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Z á p i s 
 

ze schůze Rady města Kuřimi č. 28/2018 konané dne 31. 8. 2018 
 
Přítomni: 
Mgr. Ing. Drago Sukalovský – starosta 

Mgr. Ladislav Ambrož, Ing. Petr Ondrášek, Ing. Jan Vlček, MSc. - členové rady města. 

 
 
Ing. Karel Torn, CSc. - tajemník úřadu 
 
 
Omluven: PaedDr. David Holman 
 
 
Ověřovatel zápisu: Mgr. Ladislav Ambrož 
 
 
Starosta zahájil zasedání RM v 7:45 hodin, úvodem byli přítomni 4 členové RM, tedy nadpoloviční 
většina. RM je usnášeníschopná. 
 
 
Program: 
 

1 Vzdání se práva na odvolání 

2 Rozpočtové opatření č. 9 – navýšení finančních prostředků 

3 Různé 

 
 
 

1. Vzdání se práva na odvolání 
(Předkladatel: Mgr. Ing. Drago Sukalovský, zpracovatel: Mgr. Hana Němcová) 
 
Dne 28. 8. 2018 proběhlo se souhlasem vedoucí odboru školství Krajského úřadu Jihomoravského 
kraje JUDr. Hany Polákové zrychlené správní řízení ve věci zápisu změny v údajích Mateřské školy 
Kuřim, Zborovská 887, okres Brno - venkov, příspěvkové organizace sídlo Zborovská 887/5, 664 34 
Kuřim, IČ 70988293 vedených v rejstříku škol a školských zařízení. Rozhodnutí pod č. j. 123707/2018 
(vizte příloha A) bylo doručeno městu Kuřim dne 29. 8. 2018. Dle správního řádu je účinné až za 
15 dní, ale změna kapacity mateřské školy a školná jídelny - výdejny musí být platná nejpozději od 
1. 9. 2018. 
K okamžité účinnosti Rozhodnutí, je třeba, aby Rada města Kuřimi přijala usnesení, ve kterém se 
město Kuřim vzdává práva odvolání proti tomuto Rozhodnutí a toto bylo nejpozději do 31. 8. 2018 
písemně oznámeno OŠ KÚ JMK (návrh oznámení vizte příloha B). 
 
Přílohy: A - rozhodnutí 

B - vzdání se práva odvolání 
 
Přijaté usnesení: 436/2018 - RM souhlasí se vzdáním se práva odvolání proti rozhodnutí č. j. JMK 

123707/2018 ze dne 28. 8. 2018, ve kterém rozhodl Krajský úřad Jihomoravského 
kraje, odbor školství ve věci zápisu změny v údajích Mateřské školy Kuřim, 
Zborovská 887, okres Brno - venkov, příspěvkové organizace v rejstříku škol 
a školských zařízení, které bylo městu Kuřimi doručeno dne 29. 8. 2018. 

Hlasováno 
Pro: 4 (D. Sukalovský, P. Ondrášek, L. Ambrož, J. Vlček) Nepřítomen: 1 (D. Holman). 
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2. Rozpočtové opatření č. 9 – navýšení finančních prostředků 
(Předkladatel: Mgr. Ing. Drago Sukalovský, zpracovatel: Bc. Konečná Zuzana) 
 
V návaznosti na stavební úpravy štoly Pod Zárubou OI žádá RM o rozpočtové opatření spočívající 
v navýšení finančních prostředků o 152.000 Kč. Finanční limit akce se tím navýší na celkových 
912.000 Kč. 
Navýšení finančních prostředků je nutné pro pořízení 10 ks prosvětlených informačních panelů, které 
budou součástí prohlídkové trasy v zpřístupněné Levé štole. Tyto informační panely je nutno, proti 
původním předpokladům (zakoupení sériového výrobku), nechat vyrobit na zakázku z nekorodujícího 
a odolného materiálu v provedení pro prostředí s vysokou vlhkostí s ochranou IP54. Původní 
předpoklad projednaný s dodavatelskou firmou na centrální zdroj 12 V pro osvětlení se ukázal být 
nerealizovatelný za přijatelných nákladů (nabízená cena byla cca 450.000 bez DPH), navíc samotné 
panely nelze použít ve standardně dodávaném provedení, neboť OI se nepodařilo nalézt výrobce, 
který by takovéto panely s takto vysokým stupněm krytí IP dodával. Stojany je nutno nechat vyrobit na 
zakázku. Předpokládaná cena stojanů je cca 150.000 Kč vč. DPH. 
 
Přílohy: A - rozpočtové opatření č. 9 
 
Přijaté usnesení: 437/2018 - RM schvaluje rozpočtové opatření č. 9 k investiční akci „Zpřístupnění 

a zabezpečení levé štoly, Kuřim, v lokalitě Pod Zárubou“, kterým se navyšuje 
celkový finanční limit o 152.000 Kč na 912.000 Kč. 

Hlasováno 
Pro: 4 (D. Sukalovský, P. Ondrášek, L. Ambrož, J. Vlček) Nepřítomen: 1 (D. Holman). 
 
 
 
 
Starosta ukončil jednání RM v 8:00 hod. 
 
 
 
 
 
 
Mgr. Ing. Drago Sukalovský Ing. Petr Ondrášek 
starosta města člen rady 
 
 
 
 
 
Ověřovatel zápisu: Mgr. Ladislav Ambrož 
 
 
 
 
V Kuřimi dne 31. 8. 2018 
 
Zapsala: Hana Koláčková 
 
Materiály: 
1 Vzdání se práva na odvolání 
 1A - rozhodnutí 
 1B - vzdání se práva odvolání 
2 Rozpočtové opatření č. 9 – navýšení finančních prostředků 
 2A - rozpočtové opatření č. 9 


