá o prodloužení termínu plnění: 
Usnesení č. 670/2013: 
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OMP se v roce 2017 pokusí naposled přesvědčit Šmerdovi k podpisu smlouvy na věcné břemeno 
k dešťové svodnici na Dílech za sv. Janem. Nepodaří-li se smlouvu uzavřít, bude usnesení zrušeno. 
Z tohoto důvodu OMP žádá o prodloužení termínu plnění usnesení do 31. 12. 2017. 
 
Usnesení č. 541/2015: 
Stavba „Stavební úpravy areálu Neuman el. s.r.o.“ doposud nebyly dokončeny. Dle sdělení stavebníka 
je předpokládaný termín dokončení 31. 8. 2017. Smlouvu o zřízení věcného břemene tedy nelze 
uzavřít. 
Z tohoto důvodu OMP žádá o prodloužení termínu plnění usnesení do 31. 12. 2017. 
 
Usnesení č. 437/2013: 
Dle sdělení investora je stavba dokončena. SŽDC nemá zadaný znalecký posudek, který je nutný 
k uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene.  
Z tohoto důvodu SŽDC žádá o prodloužení termínu plnění usnesení do 30. 11. 2017. 
 
Odbor investiční žádá o prodloužení termínu plnění: 
Usnesení č. 238/2016: 
žádáme o prodloužení termínu plnění na posun DZ na ul. Popkova před bytovým domem č. p. 1001 
na konec zpevněné plochy u příjezdové komunikace. Z důvodu nabytí právní moci stanovení místní 
úpravy provozu na pozemních komunikacích veřejnou vyhláškou až 15. 1. 2017 a nyní trvajících 
mrazů. 
Z tohoto důvodu OI žádá o prodloužení termínu plnění usnesení do 31. 3. 2017. 
 
Usnesení č. 293/2016: 
Dne 6. 9. 2016 Zastupitelstvo města Kuřimi svým usnesením č. 1102/2016 souhlasilo se zahájením 
projekční přípravy investiční akce: „Kuřim, ul. Kpt. Jaroše - rekonstrukce kanalizace a vodovodu“. 
Rada města Kuřimi svým usnesením č. 293/2016 schválila zahájení zadávacího řízení akce: „Kuřim, 
ul. Kpt. Jaroše - rekonstrukce kanalizace a vodovodu“, výzvu a členy komise, s termínem plnění do 
31. 12. 2016. 
Z důvodu koordinace prací při rekonstrukci komunikace II/386 - ul. Legionářská se Správou a Údržbou 
Silnic JMK, byla upřednostněna rekonstrukce kanalizace a vodovodu v této ulici. 
Z tohoto důvodu OI žádá o prodloužení termínu plnění usnesení do 31. 12. 2017. 
 
Přílohy: A - plnění usnesení RM 
 
Přijaté usnesení: 2/2017 - RM bere na vědomí plnění usnesení Rady města Kuřimi ke dni 11. 1. 

2017 a prodlužuje termín plnění usnesení č. 670/2013 a usnesení č. 541/2015 do 
31. 12. 2017, usnesení č. 437/2013 do 30. 11. 2017, usnesení č. 238/2016 do 
31. 3. 2017 a usnesení č. 293/2016 do 31. 12. 2017. 

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

2. Jan Mrkos, Kuřim – schválení nájemní smlouvy 
(Předkladatel: Mgr. Ing. Drago Sukalovský, zpracovatel: Alena Janoušková) 
 
Město Kuřim je většinový spoluvlastník družstevního bytu č. 13, v domě č. p. 851, na ul. Školní 
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 Kuřim jako 51 % 
vlastník stavby rozhoduje o budoucím pronájmu družstevních bytů členům družstva. 
 
Přijaté usnesení: 3/2017 - RM bere na vědomí uzavření „Smlouvy o převodu družstevního podílu“ 

spojeného s členstvím v bytovém družstvu mezi panem Zbyňkem Jakubcem, trvale 
bytem xxxxxxxxxxxx 664 34 Kuřim a panem Janem Mrkosem, trvale bytem xxx 
xxxxxxxxxxxxx 664 34 Kuřim, a schvaluje budoucí pronájem bytové jednotky 
č. 851/13 členu Bytového družstva Školní, družstvo, se sídlem Školní 851/8, 
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664 34 Kuřim, IČ 26283778 - Janu Mrkosovi, trvale bytem xxxxxxxxxxxxxxxxxx 
664 34 Kuřim. 

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

3. INVESTSERVIS RK s.r.o., Kuřim – dodatek č. 1 k mandátní 
smlouvě 
(Předkladatel: Mgr. Ing. Drago Sukalovský, zpracovatel: Alena Janoušková) 
 
Město Kuřim má se společností Ivan Augustin - INVESTSERVIS uzavřenou mandátní smlouvu 
č. 98/2003, jejímž předmětem je úplatné obstarávání uceleného úseku správy bytového fondu města. 
 
Dne 21. 12. 2016 požádal Ing. Ivan Augustin o změnu v osobě účastníka této smlouvy z mandatáře 
Ivana Augustina na INVESTSERVIS RK s.r.o., společnost, jejímž je jednatelem. Dále dává Ing. 
Augustin ke zvážení navýšení jednotkové ceny za spravovanou jednotku, která se od uzavření 
mandátní smlouvy v roce 2003 nezměnila a činí měsíčně 32 Kč za bytovou jednotku + DPH. 
 
OMP navrhuje nyní uzavřít dodatek č. 1 k mandátní smlouvě č. 98/2003, kterým bude změněn 
mandatář na INVESTSERVIS RK s.r.o., se sídlem Školní 850, 664 34 Kuřim, IČ 25553518, neplátce 
DPH. 
Ve věci požadavku na zvýšení ceny za spravovanou jednotku doporučuje OMP toto zohlednit v rámci 
novelizace textu mandátní smlouvy, které je nutné v průběhu letošního roku realizovat vzhledem ke 
stáří smlouvy a legislativním změnám, a to s oběma správci bytového fondu (i Správou bytů Kuřim 
s.r.o.). 
 
Přílohy: A - dodatek č. 1 
 
Přijaté usnesení: 4/2017 - RM schvaluje uzavření „Dodatku č. 1“ k mandátní smlouvě č. 98/2003 ze 

dne 20. 6. 2003, kterým dojde ke změně mandatáře - nově INVESTSERVIS RK 
s.r.o, se sídlem Školní 850, 664 34 Kuřim, IČ 25553518. 

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

4. E.ON Distribuce, a.s. – zřízení věcného břemene pro stavbu 
„Kuřim, Fučíkova, DPNNk, Marek, p. č. 3222/2“ 
(Předkladatel: Mgr. Ing. Drago Sukalovský, zpracovatel: Ing. Vladimíra Fidrmucová) 
 
Projektant Ivan Vávra 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, Fučíkova, DPNNk, Marek, p. č. 3222/2“. 
Stavbou bude mimo jiné dotčen i pozemek, který je ve vlastnictví města Kuřim a to parc. č. 3252/1 
v k. ú. Kuřim - vizte příloha A, B. Z tohoto důvodu je potřeba k pozemku zřídit věcné břemeno. 
Jedná se o zřízení nového odběrného místa na ul. Fučíkova. 
OMP a OI nemá k realizaci projektu námitky. 
Věcné břemeno bude zřízeno k části pozemku parc. č. 3222/2 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. 
Text budoucí smlouvy o zřízení věcného břemene předkládá OMP v příloze C. 
 
Přílohy: A - situace 

B - situace 
C - smlouva 
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Přijaté usnesení: 5/2017 - 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 části pozemku parc. č. 3222/2 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, P. Ondrášek) Nepřítomen: 1 (J. Vlček). 
 
 
 

5. E.ON Distribuce, a.s. – zřízení věcného břemene pro stavbu 
„Kuřim, Fučíkova, DPNNk, Staněk, p. č. 3218“ 
(Předkladatel: Mgr. Ing. Drago Sukalovský, zpracovatel: Ing. Vladimíra Fidrmucová) 
 
Projektant Ivan Vávra 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, Fučíkova, DPNNk, Staněk, p. č. 3218“. 
Stavbou budou mimo jiné dotčeny i pozemky, které jsou ve vlastnictví města Kuřim a to parc. 
č. 3252/1, 3252/6 a 3398/1 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. 3252/1, 3252/6 a 3398/1 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: 6/2017 - 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. 3252/1, 3252/6 a 3398/1 
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, P. Ondrášek) Nepřítomen: 1 (J. Vlček). 
 
 
 

6. Česká telekomunikační infrastruktura a.s. – zřízení služebnosti 
inženýrské sítě pro stavbu „VPIC Kuřim – parkoviště Komenského“ 
(Předkladatel: Mgr. Ing. Drago Sukalovský, zpracovatel: Ing. Vladimíra Fidrmucová) 
 
V rámci stavby „parkoviště na ul. Komenského“ (investor - město Kuřim) byla provedena přeložka 
podzemního komunikačního vedení. S vlastníkem komunikačního vedení (Česká telekomunikační 
infrastruktura a.s.) byla na základě usn. č. 186/2016 uzavřena budoucí smlouva o zřízení služebnosti 
k pozemku parc. č. 2291/1 v k. ú. Kuřim. 
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186/2016 ze dne 4. 5. 2016 
Rada města schvaluje zřízení služebnosti spočívající ve zřízení, provozování, údržbě a opravách 
podzemního komunikačního vedení ve prospěch společnosti Česká telekomunikační infrastruktura 
a.s., se sídlem Olšanská 6, Praha 3, IČ 04084063, jako oprávněné ze služebnosti v rozsahu dle 
přílohy na pozemku parc. č. 2291/1 v k. ú. a obci Kuřim, LV č. 1. Služebnost bude zřízena za 
jednorázovou úhradu ve výši 100 Kč bez DPH na dobu neurčitou, náklady na její zřízení ponese 
investor - město Kuřim. Do doby uzavření smlouvy o zřízení služebnosti bude uzavřena smlouva 
o budoucí smlouvě o zřízení služebnosti inženýrské sítě. 
 
Stavbou byl však dotčen i městský pozemek parc. č. 2311 v k. ú. Kuřim - vizte př. A - GP 
č. 3396/495/2016. Z tohoto důvodu je potřeba zřídit služebnost i na tomto pozemku. 
 
Na základě výše uvedeného OMP doporučuje zrušit usnesení RM č. 186/2016 a schválit nové 
usnesení o zřízení služebnosti dle GP č. 3396/495/2016 za stejných podmínek. 
Služebnost bude zřízena úplatně, na dobu neurčitou, za jednorázovou úhradu v celkové výši 100 Kč 
bez DPH (investorem stavby je město Kuřim). Smlouvu o zřízení služebnosti předkládá OMP v příloze 
B. 
 
Přílohy: A – geometrický plán 

B - smlouva 
 
Přijaté usnesení: 7/2017 - RM ruší usnesení č. 186/2016 ze dne 4. 5. 2016 ve věci zřízení 

služebnosti k pozemku parc. č. 2291/1 v k. ú. a obci Kuřim. 
Hlasováno 
Pro: 4 (D. Sukalovský, D. Holman, L. Ambrož, P. Ondrášek) Nepřítomen: 1 (J. Vlček). 
 
 
 

6/1. Česká telekomunikační infrastruktura a.s. – zřízení služebnosti 
inženýrské sítě pro stavbu „VPIC Kuřim – parkoviště Komenského“ 
(Předkladatel: Mgr. Ing. Drago Sukalovský, zpracovatel: Ing. Vladimíra Fidrmucová) 
 
Přijaté usnesení: 8/2017 - RM schvaluje zřízení služebnosti spočívající ve zřízení, provozování, 

údržbě a opravách podzemního komunikačního vedení ve prospěch společnosti 
Česká telekomunikační infrastruktura a.s. se sídlem Praha 3, Olšanská 6, 
IČ 04084063, jako oprávněné ze služebnosti v rozsahu dle GP č. 3396/495/2016 
k pozemkům parc. č. 2291/1 a 2311 vše v k. ú. a obci Kuřim, LV č. 1. Služebnost 
bude zřízena za jednorázovou úhradu ve výši 100 Kč bez DPH na dobu neurčitou. 

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

7. Radnice MěÚ - odlišný postup na dodávku a montáž hliníkových 
dveří 
(Předkladatel: Mgr. Ing. Drago Sukalovský, zpracovatel: Ing. Renata Havlová) 
 
OI navrhuje radě města, v souladu s interní směrnicí Rady města Kuřimi pro zadávání veřejných 
zakázek malého rozsahu z roku 2015 dle článku 8 Odlišné postupy, provést přímý výběr zhotovitele 
hliníkových dveří na akci „Protipožární prosklené dveře do CHÚC v objektu radnice Kuřim“. 
 
Předmětem akce je provedení výměny 3 ks stávajících plných protipožárních dveří do prostoru 
chráněné únikové cesty typu A (chodby) v 1NP a 2 NP za nové prosklené protipožární dveře s požární 
odolností EI 30DP1. 
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Stávající dvoukřídlé plné protipožární dveře budou demontovány, dále budou vybourány zděné příčky, 
ve kterých jsou dveře osazeny. Příčky budou vybourány celé až po betonový strop. Stávající SDK 
podhled bude ponechán ve stejné úrovni. 
Prostor nad stávajícím SDK podhledem bude uzavřen protipožární konstrukcí s předepsanou 
odolností dle samostatné části projektu - Požárně bezpečnostní řešení. Výsledné provedení bude 
vycházet z již realizovaných prosklených protipožárních dveří v 1. NP. 
Po provedené výměně dveří budou zapraveny a uvedeny do původního stavu všechny povrchy 
okolních konstrukci (podlaha, stěny, podhled), které budou stavbou dotčeny. Po provedení 
navrhovaných stavebních úprav se využití stavby nezmění. 
 
Ve výběrovém řízení na tuto zakázku nebyla podána žádná nabídka, proto bylo toto zadávací řízení 
usnesením RM č. 472/2016 zrušeno. 
Vzhledem k této situaci a na základě získání čtyř nabídek pouze na hliníkové dveře bychom 
navrhovali tento postup: 

- vybrat jako dodavatele hliníkových dveří PKS okna a.s., Brněnská 126/38, 591 39 Žďár nad 
Sázavou. Cena nabídky je 262.917,27 Kč. V ceně je dodávka a montáž hliníkových dveří, 

- zednické práce (zbourání příčky a následné zapravení okolních konstrukcí) na této akci by 
provedla společnost Centrum technických služeb Kuřim. 

Akce bude hrazena z ORG 1242 000 000. Zakázka bude zadána na objednávku. 
 
Přijaté usnesení: 9/2017 - RM schvaluje odlišný postup ve smyslu ustanovení čl. 8 směrnice 

S2/2015/RM  zadání zakázky malého rozsahu na dodávku a montáž 3 ks nových 
prosklených protipožárních dveří s požární odolností EI 30DP1 a schvaluje jako 
zhotovitele PKS okna a.s., Brněnská 126/38, 591 39 Žďár nad Sázavou, 
IČ 65276507 za cenu 262.917,27 Kč vč. DPH. 

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

8. Oprava VZT jednotky pro větrání sálu v ZUŠ 
(Předkladatel: PaedDr. David Holman, zpracovatel: Silvie Peřinová) 
 
Podle interní směrnice Rady města Kuřim č. S2/2015/RM čl. 8 Odlišné postupy OI žádá o zadání 
veřejné zakázky malého rozsahu přímou výzvou jednomu dodavateli, společnosti MMklima s.r.o., 
z důvodu havarijního stavu stávajícího vzduchotechnického zařízení pro větrání sálu. 
OI provedl kontrolní prohlídku VZT jednotky s Ing. Markem ze společnosti MMklima s.r.o., (dodavatel 
klimatizační jednotky do výtvarného a tanečního sálu). 
Aby zařízení spolehlivě zajišťovalo výměnu vzduchu v sále, bude nutné provést tyto opravy: 

- doplnění chybějícího filtru na přívodu (filtrační komora je v potrubí, ale chybí v ní filtrační 
vložka), při objednání budou dodány 3 ks filtračních vložek - zásoba pro pravidelnou výměnu, 

- demontáž stávajících odpadajících izolací VZT potrubí - cca 23 m², 
- montáž nových izolací v celém rozsahu potrubních rozvodů, mimo rozvodů ve stavebních 

konstrukcích - cca 40 m², 
- výměna vadného servopohonu cirkulační klapky, 
- výměna špatné kabeláže mezi frekvenčními měniči a motory. 

 
Cenová nabídka celkem  45.625 Kč bez DPH, tj. 55.206,25 Kč vč. DPH 
Záruka     60 měsíců na provedené práce, na zařízení dle výrobce 
 
OI žádá o vyčlenění finančních prostředků z ORG 1006 000 000 Drobné investice na zajištění 
financování opravy VZT jednotky ve výši 60.000 Kč. 
 
Přílohy: A - nabídka 
 
Přijaté usnesení: 10/2017 - RM schvaluje odlišný postup ve smyslu ust. čl. 8 směrnice S2/2015/RM 

zadání zakázky na opravu VZT jednotky pro větrání sálu v ZUŠ a schvaluje jako 
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dodavatele společnost MMklima s r.o., se sídlem Palackého třída 2630/131, 612 00 
Brno, IČ 29260795 a souhlasí s vyčleněním částky 60.000 Kč z ORG 1006 000 00 
„Drobné investice“ na financování opravy VZT jednotky. 

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

9. Veřejné osvětlení stavby I/43 Kuřim-Podlesí, křižovatka - 
vyčlenění financí 
(Předkladatel: Mgr. Ing. Drago Sukalovský, zpracovatel: Radka Svobodová) 
 
Zastupitelstvo města dne 20. 5. 2008 č. usn. 1068/2008 schválilo spoluúčast města na stavbu 
chodníku k akci „I/43 Kuřim-Podlesí, křižovatka“, kterou zajišťuje Ředitelství silnic a dálnic ČR, ve výši 
200.000 Kč. V roce 2012 došlo k navýšení metrů čtverečních budovaného chodníku a byla dne 24. 1. 
2012 ZM schválena opět investiční akce spolufinancování odbočovacího pruhu Podlesí I/43 ve výši 
810.000 Kč včetně dalšího stavebního objektu veřejného osvětlení za 45.000 Kč bez DPH. 
31. 12. 2012 město od svého závazného stanoviska na úpravy chodníků odstoupilo a souhlasilo 
pouze s částečným spolufinancováním objektu SO 431 veřejné osvětlení. 
 
Z tohoto důvodu žádáme o vyčlenění částky 45.000 Kč bez DPH, t.j. 54.450 Kč včetně DPH na 
financování objektu SO 431 veřejné osvětlení stavby “I/43 Kuřim-Podlesí, křižovatka“ z ORG 1 006 
000 000 Drobné investice. 
 
Diskuse: 
D. Sukalovský – stahuje tento materiál z projednávání. 
 
Návrh usnesení: RM schvaluje vyčlenění částky 54.450 Kč včetně DPH na stavební objekt SO 431 

- veřejné osvětlení stavby I/43 Kuřim-Podlesí, křižovatka, zhotovitel Ředitelství 
silnic a dálnic ČR, Na Pankráci 546/56, 145 00 Praha 4, z ORG 1 006 000 000 
Drobné investice. 

 
 
 

10. Smlouva o umístění reklamy na silničním zábradlí – DR. OPTIK 
Moravia s.r.o. 
(Předkladatel: PaedDr. David Holman, zpracovatel: Mgr. Dagmar Montagová) 
 
Dle schváleného usnesením RM č. 554/2012 ze dne 10. 10. 2012 byla uzavřena smlouva se 
společností DR.OPTIK Moravia s.r.o., o umístění reklamy 1 ks reklamního banneru na silničním 
zábradlí na nám. 1. května v Kuřimi na 1 rok, dodatkem č. 1 - 3 byla lhůta prodloužena do 30. 10. 
2016. 
Usnesením č. 448/2016 ze dne 19. 10. 2016 bylo schváleno uzavření dodatku č. 4, kterým se 
prodlužuje termín umístění reklamního banneru do 31. 10. 2017 za celkovou cenu 5.808 Kč (vč. DPH). 
Vzhledem k datu uskutečnitelného zdanitelného plnění uvedeného v dodatku č. 4 a provedené účetní 
uzávěrce roku nebylo možné dodatek č. 4 uzavřít. 
 
Předkládáme RM Kuřimi novou smlouvu o umístění reklamy. Celková cena za umístění 5.808 Kč (vč. 
DPH) je stanovena dle usnesení RM č. 414/2012 ze dne 25. 7. 2012 (400 Kč/1 pole/1 měsíc). 
 
Přílohy: A - smlouva 
 
Přijaté usnesení: 11/2017 - RM ruší usnesení č. 448/2016 ze dne 19. 10. 2016 ve věci uzavření 

dodatku č. 4 se společností DR.OPTIK Moravia s.r.o. 
Hlasováno 
Pro: 4 (D. Sukalovský, D. Holman, L. Ambrož, P. Ondrášek) Nepřítomen: 1 (J. Vlček). 
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10/1. Smlouva o umístění reklamy na silničním zábradlí – DR. OPTIK 
Moravia s.r.o. 
(Předkladatel: PaedDr. David Holman, zpracovatel: Mgr. Dagmar Montagová) 
 
Přijaté usnesení: 12/2017 - RM schvaluje uzavření smlouvy o umístění reklamy na silničním 

zábradlí v Kuřim se společností DR.OPTIK Moravia s.r.o., se sídlem Štěrboholská 
1307/44, 102 00 Praha 15 - Hostivař, IČ 27251349. Umístění reklamní tabule 
v počtu 1 ks v rozsahu 1 pole na nám. 1. května do 30. 10. 2017 za celkovou cenu 
5.808 Kč. 

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

11. Cyklostezka Kuřim - Lipůvka 
(Předkladatel: Mgr. Ing. Drago Sukalovský, zpracovatel: Mgr. Karina Kiesslingová, DiS.) 
 
Mezi schválenými investičními akcemi k realizaci v roce 2017 je projekt Cyklostezka Kuřim - Lipůvka. 
 
V minulých letech jsme byli osloveni zástupci ITI Brněnské metropolitní oblastí i Jihomoravského kraje. 
Oba subjekty v té době tvořily Strategie rozvoje a integrovaly do nich plánované projekty především 
investičního charakteru. Do obou strategií se podařilo naše výhledové investice prosadit. Díky tomu se 
nyní můžeme hlásit do výzvy, kterou vyhlásilo ITI z Integrovaného regionálního operačního programu 
PODPORA CYKLODOPRAVY, ve vazbě na výzvu ŘO IROP č. 50 „Udržitelná doprava - integrované 
projekty ITI“ pro opatření A.6: Cyklistická a pěší doprava. Termín pro podávání žádostí je 13. 2. 2017. 
Výše dotace na uznatelné výdaje je 90%, financovaná ex-post. 
OI doporučuje radě města schválit podání žádosti o dotaci do této výzvy. 
 
Požadavek plynoucí z vypsané výzvy je, aby v případě vybudování meziobecní cyklostezky uzavřely 
dotčené obce mezi sebou smlouvu o spolupráci. Taková smlouva mezi Kuřimí a Lipůvkou byla 
podepsána v roce 2012. Tato Smlouva o spolupráci však nesplňuje podmínky výzvy - poskytovatel má 
vzor Smlouvy o partnerství. Smlouva z roku 2012 byla transponována do přiloženého vzoru 
a odeslána ke schválení poskytovateli. Takováto podoba smlouvy byla následně schválena. 
Nyní je třeba zařídit její podepsání tak, aby mohla být nejpozději do 12. února přiložena k žádosti 

o dotaci. 
 
Přílohy: A - smlouva o partnerství a vzájemné spolupráci 
 
Diskuse: 
D. Sukalovský – stahuje tento materiál z projednávání. 
 
Návrh usnesení: RM schvaluje podání žádosti o dotaci do výzvy ITI 2.1. Bezpečnost dopravy 

a cyklodopravy. 
 
 
 

11/1. Cyklostezka Kuřim - Lipůvka 
(Předkladatel: Mgr. Ing. Drago Sukalovský, zpracovatel: Mgr. Karina Kiesslingová, DiS.) 
 
Diskuse: 
D. Sukalovský – stahuje tento materiál z projednávání. 
 
Návrh usnesení: RM souhlasí s podpisem Smlouvy o partnerství a vzájemné spolupráci Smlouva 

o partnerství a vzájemné spolupráci s obcí Lipůvka za účelem realizace projektu 
„Cyklostezka Kuřim - Lipůvka“. 
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12. Čerpání sociálního fondu na rok 2017 
(Předkladatel: Mgr. Ing. Drago Sukalovský, zpracovatel: Ing. Karel Torn CSc.) 
 
Na základě schváleného statutu sociálního fondu navrhujeme pro rok 2017 jako příděl fixní částku ve 
výši 16.800 Kč na zaměstnance a čerpání formou tzv. konta zaměstnance, tedy čerpání příspěvků dle 
článku 3 Statutu na základě volby zaměstnance. 
Dosud byl radou stanoven příspěvek na stravenky ve výši 40 Kč/stravenka a příspěvek na penzijní 
připojištění ve výši 500 Kč/měsíc, což reálně odpovídá částce 16.800 Kč/zaměstnanec/rok, stejně jako 
v roce 2016. 
 
Přijaté usnesení: 13/2017 - RM schvaluje čerpání sociálního fondu na rok 2017 dle zápisu. 
Hlasováno 
Pro: 4 (D. Sukalovský, D. Holman, L. Ambrož, P. Ondrášek) Nepřítomen: 1 (J. Vlček). 
 
 
 
 

13. Pověření k zastupování osoby omezené ve svéprávnosti 
(Předkladatel: Mgr. Ing. Drago Sukalovský, zpracovatel: DiS. Renáta Malásková) 
 
Pravomocným rozsudkem Okresního soudu Brno - venkov, č. j. P 389/2013-137 ze dne 7. 9. 2015, 
bylo město Kuřim ustanoveno opatrovníkem p. Pavla Jakubce, nar. xxxxxxxxx, bytem xxxxxxxxxxxxx 
xxxxxxxxxx Kuřim, který byl citovaným rozsudkem omezen ve svéprávnosti. Pan Pavel Jakubec je 
poživatelem invalidního důchodu. Rozsudek nabyl právní moci dne 15. 10. 2015, právní moc byla 
vyznačena Okresním soudem Brno-venkov dne 24. 11. 2015. 
 
Usnesením Rady města Kuřimi č. 446/2013 ze dne 10. 7. 2013 byla pověřena zastupováním města 
Kuřimi při výkonu funkce opatrovníka paní Renáta Malásková, DiS., sociální pracovnice odboru 
sociálních věcí a prevence. 
 
Vzhledem k tomu, že p. Maláskové skončí pracovní poměr na MěÚ Kuřim dne 31. 1. 2017, vedoucí 
odboru sociálních věcí a prevence navrhuje, aby zastupováním města Kuřimi, tedy veřejným 
opatrovníkem, byla pověřena paní Jitka Navrátilová, sociální pracovnice odboru sociálních věcí 
a prevence. 
 
Paní Jitka Navrátilová, je s opatrovancem v dlouhodobém kontaktu v rámci komplexní sociální práce 
a pomoci, zná dobře poměry rodiny a spolupracuje dlouhodobě a systematicky i s Domovem pro 
seniory Zastávka u Brna, kde je pan Pavel Jakubec od roku 2012 umístěn. Paní Jitka Navrátilová se 
zastupováním pana Pavla Jakubce, v rozsahu určeném rozhodnutím soudu, souhlasí. 
 
Přílohy: A - rozsudek 
 
Přijaté usnesení: 14/2017 - RM pověřuje Jitku Navrátilovou, sociální pracovnici Odboru sociálních 

věcí a prevence Městského úřadu Kuřim, zastupováním města Kuřimi při výkonu 
funkce opatrovníka občana, který byl omezen ve svéprávnosti. 

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

14. Peněžitý dar pro prvního narozeného občana roku 2017 
(Předkladatel: Mgr. Ing. Drago Sukalovský, zpracovatel: Mgr. Lenka Krejčová) 
 
Odbor správní a vnitřních věcí, navrhuje poskytnout prvnímu občanovi roku 2017 peněžitý dar 
v hodnotě 5.000 Kč. Jedná se o „tradici“, která byla zavedena v roce 2000. Dřívější věcné dary 
nahradily od roku 2009 dary formou finančních hotovosti ve výši 5.000 Kč. První narozený občan 
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Kuřimi bude určen ze sestavy narozených občanů za měsíc leden 2017, získané přenosem dat 
z AISEO (agendového informační systém evidence obyvatel), případně dle rodného listu. 
 
Přijaté usnesení: 15/2017 - RM schvaluje prvnímu narozenému občanovi města Kuřimi v roce 2017 

peněžitý dar ve výši 5.000 Kč. 
Hlasováno 
Pro: 3 (D. Sukalovský, L. Ambrož, P. Ondrášek)  Proti: 1 (D. Holman) 
Nepřítomen: 1 (J. Vlček). 
 
 
 

15. Stanovení oddávacích dnů pro rok 2017 
(Předkladatel: Mgr. Ing. Drago Sukalovský, zpracovatel: Mgr. Lenka Krejčová) 
 
Odbor správní a vnitřních věcí navrhuje na schválení oddávací dny pro rok 2017 dle přiloženého 
seznamu. 
 
Přílohy: A - oddávací dny 2017 
 
Přijaté usnesení: 16/2017 - RM schvaluje termíny oddávacích dnů pro rok 2017. 
Hlasováno 
Pro: 4 (D. Sukalovský, D. Holman, L. Ambrož, P. Ondrášek) Nepřítomen: 1 (J. Vlček). 
 
 
 

16. Rozpočtové opatření č. 15 k rozpočtu 2016 
(Předkladatel: Mgr. Ing. Drago Sukalovský, zpracovatel: Ing. Aleš Varmužka) 
 
V příloze se nachází návrh na provedení závěrečného rozpočtového opatření k rozpočtu roku 2016. 
 
Přílohy: A – rozpočtové opatření 
 
Přijaté usnesení: 17/2017 - RM schvaluje rozpočtové opatření č. 15 k rozpočtu města na rok 2016, 

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

17. Oznámení rezignace na pozici předsedy a člena Komise pro 
životní prostředí RM Kuřimi 
(Předkladatel: PaedDr. David Holman, zpracovatel: Petra Glosová) 
 
Dne 6. 1. 2017 byla podána rezignace pana Ing. Dalibora Šafaříka, Ph.D. na pozici předsedy a člena 
Komise pro životní prostředí Rady města Kuřimi. 
 
Přílohy: A - rezignace 
 
Přijaté usnesení: 18/2017 - RM bere na vědomí rezignaci Ing. Dalibora Šafaříka, Ph.D. na pozici 

předsedy a člena Komise pro životní prostředí Rady města Kuřimi a děkuje mu za 
vykonanou práci. 

Hlasováno 
Pro: 4 (D. Sukalovský, D. Holman, L. Ambrož, P. Ondrášek) Nepřítomen: 1 (J. Vlček). 
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17/1. Jmenování předsedy Komise pro životní prostředí RM Kuřimi 
(Předkladatel: Mgr. Ing. Drago Sukalovský, zpracovatel: Ing. Karel Torn CSc.) 
 
Přijaté usnesení: 19/2017 - RM jmenuje předsedou Komise pro životní prostředí RM Kuřimi pana 

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

18. Žádost o souhlas s termínem a místem konání zápisu žáků 
k povinné školní docházce - ZŠ Tyršova 
(Předkladatel: PaedDr. David Holman, zpracovatel: Mgr. Hana Němcová) 
 
Dle § 36 odst. 4 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném 
a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů, se zápis žáků k povinné školní 
docházce musí, od 01. 01. 2017, konat v době od 1. dubna do 30. dubna (dříve od 15. ledna do 15. 
února). V této době je zákonný zástupce dítěte povinen ho přihlásit k povinné školní docházce. 
Nově musí ředitel základní školy požádat zřizovatele školy o souhlas s termínem a místem konání 
zápisu. 
Z toho důvodu ředitel Základní školy Kuřim, Tyršova 1255, okres Brno - venkov, příspěvkové 
organizace, Mgr. Stanislav Plchot, požádal Radu města Kuřimi o výše zmiňovaný souhlas. 
 
Termín zápisu k povinné školní docházce do Základní školy Kuřim, Tyršova 1255, okres Brno - 
venkov, příspěvkové organizace pro školní rok 2017/2018 se bude konat dne 3. 4. 2017 v budově 
základní školy na ulici Komenského 511/40 v době od 13:00 do 18:00 hod. 
 
O podmínkách zápisu budou zákonní zástupci žáků základními školami včas informováni způsobem 
v místě obvyklém. 
 
Termín a místo konání zápisu, byl projednán komisí školskou dne 10. 1. 2017. 
 
Přílohy: A - žádost o schválení termínu a místa zápisu 2017 
 
Přijaté usnesení: 20/2017 - RM souhlasí s termínem a místem konání zápisu žáků k povinné školní 

docházce do Základní školy Kuřim, Tyršova 1255, okres Brno - venkov, 
příspěvkové organizace na školní rok 2017/2018 dle žádosti. 

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

19. Žádost o souhlas s termínem a místem konání zápisu žáků 
k povinné školní docházce - ZŠ Jungmannova 
(Předkladatel: PaedDr. David Holman, zpracovatel: Mgr. Hana Němcová) 
 
Dle § 36 odst. 4 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném 
a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů, se zápis žáků k povinné školní 
docházce musí, od 1. 1. 2017, konat v době od 1. dubna do 30. dubna (dříve od 15. ledna do 15. 
února). V této době je zákonný zástupce dítěte povinen ho přihlásit k povinné školní docházce. 
Nově musí ředitel základní školy požádat zřizovatele školy o souhlas s termínem a místem konání 
zápisu. 
Z toho důvodu ředitel Základní školy, Kuřim, Jungmannova 813, okres Brno - venkov, příspěvkové 
organizace, Mgr. Richard Mach, požádal Radu města Kuřimi o výše zmiňovaný souhlas (vizte příloha 
A). 
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1. Termín zápisu k povinné školní docházce do Základní školy, Kuřim, Jungmannova 813, okres Brno 
- venkov, příspěvkové organizace pro školní rok 2017/2018 se bude konat dne 3. 4. 2017 v budově 
základní školy na ulici Jungmannova 813/5 v době od 13:00 do 19:00 hod. 
 
O podmínkách zápisu budou zákonní zástupci žáků základními školami včas informováni způsobem 
v místě obvyklém. 
 
Termín a místo konání zápisu, byl projednán Komisí školskou dne 10. 1. 2017. 
 
Přílohy: A - žádost o schválení termínu a místa zápisu 2017 
 
Přijaté usnesení: 21/2017 - RM souhlasí s termínem a místem konání zápisu žáků k povinné školní 

docházce do Základní školy, Kuřim, Jungmannova 813, okres Brno - venkov, 
příspěvkové organizace na školní rok 2017/2018 dle žádosti. 

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

20. Žádost o povolení výjimky z počtu dětí - MŠ Zborovská 
(Předkladatel: PaedDr. David Holman, zpracovatel: Mgr. Hana Němcová) 
 
Dle § 2 odst. 2 vyhlášky č. 14/2005 Sb., o předškolním vzdělávání, v platném znění, se třída mateřské 
školy naplňuje do počtu 24 dětí. Na základě § 23 odst. 5 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, 
základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), v platném znění, může 
zřizovatel školy povolit výjimku z počtu dětí stanoveného prováděcím právním předpisem + 4 děti. 
V případě nižšího počtu dětí, uhradí zřizovatel zvýšené výdaje na vzdělávací činnost školy, v případě 
vyššího počtu dětí musí být splněny podmínky bezpečnosti a ochrany zdraví a nesmí to být na újmu 
kvalitě vzdělávací činnosti. 
Z důvodu každoročního velkého zájmu o umístění dětí do naší mateřské školy, žádá ředitelka školy 
Mgr. Lenka Slámová zřizovatele o povolení výjimky z počtu dětí pro školní rok 2017/2018 (vizte 
příloha A). 
Výjimku z počtu dětí projednala ředitelka mateřské školy s Komisí školskou dne 10. 1. 2017. 
 
Přílohy: A - výjimka z počtu dětí 2017-18 
 
Přijaté usnesení: 22/2017 - RM povoluje Mateřské škole Kuřim, Zborovská 887, okres Brno-venkov, 

příspěvkové organizaci, výjimku z počtu dětí pro školní rok 2017/2018 dle přílohy. 
Hlasováno 
Pro: 4 (D. Sukalovský, D. Holman, L. Ambrož, P. Ondrášek) Nepřítomen: 1 (J. Vlček). 
 
 
 

21. Kritéria pro přijímání dětí k předškolnímu vzdělávání - MŠZ 
(Předkladatel: PaedDr. David Holman, zpracovatel: Mgr. Hana Němcová) 
 
Ředitelka Mateřské školy Kuřim, Zborovská 887, okres Brno - venkov, příspěvkové organizace, Mgr. 
Lenka Slámová předkládá Radě města Kuřimi „Kritéria pro přijímání dětí k předškolnímu vzdělávání 
a jejich umisťování na jednotlivá místa výkonu činnosti Mateřské školy Kuřim, Zborovská 887, okres 
Brno - venkov, příspěvkové organizace, platná pro školní rok 2017/2018“ (vizte příloha A). 
Kritéria pro přijímání tvoří příspěvková organizace pro případ, kdy počet podaných žádostí o přijetí 
k předškolnímu vzdělávání překročí stanovenou kapacitu maximálního možného počtu přijatých dětí. 
Tvorba kritérií pro přijímání je dle školského zákona zcela v kompetenci ředitelky mateřské školy 
a zřizovateli jsou předkládána pouze na vědomí. „Kritéria pro přijímání“ platná pro školní rok 
2017/2018 předkládá ředitelka mateřské školy spolu s žádostí o schválení termínu zápisu. 
Návrh kritérií k přijímání byl projednán Komisí školskou dne 10. 1. 2017. 
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Přílohy: A - kritéria přijímání 2017-18 
 
Přijaté usnesení: 23/2017 - RM bere na vědomí „Kritéria pro přijímání dětí k předškolnímu 

vzdělávání a jejich umisťování na jednotlivá místa výkonu činnosti Mateřské školy 
Kuřim, Zborovská 887, okres Brno - venkov, příspěvkové organizace, platná pro 
školní rok 2017/2018“ dle návrhu. 

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

22. Žádost o schválení termínu a místa podávání žádostí o přijetí 
dítěte k předškolnímu vzdělávání - MŠZ 
(Předkladatel: PaedDr. David Holman, zpracovatel: Mgr. Hana Němcová) 
 
Dle § 34 odst. 3 a 4 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném 
a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů, požádala ředitelka Mateřské školy 
Kuřim, Zborovská 887, okres Brno - venkov, příspěvkové organizace, Mgr. Lenka Slámová Radu 
města Kuřimi o souhlas s termínem a místo pro podávání žádostí o přijetí dítěte k předškolnímu 
vzdělávání (vizte příloha A). 
Novelou školského zákona je stanoveno, že zápis k předškolnímu vzdělávání se od 1. 1. 2017 musí 
každoročně konat pouze v době od 2. 5. do 16. 5.  
Zápis do všech míst výkonu činnosti Mateřské školy Kuřim, Zborovská 887 na školní rok 2017/2018 se 
bude konat v budově mateřské školy na ulici Zborovská 887 dne 4. 5. 2017 v době od 13:00 do 
17:00 hod. 
Při zápisu zákonní zástupci dítěte předloží rodný list dítěte, občanský průkaz zákonného zástupce 
dítěte, vyplněnou žádost o přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání a evidenční list. Obojí si mohou 
vyzvednout na všech pracovištích mateřské školy od 4. 4. 2017 do 3. 5. 2017 v době od 6:00 do 16:30 
hod.  
Informace o přijímání dětí k předškolnímu vzdělávání budou v jednotlivých budovách mateřské školy 
zveřejněny způsobem v místě obvyklým (nástěnky) a na internetových stránkách školy a města. O 
přijímání dětí k předškolnímu vzdělávání rozhoduje ředitelka mateřské školy dle § 165 odst. 2 písm. b) 
školského zákona. 
Rozhodnutí, kterým se vyhovuje žádosti o přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání (rozhodnutí 
o přijetí), se oznamuje zveřejněním seznamu dětí, pod přiděleným registračním číslem, na 
veřejně přístupném místě, t.j. na nástěnkách jednotlivých míst výkonu činnosti mateřské školy, a to 
po dobu 15 dnů. Součástí rozhodnutí je datum zveřejnění.  
Rozhodnutí o nepřijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání bude zákonným zástupcům dítěte 
doručeno poštou do vlastních rukou do 2. 6. 2017.  
Termín a místo konání zápisu byl projednán komisí školskou dne 10. 1. 2017. 
 
Přílohy: A - žádost o schválení termínu zápisu 2017 
 
Přijaté usnesení: 24/2017 - RM souhlasí s termínem a místem podání žádosti o přijetí dítěte 

k předškolnímu vzdělávání do Mateřské školy Kuřim, Zborovská 887, okres Brno - 
venkov, příspěvkové organizace pro školní rok 2017/2018 dle žádosti. 

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

23. Žádost o schválení odpisového plánu MŠ Zborovská 
(Předkladatel: PaedDr. David Holman, zpracovatel: Mgr. Hana Němcová) 
 
Ředitelka mateřské školy Mgr. Lenka Slámová předložila Radě města Kuřimi ke schválení odpisový 
plán na rok 2017 (vizte příloha A). 
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Přílohy: A - odpisový plán 2017 
 
Přijaté usnesení: 25/2017 - RM schvaluje odpisový plán Mateřské školy Kuřim, Zborovská 887, 

okres Brno - venkov, příspěvkové organizace na rok 2017 dle návrhu. 
Hlasováno 
Pro: 4 (D. Sukalovský, D. Holman, L. Ambrož, P. Ondrášek) Nepřítomen: 1 (J. Vlček). 
 
 
 

24. Žádost o schválení odpisového plánu ZŠ Jungmannova 
(Předkladatel: PaedDr. David Holman, zpracovatel: Mgr. Hana Němcová) 
 
Ředitel základní školy Mgr. Richard Mach předložil Radě města Kuřimi ke schválení odpisový plán na 
rok 2017 (vizte příloha A). 
 
Přílohy: A - odpisový plán 2017 
 
Přijaté usnesení: 26/2017 - RM schvaluje odpisový plán Základní školy, Kuřim, Jungmannova 813, 

okres Brno - venkov, příspěvkové organizace na rok 2017 dle návrhu. 
Hlasováno 
Pro: 4 (D. Sukalovský, D. Holman, L. Ambrož, P. Ondrášek) Nepřítomen: 1 (J. Vlček). 
 
 
 

25. Žádost o schválení odpisového plánu ZŠ Tyršova 
(Předkladatel: PaedDr. David Holman, zpracovatel: Mgr. Hana Němcová) 
 
Ředitel základní školy Mgr. Stanislav Plchot předložil Radě města Kuřimi ke schválení odpisový plán 
na rok 2017 (vizte příloha A). 
 
Přílohy: A - odpisový plán 2017 
 
Přijaté usnesení: 27/2017 - RM schvaluje odpisový plán Základní školy Kuřim, Tyršova 1255, okres 

Brno - venkov, příspěvkové organizace na rok 2017 dle návrhu. 
Hlasováno 
Pro: 4 (D. Sukalovský, D. Holman, L. Ambrož, P. Ondrášek) Nepřítomen: 1 (J. Vlček). 
 
 
 

26. Žádost o souhlas s vyřazením nepotřebného majetku - 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 RM o souhlas s vyřazením nepotřebného majetku (vizte příloha A). 
Seznam majetku navrhovaného k vyřazení vizte příloha B. 
 
Přílohy: A - žádost o souhlas s vyřazením nepotřebného majetku 

B - ZŠJ - Seznam majetku navrhovaného k vyřazení 2016 
 
Přijaté usnesení: 28/2017 - RM souhlasí s vyřazením nepotřebného majetku Základní školy, Kuřim, 

Jungmannova 813, okres Brno - venkov, příspěvkové organizace dle žádosti. 
Hlasováno 
Pro: 4 (D. Sukalovský, D. Holman, L. Ambrož, P. Ondrášek) Nepřítomen: 1 (J. Vlček). 
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27. Oblasti hodnocení práce ředitelů ZŠ a MŠ v roce 2017 
(Předkladatel: PaedDr. David Holman, zpracovatel: Mgr. Hana Němcová) 
 
Každoročně, koncem kalendářního roku, schvaluje RM odměny ředitelům kuřimských škol. Odměny 
jsou nenárokovou složkou platu, ale ředitelé PO, jako svůj vlastní zaměstnavatele, si je nemohou 
přiznat. Toto je v kompetenci zřizovatele školy. Aby bylo možno roční práci ředitelů zhodnotit 
z pohledu zřizovatele, projednal místostarosta města PaedDr. David Holman s ředitelkou a řediteli 
kuřimských školských příspěvkových organizací oblasti hodnocení jejich práce. Tento materiál 
nazvaný „Oblasti hodnocení ředitelů ZŠ a MŠ v roce 2017“ předkládá pan místostarosta Radě města 
Kuřimi ke schválení (vizte příloha A). 
 
S navrhovanými oblastmi hodnocení práce ředitelů ZŠ a MŠ byla seznámena Komise školská dne 
10. 1. 2017. 
 
Přílohy: A- hodnocení ředitelů 2017 
 
Přijaté usnesení: 29/2017 - RM schvaluje „Oblasti hodnocení ředitelů ZŠ a MŠ v roce 2017“ dle 

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

28. Zpráva o vyřizování stížností a petic za rok 2016 
(Předkladatel: Mgr. Ing. Drago Sukalovský, zpracovatel: Ing. Milan Prosecký) 
 
Příjem a vyřizování stížností a petic se na Městském úřadě Kuřim řídí Pravidly pro přijímání 
a vyřizování stížností a Pravidly pro přijímání a vyřizování petic, schválenými v souladu s § 102 odst. 2 
písm. n) zák. č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, Radou města Kuřimi 
č.139/2006 dne 5. 4. 2006. 
 
V roce 2016 byly odborem Kancelář úřadu, který vede centrální evidenci všech stížností a petic, 
evidovány 2 stížnosti. Petice v roce 2016, stejně tak jako v roce 2015, nebyla podána žádná. 
 
STÍŽNOSTI: 
Obě stížnosti vyřídila, podle článku 6 odst. 6 Pravidel pro přijímání a vyřizování stížností, tajemnice 
úřadu, Mgr. Alena Zimmermannová. Stížnosti směřovaly proti nesprávnému úřednímu postupu či 
nevhodnému jednání úředníků Městského úřadu. V obou případech byly stížnosti shledány 
nedůvodnými. 
 
Přijaté usnesení: 30/2017 - RM bere na vědomí zprávu o vyřizování stížností a petic za rok 2016. 
Hlasováno 
Pro: 4 (D. Sukalovský, D. Holman, L. Ambrož, P. Ondrášek) Nepřítomen: 1 (J. Vlček). 
 
 
 

29. Změna komise pro výběr žadatele o umístění do Domu 
s pečovatelskou službou 
(Předkladatel: Mgr. Ing. Drago Sukalovský, zpracovatel: PhDr. Miloslava Bártová) 
 
Z důvodu odchodu členky komise pro výběr žadatele o umístění do Domu s pečovatelskou službou 
Petry Merclové z funkce koordinátora PS navrhuje PhDr. Miloslava Bártová, ředitelka Centra 
sociálních služeb Kuřim na její místo sociálního pracovníka organizace Mgr. Vítězslavu Kubíkovou. 
 
Přílohy: A - složení komise 
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Přijaté usnesení: 31/2017 - RM bere na vědomí složení komise pro výběr žadatele o umístění do 

Domu s pečovatelskou službou na ul. Zahradní 1275 v Kuřimi dle zápisu. 
Hlasováno 
Pro: 4 (D. Sukalovský, D. Holman, L. Ambrož, P. Ondrášek) Nepřítomen: 1 (J. Vlček). 
 
 
 

30. Odměna ředitelce Centra sociálních služeb Kuřim za rok 2016 
(Předkladatel: Mgr. Ing. Drago Sukalovský, zpracovatel: PhDr. Miloslava Bártová) 
 
Ředitelka Centra sociálních služeb Kuřim je zaměstnancem příspěvkové organizace a je zároveň 
statutárním orgánem. Nemůže si sama určovat plat a jeho složky, ani přiznávat odměny. Přiznání 
odměny je v zákonné pravomoci rady města. 
Na základě hodnocení, sledování činnosti ředitelky, jejích aktivitách k občanům, městskému úřadu, 
jiným úřadům a zařízením, za mimořádné práce a úkoly při plnění v oblastech: 

- mimopracovních aktivitách organizace, prezentace organizace a vzdělávání, 
- optimalizace sítě organizační struktury organizace včetně k dosažení úsporných opatření, 
- osobní podíl na realizaci zakázek organizace 

navrhuji RM přiznání odměny ve výši……..…................Kč. 
 
Přílohy: A - podklad odměna 
 
Diskuse: 
Členové rady města se dohodli na výši odměny xxxxxx Kč. 
 
Přijaté usnesení: 32/2017 - RM schvaluje ředitelce Centra sociálních služeb Kuřim, Zahradní 1275, 

Kuřim PhDr. Miloslavě Bártová odměnu za rok 2016 ve výši dle zápisu. 
Hlasováno 
Pro: 4 (D. Sukalovský, D. Holman, L. Ambrož, P. Ondrášek) Nepřítomen: 1 (J. Vlček). 
 
 
 

31. Iva Mazálková, Kuřim - splátkový kalendář 
(Předkladatel: Mgr. Ing. Drago Sukalovský, zpracovatel: Alena Janoušková) 
 
Paní Iva Mazálková, trvale bytem xxxxxxxxxxxxxxx Kuřim byla do 31. 12. 2016 nájemcem obecního 
bytu č. 892/1 (sociální bydlení), 1+kk, umístěného v I. nadzemním podlaží bytového domu č. p. 892, 
893, 1172, 1173 v ul. Tišnovská, který je součástí pozemku parc. č. 2747/1, vše v obci a k. ú. Kuřim. 
Dne 11. 1. 2017 požádala paní Mazálková o uzavření splátkového kalendáře, jehož prostřednictvím 
bude uhrazen dluh na nájemném a paušálním poplatku za služby ve výši xxxxxx Kč. Paní Mazálková 
dluží nájemné a paušální poplatky za služby za měsíc srpen, částečně za měsíc září a dále za celý 
měsíc listopad a prosinec 2016. 
Paní Mazálková navrhuje měsíční splátku ve výši xxxxx Kč. Úroky z prodlení budou řešeny 
samostatně po zaplacení jistiny. 
OMP pro úplnost uvádí: Paní Mazálková požádala v prosinci 2016 o prodloužení nájemní smlouvy. 
Vzhledem k dluhu, který na bytě vázne, nebyla nájemní smlouva prodloužena. OSVP zajistil paní 
Mazálkové ubytování v azylovém domě, ta však azylový dům odmítla. OSVP je známa adresa 
současného pobytu paní Mazálkové. 
 
Ve smyslu § 102 odst. 3 ve spojení s § 85 písm. h) zák. č. 128/2000 Sb., o obcích, rozhoduje 
o dohodách o splátkách se lhůtou splatnosti kratší než 18 měsíců rada města. OMP doporučuje 
splátkový kalendář schválit. Spolu se splátkovým kalendářem nechá OMP podepsat „uznání dluhu“ ve 
smyslu § 2053 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník. 
 
Přijaté usnesení: 33/2017 - RM schvaluje uzavření splátkového kalendáře s paní Ivou Mazálkovou, 

trvale bytem xxxxxxxxxxxxxxx Kuřim, jehož prostřednictvím bude splacen dluh 
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(jistina) na nájemném a paušálním poplatku za služby za byt č. 892/1 v ul. 
Tišnovská, umístěný v I. nadzemním podlaží bytového domu č. p. 892, 893, 1172, 
1173, který je součástí pozemku p. č. 2747/1, vše v obci a k. ú. Kuřim ve výši 
xxxxxxx Kč. Výše splátek bude činit částku xxxxx Kč/měs. 

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

32. Zápis komise stavební ze dne 11. 1. 2017 
(Předkladatel: Mgr. Ing. Drago Sukalovský, zpracovatel: Radka Svobodová) 
 
Dne 11. 1. 2017 proběhlo jednání komise stavební Města Kuřimi  
Na programu bylo projednání žádostí fyzických a právnických osob: 
 

1. Výstavba technické a dopravní infrastruktury sportovního areálu Kuřim 
2. Mycí centrum Hunsgas v Kuřimi 
3. Polyfunkční dům na ul. Legionářská, pozemek parc. č. 1310 v k. ú. Kuřim 
4. Změna č. 1 Územního plánu Kuřim 
5. Novostavba RD na ul. Na Vyhlídce, parc. č. 2468/2 v k. ú. Kuřim 
6. DATOVÉ CENTRUM, KUŘIM, parc. č. 2698/19 v k. ú. Kuřim 
7. Různé 

 
Přílohy: A - zápis komise stavební 
 
Diskuse: 
Bod č. 1 – bere na vědomí: 
PRO: 4. 
 
 
Bod č. 2 – bere na vědomí: 
D. Sukalovský – žádá předložit do komise životního prostředí. 
PRO: 4. 
 
 
Bod č. 3 – bere na vědomí: 
D. Sukalovský – není vyřešeno parkování, žádá projednat v komisi dopravy. 
PRO: 4. 
 
 
Bod č. 4 – bere na vědomí: 
PRO: 4. 
 
 
Bod č. 5 – schvaluje: 
PRO: 4. 
 
 
Bod č. 6 – schvaluje: 
PRO: 4. 
 
Přijaté usnesení: 34/2017 - RM bere na vědomí závěry z jednání komise stavební ze dne 11. 1. 

2017 v bodech 1, 2, 3, 4, a schvaluje body 5, 6. 
Hlasováno 
Pro: 4 (D. Sukalovský, D. Holman, L. Ambrož, P. Ondrášek) Nepřítomen: 1 (J. Vlček). 
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33. Vnitřní směrnice č. S1/2017/RM Zpracování, evidence 
a uveřejňování smluv 
(Předkladatel: Mgr. Ing. Drago Sukalovský, zpracovatel: Mgr. Jana Viktorinová, Ing. Silvie 
Ondrášková) 
 
Dne 1. 11. 2016 schválila Rada města Kuřimi usn. č. 470/2016 Vnitřní směrnici Rady města Kuřimi 
č. S3/2016/RM Zpracování, evidence a uveřejňování smluv. 
 
Po zkušenostech s aplikací této směrnice při uveřejňování smluv v informačním systému registru 
smluv Ministerstva vnitra byla zaznamenána velká administrativní náročnost zaměstnanců 
zajišťujících uveřejňování uzavřených smluv. Zejména se jedná o smlouvy, kde hodnota předmětu 
smlouvy nedosahuje 50 tis. Kč bez DPH. Tyto smlouvy se nemusí dle zákona uveřejňovat v registru 
smluv Ministerstva vnitra, ovšem podle směrnice je v registru smluv povinně uveřejňujeme. 
Je navrhováno zjednodušení procesu zveřejňování smluv a to tak, že smlouvy, kde hodnota předmětu 
smlouvy je 50.000 Kč bez DPH nebo nižší, nebudou uveřejňovány v registru smluv Ministerstva vnitra. 
Tyto smlouvy (kromě výjimek uvedených ve směrnici, které se neuveřejňují) budou uveřejněny 
pracovníkem informatiky pouze na webových stránkách města Kuřimi v sekci Smlouvy prostřednictvím 
katalogu služeb „IT Helpdesk - Smlouvy“. Toto zveřejnění je administrativně méně náročné a zároveň 
bude zachován původní záměr transparentnosti při zveřejňování smluv uzavřených městem Kuřim. 
 
V tomto smyslu byla upravena vnitřní směrnice Rady města Kuřimi č. S1/2017/RM, která je Radě 
města Kuřimi předkládána ke schválení. 
 
Přílohy: A - směrnice S1 2017 RM - vyznačené změny 

B - směrnice S1 2017 RM - zapracované změny 
 
Přijaté usnesení: 35/2017 - RM schvaluje Vnitřní směrnici Rady města Kuřimi č. S1/2017/RM, 

Zpracování, evidence a uveřejňování smluv. 
Hlasováno 
Pro: 4 (D. Sukalovský, D. Holman, L. Ambrož, P. Ondrášek) Nepřítomen: 1 (J. Vlček). 
 
 
 

34. Schválení uzavření darovací smlouvy 
(Předkladatel: Mgr. Ing. Drago Sukalovský, zpracovatel: Petra Glosová) 
 
Město Kuřim obdrželo darem od společnosti E.ON Česká republika, a.s., se sídlem F. A. Gerstnera 
2151/6, 370 49 České Budějovice sadu fotbalových dresů a fotbalových míčů pro žáky. 
Navrhujeme tedy, aby toto vybavení bylo předáno k využití žákům kuřimského fotbalového klubu. 
 
Přílohy: A - darovací smlouva 
 
Přijaté usnesení: 36/2017 - RM souhlasí s uzavřením darovací smlouvy s FC Kuřim, z. s., se sídlem 

U Stadionu 1970/2, 664 34 Kuřim, IČ 49458337 o poskytnutí daru ve formě 
fotbalových dresů a fotbalových míčů pro žáky fotbalového klubu FC Kuřim. 

Hlasováno 
Pro: 4 (D. Sukalovský, D. Holman, L. Ambrož, P. Ondrášek) Nepřítomen: 1 (J. Vlček). 
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35. Jindřiška Soukopová, Kuřim – žádost o pronájem pozemku pod 
prodejním stánkem na ul. Legionářská 
(Předkladatel: Mgr. Ing. Drago Sukalovský, zpracovatel: Ing. Vladimíra Fidrmucová) 
 
Z důvodu ukončení podnikatelské činnosti požádala paní Hana Maslaňáková, bytem xxxxxxxxxxxx 
xxxx, Kuřim, IČ 72405333 o ukončení nájemní smlouvy č. 2013/O/0141 dohodou, ke dni 28. 2. 2017. 
Předmětem nájemní smlouvy je pronájem pozemku parc. č. 1939/2 v k. ú. Kuřim o výměře 23 m

2
. 

Nájemné za rok 2016 činilo částku ve výši 3.183 Kč/rok (138,39 Kč/m
2
/rok). Na tomto pozemku je 

umístěn prodejní novinový stánek tabáku a tisku na ul. Legionářská (naproti Elprumu) - vizte příloha A. 
Tento stánek je zapsaný v katastru nemovitostí pro Jihomoravský kraj, katastrální pracoviště Brno - 
venkov, v obci a k. ú. Kuřim pod evidenčním číslem 1388. 
Paní Maslaňáková se předběžně dohodla na prodeji stánku s paní Soukopovou, která by chtěla 
pokračovat v její činnosti za stejných podmínek. 
Na základě výše uvedeného požádala Jindřiška Soukopová, bytem xxxxxxxxxxxxxx Kuřim, 
IČ 75679825, o pronájem pozemku parc. č. 1939/2 v k. ú. Kuřim o výměře 23 m

2 
za účelem umístění 

prodejního stánku. 
 
OI upozornil, že se předmětný pozemek může stát součástí plánované autobusové zastávky. Z tohoto 
důvodu, by se prodejní stánek musel přemístit na sousední pozemek parc. č. 1939/1 k. ú. Kuřim, což 
je technicky možné. O výše uvedeném byla paní Soukopová informována. 
OMP doporučujeme nájemní smlouvu s paní Maslaňákovou ukončit dohodou k 28. 2. 2017 a vyhlásit 
záměr na pronájem pozemku paní Soukopové za stejných podmínek - nájemné ve výši 3.197 Kč/rok 
(139 Kč/m

2
/rok) s roční valorizací. Nájemní smlouva bude uzavřena na dobu neurčitou s tříměsíční 

výpovědní lhůtou, což je dostačující v případě potřeby přemístění prodejního stánku. 
 
Přílohy: A - situace 
 
Přijaté usnesení: 37/2017 - RM schvaluje ukončení nájemní smlouvy č. 2013/O/0141, jejímž 

předmětem je nájem pozemku parc. č. 1939/2 v k. ú. Kuřim o vým. 23 m
2
 uzavřené 

s paní Hanou Maslaňákovou, bytem xxxxxxxxxxxxxxx Kuřim, IČ 72405333 a to 
dohodou ke dni 28. 2. 2017. 

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

35/1. Jindřiška Soukopová, Kuřim – žádost o pronájem pozemku 
pod prodejním stánkem na ul. Legionářská 
(Předkladatel: Mgr. Ing. Drago Sukalovský, zpracovatel: Ing. Vladimíra Fidrmucová) 
 
Přijaté usnesení: 38/2017 - RM schvaluje záměr na pronájem pozemku parc. č. 1939/2 v k. ú. Kuřim 

o výměře 23 m
2
 paní Jindřišce Soukopové, bytem xxxxxxxxxxxxx Kuřim, 

IČ 75679825, od 1. 3. 2017 za cenu ve výši 3.197 Kč/rok s roční valorizací, na 
dobu neurčitou s tříměsíční výpovědní lhůtou. Hlasováno 

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

36. Novostavba RD v ul. Podhoří, p. č.1027 v k. ú.- doplnění 
podkladů 
(Předkladatel: Mgr. Ing. Drago Sukalovský, zpracovatel: Radka Svobodová) 
 
Dne 12. 12. 2016 projednala komise stavební a následně Rada města dne 21. 12. 2016 záměr 
novostavby rodinného domu v ul. Podhoří na pozemku parc. č. 1027 v k. ú. Kuřim s požadavkem 
prověření dopravního napojení a zpevněním plochy případného vjezdu na pozemku parc. č. 1024, 
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který je v majetku města. 
 
Dne 17. 1. 2017 dodal investor pan Erik Oplt doplňující podklady, které předkládáme k projednání. 
 
Diskuse: 
P. Ondrášek – upozorňoval minule na potřebu dořešení dopravy. Je také třeba, aby se investor 
zavázal, že nepoškodí nebo opraví přilehlou spojnici ulic Jánská a Podhoří, tzv. „Kosovku“, která 
slouží v případě potřeby hasičům a měla by zůstat zachována průjezdná. 
D. Sukalovský – investor nabídl v její horní části zpevnit kostkami stejně jako ve spodní části pan 
Martínek. 
 
Přijaté usnesení: 39/2017 - RM schvaluje záměr novostavby rodinného domu v ulici Podhoří na 

pozemku parc. č. 1027 v k. ú. Kuřim. 
Hlasováno 
Pro: 4 (D. Sukalovský, D. Holman, L. Ambrož, P. Ondrášek) Nepřítomen: 1 (J. Vlček). 
 
 
 

37. Různé 
 
Přijaté usnesení: 40/2017 - RM předkládá a doporučuje ZM schválit návrh rozpočtu města Kuřimi 

na rok 2017. 
 
Přijaté usnesení: 41/2017 - RM předkládá a doporučuje ZM schválit rozpočtové opatření č. 1 

k rozpočtu města Kuřimi pro rok 2017. 
 
 
 
 
 
 
Starosta ukončil jednání RM v 15:25 hodin. 
 
 
 
 
 
 
 
Mgr. Ing. Drago Sukalovský PaedDr. David Holman 
starosta města místostarosta města 
 
 
 
 
 
Ověřovatel zápisu: Ing. Petr Ondrášek 
 
 
 
 
 
 
 
V Kuřimi dne 18. 1. 2017 
 
Zapsala: Petra Glosová 
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Materiály: 
1 Plnění usnesení Rady města Kuřimi ke dni 11. 1. 2017 
 1A - plnění usnesení RM 
2 Jan Mrkos, Kuřim – schválení nájemní smlouvy 
3 INVESTSERVIS RK s.r.o., Kuřim – dodatek č. 1 k mandátní smlouvě 
 3A - dodatek č. 1 
4 E.ON Distribuce, a.s. – zřízení věcného břemene pro stavbu „Kuřim, Fučíkova, DPNNk, 

Marek, p. č. 3222/2“ 
 4A - situace 
 4B - situace 
 4C - smlouva 
5 E.ON Distribuce, a.s. – zřízení věcného břemene pro stavbu „Kuřim, Fučíkova, DPNNk, 

Staněk, p. č. 3218“ 
 5A - situace 
 5B - situace 
 5C - smlouva 
6 Česká telekomunikační infrastruktura a.s. – zřízení služebnosti inženýrské sítě pro 

stavbu „VPIC Kuřim – parkoviště Komenského“ 
 6A - GP č. 3396-495/2016 
 6B - smlouva 
6/1 Česká telekomunikační infrastruktura a.s. – zřízení služebnosti inženýrské sítě pro 

stavbu „VPIC Kuřim – parkoviště Komenského“ 
7 Radnice MěÚ - odlišný postup na dodávku a montáž hliníkových dveří  
8 Oprava VZT jednotky pro větrání sálu v ZUŠ 
 8A - nabídka 
9 Veřejné osvětlení stavby I/43 Kuřim-Podlesí, křižovatka - vyčlenění financí 
11 Smlouva o umístění reklamy na silničním zábradlí – DR. OPTIK Moravia s.r.o. 
 11A - smlouva 
10/1 Smlouva o umístění reklamy na silničním zábradlí – DR. OPTIK Moravia s.r.o. 
11 Cyklostezka Kuřim - Lipůvka 
 11A - smlouva o partnerství a vzájemné spolupráci 
11/1 Cyklostezka Kuřim - Lipůvka 
12 Čerpání sociálního fondu na rok 2017 
13 Pověření k zastupování osoby omezené ve svéprávnosti 
 13A - rozsudek 
14 Peněžitý dar pro prvního narozeného občana roku 2017 
15 Stanovení oddávacích dnů pro rok 2017 
 15A - oddávací dny 2017 
16 Rozpočtové opatření č. 15 k rozpočtu 2016 
 16A - rozpočtové opatření č. 15 
17 Oznámení rezignace na pozici předsedy a člena Komise pro životní prostředí RM Kuřimi 
 17A - rezignace 
17/1 Jmenování předsedy Komise pro životní prostředí RM Kuřimi 
18 Žádost o souhlas s termínem a místem konání zápisu žáků k povinné školní docházce - 

ZŠ Tyršova 
 18A - žádost o schválení termínu a místa zápisu 2017 
19 Žádost o souhlas s termínem a místem konání zápisu žáků k povinné školní docházce - 

ZŠ Jungmannova 
 19A - žádost o schválení termínu a místa zápisu 2017 
20 Žádost o povolení výjimky z počtu dětí - MŠ Zborovská 
 20A - výjimka z počtu dětí 2017-18 
21 Kritéria pro přijímání dětí k předškolnímu vzdělávání - MŠZ 
 21A - kritéria přijímání 2017-18 
22 Žádost o schválení termínu a místa podávání žádostí o přijetí dítěte k předškolnímu 

vzdělávání - MŠZ 
 22A - žádost o schválení termínu zápisu 2017 
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23 Žádost o schválení odpisového plánu MŠ Zborovská 
 23A - odpisový plán 2017 
24 Žádost o schválení odpisového plánu ZŠ Jungmannova 
 24A - odpisový plán 2017 
25 Žádost o schválení odpisového plánu ZŠ Tyršova 
 25A - odpisový plán 2017 
26 Žádost o souhlas s vyřazením nepotřebného majetku - ZŠ Jungmannova 
 26A - žádost o souhlas s vyřazením nepotřebného majetku 
 26B - seznam majetku navrhovaného k vyřazení 2016 
27 Oblasti hodnocení práce ředitelů ZŠ a MŠ v roce 2017 
 27A - hodnocení ředitelů 2017 
28 Zpráva o vyřizování stížností a petic za rok 2016 
29 Změna komise pro výběr žadatele o umístění do Domu s pečovatelskou službou 
 29A - složení komise 
30 Odměna ředitelce Centra sociálních služeb Kuřim za rok 2016 
 30A - podklad odměna 
31 Iva Mazálková, Kuřim - splátkový kalendář 
32 Zápis komise stavební ze dne 11. 1. 2017 
 32A - zápis komise stavební  
33 Vnitřní směrnice č. S1/2017/RM Zpracování, evidence a uveřejňování smluv 
 33A - směrnice S1 2017 RM - vyznačené změny 
 33B - směrnice S1 2017 RM - zapracované změny 
34 Schválení uzavření darovací smlouvy 
 34A - darovací smlouva 
35 Jindřiška Soukopová, Kuřim – žádost o pronájem pozemku pod prodejním stánkem na 

ul. Legionářská 
 35A - situace 
35/1 Jindřiška Soukopová, Kuřim – žádost o pronájem pozemku pod prodejním stánkem na 

ul. Legionářská 
36 Novostavba RD v ul. Podhoří, p. č. 1027 v k. ú. - doplnění podkladů 


