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Z á p i s 
 

ze schůze Rady města Kuřimi č. 39/2017 konané dne 22. 11. 2017 
 
Přítomni:  
Mgr. Ing. Drago Sukalovský – starosta 
PaedDr. David Holman - místostarosta, Mgr. Ladislav Ambrož – člen rady města. 
 
 
Ing. Karel Torn, CSc. - tajemník úřadu. 
 
 
Omluven: Ing. Petr Ondrášek, Ing. Jan Vlček, MSc. 
 
 
Ověřovatel zápisu: Mgr. Ladislav Ambrož. 
 
 
Starosta zahájil zasedání RM v 14:13 hodin, úvodem byli přítomni 3 členové RM, tedy nadpoloviční 
většina. RM je usnášeníschopná. 
 
 
Program: 
 

1 Plnění usnesení Rady města Kuřimi ke dni 15. 11. 2017 

2 Hana Gottwaldová, Říčky – žádost o ukončení nájemní smlouvy dohodou, záměr 

2/1 Hana Gottwaldová, Říčky – žádost o ukončení nájemní smlouvy dohodou, záměr 

3 Anna Červená – smlouva o ubytování 

4 Radek Peterka – nájemní smlouva 

5 Libor Hladký – žádost o ubytování v objektu sociálního bydlení 

6 Vyřazení majetku  

7 E.ON Distribuce, a.s. – zřízení věcného břemene pro stavbu „Kuřim, sm. NNk, Zavřel, 
p. č. 3647/10“ 

8 Město Kuřim a Jihomoravský kraj – zřízení věcného břemene pro stavbu „Úvoz - 
rekonstrukce vodovodu“ 

9 Město Kuřim a Jihomoravský kraj – zřízení věcného břemene pro stavbu „Zahradní - 
rekonstrukce kanalizace“  

10 L.D. Energy, s.r.o. – zřízení věcného břemene pro stavbu „Family park Zahrádky“ 

11 Okružní křižovatka a autobusová zastávka v Kuřimi Podlesí - Dodatek č. 2 

12 Zápis z jednání komise dopravy dne 13. 11. 2017 

13 Komunitní plán sociálních služeb a souvisejících aktivit 

14 Žádost o souhlas s vyřazením nepotřebného majetku MŠ Zborovská 

15 Výroční zprávy o činnosti škol zřizovaných městem Kuřim za školní rok 2016/2017 

16 Výroční zprávy o činnosti škol zřizovaných městem Kuřim za školní rok 2016/2017 

17 Výroční zprávy o činnosti škol zřizovaných městem Kuřim za školní rok 2016/2017 

18 Žádost o souhlas s vyřazením nepotřebného majetku ZŠ Tyršova 
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19 VŘ Hasičská zbrojnice - nábytek - vyhodnocení 

20 Zápis komise stavební ze dne 15. 11. 2017 

21 Uzavření smlouvy o výpůjčce na exponáty Muzea Brněnska 

22 Smlouva o vykonání přezkoumání hospodaření 

23 HEPA, s.r.o. – ukončení nájemní smlouvy dohodou  

24 Odměna ředitelům škol zřizovaných městem Kuřim za kalendářní rok 2017 

24/1 Odměna ředitelům škol zřizovaných městem Kuřim za kalendářní rok 2017 

24/2 Odměna ředitelům škol zřizovaných městem Kuřim za kalendářní rok 2017 

25 Různé 

 
 

1. Plnění usnesení Rady města Kuřimi ke dni 15. 11. 2017 
(Předkladatel: Mgr. Ing. Drago Sukalovský, zpracovatel: Petra Glosová) 
 
Zůstávají nesplněna usnesení, jejíž naplnění závisí na spolupráci s druhou stranou. 
 
Přílohy: A - plnění usnesení RM 
 
Přijaté usnesení: 572/2017 - RM bere na vědomí plnění usnesení Rady města Kuřimi ke dni 15. 11. 

2017. 
Hlasováno 
Pro: 3 (D. Sukalovský, D. Holman, L. Ambrož) Nepřítomni: 2 (P. Ondrášek, J. Vlček). 
 
 
 

2. Hana Gottwaldová, Říčky – žádost o ukončení nájemní smlouvy 
dohodou, záměr 
(Předkladatel: Mgr. Ing. Drago Sukalovský, zpracovatel: Alena Janoušková) 
 
Paní Hana Gottwaldová, bytem xxxxxxxx, 664 83 Domašov, IČ 488 53 909 je nájemcem kanceláří č. 1 
a č. 8 umístěných ve II. nadzemním podlaží budovy č. p. 950 v ul. Jungmannova. Paní Gottwaldová 
v kancelářích provozuje účetní a daňové poradenství, smluvní vztah je ošetřen nájemní smlouvou 
č. 2012/O/0133 ze dne 20. 12. 2012. 
 
Dne 10. 11. 2017 požádala paní Gottwaldová o ukončení nájemní smlouvy dohodou ke dni 31. 12. 
2017. Jako důvod uvádí její přeložení na pracoviště dceřiné společnosti sídlící v Praze, a to od 2. 1. 
2018. 
 
OMP souhlasí s ukončením nájemní smlouvy dohodou, současně navrhuje vyhlásit záměr na 
pronájem zmíněných kanceláří dle ustanovení § 39 odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích. Paní 
Gottwaldová nyní platí nájemné ve výši 127,50 Kč/m

2
/měs., ostatní nájemci budovy č. p. 950 platí 

průměrně nájemné ve výši 131,40 Kč/m
2
/měs., OMP navrhuje schválit záměr s výší nájemného 

130 Kč/m
2
/měs. + paušální poplatek za služby. 

 
Přijaté usnesení: 573/2017 - RM schvaluje ukončení nájemní smlouvy č. 2012/O/0133 ze dne 

20. 12. 2012 uzavřené s paní Hanou Gottwaldovou, bytem xxxxxxxx, 664 83 
Domašov, IČ 48853909, jejímž předmětem je pronájem kanceláří č. 1 a č. 8 
umístěných ve II. nadzemním podlaží objektu č. p. 950 v ul. Jungmannova 
v Kuřimi, a to dohodou ke dni 31. 12. 2017. 

Hlasováno 
Pro: 3 (D. Sukalovský, D. Holman, L. Ambrož) Nepřítomni: 2 (P. Ondrášek, J. Vlček). 
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2/1. Hana Gottwaldová, Říčky – žádost o ukončení nájemní smlouvy 
dohodou, záměr 
(Předkladatel: Mgr. Ing. Drago Sukalovský, zpracovatel: Alena Janoušková) 
 
Diskuse: 
D. Sukalovský – stahuje materiál z projednávání. 
 
Návrh usnesení: RM schvaluje záměr na pronájem nebytových prostor umístěných ve 

II. nadzemním podlaží budovy č. p. 950 na ul. Jungmannova, která je součástí 
pozemku parc. č. 1818, vše v obci a k. ú. Kuřim, a to místností č. 1 o výměře 10,5 
m

2
 a místnosti č. 8 o výměře 8,8 m

2
, za nájemné 130 Kč/m

2
/měs. + paušální 

poplatek za služby ve výši 75 Kč/m
2
/měs. + 21% DPH, s roční valorizací na dobu 

neurčitou s šestiměsíční výpovědní lhůtou. 
O tomto materiálu nebylo hlasováno. 
 
 
 

3. Anna Červená – smlouva o ubytování 
(Předkladatel: Mgr. Ing. Drago Sukalovský, zpracovatel: Bc. Jitka Chaloupková) 
 
Paní Anna Červená, trvale bytem xxxxxxxxxxxxxxxxxx, 664 34 Kuřim, uzavřela dne 16. 11. 2016 
s městem Kuřim na základě usnesení RM č. 476/2016 ze dne 16. 11. 2016 smlouvu o ubytování 
č. 2016/O/0068, jejímž předmětem je ubytování v objektu sociálního bydlení na ul. Tišnovská č. p. 
1182 v Kuřimi do 30. 11. 2017. 
Jelikož jmenovaná nemá nadále kde bydlet, žádá RM o další prodloužení smlouvy.  
OMP navrhuje prodloužit smlouvu o ubytování o tři měsíce do 28. 2. 2018. 
OSVP - inspektor veřejného pořádku M. Žáček souhlasí s prodloužením. 
 
Přijaté usnesení: 574/2017 - RM schvaluje prodloužení smlouvy o ubytování č. 2016/O/0068 

s Annou Červenou, trvale bytem xxxxxxxxxxxxxx, 664 34 Kuřim, ve věci užívání 
místnosti č. 6 v objektu sociálního bydlení na ul. Tišnovská č. p. 1182 v Kuřimi do 
28. 2. 2018. 

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

4. Radek Peterka – nájemní smlouva 
(Předkladatel: Mgr. Ing. Drago Sukalovský, zpracovatel: Bc. Jitka Chaloupková) 
 
Radek Peterka, trvale bytem xxxxxxxxxxxxxxxxxx, 664 34 Kuřim, uzavřel dne 24. 5. 2017 s městem 
Kuřim na základě usnesení RM č. 221/2017 ze dne 10. 5. 2017 nájemní smlouvu č. 2017/O/0023, 
jejímž předmětem je pronájem lůžka v chatě ev. č. 216 v obci a k. ú. Malhostovice do 30. 11. 2017. 
Jelikož jmenovaný nemá nadále kde bydlet, žádá RM o prodloužení nájemní smlouvy. 
OMP navrhuje prodloužit smlouvu o ubytování o tři měsíce do 28. 2. 2018. 
OSVP - inspektor veřejného pořádku M. Žáček souhlasí s prodloužením. 
 
Přijaté usnesení: 575/2017 - RM schvaluje prodloužení nájemní smlouvy č. 2017/O/0023 s Radkem 

Peterkou, trvale bytem xxxxxxxxxxxxxxx, 664 34 Kuřim ve věci pronájmu lůžka 
v objektu chaty ev. č. 216 na pozemku parc. č. 775/3 v k. ú. Malhostovice do 28. 2. 
2018. 

Hlasováno 
Pro: 3 (D. Sukalovský, D. Holman, L. Ambrož) Nepřítomni: 2 (P. Ondrášek, J. Vlček). 
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5. Libor Hladký – žádost o ubytování v objektu sociálního bydlení 
(Předkladatel: Mgr. Ing. Drago Sukalovský, zpracovatel: Bc. Jitka Chaloupková) 
 
Libor Hladký, trvale bytem xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, 664 34 Kuřim, požádal dne 15. 11. 2017 město 
Kuřim o poskytnutí ubytování v objektu sociálního bydlení na ul. Tišnovská č. p. 1182 v Kuřimi. 
V žádosti uvedl, že v současné době nemá kde bydlet. Dále uvedl, že pracuje brigádně. 
Inspektor veřejného pořádku doporučuje výše jmenovanému vyhovět. V objektu sociálního bydlení je 
volný pokoj. Smlouva o ubytování bude uzavřena na dobu určitou do 28. 2. 2017 s možností 
prodloužení. 
OMP navrhuje jmenovaného ubytovat za 700 Kč/měs. plus úhrada za služby, která je stanovena 
usneseními RM č. 507/13 ze dne 21. 8. 2013 a RM č. 463/2011 ze dne 19. 10. 2011. 
 
507/2013 ze dne 21. 8. 2013 
RM schvaluje úhradu za služby spojené s ubytováním v objektu sociálního bydlení na ul. Tišnovská 
č. p. 1182 v Kuřimi v období říjen až březen ve výši 1.700 Kč/měs./os. + DPH a v období duben až 
září ve výši 1.100 Kč/měs./os. + DPH, s účinností od 1. 9. 2013. 
 
463/2011 ze dne 19. 10. 2011 
RM schvaluje výši úhrady za používání vlastního televizního přijímače a antény pro příjem televizního 
signálu v objektu sociálního bydlení na ul. Tišnovská č. p. 1182 v Kuřimi ve výši 235 Kč/měs. + DPH. 
 
Přílohy: A - smlouva o ubytování 
 
Přijaté usnesení: 576/2017 - RM schvaluje uzavření smlouvy o ubytování, jejímž předmětem je 

poskytnutí ubytování v místnosti č. 2 v objektu sociálního bydlení na ul. Tišnovská 
č. p. 1182 na pozemku parc. č. 2748 v obci a k. ú. Kuřim na dobu určitou do 28. 2. 
2017, za cenu 700 Kč/měs. (poplatek za ubytování) + paušální úhrada za služby 
+ DPH v zákonné výši, s Liborem Hladkým, trvale bytem xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, 
664 34 Kuřim. 

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

6. Vyřazení majetku 
(Předkladatel: Mgr. Ing. Drago Sukalovský, zpracovatel: Bc. Jitka Chaloupková) 
 
Odbor majetkoprávní předkládá RM návrh na vyřazení majetku dle příloh. Vyřazený majetek bude 
zlikvidován dle platných předpisů. 
 
Přílohy: A - vyřazovací protokoly 

B - žádosti o vyřazení 
 
Přijaté usnesení: 577/2017 - RM schvaluje vyřazení majetku z majetku města Kuřim dle příloh. 
Hlasováno 
Pro: 3 (D. Sukalovský, D. Holman, L. Ambrož) Nepřítomni: 2 (P. Ondrášek, J. Vlček). 
 
 
 

7. E.ON Distribuce, a.s. – zřízení věcného břemene pro stavbu 
„Kuřim, sm. NNk, Zavřel, p. č. 3647/10“ 
(Předkladatel: Mgr. Ing. Drago Sukalovský, zpracovatel: Ing. Vladimíra Fidrmucová) 
 
ELQA s.r.o. v zastoupení investora E.ON Distribuce, a.s. zaslala městu Kuřim k podpisu smlouvu 
o smlouvě budoucí, jejímž předmětem je zřízení věcného břemene v souvislosti se stavbou zařízení 
distribuční soustavy s názvem „Kuřim, sm. NNk, Zavřel, p. č. 3647/10“. 
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Jedná se o zřízení nového odběrného místa v lokalitě Pod Zborovem. 
Stavbou budou mimo jiné dotčeny i pozemky, které jsou ve vlastnictví města Kuřim a to parc. č. 2781 
a 3647/5 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. 2781 a 3647/5 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: 578/2017 - RM schvaluje zřízení věcného břemene spočívajícího v umístění 

a provozování distribuční soustavy 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. 2781 a 3647/5 vše v k. ú. a obci Kuřim, LV č. 1. 
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. Do doby uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene bude uzavřena 
smlouva o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene. 

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

8. Město Kuřim a Jihomoravský kraj – zřízení věcného břemene pro 
stavbu „Úvoz - rekonstrukce vodovodu“ 
(Předkladatel: Mgr. Ing. Drago Sukalovský, zpracovatel: Ing. Vladimíra Fidrmucová) 
 
Město Kuřim je investorem stavby „Kuřim, ul. Úvoz - rekonstrukce vodovodu“. Jedná se o zvýšení 
kapacity odběru vody. V ul. Úvoz bude profil vodovodního řadu zvětšen z DN 80 na DN 150 vizte př. 
A. Trasa vodovodního řadu bude uložena i do pozemku parc. č. 288/1 v k. ú. Kuřim, který je ve 
vlastnictví Jihomoravského kraje. Z tohoto důvodu je potřeba k vodovodnímu řadu zřídit věcné 
břemeno. 
 
Věcné břemeno spočívající v povinnosti strpět zřízení, provoz, údržbu, opravy a odstranění 
vodovodního řadu ve prospěch oprávněného z věcného břemene, jako vlastníka vodovodního řadu 
(město Kuřim) bude zřízeno k části pozemku parc. č. 288/1 v k. ú. Kuřim. Věcné břemeno bude 
zřízeno na dobu neurčitou za jednorázovou úplatu ve výši 4.000 Kč bez DPH.  
 
Výše úplaty vychází ze Sazebníku úhrad za zřizování věcných břemen na nemovitém majetku 
Jihomoravského kraje schváleného Radou Jihomoravského kraje dne 13. 12. 2013, usnesením 
č. 3051/13/R 40.  
 
OMP a OI doporučuje smlouvu uzavřít. 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 B. 
 
Přílohy: A - situace 

B - návrh smlouvy 
 
Přijaté usnesení: 579/2017 - RM schvaluje zřízení věcného břemene pro město Kuřim, jako 

oprávněného z věcného břemene spočívajícího v právu zřízení, provozu, údržby, 
opravy a odstranění vodovodního řadu DN 150 dle situace k části pozemku parc. 
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č. 288/1 v k. ú. Kuřim, který vlastní povinný z věcného břemene - Jihomoravský 
kraj, se sídlem Žerotínovo nám. 449/3, Brno, IČ 70888337. Věcné břemeno bude 
zřízeno na dobu neurčitou, za úplatu v celkové výši 4.000 Kč bez DPH. Náklady na 
jeho zřízení ponese oprávněný z věcného břemene. Do doby uzavření smlouvy 
o zřízení věcného břemene bude uzavřena smlouva o budoucí smlouvě o zřízení 
věcného břemene. 

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

9. Město Kuřim a Jihomoravský kraj – zřízení věcného břemene pro 
stavbu „Zahradní - rekonstrukce kanalizace“  
(Předkladatel: Mgr. Ing. Drago Sukalovský, zpracovatel: Ing. Vladimíra Fidrmucová) 
 
Město Kuřim je investorem stavby „Kuřim, Zahradní - rekonstrukce kanalizace“. Jedná se 
o rekonstrukci kanalizace z roku 1950 na ul. Zahradní, která je ve špatném technickém stavu - vizte 
př. A. Trasa kanalizace bude uložena i do pozemku parc. č. 288/1 v k. ú. Kuřim, který je ve vlastnictví 
Jihomoravského kraje. Z tohoto důvodu je potřeba k trase kanalizačního řadu zřídit věcné břemeno. 
 
Věcné břemeno spočívající v povinnosti strpět zřízení, provoz, údržbu, opravy a odstranění 
kanalizačního řadu ve prospěch oprávněného z věcného břemene, jako vlastníka kanalizačního řadu 
(město Kuřim) bude zřízeno k části pozemku parc. č. 288/1 v k. ú. Kuřim. Věcné břemeno bude 
zřízeno na dobu neurčitou za jednorázovou úplatu ve výši 400 Kč/bm bez DPH.  
 
Výše úplaty vychází ze Sazebníku úhrad za zřizování věcných břemen na nemovitém majetku 
Jihomoravského kraje schváleného Radou Jihomoravského kraje dne 13. 12. 2013, usnesením 
č. 3051/13/R 40. 
 
OMP a OI doporučuje smlouvu uzavřít. 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 B. 
 
Přílohy: A - situace 

B - návrh smlouvy 
 
Přijaté usnesení: 580/2017 - RM schvaluje zřízení věcného břemene pro město Kuřim, jako 

oprávněného z věcného břemene spočívajícího v právu zřízení, provozu, údržby, 
opravy a odstranění kanalizačního řadu dle situace k části pozemku parc. č. 288/1 
v k. ú. Kuřim, který vlastní povinný z věcného břemene - Jihomoravský kraj se 
sídlem Žerotínovo nám. 449/3, Brno, IČ 70888337. Věcné břemeno bude zřízeno 
na dobu neurčitou, za úplatu v celkové výši 400 Kč/bm bez DPH. Náklady na jeho 
zřízení ponese oprávněný z věcného břemene. Do doby uzavření smlouvy 
o zřízení věcného břemene bude uzavřena smlouva o budoucí smlouvě o zřízení 
věcného břemene. 

Hlasováno 
Pro: 3 (D. Sukalovský, D. Holman, L. Ambrož) Nepřítomni: 2 (P. Ondrášek, J. Vlček). 
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10. L. D. Energy, s.r.o. – zřízení věcného břemene pro stavbu 
„Family park Zahrádky“ 
(Předkladatel: Mgr. Ing. Drago Sukalovský, zpracovatel: Ing. Vladimíra Fidrmucová) 
 
Společnost L.D.Energy, s.r.o. zastoupena jednatelem Ing. Lubomírem Šmerdou zaslala městu Kuřim 
k podpisu smlouvu o smlouvě budoucí, jejímž předmětem je zřízení věcného břemene v souvislosti se 
stavbou zařízení distribuční soustavy s názvem „Family park Zahrádky“. 
Jedná se o zřízení nového odběrného místa pro stavbu Family park Zahrádky na ul. Tyršova.  
Stavbou bude mimo jiné dotčen i pozemek, který je ve vlastnictví města Kuřim a to parc. č. 2615/9 
v k. ú. Kuřim - vizte příloha A. Z tohoto důvodu je potřeba k pozemku zřídit věcné břemeno. 
OMP a OI nemá k realizaci projektu námitky. 
Věcné břemeno bude zřízeno k části pozemku parc. č. 2615/9 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 B. 
 
Přílohy: A - situace 

B - návrh smlouvy 
 
Přijaté usnesení: 581/2017 - RM schvaluje zřízení věcného břemene spočívajícího v umístění 

a provozování distribuční soustavy ve prospěch společnosti L.D.Energy, s.r.o., se 
sídlem Palackého třída 916/158, Královo Pole, Brno, IČ 27736326, jako 
oprávněného z věcného břemene v rozsahu dle přílohy k části pozemku parc. 
č. 2615/9 v k. ú. a obci Kuřim, LV č. 1. 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. Do doby uzavření smlouvy 
o zřízení věcného břemene bude uzavřena smlouva o budoucí smlouvě o zřízení 
věcného břemene. 

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

11. Okružní křižovatka a autobusová zastávka v Kuřimi Podlesí - 
Dodatek č. 2 
(Předkladatel: Mgr. Ing. Drago Sukalovský, zpracovatel: Ing. Olga Hanáková) 
 
Název (předmět) zakázky: „Okružní křižovatka a autobusová zastávka v Kuřimi 

Podlesí“ 
Evidenční číslo v knize zakázek: IV-OI-2017-003 
Zajišťující odbor (ZO):   OI 
 
Předmětem Dodatku č. 2 k SOD č. 2017/D/0053 jsou vícepráce neobsažené v původní zadávací 
dokumentaci a v době uzavření smlouvy o nich Zhotovitel nevěděl. Dodatečné vícepráce spočívají 
v přeložení přípojky dešťové kanalizace ze zahrad přilehlých nemovitostí, která není vedena 
v technické mapě a projektant ji nezjistil, zemních prací pro výměnu vodovodu z důvodu zjištěné větší 
hloubky uložení vedení a náhradě původních konstrukčních vrstev vozovky. 
 
V průběhu realizace okružní křižovatky bylo zjištěno vedení plynu jen pár centimetrů pod úrovní terénu 
v zatravněné ploše. Na základě místního šetření bylo zjištěno, že se jedná o zasypanou shybku 
plynového potrubí nad tehdejším odvodňovacím příkopem. Byli přizváni zástupci společnosti GasNet, 
s.r.o. a dohodnuto, že provedou přeložku plynovodního potrubí na vlastní náklady. V souvislosti 
s výkopovými pracemi bylo odhaleno vedení přípojky dešťové kanalizace vedoucí ze zahrad přilehlých 
nemovitostí, které není vedeno v technické mapě a projektant ho nezjistil. Bude provedeno přeložení 
staré dešťové přípojky DN 300, která bude napojena do nově vybudované šachty. Náklady na 
vícepráce týkající se změny přípojky dešťové kanalizace jsou 36.475,20 Kč bez DPH. 
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Na základě Dodatku č. 1 byly oceněny výkopové práce pro výměnu vodovodu. Bylo počítáno 
s hloubkou uložení vedení 1,5 m, ve skutečnosti je vodovod v hloubce 2,5 m. Je potřeba udělat 
dopočet zemních prací pro výměnu vodovodu. Náklady na vícepráce týkající se změny hloubky 
uložení vodovodu jsou 43.778,53 Kč bez DPH. 
 
Ve vjezdu do ulice Šmeralova počítá projekt pouze s odfrézováním původních živičných vrstev 
a položením nové obrusné vrstvy. Po vytýčení obrub a odfrézování živic bylo zjištěno, že niveleta 
vozovky zasahuje až do původních konstrukčních vrstev komunikace a že původní konstrukční vrstvy 
jsou nedostatečné. Zhotovitel musí provést výměnu podloží a nové konstrukční vrstvy komunikace 
v rozsahu 40 m

2
. Náklady na vícepráce týkající se náhrady původních konstrukčních vrstev vozovky 

ve vjezdu do ulice Šmeralova jsou 45.458,40 Kč bez DPH. 
 
Celková cena víceprací Dodatek č. 2 k SOD č. 2017/D/0053 
Cena celkem bez DPH ......................................................... 125.712,13 Kč 
DPH ........................................................................................ 26.399,55 Kč 
Cena celkem vč. DPH ..........................................................152.111,68 Kč 
 
Výsledná cena realizace stavby SOD 2017/D/0053 
Cena celkem bez DPH ...................................................... 4.116.734,05 Kč 
DPH ...................................................................................... 864.514,15 Kč 
Cena celkem vč. DPH .......................................................4.981.248,20 Kč 
 
Z důvodu výše zmiňovaných víceprací nedojde k prodloužení termínu plnění. 
 
V souvislosti s realizací akce žádá OI schválení Dodatku č. 2 ke smlouvě o dílo 2017/D/0053. 
 
Přílohy: A – smlouva o dílo 

B – soupis víceprací 
 
 
Na jednání se dostavil v 14:36 hod. S. Bartoš – vedoucí odboru investičního. 
 
 
Přijaté usnesení: 582/2017 - RM souhlasí s uzavřením Dodatku č. 2 ke Smlouvě o dílo 

č. 2017/D/0053 na zakázku „Okružní křižovatka a autobusová zastávka v Kuřimi 
Podlesí“ se společností STRABAG, a.s., se sídlem Na Bělidle 198/21, 150 00 
Praha 5, IČ 60838744, který spočívá v navýšení ceny díla o 152.111,68 Kč 
vč. DPH z důvodu dle zápisu. 

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

12. Zápis z jednání komise dopravy dne 13. 11. 2017 
(Předkladatel: Mgr. Ing. Drago Sukalovský, zpracovatel: Ing. Jiří Kovář) 
 
Radě města Kuřim je předložen zápis z jednání komise dopravy dne 13. 11. 2017. 
 
Přílohy: A - zápis 
 
 
Diskuse: 
Bod č. 1 – bere na vědomí: 
PRO: 3. 
 
Bod č. 2 – bere na vědomí (celý bod č. 2) 
D. Sukalovský – necháme vypracovat statistické měření rychlosti a průjezdu. 



 
 

 

9 

S. Bartoš – udělejme statistické měření i na ul. Školní. 
PRO: 3. 
 
Bod č. 3 – bere na vědomí: 
D. Sukalovský – jednat o tomto bodu na dalším jednání RM. 
PRO: 3. 
 
Bod č. 4 – bere na vědomí: 
S. Bartoš – budeme kupovat další informační radary? Máme nyní dva a tyto jsou umístěny na ul. 
Blanenské a Zámecké. 
D. Sukalovský – dokupme tedy pouze jeden, který umístíme k ZŠ Tyršova. Žádá seřídit oba stávající 
radary, aby ukazovaly rychlost dostatečně v předstihu. 
PRO: 3. 
 
Bod č. 5 – schvaluje: 
PRO: 3. 
 
Bod č. 6 – schvaluje: 
PRO: 3. 
 
Bod č. 7 – schvaluje: 
PRO: 3. 
 
Bod č. 8 – schvaluje: 
D. Sukalovský – než budou závazky městu uhrazeny, tak DZ odmontovat a nezřizovat. 
PRO: 3. 
 
Bod č. 9 – bere na vědomí: 
D. Sukalovský – vyznačit dočasným vodorovným značením parkovací pruh a posunout středovou 
čáru. 
PRO: 3. 
 
Bod č. 10 – schvaluje: 
PRO: 3. 
 
Přijaté usnesení: 583/2017 - RM bere na vědomí zápis z jednání komise dopravy dne 13. 11. 2017 

v bodech 1, 2, 3, 4, 9 a schvaluje body 5, 6, 7, 8 a 10, dle zápisu v příloze. 
RM schvaluje nákup 1 ks informačního radaru. 

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

12/1. Nákup statistického radaru 
 
Přijaté usnesení: 584/2017 - RM schvaluje nákup statistického radaru a vyčleňuje prostředky 

z drobných investic ve výši do 90.000 Kč. 
Hlasováno 
Pro: 3 (D. Sukalovský, D. Holman, L. Ambrož) Nepřítomni: 2 (P. Ondrášek, J. Vlček). 
 
 
 

13. Komunitní plán sociálních služeb a souvisejících aktivit 
(Předkladatel: Mgr. Ing. Drago Sukalovský, zpracovatel: Mgr. Aneta Novotná) 
 
Koordinační skupina pro komunitní plánování sociálních služeb v Kuřimi na svých pracovních 
schůzkách projednala a navrhla 5. komunitní plán sociálních služeb a souvisejících aktivit správního 
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obvodu obce s rozšířenou působností Kuřim pro období 2018-2020. Na tvorbě plánu tato skupina 
pracovala v průběhu roku 2016 a 2017, kdy se pravidelně scházela a zapracovávala jednotlivé 
připomínky. Byly zpracovány analýzy poskytovaných sociálních služeb i analýzy jejich uživatelů. 
Výsledkem je návrh 5. komunitního plánu sociálních služeb a souvisejících aktivit, který se předkládá 
ke schválení. 
 
Koordinací celého procesu komunitního plánování byly pověřeny Bc. Taťána Sojková, vedoucí odboru 
sociálních věcí a prevence a Mgr. Aneta Novotná, koordinátorka komunitního plánování sociálních 
služeb, aby v daném procesu zastupovaly město. 
 
Přílohy: A - 5. KPSS 2018-2020 
 
Přijaté usnesení: 585/2017 - RM doporučuje ZM schválit 5. komunitní plán sociálních služeb 

a souvisejících aktivit správního obvodu obce s rozšířenou působností Kuřim pro 
období 2018-2020. 

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

14. Žádost o souhlas s vyřazením nepotřebného majetku MŠ 
Zborovská 
(Předkladatel: PaedDr. David Holman, zpracovatel: Mgr. Hana Němcová) 
 
Ředitelka Mateřské školy Kuřim, Zborovská 887, okres Brno-venkov, příspěvkové organizace Mgr. 
Lenka Slámová, požádala RM o souhlas s vyřazením nepotřebného majetku (žádost i vyřazovací 
protokoly vizte příloha A). 
 
Přílohy: A - žádost 
 
Přijaté usnesení: 586/2017 - RM souhlasí s vyřazením nepotřebného majetku Mateřské školy 

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

15. Výroční zprávy o činnosti škol zřizovaných městem Kuřim za 
školní rok 2016/2017 
(Předkladatel: PaedDr. David Holman, zpracovatel: Mgr. Hana Němcová) 
 
Dle § 10 odst. 3 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném 
a jiném vzdělávání (školský zákon), v platném znění a § 7 vyhlášky č. 15/2005 Sb., kterou se stanoví 
náležitosti dlouhodobých záměrů a výročních zpráv, v platném znění, musí ředitelé základních škol 
předkládat školské radě a následně po jejím schválení i zřizovateli, „Výroční zprávu o činnosti školy za 
uplynulý školní rok“ (dále jen „VZoČ“). Tuto povinnost nemají ředitelky mateřských škol, ale v minulých 
letech se dohodl zřizovatel s ředitelkou kuřimské mateřské školy na vypracování VZoČ a zaslání radě 
města ve stejném termínu, jako ředitelé základních škol.  
Výroční zprávy slouží k základní orientaci o činnosti školy, využívání jejich kapacity, výukových 
programech, počtu tříd, dětí a žáků, kvalifikovanosti pedagogických pracovníků, o dalším vzdělávání 
pedagogických pracovníků a akcích pořádaných školou.  
Pro radu města uvádím pouze základní data, protože jednotlivé výroční zprávy jsou přílohou 
k podrobnějšímu prostudování. VZoČ jsou uloženy u referentky KÚ - školství Mgr. Hany Němcové 
(2 NP, dveře č. 317). Přílohami VZoČ obvykle jsou: 

- Zpráva o hospodaření za rok 2016; 
- Inspekční zprávy (pokud proběhla kontrola školy ČŠI); 
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- Protokoly z kontrol pověřenými orgány (pokud proběhly). 
 
1. Mateřská škola Kuřim, Zborovská 887, okres Brno-venkov, příspěvková organizace. 
 
Základní informace 
 

Funkce Jméno a příjmení Pracoviště Provoz školy 

Ředitelka školy Mgr. Lenka Slámová Zborovská 887/5 6:00 - 16:30 

Zástupkyně ředitelky Mgr. Petra Vysloužilová Zborovská 887/5 6:00 - 16:30 

Vedoucí učitelky Jitka Pivoňková Jungmannova 885/26 6:00 - 16:30 

 Radka Hermanová, DiS. Brněnská 1775/1, Tyršova 1255/56 6:00 - 16:30 

 Marie Vernerová Komenského 1011/28 6:00 - 16:30 

 Jitka Helánová Kpt. Jaroše 147/1, Komenského 511/40 6:00 - 16:30 

Vedoucí ŠJ Jitka Odehnalová Komenského 1011/28 5:00 - 13:30 

Hospodářka, účetní Martina Dudáková  Zborovská 887/5 7:00 - 15:30 

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

Pracoviště Počet pedagogů Počet tříd Počet dětí 

Zborovská 887/5 6 3 77 

Komenského 1011/28 6 3 84 

Jungmannova 885/26 8 4 104 

Brněnská 1775/1 6 3 84 

Kpt. Jaroše 147/1 2 1 16 

Komenského 511/40 7 4 48 

Tyršova 1255/56 2 1 28 

Asistent pedagoga 3 ve 3 třídách 3 

Celkem počet tříd a dětí za školu  19 441 

Celkem pedagogičtí pracovníci 40 (včetně asistentů pedagoga) 

Celkem nepedagogičtí pracovníci  28 

Celkem počet pracovníků za školu 68 

 
a) Kapacita a její využití: 

- mateřská škola  441 dětí   
- školní jídelna   500 stravovaných  
- školní jídelna - výdejna 387 stravovaných 

Mateřská škola má 7 míst výkonů činnosti (Zborovská 887, Jungmannova 885, Komenského 1011, 
Komenského 511, Brněnská 1775, Tyršova 1255, Kpt. Jaroše 147), kde je celkem 19 tříd, 1 školní 
jídelna a 6 školních jídelen - výdejen. 
Ve školním roce 2016/2017 v mateřské škole pracovali 3 asistenti pedagoga ke třem integrovaným 
dětem (autismus, mentální postižení, vady řeči) ve třech třídách na pracovištích Zborovská 887/5, 
Brněnská 1775/1 a Komenského 511/40. 
b) Mateřská škola: 
Do 19 tříd MŠ docházelo 441 dětí (průměrná naplněnost činila 23,2 dítěte/1 třídu). Kapacita mateřské 
školy byla využita na 100%, ředitelka školy využila i zřizovatelem povolenou výjimku z počtu dětí. 
c) Školní jídelna: 
Školní jídelna vařila celkem 473 jídel + 6 diet, které dovážela ze ZŠ Kuřim, Jungmannova 813/5 
a pouze je vydávala. Ke stravování ve školní jídelně bylo zapsáno celkem 467 stravovaných dětí 
z mateřských škol a 33 stravovaných dospělých zaměstnanců z mateřských škol. 
V tom: 

- 6 diet pro „vlastní“ děti dovážené ze ŠJ při ZŠ Kuřim, Jungmannova 813/5; 
- 28 stravovaných dětí z MŠ Jinačovice + 2 dospělí, kterým se strava vařila a vyvážela.  

Školní jídelna vařila vlastní mateřské škole a Mateřské škole, Jinačovice, okres Brno - venkov, 
příspěvkové organizaci, dále dovážela a vydávala 6 dietních obědů ze ŠJ při Základní škole, Kuřim, 
Jungmannova 813/5, okres Brno - venkov, příspěvkové organizaci.  
Kapacita školní jídelny byla využita na 94,6%. 
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d) Zápis na školní rok 2017/2018: 
- datum zápisu    4. 5. 2017 od 13:00 do 17:00 hod.  
- počet volných míst   125 (stav ke dni zápisu, v loňském roce 127 volných 

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

zapisováno 157 dětí) 
- počet zapsaných - přijatých dětí 125 na celodenní docházku (stav ke dni zápisu, 

v loňském roce přijato 127 dětí) 
- počet nepřijatých   67 dětí (stav ke dni zápisu, v loňském roce nepřijato 

30 dětí) 
- počet odvolání proti rozhodnutí ke KÚ JMK 4  
- počet odvolání, kterým bylo vyhověno 0  
- počet odvolání, kterým nebylo vyhověno 4 (v loňském roce 5 odvolání, z toho 5 

záporně vyřízených).  
Kritéria pro přijetí dětí do mateřské školy, která stanovila ředitelka školy, byla plně v souladu se 
školským zákonem a vyhláškou o MŠ. 
e) Finanční prostředky, se kterými mateřská škola hospodařila v roce 2016: 

- státní rozpočet (MŠMT)    19.304.647,- Kč 
- provozní rozpočet (zřizovatel)     5.998.300,- Kč 

      - investiční akce (FI, zřizovatel)         827.224,- Kč 
 
Přijaté usnesení: 587/2017 - RM bere na vědomí „Výroční zprávu o činnosti Mateřské školy Kuřim, 

Zborovská 887, okres Brno-venkov, příspěvkové organizace za školní rok 
2016/2017“. 

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

16. Výroční zprávy o činnosti škol zřizovaných městem Kuřim za 
školní rok 2016/2017 
(Předkladatel: PaedDr. David Holman, zpracovatel: Mgr. Hana Němcová) 
 
Dle § 10 odst. 3 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném 
a jiném vzdělávání (školský zákon), v platném znění a § 7 vyhlášky č. 15/2005 Sb., kterou se stanoví 
náležitosti dlouhodobých záměrů a výročních zpráv, v platném znění, musí ředitelé základních škol 
předkládat školské radě a následně po jejím schválení i zřizovateli, „Výroční zprávu o činnosti školy za 
uplynulý školní rok“ (dále jen „VZoČ“). Tuto povinnost nemají ředitelky mateřských škol, ale v minulých 
letech se dohodl zřizovatel s ředitelkou kuřimské mateřské školy na vypracování VZoČ a zaslání radě 
města ve stejném termínu, jako ředitelé základních škol.  
Výroční zprávy slouží k základní orientaci o činnosti školy, využívání jejich kapacity, výukových 
programech, počtu tříd, dětí a žáků, kvalifikovanosti pedagogických pracovníků, o dalším vzdělávání 
pedagogických pracovníků a akcích pořádaných školou.  
Pro radu města uvádím pouze základní data, protože jednotlivé výroční zprávy jsou přílohou 
k podrobnějšímu prostudování. VZoČ jsou uloženy u referentky KÚ - školství Mgr. Hany Němcové (2 
NP, dveře č. 317). Přílohami VZoČ obvykle jsou: 

- Zpráva o hospodaření za rok 2016; 
- Inspekční zprávy (pokud proběhla kontrola školy ČŠI); 
- Protokoly z kontrol pověřenými orgány (pokud proběhly). 

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

Funkce Jméno a příjmení Pracoviště Provoz školy 

Ředitel školy Mgr. Richard Mach Jungmannova 813/5 7:00 - 15:30  
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Statutární zástupkyně ředitele Mgr. Ilona Mikelová Jungmannova 813/5 7:00 - 15:30 

Zástupce ředitele Mgr. Petr Opletal Jungmannova 813/5 7:00 - 15:30 

Vedoucí vychovatelka Ilona Lemperová Jungmannova 813/5 6:00 - 17:15 

Vedoucí stravování Alena Špačková Jungmannova 813/5 6:00 - 14:30 

Asistentka, mzdová účetní Markéta Kováčiková Jungmannova 813/5 7:00 - 15:30 

Účetní Eliška Homolová (externí zam.) Jungmannova 813/5 7:00 - 15:30 

Výchovná poradkyně RNDr. Hana Bytešníková Jungmannova 813/5 7:00 - 15:30 

Školní metodik prevence Mgr. Michaela Kalinová Jungmannova 813/5 7:00 - 15:30 

Školní knihovna Mandy Koláčková Jungmannova 813/5 6:00 - 17:00 

 
Školní poradenské pracoviště „Pavučinka“ 
 

Funkce Jméno a příjmení Pracoviště 

Vedoucí - speciální pedagog Mgr. Ilona Mikelová Jungmannova 813/5 

Psycholog Mgr. Marie Bursová Jungmannova 813/5 

Výchovná poradkyně - kariérní poradkyně RNDr. Hana Bytešníková Jungmannova 813/5 

Metodik prevence Mgr. Michaela Kalinová Jungmannova 813/5 

Reedukace Mgr. Jarmila Fikarová Jungmannova 813/5 

Reedukace - logopedie Mgr. Jana Mertová Jungmannova 813/5 

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

 Počet tříd Počet žáků Pr. p. žáků /třídu 

Celkem základní škola 23 550 23,91 

1. stupeň celkem 15 378 25,2 

 z toho na odloučeném pracovišti 0 0 0 

 2. stupeň celkem 8 172 21,5 

Celkem školní družina 7 188 26,85 

z toho na odloučeném pracovišti 3 86 28,66 

Nově do 1. ročníku 3 78 26,00 

Ukončilo v 9. ročníku 2 37 18,50 

Celkem pedagogičtí pracovníci   60 

z toho ředitel 1 

           zástupce ředitele 2 

           učitelé 36 

           vychovatelé 7 

           asistenti pedagoga 13 

           trenér 1 

Celkem nepedagogičtí pracovníci 14 

Celkem počet pracovníků za školu 74 

 
a) Kapacita a její využití: 

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

Škola má dvě místa výkonu činnosti (Jungmannova 813/5 a Otevřená 978/17), kde je celkem 23 tříd, 7 
oddělení školní družiny a 1 školní jídelna. Na odloučeném pracovišti Otevřená 978/17 jsou umístěny tři 
oddělení školní družiny. 
b) Základní škola: 
Ve školním roce 2016/2017 chodilo do 23 tříd 550 žáků (průměrná naplněnost činila 23,91 žáků/1 
třídu).  
Kapacita základní školy byla využita na 98,21%. 
c) Školní družina: 
Do 7 oddělení školní družiny bylo zapsáno 188 žáků (26,85 žáků/1 oddělení). 
Kapacita školní družiny byla využita na 89,52%. 
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d) Školní jídelna: 
Školní jídelna vařila celkem 705 jídel + 21 diet = 726 jídel (pro MŠ vařila ŠJ kromě obědů 
i svačinky). 
Z diet: 

- 6 diety „vlastním“ žákům; 
- 1 dieta MŠ Česká 383; 
- 6 diet MŠ Kuřim, Zborovská 887/5; 
- 6 diet ZŠ Kuřim, Tyršova 1255/56; 
- 2 diety ZŠ a MŠ Rozdrojovice 54. 

Ke stravování ve školní jídelně bylo zapsáno 479 stravovaných „vlastních“ žáků školy, 57 
stravovaných „vlastních“ zaměstnanců školy, 157 dětí a žáků + 9 dospělých stravovaných z jiných škol 
(ZŠ a MŠ Rozdrojovice, MŠ Česká, MŠ Újezd u Černé Hory) a 24 cizích strávníků, kteří si obědy 
odebírali do jídlonosičů. 
Kapacita školní jídelny byla využita na 96,79%. 
e) Zápis na školní rok 2017/2018: 

- datum zápisu       3. 4. 2017 od 14:00 do 19:00 
hod. 

- počet zapisovaných      84 dětí (v loňském roce 89 
dětí) 

- počet předpokládaných odkladů povinné školní docházky 22 (v loňském roce 18 
předpokládaných odkladů).  

- počet žáků 1. tříd v novém školním roce 2017/2018  58 žáků/3 třídy (v loňském 
roce do 3 tříd/77 žáků) 

f) Finanční prostředky, se kterými základní škola hospodařila v roce 2016: 
- státní rozpočet (MŠMT, OP VK - EU)    23.318.500,- Kč 
- provozní rozpočet (zřizovatel)      4.600.000,- Kč 
- investiční akce (FI, zřizovatel)          581.050,- Kč 

 
Přijaté usnesení: 588/2017 - RM bere na vědomí „Výroční zprávu o činnosti Základní školy, Kuřim, 

Jungmannova 813, okres Brno-venkov, příspěvkové organizace za školní rok 
2016/2017“. 

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

17. Výroční zprávy o činnosti škol zřizovaných městem Kuřim za 
školní rok 2016/2017 
(Předkladatel: PaedDr. David Holman, zpracovatel: Mgr. Hana Němcová) 
 
Dle § 10 odst. 3 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném 
a jiném vzdělávání (školský zákon), v platném znění a § 7 vyhlášky č. 15/2005 Sb., kterou se stanoví 
náležitosti dlouhodobých záměrů a výročních zpráv, v platném znění, musí ředitelé základních škol 
předkládat školské radě a následně po jejím schválení i zřizovateli, „Výroční zprávu o činnosti školy za 
uplynulý školní rok“ (dále jen „VZoČ“). Tuto povinnost nemají ředitelky mateřských škol, ale v minulých 
letech se dohodl zřizovatel s ředitelkou kuřimské mateřské školy na vypracování VZoČ a zaslání radě 
města ve stejném termínu, jako ředitelé základních škol.  
Výroční zprávy slouží k základní orientaci o činnosti školy, využívání jejich kapacity, výukových 
programech, počtu tříd, dětí a žáků, kvalifikovanosti pedagogických pracovníků, o dalším vzdělávání 
pedagogických pracovníků a akcích pořádaných školou.  
Pro radu města uvádím pouze základní data, protože jednotlivé výroční zprávy jsou přílohou 
k podrobnějšímu prostudování. VZoČ jsou uloženy u referentky KÚ - školství Mgr. Hany Němcové (2 
NP, dveře č. 317). Přílohami VZoČ obvykle jsou: 

- Zpráva o hospodaření za rok 2016; 
- Inspekční zprávy (pokud proběhla kontrola školy ČŠI); 
- Protokoly z kontrol pověřenými orgány (pokud proběhly). 

 



 
 

 

15 

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

Funkce Jméno Pracoviště Provoz školy 

Ředitel školy Mgr. Stanislav Plchot Tyršova 1255/56 7:40 - 15:20 

Zástupce ředitele Mgr. Tamara  Martyninková Tyršova 1255/56 7:40 - 15:20 

Vedoucí učitelka odl. pr. Mgr. Hana Skřípská Komenského 511/40 7:40 - 15:20 

Vedoucí vychovatelka Ludmila Jílková Komenského 511/40 6:00 - 17:00 

Vedoucí stravování Marie Kamanová Tyršova 1255/56 6:00 - 14:30 

Hospodářka, účetní Renata Vrtěnová  Tyršova 1255/56 7:00 - 15:30 

Asistentka ředitele Iveta Zemanová Tyršova 1255/56 7:00 - 13:00 

Mzdový účetní Josef Kameníček externí zaměstnanec  

Výchovná poradkyně Mgr. Věra Blažková Tyršova 1255/56 7:40 - 15:20 

Školní metodik prevence Mgr. Irena Lebedová Tyršova 1255/56 7:40 - 15:20 

Školní metodik EVVO Ing. Romana Havlásková Tyršova 1255/56 7:40 - 15:20 

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

 Počet tříd Počet žáků Pr. p. žáků/ třídu 

Celkem základní škola 24 558 23,25 

1. stupeň celkem 16 371 23,2 

z toho na odloučeném pracovišti 6 137 22,8 

2. stupeň celkem 8 187 23,4 

Celkem školní družina 7 175 25,00 

z toho na odloučeném pracovišti 5 125 25,00 

Nově do 1. roč. 3 58 19,33 

z toho na odloučeném pracovišti 3 58 19,33 

Ukončilo v 9. roč. 2 29 14,50 

Celkem pedagogičtí pracovníci  49 

z toho ředitel 1 

           zástupkyně ředitele 1 

           vedoucí učitelka odl. pracoviště 1 

           učitelé 32 

           vychovatelé 7 

           asistenti pedagoga 8 

Celkem nepedagogičtí pracovníci 17 

Celkem počet pracovníků za školu 66 

 
a) Kapacita a její využití: 

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

Škola má dvě místa výkonu činnosti (Tyršova 1255/56 a Komenského 511/40), kde je celkem 24 tříd, 
7 oddělení školní družiny, školní jídelna a školní jídelna - výdejna. Na odloučeném pracovišti na ulici 
Komenského 511/40 je umístěn 1. a 2. ročník, školní družina a školní jídelna - výdejna. 
b) Základní škola: 
Ve školním roce 2016/2017 chodilo do 24 tříd 558 žáků (průměrná naplněnost činila 23,25 žáků/1 
třídu).  
Kapacita základní školy byla využita na 82,66%. 
c) Školní družina: 
Do 7 oddělení školní družiny bylo zapsáno 175 žáků (25,00 žáků/1 oddělení) 
Kapacita školní družiny byla využita na 72,91%. 
d) Školní jídelna:  
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Školní jídelna vařila celkem 511 jídel + 6 diet, které dovážela ze ZŠ Kuřim, Jungmannova 813/5, 
které pouze vydávala. Ke stravování ve školní jídelně bylo zapsáno celkem 381 stravovaných 
„vlastních“ žáků školy, 35 stravovaných „vlastních“ zaměstnanců školy, 39 studentů ze SOŠ a SOU 
Kuřim a 56 cizích strávníků, kteří si obědy odebírali do jídlonosičů.   
Kapacita školní jídelny byla využita na 72,55%. 
e) Zápis na školní rok 2017/2018: 

- datum zápisu     3. 4. 2017 od 13:00 do 18:00 hod. 
- počet zapisovaných    96 dětí (v loňském roce 90 dětí) 
- počet předpokládaných odkladů povinné školní docházky 16 (v loňském roce 13 

předpokládaných odkladů).  
- počet žáků 1. tříd v novém školním roce 2017/2018  77 žáků/4 třídy (v loňském 

roce do 3 tříd/59 žáků) 
f) Finanční prostředky, se kterými základní škola hospodařila v roce 2016: 

- státní rozpočet (MŠMT, OP VK - EU)    23.476.700,- Kč 
- provozní rozpočet (zřizovatel)      5.461.000,- Kč 
- investiční dotace (FI, zřizovatel)      1.337.707,70 Kč  

 
Přijaté usnesení: 589/2017 - RM bere na vědomí „Výroční zprávu o činnosti Základní školy Kuřim, 

Tyršova 1255, okres Brno-venkov, příspěvkové organizace za školní rok 
2016/2017“. 

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

18. Žádost o souhlas s vyřazením nepotřebného majetku ZŠ 
Tyršova 
(Předkladatel: PaedDr. David Holman, zpracovatel: Mgr. Hana Němcová) 
 
Ředitel Základní školy Kuřim, Tyršova 1255, okres Brno-venkov, příspěvkové organizace Mgr. 
Stanislav Plchot, požádal RM o souhlas s vyřazením nepotřebného majetku. Součástí žádosti jsou 
i vyřazovací protokoly (vizte příloha A). 
 
Přílohy: A - žádost 
 
Přijaté usnesení: 590/2017 - RM souhlasí s vyřazením nepotřebného majetku Základní školy Kuřim, 

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

19. VŘ Hasičská zbrojnice - nábytek - vyhodnocení 
(Předkladatel: Mgr. Ing. Drago Sukalovský, zpracovatel: Ing. Renata Havlová) 
 
Název (předmět) zakázky:  „Hasičská zbrojnice - nábytek“ - I. etapa 
Evidenční číslo v knize zakázek: IV-OI-2017-016 
Zajišťující odbor (ZO): OI 
 
Podle vnitřní směrnice S2/2015/RM ZADÁVÁNÍ VEŘEJNÝCH ZAKÁZEK MALÉHO ROZSAHU, bylo 
realizováno zadávací řízení na zakázku „Hasičská zbrojnice - nábytek“ - I. etapa. Výběrové řízení pro 
zakázku bylo realizováno v limitu nad 500 tis. Kč. Předmětem díla je dodávka a montáž interiérového 
vybavení pro Hasičskou zbrojnici pro klubovnu. 
 
Výzva k podání nabídky byla dne 26. 10. 2017 vyvěšena na úřední desce a zveřejněna na webových 
stránkách města. Sejmuta byla dne 10. 11. 2017. Na výzvu bylo upozorněno e-mailem celkem 6 firem. 
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Byla podána celkem jedna nabídek. Společnost Nábytek Kyselka, s.r.o. emailem informovala, že se 
výběrového řízení nezúčastní, protože termín realizace je pro ni nereálný. 
Totéž udělala společnost INKA Interier s.r.o. telefonicky. 
Otevírání obálky s nabídkou bylo provedeno hodnoticí komisí. Průběh posouzení a hodnocení 
nabídek je popsán v Protokolu o otevírání obálek. 
 
Jediným hodnoticím kritériem byla nejnižší nabídková cena. 
 
Na základě zhodnocení získané nabídky je hodnoticí komisí doporučena Radě města nejvhodnější 
nabídka od společnosti Fersto, s.r.o., K lesu 1, 635 00 Brno, IČ 26885590, která předložila nabídku 
v celkové hodnotě 158.110 Kč bez DPH (t. j. 191.313,10 Kč s DPH). 
 
Přílohy: A - protokol o otevírání 

B - zpráva o posouzení 
C – smlouva o dílo 

 
Přijaté usnesení: 591/2017 - RM souhlasí s výsledkem hodnocení uvedeným ve zprávě 

o posouzení a hodnocení nabídek na zakázku malého rozsahu s názvem 
„Hasičská zbrojnice - nábytek“ - I. etapa a schvaluje uzavření smlouvy o dílo se 
společností Fersto, s.r.o., se sídlem K lesu 1, 635 00 Brno, IČ 26885590, která 
předložila nejvhodnější nabídku v celkové hodnotě 158.110 Kč bez DPH, 
tj. 191.313,10 Kč s DPH. 

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

20. Zápis komise stavební ze dne 15. 11. 2017 
(Předkladatel: Mgr. Ing. Drago Sukalovský, zpracovatel: Radka Svobodová) 
 
Dne 15. 11. 2017 proběhlo jednání komise stavební Města Kuřimi  
Na programu bylo projednání žádostí fyzických a právnických osob: 
 

1. Veřejná sportovní střelnice Kuřim, pozemky parc. č. 2946, 2947/1, 2949/1 v k. ú. Kuřim  
2. Stavební úpravy objektu RD č. p. 206 v k. ú. Kuřim 
3. Novostavba RD na pozemku parc. č. 106/1 v k. ú. Kuřim 
4. Novostavba RD na pozemku parc. č. 1952, 1432, v k. ú. Kuřim 
5. Nástavba a přístavba RD na ul. Dukelská č. p. 758/8, Kuřim 
6. Rekonstrukce RD na Podlesí, ul. Fučíkova č. p. 861/58 

 
Přílohy: A - zápis komise stavební 15. 11. 2017 
 
Diskuse: 
Bod č. 1 – bere na vědomí: 
D. Sukalovský – je důležité jednat se společností XTRON o příjezdu. Jednání proběhne dne 29. 11. 
v 9 hod. 
PRO: 3. 
 
Bod č. 2 – schvaluje: 
PRO: 3. 
 
Bod č. 3 – schvaluje: 
PRO: 3. 
 
Bod č. 4 – bere na vědomí: 
D. Sukalovský – žádost se bude projednávat na dalším jednání komise. 
PRO: 3. 
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Bod č. 5 – schvaluje: 
PRO: 3. 
 
Bod č. 6 – schvaluje: 
D. Sukalovský – stavbu by nepovolil až do vyřešení černých staveb na pozemku města ve vlastnictví 
p. Bábora. 
L. Ambrož – p. Bábor chce s městem jednat. 
PROTI: 2 (D. Sukalovský, D. Holman), ZDRŽEL SE: 1 (L. Ambrož). 
 
Přijaté usnesení: 592/2017 - RM bere na vědomí závěry z jednání komise stavební ze dne 15. 11. 

2017 v bodech 1 a 4, schvaluje body 2, 3 a 5, neschvaluje bod 6 až do 
odstranění černých staveb ve vlastnictví žadatele na pozemcích města Kuřimi dle 
rozhodnutí stavebního úřadu, dle zápisu v příloze. 

Hlasováno 
Pro: 3 (D. Sukalovský, D. Holman, L. Ambrož) Nepřítomni: 2 (P. Ondrášek, J. Vlček). 
 
 
Z jednání odešel v 16:04 hod. S. Bartoš – vedoucí odboru investičního. 
 
 
 

21. Uzavření smlouvy o výpůjčce na exponáty Muzea Brněnska 
(Předkladatel: Mgr. Ing. Drago Sukalovský, zpracovatel: Petra Glosová) 
 
Předkládáme radě města ke schválení další smlouvu potřebnou pro realizaci Stálé expozice města 
Kuřimi. Jde o smlouvu o výpůjčce na exponáty Muzea Brněnska. 
 
Vzhledem k tomu, že smlouva pro město Kuřim je v muzeu ve fázi zpracování, v příloze předkládáme 
vzorovou smlouvu muzea. Podle metodiky zřizovatele muzea JMK je nutné pro účely výpůjčky každý 
exponát vyfotit a ohodnotit a toto bude součástí smlouvy, příprava smlouvy je tedy časově náročná. 
Pro urychlení následného postupu, zejména vyzvednutí a instalace předmětných exponátů, si 
dovolujeme radu města požádat o souhlas s uzavřením smlouvy již nyní, aby poté mohla být smlouva 
ihned podepsána a naplněna. 
 
Přílohy: A - návrh smlouvy 
 
Přijaté usnesení: 593/2017 - RM souhlasí s uzavřením smlouvy o výpůjčce exponátů pro Stálou 

expozici města Kuřimi s Muzeem Brněnska, příspěvkovou organizací, 
IČ 00089257, se sídlem Porta Coeli 1001, Předklášteří. 

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

22. Smlouva o vykonání přezkoumání hospodaření 
(Předkladatel: Mgr. Ing. Drago Sukalovský, zpracovatel: Ing. Aleš Varmužka) 
 
Stávající auditor města, doc. Ing. Václav Kupčák, Csc., oznámil emailem městu Kuřim, že ze 
zdravotních důvodů končí k datu 31. 10. 2017 svoji auditorskou činnost. Na základě tohoto oznámení 
bylo zahájeno hledání auditorské společnosti, která by provedla přezkum hospodaření města za rok 
2017. S ohledem na aktuální datum (součástí přezkumu je i dílčí přezkum, který podchycuje případné 
chyby v aktuálním účetním období) se podařilo získat nabídku od společnosti HB AUDITING, s.r.o., 
Společnost provádí přezkumy např. u měst Bystřice nad Pernštejnem, Nové Město na Moravě, 
Svitavy, nově pravděpodobně i Tišnov a Moravský Krumlov. Nabídková cena je 71.000 Kč bez DPH, 
doposud město platilo cenu 66.000 Kč. 
Text smlouvy bude formálně upraven po dohodě s OMP a auditorem. 
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Přílohy: A- smlouva 
 
Přijaté usnesení: 594/2017 - RM schvaluje uzavření smlouvy o vykonání přezkoumání hospodaření 

se společností HB AUDITING, s.r.o., IČO 60113219, se sídlem Dolní 1730/25, 
591 01 Žďár nad Sázavou, na základě které bude proveden přezkum hospodaření 
města za rok 2017, za cenu 85.910 Kč. 

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

23. HEPA, s.r.o. – ukončení nájemní smlouvy dohodou 
(Předkladatel: Mgr. Ing. Drago Sukalovský, zpracovatel: Ing. Vladimíra Fidrmucová) 
 
Město Kuřim uzavřelo dne 25. 9. 1997 se Zdeňkem Hemžalem (jednatelem společnosti HEPA, s.r.o., 
se sídlem Ráječko, Sokolská čp. 147, IČ 26919630), nájemní smlouvu č. 140/97 na nájem části 
pozemku parc. č. 467/2 v k. ú. Kuřim k umístění velkoplošného reklamního panelu při silnici I/43 Brno - 
Lipůvka. Reklamní panel je umístěný mezi křižovatkou na Lipůvku a čerpací stanicí u Lipůvky - vizte 
příloha A. Nájemné předmětného pozemku je každoročně valorizováno a pro rok 2017 bylo stanoveno 
částkou ve výši 17.701 Kč/rok. 
 
Pan Hemžal dne 20. 11. 2017 požádal o ukončení nájemní smlouvy dohodou ke dni 22. 11. 2017. 
Důvodem je výzva Krajského úřadu Jihomoravského kraje, odboru dopravy k okamžitému odstranění 
nepovoleného reklamního zařízení ze silničního ochranného pásma silnice I/43, neboť zřízení 
a provozování reklamního zařízení v silničním ochranném pásmu podléhá povolení silničního 
správního úřadu. 
 
Na základě výše uvedeného doporučuje OMP nájemní smlouvu se společnosti HEPA, s.r.o. ukončit 
dohodou k 30. 11. 2017. Dohoda o ukončení nájemní smlouvy je předložena v příloze B. 
 
Přílohy: A - situace 

B - Dohoda o ukončení nájemní smlouvy 
 
Přijaté usnesení: 595/2017 - RM schvaluje ukončení nájemní smlouvy č. 140/97 v platném znění, 

jejímž předmětem je nájem části pozemku parc. č. 467/2 v k. ú. Svinošice, 
uzavřené se společností HEPA, s.r.o., se sídlem Ráječko, Sokolská čp. 147, 
IČ 26919630 dohodou ke dni 30. 11. 2017. 

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

24. Odměna ředitelům škol zřizovaných městem Kuřim za 
kalendářní rok 2017 
(Předkladatel: PaedDr. David Holman, zpracovatel: PaedDr. David Holman) 
 
Rada města Kuřimi se v roce 2005 usnesla, že odměnu ředitelům školských příspěvkových organizací 
bude přiznávat jednou ročně, a to koncem kalendářního roku. 
Z důvodu rovného přístupu byly vytvořeny pro všechny ředitele stejné oblasti hodnocení (drobné 
odchylky se týkají pouze specifických úkolů MŠ). Oblasti hodnocení schválila Rada města Kuřimi 
a jsou rozděleny do 5 okruhů (vizte příloha A). Odměna ředitelům škol by měla ocenit jejich aktivitu 
a práci právě ve specifických cílech vytýčených zřizovatelem školy. 
Stejně jako v uplynulém roce předkladatel navrhuje přiznat ředitelům, kteří přislíbili splnění dosud 
nesplněných úkolů v náhradním termínu, část odměny teprve po splnění těchto zbývajících úkolů. 
Odměna není nároková složka platu, ale má pro další práci motivační charakter. Odměna ředitelům 
není vyplácena z rozpočtu města, ale z rozpočtu příspěvkové organizace nebo z jejího fondu odměn. 
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Přílohy: A – oblasti hodnocení ZŠ 
 B – investiční akce MŠ 
 
Diskuse: 
D. Holman – ředitelé ještě budou dodělávat některé úkoly, tzn. ještě jim může být udělena další 
odměna. 
 
Přijaté usnesení: 596/2017 - RM schvaluje ředitelce Mateřské školy Kuřim, Zborovská 887, okres 

Brno-venkov, příspěvkové organizace Mgr. Lence Slámové odměnu za rok 2017 
ve výši xxxxxx Kč. 

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

24/1. Odměna ředitelům škol zřizovaných městem Kuřim za 
kalendářní rok 2017 
(Předkladatel: PaedDr. David Holman, zpracovatel: PaedDr. David Holman) 
 
Přijaté usnesení: 597/2017 - RM schvaluje řediteli Základní školy, Kuřim, Jungmannova 813, okres 

Brno - venkov, příspěvkové organizace Mgr. Richardu Machovi odměnu za rok 
2017 ve výši xxxxxx Kč. 

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

24/2. Odměna ředitelům škol zřizovaných městem Kuřim za 
kalendářní rok 2017 
(Předkladatel: PaedDr. David Holman, zpracovatel: PaedDr. David Holman) 
 
Přijaté usnesení: 598/2017 - RM schvaluje řediteli Základní škola Kuřim, Tyršova 1255, okres Brno 

- venkov, příspěvková organizace Mgr. Stanislavu Plchotovi odměnu za rok 2017 
ve výši xxxxxx Kč. 

Hlasováno 
Pro: 3 (D. Sukalovský, D. Holman, L. Ambrož) Nepřítomni: 2 (P. Ondrášek, J. Vlček). 
 
 
Na jednání se dostavil v 16:18 hod. S. Bartoš – vedoucí odboru investičního. 
 
 

25. Dopravní řešení sportovní areál - pyroprůzkum 
(Předkladatel: PaedDr. David Holman, zpracovatel: Ing. Renata Havlová) 
 
Z doposud provedených průzkumných prací vyplývá, že vrstva v ploše budoucího velkého parkoviště 
(objekt SO 103) o mocnosti cca 1m je tvořena novodobými navážkami a lze v ní proto provádět zemní 
a výkopové práce. 
Pro objekt SO 104, ale z výše provedeného zkoumání vyplývá, že na této lokalitě nelze úspěšně 
realizovat magnetometrii z povrchu. S ohledem na dosud provedené průzkumné práce v lokalitě lze 
oprávněně předpokládat, že se jedná o vrstvu (nebo několik různých vrstev) navážek o mocnosti cca 1 
– 2m. Celoplošné odstranění navážek pouze pro účel pyrotechnického průzkumu a jejich zpětný 
návoz se jeví z technického i ekonomického hlediska jako nesmyslné. S ohledem na uvažovanou 
hloubku výkopů lze jako optimální řešení doporučit trvalý dozor pyrotechnika. 
Oblast budoucího venkovního hřiště pyrotechnik plošně navrhuje skrýt podkopovými stroji bez 
technologie sejmutí buldozerem. 
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Zkoumaná plocha je tvořena zeminou navážkového typu. Průzkumem byly detekovány zbytky 
předchozích staveb a kovový odpad (kusy plechy, dráty do betonu, zbytky oplocení apod). Jedná 
o  neměřitelné navážky s vysokým podílem ferromagnetického materiálu. 
 
OI navrhuje radě města, v souladu s interní směrnicí Rady města Kuřimi pro zadávání veřejných 
zakázek malého rozsahu z roku 2015 čl. 8 Odlišné postupy, provést přímý výběr zhotovitele 
pyrotechnického průzkumu v místech budoucího sportovního areálu akce „Dopravní řešení sportovní 
areál“ a uzavřít smlouvu se zhotovitelem stavby sportovní haly, společností E.PROXIMA s.r.o., se 
sídlem Holická 1099/31, 779 00 Olomouc 9, IČ 25395602, a to za cenu 459.312 Kč bez DPH, tj. 
555.768 Kč vč. DPH), která v dané lokalitě provádí stavební práce na infrastruktuře sportovní haly. 
 
Pyrotechnické práce vzhledem k dané oblasti jsou nezbytné a změna dodavatele by znamenala 
technické, ekonomické a další obtíže. 
Pyrotechnický průzkum pro akci „Dopravní řešení sportovní areál“ byl proveden pomocí 
magnetometrie přístrojem EL 1303 D2 firmy Vallon, GmbH ve spojení s navigačním/pozičním 
systémem D GPS. Detektor je primárně určen k detekci (vyhledání) leteckých pum a ostatní hluboce 
uložené munice (např. dělostřelecké velkých ráží), splňuje standardy NATO a je ve výzbroji 
Bundeswehru a dalších armád NATO. 
 
Akce bude hrazena z ORG 1354 000 000 „Dopravní řešení – sportovní areál“. 
 
Přílohy: A - rozpočet 
 B – stavení projekty 
 
Přijaté usnesení: 599/2017 - RM schvaluje odlišný postup ve smyslu ustanovení čl. 8 směrnice 

S2/2015/RM  zadání zakázky malého rozsahu a uzavření smlouvy o dílo se 
společností E.PROXIMA s.r.o., se sídlem Holická 1099/31, 779 00 Olomouc 9, 
IČ 25395602, na pyrotechnický průzkum na zakázku „Dopravní řešení sportovního 
areálu“ za cenu 459.312 Kč bez DPH, tj.555.768 Kč vč. DPH. 

Hlasováno 
Pro: 3 (D. Sukalovský, D. Holman, L. Ambrož) Nepřítomni: 2 (P. Ondrášek, J. Vlček). 
 
 
 
Starosta ukončil jednání v 16:25 hod. 
 
 
 
 
 
 
Mgr. Ing. Drago Sukalovský PaedDr. David Holman 
starosta města místostarosta města 
 
 
 
 
 
Ověřovatel zápisu: Mgr. Ladislav Ambrož 
 
 
 
 
 
V Kuřimi dne 22. 11. 2017 
 
Zapsala: Petra Glosová 
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Materiály: 
1 Plnění usnesení Rady města Kuřimi ke dni 15. 11. 2017 

 1A - plnění usnesení RM 
2 Hana Gottwaldová, Říčky – žádost o ukončení nájemní smlouvy dohodou, záměr 
2/1 Hana Gottwaldová, Říčky – žádost o ukončení nájemní smlouvy dohodou, záměr 
3 Anna Červená – smlouva o ubytování 
4 Radek Peterka – nájemní smlouva  
5 Libor Hladký – žádost o ubytování v objektu sociálního bydlení 

 5A - smlouva o ubytování 
6 Vyřazení majetku 

 6A - vyřazovací protokoly 
 6B - žádosti o vyřazení 
7 E.ON Distribuce, a.s. – zřízení věcného břemene pro stavbu „Kuřim, sm. NNk, Zavřel, p. č. 

3647/10“ 

 7A - situace 
 7B - situace 
 7C - návrh smlouvy 
8 Město Kuřim a Jihomoravský kraj – zřízení věcného břemene pro stavbu „Úvoz - rekonstrukce 

vodovodu“ 

 8A - situace 
 8B - návrh smlouvy 
9 Město Kuřim a Jihomoravský kraj – zřízení věcného břemene pro stavbu „Zahradní - 

rekonstrukce kanalizace“ 

 9A - situace 
 9B - návrh smlouvy 
10 L.D. Energy, s.r.o. – zřízení věcného břemene pro stavbu „Family park Zahrádky“ 

 10A - situace 
 10B - návrh smlouvy 
11 Okružní křižovatka a autobusová zastávka v Kuřimi Podlesí - Dodatek č. 2 

 11A - dodatek č. 2 
 11B - soupis prací 
12 Zápis z jednání komise dopravy dne 13. 11. 2017 

 12A - zápis 
13 Komunitní plán sociálních služeb a souvisejících aktivit 

 13A - 5. KPSS 2018-2020 
14 Žádost o souhlas s vyřazením nepotřebného majetku MŠ Zborovská 

 14A - žádost o souhl. s vyř. nepotř. maj. + vyř. protokoly 
15 Výroční zprávy o činnosti škol zřizovaných městem Kuřim za školní rok 2016/2017 
16 Výroční zprávy o činnosti škol zřizovaných městem Kuřim za školní rok 2016/2017 
17 Výroční zprávy o činnosti škol zřizovaných městem Kuřim za školní rok 2016/2017 
18 Žádost o souhlas s vyřazením nepotřebného majetku ZŠ Tyršova 

 18A - žádost o vyřazení nepotř. majetku + protokoly 
19 VŘ Hasičská zbrojnice - nábytek - vyhodnocení 

 19A - protokol o otevírání 
 19B - zpráva o posouzení 
 19C - smlouva o dílo 
20 Zápis komise stavební ze dne 15. 11. 2017 

 20A - zápis komise stavební 15. 11. 2017 
21 Uzavření smlouvy o výpůjčce na exponáty Muzea Brněnska 

 21A - návrh smlouvy 
22 Smlouva o vykonání přezkoumání hospodaření 

 22A - smlouva 
23 HEPA, s.r.o. – ukončení nájemní smlouvy dohodou  

 23A - situace 
 23B - dohoda o ukončení nájemní smlouvy 
24 Odměna ředitelům škol zřizovaných městem Kuřim za kalendářní rok 2017 
24/1 Odměna ředitelům škol zřizovaných městem Kuřim za kalendářní rok 2017 
24/2 Odměna ředitelům škol zřizovaných městem Kuřim za kalendářní rok 2017 
25 Dopravní řešení sportovní areál - pyroprůzkum 

 25A – pyroprůzkum - rozpočet 
 25B - stavební objekty 


