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Z á p i s 
 

ze schůze Rady města Kuřimi č. 12/2017 konané dne 12. 4. 2017 
 
Přítomni: 
PaedDr. David Holman – místostarosta 

Mgr. Ladislav Ambrož, Ing. Petr Ondrášek – členové rady města. 

 
 
Ing. Karel Torn, CSc. – tajemník úřadu. 
 
 
 
Omluven: Mgr. Ing. Drago Sukalovský, Bc. Jan Vlček. 
 
 
Ověřovatel zápisu: Ing. Petr Ondrášek. 
 
 
Místostarosta zahájil zasedání RM v 14:05 hodin, úvodem byli přítomni 3 členové RM, tedy 
nadpoloviční většina. RM je usnášeníschopná. 
 
 
 
Program: 
 

1 Plnění usnesení Rady města Kuřimi ke dni 5. 4. 2017 

2 Kamil Fouček, Kuřim – výpověď nájemní smlouvy 

3 Václav Navrátil, Kuřim – přechod nájmu, splátkový kalendář 

3/1 Václav Navrátil, Kuřim – přechod nájmu, splátkový kalendář 

4 Broome, s.r.o., Brno – nájemní smlouva k nebytovému prostoru č. 844/9 ul. Bezručova 
čtvrť, Kuřim 

5 Smlouva o umístění reklamy na silničním zábradlí – REAL GROUP SDK, s.r.o. 

6 Výběrové řízení: „Kuřim, ul. Tišnovská – oprava jednotné kanalizace“ - realizace 

7 Dohoda o úpravě vzájemných práv a povinností vlastníků provozně souvisejících 
vodovodů a kanalizací 

8 Dotační management - varovný, předpovědní a výstražný systém v Kuřimi 

9 Darovací smlouva IMOS development 

10 VPS - financování sociálních služeb 

11 VPS - financování sociálních služeb 

12 VPS - financování sociálních služeb 

13 VPS - financování sociálních služeb 

14 VPS - individuální dotace 

15 Zpráva o hospodaření za rok 2016 MŠ Zborovská 

16 Zpráva o hospodaření za rok 2016 ZŠ Jungmannova 

17 Zpráva o hospodaření za rok 2016 ZŠ Tyršova 
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18 Schválení účetní závěrky k 31. 12. 2016 MŠ Zborovská 

19 Schválení účetní závěrka k 31. 12. 2016 ZŠ Jungmannova 

20 Schválení účetní závěrky k 31. 12. 2016 ZŠ Tyršova 

21 Návrh na rozdělení ZVH za rok 2016 do fondů MŠ Zborovská 

22 Návrh na rozdělení ZVH za rok 2016 ZŠ Jungmannova 

23 Návrh na rozdělení ZVH za rok 2016 ZŠ Tyršova 

24 Zpráva o činnosti OSVP a vyhodnocení KPSS 

25 Zpráva o činnosti OSVO za rok 2016 

26 Zpráva o činnosti odboru obecního živnostenského úřadu za rok 2016 

27 Oznámení rezignace na pozici člena Komise dopravy RM Kuřimi 

28 Zápis z jednání komise dopravy dne 10. 4. 2017 

29 Uzavření smlouvy s Moravským zemským archivem v Brně 

30 Úprava studniční vody pro Wellness Kuřim - schválení zhotovitele 

31 Různé 

 
 
 

1. Plnění usnesení Rady města Kuřimi ke dni 5. 4. 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. 114/2017: 
OMP se s panem Dufkem domluvil na postupu vymezení účelové komunikace. Termín plnění 31. 3. 
2017 je nereálný. 
Z tohoto důvodu OMP žádá o prodloužení termínu plnění usnesení do 31. 12. 2017. 
 
Přílohy: A - plnění usnesení RM 
 
 
Na jednání se dostavila v 14:08 hod. Mgr. J. Viktorinová – vedoucí odboru majetkoprávního. 
 
 
Přijaté usnesení: 157/2017 - RM bere na vědomí plnění usnesení Rady města Kuřimi ke dni 5. 4. 

2017 a prodlužuje termín plnění usnesení č. 114/2017 do 31. 12. 2017. 
Hlasováno 
Pro: 3 (D. Holman, L. Ambrož, P. Ondrášek) Nepřítomni: 2 (D. Sukalovský, J. Vlček). 
 
 
 

2. Kamil Fouček, Kuřim – výpověď nájemní smlouvy 
(Předkladatel: Mgr. Ing. Drago Sukalovský, zpracovatel: Alena Janoušková) 
 
Město Kuřim je vlastníkem pozemku par. č. 3658 v k. ú. Kuřim - orná půda o výměře 2164 m

2
. 

Nájemcem části tohoto pozemku o výměře 2000 m
2
 je na základě smlouvy o nájmu číslo 2015/O/0042 

ze dne 8. 7. 2015 pan Kamil Fouček, bytem xxxxxxxxxxxxxxx 664 34 Kuřim. 
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Na základě podnětu inspektora veřejného pořádku navrhuje OMP ukončit uvedenou nájemní smlouvu 
výpovědí s tříměsíční výpovědní lhůtou ve smyslu čl. 3 bodu 3.2. písm. b) smlouvy o nájmu číslo 
2015/O/0042. 
 
Přijaté usnesení: 158/2017 - RM schvaluje výpověď nájmu části pozemku parc. č. 3658 v k. ú. 

Kuřim - orná půda o výměře 2000 m
2
 panu Kamilu Foučkovi, bytem xxxxxxxxxxxx 

xxxx, 664 34 Kuřim ve smyslu čl. 3 bodu 3.2. písm. b) smlouvy o nájmu číslo 
2015/O/0042 ze dne 8. 7. 2015. Výpovědní lhůta činí tři měsíce. 

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

3. Václav Navrátil, Kuřim – přechod nájmu, splátkový kalendář 
(Předkladatel: Mgr. Ing. Drago Sukalovský, zpracovatel: Alena Janoušková) 
 
Dne 10. 8. 2016 zemřela nájemkyně obecního bytu č. 884/3, 2+1, v ul. Na Královkách v Kuřimi - paní 
Zlatava Navrátilová, naposledy bytem xxxxxxxxxxxxxxx 664 34 Kuřim. Úmrtí bylo osvědčeno kopií 
úmrtního listu. Společným nájemcem bytu byl v souladu s § 745 občanského zákoníku pan Václav 
Navrátil. 
Pan Navrátil splňuje všechny podmínky přechodu nájmu bytu dle § 2279 a násl. zákona 
č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, a z toho důvodu na něj přešlo nájemní právo přímo ze zákona. 
OMP upraví nájemní smlouvu tak, aby výlučným nájemcem byl pan Václav Navrátil. 
 
Na základě vyjádření správce bytu vázne na předmětném bytě ke dni 28. 2. 2017 nedoplatek 
nájemného a záloh za plnění poskytovaná s užíváním bytu ve výši xxxxxx Kč (pohledávka vůči panu 
Navrátilovi). Na základě provedeného vyúčtování záloh za plnění poskytovaná s užíváním bytu 
č. 884/3 za rok 2016 má pan Navrátil přeplatek ve výši 1.485 Kč (pohledávka vůči pronajímateli). 
Započtením vzájemných pohledávek vznikl nedoplatek nájemného a záloh za plnění poskytovaná 
s užíváním bytu v celkové výši xxxxxx Kč. 
Dne 3. 4. 2017 požádal pan Navrátil o uzavření splátkového kalendáře, jehož prostřednictvím bude 
uvedený dluh ve výši xxxxxx Kč uhrazen. Pan Navrátil navrhuje měsíční splátku ve výši xxxxx Kč. 
Nájemné za měsíc březen 2017 pan Navrátil uhradil. 
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. 
 
Diskuse: 
D. Holman – lze uzavřít smlouvu na 1 rok? 
J. Viktorinová – nelze. Byl společným nájemcem a přechází na něj nájem. 
 
Přijaté usnesení: 159/2017 - RM bere na vědomí že se výlučným nájemcem bytu č. 884/3 

o velikosti 2+1 umístěného ve I. nadzemním podlaží bytového domu č. p. 882, 883, 
884, ul. Na Královkách, který je součástí pozemku parc. č. 1803, vše v obci a k. ú. 
Kuřim, stane pan Václav Navrátil, trvale bytem xxxxxxxxxxxxxxxxx 664 34 Kuřim. 

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

3/1. Václav Navrátil, Kuřim – přechod nájmu, splátkový kalendář 
(Předkladatel: Mgr. Ing. Drago Sukalovský, zpracovatel: Alena Janoušková) 
 
Přijaté usnesení: 160/2017 - RM schvaluje uzavření splátkového kalendáře s panem Václavem 

Navrátilem, trvale bytem xxxxxxxxxxxxxxxx, 664 34 Kuřim, jehož prostřednictvím 
bude splacen dluh (jistina) na nájemném a úhradách za služby za byt č. 884/3 v ul. 
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Na Královkách, umístěný ve I. nadzemním podlaží bytového domu č. p. 882, 883, 
884, který je součástí pozemku p. č. 1803, vše v obci a k. ú. Kuřim, ve výši 
xxxxxx Kč. Výše splátek bude činit částku xxxx Kč/měs. 

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

4. Broome, s.r.o., Brno – nájemní smlouva k nebytovému prostoru 
č. 844/9 ul. Bezručova čtvrť, Kuřim 
(Předkladatel: Mgr. Ing. Drago Sukalovský, zpracovatel: Alena Janoušková) 
 
Rada města Kuřimi přijala na své schůzi dne 3. 3. 2017 toto usnesení: 
103/2017 
RM schvaluje záměr na pronájem nebytového prostoru č. 844/9 o výměře 157,85 m

2
, umístěného 

v I. nadzemním podlaží bytového domu č. p. 839 - 844 v ul. Bezručova čtvrť, který je součástí 
pozemku parc. č. 2125, vše v obci a k. ú. Kuřim, k obchodním účelům nebo službám s výjimkou 
hostinské činnosti, na dobu neurčitou s šestiměsíční výpovědní lhůtou, za nájemné ve výši min. 
80 Kč/m

2
/měs. + zálohy na služby, ve znění dle přílohy. 

 
Termín pro odevzdání nabídek byl stanoven na 31. 3. 2017. Ve stanoveném termínu byla předložena 
jedna nabídka, a to nabídka firmy Broome, s.r.o., Cejl 37/62, 602 00 Brno, IČ 29316928. Společnost 
nabídla nájemné ve výši 85 Kč/m

2
/měs. + zálohy na služby. V tomto nebytovém prostoru by 

vybudovala další pobočku sociální firmy, která třídí a prodává použitý textil z EU a USA - vizte přílohu 
A - nabídka společnosti Broome, s.r.o. 
 
OMP předkládá RM ke schválení uzavření nájemní smlouvy se společností Broome, s.r.o. s účinností 
od 1. 5. 2017. 
 
Přílohy: A - nabídka společnosti Broome, s.r.o. 

B - nájemní smlouva 
 
Diskuse: 
J. Viktorinová – upřesňuje, že dnes požádali o uzavření smlouvy až od 1. 6. 2017. 
 
Přijaté usnesení: 161/2017 - RM schvaluje uzavření nájemní smlouvy, jejímž předmětem je 

pronájem nebytového prostoru č. 844/9 o výměře 157,85 m
2
, umístěného 

v I. nadzemním podlaží bytového domu č. p. 839 - 844 v ul. Bezručova čtvrť, který 
je součástí pozemku parc. č. 2125, vše v obci a k. ú. Kuřim, se společností 
Broome, s.r.o., se sídlem Cejl 37/62, Brno, PSČ 602 00, IČ 29316928, na dobu 
neurčitou s šestiměsíční výpovědní lhůtou, za nájemné ve výši 85 Kč/m

2
/měs. + 

zálohy na služby, za účelem provozování dobročinného secondhandu od 1. 6. 
2017. 

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

5. Smlouva o umístění reklamy na silničním zábradlí – REAL 
GROUP SDK, s.r.o. 
(Předkladatel: PaedDr. David Holman, zpracovatel: Mgr. Dagmar Montagová) 
 
Na základě usnesení RM č. 508/2016 ze dne 30. 11. 2016 byla uzavřena smlouva o umístění reklamy 
na silničním zábradlí č. 2016/O/0078. Umístění 2 ks reklamního banneru na 2 pole silničního zábradlí 
na nám. 1. května z důvodu propagace realitní kanceláře bylo povoleno do 31. 3. 2017. 
Pan Ing. Jiří Knotek požádal o prodloužení termínu o 6 měsíců, tj. do 30. 9. 2017. 
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Vzhledem k tomu, že žádost byla doručena po uplynutí termínu stanoveného ve smlouvě a silniční 
zábradlí je žadatelem využíváno k reklamním účelům bez právního důvodu, je v období od 1. 4. 2017 
do 30. 4. 2017 vyměřena úhrada ve výši 1.936 Kč a pro období od 1. 5. 2017 do 30. 9. 2017 ve výši 
9.680 Kč. Celková cena za umístění byla stanovena dle usnesení RM č. 414/2012 ze dne 25. 7. 2012 
(400 Kč/1 pole/1 měsíc) a činí 11.616 Kč (vč. DPH). 
 
Přílohy: A – smlouva 
 
 
Z jednání odešla v 14:23 hod. Mgr. J. Viktorinová. 
 
 
Přijaté usnesení: 162/2017 - 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. 4. 2017 do 30. 9. 2017 za 
celkovou cenu 11.616 Kč. 

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

6. Výběrové řízení: „Kuřim, ul. Tišnovská – oprava jednotné 
kanalizace“ - realizace 
(Předkladatel: PaedDr. David Holman, zpracovatel: Ing. Pavla Kubová) 
 
Zahájení zadávacího řízení na výběr zhotovitele veřejné zakázky města Kuřimi 
Název (předmět) zakázky: „Kuřim, ul. Tišnovská - oprava jednotné kanalizace“ 
Evidenční číslo v knize zakázek: IV-OI-2017-005 

 
Jedná se o zahájení výběrového řízení na zakázku malého rozsahu na stavební práce do 
1.800.000 Kč včetně DPH v ul. Tišnovská za hřbitovem. 
 
Jednotnou kanalizaci (na parc. č. 2757/1, 2 755, 2753, 2751, 2 745/1, 2752, 2743/2, 2759/1, 2773/21, 
2760/1 - ve vlastnictví města, 2773/3, 2773/4, 2773/5, 2773/10, 2773/8 ve vlastnictví Svojanových, 
2773/1, 2773/19, 2773/18, 2773/7 a 2773/20 ve vlastnictví Magistrátu města Brna) v celkové délce 
cca 500m je potřeba opravit a předat do provozování spol. Brněnské vodárny a kanalizace a.s. Přístup 
k šachtám je z veřejné části nebo přes parcely jiných vlastníků (druh pozemku - orná půda). 
Od dotčených soukromých osob byl dne 12. 9. 2016 získán souhlas se vstupem na dotčené pozemky 
a s opravou kanalizace. Vstup na pozemky Magistrátu města Brna byl podmíněn uzavřením smlouvy 
o zřízení služebnosti. Tato smlouva byla schválena Zastupitelstvem města Kuřimi dne 1. 11. 2016 
a následně oboustranně podepsána 14. 11. 2016. 
 
Předmětem opravy jsou tyto stavební práce: 
 

· oprava stávajících betonových šachet, celkem 14 ks, hl. od 2,5 m do hl. 3,2 m; 
· provedení a obstarání veškerých prací nutných k odstranění lokálních poruch na jednotné 

kanalizaci DN 400 BEO, v celkové délce 150 m, v hl. od 2,5 m do hl. 3,2 m, a to 
bezvýkopovou technologií - inverzně vtahovanou vložkou; 

· Provedení a obstarání veškerých prací nutných k odstranění lokálních poruch na jednotné 
kanalizaci DN 300 a 400 BEO, v celkové délce 250 m, v hl. od 2,0 m do hl. 3,2 m, a to 
bezvýkopovou technologií robotem; 

· Prohlídka celého opraveného úseku v délce 500 m televizní kamerou (úseku opraveného 
robotem, tak i vyvložkovaného + úseků, které jsou v pořádku - cca 100m), dokladující úplnost 
a kvalitu provedeného díla a geodetické zaměření úseku. 
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Základním hodnotícím kritériem bude nejnižší nabídková cena. Předpokládaná hodnota zakázky za 
stavební práce je stanovena do 1.800.000 Kč včetně DPH. Částka bude čerpána z ORG 1 363 000 
000 „Ul. Tišnovská za hřbitovem - oprava kanalizace“. 
 
Odbor investiční doporučuje radě města schválit zahájení zadávacího řízení na výběr zhotovitele 
výše uvedené zakázky malého rozsahu v souladu s vnitřní směrnicí Rady města Kuřimi 
č. S2/2015/RM, o zakázkách města. Dále doporučuje schválit znění výzvy k podání nabídky a návrh 
členů hodnotící komise.  
 
Návrh členů hodnoticí komise:  Návrh náhradníků hodnoticí komise: 
1. PaedDr. David Holman   1. Ing. Karel Torn, CSc. 
2. Stanislav Bartoš   2. Ing. Dagmar Ševčíková 
3. Mgr. Ladislav Ambrož  3. Ing. Miloš Kotek 
4. Mgr. Dagmar Montagová  4. Ing. Renata Havlová 
5. Ing. Pavla Kubová    5. Radka Svobodová 
 
Přílohy: A - výzva 

B - návrh SOD 
C - situace 
D - soupis oprav 

 
Diskuse: 
D. Holman – místo S. Bartoše navrhuje Ing. M. Kotka a jako náhradníka za Ing. D. Ševčíkovou 
navrhuje Ing. P. Němce. 
 
Přijaté usnesení: 163/2017 - RM schvaluje zahájení zadávacího řízení zhotovení zakázky malého 

rozsahu „Kuřim, ul. Tišnovská - oprava jednotné kanalizace“, dále schvaluje znění 
výzvy k podání nabídky a jmenuje členy a náhradníky hodnotící komise ve složení 
podle návrhu se změnou. 

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

7. Dohoda o úpravě vzájemných práv a povinností vlastníků 
provozně souvisejících vodovodů a kanalizací 
(Předkladatel: PaedDr. David Holman, zpracovatel: Ing. Pavla Kubová) 
 
Předkládáme Radě města Kuřimi ke schválení „Dohodu o úpravě vzájemných práv a povinností 
vlastníků provozně souvisejících vodovodů a kanalizací pro veřejnou potřebu“ na základě zákona 
č. 274/2001 Sb., o vodovodech a kanalizacích pro veřejnou potřebu dle § 8 odst. 3, upravenou 
písemnou formou s majitelem vodovodního řadu: společností Kuřimská průmyslová, s.r.o., se sídlem 
Chochola 1202/16, 624 00 Brno, IČ 29355010, zastoupenou jednatelem Ing. Miroslavem Kachlíkem 
tak, aby bylo zajištěno kvalitní a plynulé provozování a vodovodu. Tato dohoda je podmínkou ke 
kolaudačnímu souhlasu podle stavebního zákona. 
 
Přílohy: A - návrh dohody 

B - situace 
 
Přijaté usnesení: 164/2017 - RM souhlasí s uzavřením „Dohody o úpravě vzájemných práv 

a povinností vlastníků provozně souvisejících vodovodů uzavřené dle § 8 odst. 3 
zákona č. 274/2001 Sb., o vodovodech a kanalizacích pro veřejnou potřebu“ mezi 
městem Kuřim a majitelem vodovodního řadu, společností Kuřimská průmyslová, 
s.r.o., se sídlem Chochola 1202/16, 624 00 Brno, IČ 29355010. 

Hlasováno 
Pro: 3 (D. Holman, L. Ambrož, P. Ondrášek) Nepřítomni: 2 (D. Sukalovský, J. Vlček). 
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8. Dotační management - varovný, předpovědní a výstražný systém 
v Kuřimi 
(Předkladatel: Mgr. Ing. Drago Sukalovský, zpracovatel: Ing. Pavla Kubová) 
 
Odbor investiční navrhuje Radě města Kuřimi schválit uzavření Příkazní smlouvy se společností 
STILT PROJEKT s.r.o., IČ 2862294, se sídlem Dluhonská 1350/43, 750 02 Přerov, ve výši 38.720 Kč 
vč. DPH (32.000 Kč bez DPH). 
Příkazník je povinen se při plnění předmětu smlouvy řídit pravidly pro zadávání zakázek v rámci 
podmínek pro poskytnutí finanční podpory, ze které je veřejná zakázka spolufinancována.  
Příkazník v rámci své obchodní činnosti provede a zajistí manažérské řízení projektu (např. přípravu 
podkladů, kompletaci výběrového řízení a příloh k podpisu Rozhodnutí o přidělení dotace, kontrolu 
fakturace dodávky, zpracování podkladů pro závěrečné vyhodnocení dodávky atd.) pro projekt: 
„Modernizace a rozšíření sítě varovného, předpovědního a výstražného systému na lokální 
úrovni, včetně zpracování digitálního povodňového plánu pro město Kuřim“ (zadávané 
v zjednodušeném podlimitním řízení dle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, 
zakázka na dodávku). 
Projekt je rozdělen na dvě části, a to na modernizaci a rozšíření varovného, předpovědního 
a výstražného systému a na zpracování digitálního povodňového plánu. 
 
Zajištění a provedení dotačního managementu bude hrazeno na základě uzavřené příkazní smlouvy 
z ORG 1 327 000 000 „Dovybavení varovného a výstražného systému“. 
 
Přílohy: A - cenová nabídka 

B - návrh příkazní smlouvy 
 
Diskuse: 
D. Holman – stahuje materiál z jednání. 
 
Návrh usnesení: RM schvaluje uzavření příkazní smlouvy se společností STILT PROJEKT s.r.o., 

IČ 2862294, se sídlem Dluhonská 1350/43, 750 02 Přerov, v rámci provedení 
a zajištění dotačního managementu pro projekt: „Modernizace a rozšíření sítě 
varovného, předpovědního a výstražného systému na lokální úrovni, včetně 
zpracování digitálního povodňového plánu pro město Kuřim“ ve výši 38.720 Kč vč. 
DPH. 

 
 
 

9. Darovací smlouva IMOS development 
(Předkladatel: Mgr. Ing. Drago Sukalovský, zpracovatel: Ing. Aleš Varmužka) 
 
Zástupci společnosti IMOS development se obrátili na město Kuřim s nabídkou poskytnutí daru ve výši 
8.000 Kč. Dar bude použit na odměny pro nejlepší sportovce města Kuřimi za rok 2016. 
 
Přílohy: A - darovací smlouva IMOS 
 
Přijaté usnesení: 165/2017 - RM schvaluje uzavření darovací smlouvy se společností IMOS 

development, investiční fond s proměnným základním kapitálem, a.s., 
IČ 28516842, Gajdošova 4392/7, 615 00 Brno, jejímž obsahem je přijetí daru ve 
výši 8.000 Kč pro udělení odměn nejlepším sportovcům města Kuřimi za rok 2016. 

Hlasováno 
Pro: 3 (D. Holman, L. Ambrož, P. Ondrášek) Nepřítomni: 2 (D. Sukalovský, J. Vlček). 
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10. VPS - financování sociálních služeb 
(Předkladatel: Mgr. Ing. Drago Sukalovský, zpracovatel: Bc. Taťána Sojková) 
 
V roce 2015 došlo ke změně zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších 
předpisů, v § 101a, kdy některé kompetence byly přesunuty z úrovně Ministerstva práce a sociálních 
věcí ČR na kraje. Kraje mají povinnost poskytnout finanční podporu pro poskytovatele sociálních 
služeb v souladu s pravidly Evropské unie. Aby se nejednalo o nedovolenou veřejnou podporu, je 
nutné financovat služby formou vyrovnávací platby v souladu s Metodikou Ministerstva práce 
a sociálních věcí. 
 
Proces optimalizace sítě sociálních služeb reaguje na potřebu vytvořit udržitelnou a efektivní síť 
služeb nezbytných pro sociální stabilitu na území daných obcí i v celém kraji. Jihomoravský kraj proto 
požádal obce s rozšířenou působností o spolupráci na vytvoření návrhu minimální sítě sociálních 
služeb na okresní úrovni, která odráží priority jednotlivých ORP. Ke spolupráci byli přizváni zástupci 
politické reprezentace obcí s rozšířenou působností, vedoucí odborů sociálních věcí a koordinátoři 
komunitního plánování. 
 
V souvislosti s probíhajícími procesy optimalizace a síťování sociálních služeb byla přijata strategie 
v podobě Pravidel řízení o stanovení a přiznání finanční podpory Jihomoravského kraje pro rok 2017 
v oblasti podpory poskytování sociálních služeb (příloha A), stanovující podíl obcí na spolufinancování 
stávajících sociálních služeb, a to ve výši: 
 

 služby prevence: 20 % 

 odborné sociální poradenství: 5% 

 služby sociální péče: 8% 

 pečovatelská služba: 20% 
 
Dne 6. 9. 2016 usnesením č. 1096/2016 schválilo Zastupitelstvo města Kuřimi zařazení sociálních 
služeb, uvedených v příloze B, do své minimální sítě sociálních služeb a zároveň garantovalo těmto 
službám finanční spoluúčast.  
 
Příloha C obsahuje Veřejnoprávní smlouvu o poskytnutí veřejné podpory z rozpočtu města Kuřimi pro 
rok 2017. V příloze D je Žádost o poskytnutí individuální dotace z rozpočtu města Kuřimi. 
 
Přijaté usnesení: 166/2017 - RM doporučuje ZM vyslovit souhlas s uzavřením veřejnoprávní 

smlouvy o poskytnutí veřejné podpory z rozpočtu města Kuřimi pro rok 2017 
poskytovateli sociální služby Domov pro seniory - Domov sv. Alžběty, se sídlem 
Žernůvka 12, 666 01 Nelepeč - Žernůvka, IČ 73633968 ve výši 52.560 Kč. 

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

11. VPS - financování sociálních služeb 
(Předkladatel: Mgr. Ing. Drago Sukalovský, zpracovatel: Bc. Taťána Sojková) 
 
V roce 2015 došlo ke změně zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších 
předpisů, v § 101a, kdy některé kompetence byly přesunuty z úrovně Ministerstva práce a sociálních 
věcí ČR na kraje. Kraje mají povinnost poskytnout finanční podporu pro poskytovatele sociálních 
služeb v souladu s pravidly Evropské unie. Aby se nejednalo o nedovolenou veřejnou podporu, je 
nutné financovat služby formou vyrovnávací platby v souladu s Metodikou Ministerstva práce 
a sociálních věcí. 
 
Proces optimalizace sítě sociálních služeb reaguje na potřebu vytvořit udržitelnou a efektivní síť 
služeb nezbytných pro sociální stabilitu na území daných obcí i v celém kraji. Jihomoravský kraj proto 
požádal obce s rozšířenou působností o spolupráci na vytvoření návrhu minimální sítě sociálních 
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služeb na okresní úrovni, která odráží priority jednotlivých ORP. Ke spolupráci byli přizváni zástupci 
politické reprezentace obcí s rozšířenou působností, vedoucí odborů sociálních věcí a koordinátoři 
komunitního plánování. 
 
V souvislosti s probíhajícími procesy optimalizace a síťování sociálních služeb byla přijata strategie 
v podobě Pravidel řízení o stanovení a přiznání finanční podpory Jihomoravského kraje pro rok 2017 
v oblasti podpory poskytování sociálních služeb (příloha A), stanovující podíl obcí na spolufinancování 
stávajících sociálních služeb, a to ve výši: 
 

 služby prevence: 20 % 

 odborné sociální poradenství: 5% 

 služby sociální péče: 8% 

 pečovatelská služba: 20% 
 
Dne 6. 9. 2016 usnesením č. 1096/2016 schválilo Zastupitelstvo města Kuřimi zařazení sociálních 
služeb, uvedených v příloze B, do své minimální sítě sociálních služeb a zároveň garantovalo těmto 
službám finanční spoluúčast.  
 
Příloha C obsahuje Veřejnoprávní smlouvu o poskytnutí veřejné podpory z rozpočtu města Kuřimi pro 
rok 2017. V příloze D je Žádost o poskytnutí individuální dotace z rozpočtu města Kuřimi. 
 
Diskuse: 
D. Holman – žádost dnes byla stažena. O usnesení se nebude hlasovat. 
 
Návrh usnesení: RM souhlasí s uzavřením veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí veřejné podpory 

z rozpočtu města Kuřimi pro rok 2017 poskytovateli sociální služby Raná péče - 
DOTYK II, o. p. s., se sídlem Vysoké Popovice 253, 664 84 Vysoké Popovice, 
IČ 29277817 ve výši 20.242 Kč. 

 
 
 

12. VPS - financování sociálních služeb 
(Předkladatel: Mgr. Ing. Drago Sukalovský, zpracovatel: Bc. Taťána Sojková) 
 
V roce 2015 došlo ke změně zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších 
předpisů, v § 101a, kdy některé kompetence byly přesunuty z úrovně Ministerstva práce a sociálních 
věcí ČR na kraje. Kraje mají povinnost poskytnout finanční podporu pro poskytovatele sociálních 
služeb v souladu s pravidly Evropské unie. Aby se nejednalo o nedovolenou veřejnou podporu, je 
nutné financovat služby formou vyrovnávací platby v souladu s Metodikou Ministerstva práce 
a sociálních věcí. 
 
Proces optimalizace sítě sociálních služeb reaguje na potřebu vytvořit udržitelnou a efektivní síť 
služeb nezbytných pro sociální stabilitu na území daných obcí i v celém kraji. Jihomoravský kraj proto 
požádal obce s rozšířenou působností o spolupráci na vytvoření návrhu minimální sítě sociálních 
služeb na okresní úrovni, která odráží priority jednotlivých ORP. Ke spolupráci byli přizváni zástupci 
politické reprezentace obcí s rozšířenou působností, vedoucí odborů sociálních věcí a koordinátoři 
komunitního plánování. 
 
V souvislosti s probíhajícími procesy optimalizace a síťování sociálních služeb byla přijata strategie 
v podobě Pravidel řízení o stanovení a přiznání finanční podpory Jihomoravského kraje pro rok 2017 
v oblasti podpory poskytování sociálních služeb (příloha A), stanovující podíl obcí na spolufinancování 
stávajících sociálních služeb, a to ve výši: 
 

 služby prevence: 20 % 

 odborné sociální poradenství: 5% 

 služby sociální péče: 8% 
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 pečovatelská služba: 20% 
 
Dne 6. 9. 2016 usnesením č. 1096/2016 schválilo Zastupitelstvo města Kuřimi zařazení sociálních 
služeb, uvedených v příloze B, do své minimální sítě sociálních služeb a zároveň garantovalo těmto 
službám finanční spoluúčast. 
 
Příloha C obsahuje Veřejnoprávní smlouvu o poskytnutí veřejné podpory z rozpočtu města Kuřimi pro 
rok 2017. V příloze D je Žádost o poskytnutí individuální dotace z rozpočtu města Kuřimi. 
 
Přijaté usnesení: 167/2017 - RM souhlasí s uzavřením veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí veřejné 

podpory z rozpočtu města Kuřimi pro rok 2017 poskytovateli sociální služby 
Sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi - SPODNDEA, o. p. s., se sídlem 
Sýpka 25, 613 00 Brno, IČ 25346342 ve výši 20.871 Kč. 

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

13. VPS - financování sociálních služeb 
(Předkladatel: Mgr. Ing. Drago Sukalovský, zpracovatel: Bc. Taťána Sojková) 
 
V roce 2015 došlo ke změně zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších 
předpisů, v § 101a, kdy některé kompetence byly přesunuty z úrovně Ministerstva práce a sociálních 
věcí ČR na kraje. Kraje mají povinnost poskytnout finanční podporu pro poskytovatele sociálních 
služeb v souladu s pravidly Evropské unie. Aby se nejednalo o nedovolenou veřejnou podporu, je 
nutné financovat služby formou vyrovnávací platby v souladu s Metodikou Ministerstva práce 
a sociálních věcí. 
 
Proces optimalizace sítě sociálních služeb reaguje na potřebu vytvořit udržitelnou a efektivní síť 
služeb nezbytných pro sociální stabilitu na území daných obcí i v celém kraji. Jihomoravský kraj proto 
požádal obce s rozšířenou působností o spolupráci na vytvoření návrhu minimální sítě sociálních 
služeb na okresní úrovni, která odráží priority jednotlivých ORP. Ke spolupráci byli přizváni zástupci 
politické reprezentace obcí s rozšířenou působností, vedoucí odborů sociálních věcí a koordinátoři 
komunitního plánování. 
 
V souvislosti s probíhajícími procesy optimalizace a síťování sociálních služeb byla přijata strategie 
v podobě Pravidel řízení o stanovení a přiznání finanční podpory Jihomoravského kraje pro rok 2017 
v oblasti podpory poskytování sociálních služeb (příloha A), stanovující podíl obcí na spolufinancování 
stávajících sociálních služeb, a to ve výši: 
 

 služby prevence: 20 % 

 odborné sociální poradenství: 5% 

 služby sociální péče: 8% 

 pečovatelská služba: 20% 
 
Dne 6. 9. 2016 usnesením č. 1096/2016 schválilo Zastupitelstvo města Kuřimi zařazení sociálních 
služeb, uvedených v příloze B, do své minimální sítě sociálních služeb a zároveň garantovalo těmto 
službám finanční spoluúčast.  
 
Centrum pro dětský sluch Tamtam, o. p. s. je jediný poskytovatel ze schválené sítě služeb, který má 
nadregionální působnost. Součástí žádosti je tedy namísto Pověření k poskytování služeb obecného 
hospodářského zájmu v Jihomoravském kraji, Pověření Ministerstva práce a sociálních věcí k zajištění 
dostupnosti poskytování sociálních služeb zařazením mezi veřejně podporované sociální služby 
s celostátní a nadregionální působností /dále jen Pověření SGEI/. 
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Příloha C obsahuje Veřejnoprávní smlouvu o poskytnutí veřejné podpory z rozpočtu města Kuřimi pro 
rok 2017. V příloze D je Žádost o poskytnutí individuální dotace z rozpočtu města Kuřimi, včetně kopie 
Pověření SGEI. 
 
Přijaté usnesení: 168/2017 - RM souhlasí s uzavřením veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí veřejné 

podpory z rozpočtu města Kuřimi pro rok 2017 poskytovateli sociální služby Raná 
péče - Centrum pro dětský sluch Tamtam, o. p. s., se sídlem Hábova 1571/22, 
155 00 Praha 5, IČ 499811 ve výši 5.450 Kč. 

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

14. VPS - individuální dotace 
(Předkladatel: Mgr. Ing. Drago Sukalovský, zpracovatel: Bc. Taťána Sojková) 
 
Dne 8. 2. 2017 obdržel Městský úřad Kuřim žádost UNIE ROSKA reg.org. Roska Brno - venkov, z.p.s. 
/dále jen „žadatel“/ o přiznání individuální dotace na dopravu osob na rekondičně-rehabilitační 
pobyt pro osoby s roztroušenou sklerózou. 
 
Ve dnech 21. 5. - 28. 5. 2017 uspořádá žadatel rekondiční pobyt pro osoby s roztroušenou sklerózou, 
který je zaměřený na cvičení vhodné a doporučené pro tyto osoby. Rekondičního pobytu se zúčastní 
i osoby z města Kuřim. Žadateli byly poskytnuty individuální dotace také v předchozích letech. 
 
Přijaté usnesení: 169/2017 - RM souhlasí s uzavřením veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace 

z rozpočtu města Kuřimi žadateli UNIE ROSKA reg.org. Roska Brno - venkov, z. p. 
s., se sídlem Mikulovská 9/41, 628 00 Brno, IČ 44946309 ve výši 16.000 Kč. 

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

15. Zpráva o hospodaření za rok 2016 MŠ Zborovská 
(Předkladatel: PaedDr. David Holman, zpracovatel: Mgr. Hana Němcová) 
 
Ředitelka mateřské školy Mgr. Lenka Slámová předložila Radě města Kuřimi, dle Článku 6 oddílu D 
odst. 16 písm. e) zřizovací listiny Zprávu o hospodaření za rok 2016 (vizte příloha A, B, C). 
 
Přílohy: A - zpráva o hospodaření za rok 2016 

B, C - přílohy č. 1, 2 - rozbor hospodaření HČ a DČ 2014-2016, náklady a výnosy 
 
Přijaté usnesení: 170/2017 - RM bere na vědomí Zprávu o hospodaření za rok 2016 Mateřské školy 

Kuřim, Zborovská 887, okres Brno - venkov, příspěvkové organizace. 
Hlasováno 
Pro: 3 (D. Holman, L. Ambrož, P. Ondrášek) Nepřítomni: 2 (D. Sukalovský, J. Vlček). 
 
 
 

16. Zpráva o hospodaření za rok 2016 ZŠ Jungmannova 
(Předkladatel: PaedDr. David Holman, zpracovatel: Mgr. Hana Němcová) 
 
Ředitel základní školy Mgr. Richard Mach předložil Radě města Kuřimi, dle Článku 6 oddílu D odst. 16 
písm. e) zřizovací listiny Zprávu o hospodaření za rok 2016 (vizte příloha A, B, C). 
 
Přílohy: A - zpráva o hospodaření za rok 2016 

B, C - přílohy č. 1, 2 - rozbor hospodaření - HČ a DČ 2014-2016, náklady a výnosy 
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Přijaté usnesení: 171/2017 - RM bere na vědomí Zprávu o hospodaření za rok 2016 Základní školy, 
Kuřim, Jungmannova 813, okres Brno - venkov, příspěvkové organizace. 

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

17. Zpráva o hospodaření za rok 2016 ZŠ Tyršova 
(Předkladatel: PaedDr. David Holman, zpracovatel: Mgr. Hana Němcová) 
 
Ředitel základní školy Mgr. Stanislav Plchot předložil Radě města Kuřimi, dle Článku 6 oddílu D odst. 
16 písm. e) zřizovací listiny Zprávu o hospodaření za rok 2016 (vizte příloha A, B, C). 
 
Přílohy: A - zpráva o hospodaření za rok 2016 

B, C - přílohy č. 1, 2 - rozbor hospodaření HČ a DČ 2014-2016, náklady a výnosy 
 
Přijaté usnesení: 172/2017 - RM bere na vědomí Zprávu o hospodaření za rok 2016 Základní školy 

Kuřim, Tyršova 1255, okres Brno - venkov, příspěvkové organizace. 
Hlasováno 
Pro: 3 (D. Holman, L. Ambrož, P. Ondrášek) Nepřítomni: 2 (D. Sukalovský, J. Vlček). 
 
 
 

18. Schválení účetní závěrky k 31. 12. 2016 MŠ Zborovská 
(Předkladatel: PaedDr. David Holman, zpracovatel: Mgr. Hana Němcová) 
 
U příspěvkových organizací, které zřizuje obec dle § 102 odst. 2 písm. b) a q) zákona č. 128/2000 Sb., 
o obcích (obecní zřízení), v platném znění, schvaluje rada města od roku 2013 účetní závěrku 
k rozhodnému datu, tj. k 31. 12. 
Ředitelka mateřské školy Mgr. Lenka Slámová předložila Radě města Kuřimi ke schválení účetní 
závěrku k 31. 12. 2016 (vizte přílohy A, B, C). 
Výkazy Rozvaha, Výkaz zisku a ztráty a Příloha ke dni 31. 12. 2016 se shodují s náklady, výnosy, 
výsledkem hospodaření příspěvkové organizace uváděné ve Zprávě o hospodaření za rok 2016. 
 
Přílohy: A - rozvaha k 31. 12. 2016 

B - výkaz zisku a ztráty k 31. 12. 2016 
C - příloha k 31. 12. 2016 

 
Přijaté usnesení: 173/2017 - RM schvaluje dle § 102 odst. 2 písm. b) a q) zákona č. 128/2000 Sb., 

o obcích (obecní zřízení), v platném znění, účetní závěrku k 31. 12. 2016 Mateřské 
školy Kuřim, Zborovská 887, okres Brno - venkov, příspěvkové organizace. 

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

19. Schválení účetní závěrka k 31. 12. 2016 ZŠ Jungmannova 
(Předkladatel: PaedDr. David Holman, zpracovatel: Mgr. Hana Němcová) 
 
U příspěvkových organizací, které zřizuje obec dle § 102 odst. 2 písm. b) a q) zákona č. 128/2000 Sb., 
o obcích (obecní zřízení), v platném znění, od roku 2013 schvaluje rada města účetní závěrku 
k rozhodnému datu 31. 12. 
Ředitel základní školy Mgr. Richard Mach předložil Radě města Kuřimi ke schválení účetní závěrku 
k 31. 12. 2016 (vizte přílohy A, B, C). 
Výkazy Rozvaha, Výkaz zisku a ztráty a Příloha ke dni 31. 12. 2016 se shodují s náklady, výnosy, 
výsledkem hospodaření příspěvkové organizace uváděné ve Zprávě o hospodaření za rok 2016. 
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Přílohy: A - rozvaha k 31. 12. 2016 
B - výkaz zisku a ztráty k 31. 12. 2016 
C - příloha k 31. 12. 2016 

 
Přijaté usnesení: 174/2017 - RM schvaluje dle § 102 odst. 2 písm. b) a q) zákona č. 128/2000 Sb., 

o obcích (obecní zřízení), v platném znění, účetní závěrku k 31. 12. 2016 Základní 
školy, Kuřim, Jungmannova 813, okres Brno - venkov, příspěvkové organizace. 

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

20. Schválení účetní závěrky k 31. 12. 2016 ZŠ Tyršova 
(Předkladatel: PaedDr. David Holman, zpracovatel: Mgr. Hana Němcová) 
 
U příspěvkových organizací, které zřizuje obec dle § 102 odst. 2 písm. b) a q) zákona č. 128/2000 Sb., 
o obcích (obecní zřízení), v platném znění, od roku 2013 schvaluje rada města účetní závěrku 
k rozhodnému datu 31. 12. 
Ředitel základní školy Mgr. Stanislav Plchot předložil Radě města Kuřimi ke schválení účetní závěrku 
k 31. 12. 2016 (vizte přílohy A, B, C). 
Výkazy Rozvaha, Výkaz zisku a ztráty a Příloha ke dni 31. 12. 2016 se shodují s náklady, výnosy, 
výsledkem hospodaření příspěvkové organizace uváděné ve Zprávě o hospodaření za rok 2016. 
 
Přílohy: A - rozvaha k 31. 12. 2016 

B - výkaz zisku a ztráty k 31. 12. 2016 
C - příloha k 31. 12. 2016 

 
Přijaté usnesení: 175/2017 - RM schvaluje dle § 102 odst. 2 písm. b) a q) zákona č. 128/2000 Sb., 

o obcích (obecní zřízení), v platném znění, účetní závěrku k 31. 12. 2016 Základní 
školy Kuřim, Tyršova 1255, okres Brno - venkov, příspěvkové organizace. 

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

21. Návrh na rozdělení ZVH za rok 2016 do fondů MŠ Zborovská 
(Předkladatel: PaedDr. David Holman, zpracovatel: Mgr. Hana Němcová) 
 
Ředitelka Mateřské školy Kuřim, Zborovská 887, okres Brno - venkov, příspěvkové organizace (dále 
jen MŠZ) Mgr. Lenka Slámová předložila Radě města Kuřimi, dle Článku 6 oddílu D odst. 16 písm. e) 
zřizovací listiny žádost o souhlas s rozdělením zlepšeného výsledku hospodaření za rok 2016 (dále 
jen ZVH) do fondů rezervního a odměn (vizte příloha č. 3 zprávy o hospodaření). 
Zlepšený výsledek hospodaření (ZVH) příspěvková organizace vytvoří tehdy, když skutečné výnosy 
jejího hospodaření spolu s přijatým provozním příspěvkem jsou větší než její provozní náklady. 
Návrh na rozdělení ZVH dává příspěvková organizace, ale rada města může tento návrh změnit. 
 
ZVH MŠZ za rok 2016 je 1.989,00 Kč. 
 
Návrh na rozdělení ZVH do fondů: 
a) Fond rezervní (min. 20% ZVH)     795,60 Kč (40%) 
b) Fond odměn (max. 80% ZVH)  1.193,40 Kč (60%) 
 
1. Stav fondů k 31. 12. 2016: 
a) Fond rezervní    2.268.896,32 Kč 
b) Fond odměn        305.512,45 Kč 
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2. Stav na fondech po rozdělení ZVH: 
a) Fond rezervní    2.269.691,92 Kč 
b) Fond odměn        306.705,85 Kč 
 
Na žádost příspěvkové organizace může zřizovatel, dle § 30 odst. 3 zákona č. 250/2000 Sb., 
o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, v platném znění, dát příspěvkové organizaci souhlas, 
aby část svého rezervního fondu použila k posílení svého fondu investic. 
Příspěvková organizace za rok 2016 nepožádala o posílení fondu investic převodem prostředků 
z fondu rezervního (vizte příloha č. 4 zprávy o hospodaření). 
 
Přílohy: A - příloha č. 3, rozdělení ZVH, návrh i schválení 

B - příloha č. 4, převod finan. prostř. z RF do FI 
 
Diskuse: 
D. Holman – žádá přeložit projednávání tohoto bodu na další jednání rady města. 
 
Návrh usnesení: RM schvaluje zlepšený výsledek hospodaření Mateřské školy Kuřim, Zborovská 

887, okres Brno - venkov, příspěvkové organizace za rok 2016 a souhlasí s jeho 
rozdělením do fondů dle návrhu. 

 
 
 

22. Návrh na rozdělení ZVH za rok 2016 ZŠ Jungmannova 
(Předkladatel: PaedDr. David Holman, zpracovatel: Mgr. Hana Němcová) 
 
Ředitel Základní školy, Kuřim, Jungmannova 813, okres Brno - venkov, příspěvkové organizace (dále 
jen ZŠJ) Mgr. Richard Mach předložil Radě města Kuřimi, dle Článku 6 oddílu D odst. 16 písm. e) 
zřizovací listiny žádost o souhlas s rozdělením zlepšeného výsledku hospodaření za rok 2016 (dále 
ZVH) do fondů (vizte příloha č. 3 zprávy o hospodaření). 
Zlepšený výsledek hospodaření (ZVH) příspěvková organizace vytvoří tehdy, když skutečné výnosy 
jejího hospodaření spolu s přijatým provozním příspěvkem jsou větší než její provozní náklady. 
Návrh na rozdělení ZVH dává příspěvková organizace, ale rada města může tento návrh změnit. 
 
ZVH ZŠJ za rok 2016 je 479.859,17 Kč. 
 
Návrh na rozdělení ZVH do fondů: 
a) Fond rezervní (min. 20% ZVH)  311.466,17 Kč (65%) 
b) Fond odměn (max. 80% ZVH)  168.393,00 Kč (35%) 
 
1. Stav fondů k 31. 12. 2016: 
a) Fond rezervní               0,00 Kč 
b) Fond odměn             975,00 Kč 
 
2. Stav na fondech po rozdělení ZVH: 
a) Fond rezervní      311.466,17 Kč 
b) Fond odměn       169.368,00 Kč 
 
Na žádost příspěvkové organizace může zřizovatel, dle § 30 odst. 3 zákona č. 250/2000 Sb., 
o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, v platném znění, dát příspěvkové organizaci souhlas, 
aby část svého rezervního fondu použila k posílení svého fondu investic. 
Příspěvková organizace za rok 2016 nepožádala o posílení fondu investic převodem prostředků 
z fondu rezervního (vizte příloha č. 4 zprávy o hospodaření). 
 
Přílohy: A - příloha č. 3, rozdělení ZVH, návrh i schválení 

B - příloha č. 4, převod finan. prostř. z RF do FI 
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Diskuse: 
D. Holman – žádá přeložit projednávání tohoto bodu na další jednání rady města. 
 
Návrh usnesení: RM schvaluje zlepšený výsledek hospodaření Základní školy, Kuřim, 

Jungmannova 813, okres Brno-venkov, příspěvkové organizace za rok 2016 
a souhlasí s jeho rozdělení do fondů dle návrhu. 

 
 
 

23. Návrh na rozdělení ZVH za rok 2016 ZŠ Tyršova 
(Předkladatel: PaedDr. David Holman, zpracovatel: Mgr. Hana Němcová) 
 
Ředitel Základní školy Kuřim, Tyršova 1255, okres Brno - venkov, příspěvkové organizace (dále jen 
ZŠT) Mgr. Stanislav Plchot předložil Radě města Kuřimi, dle Článku 6 oddílu D odst. 16 písm. e) 
zřizovací listiny žádost o souhlas s rozdělením zlepšeného výsledku hospodaření za rok 2016 (dále 
ZVH) do fondů (vizte příloha č. 3 zprávy o hospodaření). 
Zlepšený výsledek hospodaření (ZVH) příspěvková organizace vytvoří tehdy, když skutečné výnosy 
jejího hospodaření spolu s přijatým provozním příspěvkem jsou větší než její provozní náklady. 
Návrh na rozdělení ZVH dává příspěvková organizace, ale rada města může tento návrh změnit. 
 
ZVH ZŠT za rok 2016 je 192.378,57 Kč. 
 
Návrh na rozdělení ZVH do fondů: 
a) Fond rezervní (min. 20% ZVH)    76.951,43 Kč (40%)  
b) Fond odměn (max. 80% ZVH)  115.427,14 Kč (60%) 
 
1. Stav fondů k 31. 12. 2016: 
a) Fond rezervní    113.192,24 Kč 
b) Fond odměn       71.681,57 Kč 
 
2. Stav na fondech po rozdělení ZVH: 
a) Fond rezervní    190.143,67 Kč 
b) Fond odměn     187.108,71 Kč 
 
Na žádost příspěvkové organizace může zřizovatel, dle § 30 odst. 3 zákona č. 250/2000 Sb., 
o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, v platném znění, dát příspěvkové organizaci souhlas, 
aby část svého rezervního fondu použila k posílení svého fondu investic. 
Příspěvková organizace v roce 2016 nepožádala o posílení fondu investic převodem prostředků 
z fondu rezervního (vizte příloha č. 4 zprávy o hospodaření). 
 
Přílohy: A - příloha č. 3, rozdělení ZVH, návrh i schválení 

B - příloha č. 4, převod finan. prostř. z RF do FI 
 
Diskuse: 
D. Holman – žádá přeložit projednávání tohoto bodu na další jednání rady města. 
 
Návrh usnesení: RM schvaluje zlepšený výsledek hospodaření Základní školy Kuřim, Tyršova 

1255, okres Brno-venkov, příspěvkové organizace za rok 2016 a souhlasí s jeho 
rozdělení do fondů dle návrhu. 

 
 
 

24. Zpráva o činnosti OSVP a vyhodnocení KPSS 
(Předkladatel: Mgr. Ing. Drago Sukalovský, zpracovatel: Bc. Taťána Sojková) 
 
Odbor sociálních věcí a prevence odpovídá za plnění úkolů, koncepci a rozvoj na sociálním úseku 
v samostatné působnosti, přenesené působnosti a rozšířené působnosti. Činnost OSVP je realizována 



 
 

 

16 

v úsecích sociální práce, sociálně-právní ochrany dětí, prevence a krizového řízení. V rámci 
samosprávné činnosti je dominující činností proces komunitního plánování sociálních služeb v rámci 
cílových skupin uživatelů a jejich priorit. 
 
V roce 2016 plnil odbor sociálních věcí a prevence úkoly opět plně v souladu s organizačním řádem 
úřadu i kompetencemi danými zákony pro výkon státní správy v přenesené a rozšířené působnosti. 
Pracovníci odboru zvládli i náročné úkoly, které souvisely s aplikací nových právních předpisů. Na 
úseku OSPOD byly provedeny náročné činnosti spočívající také v aktualizaci standardů kvality práce 
na úseku sociálně-právní ochrany dětí v souladu s právními předpisy a vnitřními předpisy úřadu. 
 
Pracovníci OSVP se také pravidelně zúčastňovali metodických dnů pořádaných KÚ Jm kraje 
a seminářů v rámci jednotlivých specializovaných agend. 
Odbor sociálních věcí a prevence (dále také „OSVP") realizoval opatření a postupy v souladu 
s právními předpisy, metodikou MPSV i KÚ Jihomoravského kraje. 
 
K 31. 12. 2016 měl odbor 10 zaměstnanců s celkovým pracovním úvazkem 9,75. Samotný výkon 
přímé sociální práce v přenesené působnosti provádělo celkem 8 zaměstnanců, s úvazkem 6,6. 
Zbývající část úvazku připadá na výkon práce v samostatné působnosti obce. 
 
Úsek sociální práce 
V roce 2016 bylo na OSVP poskytnuto komplexní sociální poradenství a sociální pomoc při řešení 
životních situací ve 217 případech, komplexní sociální poradenství včetně dávek sociální péče 
a pomoci bylo řešeno u 14 osob propuštěných z výkonu trestu odnětí svobody. Mnoha dalším osobám 
bylo pak poskytnuto základní sociální poradenství pro zajištění jejich konkrétní situace a individuálních 
potřeb. 
Osobám zdravotně postiženým bylo vydáno celkem 135 parkovacích průkazů a 21 kusů „Euroklíčů“. 
V roce 2016 provedly sociální pracovnice 129 sociálních šetření u jednotlivců i v rodinách v rámci 
sociální práce a dále 42 sociálních šetření a jednání v rámci veřejného opatrovnictví. Sociální 
pracovnice odboru podaly celkem 82 zpráv soudům, policii, exekutorům a správním úřadům v rámci 
svých zákonných povinností souvisejících s poskytováním informací jiným subjektům. 
 
Úsek sociálně-právní ochrany dětí 
Ve správním obvodu města Kuřimi žilo k 31. 12. 2016 celkem 5 048 dětí ve věku od 0 do 18 let. 
Pracovnice orgánu sociálně-právní ochrany dětí (OSPOD) evidují k 31. 12. 2016 celkem 295 aktivních 
případů, v nichž řešily situaci 337 nezl. dětí. Pracovnice OSPODu byly u 178 případů také ustanoveny 
kolizním opatrovníkem či poručníkem nezletilých dětí. Pracovnice OSPODu zastupovaly nezl. děti při 
soudních jednáních u 198 případů. V roce 2016 bylo provedeno úsekem OSPOD celkem 338 
sociálních šetření v rodinách, výchovných ústavech, dětských domovech, ve školách, a jiných 
subjektech. 
Pokud se týká kurately dětí a mládeže, bylo v roce 2016 řešeno kurátorkou pro děti a mládež ve 
správním obvodu města Kuřimi celkem 36 velmi problémových případů nezl. dětí z toho 5 případů 
trestné činnosti, 10 případů projednávaných přestupků, v ostatních případech se jednalo o výchovné 
problémy dětí a mládeže do 18ti let. 
Výkon přímé činnosti v oblasti sociálně-právní ochrany dětí je jednou z nejnáročnějších činností 
v oblasti sociální práce nejen po stránce odborné, ale zejména psychické. Pracovnicím OSPOD je 
proto umožňováno, aby absolvovaly nejenom semináře týkající se odborné tématiky, ale zúčastnily se 
také semináře z oblasti sebereflexe a psychohygieny společně s dalšími pracovníky OSVP. 
Pracovnice OSPOD v roce 2016 pravidelně využívaly také intervizních a supervizních setkání jako 
významných a kvalitních metod sociální práce.  
 
Úsek prevence a krizové řízení 
Pracovníci OSVP kvalitně spolupracovali i v roce 2016 s HZS JmK, KÚ JmK, Krajským vojenským 
velitelstvím Brno, Povodím Moravy, Správou státních hmotných rezerv i obcemi správního obvodu, ale 
také s Policií ČR v rámci komplexního plnění úkonů při zajišťování úkolů krizového řízení a místních 
záležitostí veřejného pořádku v obci. Pracovníci OSVP spolupracovali intenzivně v roce 2016 
s Vězeňskou službou ČR, Věznicí Kuřim, při zapojování osob ve VTOS do pracovních činností v rámci 
potřeb města Kuřimi. 
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Pracovník OSVP se zúčastňoval porad a seminářů se zaměřením na prevenci a práci s romskými 
obyvateli a marginálními skupinami, OSVP se zajímal o možnost spolupráce s PČR a dalšími subjekty 
v oblasti protidrogové prevence v rámci Jihomoravského kraje.  
 
Proces komunitní plánování 
Hlavním cílem dlouhodobého procesu komunitního plánování sociálních služeb na území správního 
obvodu města Kuřimi je vytvoření systému kvalitních a dostupných sociálních služeb s ohledem na 
nezbytné propojení jejich potřebnosti, kvality a dlouhodobě udržitelného způsobu financování 
sociálních služeb. Dlouhodobým cílem je zlepšovat kvalitu poskytovaných služeb a rozšířit nabídku 
pro rizikové skupiny obyvatel v oblastech, které se ukázaly jako nedostatečné. 
V našem ORP se jedná především o potřebu zřízení odlehčovací pobytové služby určené osobám se 
sníženou soběstačností z důvodu věku, chronického a zdravotního postižení, o které je jinak 
pečováno v jejich přirozeném sociálním prostředí. Cílem služby je umožnit pečující fyzické osobě 
nezbytný odpočinek. Síť by tak měla flexibilně reagovat na potřeby cílové skupiny. 
Město Kuřim realizuje v pořadí již 4. Komunitní plán sociálních služeb pro období 2015-2017. 
V letošním roce bude tak postupně zpracováván návrh 5. Komunitního plánu sociálních služeb 
a souvisejících aktivit města Kuřimi na období 2018-2020, který bude pravděpodobně ve 3. - 4. 
čtvrtletí roku 2017 předkládán Radě města Kuřimi a následně Zastupitelstvu města Kuřimi. 
Pokud jde o základní závazné rozvojové priority předpokládané pro další plánovací období, jedná se 
zejména o udržení a zkvalitnění pečovatelské služby ve správním obvodu města Kuřimi v rámci 
navýšení personální kapacity a materiálního vybavení poskytovatele pečovatelské služby - Centra 
sociálních služeb Kuřim, příspěvkové organizace. 
Město Kuřim dále aktivně plánuje vznik odlehčovací pobytové služby, když realizovalo intenzivní 
jednání s poskytovatelem těchto sociálních služeb, kterým je Betanie - křesťanská pomoc, z. ú., IČ 
65349547, se sídlem Joštova 141/7, 602 00 Brno. 
Betanie vlastní v obci Lelekovice objekt, který by měl sloužit k účelům pobytové odlehčovací služby 
s kapacitou přibližně 18 lůžek. Z důvodu udržitelnosti financování a garance stabilní podpory 
potřebným a efektivním službám je nutná finanční podpora obcí. Zástupci města Kuřimi jednali v této 
oblasti aktivně i s městem Brnem a nabízí se reálný předpoklad, že se o financování v rámci pravidel 
financování bude město Kuřim dělit s Magistrátem města Brna, případně dalšími ORP, které o využití 
této sociální služby pro své obyvatele projeví zájem. 
Pracovnice odboru se v průběhu roku 2016 účastnila za město Kuřim na setkáních pracovní skupiny 
Koordinátoři KPSS 21 ORP a zpracovala projektové záměry pro zařazení záměru do Akčního plánu 
sociálních služeb v Jihomoravském kraji pro rok 2018. 
Byla vytvořena minimální síť sociálních služeb pro rok 2017 a zároveň byla těmto službám 
garantována finanční spoluúčast v souvislosti se změnou zákona o sociálních službách, kdy byly 
některé kompetence přesunuty z úrovně MPSV na kraje. V rámci procesů optimalizace a síťování 
sociálních služeb byla přijata strategie podílu obcí na spolufinancování stávajících sociálních služeb. 
Postupně docházelo k uzavírání veřejnoprávních smluv o poskytnutí veřejné podpory z rozpočtu 
města Kuřimi na poskytování sociálních služeb pro rok 2016. 
Koordinátorka komunitního plánování se spolu s vedoucí odboru účastnila jednání multidisciplinárním 
týmu v souvislosti s tvorbou základní sítě sociálních služeb v Jihomoravském kraji pro rok 2017. 
Vedoucí OSVP se zúčastňovala v roce 2016 za město Kuřim pravidelných setkání pracovních skupin 
v rámci Integrované strategie rozvoje Brněnské metropolitní oblasti (BMO) pro uplatnění nástroje ITI - 
„Integrované územní investice“ v rámci Integrované strategie rozvoje BMO. 
V roce 2016 byla provedena aktualizace informační brožury „Kuřimský sociální pomocník“ sloužící 
obyvatelům k základní orientaci v dosažitelných sociálních službách a souvisejících aktivitách. 
Vyjma nízkoprahového zařízení pro děti a mládež se v předchozím období dařilo jednotlivé priority 
stanovených cílových skupin kvalitně naplňovat a realizovat.  
Níže uvádíme malý výčet významných činností, které s naplňováním procesu komunitního plánování 
v roce 2016 souvisely: 
 
Senioři a osoby zdravotně postižené 
V souvislosti se zamýšlenou transformací Domu s pečovatelskou službou CSS Kuřim na domov pro 
seniory bylo provedeno v říjnu 2016, ve spolupráci s Ing. arch. Radmilou Peškovou, technické 
zhodnocení stávajících prostor. Zřízení domova pro seniory ve stávajících prostorách je z technického 
hlediska možné, avšak za předpokladu rozsáhlých stavebních úprav a velmi nákladných finančních 
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prostředků. OSVP proto předkládal i možnou variantu zajištění péče o seniory a zdravotně postižené 
osoby cestou soukromého investora. 
 
Nízkoprahové zařízení pro děti a mládež 
V souvislosti s realizací priority č. 4 cílové skupiny rodiny s dětmi stávajícího komunitního plánu 
sociálních služeb byla v srpnu 2016 v objektu bývalé kotelny na ul. Nádražní v Kuřimi, na základě 
schválení Rady města Kuřimi, pořízena studie nízkoprahového zařízení pro děti a mládež, za účelem 
zjištění výše nákladů na rekonstrukci objektu. Byla navázána spolupráce s novým poskytovatelem této 
služby, SOS dětské vesničky, z. s., Borůvková 506/9, 621 00 Brno, který by provoz služby, v případě 
jejího vzniku, zajišťoval. V září 2016 bylo přijato zastupitelstvem usnesení, kterým byl KPSS změněn, 
a to tak, že priorita č. 4 byla bez náhrady zcela vypuštěna. 
 
Komunikační jednotka - „ tísňová péče“ 
Zajištění sociální služby tísňové péče cílové skupiny senioři a osoby se zdravotním postižním je 
zajišťována prostřednictvím komunikačních jednotek EMA-S. Město Kuřim k zabezpečení této služby 
zakoupilo pro své občany 8 komunikačních jednotek. V současné době jsou využívány 4 jednotky. 
 
Family Point 
Pravidelně byla za město Kuřim zajišťována účast pracovnice OSVP na setkáváních koordinátorů 
rodinné politiky a kontaktních pracovníků Family Pointů. Byl ukončen prodej panenek pro UNICEF, 
který byl realizován prostřednictvím Family Pointu. Výtěžek z prodeje v rámci tohoto programu byl 
použit na úhradu očkovacích programů UNICEF.  
Poskytovatel licence Centrum pro rodinu a sociální péči nám opakovaně poskytl v loňském roce pro 
náš Family Point nové a použité hračky.  
 
KuřiMaTa 
Nadále pokračuje spolupráce s mateřským a rodinným centrem KuřiMaTa, které nám věnovalo z jejich 
bazárku pro potřeby našich klientů dětské oblečení a funkční kočárky. Mateřské centrum také 
umožňuje sociálně slabým klientům OSPODu navštěvovat bezplatně jimi nabízené aktivity. 
 
Spolupráce OSVP s jinými subjekty 
V roce 2016 nadále probíhala kvalitní spolupráce OSVP s psychologem v rámci psychologického 
poradenství a diagnostiky rodin se zaměřením na posílení rodičovských rolí a ochranu nezl. dětí. 
Pokračovala kvalitní spolupráce a součinnost také s dětskými domovy, výchovnými ústavy pro děti 
a mládež, zařízeními pro děti vyžadující okamžitou pomoc, krizovými centry, středisky výchovné péče 
a speciálními pedagogickými centry, pedagogicko-psychologickými poradnami a dalšími zařízeními či 
subjekty, které řeší problémy nezletilých dětí v rámci sanace rodiny nebo pomoci při narušeném vývoji 
a výchově dětí.  
V průběhu roku 2016 plnil odbor další mimořádné úkoly spojené s jeho činností. Odbor zajišťoval 
lektorskou účastí semináře a setkání pořádaná Sdružením pěstounských rodin a KÚ JMK týkající se 
pěstounské péče. Odbor byl v roce 2016 aktivně zapojen do celostátního projektu Intervenčních 
center pro oblast domácího násilí (za oblast SPOD) formou přípravy prezentací a komentářů, které 
budou využívány v rámci preventivní, celostátní kampaně v ČR proti domácímu násilí.  
V roce 2016 pracovnice OSVP pokračovaly ve spolupráci s Oblastní charitou Tišnov, Oblastní charitou 
Brno a Oblastní charitou Blansko a Sdružením pěstounských rodin v Brně v rámci uzavíraných dohod 
s pěstouny. Pokračovala odborná spolupráce s občanskými sdruženími Ratolest, Triáda, Spondea 
a Trialog, také Domy na půli cesty SOS Dětské vesničky v Brně, v Pohořelicích a v Květné u Poličky, 
Domovy pro matky s dětmi v Brně a Boskovicích. 
Pokračuje dlouholetá a kvalitní spolupráce pracovnic odboru s Věznicí v Kuřimi v rámci lektorské 
činnosti z oblasti provádění sociálního zabezpečení, dávek pojistného a nepojistného systému 
a v rámci procesu resocializace osob ve VTOS. Uvedené aktivity byly pořádány v budově úřadu 
a v prostorách Věznice Kuřim. 
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Přijaté usnesení: 176/2017 - RM bere na vědomí „Zprávu o činnosti odboru sociálních věcí 
a prevence za rok 2016 a vyhodnocení priorit cílových skupin 4. Komunitního plánu 
sociálních služeb na období 2015-2017. 

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

25. Zpráva o činnosti OSVO za rok 2016 
(Předkladatel: Mgr. Ing. Drago Sukalovský, zpracovatel: Ing. František Macek) 
 
Z personálního hlediska nedošlo v uvedeném období na odboru k žádným změnám. Odbor tvořilo 5 
pracovníků včetně vedoucího. Tři pracovníci zajišťovali činnost obecného stavebního úřadu, při čemž 
jeden z nich ještě navíc agendu památkové péče, jeden pracovník se zkráceným úvazkem (0,75) 
vykonával činnost speciálního stavebního úřadu vodoprávního a jeden pracovník zajišťoval 
administrativní servis. 
Správní činnost na odboru probíhala v loňském roce v podstatě standardně. Vzhledem k tomu, že se 
na jednotlivých referentech odboru stále více projevovalo pracovní přetížení a na některé agendy 
(stavební dozor a přestupky) již téměř nezbývala kapacita, požádal vedoucí odboru koncem roku 
o posílení odboru o jednoho pracovníka. Toto personální opatření bylo RM schváleno. K realizaci 
dojde k 1. 5. 2017. 
Dne 30. 3. 2017 byla na výkon činnosti stavebního úřadu a agendu RÚIAN za rok 2016 provedena 
kontrola ze strany Krajského úřadu Jihomoravského kraje, odboru územního plánování a stavebního 
řádu. Kontrolní orgán v protokolu konstatoval, že výkon státní správy na tomto úseku je na odboru 
zajišťován na dobré úrovni. Drobné nedostatky byly projednány s vedoucím odboru, nebylo třeba 
přijímat žádná nápravná opatření. 
 
Příloha č. 1 Tabulka ukazatelů činnosti stavebního a vodoprávního odboru. 
Tabulka poskytuje srovnání roků 2012 až 2016. Z tabulky je patrné, že výkon odboru je v posledních 
letech v podstatě konstantní. Plynulý nárůst výběru správních poplatků (položka 16) dokumentuje, že 
se mění struktura výstavby. Snižuje se počet územních rozhodnutí a stavebních povolení na obytné 
a rekreační objekty (nižší správní poplatky) a zvyšuje se počet povolení provozoven a na výstavbu 
dopravní a technické infrastruktury (dražší poplatky) v souvislosti s dobrou kondicí ekonomiky ČR. 
Pokles počtu územních rozhodnutí (položka 3) a stavebních povolení (položka 4) je vyvážen nárůstem 
ostatních rozhodnutí (položka 7), kde jsou započtena také tzv. společná územní rozhodnutí a stavební 
povolení, která jsou z hlediska časového úspornější (rychlejší) a vyžadují méně správních úkonů. 
Počet odvolání a zejména jejich úspěšnost (položka 13) odráží stále se zpřísňující trend odvolacího 
orgánu (Krajského úřadu JMK) při posuzování odvolání v souvislosti s množícími se žalobami 
u správních soudů. Na tuto položku mělo nepochybně vliv i nedostatek času na precizní zpracování 
správních rozhodnutí a zejména jejich odůvodnění, které souvisí s výše uvedeným přetížením 
jednotlivých referentů, což nakonec vyústilo v rozhodnutí o personálním posílení odboru. 
 
Porovnání výkonnosti odboru ve srovnání s úřady obdobné velikosti v rámci ČR poskytuje tzv. 
Benchmarkingová iniciativa 2005. V naší velikostní skupině je celkem 12 úřadů. Obecný stavební úřad 
se v celkovém počtu vydaných rozhodnutí, celkovém počtu správních úkonů mimo rozhodnutí 
a celkovém počtu ostatních sledovaných úkonů (vždy počítáno na pracovníka úřadu) umístil na 4. - 6. 
místě, tedy v 1. polovině v rámci naší skupiny. Naopak v počtu pracovníků úřadu na 1000 obyvatel 
správního obvodu jsme se umístili na předposledním místě, což byl také jeden z důvodů pro 
personální posílení stavebního úřadu. 
Vodoprávní úřad si vedl v tomto srovnání ještě lépe, když v počtu vydaných rozhodnutí na 
zaměstnance i v počtu všech sledovaných úkonů na zaměstnance obsadil 2. místo v rámci skupiny. 
V oblasti památkové péče vychází porovnání méně příznivě, což je způsobeno minimálním počtem 
památek v územním obvodu a pravděpodobně nadhodnocením prac. úvazku ve výkazu činnosti, když 
nám bylo trapné uvádět méně než 0,1 úvazku. 
 
Přílohy: A - tabulka 2016 
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Přijaté usnesení: 177/2017 - RM bere na vědomí zprávu o činnosti odboru stavebního 
a vodoprávního za rok 2016. 

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

26. Zpráva o činnosti odboru obecního živnostenského úřadu za rok 
2016 
(Předkladatel: Mgr. Ing. Drago Sukalovský, zpracovatel: Mgr. Alena Trtílková) 
 
Odbor obecní živnostenský úřad předkládá zprávu o činnosti za období od 1. 1. 2016 do 31. 12. 2016. 
V uvedeném období plnil odbor úkoly v souladu s organizačním řádem, příslušnými právními předpisy, 
s požadavky nadřízených složek a vedení města. 
V průběhu roku 2016 nedošlo na odboru k žádným personálním změnám. Živnostenský zákon 
a související právní předpisy nezaznamenaly ve sledovaném období žádné zásadní změny - pouze 
dílčí úpravy, které nevyžadovaly žádné transformace či mimořádné úpravy v IS RŽP registračními 
pracovníky. 
 
Kontrolní pracovníci postupovali při své činnosti dle Plánu kontrol na rok 2016 - kontrolovali 
provozovny a jejich označení, označení sídel a podnikatelskou činnost podnikatelů, přednostně 
v obcích Česká, Čebín, Veverská Bítýška. 
Ve sledovaném období pokračovala spolupráce kontrolorů OŽÚ s ČOI (společné kontroly jednoho 
zaměstnance kontroly a jednoho zaměstnance ČOI cca 1x za čtvrtletí, v rámci Dohody - vládní úkol). 
V roce 2016 se sešli pracovníci obou útvarů celkem čtyřikrát a provedli kontrolu u osmi podnikatelů. 
Práce kontroly byla zkomplikována začátkem roku 2016 dlouhodobou pracovní neschopností hlavní 
kontrolorky (úraz, cca 3 ½ měsíce PN). Zaměstnanci registrace chybějící kontrolorku zastoupili, takže 
nemusely být žádné oznámené kontroly rušeny. 
 
V roce 2016 bylo pracovníky registrace a kontroly odhaleno mnohé porušení živnostenského zákona 
a zvláštních právních předpisů. Živnostenský zákon ukládá pracovníkům OŽÚ zjištěná porušení 
zákonů vždy pokutovat, a to blokově nebo ve správním řízení. Ve správním a blokovém řízení bylo 
uloženo celkem 55 pokut v celkové výši 85 tisíc korun. 
 
Dne 24. 10. 2016 provedli pracovníci KrÚ JmK - odboru správního a Krajského živnostenského úřadu 
kontrolu, zaměřenou na výkon státní správy na úseku živnostenského podnikání za období od 13. 11. 
2013 do 18. 10. 2016. Kontrolující KŽÚ konstatovali, že výsledky práce odboru jsou celkově na 
výborné úrovni. Proto nebyla uložena ani žádná opatření k nápravě. 
 
OŽÚ spravuje také agendu spojenou s evidencí zemědělských podnikatelů dle zák. 252/1997 Sb., 
o zemědělství, v platném znění. Agenda není nijak rozsáhlá (celkem 58 fyzických a právnických osob), 
a to i přesto, že novela zákona o zemědělství zrušila místní příslušnost, takže můžeme registrovat 
podnikatele z celé ČR. Z důvodu malé frekvence podnětů je zpracování této agendy náročné (každý 
úkon předpokládá nové nastudování „zemědělského zákona“). V porovnání s předchozími lety však 
musíme konstatovat, mírné zvýšení zájmu ze strany veřejnosti o tuto agendu (vizte "ukazatele činnosti 
odboru"). Jejím zpracováváním se zabývají 2 zaměstnanci OŽÚ s úvazkem 0,1 (z důvodu 
zastupitelnosti). 
 
Tradiční součástí Zprávy o činnosti odboru obecního živnostenského úřadu je tabulka Ukazatele 
činnosti odboru, která sleduje vývoj podnikání v našem správním obvodu za poměrně dlouhý časový 
úsek, a to za období od 1. 1. 2003 do 31. 12. 2016 (na odboru jsou k dispozici údaje od roku 1998). 
Současně ukazuje i vývoj pracovního vytížení zaměstnanců odboru (nejvíce sledovaných položek 
souvisí s činností registračních pracovníků). Kromě položek uvedených v tabulce je třeba konstatovat, 
že za rok 2016 bylo pracovníky registrace zpracováno 1.330 avíz, což jsou změny nahlášené OŽÚ 
veřejnými rejstříky (např. změny trvalého pobytu, jména, změny v obchodním rejstříku,…). 
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OŽÚ dozoruje mimo jiné také dodržování Nařízení města Kuřimi č. 1/2015, kterým se vydává tržní řád 
a z pověření RM projednává přestupky související s jeho porušováním. V roce 2016 docházelo 
nejčastěji k porušení zákazu podomního prodeje. Řešení tohoto přestupku je velmi složité a časově 
náročné. Za porušení tržního řádu a souvisejících právních předpisů bylo v roce 2016 uloženo 6 
pokut, 3 subjektům, v celkové částce 10.000 Kč. V jednom případě se porušení tržního řádu 
nepodařilo prokázat. 
 
V rámci Benchmarkingové iniciativy 2005 v naší skupině třinácti srovnatelných měst je na tom OŽÚ 
Kuřim velmi dobře (nad mediánem) v těchto oblastech: 
 

1) Počet držitelů živnostenských oprávnění na 1000 obyvatel správního obvodu 
2) Počet vybraných úkonů v registraci celkem na jednoho registračního pracovníka 
3) % podíl podnětů od cizích osob z počtu podnětů celkem 
4) Počet kontrol, místních šetření a úředních záznamů na jednoho kontrolního pracovníka 
5) Počet uložených blokových pokut a pokut ve správním řízení (v ks) na jednoho kontrolního 

pracovníka 
6) Průměrná výše pokuty uložené ve správním řízení v Kč 
7) Počet kontrol připadajících na 1000 držitelů živnostenských oprávnění 

 
Přílohy: A - ukazatele činnosti OŽÚ 
 
Přijaté usnesení: 178/2017 - RM bere na vědomí Zprávu o činnosti odboru obecního 

živnostenského úřadu za rok 2016. 
Hlasováno 
Pro: 3 (D. Holman, L. Ambrož, P. Ondrášek) Nepřítomni: 2 (D. Sukalovský, J. Vlček). 
 
 
 

27. Oznámení rezignace na pozici člena Komise dopravy RM Kuřimi 
(Předkladatel: Mgr. Ing. Drago Sukalovský, zpracovatel: Petra Glosová) 
 
Dne 11. 4. 2017 byla podána rezignace pana Ladislav Štěpánka na pozici člena Komise dopravy 
Rady města Kuřimi. 
 
Přílohy: A – rezignace 
 
Přijaté usnesení: 179/2017 - RM bere na vědomí rezignaci Ladislava Štěpánka na pozici člena 

Komise dopravy Rady města Kuřimi a děkuje mu za vykonanou práci. 
Hlasováno 
Pro: 3 (D. Holman, L. Ambrož, P. Ondrášek) Nepřítomni: 2 (D. Sukalovský, J. Vlček). 
 
 
 

28. Zápis z jednání komise dopravy dne 10. 4. 2017 
(Předkladatel: Mgr. Ing. Drago Sukalovský, zpracovatel: Ing. Jiří Kovář) 
 
Radě města Kuřim je předložen zápis z jednání komise dopravy dne 10. 4. 2017. 
 
Přílohy: A - zápis 
 
Diskuse: 
Bod č. 1. – schvaluje: 
PRO: 3. 
 
 
Bod č. 2 – schvaluje: 
PRO: 3. 
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Bod č. 3 – schvaluje: 
PRO: 3. 
 
 
Bod č. 4 – schvaluje: 
PRO: 3. 
 
 
Bod č. 5 – schvaluje doporučení komise: 
PRO: 3. 
 
 
Bod č. 6 – bere na vědomí: 
PRO: 3. 
 
 
Přijaté usnesení: 180/2017 - RM bere na vědomí zápis z komise dopravy ze dne 10. 4. 2017 v bodě 

6, schvaluje body 1, 2, 3, 4, 5 dle zápisu. 
Hlasováno 
Pro: 3 (D. Holman, L. Ambrož, P. Ondrášek) Nepřítomni: 2 (D. Sukalovský, J. Vlček). 
 
 
 

29. Uzavření smlouvy s Moravským zemským archivem v Brně 
(Předkladatel: Mgr. Ing. Drago Sukalovský, zpracovatel: Petra Glosová) 
 
V souvislosti s přípravou stálé expozice města Kuřimi dojde k dlouhodobé spolupráci s Moravským 
zemským archivem v Brně. V příloze předkládáme smlouvu, jejímž předmětem je zapůjčení exponátů 
do expozice a výroba faksimilí potřebných dokumentů. Výroba je bezplatná, pro město plyne 
povinnost vždy uvádět zdroj a spolupráci s MZA. 
 
Přílohy: A - smlouva 
 
Přijaté usnesení: 181/2017 - RM schvaluje uzavření smlouvy o spolupráci mezi městem Kuřim 

a Moravským zemským archivem v Brně, se sídlem Palachovo nám. 723/1, 625 00 
Brno, IČ 70979146 týkající se vzájemné spolupráce při realizaci stálé expozice na 
zámku Kuřim věnované dějinám města Kuřimi. 

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

30. Úprava studniční vody pro Wellness Kuřim - schválení 
zhotovitele 
(Předkladatel: PaedDr. David Holman, zpracovatel: Ing. Dagmar Ševčíková) 
 
Akce je zařazena do plánu investic pro rok 2017. 
V zadávacím řízení byly získány nabídky 6 uchazečů. Průběh posouzení a hodnocení nabídek je 
popsán v přiložené Zprávě o posouzení a hodnocení nabídek. 
Hodnotící komise hodnotila nabídky podle základního hodnoticího kritéria ekonomická výhodnost 
nabídky. 
Na základě zhodnocení získaných nabídek hodnotící komise doporučuje zadavateli, aby vyloučil 
uchazeče PUMPSERVIS s.r.o., Chaloupky 294, 687 22 Ostrožská Nová Ves a Hydrofilter s.r.o., 
Fryčajova 252/53, 614 00 Brno z důvodu nesplnění požadavků zadavatele v zadávacích podmínkách 
a jednomyslně doporučuje, aby uchazeči DAFRA INVEST s.r.o., se sídlem Na Vyhlídce 1904/8, 
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664 34 Kuřim, IČ 29205310, jehož nabídka splňuje všechny zadávací podmínky a je nabídkou 
nejvýhodnější, byla přidělena zakázka za cenu 3.564.198 Kč vč. DPH. 
 
Přílohy: A – zpráva o posouzení a hodnocení nabídek 

B – návrh SOD 
 
Přijaté usnesení: 182/2017 - RM schvaluje výsledek hodnocení uvedený ve Zprávě o posouzení 

a hodnocení nabídek „Úprava studniční vody pro Wellness Kuřim“ a schvaluje 
uzavření smlouvy o dílo se společností DAFRA INVEST s.r.o., IČ 29205310, která 
předložila nejvýhodnější nabídku v hodnotě 3.564.198 Kč vč. DPH. 

Hlasováno 
Pro: 3 (D. Holman, L. Ambrož, P. Ondrášek) Nepřítomni: 2 (D. Sukalovský, J. Vlček). 
 
 
 
 
Místostarosta ukončil jednání RM v 14:54 hod. 
 
 
 
 
 
PaedDr. David Holman Mgr. Ladislav Ambrož 
místostarosta města radní města 
 
 
 
 
Ověřovatel zápisu: Ing. Petr Ondrášek 
 
 
 
 
V Kuřimi dne 12. 4. 2017 
 
Zapsala: Petra Glosová 
 
Materiály: 
1 Plnění usnesení Rady města Kuřimi ke dni 5. 4. 2017 
 1A - plnění usnesení RM 
2 Kamil Fouček, Kuřim – výpověď nájemní smlouvy 
3 Václav Navrátil, Kuřim – přechod nájmu, splátkový kalendář 
3/1 Václav Navrátil, Kuřim – přechod nájmu, splátkový kalendář 
4 Broome, s.r.o., Brno – nájemní smlouva k nebytovému prostoru č. 844/9 ul. Bezručova 

čtvrť, Kuřim 
 4A - nabídka společnosti Broome, s.r.o. 
 4B - nájemní smlouva 
5 Smlouva o umístění reklamy na silničním zábradlí – REAL GROUP SDK, s.r.o. 
 5A - smlouva 
6 Výběrové řízení: „Kuřim, ul. Tišnovská – oprava jednotné kanalizace“ - realizace 
 6A - výzva 
 6B - návrh smlouvy o dílo 
 6C - situace 
 6D - soupis oprav 
7 Dohoda o úpravě vzájemných práv a povinností vlastníků provozně souvisejících 

vodovodů a kanalizací 
 7A - návrh dohody 
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 7B - situace 
8 Dotační management - varovný, předpovědní a výstražný systém v Kuřimi 
 8A - cenová nabídka 
 8B - návrh příkazní smlouvy 
9 Darovací smlouva IMOS development 
 9A - darovací smlouva IMOS 
10 VPS - financování sociálních služeb 
11 VPS - financování sociálních služeb 
12 VPS - financování sociálních služeb 
13 VPS - financování sociálních služeb 
14 VPS - individuální dotace 
15 Zpráva o hospodaření za rok 2016 MŠ Zborovská 
 15A - zpráva o hospodaření za rok 2016 
 15B -  rozbor hospodaření HČ a DČ 2014-2016, náklady a výnosy 
16 Zpráva o hospodaření za rok 2016 ZŠ Jungmannova 
 16A - zpráva o hospodaření za rok 2016 
 16B, C - ZŠJ - přílohy č. 1, 2 - rozbor hospodaření - HČ a DČ 2014-2016, náklady a výnosy 
17 Zpráva o hospodaření za rok 2016 ZŠ Tyršova 
 17A - zpráva o hospodaření za rok 2016 
 17B, C - přílohy č. 1, 2 -  rozbor hospodaření 
18 Schválení účetní závěrky k 31. 12. 2016 MŠ Zborovská 
 18A - rozvaha k 31. 12. 2016 
 18B - výkaz zisku a ztráty k 31. 12. 2016 
 18C - příloha k 31. 12. 2016 
19 Schválení účetní závěrka k 31. 12. 2016 ZŠ Jungmannova 
 19A - rozvaha k 31. 12. 2016 
 19B - výkaz zisku a ztráty k 31. 12. 2016 
 19C - příloha k 31. 12. 2016 
20 Schválení účetní závěrky k 31. 12. 2016 ZŠ Tyršova 
 20A - rozvaha k 31. 12. 2016 
 20B - výkaz zisku a ztráty k 31. 12. 2016 
 20C - příloha k 31. 12. 2016 
21 Návrh na rozdělení ZVH za rok 2016 do fondů MŠ Zborovská 
 21A - rozdělení ZVH, návrh i schválení 
 21B - převod finan. prostř. z RF do FI 
22 Návrh na rozdělení ZVH za rok 2016 ZŠ Jungmannova 
 22A - rozdělení ZVH 
 22B - převod finan. prostř. z RF do FI 
23 Návrh na rozdělení ZVH za rok 2016 ZŠ Tyršova 
 23A - rozdělení ZVH 
 23B - převod finan. prostř. z RF do FI 
24 Zpráva o činnosti OSVP a vyhodnocení KPSS 
25 Zpráva o činnosti OSVO za rok 2016 
 25A - tabulka 2016 
26 Zpráva o činnosti odboru obecního živnostenského úřadu za rok 2016 
 26A - ukazatele činnosti OŽÚ 
27 Oznámení rezignace na pozici člena Komise dopravy RM Kuřimi 
 27A - rezignace 
28 Zápis z jednání komise dopravy dne 10. 4. 2017 
 28A - zápis 
29 Uzavření smlouvy s Moravským zemským archivem v Brně 
 29A - smlouva 
30 Úprava studniční vody pro Wellness Kuřim - schválení zhotovitele 
 30A - zpráva o posouzení a hodnocení nabídek 
 30B - návrh SOD 


