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Z á p i s 
 

ze schůze Rady města Kuřimi č. 10/2018 konané dne 10. 4. 2018 
 
Přítomni 
Mgr. Ing. Drago Sukalovský – starosta 

PaedDr. David Holman - místostarosta, Mgr. Ladislav Ambrož, Ing. Jan Vlček, MSc. - členové rady 

města. 
 
 
Ing. Karel Torn, CSc. – tajemník úřadu. 
 
 
Omluven: Ing. Petr Ondrášek. 
 
 
Ověřovatel zápisu: Ing. Jan Vlček, MSc. 
 
 
Starosta zahájil zasedání RM ve 14:00 hodin, přítomni 4 členové RM, tedy nadpoloviční většina. 
RM je usnášeníschopná. 
 
 
 
Program: 
 

1 Plnění usnesení Rady města Kuřimi ke dni 4. 4. 2018 

2 Klub vojenské historie Kuřim z.s. - žádost o souhlas s umístěním kříže 

3 Etážové topení v obecních bytech, Kuřim - rozhodnutí o přidělení zakázky 

4 Pronájem nebytových prostor – záměry 

4/1 Pronájem nebytových prostor – záměry 

5 Jana Cimbálníková, Kuřim – přechod nájmu 

6 Nabytí prodloužení vodovodu, kanalizace a veřejného osvětlení do majetku města 
Kuřimi od spol. OC Zahrádky, s.r.o. 

7 Most přes Kuřimku na ul. Komenského - schválení VŘ 

8 „Hasičská zbrojnice – nábytek“ – II. etapa 

9 Cyklostezka Kuřim - Lipůvka TDI 

10 Interní směrnice S5/2018/RM Nakládání s nalezenými věcmi 

11 Personální posílení ODDŽP 

12 Zpráva o činnosti odboru sociálních věcí a prevence za rok 2017 

13 Žádost o spolupráci při vydání knihy "S odvahou v srdcích - II. díl" 

14 Žádost o souhlas s partnerstvím MŠ Zborovská 

15 Schválení odpisového plánu na rok 2018 MŠ Zborovská 

16 Schválení odpisového plánu na rok 2018 ZŠ Jungmannova 

17 Schválení odpisového plánu ZŠ Tyršova 

18 Schválení účetní závěrky k 31. 12. 2017 MŠ Zborovská 
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19 Schválení účetní závěrky k 31. 12. 2017 ZŠ Jungmannova 

20 Schválení účetní závěrky k 31. 12. 2017 ZŠ Tyršova 

21 Souhlas se Zprávou o hospodaření za rok 2017 MŠ Zborovská 

22 Souhlas se Zprávou o hospodaření za rok 2017 ZŠ Jungmannova 

23 Souhlas se Zprávou o hospodaření za rok 2017 ZŠ Tyršova 

24 Návrh na rozdělení ZVH za rok 2017 do fondů MŠ Zborovská 

25 Návrh na rozdělení ZVH za rok 2017 do fondů ZŠ Jungmannova 

26 Návrh na rozdělení ZVH za rok 2017 do fondů ZŠ Tyršova 

27 Výkon TDI na stavbu „Město Kuřim - ZŠ Kuřim - vybudování nových výukových kapacit - 
III. etapa“ 

28 Výkon koordinátora BOZP na stavbu „Město Kuřim – ZŠ Kuřim – vybudování nových 
výukových kapacit – III. etapa“ 

29 Výběrové řízení „Město Kuřim – ZŠ Kuřim – vybudování nových výukových kapacit – III. 
etapa“ - vyhodnocení 

30 Cyklostezka Kuřim - Lipůvka BOZP 

31 Městská sportovní hala v Kuřimi - dodatek č. 6 

32 Rodinné domy u autoservisu Ford Rašino – smlouva o zřízení věcného břemene 

32/1 Rodinné domy u autoservisu Ford Rašino – smlouva o zřízení věcného břemene 

33 Společenské a kulturní centrum v Kuřimi - dodatek č. 2 ke smlouvě o dílo se 
zhotovitelem stavby 

34 Zahájení zadávacího řízení na stavební práce „Kuřim, ul. Úvoz - rekonstrukce vodovodu“ 

35 Dohoda o úpravě vzájemných práv a povinností vlastníků provozně souvisejících 
vodovodů a kanalizací - pro soubor rodinných domů k autosalonu a autoservisu Ford 
Rašíno 

36 „Park Havlíčkova – herní prvky“ – složení hodnoticí komise 

37 Darovací smlouva - Kaufland Česká republika v.o.s., 

38 "Rekonstrukce střelnice - stavba" dodatek č. 4 ke smlouvě o dílo se zhotovitelem stavby 

39 Rozpočtové opatření č. 3 

40 Různé 

 
 
 

1. Plnění usnesení Rady města Kuřimi ke dni 4. 4. 2018 
(Předkladatel: Mgr. Ing. Drago Sukalovský, zpracovatel: Petra Glosová) 
 
Zůstávají nesplněna usnesení, jejíž naplnění závisí na spolupráci s druhou stranou. 
 
Odbor investiční žádá o prodloužení termínu plnění usnesení: 
 
566/2017 
Důvodová zpráva: 
Vzhledem k tomu, že není zatím u kanalizace v ul. Tišnovská „za hřbitovem“ zpracován znalecký 
posudek - požadavek provozovatele pro převzetí kanalizace do provozu a u kanalizací v ul. Hybešova 
zástupce OI a BVK řeší finanční soulad (akce se dříve nazývala Odlehčovací komora). 
Z tohoto důvodu žádáme o prodloužení termínu plnění do 31. 12. 2018. 
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Přílohy: A- plnění usnesení 
 
Přijaté usnesení: 148/2018 - RM bere na vědomí plnění usnesení Rady města Kuřimi ke dni 4. 4. 

2018 a prodlužuje termín plnění usnesení č. 566/2017 do 31. 12. 2018. 
Hlasováno 
Pro: 4 (D. Sukalovský, D. Holman, L. Ambrož, J. Vlček) Nepřítomen: 1 (P. Ondrášek). 
 
 
 

2. Klub vojenské historie Kuřim z.s. - žádost o souhlas s umístěním 
kříže 
(Předkladatel: Mgr. Ing. Drago Sukalovský, zpracovatel: Bc. Alena Šrámková) 
 
Klub vojenské historie Kuřim z.s., požádal o souhlas s bezúplatným umístěním pietního kříže na 
pozemku parc. č. 3118/4 v k. ú. Kuřim. Kříž by měl být osazen jako vzpomínka na několik set zde 
pohřbených Němců ze zajateckého tábora na Podlesí z období po druhé světové válce. Žadatel ve 
své žádosti zdůrazňuje, že kříž nemá znamenat žádnou podporu nacizmu, ale pouze připomenutí 
pietního místa a uznání historie z okolí města Kuřimi. 
Pro místo piety byl zvolen polní cíp Bělč - rozhraní mezi lesem a polem, nedaleko Podlesí, vzdálený 
od původního hřbitova pár desítek metrů. Na původním hřbitově, který se nacházel v místě, kde je 
dnes zemědělsky obdělávané pole, bylo v letech 1945 - 1946 pochováno více než 500 německých 
vojenských zajatců, kteří zemřeli převážně na tyfus, TBC, podchlazení a podvýživu. Místo vojenského 
hřbitova připomínal údajně do 80. let dvacátého století dřevěný kříž umístěný na stromě na okraji lesa. 
Navrhované pietní místo a bývalý hřbitov zajateckého tábora je znázorněno na situaci, příloha A. Toto 
místo je však velmi těžkod přístupné. 
Kříž by měl být vysoký cca 4m, tak aby měl dostatečnou velikost v konkurenci stromů za ním a měl by 
být zhotoven z bukového dřeva z okolních lesů. Podstavcem kříže by byl načervenalý kamenný sokl - 
slepenec  typický pro okolí Babího Lomu. Vizualizace kříže je znázorněna v příloze B. 
Místo by mělo být doplněno informační tabulkou se základními informacemi o místu a událostech 
s ním spojených. Text informační tabulky tvoří přílohu C. 
 
Přílohy: A - situace 1 

A - situace 2 
B - vizualizace kříže 
C - text informační tabulky 

 
Diskuse: 
D. Holman - žádá doplnit do usnesení podmínku: „Návrh řešení a text pamětní desky bude schválen 
RM“. 
 
Přijaté usnesení: 149/2018 - RM schvaluje bezúplatné umístění dřevěného kříže s kamenným 

podstavcem  na pozemku parc. č. 3118/4 k. ú. Kuřim Klubu vojenské historie Kuřim 
z.s., Legionářská 463/8, 664 34 Kuřim, IČ 02503662, za podmínky, že návrh řešení 
a text pamětní desky bude schválen RM.  

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

3. Etážové topení v obecních bytech, Kuřim - rozhodnutí o přidělení 
zakázky 
(Předkladatel: Mgr. Ing. Drago Sukalovský, zpracovatel: Alena Janoušková) 
 
Název (předmět) zakázky: Etážové topení v obecních bytech, Kuřim 
Evidenční číslo v knize zakázek: IV-OMP-2018-001 
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Zajišťující odbor (ZO): OMP, Janoušková 
Zajištěno v rozpočtu města: ZM z 23. 1. 2018 (ORG 1031 000 000) 
 
V souladu s Interní směrnicí Rady města Kuřimi č. S4/2018/RM, zadávání veřejných zakázek malého 
rozsahu, bylo zajišťujícím odborem - OMP - realizováno zadávací řízení na zakázku města Kuřimi 
s názvem „Etážové topení v obecních bytech, Kuřim, IV-OMP-2018-001“. 
Rada města Kuřimi na své schůzi dne 28. 2. 2018 pod č. usnesení 82/2018 schválila zahájení 
zadávacího řízení na výběr zhotovitele zakázky „Etážové topení v obecních bytech, Kuřim“, dále 
schválila znění výzvy k podání nabídky a jmenovala členy a náhradníky hodnotící komise. 
Zakázka je kryta schváleným rozpočtem města v ORG 1031 000 000. Prostřednictvím výzvy k podání 
nabídky byly získány nabídky 9 uchazečů (e-mailovou korespondencí bylo osloveno 11 potenciálních 
zhotovitelů).  
Na prvním jednání hodnotící komise dne 20. 3. 2018 proběhlo otevření obálek s nabídkami vč. 
kontroly úplnosti nabídek. Po prostudování nabídkových rozpočtů proběhlo dne 28. 3. 2018 druhé 
jednání, na kterém byly nabídky hodnoceny - vizte Příloha A - Zpráva o posouzení a hodnocení 
nabídek. 
 
Na základě zhodnocení získaných nabídek je výběrovou komisí doporučena radě města nejvhodnější 
nabídka od společnosti PROFITEAM topení - voda - plyn s.r.o., se sídlem Tovární 807, 664 61 
Rajhrad, IČ 282 87 967, která předložila nejvýhodnější nabídku v celkové hodnotě 624.445,00 Kč vč. 
DPH. 
 
Termín zhotovení díla: do 31. 10. 2018. 
 
Přílohy: A - zpráva o posouzení a hodnocení nabídek 

B - návrh smlouvy o dílo 
 
Přijaté usnesení: 150/2018 - RM souhlasí s výsledkem hodnocení uvedeným ve zprávě 

o posouzení a hodnocení nabídek na zakázku „Etážové topení v obecních bytech, 
Kuřim, IV-OMP-2018-001“ a schvaluje uzavření smlouvy o dílo se společností 
PROFITEAM topení - voda - plyn s r. o., se sídlem Tovární 807, Rajhrad, 
PSČ 664 61, IČ 28287967, za cenu 624.445,00 Kč vč. DPH. 

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

4. Pronájem nebytových prostor – záměry 
(Předkladatel: Mgr. Ing. Drago Sukalovský, zpracovatel: Alena Janoušková) 
 
Město Kuřim je mj. vlastníkem části nebytového prostoru č. 841/10 o výměře 14,83 m

2
, nebytového 

prostoru č. 843/9 o výměře 149,07 m
2
 a nebytového prostoru č. 844/9 o výměře 157,85 m

2
, které jsou 

umístěny 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. Celková výměra těchto nebytových prostor 
je 306,92 m

2
. 

O pronájem zmíněných nebytových prostor projevila zájem Česká pošta, s. p., která by sem 
přestěhovala stávající pobočku na ul. Legionářské. Přípisem ze dne 4. 4. 2018 však Česká pošta, s. p. 
od svého záměru odstoupila. 
Nebytový prostor č. 844/9 o výměře 157,85 m

2
 se již téměř dva roky nedaří obsadit novým nájemcem. 

Na obsazení prostoru byl několikrát zveřejněn záměr.  
Nebytový prostor č. 843/9 o výměře 134,24 m

2
 a část nebytového prostoru č. 841/10 o výměře 14,83 

m
2
 měla v nájmu společnost RAPO BRNO, s.r.o. Poté, co město Kuřim vstoupilo do jednání 

o pronájmu nebytových prostor s Českou poštou, s. p., byl nájem k části nebytového prostoru 
č. 841/10 a k nebytovému prostoru č. 843/9 ukončen dohodou.  
Město Kuřim pronajímá společnosti RAPO BRNO, s.r.o. vedlejší nebytový prostor za nájemné ve výši 
86,50 Kč/m

2
/měs. (v cenách roku 2018). OMP navrhuje schválit záměry na pronájem části nebytového 
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prostoru č. 841/10, nebytového prostoru č. 843/9 a č. 844/9 za nájemné ve výši min. 86,- Kč/m
2
/měs. 

+ zálohy na služby. 
Vzhledem ke stávajícímu stavu nebytových prostor bude muset budoucí nájemce realizovat jejich 
rekonstrukci a rekolaudaci tak, aby vyhovovaly požadavkům nájemce. 
 
Přílohy: A - půdorys 

B -záměr 
 
Přijaté usnesení: 151/2018 - RM schvaluje záměr na pronájem části nebytového prostoru č. 841/10 

o výměře 14,83 m
2
 a nebytového prostoru č. 843/9 o výměře 134,24 m

2
, 

umístěných 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, na dobu neurčitou s šestiměsíční výpovědní 
lhůtou, za nájemné ve výši min. 86 Kč/m

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

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

4/1. Pronájem nebytových prostor – záměry 
(Předkladatel: Mgr. Ing. Drago Sukalovský, zpracovatel: Alena Janoušková) 
 
Přílohy: A - půdorys 

B - záměr 844/9 
 
Přijaté usnesení: 152/2018 - 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, na dobu neurčitou 
s šestiměsíční výpovědní lhůtou, za nájemné ve výši min. 86 Kč/m

2
/měs. + zálohy 

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

5. Jana Cimbálníková, Kuřim – přechod nájmu 
(Předkladatel: Mgr. Ing. Drago Sukalovský, zpracovatel: Alena Janoušková) 
 
Město Kuřim je vlastníkem bytu č. 1260/33, 1+1, umístěného v VII. nadzemním podlaží bytového 
domu č. p. 1260 v ul. Nádražní, Kuřim. Společnými nájemci tohoto bytu byli manželé František a Marie 
Koudelkovi. Pan Koudelka zemřel dne xxxxxxxxxxx a paní Koudelková zemřela dne xxxxxxxxx. 
Dne 5. 3. 2018 požádala o přechod nájmu dcera paní Marie Koudelkové - paní Jana Cimbálníková, 
trvale bytem xxxxxxxxxxxxxxxx Kuřim. Po smrti manž. Koudelkových nepřešla práva a povinnosti 
z nájmu bytu na žádného člena domácnosti. Paní Cimbálníková je jedinou dcerou paní Koudelkové 
a splňuje tedy podmínky pro přechod nájmu dle ustanovení § 2282 zákona č. 89/2012 Sb., občanský 
zákoník (přechod na nájemcova dědice). 
Paní Cimbálníková je vdaná, s manželem Františkem Cimbálníkem však nesdílí společnou 
domácnost. Paní Cimbálníková předložila čestné prohlášení podepsané panem Františkem 
Cimbálníkem, ve kterém prohlásil, že s manželkou nebydlí, nevede s ní společnou domácnost 
a souhlasí s tím, aby byla nájemní smlouva k bytu č. 1260/33 uzavřena pouze s paní Cimbálníkovou. 
OMP nemá námitek proti uzavření nájemní smlouvy s paní Cimbálníkovou, navrhuje však uzavřít 
smlouvu na dobu určitou dvou let s možností prodloužení v případě řádného užívání bytu. 
 
Přijaté usnesení: 153/2018 - RM bere na vědomí v souladu s § 2282 zákona č. 89/2012 Sb., 

občanský zákoník, přechod nájmu k bytu č. 1260/33 (1+1) umístěného 
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v VII. nadzemním podlaží bytového domu č. p. 1260 v ul. Nádražní, který je 
součástí pozemku parc. č. 382/3, vše v obci a k. ú. Kuřim, na paní Janu 
Cimbálníkovou, trvale bytem xxxxxxxxxxxxxxxx Kuřim. Nájemní smlouva bude 
uzavřena na dobu určitou dvou let s možností prolongace za nájemné ve výši 
65 Kč/m

2
/měs. + zálohy na služby. 

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

6. Nabytí prodloužení vodovodu, kanalizace a veřejného osvětlení 
do majetku města Kuřimi od spol. OC Zahrádky, s.r.o. 
(Předkladatel: PaedDr. David Holman, zpracovatel: Ing. Pavla Kubová) 
 
Na základě písemné žádosti o odkup IS v rámci akce s názvem „FAMILY PARK ZAHRÁDKY“ žádá 
odbor investiční Radu města Kuřimi o schválení úplatného nabytí stavby prodloužení vodovodu, 
splaškové kanalizace a veřejného osvětlení do majetku města Kuřimi a schválení uzavření budoucích 
kupních smluv se společností OC Zahrádky, s.r.o., se sídlem Palackého třída 916/158, 612 00 Brno, 
IČ 04745396 a vedlejším účastníkem společností WEMYS s.r.o., se sídlem Kubelíkova 42, 528 00 
Brno, IČ 25302205, za cenu ve výši 1.000 Kč za stavbu prodloužení vodovodu, ve výši 1000 Kč za 
stavbu prodloužení splaškové kanalizace a ve výši 1.000 Kč za stavbu prodloužení veřejného 
osvětlení, vše bez DPH. 
Jedná se o lokalitu na jihovýchodním okraji Kuřimi, při silnici II/385, na příjezdu od obce Česká. 
Z jihozápadu je území vymezeno krajskou silnicí, ze severozápadu železnicí Brno - Havlíčkův Brod. 
Plánovaný objekt navazuje na stávající obchodní zónu. 
 
Předmětem odprodeje do majetku města jsou: SO 301.1 - Prodloužení vodovodu 

SO 403.1 - Prodloužení splaškové kanalizace 
SO 202.1 - Veřejné osvětlení 

 
SO 403.1 - Prodloužení splaškové kanalizace: 
 
Pro odvádění splaškových vod z objektu „FAMILY PARK ZAHRÁDKY“ je nutné prodloužení veřejné 
splaškové stoky DN 300 KAM, ukončené revizní šachtou v těsné blízkosti opěrné zdi. Navržena je 
kanalizace DN 300 KAM, v délce 23m. Prodloužení bude (dle projektanta po projednání 
s vodohospodářským rozvojem BVK a.s.) ukončeno před vodotečí. 
Parcely ve vlastnictví města: 2615/9; 
Parcely ve vlastnictví jiného vlastníka: žádné. 
 
SO 301.1 - Prodloužení vodovodu: 
 
Napojení objektu na pitnou vodu vyžaduje prodloužení vodovodního řadu DN 100 LI v délce 22m, 
který bude ukončen hydrantem.  
Parcely ve vlastnictví města: 2615/1; 
Parcely ve vlastnictví jiného vlastníka: žádné. 
 
SO 202.1 - Veřejné osvětlení: 
 
V rámci výstavby objektu budou při silnici II/385 vybudovány rozvody nízkého napětí pro veřejné 
osvětlení v celkové délce cca 280m, včetně 11 silničních sloupů a zapínací skříně. Dále budou v místě 
kruhového objezdu v délce cca 35m na náklady investora vyměněny stávající nevyhovující kabely NN 
CYKY 10 za CYKY 16. 
Parcely ve vlastnictví města: 2615/9;  
Parcely ve vlastnictví jiného vlastníka: 432/1 (Česká republika - UZSVM), 2615/18 (OC Kuřim s.r.o.). 
 
Přílohy: A - vzor smlouvy - stavby obecně 

B - situace vodovod 
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C - situace kanalizace 
D - situace VO 

 
Přijaté usnesení: 154/2018 - RM schvaluje úplatné nabytí stavby prodloužení vodovodu, splaškové 

kanalizace a veřejného osvětlení do majetku města Kuřimi a dále schvaluje 
uzavření budoucích kupních smluv se společností OC Zahrádky, s.r.o., se sídlem 
Palackého třída 916/158, 612 00 Brno, IČ 04745396 a vedlejším účastníkem 
společností WEMYS s.r.o., se sídlem Kubelíkova 42, 528 00 Brno, IČ 25302205, 
za cenu ve výši 1.000 Kč za stavbu prodloužení vodovodu, ve výši 1.000 Kč za 
stavbu prodloužení splaškové kanalizace a ve výši 1.000 Kč za stavbu prodloužení 
veřejného osvětlení, vše bez DPH. 

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

7. Most přes Kuřimku na ul. Komenského - schválení VŘ 
(Předkladatel: Mgr. Ing. Drago Sukalovský, zpracovatel: Ing. Dagmar Ševčíková) 
 
V souladu s vnitřní směrnicí Rady města Kuřimi č. S4/2018/RM, o zadávání veřejných zakázek 
malého rozsahu, OI předkládá ke schválení zahájení výběrového řízení na zhotovitele veřejné 
zakázky malého rozsahu Most přes Kuřimku na ul. Komenského v Kuřimi, spočívající v odstranění 
stávajícího mostu a výstavbě nového mostu pro obousměrný provoz s dostatečnou kapacitou 
mostního otvoru na převedení Q50, na místních komunikacích ulic Komenského a Pod Zárubou. Most 
je navržen na zatěžovací třídu A jako monolitický železobetonový rám s náběhovanou příčlí, 
s hlubinným založením. Na pravé straně ve směru od ul. Komenského je navržen chodník pro 
převedení pěších po mostě. Nosná konstrukce bude převádět silnici i chodník, chodník je podporován 
vyloženou nosnou konstrukcí. Délka přemostění 4,847 m, délka mostu 9,980 m, délka nosné 
konstrukce 5,709 m. 
 
Předpokládané zahájení realizace stavebních prací je 1. 6. 2018, dokončení 31. 10. 2018. 
Základním hodnoticím kritériem je nejnižší nabídková cena.  
Odbor investiční doporučuje radě města schválit zahájení zadávacího řízení na výběr zhotovitele výše 
uvedené zakázky malého rozsahu, a dále doporučuje schválit znění výzvy k podání nabídky, návrh 
SOD a návrh členů hodnotící komise. 
Na investiční akci vyčlenilo zastupitelstvo města Kuřim pro rok 2017 částku 7.700.000 Kč, 
předpokládaná hodnota zakázky bez DPH je 5.876.000 Kč. 
 
Přílohy: A - výzva 

B - návrh SoD 
C - návrh členů a náhradníků hodnoticí komise 

 
Přijaté usnesení: 155/2018 - RM schvaluje zahájení výběrového řízení na zakázku malého rozsahu 

„Most přes Kuřimku na ul. Komenského v Kuřimi" a dále schvaluje výzvu k podání 
nabídky, návrh SOD na zhotovitele zakázky a jmenuje členy a náhradníky 
hodnoticí komise. 

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

8. „Hasičská zbrojnice – nábytek“ – II. etapa 
(Předkladatel: Mgr. Ing. Drago Sukalovský, zpracovatel: Ing. Renata Havlová) 
 
OI navrhuje radě města, v souladu s interní směrnicí Rady města Kuřimi č. S4/2018/RM pro zadávání 
veřejných zakázek malého rozsahu z roku 2018 čl. VIII Odlišné postupy, provést přímý výběr 
zhotovitele dodávky a montáže nábytku pro II. etapu (zasedací místnost) - společnost Fersto s.r.o. 
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Důvodem je, že tato firma řádně a v termínu realizovala I. etapu. Celková cena za dodávku a montáž 
nábytku do zasedací místnosti hasičské zbrojnice činí 337.756 Kč bez DPH (tj. 408.685 Kč vč. DPH). 
Termín ukončení realizace je do 31. 5. 2018. 
 
Přílohy: A – smlouva o dílo 
 
Přijaté usnesení: 156/2018 - RM schvaluje odlišný postup ve smyslu ustanovení čl. VIII směrnice 

S4/2018/RM o zadávání zakázek malého rozsahu na zpracování projektové 
dokumentace provedení stavby a spolupráci při výběru zhotovitele pro akci 
"Hasičská zbrojnice-nábytek" - II. etapa a schvaluje uzavření smlouvy se 
společností Fersto, s.r.o., K lesu 1, 635 00 Brno, IČ 26885590 za celkovou cenu 
408.685 Kč vč. DPH. 

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

9. Cyklostezka Kuřim - Lipůvka TDI 
(Předkladatel: Mgr. Ing. Drago Sukalovský, zpracovatel: Ing. Renata Havlová) 
 
OI navrhuje radě města, v souladu s interní směrnicí Rady města Kuřimi č. S4/2018/RM pro zadávání 
veřejných zakázek malého rozsahu z roku 2018 čl. VIII Odlišné postupy, provést přímý výběr 
vykonavatele TDI na stavbu "Cyklostezka Kuřim - Lipůvka" - Ing. Pavla Šudáka. Důvodem je jeho 
znalost místních podmínek.  
Celková cena za výkon TDI činí 83.000 Kč bez DPH (tj. 100.430 Kč vč. DPH) za fázi A a 300 Kč/hod. 
bez DPH za fázi B. 
 
Přílohy: A – smlouva o dílo TDI 
 
 
Z jednání se v 14:36 hod. vzdálil D. Holman – počet přítomných členů rady 3. 
 
 
Přijaté usnesení: 157/2018 - RM schvaluje odlišný postup, ve smyslu ustanovení čl. VIII. směrnice 

S4/2018/RM Zadávání veřejných zakázek malého rozsahu, na výkon TDI na 
stavbu "Cyklostezka Kuřim - Lipůvka a schvaluje jako vykonavatele TDI Ing. Pavla 
Šudáka, Jungmannova 862, 664 34 Kuřim, IČ 01446487 a schvaluje s uzavřením 
Smlouvy o výkonu TDI v celkové hodnotě 100.430 Kč vč. DPH za činnost po dobu 
provádění stavby a hodinové sazbě 300 Kč/hod bez DPH za činnost při řešení 
reklamací po dobu záruky díla. 

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

10. Interní směrnice S5/2018/RM Nakládání s nalezenými věcmi 
(Předkladatel: Ing. Karel Torn CSc., zpracovatel: Ing. Silvie Ondrášková) 
 
Dne 1. 1. 2014 nabyl účinnosti nový občanský zákoník č. 89/2012 Sb., kde je upravena agenda nálezů 
na území města. 
Město Kuřim má problematiku ztrát a nálezů částečně popsanou na webových stránkách města 
(Občan/Ztráty a nálezy) zaměřenou především na to, aby byl občan města informován o tom, jakým 
způsobem má jednat, pokud nalezne ztracenou věc. V rámci vnitřních předpisů ale nemá město 
přesně popsány některé skutečnosti, které zákon neupravuje, ale město si je může upravit vnitřním 
předpisem. Proto je RM předkládána nová směrnice, která problematiku nalezených věcí řeší 
komplexně, tedy od okamžiku ohlášení nálezu, evidence, vrácení nálezu a postupu města po uplynutí 
3 leté lhůty od ohlášení nálezu, kdy se město Kuřim stává vlastníkem nalezené věci. 
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Materiál byl konzultován s odborem správním a vnitřních věcí, který má tuto agendu v náplni činnosti. 
 
Přílohy: A - směrnice ztráty a nálezy 
 
 
Na jednání se v 14:37 hod vrátil D. Holman – počet přítomných členů rady 4. 
 
 
Přijaté usnesení: 158/2018 - RM schvaluje interní směrnici Rady města Kuřimi č. S5/2018/RM 

Nakládání s nalezenými věcmi, s účinností od 11. 4. 2018. 
Hlasováno 
Pro: 4 (D. Sukalovský, D. Holman, L. Ambrož, J. Vlček) Nepřítomen: 1 (P. Ondrášek). 
 
 
 

11. Personální posílení ODDŽP 
(Předkladatel: Ing. Karel Torn CSc., zpracovatel: Ing. Martina Gibalová) 
 
Oddělení životního prostředí Odboru stavebního a životního prostředí Městského úřadu Kuřim (dále 
jen oddělení) žádá RM Kuřimi o navýšení počtu referentů o 1 osobu na úseku. 
 
Na území ORP Kuřim (tzn. na území katastrů 10 obcí) probíhá rozsáhlá výstavba objektů jak pro 
podnikatelskou činnost, tak i objektů pro bydlení a tato výstavba má stoupající tendenci.  
Ke všem těmto stavbám se oddělení ŽP vyjadřuje z hlediska všech jednotlivých složek životního 
prostředí, tzn. ochrany vod, ochrany ZPF, ochrany ovzduší, ochrany přírody a krajiny, ochrany lesa 
a oblasti nakládání s odpady. V roce 2013 byl počet vydaných vyjádření 79, v roce 2017 jich bylo 
vydáno 218. Adekvátně tomuto počtu vyjádření dochází i k navýšení ostatní agendy, kterou oddělení 
životního prostředí vydává k jednotlivým stavbám jako podklad pro vydání rozhodnutí stavebního 
úřadu.  
S novelou zákona č. 334/1992 Sb., o ochraně zemědělského půdního fondu v roce 2015 došlo 
k tomu, že vynětí ze ZPF se vydává i ke stavbám, ke kterým se před touto novelou nevydávalo (což 
byly zejména stavby rodinných domů a rekreačních objektů v zastavěném i zastavitelném území). 
Vynětí ze ZPF se realizuje vždy ve dvou krocích, kdy je nejprve vydáván souhlas s odnětím půdy ze 
ZPF a při zahájení stavby se vydává rozhodnutí o úhradě odvodů za vynětí ze ZPF. Nově se navíc 
všechna vynětí musí zapisovat do programu ministerstva ŽP.  
Agendu ochrany ZPF vykonává Mgr. Šárka Střítežská, která současně vydávala za ŽP všechna 
komplexní vyjádření. Toto již nebylo možné zvládat a vydávání komplexních vyjádření bylo v roce 
2017 rozděleno i mezi ostatní zaměstnance ŽP včetně Mgr. Šárky Střítežské. 
V zápise o kontrole výkonu přenesené působnosti svěřené orgánům obcí, kterou provedl Krajský úřad 
Jihomoravského kraje 1. 6. 2017 na celém oddělení ŽP, orgán ochrany ZPF krajského úřadu doporučil 
zvážit posílení personálního obsazení na úseku ochrany ZPF. 
Porovnání výkonnosti oddělení ŽP ve srovnání s úřady obdobné velikosti v rámci ČR poskytuje tzv. 
Benchmarkingová iniciativa 2005. V naší velikostní skupině je celkem 12 úřadů. V rámci této skupiny 
dosahujeme 1. místo v počtu vydaných správních rozhodnutí a souhlasů s vynětím ze ZPF. 
S novelou zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, která je platná od 1. 1. 
2018, vznikla povinnost orgánu odpadového hospodářství nově vydávat závazné stanovisko 
z hlediska nakládání s odpady ke každému řízení, které je vedeno stavebním úřadem ve věci vydání 
územního rozhodnutí, stavebního povolení a dalších řízení stavebního úřadu ke každé jednotlivé 
stavbě, tzn., že pokud bude na území ORP Kuřim pokračovat stavební boom tak jak v předchozích 
letech, a dá se předpokládat, že ano, bude orgán vykonávající státní správu v oblasti nakládání 
s odpady při 200 komplexních vyjádřeních za rok (tzn. při povolování min. 200 staveb) muset vydat 
nově nejméně 200 závazných stanovisek. Agendu odpadového hospodářství nyní vykonává DiS. 
Michaela Filková společně s agendou ochrany ovzduší. 
Vhledem k výše uvedenému by na nového referenta byla převedena agenda ochrany ovzduší a celá 
agenda komplexních vyjádření. 
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Kromě činností, které jsou zapracovány do tabulky, vizte níže, vykonávají jednotliví pracovníci 
oddělení ŽP další práce související se svěřenou agendou (zpracování statistik, evidenci vydaných 
stanovisek a rozhodnutí, kontrolní činnost), na které již nezbývá dostatek prostoru. V případě, že by 
nebylo posíleno personální obsazení oddělení životního prostředí, nelze zajistit, že práce na oddělení 
ŽP bude vykonávána na takové úrovni jako doposud. 
 
Přílohy: A - vybrané ukazatele činnosti ODDŽP 
 
 
Z jednání se v 14:43 hod vzdálil L. Ambrož – počet přítomných členů rady 3. 
 
 
Přijaté usnesení: 159/2018 - RM schvaluje jedno nové pracovní místo referenta na Oddělení 

životního prostředí Odboru stavebního a životního prostředí Městského úřadu 
Kuřim z důvodu novely zákona č. 334/1992 Sb. a novely zákona č. 183/2006 Sb. 
a stanovuje celkový počet zaměstnanců města Kuřimi zařazených do Městského 
úřadu Kuřim na 77, a to od 1. 5. 2018, dle důvodové zprávy. 

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

12. Zpráva o činnosti odboru sociálních věcí a prevence za rok 2017 
(Předkladatel: Mgr. Ing. Drago Sukalovský, zpracovatel: Bc. Taťána Sojková) 
 
Odbor sociálních věcí a prevence předkládá Radě města Kuřimi pravidelnou roční zprávu o činnosti 
odboru a vyhodnocení komunitního plánu sociálních služeb za předchozí kalendářní rok. 
 
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 
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 2017 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 opakované 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 Jihomoravského 
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. 
 
Ke dni 31. 12. 2017 měl odbor 11 zaměstnanců s celkovým pracovním úvazkem 11,00. Samotný 
výkon přímé sociální práce v přenesené působnosti provádělo celkem 9 zaměstnanců, s úvazkem 7,6. 
Zbývající část úvazků připadá na výkon práce v samostatné působnosti obce (krizové řízení, 
komunitní plánování sociálních služeb, veřejné opatrovnictví, různé činnosti pro samosprávu města).  
 
 
Úsek sociální práce 
 
V roce 2017 bylo na odboru sociálních věcí a prevence Městského úřadu Kuřim poskytnuto komplexní 
sociální poradenství a sociální pomoc při řešení životních situací ve 277 případech. Komplexní 
sociální poradenství včetně dávek sociální péče a pomoci bylo řešeno u 10 osob propuštěných 
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z výkonu trestu odnětí svobody. Bylo zaevidováno celkem 30 osob ve VTOS. Sociální pracovnice 
OSVP Městského úřadu Kuřim organizovaly ve spolupráci se sociálními pracovníky Věznice Kuřim 
besedy s odsouzenými před propuštěním z VTOS v rámci jejich resocializace. Zúčastněné osoby byly 
informovány o činnosti sociálního kurátora a o systému sociálních dávek. Byla jim nabídnuta pomoc 
při řešení jejich bytové, finanční a pracovní situace po propuštění z VTOS. Akce se konaly dvakrát 
v kalendářním roce. Mnoha dalším osobám bylo pak poskytnuto základní sociální poradenství pro 
zajištění jejich konkrétní situace a individuálních potřeb, jednalo se o 728 případů jednorázové či 
opakované intervence, v 7 případech šlo o anonymní klienty. 
Dvakrát v roce 2017, za asistence inspektora veřejného pořádku, bylo provedeno sociální šetření 
u osob bez přístřeší v jejich provizorním bydlení. Bylo zaevidováno 17 osob bez přístřeší. U jedné 
osoby z této cílové skupiny, která zemřela, OSVP Městského úřadu Kuřim zajistil sociální pohřeb, 
vzhledem k tomu, že nebyly zjištěny osoby blízké ani příbuzné. 
Sociální pracovnice z úseku sociální práce pravidelně docházela do dvou rodin s nezl. dětmi v rámci 
zajišťování asistence v rodině, která probíhala za součinnosti klíčového pracovníka orgánu sociálně-
právní ochrany dětí. Jednalo se o činnosti při řešení zadluženosti dospělých a pomoc při zajištění 
pravidelných plateb nákladů na bydlení. 
V roce 2017 bylo zdravotně postiženým osobám z ORP Kuřim vydáno celkem 59 kusů parkovacích 
průkazů. Držitelům průkazu ZTP bylo vydáno 44 parkovacích průkazů a držitelům průkazu ZTP/P bylo 
vydáno celkem 15 kusů parkovacích průkazů. V rámci projektu Euroklíč, který realizuje Národní rada 
osob se zdravotním postižením ČR, za finanční podpory Jihomoravského kraje a Ministerstva pro 
místní rozvoj ČR, byl i nadále mezi občany zájem o vydání tohoto euroklíče, osobám se zdravotním 
postižením bylo zdarma distribuováno celkem 22 kusů euroklíčů. 
V průběhu měsíců července až září byla ve spolupráci s Úřadem práce ČR - krajskou pobočkou Brno-
venkov organizována veřejná služba. V souvislosti se změnou právní úpravy zákona č. 111/2006 Sb., 
o pomoci v hmotné nouzi, byla ze strany úřadu práce nabídnuta možnost spolupráce na organizování 
veřejné služby na úrovni obcí. Na základě podané žádosti o organizování veřejné služby byla 
s úřadem práce uzavřena Smlouva o výkonu veřejné služby. Odbor sociálních věcí a prevence po 
konzultaci s úřadem práce do veřejné služby zapojil celkem 7 osob. 
V roce 2017 provedly sociální pracovnice 103 sociálních šetření u jednotlivců i v rodinách v rámci 
sociální práce a dále 105 sociálních šetření a jednání v rámci veřejného opatrovnictví, včetně návštěv 
opatrovance v sociálním zařízení. Sociální pracovnice odboru podaly celkem 11 zpráv soudům, policii, 
exekutorům a správním úřadům v rámci svých zákonných povinností souvisejících s poskytováním 
informací jiným subjektům. 
Pracovnice se také na Krajském úřadě Jihomoravského kraje zúčastňovaly metodických setkání 
sociálních pracovníků vykonávajících agendu sociální práce. 
Úsek sociální práce zabezpečují 3 pracovnice odboru, včetně vedoucí, s úvazkem 1,6. 
 
 
Úsek sociálně-právní ochrany dětí 
 
Ve správním obvodu města Kuřimi žilo k 31. 12. 2017 celkem 5 045 dětí ve věku od 0 do 18 let. 
Pracovnice orgánu sociálně-právní ochrany dětí (OSPOD) evidovaly k 31. 12. 2017 celkem 279 
aktivních případů, v nichž řešily situaci 323 nezletilých dětí. Pracovnice OSPODu byly v roce 2017 
u 89 případů také ustanoveny kolizním opatrovníkem či poručníkem nezletilých dětí. Pracovnice 
OSPODu zastupovaly nezletilé děti při soudních jednáních u 186 případů. V roce 2017 bylo 
provedeno úsekem OSPOD celkem 321 sociálních šetření v rodinách, výchovných ústavech, dětských 
domovech, ve školách a jiných subjektech.  
Pokud se týká kurately dětí a mládeže, bylo v roce 2017 řešeno kurátorkou pro děti a mládež ve 
správním obvodu města Kuřimi celkem 39 velmi problémových případů nezletilých dětí, z toho šlo o 2 
případy páchání trestné činnosti, 1 případ z oblasti přestupků a 38 případů řešení výchovných 
problémů. 
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 seminářů z oblasti sebereflexe a psychohygieny společně s dalšími pracovníky OSVP.  
Pracovnice OSPOD se také v roce 2017 pravidelně účastnily intervizních a supervizních setkání 
a odborných porad na odboru sociálních věcí KÚ JMK.  
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Úsek SPOD a náhradní rodinné péče zabezpečuje 7 pracovnic s úvazkem 6,25, včetně vedoucí 
odboru. 
 
 
Úsek prevence a krizové řízení 
 
Pracovníci OSVP spolupracovali i v roce 2017 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 a dlouhodobě s Vězeňskou službou ČR, Věznicí Kuřim, 
zejména při zapojování osob ve VTOS do pracovních činností v rámci potřeb města Kuřimi. 
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. 
Pracovník OSVP společně s HZS JMK prováděl v průběhu roku 2017 kontrolu obcí ORP Kuřim 
v oblasti krizového řízení. Činnosti prevence a krizového řízení vykonávali v roce 2017 dva pracovníci 
OSVP. 
 
 
Proces komunitní plánování 
 
V procesu komunitního plánování na území správního obvodu obce s rozšířenou působností Kuřim je 
hlavním cílem na základě vzájemné spolupráce všech zainteresovaných subjektů vytvoření a udržení 
systému sociálních služeb, které budou poskytovány v dostatečné kvalitě občanům, kteří je 
v současné době či budoucnosti využijí. V rámci správního obvodu město Kuřim usilovně spolupracuje 
i na meziobecní úrovni, s Krajským úřadem Jihomoravského kraje a spolupracuje i s týmem zřízeným 
Magistrátem města Brna a v rámci Brněnské metropolitní oblasti. V roce 2017 byl na prosincovém 
zasedání Zastupitelstva města Kuřimi schválen již 5. komunitní plán sociálních služeb a souvisejících 
aktivit správního obvodu obce s rozšířenou působností Kuřim pro období 2018-2020. Koordinační 
skupina pro komunitní plánování sociálních služeb v Kuřimi na svých pracovních schůzkách 
projednala a navrhla tento plán. Na tvorbě plánu tato skupina pracovala již v průběhu roku 2016 a 
v roce 2017 navázala na tuto součinnost a také se pravidelně scházela a zapracovávala jednotlivé 
připomínky. Plán je v oblasti sociálních služeb reakcí na aktuální potřeby, podporu a pomoc těm 
občanům, kteří se dostanou do nepříznivé životní situace, kterou nemohou zvládnout vlastními silami 
nebo za pomoci svých blízkých. Plán je v souladu se čtvrtým Střednědobým plánem rozvoje sociálních 
služeb v Jihomoravském kraji na období 2018-2020. Obce s rozšířenou působností jsou 
v Jihomoravském kraji klíčovými partnery pro tvorbu sítě sociálních služeb. Obce deklarují na základě 
potřeb svých občanů potřebnost sociálních služeb a podílejí se na jejich spolufinancování. 
 
Také město Kuřim se podílelo na spolufinancování sociálních služeb a v roce 2017 uzavřelo 
prostřednictvím odboru sociálních věcí a prevence na základě podaných žádostí celkem 8 
veřejnoprávních smluv o poskytnutí neinvestiční finanční podpory v celkové výši 174.565 Kč. Dotace 
byla poskytnuta žadatelům Diecézní charita Brno - Oblastní charita Tišnov a Oblastní charita Rajhrad, 
Domov sv. Alžběty, SPONDEA, o.p.s., SOS dětské vesničky, z.s., Centrum pro dětský sluch Tamtam, 
o.p.s., Domov Matky Rosy a Unie ROSKA -reg.org. ROSKA BRNO-VENKOV, z.p.s. 
 
Pro rok 2018 byla vytvořena a schválena minimální síť sociálních služeb a zároveň byla těmto 
službám garantována finanční spoluúčast. Město Kuřim se tak spolufinancováním služeb bude 
významně podílet na nastavení a financování potřebné sítě služeb na území kraje. 
 
Koordinátorka KPSS a vedoucí odboru se také za město Kuřim v průběhu roku 2017 pravidelně 
zúčastňovaly setkání, která byla organizována Krajským úřadem Jihomoravského kraje v rámci 
Pracovní skupiny Koordinátoři KPSS 21 ORP, dále setkání koordinátorů rodinné politiky obcí a setkání 
odpovědných osob Family Pointů, které bylo organizováno Centrem pro rodinu a sociální péči. 
 
 



 
 

 

13 

Zřízení odlehčovací služby pobytové pro dospělé v obci Lelekovice 
 
V roce 2017 pokračovala intenzivní spolupráce s poskytovatelem sociálních služeb Betanií - 
křesťanskou pomocí, z. ú., která aktivně pracovala na realizaci projektu Pobytové odlehčovací služby 
pro dospělé osoby s kombinovaným postižením Villa Vlaďka v obci Lelekovice. V loňském roce 
proběhlo výběrové řízení na dodavatele stavebních prací. Stavební práce jsou plánovány na počátek 
roku 2018. Předpokládaný začátek provozu zařízení je v první polovině roku 2019. Investiční část 
rekonstrukce objektu je plně v kompetenci Betanie - křesťanské pomoci, z. ú. Projekt výstavby již 
získal podporu z Integrovaného regionálního operačního programu pro období 2014+. Město Kuřim, 
případně i obce správního obvodu se budou podílet pouze na provozních nákladech na základě 
obsazené kapacity a v souladu s aktuálními „Pravidly řízení o stanovení a přiznání finanční podpory 
Jihomoravského kraje v oblasti podpory poskytování sociálních služeb“. 
 
 
Udržení a zkvalitnění pečovatelské služby ve správním obvodu ORP Kuřim 
 
Pro další plánovací období na základě potřebnosti uživatelů pečovatelské služby bude rozšířena doba 
poskytování této služby, s tím souvisí i potřeba navýšení kapacity personálu u poskytovatele Centra 
sociálních služeb Kuřim. 
 
 
Rozšíření činnosti CSS Kuřim o ambulantní služby 
 
Do nového plánu byl také pro další plánovací období zapracován návrh zřízení ambulantní sociální 
služby denního stacionáře. Denní stacionář by byl zřízen v zrekonstruovaných prostorách Centra 
sociálních služeb Kuřim. CSS Kuřim by tak bylo rozšířeno o poskytování této ambulantní sociální 
služby. 
 
 
Domov pro seniory v Kuřimi 
 
V loňském roce proběhla jednání za účasti vedení města Kuřimi a také vedoucí odboru sociálních věcí 
a prevence, která se týkala možné výstavby domova pro seniory v Kuřimi. Byli vybráni potenciální 
partneři realizace projektu, se kterými byla zahájena spolupráce. 
 
 
 
Zajištění sociální služby tísňové péče 
 
V roce 2017 byly využívány 4 komunikační jednotky EMA_S, prostřednictvím kterých je zajišťována 
sociální služba tísňová péče pro seniory a osoby zdravotně postižené. V průběhu roku byly ukončeny 
3 smlouvy s uživateli této služby, a to především z důvodu, že osoby vzhledem ke svému zdravotnímu 
stavu již nemohly být samy ve svém přirozeném sociálním prostředí. 
 
 
Komunitní centrum v Kuřimi 
 
Pro další plánovací období je v novém plánu zařazen i záměr vybudování komunitního centra 
v Kuřimi. Činnost komunitního centra je zvažovaná v objektu nynější kotelny na ulici Zahradní 
v Kuřimi, který je ve vlastnictví města. Nabízí se využití komunitního centra pro aktivity klubu seniorů 
a sociální služby v podobě denního stacionáře pro seniory a zdravotně postižené osoby. 
 
Podpora služeb určených rodinám s dětmi - formou mateřského/rodinného centra 
 
I nadále pokračuje spolupráce s mateřským a rodinným centrem KuřiMata. Také v loňském roce bylo 
mateřským a rodinným centrem na OSVP poskytnuto dětské oblečení, z burzy, kterou centrum 
pravidelně pořádá. Oblečení je dále předáváno dětem do sociálně slabých rodin. 
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Podpora vytváření vhodných životních podmínek pro fungování rodin a spoluvytváření 
prostředí příznivého rodině - Family Point 
 
V loňském roce proběhla na Family Pointu ve Wellnessu Kuřim metodická návštěva paní Bc. et Mgr. 
Ivy Chlebkové, která je národní koordinátorkou a vedoucí služby Family Point. V rámci této návštěvy 
jsme do Family Pointu obdrželi nové hračky, knížky, omalovánky s pastelkami, vlhčené ubrousky 
a informativní letáčky. Došlo zde také k výměně počítače, protože starý počítač se pokoušela 
neznámá osoba odcizit a při pokusu o odcizení došlo k nenávratnému poškození tohoto počítače. 
 
 
Podpora sociálních služeb zaměřených na práci s dětmi a mládeží v nepříznivé životní  
situaci - nízkoprahové zařízení pro děti a mládež (NZDM) 
 
Vzhledem k tomu, že tato podoba pomoci mladým lidem v Kuřimi ani v blízkém okolí i nadále 
neexistuje a nelze ji nahradit poskytovateli volnočasových aktivit či školskými zařízeními, byla tato 
priorita sociální služby opět zařazena do 5. komunitního plánu sociálních služeb a souvisejících aktivit. 
V současné době není vytipován vhodný objekt, ve kterém by NZDM mohlo být zřízeno. 
 
 
Podpora a pomoc při zajištění ubytování, sociální poradenství 
 
Pro nové plánovací období bylo v rámci nového plánu schváleno vyčlenění dalšího bytu k dispozici 
OSVP pro zajištění ubytovacích kapacit pro osoby bez domova, které jsou ohroženy sociálním 
vyloučením. V současné době má OSVP k dispozici 1 byt, který je plně využit. 
 
 
Spolupráce OSVP s jinými subjekty 
 
V roce 2017 nadále probíhala kvalitní spolupráce OSVP s psychologem v rámci psychologického 
poradenství a diagnostiky rodin se zaměřením na posílení rodičovských rolí a ochranu nezletilých dětí, 
s nímž má město Kuřim uzavřenou smlouvu o spolupráci v rámci rodinné politiky. 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 2017 plnil odbor další mimořádné úkoly spojené s jeho činností. Odbor zajišťoval 
lektorskou účastí semináře a setkání pořádaná Sdružením pěstounských rodin a působil lektorskou 
účastí a přednáškou na XVII. Regionální konferenci sociálních pracovníků pořádané FN Brno-
Bohunice. V roce 2017 pracovnice OSVP pokračovaly v úzké 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 a systematická spolupráce s obecně 
prospěšnými společnostmi, zapsanými spolky či ústavy - Spondea, SOS dětské vesničky Brno, Triáda, 
Ratolest, Trialog, nebo také Domovy pro matky s dětmi v Brně a Boskovicích. 
Pokračuje dlouholetá a kvalitní spolupráce pracovnic odboru s Věznicí Kuřim 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. 
 
Přijaté usnesení: 160/2018 - RM bere na vědomí Zprávu o činnosti odboru sociálních věcí 

a prevence za rok 2017 a vyhodnocení priorit cílových skupin 4. komunitního plánu 
sociálních služeb na období 2015-2017. 

Hlasováno 
Pro: 3 (D. Sukalovský, D. Holman, J. Vlček) Nepřítomni: 2 (P. Ondrášek, L. Ambrož). 
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13. Žádost o spolupráci při vydání knihy "S odvahou v srdcích - 
II. díl" 
(Předkladatel: Mgr. Ing. Drago Sukalovský, zpracovatel: Petra Glosová) 
 
Dne 21. 3. 2018 byla doručena žádost společnosti Centrum české historie, o.p.s., ve které žádají 
o podporu při vydání knihy k 100. výročí vzniku Československé republiky s názvem "S odvahou 
v srdcích - II. díl" a to formou objednávky knihy za cenu 400 Kč/ kus. Dále je možné objednat I. díl této 
knihy za zvýhodněnou cenu 200 Kč/ kus. 
 
Město Kuřim v minulosti již podpořilo tuto společnost objednávkou knihy "Anthropoid - pravdivý 
příběh": 
RM č. 15/2016 dne 3. 6. 2016: 
248/2016 
Rada města schvaluje spolupráci při vydání knihy "Anthropoid - pravdivý příběh" se společností 
Centrum české historie, o.p.s., se sídlem Banskobystrická 2080/11, 160 00 Praha 6, IČ 02522250, 
formou objednávky 5 výtisků za cenu 2.200 Kč. 
 
Přílohy: A - žádost 
 
Návrh usnesení: RM schvaluje spolupráci při vydání knihy "S odvahou v srdcích - II. díl" se 

společností Centrum české historie, o.p.s., se sídlem Banskobystrická 2080/11, 
160 00 Praha 6, IČ 02522250, formou objednávky 5 výtisků za cenu 2.000 Kč 
a dále objednává 5 výtisků I. dílu této knihy za cenu 1.000 Kč. 

Hlasováno 
Pro: 2 (D. Sukalovský, J. Vlček)  Proti: 1 (D. Holman) 
Nepřítomni: 2 (P. Ondrášek, L. Ambrož). 
Nebylo schváleno. 
 
 
 

14. Žádost o souhlas s partnerstvím 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 zřizovatele o udělení souhlasu s uzavřením smlouvy o partnerství 
s Jihomoravským krajem, jako příjemcem dotace z OP potravinové a materiální pomoci, který 
vyhlásilo MPSV ČR. Z projektu JMK s názvem „Poskytování bezplatné stravy dětem ohroženým 
chudobou ve školách v Jihomoravském kraji IV“. Pro školní rok 2017/2018 budou partnerským školám 
poskytovány finanční prostředky na stravování dětí a žáků ze sociálně slabých rodin, které pobírají 
příspěvek na živobytí. Mateřská škola Kuřim se do projektu přihlásila a byla vybrána JMK, jako partner 
(přílohy A, B). 
 
Přílohy: A - žádost o udělení souhlasu s partnerstvím 

B - souhlas zřizovatele s partnerstvím 
 
Přijaté usnesení: 161/2018 - RM souhlasí s uzavřením smlouvy o partnerství s finančním 

příspěvkem mezi Mateřskou školou Kuřim, Zborovská 887, okres Brno - venkov, 
příspěvkovou organizací, sídlo Zborovská 887/5, 664 34 Kuřim, IČ 70988293, 
jako partnerem a Jihomoravským krajem, sídlo Žerotínovo nám. 449/3, 601 82 
Brno, IČ 70888337, jako příjemcem dotace dle žádosti. 

Hlasováno 
Pro: 3 (D. Sukalovský, D. Holman, J. Vlček) Nepřítomni: 2 (P. Ondrášek, L. Ambrož). 
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15. Schválení odpisového plánu na rok 2018 MŠ Zborovská 
(Předkladatel: PaedDr. David Holman, zpracovatel: Mgr. Hana Němcová) 
 
Ředitelka mateřské školy Mgr. Lenka Slámová předložila Radě města Kuřimi ke schválení odpisový 
plán na rok 2018 (vizte příloha A). 
 
Přílohy: A - odpisový plán 2018 
 
Přijaté usnesení: 162/2018 - RM schvaluje odpisový plán Mateřské školy Kuřim, Zborovská 887, 

okres Brno - venkov, příspěvkové organizace na rok 2018 dle návrhu. 
Hlasováno 
Pro: 3 (D. Sukalovský, D. Holman, J. Vlček) Nepřítomni: 2 (P. Ondrášek, L. Ambrož). 
 
 
 

16. Schválení odpisového plánu na rok 2018 ZŠ Jungmannova 
(Předkladatel: PaedDr. David Holman, zpracovatel: Mgr. Hana Němcová) 
 
Ředitel základní školy Mgr. Richard Mach předložil Radě města Kuřimi ke schválení odpisový plán na 
rok 2018 (vizte příloha A). 
 
Přílohy: A - odpisový plán 2018 
 
Přijaté usnesení: 163/2018 - RM schvaluje odpisový plán Základní školy, Kuřim, Jungmannova 813, 

okres Brno - venkov, příspěvkové organizace na rok 2018 dle návrhu. 
Hlasováno 
Pro: 3 (D. Sukalovský, D. Holman, J. Vlček) Nepřítomni: 2 (P. Ondrášek, L. Ambrož). 
 
 
 

17. Schválení odpisového plánu ZŠ Tyršova 
(Předkladatel: PaedDr. David Holman, zpracovatel: Mgr. Hana Němcová) 
 
Ředitel základní školy Mgr. Stanislav Plchot předložil Radě města Kuřimi ke schválení odpisový plán 
na rok 2018 (vizte příloha A). 
 
Přílohy: A - odpisový plán 2018 
 
Přijaté usnesení: 164/2018 - RM schvaluje odpisový plán Základní školy Kuřim, Tyršova 1255, 

okres Brno - venkov, příspěvkové organizace na rok 2018 dle návrhu. 
Hlasováno 
Pro: 3 (D. Sukalovský, D. Holman, J. Vlček) Nepřítomni: 2 (P. Ondrášek, L. Ambrož). 
 
 
 

18. Schválení účetní závěrky k 31. 12. 2017 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. 2017 (vizte přílohy A, B, C). 
Výkazy Rozvaha, Výkaz zisku a ztráty a Příloha ke dni 31. 12. 2017 se shodují s náklady, výnosy, 
výsledkem hospodaření příspěvkové organizace uváděné ve Zprávě o hospodaření za rok 2017. 
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Přílohy: A - rozvaha k 31. 12. 2017 
B - výkaz zisku a ztráty k 31. 12. 2017 
C - příloha k 31. 12. 2017 

 
Přijaté usnesení: 165/2018 - 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. 2017 Mateřské 
školy Kuřim, Zborovská 887, okres Brno - venkov, příspěvkové organizace. 

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

19. Schválení účetní závěrky k 31. 12. 2017 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. 2017 (vizte přílohy A, B, C). 
Výkazy Rozvaha, Výkaz zisku a ztráty a Příloha ke dni 31. 12. 2017 se shodují s náklady, výnosy, 
výsledkem hospodaření příspěvkové organizace uváděné ve Zprávě o hospodaření za rok 2017. 
 
Přílohy: A - rozvaha k 31. 12. 2018 

B - výkaz zisku a ztráty k 31. 12. 2017 
C - příloha k 31. 12. 2017 

 
Přijaté usnesení: 166/2018 - 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. 2017 Základní 
školy, Kuřim, Jungmannova 813, okres Brno - venkov, příspěvkové organizace. 

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

20. Schválení účetní závěrky k 31. 12. 2017 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. 2017 (vizte přílohy A, B, C). 
Výkazy Rozvaha, Výkaz zisku a ztráty a Příloha ke dni 31. 12. 2017 se shodují s náklady, výnosy, 
výsledkem hospodaření příspěvkové organizace uváděné ve Zprávě o hospodaření za rok 2017. 
 
Přílohy: A - rozvaha k 31. 12. 2017 

B - výkaz zisku a ztráty k 31. 12. 2017 
C - příloha k 31. 12. 2017 

 
Přijaté usnesení: 167/2018 - 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. 2017 Základní 
školy Kuřim, Tyršova 1255, okres Brno - venkov, příspěvkové organizace. 

Hlasováno 
Pro: 3 (D. Sukalovský, D. Holman, J. Vlček) Nepřítomni: 2 (P. Ondrášek, L. Ambrož). 
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21. Souhlas se Zprávou o hospodaření za rok 2017 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 2017 (vizte příloha A, B).  
 
Přílohy: A - zpráva o hospodaření za rok 2017 

B - přílohy č. 1 a 2, rozbor hospodaření 2015-2017, HČ a DČ, náklady, výnosy 
 
Přijaté usnesení: 168/2018 - RM bere na vědomí Zprávu o hospodaření za rok 2017 Mateřské školy 

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

22. Souhlas se Zprávou o hospodaření za rok 2017 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 2017 (vizte příloha A, B).  
 
Přílohy: A - zpráva o hospodaření za rok 2017 

B - přílohy č. 1, 2 - rozbor hospodaření 2014-2017 HČ a DČ náklady výnosy 
 
Přijaté usnesení: 169/2018 - RM bere na vědomí Zprávu o hospodaření za rok 2017 Základní školy, 

Kuřim, Jungmannova 813, okres Brno - venkov, příspěvkové organizace. 
Hlasováno 
Pro: 3 (D. Sukalovský, D. Holman, J. Vlček) Nepřítomni: 2 (P. Ondrášek, L. Ambrož). 
 
 
 

23. Souhlas se Zprávou o hospodaření za rok 2017 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 2017 (vizte příloha A, B).  
 
Přílohy: A - zpráva o hospodaření za rok 2017 
 B - přílohy č. 1, 2 - rozbor hospodaření 2015-2017, HČ a DČ, náklady, výnosy 
 
Přijaté usnesení: 170/2018 - RM bere na vědomí Zprávu o hospodaření za rok 2017 Základní školy 

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

24. Návrh na rozdělení ZVH za rok 2017 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) 
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zřizovací listiny žádost o souhlas s rozdělením zlepšeného výsledku hospodaření za rok 2017 (dále 
jen „ZVH“) do fondů rezervního a odměn (příloha A). 
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 2017 je 1.455,00 Kč. 
 
Návrh na rozdělení ZVH do fondů: 
a) Fond rezervní (min. 20% ZVH)   582,00 Kč (40%) 
b) Fond odměn (max. 80% ZVH)   873,00 Kč (60%) 
 
1. Stav fondů k 31. 12. 2017: 
a) Fond rezervní        2.269.378,21 Kč 
b) Fond odměn            306.705,85 Kč 
 
2. Stav na fondech po rozdělení ZVH: 
a) Fond rezervní             2.269.960 Kč 
b) Fond odměn            307.578,85 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 v roce 2017 a k dnešnímu dni ani v roce 2018 nepožádala o posílení fondu 
investic převodem prostředků z fondu rezervního (příloha B). 
 
Přílohy: A - příloha č. 3 rozdělení ZVH návrh i schválení 

B - příloha č. 4, převod finan. prostř. z RF do FI 
 
Přijaté usnesení: 171/2018 - RM schvaluje zlepšený výsledek hospodaření Mateřské školy Kuřim, 

Zborovská 887, okres Brno - venkov, příspěvkové organizace za rok 2017 
a schvaluje jeho rozdělení do fondů dle návrhu. 

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

25. Návrh na rozdělení ZVH za rok 2017 do fondů 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 2017 (dále 
ZVH) do fondů (příloha A). 
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 2017 je 913.914,76 Kč. 
 
Návrh na rozdělení ZVH do fondů: 
a) Fond rezervní (min. 20% ZVH)  502.654,76 Kč (55%) 
b) Fond odměn (max. 80% ZVH)  411.260,00 Kč (45%) 
 
1. Stav fondů k 31. 12. 2017: 
a) Fond rezervní     111.466,17 Kč 
b) Fond odměn        19.368,00 Kč 
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2. Stav na fondech po rozdělení ZVH: 
a) Fond rezervní      614.120,93 Kč 
b) Fond odměn       430.628,00 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 v roce 2017 požádala o posílení fondu investic převodem prostředků z fondu 
rezervního ve výši 200.000,00 Kč na rekonstrukci služebního bytu školníka. V roce 2018 k dnešnímu 
dni zatím o převod prostředků nežádá (příloha B). 
 
Přílohy: A - příloha č. 3, rozdělení ZVH, návrh i schválení 

B - příloha č. 4, převod finan. prostř. z RF do FI 
 
Přijaté usnesení: 172/2018 - RM schvaluje zlepšený výsledek hospodaření Základní školy, Kuřim, 

Jungmannova 813, okres Brno-venkov, příspěvkové organizace za rok 2017 
a schvaluje jeho rozdělení do fondů dle návrhu. 

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

26. Návrh na rozdělení ZVH za rok 2017 do fondů 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 2017 (dále 
ZVH) do fondů (příloha A). 
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 2017 je 160.457,39 Kč. 
 
Návrh na rozdělení ZVH do fondů: 
a) Fond rezervní (min. 20% ZVH)    32.091,48 Kč (20%)  
b) Fond odměn (max. 80% ZVH)  128.365,91 Kč (80%) 
 
1. Stav fondů k 31. 12. 2017: 
a) Fond rezervní    151.667,96 Kč 
b) Fond odměn       75.084,42 Kč 
 
2. Stav na fondech po rozdělení ZVH: 
a) Fond rezervní    183.759,44 Kč 
b) Fond odměn     203.450,33 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 2017 a k dnešnímu datu ani v roce 2018 nepožádala o posílení fondu 
investic převodem prostředků z fondu rezervního (příloha B). 
 
Přílohy: A - příloha č. 3 rozdělení ZVH návrh i schválení 2017 

B - příloha č. 4, převod finan. prostř. z RF do FI 2017 
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Přijaté usnesení: 173/2018 - RM schvaluje zlepšený výsledek hospodaření Základní školy Kuřim, 
Tyršova 1255, okres Brno-venkov, příspěvkové organizace za rok 2017 
a schvaluje jeho rozdělení do fondů dle návrhu. 

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

27. Výkon TDI na stavbu „Město Kuřim - ZŠ Kuřim - vybudování 
nových výukových kapacit - III. etapa“ 
(Předkladatel: PaedDr. David Holman, zpracovatel: Ing. Olga Hanáková) 
 
OI navrhuje Radě města Kuřimi, v souladu s interní směrnicí S4/2018/RM Zadávání veřejných 
zakázek malého rozsahu, čl. VIII. Odlišné postupy, přímo schválit vykonavatele TDI na stavbu „Město 
Kuřim - ZŠ Kuřim - vybudování nových výukových kapacit - III. etapa“ - Ing. Pavla Šudáka, 
Jungmannova 862, 664 34 Kuřim, IČ 01446487. 
 
Tato akce je částečně financována z prostředků Ministerstva financí a navazuje na realizaci zakázky 
„Město Kuřim - ZŠ Kuřim - vybudování nových výukových kapacit - novostavba - II. etapa“, která 
proběhla v roce 2016. Tuto stavbu rovněž dozoroval Ing. Pavel Šudák k všestranné spokojenosti, má 
tedy zkušenosti s plněním dotačního programu a zná prostředí realizace stavby. 
 
Celková cena za výkon TDI činí 430.000 Kč vč. DPH - vizte nabídka ze dne 3. 4. 2018. 
 
Cena za výkon TDI jednotlivých částí stavby činí: 
a) činnosti při provádění stavby - fáze A 

část A) stavební řešení objektu 
 Cena části A bez DPH 272.727,- Kč 
 DPH 21% 57.273,- Kč 
 Cena části A včetně DPH 330.000,- Kč 

část B) dopravní řešení 
 Cena části B bez DPH 82.645,- Kč 
 DPH 21% 17.355,- Kč 
 Cena části B včetně DPH 100.000,- Kč 

celková cena za výkon TDI 
 Celková cena bez DPH 355.372,- Kč 
 DPH 21 % 74.628,- Kč 
 Celková cena včetně DPH 430.000,- Kč 

b) činnosti při řešení reklamací po dobu záruky díla - fáze B 
 Cena bez DPH 300,- Kč/hod 
 DPH 21 % 63,- Kč 
 Cena včetně DPH 363,- Kč/hod 

 
 
OI doporučuje Radě města Kuřimi schválit uzavření smlouvy o výkonu TDI s Ing. Pavlem Šudákem 
v celkové hodnotě 430.000,- Kč vč. DPH za fázi A a 363 Kč/hod vč. DPH za fázi B. 
 
Přílohy: A – smlouva TDI 

B - nabídka TDI 
 
 
Přijaté usnesení: 174/2018 - RM schvaluje odlišný postup, ve smyslu ustanovení čl. VIII. směrnice 

S4/2018/RM Zadávání veřejných zakázek malého rozsahu, na výkon TDI na 
stavbu "Město Kuřim - ZŠ Kuřim - vybudování nových výukových kapacit - 
III. etapa" a schvaluje jako vykonavatele TDI Ing. Pavla Šudáka, Jungmannova 
862, 664 34 Kuřim, IČ 01446487 a schvaluje uzavření Smlouvy o výkonu TDI 
v celkové hodnotě 430.000 Kč vč. DPH za činnost po dobu provádění stavby 



 
 

 

22 

a hodinové sazbě 363 Kč/hod vč. DPH za činnost při řešení reklamací po dobu 
záruky díla. 

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

28. Výkon koordinátora BOZP na stavbu „Město Kuřim – ZŠ Kuřim – 
vybudování nových výukových kapacit – III. etapa“ 
(Předkladatel: PaedDr. David Holman, zpracovatel: Ing. Olga Hanáková) 
 
Předmět (název) zakázky: Výkon koordinátora BOZP na stavbu „Město Kuřim - ZŠ Kuřim - 

vybudování nových výukových kapacit - III. etapa“ 
Zajišťující odbor (ZO):  OI 
 
Podle vnitřní směrnice S4/2018/RM Zadávání veřejných zakázek malého rozsahu, bylo dne 26. 3. 
2018 poptáno e-mailem 8 potenciálních uchazečů na zakázku Výkon koordinátora BOZP na stavbu 
„Město Kuřim - ZŠ Kuřim - vybudování nových výukových kapacit - III. etapa“. Jedná se o zakázku 
v limitu II do 200.000 Kč bez DPH. 
 
Bylo podáno celkem 5 nabídek a provedeno jejich hodnocení, kde jediným hodnotícím kritériem byla 
nejnižší nabídková cena v Kč vč. DPH. 
 
Na základě hodnocení získaných nabídek OI doporučuje Radě města Kuřimi nejvhodnější nabídku od 
Ing. Josefa Březiny, Ph.D., Návrší svobody 10, 623 00 Brno, IČ 03035484, který předložil nabídku 
v celkové hodnotě 62.000 Kč. 
 
Přílohy: A - příkazní smlouva BOZP 

B - zpráva o posouzení a hodnocení nabídek 
 
Přijaté usnesení: 175/2018 - RM souhlasí s výsledkem hodnocení nabídek na zakázku malého 

rozsahu s názvem Výkon koordinátora BOZP na stavbu „Město Kuřim - ZŠ Kuřim - 
vybudování nových výukových kapacit - III. etapa“ a schvaluje uzavření příkazní 
smlouvy na výkon koordinátora BOZP s Ing. Josefem Březinou, Ph.D., Návrší 
svobody 10, 623 00 Brno, IČ 03035484, v celkové hodnotě 62.000 Kč. 

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

29. Výběrové řízení „Město Kuřim – ZŠ Kuřim – vybudování nových 
výukových kapacit – III. etapa“ - vyhodnocení 
(Předkladatel: PaedDr. David Holman, zpracovatel: Ing. Olga Hanáková) 
 
Název (předmět) zakázky: „Město Kuřim - ZŠ Kuřim - vybudování nových výukových 

kapacit - III. etapa“ 
Evidenční číslo v knize zakázek: VZ-OI-2018-002 
Zajišťující odbor (ZO):  OI 
 
Jedná se o veřejnou zakázku v režimu podlimitní veřejné zakázky, která je dotačně podpořena. 
Zajišťujícím odborem pro tuto akci je odbor investiční (dále jen OI), odpovědná osoba Ing. Olga 
Hanáková. Administraci veřejné zakázky provádí Renata Petrželová, IČ 02127288, která sestavila 
zadávací dokumentaci, tu následně připomínkovalo OI. 
 
Výzva k podání nabídky byla dne 2. 3. 2018 vyvěšena na úřední desce a zveřejněna na webových 
stránkách města. Sejmuta byla dne 4. 4. 2018. Byla podána jedna nabídka. 
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Otevírání obálek s nabídkami bylo provedeno hodnoticí komisí a proběhlo standardním postupem. 
Účastník splnil všechny požadavky na kvalifikaci, návrh smlouvy odpovídá znění ze zadávací 
dokumentace a je podepsán osobou k tomu oprávněnou, má všechny přílohy včetně harmonogramu, 
byla předložena požadovaná jistota ve formě bankovní záruky na 800 tis. Kč. 
 
Na základě výsledku výběrového řízení je hodnoticí komisí doporučena Radě města Kuřimi tato 
nabídka v celkové hodnotě 36.658.878,81 Kč bez DPH (tj. 44.357.243,36 Kč vč. DPH) od společnosti 
Stavební firma MATYÁŠ s.r.o., Ochoz u Brna 363, 664 02 Ochoz u Brna, IČ 29298113. 
 
Přílohy: A - SOD 

B - zpráva o hodnocení nabídek 
C - posouzení splnění podmínek 
D - rozhodnutí o výběru 

 
Přijaté usnesení: 176/2018 - RM souhlasí s výsledkem hodnocení uvedeným ve zprávě 

o posouzení a hodnocení nabídek na podlimitní veřejnou zakázku s názvem 
„Město Kuřim - ZŠ Kuřim - vybudování nových výukových kapacit - III. etapa“ 
a schvaluje uzavření smlouvy o dílo se společností Stavební firma MATYÁŠ s.r.o., 
Ochoz u Brna 363, 664 02 Ochoz u Brna, IČ 29298113 v celkové hodnotě 
36.658.878,81 Kč bez DPH (tj. 44.357.243,36 Kč vč. DPH). 

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

30. Cyklostezka Kuřim - Lipůvka BOZP 
(Předkladatel: Mgr. Ing. Drago Sukalovský, zpracovatel: Ing. Renata Havlová) 
 
Podle vnitřní směrnice S4/2018/RM Zadávání veřejných zakázek malého rozsahu, bylo dne 27. 3. 
2018 poptáno e-mailem 5 potenciálních uchazečů na zakázku Výkon koordinátora BOZP na stavbu 
„Cyklostezka Kuřim - Lipůvka“. Jedná se o zakázku v limitu II do 200.000 Kč bez DPH. 
 
Byly podány celkem 4 nabídky a provedeno jejich hodnocení, kde jediným hodnotícím kritériem byla 
nejnižší nabídková cena vč. DPH. 
 
Na základě hodnocení získaných nabídek OI doporučuje Radě města Kuřimi nejvhodnější nabídku od 
Tomáše Dvořáčka, xxxxxxxxxxxxxx, 666 03 Malhostovice, který předložil nabídku v celkové hodnotě 
48.400 Kč vč. DPH. 
 
Přílohy: A - SoD 
 
Přijaté usnesení: 177/2018 - RM souhlasí s výsledkem hodnocení nabídek na zakázku malého 

rozsahu s názvem Výkon koordinátora BOZP na stavbu „Cyklostezka Kuřim-
Lipůvka“ a schvaluje uzavření příkazní smlouvy na výkon koordinátora BOZP 
s Tomášem Dvořáčkem, xxxxxxxxxxxxxxxx, 666 03 Malhostovice, IČ 75325624, 
který předložil nejvhodnější nabídku v celkové hodnotě 48.400 Kč vč. DPH. 

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

31. Městská sportovní hala v Kuřimi - dodatek č. 6 
(Předkladatel: PaedDr. David Holman, zpracovatel: Ing. Renata Havlová) 
 
Název (předmět) zakázky:  „Městská Sportovní hala Kuřim“ 
Evidenční číslo v knize zakázek: VZ-OI-2016-002 
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Zajišťující odbor (ZO): OI 
 
V souvislosti s realizací akce žádá OI schválení Dodatku č. 6 ke smlouvě o dílo. Předmětem dodatku 

jsou vícepráce neobsažené v původní zadávací dokumentaci a méněpráce. 

Změny související s tímto dodatkem č. 6 budou následující: 
- z důvodu změny PD, která je většího rozsahu a zásadně ovlivnila stavební řízení včetně 

zahájení a dokončení díla na inženýrských objektech se jedná o navýšení položek VRN, 
-  dodání a montáž závěsné výlevky a baterie umyvadlové, 
-  dodání a montáž požárních interiérových dveří, 
-  hydrant + skříňka na 2 hasicí přístroje vestavěný, 
-  vícepráce vzniklé při změně trasy inženýrské sítě - splaškové kanalizace a slaboproudu. 

 

cena vícepráce bez DPH 5.000.376,93 Kč 

cena méněprací bez DPH 2 369 443,51 Kč 

 

Návrh nově sjednaná cena 
     Dodatek č. 6   

Cena celkem bez DPH    2.630.933,42 Kč 

DPH         552.496,02 Kč 

Cena celkem vč. DPH    3.183.429,44 Kč 
 
Přílohy: A - dodatek č. 6 
 
Přijaté usnesení: 178/2018 - RM schvaluje uzavření Dodatku č. 6 ke Smlouvě o dílo č. 2016/D/0076 

na zakázku „Městská sportovní hala v Kuřimi“ se společností E.PROXIMA s.r.o., se 
sídlem Holická 1099/31, 779 00 Olomouc 9, IČ 25395602, jehož předmětem je 
navýšení ceny díla o 3.183.429,44 Kč vč. DPH z důvodu dle zápisu. 

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

32. Rodinné domy u autoservisu Ford Rašino – smlouva o zřízení 
věcného břemene 
(Předkladatel: Mgr. Ing. Drago Sukalovský, zpracovatel: Ing. Vladimíra Fidrmucová) 
 
V souvislosti s výstavbou nových rodinných domů v lokalitě Díly za sv. Janem - „Soubor rodinných 
domů k autosalonu a autoservisu Ford Rašino“ byly nově vybudovány dešťová kanalizační 
přípojka a sdružená přípojka splaškové kanalizace. Podle stavebního povolení měla být vybudována 
splašková kanalizace, která měla být převedena do majetku města. Tato kanalizace však vykazuje 
technické závady a z tohoto důvodu společnost Brněnské vodárny a kanalizace, a.s. odmítla tuto 
kanalizaci provozovat. Na základě výše uvedeného bylo dohodnuto, že místo kanalizačního řadu 
vznikne sdružená přípojka splaškové kanalizace, kterou budou spoluvlastnit a provozovat majitelé 
rodinných domů, kteří jsou na splaškovou kanalizaci připojeni: 
 

- manž. Libor a Kateřina Vaverovi, oba bytem xxxxxxxxxxxxxxxxxxx, Brno, jako spoluvlastníci 
(SJM) pozemků parc. č. 2649/13 a 2649/23 v k.ú. Kuřim; 

- manž. Ing. arch. Miroslav Gebas, bytem xxxxxxxxxxxxxxxx, Nový Hradec Králové, Hradec 
Králové a Eliška Gebas, bytem xxxxxxxxxxxxxx, Hradec Králové, jako spoluvlastníci (SJM) 
pozemků parc. č. 2649/16 a 2649/17 v k.ú. Kuřim; 

- Martin Šinogl, bytem xxxxxxxxxxxxxxxxxx, Brno, jako vlastník pozemků parc. č. 2649/19 
a 2649/18 v k.ú. Kuřim. 
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Tato kanalizační přípojka bude napojena na městský kanalizační řad přes městské pozemky parc. 
č. 2648/1 a 2654/3 v k. ú. Kuřim. Z tohoto důvodu je nutné zřídit věcné břemeno ve prospěch 
spoluvlastníků sdružené přípojky splaškové kanalizace. 
 
Stejný postup bude i pro přípojku dešťové kanalizace.  
 
Spoluvlastnictví jednotlivých přípojek bylo doloženo „Dohodou vlastníků nemovitostí v resortu 3 
rodinných domů - Kuřim - Rozdělovací na parcelách č. 2649/13, 2649/23, 2649/16, 2649/17, 2649/19, 
2649/18, 2649/14, 2649/15, 2649/21 a 2649/3 v k.ú. Kuřim“ - viz př. B. 
 
Rozsah věcného břemene pro sdruženou přípojku splaškové kanalizace je vyznačen v GP č. 3540-
14/2018, díl B - viz př. C. 
Rozsah věcného břemene pro dešťovou kanalizační přípojku je vyznačen v GP č. 3541-15/2018 - viz 
př. D. 
 
OMP doporučuje k těmto přípojkám zřídit věcné břemeno na dobu neurčitou za jednorázovou úhradu 
ve výši 10.000,- Kč bez DPH za každou zřízenou služebnost jednotlivě. Náklady na jeho zřízení 
ponesou stavebníci.  
 
Smlouvu o zřízení věcného břemene předkládá OMP v příloze E. 
 
OI proti výše uvedenému nemá námitek. 
 
Přílohy: A - situace 

B - Dohoda 
C - GP 3540-14_2018 
D - GP 3541-15_2018 
E - smlouva 

 
Přijaté usnesení: 179/2018 - RM schvaluje zřízení věcného břemene za účelem uložení 

a provozování sdružené přípojky splaškové kanalizace do části pozemků parc. 
č. 2648/1 a 2654/3 vše v k. ú. a obci Kuřim, LV č. 1, ve prospěch manž. Libora 
a Kateřiny Vaverových, oba bytem xxxxxxxxxxxxxxxx, Brno, manž. Ing. arch. 
Miroslava Gebase, bytem xxxxxxxxxxxxx, Nový Hradec Králové, Hradec Králové 
a Elišky Gebas, bytem xxxxxxxxxxxx, Hradec Králové a Martina Šinogla, bytem 
xxxxxxxxxxxxxxxxx, Brno jako oprávněných z věcného břemene v rozsahu GP 
č. 3540-14/2018. Věcné břemeno bude zřízeno na dobu neurčitou, za 
jednorázovou úhradu ve výši 10.000 Kč bez DPH. Náklady na zřízení věcného 
břemene ponese oprávněný z věcného břemene. 

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

32/1. Rodinné domy u autoservisu Ford Rašino – smlouva o zřízení 
věcného břemene 
(Předkladatel: Mgr. Ing. Drago Sukalovský, zpracovatel: Ing. Vladimíra Fidrmucová) 
 
Přijaté usnesení: 180/2018 - RM schvaluje zřízení věcného břemene za účelem uložení 

a provozování dešťové kanalizační přípojky do části pozemků parc. č. 2648/1 
a 2654/3 vše v k. ú. a obci Kuřim, LV č. 1, ve prospěch manž. Libora a Kateřiny 
Vaverových, oba bytem xxxxxxxxxxxxxxxxx, Brno, manž. Ing. arch. Miroslava 
Gebase, bytem xxxxxxxxxxxx, Nový Hradec Králové, Hradec Králové a Elišky 
Gebas, bytem xxxxxxxxxxx, Hradec Králové a Martina Šinogla, bytem xxxxxxxxx 
xxxxxxxxx, Brno jako oprávněných z věcného břemene v rozsahu GP č. 3541-
15/2018. Věcné břemeno bude zřízeno na dobu neurčitou, za jednorázovou 
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úhradu ve výši 10.000,- Kč bez DPH. Náklady na zřízení věcného břemene ponese 
oprávněný z věcného břemene. 

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

33. Společenské a kulturní centrum v Kuřimi - dodatek č. 2 ke 
smlouvě o dílo se zhotovitelem stavby 
(Předkladatel: Mgr. Ing. Drago Sukalovský, zpracovatel: Ing. Markelová Jana) 
 
Rada města Kuřimi na své schůzi č. 26/2017 dne 1. 8. 2017 schválila smlouvu o dílo se společností 
PKS stavby a.s., Brněnská 126/38, 591 01 Žďár nad Sázavou, IČ 46980059 na realizaci stavby 
„Společenské a kulturní centrum v Kuřimi“. Smlouva byla uzavřena se zhotovitelem dne 22. 8. 2017 
s celkovou cenou díla 96.714.814,07 Kč bez DPH. Dne 5. 9. 2017 bylo předáno staveniště zhotoviteli 
a v současné době probíhají stavební práce s termínem dokončení 10/2018. 
 
Zpracovatelem projektové dokumentace všech stupňů je společnost ARCHTEAM PROJEKTOVÁ 
KANCELÁŘ s.r.o., technický dozor investora vykonává Ing. Pavel Procházka. 
 
Hodnocení nabídek bylo provedeno podle ekonomické výhodnosti nabídek, na základě nejnižší 
nabídkové ceny. 
 
OI předkládá Radě města Kuřimi ke schválení návrh dodatku č. 2 smlouvy o dílo, jehož předmětem je 
změna rozsahu stavebních prací a s tím spojené navýšení ceny díla. 
 
Specifikace změn: 
Změna č. 001 
Na kontrolním dnu v 02/2018 upozornil zhotovitel stavby na špatný stav železobetonového stropu nad 
plánovanou místností strojovny vzduchotechniky S.19 (původní kotelnou) v suterénu kulturního domu. 
Po odstranění omítek bylo zjištěno, že výztuž tohoto stropu a věnců nemá požadované krytí a je 
v ploše odhalená. Na stavbu přivolaný statik po prohlídce konstatoval, že konstrukce je v mnohem 
horším stavu než se původně předpokládalo, a že odhalená výztuž nesplňuje požadovanou únosnost. 
Celkové zesílení stropu a jeho podepření ocelovou konstrukcí a sloupy by vzhledem ke zmenšení 
prostoru místnosti strojovny vzduchotechniky nebylo kvůli umístění vzduchotechnických jednotek 
možné. 
Rada města dne 14. 2. 2018 schválila demolici a provedení nového stropu nad strojovnou 
vzduchotechniky pomocí ocelových nosníků a zabetonovaného trapézového plechu. 
Změna naplňuje podmínky dle § 222 odst. 6 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek 
(dále jen zákon) - její potřeba vznikla v důsledku okolností, které zadavatel jednající s náležitou péčí 
nemohl předvídat, a která nemění celkovou povahu veřejné zakázky. Změna, která je součástí 
„Požadavku na změnu“ a „Podkladu k rozhodnutí č. 001“, vyvolává zvýšení nákladů o 420.042,30 Kč 
bez DPH a zároveň odpočet nákladů za nerealizované plnění ve výši -26.202,78 Kč bez DPH. 
 
Změna č. 002 
Při provádění bouracích prací byly zjištěny vady, týkající se stávajících železobetonových konstrukcí 
průvlaků a vadně uložené výztuže ve stropě pod vstupním vestibulem (nad suterénními místnostmi 
S.07 až S.10). Statik navrhoval provést statické úpravy tohoto stropu jeho podepřením ocelovými 
válcovanými nosníky a opravou povrchů. 
 Následným zaměřením bylo zjištěno, že nosná stropní deska vykazuje po vybourání nášlapných 
vrstev podlah v 1. NP  výškové nerovnosti a není proto možné provést skladbu podlah v projektem 
navrženém rozsahu (tj. včetně tepelné izolace a podlahového topení). S ohledem na stav stávající 
konstrukce tohoto stropu by bylo odfrézování betonu dostupnými technologiemi ze statického hlediska 
nemožné. Na základě doporučení statika Rada města dne 14. 2. 2018 odsouhlasila vybourání této 
stávající stropní konstrukce a provedení nového stropu z ocelových nosníků a plecho-betonové 
stropní desky. 
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Změna naplňuje podmínky dle § 222 odst. 6 zákona - její potřeba vznikla v důsledku okolností, které 
zadavatel jednající s náležitou péčí nemohl předvídat, a která nemění celkovou povahu veřejné 
zakázky. Změna, která je součástí „Požadavku na změnu“ a „Podkladu k rozhodnutí č. 002“, vyvolává 
zvýšení nákladů o 495.105,27 Kč bez DPH a zároveň odpočet nákladů za nerealizované plnění ve 
výši -45.191,11 Kč bez DPH. 
 
Kontrola splnění podmínek pro změny dle § 222 odst. 5 a 6 zákona: 
 
1/ Součet hodnoty všech změn závazku (součet absolutních hodnot nového a nerealizovaného plnění) 
nepřekročí 50% původní hodnoty. 
50% z 96.714.814,07 Kč bez DPH = 48.357.407,03 Kč. 
 
2/ Společný limit cenového nárůstu závazku (při odečtení nerealizovaných stavebních prací) 
nesmí přesáhnout 30% původní hodnoty závazku. 
30% z 96.714.814,07 Kč bez DPH = 29.014.444,22 Kč 
 
 

změna důvod změna rozšíření/zúžení 
v Kč 

hodnota změny  
(absolutní) v Kč 

cenový nárůst (při odečtu 
méněprací) v Kč 

Č. 1 § 222 odst. 6 + 420.042,30/-26.202,78 446.245,08 393.839,52 

Č. 2 § 222 odst. 6 + 495.105,27/-45.191,11 540.296,38 449.914,16 

 
 
Porovnání dle 1/………………………………  393.839,52 Kč ≤ 48.357.407,03 Kč - splňuje 
 
Porovnání dle 2/………………………………. 449.914,16 Kč < 29.014.444,22 Kč - splňuje 
 
Rekapitulace ceny díla:  
Cena bez DPH dle smlouvy o dílo ze dne 22. 8. 2017 96.714.814,07 Kč 
Cena víceprací bez DPH dle dodatku č. 2 smlouvy o dílo     915.147,57 Kč 
Cena méněprací bez DPH dle dodatku č. 2 smlouvy o dílo                                   -71.393,89 Kč 
Celková cena bez DPH  97.558.567,75 Kč 
 
 
Stavební práce, které jsou předmětem dodatku č. 2, nemohou být technicky a ekonomicky odděleny 
od původní veřejné zakázky a jejich provedení je zcela nezbytné pro řádné dokončení a zkolaudování 
díla. OI proto doporučuje Radě města schválení dodatku č. 2 ke smlouvě o dílo. 
 
Investiční akce „Společenské a kulturní centrum v Kuřimi“ je zařazena ve schváleném rozpočtu města 
pod ORJ 004, ORG 1162 000 000. 
Zastupitelstvo města dne 23. 1. 2018 schválilo rozpočtovým opatřením č. 1 na investiční akci 
„Společenské a kulturní centrum v Kuřimi“ (stavba, okolí, interiér, gastro, digit. kino) pro rok 2018 
částku 137 500.000 Kč. 
 
Přílohy: A - dodatek č. 2 

B – příloha č. 1 dodatku 
 
Přijaté usnesení: 181/2018 - RM schvaluje uzavření dodatku č. 2 ke Smlouvě o dílo č. 2017/D/0102 

na veřejnou zakázku „Společenské a kulturní centrum v Kuřimi“ se společností 
PKS stavby a.s., Brněnská 126/38, 591 01 Žďár nad Sázavou, IČ 46980059, 
kterým se navyšuje celková smluvní cena díla na 97.558.567,75 Kč bez DPH. 

Hlasováno 
Pro: 3 (D. Sukalovský, D. Holman, J. Vlček) Nepřítomni: 2 (P. Ondrášek, L. Ambrož). 
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34. Zahájení zadávacího řízení na stavební práce „Kuřim, ul. Úvoz - 
rekonstrukce vodovodu“ 
(Předkladatel: PaedDr. David Holman, zpracovatel: Ing. Pavla Kubová) 
 
Název (předmět) zakázky: „Kuřim, ul. Úvoz - rekonstrukce vodovodu“ 
Evidenční číslo v knize zakázek: VZ-OI-2018-003 

 
V ul. Úvoz bude provedena výměna stávajícího, kapacitně nevyhovujícího vodovodního řadu DN 80 
z roku 1963 v celé délce 288m, tj. od ul. Legionářská po ul. Luční dle projektové dokumentace 
vypracované společností JV PROJEKT VH s.r.o. v říjnu 2017. Profil vodovodního řadu bude v celé 
délce zvětšen na DN 150 LI. Vodovodní řad bude veden v nové trase. V ul. Úvoz se nacházejí 
i pozemky ve vlastnictví soukromých osob. Součástí rekonstrukce vodovodu bude výměna všech 
vodovodních přípojek po vodoměr, a to vzhledem k jejich materiálu, stáří a technickému stavu. 
 
Odbor investiční doporučuje Radě města Kuřimi schválit zahájení zadávacího řízení veřejné zakázky 
malého rozsahu na stavební práce s názvem akce „Kuřim, ul. Úvoz - rekonstrukce vodovodu“, dále 
doporučuje schválit zadávací dokumentaci vč. návrhu smlouvy o dílo a rovněž doporučuje schválit 
členy a náhradníky hodnotící komise. 
 
Předpokládaná hodnota realizace: 5.111.698 Kč bez DPH. 
 
Návrh členů hodnoticí komise:  Návrh náhradníků hodnoticí komise: 
1. PaedDr. David Holman   1. Ing. Karel Torn 
2. Mgr. Ladislav Ambrož  2. Stanislav Bartoš 
3. Ing. Pavel Cigánek    3. Ing. Libor Krejčík 
4. Mgr. Barbora Maršálková  4. Ing. Jana Markelová 
5. Mgr. Dagmar Montagová  5. Ing. Miloš Kotek 
 
Realizace akce bude hrazena na základě uzavřené smlouvy o dílo z ORG 1 361 000 000 „Úvoz - 
rekonstrukce vodovodu a uličního prostoru“. 
 
Přílohy: A - výzva 

B - návrh smlouvy o dílo 
 
Přijaté usnesení: 182/2018 - RM schvaluje zahájení zadávacího řízení na veřejnou zakázku malého 

rozsahu na stavební práce s názvem „Kuřim, ul. Úvoz - rekonstrukce vodovodu“, 
dále schvaluje zadávací dokumentaci vč. návrhu smlouvy o dílo a jmenuje členy 
a náhradníky hodnoticí komise ve složení podle návrhu. 

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

35. Dohoda o úpravě vzájemných práv a povinností vlastníků 
provozně souvisejících vodovodů a kanalizací - pro soubor 
rodinných domů k autosalonu a autoservisu Ford Rašíno 
(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 majiteli vodovodního řadu: 
 
Ing. arch. Miroslavem Gebasem 
Bytem:   xxxxxxxxxxxxx, Nový Hradec Králové  
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500 09 Hradec Králové 
Telefon:  xxxxxxxxxxx 
 
Mgr. Eliškou Gebas 
Bytem:   xxxxxxxxxxxx, 500 03 Hradec Králové 
Telefon:  xxxxxxxxxxx 
 
Ing. Liborem Vaverou 
Bytem:   xxxxxxxxxxxxxxxxx, Komárov, 617 00 Brno 
Telefon:  xxxxxxxxxxxx 
 
Kateřinou Vaverovou 
Bytem:   xxxxxxxxxxxxxxxx, Komárov, 617 00 Brno 
Telefon:  xxxxxxxxxxx 
 
Martinem Šinoglem 
Bytem:   xxxxxxxxxxxxxxx, 634 00 Brno, Nový Lískovec 
Telefon:  xxxxxxxxxxxxx, 
 
zastoupené jednatelkou Kateřinou Vaverovou dle „Dohody vlastníků nemovitostí v resortu 3 rodinných 
domů - Kuřim, Rozdělovací na parcelách č. 2649/13, 2649/23, 2649/16, 2649/17, 2649/19, 2649/18, 
2649/14, 2649/15, 2649/21, 2649/3 k k. ú. Kuřim“, uzavřené dne 15. 2. 2018, aby bylo zajištěno 
kvalitní a plynulé provozování a vodovodu. Tato dohoda je podmínkou ke kolaudačnímu souhlasu 
podle stavebního zákona. 
Soubor vystavěných rodinných domů bude napojen přípojkami na sdružené kanalizační přípojky 
a vodovodní řad v majetku výše uvedených vlastníků. Sítě si majitel ponechá ve svém vlastnictví a na 
své náklady je bude provozovat.  
V ulici Rozdělovací se sítě napojí na splaškovou, dešťovou kanalizaci a vodovod v majetku města 
Kuřimi. Část vodovodního řadu v délce cca 5 m (doposud nebylo přesně zaměřeno), a to úsek od 
vodoměrné šachty „předávacího místa“ po napojení na vodovod v majetku města Kuřimi, bude předán 
po vydání kolaudačního rozhodnutí do majetku města Kuřimi. 
 
Přílohy: A - návrh dohody 

B - situace 
 
Přijaté usnesení: 183/2018 - RM schvaluje uzavření „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 majiteli vodovodního řadu, Ing. arch. Miroslavem Gebasem, 
bytem xxxxxxxxxxxx, Nový Hradec Králové, 500 09 Hradec Králové, Mgr. Eliškou 
Gebas, bytem xxxxxxxxxxxxxxx, 500 03 Hradec Králové, Ing. Liborem Vaverou, 
bytem xxxxxxxxxxxxxxxxx, Komárov, 617 00 Brno, Kateřinou Vaverovou, bytem 
xxxxxxxxxxxxxxxx, Komárov, 617 00 Brno a Martinem Šinoglem, bytem xxxxxxxxx 
xxxxxxxx, 634 00 Brno, Nový Lískovec. 

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

36. „Park Havlíčkova – herní prvky“ – složení hodnoticí komise 
(Předkladatel: PaedDr. David Holman, zpracovatel: PaedDr. David Holman) 
 
Návrh členů hodnoticí komise:  Návrh náhradníků hodnoticí komise: 
1. PaedDr. David Holman   1. Ing. Mgr. Drago Sukalovský 
2. Ing. Renata Havlová    2. Ing. Moris Réman 
3. Ing. Miloš Kotek   3. Ing. Rostislav Hanák 
4. Mgr. Lenka Slámová   4. Mgr. Petra Vysloužilová 
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5. Alena Matějíčková   5. Mgr. Alena Zimmermanová  
6. Mgr. Žaneta Jarůšková  6. Barbora Dvořáková 
7. Ing. Nikola Šimonová   7. Petra Glosová 
8. Mgr. Sandra Naďová   8. Eva Šmídová 
9. Lenka Psotová   9. Mgr. Hana Němcová 
10. Ing. Jaroslav Hamřík  10. Vladimír Dvořáček 
 
Diskuse: 
D. Sukalovský – navrhuje změnu členů hodnotící komise a to: 
11. členem hodnoticí komise bude Mgr. Ing. Drago Sukalovský, 
01. náhradníkem hodnoticí komise bude Mgr. Ladislav Ambrož, 
11. náhradníkem hodnoticí komise bude Ing. Petr Ondrášek. 
 
Přijaté usnesení: 184/2018 - RM schvaluje členy a náhradníky hodnoticí komise pro výběr 

zhotovitele veřejné zakázky „Park Havlíčkova - herní prvky“ ve složení podle 
návrhu se změnou. 

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

37. Darovací smlouva - Kaufland Česká republika v.o.s., 
(Předkladatel: PaedDr. David Holman, zpracovatel: PaedDr. David Holman) 
 
V souvislosti s osvětou prevence proti zubnímu kazu na kuřimských školách a v souvislosti 
s otevřením pobočky Kaufland v Kuřimi jsem požádal vedení této společnosti o poskytnutí daru ve 
formě zubních kartáčků pro každého žáka MŠ a ZŠ v Kuřimi. 
Dar bude předán zástupcem společnosti Kaufland starostovi města Kuřimi dne 26. 4. 2018 v rámci 
slavnostního otevření pobočky Kaufland v Kuřimi a následně bude městem předán ředitelům ZŠ a MŠ 
pro účely akce zdravotní osvěty. 
 
Přílohy: Darovací smlouva 
 
Přijaté usnesení: 185/2018 - RM souhlasí s uzavřením darovací smlouvy s Kaufland Česká 

republika v.o.s., se sídlem Bělohorská 2428/203, 169 00 Praha 6 - Břevnov, 
IČ 25110161, o poskytnutí daru ve formě zubních kartáčků pro děti kuřimských 
ZŠ a MŠ. 

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

38. "Rekonstrukce střelnice - stavba" dodatek č.4 ke smlouvě o dílo 
se zhotovitelem stavby 
(Předkladatel: PaedDr. David Holman, zpracovatel: Ing. Markelová Jana) 
 
Z důvodu chybného zaměření stávajícího terénu projektantem, které vyvolalo nutnost změnit 
prostorové osazení střelnice do stávajícího terénu, došlo k navýšení objemu zemních prací. Vlivem 
posunutí muselo dojít v zadní části výstřelného prostoru k odtěžení skály v daleko větším rozsahu, než 
uváděla projektová dokumentace tak, aby byla dosažena maximální dálka střelby 50m. Odtěžený 
zvětralý skalní masiv je nyní nutné z důvodu bezpečnosti odborně zasanovat. Zajištění skalního 
zářezu včetně geotechnického a statického posouzení a návrhu řešení musí provést odborná firma. 
Realizačně se jedná o instalaci kotvené ocelové sítě v rozsahu cca 480m

2
. Vzniklé vícepráce mají 

dopad do konečné ceny díla. 
 
Provedení zajištění skalního zářezu je zcela nezbytné pro řádné dokončení a zkolaudování díla. OI 



 
 

 

31 

proto doporučuje Radě města schválení dodatku č. 4 ke smlouvě o dílo se zhotovitelem stavby 
„Rekonstrukce střelnice SSK Kuřim“ Vítězslavem Maloňem, Víska 1034, 666 02 Předklášteří, 
IČ 42314542. 
 
Rekapitulace ceny díla:  
Cena dle smlouvy o dílo a dodatku č. 2 bez DPH 3.160.518,01 Kč 
Cena víceprací dle dodatku č. 4 smlouvy o dílo bez DPH   413.003,50 Kč 
   
Celková cena bez DPH                                            3.573.521,51 Kč 
Celková cena včetně DPH                  4.323.961,03 Kč 
 
Dodatky č. 1 a č. 3 se týkaly prodloužení lhůty dokončení díla. 
 
Zpracovatelem projektové dokumentace pro stavební povolení je společnost STŘELNICE SKOUPÝ, 
s.r.o., technický dozor investora provádí Ing. Pavel Šudák. 
 
Investiční akce „Rekonstrukce střelnice - stavba“ je zařazena ve schváleném rozpočtu města pod ORJ 
004, ORG 1364 000 000. 
Zastupitelstvo města dne 23. 1. 2018 schválilo navýšení celkových nákladů této investiční akce na 
částku 3.860.000 Kč. Doposud bylo na investiční akci vyfakturováno a uhrazeno 2.599.375,68 Kč 
s DPH.  
Vzhledem ke schválené výši rozpočtu 3.600.000 Kč pro rok 2018 je potřeba provést rozpočtové 
opatření, kterým se rozpočet této akce navýší o 500.000 Kč. 
 
Přílohy: A – dodatek č. 4 

B – krycí list rozpočtu 
 
 
Na jednání se v 15:24 hod dostavila Ing. J. Markelová – referentka odboru investičního. 
 
 
Na jednání se vrátil v 15:29 hod L. Ambrož – počet přítomných členů rady 4. 
 
 
Diskuse: 
D. Holman – stahuje materiál z jednání. 
 
Návrh usnesení: RM schvaluje uzavření dodatku č. 4 ke Smlouvě o dílo č. 2017/D/0107 na 

veřejnou zakázku „Rekonstrukce střelnice SSK Kuřim“ s Vítězslavem Maloněm, se 
sídlem Víska 1034, 666 02 Předklášteří, IČ 42314542, kterým se navyšuje cena 
díla na celkovou cenu 3.573.521,51 Kč bez DPH. 

 
 
 

39. Rozpočtové opatření č.3 
(Předkladatel: PaedDr. David Holman, zpracovatel: PaedDr. David Holman) 
 
Rozpočtové opatření 
 
Pro zajištění financování investiční akce „Rekonstrukce střelnice - stavba“ - vizte materiál č. 38 
 
výdaje 1364  4 akce „Rekonstrukce střelnice - stavba“  500 000 Kč 
 
výdaje 9999 5 rezerva  -    - 500 000 Kč 
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Diskuse: 
D. Holman – stahuje materiál z jednání. 
 
Návrh usnesení: RM schvaluje rozpočtové opatření č. 3 dle zápisu. 
 
 
Z jednání odešla v 15:55 hod Ing Jana Markelová. 
 
 
 

40. Různé 
 
D. Sukalovský – navrhuji dočasné umístění absolventského díla „Řetěz“ paní Mgr. Anity Šťastové 
před budovu radnice, návrh předložím do příštího jednání RM. 
 
K. Torn – začínáme s odtahy vozidel v rámci úklidu města, navrhuje doplnit ceník služeb - sazba za 
odtah 900 Kč/ jeden den a za každý další den o 100 Kč víc. 
Členové RM po krátké diskusi s návrhem souhlasí, ceník bude upraven. 
 
 
 
 
Starosta ukončil jednání RM v 16:10 hod. 
 
 
 
 
 
 
 
 
Mgr. Ing. Drago Sukalovský PaedDr. David Holman 
starosta města místostarosta města 
 
 
 
 
 
Ověřovatel zápisu: Ing. Jan Vlček, MSc. 
 
 
 
 
 
 
V Kuřimi dne 10. 4. 2018 
 
 
Zapsala: Petra Bohdálková 
 
 
Materiály: 
1 Plnění usnesení Rady města Kuřimi ke dni 4. 4. 2018 
 1A- plnění usnesení 
2 Klub vojenské historie Kuřim z.s. - žádost o souhlas s umístěním kříže 
 2A - situace 1 
 2A - situace 2 
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 2B - vizualizace kříže 
 2C - text informační tabulky 
3 Etážové topení v obecních bytech, Kuřim - rozhodnutí o přidělení zakázky 
 3A -zpráva o posouzení a hodnocení nabídek 
 3B - návrh smlouvy o dílo 
4 Pronájem nebytových prostor – záměry 
 4A - půdorys 
 4B - OMP-záměr  
4/1 Pronájem nebytových prostor – záměry 
 4/1A- půdorys 
 4/1B - OMP-záměr  
5 Jana Cimbálníková, Kuřim – přechod nájmu 
6 Nabytí prodloužení vodovodu, kanalizace a veřejného osvětlení do majetku města 

Kuřimi od spol. OC Zahrádky, s.r.o. 
 6A1- vzor smlouvy 
 6B - situace vodovod 
 6C - situace kanalizace 
 6D - situace VO 
7 Most přes Kuřimku na ul. Komenského - schválení VŘ 
 7A - výzva most přes Kuřimku na ul. Komenského  
 7B - návrh SoD Most přes Kuřimku na ul. Komenského  
 7C - návrh členů a náhradníků hodnotící komise 
8 „Hasičská zbrojnice – nábytek“ – II. etapa 
 8A - SoD 2018D0xxx 
9 Cyklostezka Kuřim - Lipůvka TDI 
 9A - SOD Cyklostezka TDI 
10 Interní směrnice S5/2018/RM Nakládání s nalezenými věcmi 
 10A - směrnice S5/2018/RM 
11 Personální posílení ODDŽP 
 11A  - vybrané ukazatele činnosti ODDŽP 
12 Zpráva o činnosti odboru sociálních věcí a prevence za rok 2017 
13 Žádost o spolupráci při vydání knihy "S odvahou v srdcích - II. díl" 
 13A - žádost 
14 Žádost o souhlas s partnerstvím MŠ Zborovská 
 14A - žádost o udělení souhlasu s partnerstvím 
 14B - souhlas zřizovatele s partnerstvím 
15 Schválení odpisového plánu na rok 2018 MŠ Zborovská 
 15A - odpisový plán 2018 
16 Schválení odpisového plánu na rok 2018 ZŠ Jungmannova 
 16A - odpisový plán 2018 
17 Schválení odpisového plánu ZŠ Tyršova 
 17A - odpisový plán 2018 
18 Schválení účetní závěrky k 31. 12. 2017 MŠ Zborovská 
 18A - rozvaha k 31. 12. 2017 
 18B - výkaz zisku a ztráty k 31. 12. 2017 
 18C - příloha k 31. 12. 2017 
19 Schválení účetní závěrky k 31. 12. 2017 ZŠ Jungmannova 
 19A - rozvaha k 31. 12. 2018 
 19B - výkaz zisku a ztráty k 31. 12. 2017 
 19C - příloha k 31. 12. 2017 
20 Schválení účetní závěrky k 31. 12. 2017 ZŠ Tyršova 
 20A - rozvaha k 31. 12. 2017 
 20B - výkaz zisku a ztráty k 31. 12. 2017 
 20C - příloha k 31. 12. 2017 
21 Souhlas se Zprávou o hospodaření za rok 2017 MŠ Zborovská 
 21B - přílohy č. 1 a 2, rozbor hospodaření 2015-2017, HČ a DČ, náklady, výnosy 
 21A - zpráva o hospodaření za rok 2017 
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22 Souhlas se Zprávou o hospodaření za rok 2017 ZŠ Jungmannova 
 22A - zpráva o hospodaření za rok 2017 
 22B - přílohy č. 1, 2 - rozbor hospodaření 2014-2017 HČ a DČ náklady výnosy 
23 Souhlas se Zprávou o hospodaření za rok 2017 ZŠ Tyršova 
 23B - přílohy č. 1, 2 - rozbor hospodaření 2015-2017, HČ a DČ, náklady, výnosy 
 23A - zpráva o hospodaření za rok 2017 
24 Návrh na rozdělení ZVH za rok 2017 do fondů MŠ Zborovská 
 24A - příloha č. 3 rozdělení ZVH návrh i schválení 
 24B - příloha č. 4, převod finan. prostř. z RF do FI 
25 Návrh na rozdělení ZVH za rok 2017 do fondů ZŠ Jungmannova 
 25A - příloha č. 3, rozdělení ZVH, návrh i schválení 
 25B - příloha č. 4, převod finan. prostř. z RF do FI 
26 Návrh na rozdělení ZVH za rok 2017 do fondů ZŠ Tyršova 
 26A - příloha č. 3 rozdělení ZVH návrh i schválení 2017 
 26B - příloha č. 4, převod finan. prostř. z RF do FI 2017 
27 Výkon TDI na stavbu „Město Kuřim - ZŠ Kuřim - vybudování nových výukových kapacit 

- III. etapa“ 
 27A - smlouva TDI ZŠJ III. etapa 
 27B - nabídka TDI Jungmannova 
28 Výkon koordinátora BOZP na stavbu „Město Kuřim – ZŠ Kuřim – vybudování nových 

výukových kapacit – III. etapa“ 
 28A - příkazní smlouva BOZP 
 28B - zpráva o posouzení a hodnocení nabídek BOZP 
29 Výběrové řízení „Město Kuřim – ZŠ Kuřim – vybudování nových výukových kapacit – 

III. etapa“ - vyhodnocení 
 29A - smlouva o dílo 
 29B - zpráva o hodnocení nabídek 
 29C - posouzení splnění podmínek 
 29D - rozhodnutí o výběru 
30 Cyklostezka Kuřim - Lipůvka BOZP 
 30A - příkazní smlouva BOZP 
31 Městská sportovní hala v Kuřimi - dodatek č. 6 
 31A - Dodatek č6 k SoD 2016D0076 
32 Rodinné domy u autoservisu Ford Rašino – smlouva o zřízení věcného břemene 
 32A - situace 
 32B - Dohoda 
 32C - GP 3540-14_2018 
 32D - GP 3541-15_2018 
 32E - smlouva 
32/1 Rodinné domy u autoservisu Ford Rašino – smlouva o zřízení věcného břemene 
33 Společenské a kulturní centrum v Kuřimi - dodatek č. 2 ke smlouvě o dílo se 

zhotovitelem stavby 
 33A - dodatek č. 2 
 33B - příloha č. 1 dodatku 
34 Zahájení zadávacího řízení na stavební práce „Kuřim, ul. Úvoz - rekonstrukce 

vodovodu“ 
 34A - výzva 
 34B - návrh smlouvy o dílo 
35 Dohoda o úpravě vzájemných práv a povinností vlastníků provozně souvisejících 

vodovodů a kanalizací - pro soubor rodinných domů k autosalonu a autoservisu Ford 
Rašíno 

 35A - návrh dohody 
 35B - situace 
36 „Park Havlíčkova – herní prvky“ – složení hodnoticí komise 
37 Darovací smlouva - Kaufland Česká republika v.o.s., 
 37A - Darovací smlouva - Kaufland ČR 



 
 

 

35 

38 "Rekonstrukce střelnice - stavba" dodatek č. 4 ke smlouvě o dílo se zhotovitelem 
stavby 

 38A - dodatek č. 4 
 38B – krycí list nabídky 
39 Rozpočtové opatření č. 3 


