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Z á p i s 
 

ze schůze Rady města Kuřimi č. 10/2017 konané dne 21. 3. 2017 
 
Přítomni: 
Mgr. Ing. Drago Sukalovský – starosta 

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

MSc. – členové rady města. 
 
 
Ing. Karel Torn, CSc. – tajemník úřadu. 
 
 
 
Ověřovatel zápisu: Mgr. Ladislav Ambrož. 
 
 
 
Starosta zahájil zasedání RM v 20:19 hodin, úvodem bylo přítomno 5 členů RM, tedy nadpoloviční 
většina. RM je usnášeníschopná. 
 
 
 
 
Program: 
 

1 Zápis z komise dopravy ze dne 6. 3. 2017 

2 Odkup použité výpočetní techniky ze zkušební místnosti autoškol v kancelářském 
komplexu na ul. Šumavská 416/15, 628 00 Brno 

2/1 Odkup použité výpočetní techniky ze zkušební místnosti autoškol v kancelářském 
komplexu na ul. Šumavská 416/15, 628 00 Brno 

3 Sazebník úhrad za poskytování informací podle zák. č. 106/1999 Sb., o svobodném 
přístupu k informacím 

4 Odstranění lávky ve Wellness Kuřim – drobné investice 

5 Vyhlášení soutěže „Vaše cesty jinými městy – nápady pro Kuřim!“ 

6 Zřízení nového pracovního místa na OSVP 

7 Úprava studniční vody pro Wellness Kuřim 

8 Smlouva o poskytování služeb 

 
 
 

1. Zápis z komise dopravy ze dne 6. 3. 2017 
(Předkladatel: Mgr. Ing. Drago Sukalovský, zpracovatel: Ing. Jiří Kovář) 
 
Radě města Kuřimi je předložen zápis z jednání komise dopravy ze dne 6. 3. 2017. 
 
Přílohy: A - zápis z komise dopravy č. 2/2017 
 
Diskuse: 
Bod č. 1.1. – bere na vědomí: 
PRO: 5. 
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Bod č.1.2. schvaluje: 
J. Vlček – kde bude DZ umístěna? Měla by být dál od křižovatky s ul. Legionářská. 
PRO: 5. 
 
 
Bod č. 2 – bere na vědomí: 
PRO: 5. 
 
 
Bod č. 3 – schvaluje: 
D. Holman – nesouhlasí s odstraněním DZ. 
PRO: 1 (D. Sukalovský), PROTI 2 (D. Holman, P. Ondrášek), ZDRŽELI SE 2 (L. Ambrož, J. Vlček). 
Nebylo schváleno. 
 
 
Bod č. 4 – bere na vědomí: 
PRO: 5. 
 
 
Bod č. 5 – nebyl projednáván. 
 
 
Bod č. 6 – schvaluje: 
PRO: 5. 
 
Přijaté usnesení: 122/2017 - RM bere na vědomí zápis z jednání komise dopravy ze dne 6. 3. 2017 

v bodech 1.1, 2, 4.1 a 4.2, schvaluje body 1.2 a 6 a neschvaluje bod 3, dle 
zápisu v příloze. 

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

2. Odkup použité výpočetní techniky ze zkušební místnosti autoškol 
v kancelářském komplexu na ul. Šumavská 416/15, 628 00 Brno 
(Předkladatel: Mgr. Ing. Drago Sukalovský, zpracovatel: Bc. Radek Jízdný) 
 
Usnesením RM č. 102/2015 je ode dne 1. 6. 2015 provozována zkušební místnost autoškol 
v kancelářském komplexu na ul. Šumavská 416/15, 628 00 Brno. Výpočetní technika, 10x PC 
jednotka a 10x LCD, která v tomto prostoru slouží pro výkon zkušebních testů žadatelů o řidičské 
oprávnění, byla po dohodě s provozovateli autoškol panem Milošem Navrátilem, IČ 28270983, se 
sídlem Brno - Žabovřesky, Minská 147/37, PSČ 616 00 a panem Mgr. Janem Ireinem, IČ 01464957, 
se sídlem Brno - Židenice, Valtická 4144/5, PSČ 628 00 bezplatně k 1. 7. 2015 zapůjčena. Oba 
uvedené subjekty se nyní obrací na město Kuřim s možností odprodeje této výpočetní techniky. 
Zajišťující odbor, který tuto techniku spravuje, si od pana Navrátila, který zapůjčil většinu techniky do 
zkušební místnosti, vyžádal doklady ke koupi (příloha A) a posoudil její současný technický stav. 
Jedná se o repasované, ale značkové PC Compaq a monitory značek Dell a HP podrobně uvedených 
v příloze B. Zajišťující odbor konstatuje, že technika je v celkově dobrém stavu s dostatečným 
výkonem i pro zajištění výkonu testů žadatelů v dalším období. Nyní i s určitou rezervou do budoucna 
splňuje technické požadavky Ministerstva dopravy. Na základě posouzení jednotlivých komponentů 
uvedené techniky, doporučuje zajišťující odbor radě města schválit následující dvojici usnesení. 
V případě neschválení uvedených usnesení bude muset zajišťující odbor tuto techniku neprodleně 
vrátit subjektům autoškol a podobnou techniku do zkušební místnosti stejně zakoupit, tak aby nedošlo 
k přerušení provozu tohoto pracoviště. Akce je kryta finanční částkou z ORG 9062000000. 
 
 



 
 

 

3 

Přílohy: A – doklady k odprodeji 
 B – technika podrobně 

C – návrh smlouvy - Navrátil 
D – návrh smlouvy- Irein 

 
Přijaté usnesení: 123/2017 - RM schvaluje uzavření kupní smlouvy použité výpočetní techniky dle 

přílohy mezi městem Kuřim a společností Středisko bezpečné jízdy s.r.o., se 
sídlem Minská 147/37, 616 00 Brno - Žabovřesky, IČ 28270983 pro potřeby 
zkušební místnosti autoškol v kancelářském komplexu na ul. Šumavská 416/15, 
628 00 Brno v celkové hodnotě 54.160 Kč vč. DPH. 

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

2/1. Odkup použité výpočetní techniky ze zkušební místnosti 
autoškol v kancelářském komplexu na ul. Šumavská 416/15, 628 00 
Brno 
(Předkladatel: Mgr. Ing. Drago Sukalovský, zpracovatel: Bc. Radek Jízdný) 
 
Přijaté usnesení: 124/2017 - RM schvaluje uzavření kupní smlouvy použité výpočetní techniky dle 

přílohy mezi městem Kuřim a podnikatelem Mgr. Janem Ireinem, se sídlem 
Valtická 4144/5, 628 00 Brno - Židenice, IČ 01464957 pro potřeby zkušební 
místnosti autoškol v kancelářském komplexu na ul. Šumavská 416/15, 628 00 Brno 
v celkové hodnotě 9.680 Kč vč. DPH. 

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

3. Sazebník úhrad za poskytování informací podle zák. 
č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím 
(Předkladatel: Mgr. Ing. Drago Sukalovský, zpracovatel: Ing. Silvie Ondrášková) 
 
RM dne 7. 12. 2005 schválila usn. č. 569/2005 sazebník úhrad za poskytování informací dle zákona 
č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, s účinností od 1. 1. 2006. 
Podle tohoto zákona jsou města oprávněny žádat za poskytnutí informací úhradu ve výši, která nesmí 
přesáhnout náklady spojené s pořízením kopií, opatřením technických nosičů dat a s odesláním 
informací žadateli. Dále můžeme podle tohoto zákona požadovat úhradu za mimořádně rozsáhlé 
vyhledání informací. Výši úhrad si města stanovují sami, zákon je přesně neurčuje. 
Některé částky našeho sazebníku za poskytování informací již nejsou aktuální, proto je RM 
předkládán sazebník nový, který byl konzultovaný s pracovníkem informatiky. 
Nově schválený sazebník bude zveřejněný na stránkách města. 
 
Přílohy: A - sazebník úhrad 
 
Přijaté usnesení: 125/2017 - RM schvaluje sazebník úhrad za poskytování informací podle zák. 

č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, s  účinností od 1. 4. 2017. 
Hlasováno 
Pro: 5 (D. Sukalovský, D. Holman, L. Ambrož, P. Ondrášek, J. Vlček). 
 
 
 
 
 



 
 

 

4 

4. Odstranění lávky ve Wellness Kuřim – drobné investice 
(Předkladatel: PaedDr. David Holman, zpracovatel: PaedDr. David Holman) 
 
Z níže uvedených důvodů bylo zastupitelstvu navrženo odstranění lávky nad vnitřním plaveckým 
bazénem Wellness Kuřim: 
a) konstrukce lávky podléhá korozi a technický stav konstrukce lávky se zhoršuje, nátěry neřeší 
podstatu problému; 
b) lávka je kluzká a nebezpečná (navzdory všem doposud přijatým opatřením); 
c) lávka je minimálně využívána, neslouží účelu, pro který byla zřízena, častěji je využívána dětmi ke 
klouzání, než jako „zkratka od šaten k toboganu“) 
d) lávka je často kritizovanou překážkou pro závody v plavání a tréninky výkonnostních plavců 
(překáží ve výhledu rozhodčích i trenérů) 
V případě, že ZM Kuřim na svém zasedání 21. 3. 2017 vyjádří souhlas s odstraněním této lávky, 
předložím k projednání tento návrh. 
 
Přijaté usnesení: 126/2017 - RM schvaluje vyčlenění 85 tis. Kč z ORG 1006 000 000 - drobné 

investice za účelem odstranění lávky přes vnitřní plavecký bazén Wellness Kuřim. 
Hlasováno 
Pro: 5 (D. Sukalovský, D. Holman, L. Ambrož, P. Ondrášek, J. Vlček). 
 
 
 

5. Vyhlášení soutěže „Vaše cesty jinými městy – nápady pro 
Kuřim!“ 
(Předkladatel: PaedDr. David Holman, zpracovatel: PaedDr. David Holman) 
 
Fotosoutěž s názvem „Vaše cesty jinými městy - nápady pro Kuřim!“ je určena amatérským fotografům 
bez rozdílu věku. Zájemci mohou do soutěže posílat snímky, které zachycují zajímavý a funkční nápad 
(objekt, zařízení), který zpříjemňuje nebo zpestřuje život obyvatel cizího města nebo vesnice, a který 
by mohl být inspirující pro naše město. Inspirací pro tuto soutěž je město Přerov, kde se soutěž již 
konala. 
Podrobná pravidla jsou přílohou materiálu. 
 
Přílohy: A - pravidla soutěže 
 
Přijaté usnesení: 127/2017 - RM vyhlašuje soutěž „Vaše cesty jinými městy - nápady pro Kuřim!“ 

a souhlasí s jejími pravidly dle návrhu. 
Hlasováno 
Pro: 5 (D. Sukalovský, D. Holman, L. Ambrož, P. Ondrášek, J. Vlček). 
 
 
 

6. Zřízení nového pracovního místa na OSVP 
(Předkladatel: Ing. Karel Torn CSc., zpracovatel: Hana Koláčková) 
 
Podle novely zákona č. 359/2009 Sb., o sociálně-právní ochraně dětí a prováděcí vyhlášce 
č. 473/2012 Sb., které vstoupily v účinnost 1. 1. 2013, byly stanoveny tzv. standardy kvality sociálně-
právní ochrany dětí, které mj. stanovují počet pracovníků SPOD vzhledem k počtu dětí správního 
obvodu. Jde o počet 800 dětí na jednoho pracovníka SPOD (vizte kritérium č. 4b citované vyhlášky). 
Ke dni 28. 2. 2017 je evidováno ve správním obvodu ORP Kuřim celkem 5.048 dětí ve věku od 0 do 
18 let. Město Kuřim je v rámci výkonu SPOD zařazeno MPSV ČR do tzv. 1 stupně zátěže. Pro správní 
obvod města Kuřimi to však znamená aktuálně potřebný úvazek pracovníků 6,31. 
(5048 : 800 = 6,31) 
V současné době pokrýváme agendu SPOD pouze 5,25 úvazku s tím, že není komplexně pokryta 
např. terénní práce a velmi problematicky je realizován také celkový výkon sociální práce v rámci 
jednotlivých řešených případů (vizte statistika SPOD). 
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Na požadované místo na výkon SPOD dostane město státní dotaci ve výši superhrubé mzdy - 
podpora standardizace z MPSV. 
 
Z uvedených důvodů žádáme RM Kuřimi o zřízení nového pracovního místa, počet zaměstnanců 
města zařazených do Městského úřadu Kuřim je 73. 
 
Přijaté usnesení: 128/2017 - RM schvaluje nové pracovní místo na odboru sociálních věcí 

a prevence Městského úřadu Kuřim a stanovuje celkový počet zaměstnanců 
města Kuřimi zařazených do Městského úřadu Kuřim na 73 a to od 1. 6. 2017. 

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

7. Úprava studniční vody pro Wellness Kuřim 
(Předkladatel: PaedDr. David Holman, zpracovatel: Ing. Dagmar Ševčíková) 
 
V souladu s vnitřní směrnicí Rady města Kuřimi č. S2/2015/RM, o zadávání veřejných zakázek 
malého rozsahu, OI předkládá ke schválení zahájení výběrového řízení na zhotovitele veřejné 
zakázky malého rozsahu Úprava studniční vody pro Wellness Kuřim, realizované v areálu Wellness 
Kuřim a podél fotbalového stadionu sportovního areálu. 
Účelem ÚV je úprava podzemní vody z vrtu situovaného za fotbalovým stadionem na parcele č. 
2976/1, vykazující zvýšené hodnoty v koncentracích železa a manganu, na vodu pitnou. 
Stavební část úpravny vody tvoří sestava dvou betonových kontejnerů, z nichž ve spodním je 
akumulační nádrž upravené vody o užitném objemu 35 m³ a v horním je umístěna technologická linka 
úpravny studniční vody. Surová podzemní voda bude čerpána ze studny (vrtu) a bude dopravována 
potrubím DN 80 o délce 260 m do místnosti technologie ÚV. Upravená voda bude shromažďována v 
akumulační nádrži pod ÚV, odkud bude čerpána prostřednictvím automatické tlakové stanice do 
objektu Wellness Kuřim k doplňování akumulačních nádrží jednotlivých bazénů 
 
Předpokládané zahájení realizace stavebních prací 1. 5. 2017, dokončení 30. 6. 2017. 
Základním hodnoticím kritériem je ekonomická výhodnost nabídky, dílčí kritéria: 
1. Cena prací, dodávek a služeb     90 % 
2. Cena servisních služeb po dobu záruky na stroje a zařízení 10 % 
Odbor investiční doporučuje radě města schválit zahájení zadávacího řízení na výběr zhotovitele výše 
uvedené zakázky malého rozsahu, a dále doporučuje schválit znění výzvy k podání nabídky, návrh 
SOD a návrh členů hodnotící komise. 
 
Na investiční akci vyčlenilo Zastupitelstvo města Kuřim pro rok 2017 částku 4.200.000 Kč, 
předpokládaná hodnota zakázky bez DPH je 3.270.000 Kč. 
 
Přílohy: A - výzva studniční vody pro Wellness Kuřim 

B - návrh členů a náhradníků hodnotící komise 
 
Přijaté usnesení: 129/2017 - RM schvaluje zahájení výběrového řízení na zakázku malého rozsahu 

„Úprava studniční vody pro Wellness Kuřim“ a dále schvaluje výzvu k podání 
nabídky, návrh SOD na zhotovitele zakázky a jmenuje členy a náhradníky 
hodnotící komise. 

Hlasováno 
Pro: 5 (D. Sukalovský, D. Holman, L. Ambrož, P. Ondrášek, J. Vlček). 
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8. Smlouva o poskytování služeb 
(Předkladatel: Mgr. Ing. Drago Sukalovský, zpracovatel: Ing. Aleš Varmužka) 
 
Jako každým rokem je město Kuřim povinno podat daňové přiznání k dani z příjmů. Toto daňové 
přiznání zpracovává daňový poradce města Ing. Jiří Jakubec. V příloze je návrh smlouvy. Přiznání je 
nutno podat do konce června příslušného roku. Cena za vypracování daňového přiznání činí jako 
v minulých letech 24.000 Kč + 21 % DPH. 
 
Přílohy: A – smlouva 
 B – příloha ke smlouvě 
 
Diskuse: 
D. Holman – oznámil střet zájmů a nebude hlasovat. 
 
Přijaté usnesení: 130/2017 - RM schvaluje uzavření smlouvy na vypracování daňového přiznání 

k dani z příjmů právnických osob za rok 2016 s daňovým poradcem Ing. Jiřím 
Jakubcem, č. osvědčení 2795, IČ 66581770, Čebín 417, 664 23 Čebín, za cenu 
29.040 Kč. 

Hlasováno 
Pro: 5 (D. Sukalovský, L. Ambrož, P. Ondrášek, J. Vlček)  Nehlasoval: 1 (D. Holman). 
 
 
 
 
 
Starosta ukončil jednání RM v 20:54 hod. 
 
 
 
 
 
 
Mgr. Ing. Drago Sukalovský PaedDr. David Holman 
starosta města místostarosta města 
 
 
 
 
 
 
 
Ověřovatel zápisu: Mgr. Ladislav Ambrož 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
V Kuřimi dne 21. 3. 2017 
 
Zapsala: Petra Glosová 
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Materiály: 
1 Zápis z komise dopravy ze dne 6. 3. 2017 
 1A - zápis z komise dopravy č. 2 2017 
2 Odkup použité výpočetní techniky ze zkušební místnosti autoškol v kancelářském 

komplexu na ul. Šumavská 416/15, 628 00 Brno 
 2A – doklady k odprodeji  

2B – technika podrobně 
 2C – návrh smlouvy - Navrátil 
 2D – návrh smlouvy - Irein 
2/1 Odkup použité výpočetní techniky ze zkušební místnosti autoškol v kancelářském 

komplexu na ul. Šumavská 416/15, 628 00 Brno 
3 Sazebník úhrad za poskytování informací podle zák. č. 106/1999 Sb., o svobodném 

přístupu k informacím 
 3A - sazebník úhrad 
4 Odstranění lávky ve Wellness Kuřim – drobné investice 
5 Vyhlášení soutěže „Vaše cesty jinými městy – nápady pro Kuřim!“ 
 5A - pravidla soutěže 
6 Zřízení nového pracovního místa na OSVP 
7 Úprava studniční vody pro Wellness Kuřim 
 7A - výzva studniční vody pro Wellness Kuřim 
 7B - návrh členů a náhradníků hodnotící komise 
8 Smlouva o poskytování služeb 
 8A – smlouva 
 8B – příloha ke smlouvě 


