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Z á p i s 
 

ze schůze Rady města Kuřimi č. 40/2018 konané dne 11. 12. 2018 
 
Přítomni: 
Mgr. Ing. Drago Sukalovský – starosta 
Ing. Petr Ondrášek, Ing. Jan Vlček, MSc., Mgr. Ladislav Ambrož, Ing. Milan Vlk - členové rady 
města. 
 
 
Ing. Karel Torn, CSc. - tajemník úřadu. 
 
 
Ověřovatel zápisu: Ing. Milan Vlk. 
 
 
Starosta zahájil zasedání RM v 19:51 hodin, úvodem bylo přítomno 5 členů RM. 
RM je usnášeníschopná. 
 
 
Na jednání přítomen S. Bartoš – vedoucí odboru investičního a Mgr. J. Viktorinová – vedoucí odboru 
majetkoprávního. 
 
 
Program: 
 

1 Plnění usnesení Rady města Kuřimi ke dni 3. 12. 2018 

2 Vyřazení majetku  

3 Centrum technických služeb Kuřim, s.r.o. – dodatek č. 1 ke smlouvě o nájmu 

4 Manželé Foltanovi – smlouva o umístění a provedení stavby „Rodinný dům Luční 
p. č. 73/4, Kuřim“- vjezd z místní komunikace 

5 E.ON Distribuce, a.s. – zřízení věcného břemene pro stavbu „Kuřim, Zahradní, DPNNk, 
Němcová, p. č. 373“ 

6 Ul. Vontská brána a oplocení před domem – pronájem pozemku 

7 Pacht pozemků určených k zemědělskému obhospodařování – HERBASTAR, spol. 
s r.o. a AGROSTYL, spol. s.r.o. 

7/1 Pacht pozemků určených k zemědělskému obhospodařování – HERBASTAR, spol. 
s r.o. a AGROSTYL, spol. s.r.o. 

7/2 Pacht pozemků určených k zemědělskému obhospodařování – HERBASTAR, spol. 
s r.o. a AGROSTYL, spol. s.r.o. 

8 Výpůjčka pozemku včetně staveb - Střelnice 

9 Stanovení oddávacích dnů pro rok 2019 

10 Stanovení oddávajících pro volební období 2018 - 2022 

11 Přechod práv a povinností z pracovněprávních vztahů 

12 Schválení výše příspěvku za nadstandardy IDS JMK 

13 Dodatek č. 2 k SoD 2010/D/0107 

14 Stavební úpravy budovy bývalé MŠ na ul. Otevřená - III. etapa - projekt - Dodatek č. 3 

15 “Kuřim, obnova komunikace - ul. Zahradní, ul. Nádražní“  - schválení rozsahu projektové 
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dokumentace 

16 Zápis komise výstavby a dopravy ze dne 3. 12. 2018 

17 Žádost o souhlas s čerpáním FI ZŠ Tyršova 

18 Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2017/2018 

19 Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2017/2018, ZŠ Jungmannova 

20 Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2017/2018, ZŠ Tyršova 

21 Cyklostezka Kuřim - Lipůvka - Dodatek č. 3 

22 Rekonstrukce zahrady v přírodním stylu při MŠ Kuřim - zahájení VŘ  

23 Změna komise pro výběr žadatele o umístění do Domu s pečovatelskou službou 

24 Žádost o přidělení bytu v Domě s pečovatelskou službou 

25 Pamětní desky pro odbojáře Bohumila Filku a Miroše Habrovce 

26 Zahájení zadávacího řízení „Společenské a kulturní centrum v Kuřimi“ – dodávka 
vnitřního vybavení 

27 Zahájení zadávacího řízení na výběr dodavatele 

 
 
 

1. Plnění usnesení Rady města Kuřimi ke dni 3. 12. 2018 
(Předkladatel: Mgr. Ing. Drago Sukalovský, zpracovatel: Petra Glosová) 
 
Zůstávají nesplněna usnesení, jejíž naplnění závisí na spolupráci s druhou stranou. 
 
Odbor majetkoprávní žádá o prodloužení termínů plnění usnesení: 
č. 463/2018 
Důvodová zpráva: vzhledem k prodlužování termínu dokončení rekonstrukce KD žádáme 
o prodloužení termínu plnění usnesení do 31. 1. 2019. 
 
č.596/2018 
Důvodová zpráva: vzhledem k prodlužování termínu dokončení rekonstrukce KD žádáme 
o prodloužení termínu plnění usnesení do 31. 1. 2019. 
 
Přílohy: A - plnění usnesení RM 
 
Přijaté usnesení: 600/2018 - RM bere na vědomí plnění usnesení Rady města Kuřimi ke dni 3. 12. 

2018 a prodlužuje termín plnění usnesení č. 463/2018 a 596/2018 do 31. 1. 2019. 
Hlasováno 
Pro: 5 (D. Sukalovský, P. Ondrášek, J. Vlček, L. Ambrož, M. Vlk). 
 
 
 

2. Vyřazení majetku 
(Předkladatel: Mgr. Ing. Drago Sukalovský, zpracovatel: Bc. Jitka Chaloupková) 
 
Odbor majetkoprávní žádá RM o souhlas s vyřazením majetku dle příloh. O nepotřebné kovové 
kartotéky za zůstatkovou cenu 50 Kč/kus projevili zájem zástupci SOU a SOŠ Kuřim.  
Ostatní vyřazený majetek bude zlikvidován dle platných předpisů. 
 
Přílohy: A - vyřazovací protokoly 
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Přijaté usnesení: 601/2018 - RM schvaluje vyřazení majetku z majetku města Kuřim dle příloh. 
Hlasováno 
Pro: 5 (D. Sukalovský, P. Ondrášek, J. Vlček, L. Ambrož, M. Vlk). 
 
 
 

3. Centrum technických služeb Kuřim, s.r.o. – dodatek č. 1 ke 
smlouvě o nájmu 
(Předkladatel: Mgr. Ing. Drago Sukalovský, zpracovatel: Alena Janoušková) 
 
Centrum technických služeb Kuřim, s.r.o., se sídlem Sv. Čecha 600/44, 664 34 Kuřim, IČ 26307189 
(dále jen „CTS“) je na základě Smlouvy o nájmu č. 2012/O/0004 ze dne 27. 2. 2012 nájemcem těchto 
pozemků: 

a) pozemku p. č. 2900 o výměře 322 m
2
, jehož součástí je budova č. p. 600, 

b) pozemku p. č. 2901/1 o výměře 2026 m
2
, 

c) pozemku p. č. 2901/2 o výměře 41 m
2
, 

d) části pozemku p. č. 1463 o výměře 32 m
2
, 

e) části pozemku p. č. 1463 o výměře 36 m
2
, 

f) pozemku p. č. 4280 o výměře 19 m
2
, 

g) pozemku p. č. 4281 o výměře 19 m
2
, vše v obci a k. ú. Kuřim 

 
CTS je na základě Kupní smlouvy ze dne 10. 9. 2018, právní účinky zápisu do katastru nemovitostí 
vznikly ke dni 12. 9. 2018, vlastníkem dvou garáží č. ev. 1275 a 1276 v k. ú. Kuřim. Garáže stojí na 
pozemcích parc. č. 4328 zastavěná plocha a nádvoří o výměře 19 m

2
 a parc. č. 4329 zastavěná 

plocha a nádvoří o výměře 19 m
2
, k. ú. Kuřim, které jsou ve vlastnictví města Kuřimi - příloha A. 

Z tohoto důvodu navrhuje OMP pronajmout CTS pozemky pod garážemi za stejných podmínek, jako 
se pronajímají CTS v současné době obdobné pozemky, tj. cena ve výši 5,47 Kč/m

2
/měs. OMP 

předkládá ke schválení uzavření dodatek č. 1 ke stávající smlouvě č. 2012/O/0004. 
 
Přílohy: A - situace 

B - dodatek č. 1 
 
Diskuse: 
J. Vlček – jak budeme řešit kanalizaci CTSK? 
S. Bartoš – mají tam jímku, která se vyváží. 
 
Přijaté usnesení: 602/2018 - RM schvaluje uzavření dodatku č. 1 ke Smlouvě o nájmu 

č. 2012/O/0004 ze dne 27. 2. 2012 se společností Centrum technických služeb 
Kuřim, s.r.o., se sídlem Sv. Čecha 600/44, 664 34 Kuřim, IČ 26307189, kterým 
bude rozšířen předmět nájmu o tyto nemovité věci: 
a) pozemek p. č. 4328 k. ú. Kuřim o výměře 19 m

2
, zastavěná plocha a nádvoří - 

5,47 Kč/m
2
/měs. 

b) pozemek p. č. 4329 k. ú. Kuřim o výměře 19 m
2
, zastavěná plocha a nádvoří - 

5,47 Kč/m
2
/měs. 

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

4. Manželé Foltanovi – smlouva o umístění a provedení stavby 
„Rodinný dům Luční p. č. 73/4, Kuřim“- vjezd z místní komunikace 
(Předkladatel: Mgr. Ing. Drago Sukalovský, zpracovatel: Ing. Vladimíra Fidrmucová) 
 
Manželé Foltanovi bytem Kuřim, požádali o uzavření smlouvy o umístění a provedení stavby na 
pozemku ve vlastnictví města Kuřimi. Konkrétně se jedná o stavbu vjezdu k novému rodinnému domu 
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na ul. Luční na pozemku parc. č. 73/4 k. ú. Kuřim - vizte př. A. Realizací vjezdu bude dotčen pozemek 
v majetku města a to parc. č. 37 v k. ú. Kuřim - vizte př. B. 
 
Výše uvedené stavební úpravy jsou specifikované v projektové dokumentaci vyhotovené společností 
Ateliér DPK, s.r.o. z července roku 2018. Vlastní vjezd na místní komunikaci je řešen ve výkrese č. 04. 
- vzorový příčný řez - vizte př. C. 
 
OI nemá k předložené projektové dokumentaci námitek. 
 
Vzhledem k tomu, že stavba vjezdu splyne s pozemkem ve vlastnictví města, doporučuje OMP pro 
stavební řízení uzavřít „Smlouvu o umístění a provedení stavby na pozemku“, ve které se stavebník 
zaváže vjezd vybudovat a udržovat na svoje náklady. V příloze D předkládá OMP návrh smlouvy. 
Protože stavebníkem je fyzická osoba, je smlouva navržena bezúplatně. 
 
Přílohy: A - situace 

B - situace 
C - řez vjezdu 
D - návrh smlouvy 

 
Přijaté usnesení: 603/2018 - RM schvaluje uzavření smlouvy o umístění a provedení stavby „Vjezd 

k rodinnému domu Luční parc. č. 73/4, Kuřim“ s manž. Anitou Foltanovou, bytem 
xxxxxxxxxxxxxxx, Kuřim a Jakubem Foltanem, bytem xxxxxxxxxxxxxxxxx, Kuřim, 
kterou bude částečně dotčen pozemek parc. č. 37 v k. ú. Kuřim ve vlastnictví 
města dle přílohy. 

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

5. E.ON Distribuce, a.s. – zřízení věcného břemene pro stavbu 
„Kuřim, Zahradní, DPNNk, Němcová, p. č. 373“ 
(Předkladatel: Mgr. Ing. Drago Sukalovský, zpracovatel: Ing. Vladimíra Fidrmucová) 
 
ELQA s.r.o. v zastoupení investora E.ON Distribuce, a.s. zaslala městu Kuřim k podpisu smlouvu 
o smlouvě budoucí, jejímž předmětem je zřízení věcného břemene v souvislosti se stavbou zařízení 
distribuční soustavy s názvem „Kuřim, Zahradní, DPNNk, Němcová, p. č. 373“. 
Jedná se o připojení nového odběrného místa na ul. Zahradní. 
Stavbou budou mimo jiné dotčeny i pozemky, které jsou ve vlastnictví města Kuřim a to parc. č. 382/1, 
3771 a 304/1 vše v k. ú. Kuřim - vizte příloha A, B. Z tohoto důvodu je potřeba k pozemkům zřídit 
věcné břemeno. 
 
OMP a OI nemá k realizaci projektu námitky. 
 
Věcné břemeno bude zřízeno k částem pozemků parc. č. 382/1, 3771 a 304/1 vše v k. ú. Kuřim, na 
dobu neurčitou, úplatně, za jednorázovou náhradu v celkové výši 10.000 Kč bez DPH. 
Do doby uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene bude uzavřena smlouva o budoucí smlouvě 
o zřízení věcného břemene. Budoucí smlouvu o zřízení věcného břemene předkládá OMP v příloze C. 
 
Přílohy: A - situace 

B - situace 
C - smlouva 

 
Přijaté usnesení: 604/2018 - RM schvaluje zřízení věcného břemene spočívajícího v umístění 

a provozování distribuční soustavy ve prospěch obchodní společnosti E.ON 
Distribuce, a.s., se sídlem v Českých Budějovicích, F. A. Gerstnera 2151/6, PSČ 
370 49, IČ 28085400, jako oprávněného z věcného břemene v rozsahu dle přílohy 
k částem pozemků parc. č. 382/1, 3771 a 304/1 vše v k. ú. a obci Kuřim, LV č. 1. 
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Věcné břemeno bude zřízeno za jednorázovou náhradu ve výši 10.000 Kč bez 
DPH na dobu neurčitou, náklady na jeho zřízení ponese oprávněný z věcného 
břemene. Do doby uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene bude uzavřena 
smlouva o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene. 

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

6. Ul. Vontská brána a oplocení před domem – pronájem pozemku 
(Předkladatel: Mgr. Ing. Drago Sukalovský, zpracovatel: Ester Veselovská, DiS.) 
 
Na základě místního šetření bylo zjištěno, že část stavby - oplocení a brána před domem (příloha A) 
na ulici Vontská 1452/2, 66434 Kuřim, která patří manželům Tomandlovým, zasahuje do pozemku 
p. č. 2642/248 v k. ú. Kuřim, který je ve vlastnictví města Kuřim. Tato stavba je na městském pozemku 
umístěna bez právního důvodu. 
Majitelé těchto staveb byli osloveni, s návrhem na uzavření nájemní smlouvy na dobu neurčitou na 
pronájem jimi již zastavěné a užívané plochy souhlasili, netušili však, že oplocením a bránou zasahují 
na městský pozemek.  
RM dne 20. 11. 2018 návrh projednala a schválila usn. č. 564/2018:  
RM schvaluje záměr na pronájem části pozemku parc. č. 2642/248 v k. ú. Kuřim o výměře 21m

2
 za 

účelem jeho užívání jako předzahrádky manželům MUDr. Kateřině Tomandlové, bytem xxxxxxx 
xxxxxxxxxx, Královo Pole, Brno a MUDr. Petru Tomandlovi bytem xxxxxxxxxxxxxx, Kuřim, za cenu ve 
výši 50 Kč/m

2
/rok s roční valorizací, od 1. 1. 2019 na dobu neurčitou. 

 
Záměr byl v souladu se zákonem o obcích po dobu 15 dnů zveřejněn - bez připomínek. 
OMP předkládá RM návrh smlouvy o nájmu - vizte příloha B. 
 
Přílohy: A - situace 

B - nájemní smlouva 
 
Přijaté usnesení: 605/2018 - RM schvaluje pronájem části pozemku parc. č. 2642/248 v k. ú. Kuřim 

o výměře 21m
2
 za účelem jeho užívání jako předzahrádky manželům MUDr. 

Kateřině Tomandlové, bytem xxxxxxxxxxxxxxxx, Královo Pole, Brno a MUDr. Petru 
Tomandlovi, bytem xxxxxxxxxxxxxx, Kuřim, za cenu ve výši 50 Kč/m

2
/rok s roční 

valorizací, od 1. 1. 2019 na dobu neurčitou. 
Hlasováno 
Pro: 5 (D. Sukalovský, P. Ondrášek, J. Vlček, L. Ambrož, M. Vlk). 
 
 
 

7. Pacht pozemků určených k zemědělskému obhospodařování – 
HERBASTAR, spol. s r.o. a AGROSTYL, spol. s.r.o. 
(Předkladatel: Mgr. Ing. Drago Sukalovský, zpracovatel: Ester Veselovská, DiS.) 
 
Město Kuřim uzavřelo nájemní smlouvy na pronájem pozemků určených k zemědělskému 
obhospodařování se společností HERBASTAR, spol. s r.o., a se společností AGROSTYL, spol. s.r.o. 
(dále jen Herbastar a Agrostyl) na dobu určitou do 31. 12. 2018, za nájemné ve výši 0,1276 Kč/m

2
/rok 

s valorizací. Valorizace by proběhla za předpokladu, když součet ročních inflací přesáhne 10%. 
Nepřekročí-li inflace po dobu trvání nájemní smlouvy 10-ti procentní hranici, zůstane nájemné ve 
sjednané výši 0,1276 Kč/m

2
/rok.  

 
Obě společnosti projevily zájem předmětné pozemky dále obhospodařovat a souhlasí s uzavřením 
nových, nyní již pachtovních smluv (rekodifikace občanského zákoníku). 
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OMP doporučila uzavřít nové pachtovní smlouvy na dobu určitou pěti let, za pachtovné ve výši 1 % 
z průměrné základní ceny zemědělských pozemků v k. ú. Kuřim dle Vyhlášky č. 298/2014 Sb., 
o stanovení seznamu katastrálních území s přiřazenými průměrnými cenami zemědělských pozemků. 
Pro k. ú. Kuřim se tato cena navýšila z 12,76 na 14,62 Kč/m

2
. Čili výše pachtovného bude činit částku 

ve výši 0,1462 Kč/m
2
/rok s valorizací dle předchozích smluv.  

Z důvodu investiční akce města Kuřimi „Revitalizace toku a nivy Lučního potoka“ byly se společností 
Agrostyl uzavřeny 2 smlouvy. Nyní OMP doporučila smlouvy sloučit v jednu pachtovní smlouvu. 
 
Dále město pronajímá společnosti HERBASTAR, spol. s r. o., pozemky v Záhoří, zde byla 
vysoutěžena cena za nájemné ve výši 0,31 Kč/m

2
/rok s roční valorizací. V roce 2018 činilo nájemné 

částku ve výši 0,32 Kč/m
2
/rok. OMP doporučila tuto cenu pro rok 2019 navýšit o předpokládanou 

valorizaci za rok 2018 (cca 2,3%) na 0,33 Kč/m
2
/rok s roční valorizací. 

 
RM dne 20. 11. 2018 žádosti projednala a schválila tato usnesení:  
559/2018 
RM schvaluje záměr na pacht částí pozemků parc. č. 2759/1 o vým. 8 615 m

2
, 3062/12 o vým. 520 

m
2
, 3062/13 o vým 229 m

2
, 3062/199 o vým. 3 135 m

2
, 3062/201 o vým. 968 m

2
 a celých pozemků 

parc. č. 3062/14, 3062/15, 3062/16, 3062/19, 3062/34, 3062/35, 3062/36, 3062/37, 3062/85, 3062/87, 
3062/93, 3062/94, 3062/95, 3062/96, 3062/98, 3062/99, 3062/192, 3062/193, 3062/195, 3062/197, 
3062/202, 3062/204, 3431/6, 3062/86, 3062/88, 3062/90, 3062/191, 3062/198, 3062/203, 3431/17, 
3062/91, 3062/92, 3062/194, 3062/196, 3062/200, 3416/4, 3431/5, 3510, 3519/3, 3519/4, 3519/5, 
3519/6, 3520, 3522/20, 3707/19, 3707/21, 3707/22, 3714/45, 4522/3, 4522/5, 4522/6, 4522/7, 4722/8, 
4590, 4541, 4592, 4593, 4594, 4595, 3062/97, 3062/189, 3062/190, 3062/123 a 2780/14 vše v k. ú. 
Kuřim za cenu 0,1462 Kč/m

2
/rok s valorizací za účelem zemědělského obhospodařování společnosti 

HERBASTAR, spol. s r.o., se sídlem Vinohradská 246, Moravské Knínice, IČ 47915951 na dobu 
určitou do 31. 12. 2023.  
 
560/2018 
RM schvaluje záměr na pacht částí pozemků parc. č.  2918/5 o vým. 2 184 m

2
, 2940/14 o vým. 1 630 

m
2
, 3198/1 o vým. 26 412 m

2
, 3740/11 o vým. 2 035 m

2
, 2918/67 o vým. 600 m

2
 a celé pozemky parc. 

č. 2630/16, 2630/62, 2681/5, 2681/9, 2700/24, 2700/25, 2773/9, 2773/21, 2773/23, 2904/21, 2904/22, 
2916/6, 2916/7, 2918/4, 2927/10, 2940/13, 3005/9, 3005/10, 3005/11, 3005/12, 3019/1, 3019/2, 
3022/21, 3022/41, 3022/46, 3058/29, 3058/31, 3058/32, 3058/33, 3058/34, 3058/43, 3058/46, 
3058/47, 3058/48, 3058/49, 3058/65, 3058/66, 3058/72, 3058/73, 3118/13, 3118/14, 3132/10, 
3132/11, 3132/12, 3204/1, 3204/106, 3204/126, 3204/127, 3538/15, 3538/43, 3538/60, 3538/61, 
3693/2, 3714/10, 3714/11, 3718/3, 3718/5, 3718/6, 3718/7, 3734/8, 3734/16, 3756/13, 3058/74, 
3058/139, 3058/140, 3058/141, 3005/42, 2700/53, části pozemků 2904/99 o vým. 957 m 

2
, 2904/100 

o vým. 809 m
2
, 2904/101 o vým. 981 m

2
, 2904/112 o vým. 350 m

2
, 2904/114 o vým. 1775m

2
, 

2904/123 o vým. 244 m
2
, 2904/124 o vým. 201 m

2
 a celé pozemky parc.č. 2904/69, 2904/73 vše 

v k. ú. Kuřim, dále pozemky parc. č. 507/4, 507/8, 507/9, 507/23, 507/24, 507/29, 507/37, 524/13 
a 524/17 v k. ú. Česká a pozemek parc. č. 4763 o výměře 328 m

2 v 
k.ú. Moravské Knínice za cenu 

0,1462 Kč/m
2
/rok s valorizací za účelem zemědělského obhospodařování společnosti AGROSTYL, 

spol. s.r.o., se sídlem Kuřim, Zámecká 959, IČ 46902627 na dobu určitou do 31. 12. 2023. 
 
561/2018 
RM schvaluje záměr na pacht pozemků parc. č. 3062/7, 3062/8, 3062/9, 3062/10, 3062/11, 3062/20, 
3062/21, 3062/27, 3062/29, 3062/30, 3062/31 vše v k. ú. Kuřim za cenu 0,33 Kč/m

2
/rok s roční 

valorizací za účelem zemědělského obhospodařování společnosti HERBASTAR, spol. s r.o., se 
sídlem Vinohradská 246, Moravské Knínice, IČ 47915951 na dobu určitou do 31. 12. 2023.  
 
Záměry byly v souladu se zákonem o obcích po dobu 15 dnů zveřejněny. Dne 6. 12. 2018 se pan 
MVDr. Milan Veselý, jednatel společnosti Herbastar, spol. s. r. o. vyjádřil k zaslaným návrhům smluv 
a soupisům pozemků. Uvedl, že pozemek parc.č. 2780/14 neleží v jimi obhospodařovaném území, 
z tohoto důvodu o něj nemá zájem. Proto nebude výše uvedený pozemek propachtován. 
OMP předkládá RM návrhy pachtovních smluv - vizte přílohy. 
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Přílohy: A – pachtovní smlouva 
 
Přijaté usnesení: 606/2018 - RM schvaluje pacht částí pozemků parc. č.  2759/1 o vým. 8 615 m

2
, 

3062/12 o vým. 520 m
2
, 3062/13 o vým 229 m

2
, 3062/199 o vým. 3 135 m

2
, 

3062/201 o vým. 968 m
2
 a celých pozemků parc. č. 3062/14, 3062/15, 3062/16, 

3062/19, 3062/34, 3062/35, 3062/36, 3062/37, 3062/85, 3062/87, 3062/93, 
3062/94, 3062/95, 3062/96, 3062/98, 3062/99, 3062/192, 3062/193, 3062/195, 
3062/197, 3062/202, 3062/204, 3431/6, 3062/86, 3062/88, 3062/90, 3062/191, 
3062/198, 3062/203, 3431/17, 3062/91, 3062/92, 3062/194, 3062/196, 3062/200, 
3416/4, 3431/5, 3510, 3519/3, 3519/4, 3519/5, 3519/6, 3520, 3522/20, 3707/19, 
3707/21, 3707/22, 3714/45, 4522/3, 4522/5, 4522/6, 4522/7, 4722/8, 4590, 4541, 
4592, 4593, 4594, 4595, 3062/97, 3062/189, 3062/190, 3062/123 vše v k. ú. Kuřim 
o celkové výměře 217 485 m

2
 za cenu 0,1462 Kč/m

2
/rok s valorizací za účelem 

zemědělského obhospodařování společnosti HERBASTAR, spol. s r.o., se sídlem 
Vinohradská 246, Moravské Knínice, IČ 47915951 na dobu určitou do 31. 12. 
2023. 

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

7/1. Pacht pozemků určených k zemědělskému obhospodařování – 
HERBASTAR, spol. s r.o. a AGROSTYL, spol. s.r.o. 
(Předkladatel: Mgr. Ing. Drago Sukalovský, zpracovatel: Ester Veselovská, DiS.) 
 
Přílohy: B – pachtovní smlouva 
 
Přijaté usnesení: 607/2018 - RM schvaluje pacht částí pozemků parc. č. 2918/5 o vým. 2 184 m

2
, 

2940/14 o vým. 1 630 m
2
, 3198/1 o vým. 26 412 m

2
, 3740/11 o vým. 2 035 m

2
, 

2918/67 o vým. 600 m
2
 a celé pozemky parc. č. 2630/16, 2630/62, 2681/5, 2681/9, 

2700/24, 2700/25, 2773/9, 2773/21, 2773/23, 2904/21, 2904/22, 2916/6, 2916/7, 
2918/4, 2927/10, 2940/13, 3005/9, 3005/10, 3005/11, 3005/12, 3019/1, 3019/2, 
3022/21, 3022/41, 3022/46, 3058/29, 3058/31, 3058/32, 3058/33, 3058/34, 
3058/43, 3058/46, 3058/47, 3058/48, 3058/49, 3058/65, 3058/66, 3058/72, 
3058/73, 3118/13, 3118/14, 3132/10, 3132/11, 3132/12, 3204/1, 3204/106, 
3204/126, 3204/127, 3538/15, 3538/43, 3538/60, 3538/61, 3693/2, 3714/10, 
3714/11, 3718/3, 3718/5, 3718/6, 3718/7, 3734/8, 3734/16, 3756/13, 3058/74, 
3058/139, 3058/140, 3058/141, 3005/42, 2700/53, části pozemků 2904/99 o vým. 
957 m 

2
, 2904/100 o vým. 809 m

2
, 2904/101 o vým. 981 m

2
, 2904/112 o vým. 350 

m
2
, 2904/114 o vým. 1775m

2
, 2904/123 o vým. 244 m

2
, 2904/124 o vým. 201 m

2
 

a celé pozemky parc.č. 2904/69, 2904/73 vše v k. ú. Kuřim, dále pozemky parc. 
č. 507/4, 507/8, 507/9, 507/23, 507/24, 507/29, 507/37, 524/13 a 524/17 v k. ú. 
Česká a pozemek parc. č. 4763 o výměře 328 m

2 v 
k. ú. Moravské Knínice 

o celkové výměře 193 047 m
2 

za cenu 0,1462 Kč/m
2
/rok s valorizací za účelem 

zemědělského obhospodařování společnosti AGROSTYL, spol. s.r.o., se sídlem 
Kuřim, Zámecká 959, IČ 46902627 na dobu určitou do 31. 12. 2023. 

Hlasováno 
Pro: 5 (D. Sukalovský, P. Ondrášek, J. Vlček, L. Ambrož, M. Vlk). 
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7/2. Pacht pozemků určených k zemědělskému obhospodařování – 
HERBASTAR, spol. s r.o. a AGROSTYL, spol. s.r.o. 
(Předkladatel: Mgr. Ing. Drago Sukalovský, zpracovatel: Ester Veselovská, DiS.) 
 
Přílohy: C – pachtovní smlouva 
 
Přijaté usnesení: 608/2018 - RM schvaluje pacht pozemků parc. č. 3062/7, 3062/8, 3062/9, 

3062/10, 3062/11, 3062/20, 3062/21, 3062/27, 3062/29, 3062/30, 3062/31 vše 
v k. ú. Kuřim o celkové výměře 26 166 m

2
 za cenu 0,33 Kč/m

2
/rok s roční valorizací 

za účelem zemědělského obhospodařování společnosti HERBASTAR, spol. s r.o., 
se sídlem Vinohradská 246, Moravské Knínice, IČ 47915951 na dobu určitou do 
31. 12. 2023. 

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

8. Výpůjčka pozemku včetně staveb - Střelnice 
(Předkladatel: Mgr. Ing. Drago Sukalovský, zpracovatel: Ester Veselovská, DiS.) 
 
Město Kuřim je vlastníkem pozemku p. č. 3476 v k. ú. Kuřim o výměře 2 904 m

2
, vizte příloha A. 

Uvedený pozemek je nyní pronajímán Sportovně střeleckému klubu Kuřim za nájemné ve výši 
1 Kč/rok. Z důvodu rekonstrukce střelnice v roce 2018 a vzhledem k symbolické výši nájemného odbor 
majetkoprávní doporučil dohodou ukončit nájemní smlouvu a nahradit ji smlouvou o výpůjčce na dobu 
určitou deseti let. Účelem výpůjčky bude bezúplatné užívání pozemku včetně staveb pro provozování 
činnosti ČSS, z.s.- sportovně střeleckého klubu Kuřim. 
 
RM dne 26. 9. 2018 změnu NS na smlouvu o výpůjčce projednala a schválila usn. č. 473/2018 a usn. 
č. 474/2018: 
 
473/2018 
Rada města schvaluje ukončení nájemní smlouvy ze dne 30. 1. 1995, jejímž předmětem je nájem 
pozemku parc. č. 3476 v k. ú. Kuřim o výměře 2 904 m

2 
včetně staveb, uzavřené s ČSS z.s.- 

sportovně střeleckým klubem Kuřim, se sídlem Pod Vinohrady 335/55, 664 34 Kuřim, IČ 15547353, 
dohodou ke dni 31. 12. 2018. 
 
474/2018 
Rada města schvaluje záměr na výpůjčku pozemku parc. č. 3476 v k. ú. Kuřim o výměře 2 904 m

2
 

včetně staveb ČSS, z.s. - sportovně střeleckému klubu Kuřim, se sídlem Pod Vinohrady 335/55, 664 
34 Kuřim, IČ 15547353, za účelem bezúplatného užívání pozemku včetně staveb pro provozování 
činnosti klubu na dobu určitou deseti let. 
 
Záměr byl v souladu se zákonem o obcích po dobu 15 dnů zveřejněn - bez připomínek. 
OMP předkládá RM návrh smlouvy o výpůjčce - vizte příloha B. 
 
Přílohy: A - situace 

B - smlouva o výpůjčce 
 
Přijaté usnesení: 609/2018 - RM schvaluje výpůjčku pozemku parc. č. 3476 v k. ú. Kuřim o výměře 

2 904 m
2
 včetně staveb ČSS z.s. - sportovně střeleckému klubu Kuřim, se sídlem 

Pod Vinohrady 335/55, 664 34 Kuřim, IČ 15547353, za účelem bezúplatného 
užívání pozemku včetně staveb pro provozování činnosti klubu na dobu určitou 
deseti let a to od 1. 1. 2019 - 31. 12. 2028. 

Hlasováno 
Pro: 5 (D. Sukalovský, P. Ondrášek, J. Vlček, L. Ambrož, M. Vlk). 
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9. Stanovení oddávacích dnů pro rok 2019 
(Předkladatel: Mgr. Ing. Drago Sukalovský, zpracovatel: Mgr. Lenka Krejčová) 
 
Odbor správní a vnitřních věcí navrhuje na schválení oddávací dny pro rok 2019 dle přiloženého 
seznamu. 
 
Přílohy: A - oddávací dny 2019 
 
Přijaté usnesení: 610/2018 - RM schvaluje termíny oddávacích dnů pro rok 2019. 
Hlasováno 
Pro: 5 (D. Sukalovský, P. Ondrášek, J. Vlček, L. Ambrož, M. Vlk). 
 
 
 

10. Stanovení oddávajících pro volební období 2018 - 2022 
(Předkladatel: Mgr. Ing. Drago Sukalovský, zpracovatel: Mgr. Lenka Krejčová) 
 
Na základě § 11a zákona č. 301/2000 Sb., o matrikách, jménu a příjmení a o změně některých 
souvisejících zákonů, v platném znění, předkládám návrh na jmenování oddávajících pro volební 
období 2018 - 2022. Na základě § 11a odstavec 1 písm. a) výše uvedeného zákona snoubenci 
projevují vůli, že spolu vstupují do manželství před starostou, místostarostou nebo pověřeným členem 
zastupitelstva obce, která je matričním úřadem, a to ve správním obvodu tohoto matričního úřadu. Na 
základě výše uvedeného jsou ze zákona oddávajícími starosta města Kuřimi Mgr. Ing. Drago 
Sukalovský, místostarostové Ing. Petr Ondrášek a Ing. Jan Vlček, dále Rada města Kuřimi pověřuje 
výkonem oddávajícího Mgr. Ladislava Ambrože, paní Alenu Matějíčkovou, Antonína Žáka. 
 
Diskuse: 
D. Sukalovský – navrhuje M. Vlka dalším oddávajícím. 
 
Přijaté usnesení: 611/2018 - RM pověřuje podle § 11a zákona č. 301/2000 Sb., o matrikách, jménu 

a příjmení a o změně některých souvisejících zákonů v platném znění, výkonem 
oddávajícího pro volební období 2018 - 2022 Mgr. Ladislava Ambrože, Alenu 
Matějíčkovou, Antonína Žáka a Ing. Milana Vlka. 

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

11. Přechod práv a povinností z pracovněprávních vztahů 
(Předkladatel: Mgr. Ing. Drago Sukalovský, zpracovatel: Hana Koláčková) 
 
Zastupitelstvo města Kuřimi rozhodlo dne 11. 12. 2018 usnesením č. 1199/2018 o zrušení Městské 
knihovny Kuřim, organizační složky Města Kuřimi, ke dni 31. 12. 2018. V současné době je 12 
zaměstnanců města Kuřimi (Jana Rybková, Simona Prokešová, Jana Rosendorfová, Jitka Zavřelová, 
Lenka Šefferová, Mgr. Jitka Štěpánová, Ivana Václavková, Bc. Jitka Šmídová, Petra Vrtíková, Aleš 
Mařa a na mateřské dovolené Bc. Jana Klosová a Mgr. Eva Jourová) zařazeno do Městské knihovny 
Kuřim, organizační složky Města Kuřimi. Rozhodnutím zaměstnavatele (město Kuřim) přejdou tito 
zaměstnanci od 1. 1. 2019 pod Společenské a kulturní centrum Kuřim, příspěvkovou organizaci. 
Na základě ustanovení § 102 odst. 2 písm. b) zákona číslo 128/2000 Sb., o obcích, v platném znění, 
plní rada města vůči organizačním složkám zřízeným zastupitelstvem obce úkoly zřizovatele, proto 
žádáme radu města o vydání souhlasného usnesení s popsaným přechodem práv a povinností 
z pracovněprávních vztahů. 
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Přijaté usnesení: 612/2018 - RM souhlasí s přechodem práv a povinností 12 zaměstnanců města 
Kuřimi zařazených do Městské knihovny Kuřim, organizační složky města Kuřimi 
dle zápisu, pod zaměstnavatele Společenské a kulturní centrum Kuřim, 
příspěvkovou organizaci ke dni 1. 1. 2019 a pověřuje tajemníka Městského úřadu 
Kuřim přípravou veškerých podkladů. 

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

12. Schválení výše příspěvku za nadstandardy IDS JMK 
(Předkladatel: Mgr. Ing. Drago Sukalovský, zpracovatel: Ing. Vlasta Indrová) 
 
Společnost KORDIS JMK, a.s., předložila městu Kuřim návrh výše příspěvku za nadstandardy IDS 
JMK pro rok 2019 ve výši 1.995.411 Kč. 
 
Odůvodnění nárůstu finančního příspěvku za nadstandardy IDS JMK uvádíme, vizte níže, přehled 
výše nadstandardů na jednotlivých linkách je v příloze materiálu. 
 
"Vážený pane starosto, 
obrátil se na mě kolega Jan Richtr ve věci příspěvku na nadstandard dopravní obslužnosti města 
Kuřim pro rok 2019, konkrétně ohledně zdůvodnění zvýšení finančního příspěvku pro rok 2019. 
K nárůstu ceny dochází z důvodu zvýšení nákladů na provoz autobusové dopravy v IDS JMK, tedy 
zejména navýšení mezd řidičů v návaznosti na nařízení vlády, které vstoupilo v platnost v roce 2017, 
a dále i z důvodu dalšího růstu zaručené mzdy řidičů od 1. 1. 2018 a také od 1. 1. 2019. Současně je 
v ceně promítnut i růst inflace a cen nafty v roce 2018. 
V roce 2017 zvýšené náklady vyplývající z navýšení mezd řidičů uhradil Jihomoravský kraj z vlastních 
zdrojů, neboť v době, kdy byly s obcemi projednávány nadstandardy na tento rok, nebyla ještě 
schválena finální verze tohoto vládního nařízení a nebylo rozhodnuto, jakým způsobem se tato 
skutečnost bude řešit. V letošním roce byly tyto zvýšené náklady po jednáních mezi dopravci a krajem 
promítnuty do ceny za dopravní výkon pouze částečně. Pro příští rok již JMK zahrnul tyto náklady 
z titulu navýšení mezd řidičům do ceny za dopravní výkon v maximální výši, kterou mu umožňují 
smlouvy s dopravci. 
Tyto výše popsané skutečnosti vedou k nárůstu platby za nadstandard pro město Kuřim za rok 2019. 
S pozdravem 
Ing. Pavel Dostál 
vedoucí ekonomického odboru 
KORDIS JMK, a.s. 
Nové sady 30, 602 00 Brno". 
 
Město Kuřim má s Jihomoravským krajem uzavřenou smlouvu o financování systému IDS JMK 
č. 123/2004, ve znění pozdějších dodatků. 
 
Příspěvek Města Kuřimi do fondu IDS dle uzavřené smlouvy se skládá ze dvou částí: 
1. příspěvek stanovený dle počtu obyvatel - tj. 50 Kč/ na jednoho obyvatele, dle údajů Českého 
statistického úřadu k 1. 1. předchozího roku. 
2. příspěvek za nadstandardy dle požadavku města Kuřimi, stanovený s ohledem na výši mezd, růst 
inflace a ceny nafty. Město Kuřim má smluvně ošetřené nadstandardy na linkách autobusů 
152,162,302,310,312,71 a 91. 
 
Pro srovnání uvádíme přehled finančních příspěvků v uplynulých letech: 
rok    příspěvek dle počtu obyvatel   nadstandardy 
2019    549.050 Kč     1.995. 411 Kč 
2018    551.300 Kč     1.850.809 Kč 
2017    552.550 Kč     1.399.577 Kč 
2016    548.550 Kč     1.433.576 Kč 
2015    545.000 Kč     1.394.021 Kč. 



 
 

 

11 

RM je předložen ke schválení návrh výše příspěvku na nadstandardy dopravní obslužnosti pro rok 
2019. 
 
Přílohy: A - nadstandard Kuřim 2019 
 
Diskuse: 
D. Sukalovský – částka se navýšila, důvodem je zvýšením nákladů na provozy, což je vlastně 
zvýšení nákladů mezd řidičů. K navýšení počtu spojů nedošlo. 
 
Přijaté usnesení: 613/2018 - RM schvaluje příspěvek za nadstandardy IDS JMK pro rok 2019 ve 

výši 1.995.411 Kč. 
Hlasováno 
Pro: 5 (D. Sukalovský, P. Ondrášek, J. Vlček, L. Ambrož, M. Vlk). 
 
 
 

13. Dodatek č. 2 k SoD 2010/D/0107 
(Předkladatel: Mgr. Ing. Drago Sukalovský, zpracovatel: Mgr. Dagmar Montagová) 
 
Předkládáme RM ke schválení uzavření dodatku č. 2 ke smlouvě o poskytování služeb 
č. 201O/D/0107 uzavřené dne 28. 1. 2010 se společností GISIT s.r.o. Předmětem plnění je 
poskytování služeb spojených s provozem mapového serveru, který je využíván ke zpřístupnění 
prostorových dat GIS města Kuřim. Dodatkem se navyšuje roční paušální cena ze současných 
15.000 Kč nově na částku 20.000 Kč (bez DPH). Důvodem navýšení ceny je nárůst velikosti množství 
dat od zavedení služby, které se od roku 2011 neměnilo. 
 
Finanční částky budou hrazeny z ORG 9057-0 "GIS". 
 
Přílohy: A – dodatek č. 2 
 
Diskuse: 
D. Sukalovský – co jsou prostorová data? 
S. Bartoš – vše souvisí s naší prostorovou mapou. Všechny sítě se zaměřují v prostoru (délka, šířka, 
hloubka). 
 
Přijaté usnesení: 614/2018 - RM schvaluje uzavření dodatku č. 2 ke smlouvě o poskytování služeb 

č. 2010/D/0107 se společností GISIT s.r.o., IČ 27686302, se sídlem Rostislavovo 
náměstí 12, 612 00 Brno, kterým se mění roční paušální cena na částku 24.200 Kč 
vč. DPH. 

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

14. Stavební úpravy budovy bývalé MŠ na ul. Otevřená - III. etapa - 
projekt - Dodatek č. 3 
(Předkladatel: Ing. Petr Ondrášek, zpracovatel: Ing. Olga Hanáková) 
 
V současné době je společností Ateliér Němec, s.r.o., vypracována a odevzdána projektová 
dokumentace pro vydání stavebního povolení na investiční akci „Stavební úpravy budovy bývalé MŠ 
na ul. Otevřená - III. etapa - projekt“. Podle smluvních platebních podmínek byla zhotoviteli vyplacena 
část ceny díla ve výši 80 % z celkové ceny díla, zbývajících 20 % má být vyplaceno po získání 
stavebního povolení. Na základě rozhodnutí vedení města Kuřimi nebude v blízké době podána 
žádost o stavební povolení na stavební úřad. Z těchto důvodů OI doporučuje Radě města Kuřimi 
upravit fakturační podmínky následovně. 
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Zhotovitel je oprávněn fakturovat po protokolárním předání předmětu díla do výše 80 % ceny díla vč. 
DPH, zbylou část ceny ve výši 20 % je oprávněn fakturovat po podpisu tohoto dodatku ke smlouvě 
k datu 14. 12. 2018. 
Odbor investiční žádá Radu města Kuřimi o schválení Dodatku č. 3 ke smlouvě o dílo č.2018/D/0058, 
jehož předmětem je změna platebních podmínek. 
 
Přílohy: A - dodatek č. 3 
 
Přijaté usnesení: 615/2018 - RM souhlasí s uzavřením Dodatku č. 3 ke Smlouvě o dílo 

č. 2018/D/0058 na zakázku „Stavební úpravy budovy bývalé MŠ na ul. Otevřená 
III. etapa - projekt“ se společností Ateliér Němec, s.r.o., Otevřená 1058/8, 664 34 
Kuřim, IČ 01996177, který spočívá ve změně platebních podmínek z důvodu dle 
zápisu. 

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

15. “Kuřim, obnova komunikace - ul. Zahradní, ul. Nádražní“  - 
schválení rozsahu projektové dokumentace 
(Předkladatel: Mgr. Ing. Drago Sukalovský, zpracovatel: Ing. Pavla Kubová) 
 
Odbor investiční předkládá Radě města Kuřimi ke schválení rozsah projektové dokumentace v rámci 
akce “Kuřim, obnova komunikace - ul. Zahradní, ul. Nádražní“ dle přílohy předkládaného materiálu. 
Místní komunikace se nachází v oboustranné zástavbě města Kuřimi. Vzhledem k rozsahu zásahu do 
komunikace v ulici Zahradní při rekonstrukci kanalizace a vodovodu vč. přípojek (výměně 
kanalizačních přípojek na veřejném prostranství a vodovodních přípojek po vodoměr) je nutná 
kompletní obnova uličního prostoru, a to v koordinaci s výše uvedenou rekonstrukcí inženýrských sítí, 
která je plánována na rok 2019. 
V návaznosti na výše uvedené schválilo Zastupitelstvo města Kuřimi (dále jen „ZM“) pro rok 2017 
vyčlenění částky ve výši 400.000 Kč na vypracování projektové dokumentace na obnovu komunikace 
a veřejného osvětlení v ulici Nádražní a ulici Zahradní (ORG 1356000000). 
Dne 22. 2. 2017 Rada města Kuřimi schválila v souladu se směrnicí S2/2015/RM o zadávání 
veřejných zakázek malého rozsahu odlišný postup výběru zhotovitele a schválila uzavření smlouvy na 
vyhotovení projektové dokumentace „Kuřim, ul. Zahradní a ul. Nádražní - rekonstrukce uličního 
prostoru“ se společností IKA BRNO, s.r.o. 
Projektová dokumentace s názvem akce “Kuřim, obnova komunikace - ul. Zahradní, ul. Nádražní“ je 
rozdělena z důvodu plánované realizace dopravního terminálu v ulici Nádražní na dvě etapy: 

 I. etapa - obnova komunikace a zpevněných ploch v ulici Zahradní - koordinace 
s rekonstrukcí inženýrských sítí, výměnou sloupů v ulici Zahradní a obnovou povrchu v ulici 
Legionářská (silnici II/386); 

 II. etapa - obnova komunikace a zpevněných ploch v ulici Nádražní - koordinace s výměnou 
sloupů veřejného osvětlení a realizací dopravního terminálu, jehož součástí je i oprava, 
přepojení a přeložka kanalizace odvádějící dešťové vody z komunikace v ulici Nádražní. 

Stávající stav: 
Ul. Zahradní: 

 místní komunikace v šířce cca 6m ve špatném stavebním stavu mezi žulovými obrubami; 
 oboustranné chodníky ve špatném stavebním stavu a z různých materiálů; 
 absence parkovacích míst; 
 špatný stav a absence zpevněného místa před hasičskou zbrojnicí; 
 špatný stavební stav stávajících dešťových vpustí a absence odvodnění; 
 absence bezbariérovosti; 
 nedostatečný poloměr výjezdových oblouků pro autobusy v křižovatce s ulicí Legionářská; 
 špatný stav sloupů veřejného osvětlení (kabelové vedení dle provozovatele v pořádku - 

měněno cca před 15 lety). 
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Ul. Nádražní: 
 místní komunikace ve špatném stavebním stavu v šířce 6,50 - 8,00m mezi betonovými 

obrubami; 
 oboustranné asfaltové chodníky ve špatném stavebním stavu; 
 havarijní stav kanalizace odvádějící dešťové vody v celé délce komunikace, tj. od nádražní 

budovy po ulici Tyršova, vyžadující opravy výkopem či robotem; 
 absence bezbariérovosti. 

Stav po rekonstrukci: 
 šířkové uspořádání komunikace v ulici Zahradní upraveno na šířku 6,00m mezi silničními 

žulovými obrubami (modul přetvárnosti podloží 45 MPa), v rozsahu kompletní obnovy 
vozovky;  

 šířkové uspořádání komunikace v ulici Nádraží postupně přechází do šířky až 8,00m (modul 
přetvárnosti podloží 45 MPa), v rozsahu cca 1/2 úseku kompletní obnovy vozovky, 1/2 úseku 
odfrézování a položení nové obrusné vrstvy vozovky (spodní část ulice po ulici Tyršovu);  

 linie žulových obrubníků doplněna dvojřádkem z kostek žulových; 
 bezbariérové užívání stavby; 
 sjednocení materiálů pochůzí vrstvy chodníků (betonová dlažba) a jejich rozšíření na min. 

šířku 1,5m (vyjímkou je jeden úsek v délce cca 1,3m před č.p. 203 a úsek délky cca 7m před 
č. p. 107, v těchto místech mezi budovami není možné šířku dodržet); 

 vjezdy ukončeny zapuštěnými obrubníky; 
 změna poloměru výjezdových oblouků pro autobusy v křižovatce s ulicí Legionářská; 
 nově vybudovaná kolmá parkovací stání vč. zpevněné plochy pro komunální odpad mezi 

hasičskou zbrojnicí a objektem spol. EON; 

 špatný stav sloupů veřejného osvětlení. 
Předběžná kalkulace investičních nákladů: 
ulice Zahradní: 8.850.000 Kč bez DPH, tj. 10.710.000 Kč vč. DPH. 
ulice Nádražní: 2.340.000 Kč bez DPH, tj. 2.830.000 Kč vč. DPH. 

 
Přílohy: A - situace, veřejnost 
 
Přijaté usnesení: 616/2018 - RM schvaluje rozsah projektové dokumentace v rámci akce “Kuřim, 

obnova komunikace - ul. Zahradní, ul. Nádražní“ dle přílohy předkládaného 
materiálu. 

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

16. Zápis komise výstavby a dopravy ze dne 3. 12. 2018 
(Předkladatel: Mgr. Ing. Drago Sukalovský, zpracovatel: Michaela Juránková Hrbková) 
 
Dne 3. 12. 2018 proběhlo jednání Komise výstavby a dopravy Rady města Kuřimi. Na programu bylo 
projednání žádostí fyzických a právnických osob: 
 

1. Rekonstrukci komunikace na ul. Zahradní a ul. Nádražní 
2. Stavební úpravy RD Brněnská 287/28  
3. Stavební úpravy RD Brněnská 173/20 
4. Dopravní napojení parcely č. 2309/1. 

 
Přílohy: A - zápis komise výstavby a dopravy 
 
Diskuse: 
Bod č. 1 – bere na vědomí: 
PRO: 5. 
 
Bod č. 2 – bere na vědomí: 
PRO: 5. 
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D. Sukalovský – rád by se nad tímto bodem programu znovu sešel. Vlastník by se měl oslovit. 
S. Bartoš – měl by městský pozemek zpevnit. 
 
Bod č. 3 – bere na vědomí: 
PRO: 5. 
 
Bod č. 4 – bere na vědomí: 
PRO: 5. 
D. Sukalovský – formulace usnesení není správná. Výbor by měl projednávaný bod doporučit/ 
nedoporučit ke schválení. 
 
Přijaté usnesení: 617/2018 - RM bere na vědomí závěry z jednání komise stavební ze dne 3. 12. 

2018 v bodech 1, 2, 3 a 4 dle zápisu v příloze. 
Hlasováno 
Pro: 5 (D. Sukalovský, P. Ondrášek, J. Vlček, L. Ambrož, M. Vlk). 
 
 
 

17. Žádost o souhlas s čerpáním FI ZŠ Tyršova 
(Předkladatel: Ing. Petr Ondrášek, zpracovatel: Mgr. Hana Němcová) 
 
Ředitelka Základní školy Kuřim, Tyršova 1255, okres Brno-venkov, příspěvkové organizace Mgr. Bc. 
Hana Kočevová požádala, dle § 31 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních 
rozpočtů, v platném znění, o schválení čerpání prostředků z fondu investic školy v celkové výši 
172.533 Kč na financování oprav zjištěných závad v budovách školy: 
 

- porevizní opravy v budově ZŠ Tyršova 1255/56       42.012 Kč 
- oprava nájezdní rampy v budově ZŠ Tyršova 1255/56      48.426 Kč 
- oprava a výměna zámků v budově ZŠ Tyršova 1255/56      70.422 Kč 
- oprava vodoinstalace v obou budovách školy       11.673 Kč 

 172.533 Kč 
 
Žádost základní školy a vystavené faktury jsou přílohou A. 
Stav fondu investic Základní školy Kuřim, Tyršova 1255, okres Brno-venkov, příspěvkové organizace 
ke dni 28. 11. 2018 je 1.963.714,72 Kč. 
 
Přílohy: A - žádost o souhlas s čerpáním FI 

B - příloha k žádosti o souhlas s čerpáním FI 
C - příloha k žádosti o souhlas s čerpáním FI 
D - příloha k žádosti o souhlas s čerpáním FI 
E - příloha k žádosti o souhlas s čerpáním FI 

 
Přijaté usnesení: 618/2018 - RM souhlasí s čerpáním prostředků z fondu investic Základní školy 

Kuřim, Tyršova 1255, okres Brno - venkov, příspěvkové organizace, sídlo Tyršova 
1255/56, 664 34 Kuřim, IČ 49457888 ve výši 172.533 Kč za účelem financování 
oprav v budovách školy dle žádosti. 

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

18. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2017/2018 
(Předkladatel: Ing. Petr Ondrášek, zpracovatel: Mgr. Hana Němcová) 
 
Dle § 10 odst. 3 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném 
a jiném vzdělávání (školský zákon), v platném znění a § 7 vyhlášky č. 15/2005 Sb., kterou se stanoví 
náležitosti dlouhodobých záměrů a výročních zpráv, v platném znění, musí ředitelé základních škol 
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předkládat školské radě a následně po jejím schválení i zřizovateli, „Výroční zprávu o činnosti školy za 
uplynulý školní rok“ (dále jen „VZoČ“). Tuto povinnost nemají ředitelky mateřských škol, ale v minulých 
letech se dohodl zřizovatel s ředitelkou kuřimské mateřské školy na vypracování VZoČ a zaslání radě 
města ve stejném termínu, jako ředitelé základních škol.  
Výroční zprávy slouží k základní orientaci o činnosti školy, využívání jejich kapacity, výukových 
programech, počtu tříd, dětí a žáků, kvalifikovanosti pedagogických pracovníků, o dalším vzdělávání 
pedagogických pracovníků a akcích pořádaných školou.  
Pro radu města uvádím pouze základní data, protože jednotlivé výroční zprávy jsou přílohou 
k podrobnějšímu prostudování. VZoČ jsou uloženy u referentky KÚ - školství Mgr. Hany Němcové 
(2 NP, dveře č. 317). Přílohami VZoČ obvykle jsou: 

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

 
1. Mateřská škola Kuřim, Zborovská 887, okres Brno-venkov, příspěvková organizace. 
 
Základní informace 
 

Funkce Jméno a příjmení Pracoviště Provoz školy 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Pracoviště Počet pedagogů Počet tříd Počet dětí 

Zborovská 887/5 - náhradní provoz Otevřená 4 2 56 

Komenského 1011/28 6 3 84 

Jungmannova 885/26 8 4 104 

Brněnská 1775/1 6 3 84 

Kpt. Jaroše 147/1 2 1 16 

Komenského 511/40 7 4 48 

Tyršova 1255/56 2 1 28 

Asistent pedagoga 3 ve 3 třídách 3 

Celkem počet tříd a dětí za školu  18 420 

Celkem pedagogičtí pracovníci 38 (včetně asistentů pedagoga) 

Celkem nepedagogičtí pracovníci  27 

Celkem počet pracovníků za školu 65 

 
a) Kapacita a její využití: 

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

Mateřská škola má 7 míst výkonů činnosti (Zborovská 887, Jungmannova 885, Komenského 1011, 
Komenského 511, Brněnská 1775, Tyršova 1255, Kpt. Jaroše 147), kde je celkem 19 tříd, 1 školní 
jídelna a 6 školních jídelen - výdejen. 
Ve školním roce 2017/2018 v mateřské škole pracovali 3 asistenti pedagoga ke třem integrovaným 
dětem (autismus, mentální postižení, vady řeči) ve třech třídách na pracovištích Zborovská 887/5, 
Brněnská 1775/1 a Komenského 511/40. 
b) Mateřská škola: 
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V minulém školním roce probíhala rozsáhlá rekonstrukce budovy na ulici Zborovská 887/5. Provoz byl 
přesunut do náhradních prostor v budově na ulici Otevřená 978/17, kterou mateřské škole zapůjčila 
Základní škola, Kuřim, Jungmannova 813, okres Brno - venkov, příspěvková organizace. V budově 
však mohly být umístěny pouze dvě třídy s 56 dětmi. Z toho důvodu nemohla být využita celková 
kapacita mateřské školy. 
Do 18 tříd MŠ docházelo 420 dětí (průměrná naplněnost činila 23,7 dítěte/1 třídu). Kapacita mateřské 
školy byla využita na 95,23%, ředitelka školy využila zřizovatelem povolenou výjimku z počtu dětí. 
c) Školní jídelna: 
Školní jídelna vařila celkem 496 jídel + vydala 4 diety, které dovážela ze ZŠ Kuřim, Jungmannova 
813/5 a pouze je vydávala. Ke stravování ve školní jídelně bylo zapsáno celkem 448 stravovaných 
dětí z mateřských škol a 48 stravovaných dospělých zaměstnanců z mateřských škol. 
V tom: 

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

Školní jídelna vařila vlastní mateřské škole a Mateřské škole, Jinačovice, okres Brno - venkov, 
příspěvkové organizaci, dále dovážela a vydávala 4 dietní obědy ze ŠJ při Základní škole, Kuřim, 
Jungmannova 813/5, okres Brno - venkov, příspěvkové organizaci.  
Kapacita školní jídelny byla využita na 99,2%. 
d) Zápis na školní rok 2018/2019: 

- datum zápisu    10. 5. 2018 od 13:00 do 17:00 hod. 
- počet volných míst   182 (stav ke dni zápisu, v loňském roce 125 volných 

míst) 
- počet zapisovaných dětí  170 dětí (stav ke dni zápisu, v loňském roce 

zapisováno 157 dětí) 
- počet zapsaných - přijatých dětí 170 na celodenní docházku (stav ke dni zápisu, 

v loňském roce přijato 125 dětí) 
- počet nepřijatých   12 dětí (stav ke dni zápisu, v loňském roce nepřijato 

67 dětí) 
- počet odvolání proti rozhodnutí ke KÚ JMK 1 
- počet odvolání, kterým bylo vyhověno 0 
- počet odvolání, kterým nebylo vyhověno 1 (v loňském roce 4 odvolání, z toho 4 

záporně vyřízených). 
Kritéria pro přijetí dětí do mateřské školy, která stanovila ředitelka školy, byla plně v souladu se 
školským zákonem a vyhláškou o MŠ.  
K 01. 09. 2018 se však nakonec podařilo umístit 181 dětí. 
e) Finanční prostředky, se kterými mateřská škola hospodařila v roce 2017: 

- státní rozpočet (MŠMT)    21.294.349,76 Kč 
- provozní rozpočet (zřizovatel)     5.910.000,00 Kč 
- investiční akce (FI, zřizovatel)         587.907,50 Kč 

 
Přijaté usnesení: 619/2018 - RM bere na vědomí „Výroční zprávu o činnosti Mateřské školy Kuřim, 

Zborovská 887, okres Brno-venkov, příspěvkové organizace za školní rok 
2017/2018“. 

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

19. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2017/2018, ZŠ 
Jungmannova 
(Předkladatel: Ing. Petr Ondrášek, zpracovatel: Mgr. Hana Němcová) 
 
Dle § 10 odst. 3 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném 
a jiném vzdělávání (školský zákon), v platném znění a § 7 vyhlášky č. 15/2005 Sb., kterou se stanoví 
náležitosti dlouhodobých záměrů a výročních zpráv, v platném znění, musí ředitelé základních škol 
předkládat školské radě a následně po jejím schválení i zřizovateli, „Výroční zprávu o činnosti školy za 
uplynulý školní rok“ (dále jen „VZoČ“). Tuto povinnost nemají ředitelky mateřských škol, ale v minulých 
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letech se dohodl zřizovatel s ředitelkou kuřimské mateřské školy na vypracování VZoČ a zaslání radě 
města ve stejném termínu, jako ředitelé základních škol. 
Výroční zprávy slouží k základní orientaci o činnosti školy, využívání jejich kapacity, výukových 
programech, počtu tříd, dětí a žáků, kvalifikovanosti pedagogických pracovníků, o dalším vzdělávání 
pedagogických pracovníků a akcích pořádaných školou.  
Pro radu města uvádím pouze základní data, protože jednotlivé výroční zprávy jsou přílohou 
k podrobnějšímu prostudování. VZoČ jsou uloženy u referentky KÚ - školství Mgr. Hany Němcové 
(2. NP, dveře č. 317). Přílohami VZoČ obvykle jsou: 

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

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

Funkce Jméno a příjmení Pracoviště Provoz školy 

Ředitel školy Mgr. Richard Mach Jungmannova 813/5 7:00 - 15:30  

Statutární zástupce ředitele Mgr. Ilona Mikelová Jungmannova 813/5 7:00 - 15:30 

Zástupce ředitele Mgr. Petr Opletal (do 31. 07. 2018)  Jungmannova 813/5 7:00 - 15:30 

 Mgr. Eva Altmannová (od 01. 08. 2018)   

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

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

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

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

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

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

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

 
Školní poradenské pracoviště „Pavučinka“ 
 

Funkce Jméno a příjmení Pracoviště 

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

Psycholog Mgr. Marie Bursová Jungmannova 813/5 

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

Metodik prevence Mgr. Michaela Kalinová Jungmannova 813/5 

Reedukace Mgr. Jarmila Fikarová Jungmannova 813/5 

Reedukace - logopedie Mgr. Jana Mertová Jungmannova 813/5 

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

 Počet tříd Počet žáků Pr. p. žáků /třídu 

Celkem základní škola 24 562 23,4 

1. stupeň celkem 15 342 22,8 

 z toho na odloučeném pracovišti 0 0 0 

 2. stupeň celkem 9 220 24,4 

Celkem školní družina 7 195 27,9 

z toho na odloučeném pracovišti 0 0 0 

Nově nastoupilo do 1. ročníku 3 58 19,3 

Ukončilo v 9. ročníku 2 46 23,0 

Celkem pedagogičtí pracovníci   62 

z toho ředitel 1 

           zástupce ředitele 2 

           učitelé 37 

           vychovatelé 7 
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           asistenti pedagoga 14 

           trenér 1 

Celkem nepedagogičtí pracovníci 14 

Celkem počet pracovníků za školu 76 

 
a) Kapacita a její využití: 

- základní škola   710 žáků 
- školní družina   300 žáků 
- školní jídelna   750 stravovaných 

Škola má dvě místa výkonu činnosti (Jungmannova 813/5 a Otevřená 978/17), kde je celkem 24 tříd, 
7 oddělení školní družiny a 1 školní jídelna. Na odloučeném pracovišti Otevřená 978/17 byly ve 
školním roce 2017/2018 dočasně umístěny dvě třídy Mateřské školy Kuřim, Zborovská 887, okres 
Brno - venkov, příspěvkové organizace. V roce 2017 byla zprovozněna nová přístavba základní školy 
s 6 novými učebnami a odděleními školní družiny. Z toho důvodu byla ve školním roce 2017/2018 
navýšena kapacita základní školy z 560 na 710 a kapacita školní družiny z 210 na 300 žáků. 
b) Základní škola: 
Ve školním roce 2017/2018 chodilo do 24 tříd 562 žáků (průměrná naplněnost činila 23,4 
žáků/1 třídu). 
Kapacita základní školy byla využita na 79,15%. 
c) Školní družina: 
Do 7 oddělení školní družiny bylo zapsáno 195 žáků (27,9 žáků/1 oddělení). 
Kapacita školní družiny byla využita na 64,9%. 
d) Školní jídelna: 
Školní jídelna vařila celkem 748 jídel + 18 diet = 766 jídel (pro MŠ vařila ŠJ kromě obědů 
i svačinky). 
Z diet: 

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

Ke stravování ve školní jídelně bylo zapsáno 497 stravovaných „vlastních“ žáků školy, 62 
stravovaných „vlastních“ zaměstnanců školy, 171 dětí a žáků + 15 dospělých stravovaných z jiných 
škol (ZŠ a MŠ Rozdrojovice, MŠ Česká, MŠ Újezd u Černé Hory) a 21 cizích strávníků, kteří si obědy 
odebírali do jídlonosičů.  
Kapacita školní jídelny byla využita na 102,1%. 
e) Zápis na školní rok 2018/2019: 

- datum zápisu       10. 4. 2018 od 14:00 do 19:00 
hod. 

- počet zapisovaných      85 dětí (v loňském roce 84 
dětí) 

- počet předpokládaných odkladů povinné školní docházky   8 (v loňském roce 22 
předpokládaných odkladů).  

- počet žáků 1. tříd v novém školním roce 2018/2019  73 žáků/3 třídy (v loňském 
roce do 3 tříd/58 žáků) 

f) Finanční prostředky, se kterými základní škola hospodařila v roce 2017: 
- státní rozpočet (MŠMT, OP VK - EU)    26.681.441,56 Kč 
- provozní rozpočet (zřizovatel)       6.581.000,00 Kč. 

 
Přijaté usnesení: 620/2018 - RM bere na vědomí „Výroční zprávu o činnosti Základní školy, Kuřim, 

Jungmannova 813, okres Brno-venkov, příspěvkové organizace za školní rok 
2017/2018“. 

Hlasováno 
Pro: 5 (D. Sukalovský, P. Ondrášek, J. Vlček, L. Ambrož, M. Vlk). 
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20. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2017/2018, ZŠ 
Tyršova 
(Předkladatel: Ing. Petr Ondrášek, zpracovatel: Mgr. Hana Němcová) 
 
Dle § 10 odst. 3 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném 
a jiném vzdělávání (školský zákon), v platném znění a § 7 vyhlášky č. 15/2005 Sb., kterou se stanoví 
náležitosti dlouhodobých záměrů a výročních zpráv, v platném znění, musí ředitelé základních škol 
předkládat školské radě a následně po jejím schválení i zřizovateli, „Výroční zprávu o činnosti školy za 
uplynulý školní rok“ (dále jen „VZoČ“). Tuto povinnost nemají ředitelky mateřských škol, ale v minulých 
letech se dohodl zřizovatel s ředitelkou kuřimské mateřské školy na vypracování VZoČ a zaslání radě 
města ve stejném termínu, jako ředitelé základních škol.  
Výroční zprávy slouží k základní orientaci o činnosti školy, využívání jejich kapacity, výukových 
programech, počtu tříd, dětí a žáků, kvalifikovanosti pedagogických pracovníků, o dalším vzdělávání 
pedagogických pracovníků a akcích pořádaných školou.  
Pro radu města uvádím pouze základní data, protože jednotlivé výroční zprávy jsou přílohou 
k podrobnějšímu prostudování. VZoČ jsou uloženy u referentky KÚ - školství Mgr. Hany Němcové (2. 
NP, dveře č. 317). Přílohami VZoČ obvykle jsou: 

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

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

Funkce Jméno Pracoviště Provoz školy 

Ředitel školy Mgr. Stanislav Plchot (do 31. 07. 18) Tyršova 1255/56 7:40 - 15:20 

 Mgr. Bc. Hana Kočevová (od 01. 

08. 18) 
  

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

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

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

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

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

Asistentka ředitele Iveta Zemanová (do 30. 06. 2018) Tyršova 1255/56 7:00 - 13:00 

 Jiřina Nezdařilová (od 01. 08. 2018)   

Mzdový účetní Josef Kameníček externí zaměstnanec  

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

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

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

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

 Počet tříd Počet žáků Pr. p. žáků/ třídu 

Celkem základní škola 26 572 22,0 

1. stupeň celkem 17 379 22,2 

z toho na odloučeném pracovišti 6 119 22,8 

2. stupeň celkem 9 193 21,4 

Celkem školní družina 8 183 22,9 

z toho na odloučeném pracovišti 5 109 21,8 

Nově nastoupili do 1. roč. 4 77 19,3 

z toho na odloučeném pracovišti 3 59 19,7 

Ukončilo v 9. roč. 2 47 23,5 

Celkem pedagogičtí pracovníci  60 

z toho ředitel 1 
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           zástupkyně ředitele 1 

           vedoucí učitelka odl. pracoviště 1 

           učitelé 33 

           vychovatelé 8 

           asistenti pedagoga 16 

Celkem nepedagogičtí pracovníci 19 

Celkem počet pracovníků za školu 79 

 
a) Kapacita a její využití: 

- základní škola   675 žáků (500 a 175)  
- školní družina   240 žáků (180 + 60) 
- školní jídelna   900 stravovaných 
- školní jídelna - výdejna 200 stravovaných 

Škola má dvě místa výkonu činnosti (Tyršova 1255/56 a Komenského 511/40), kde je celkem 26 tříd, 
8 oddělení školní družiny, školní jídelna a školní jídelna - výdejna. Na odloučeném pracovišti na ulici 
Komenského 511/40 je umístěn 1. a 2. ročník, školní družina a školní jídelna - výdejna. Ve školním 
roce 2017/2018 byla na budově Tyršova 1255/56 otevřena 1 alternativní první třída s názvem „Začít 
spolu“.  
b) Základní škola: 
Ve školním roce 2017/2018 chodilo do 26 tříd 572 žáků (průměrná naplněnost činila 22,0 žáků/1 
třídu).  
Kapacita základní školy byla využita na 84,7%. 
c) Školní družina: 
Do 8 oddělení školní družiny bylo zapsáno 183 žáků (22,9 žáků/1 oddělení) 
Kapacita školní družiny byla využita na 76,2%. 
d) Školní jídelna:  
Školní jídelna vařila celkem 798 jídel + vydala 7 diet, které dovážela ze ZŠ Kuřim, Jungmannova 
813/5, které pouze vydávala. Ke stravování ve školní jídelně bylo zapsáno celkem 524 stravovaných 
„vlastních“ žáků školy, 55 stravovaných „vlastních“ zaměstnanců školy, 36 studentů ze SOŠ a SOU 
Kuřim + 15 zaměstnanců SOŠ a SOU a 56 cizích strávníků, kteří si obědy odebírali do jídlonosičů.   
Kapacita školní jídelny byla využita na 88,7%. 
e) Zápis na školní rok 2018/2019: 

- datum zápisu     10. 4. 2018 od 14:00 do 18:00 hod. 
- počet zapisovaných    76 dětí (v loňském roce 96 dětí) 
- počet předpokládaných odkladů povinné školní docházky 9 (v loňském roce 16 

předpokládaných odkladů).  
- počet žáků 1. tříd v novém školním roce 2018/2019  63 žáků/3 třídy (v loňském 

roce do 4 tříd/77 žáků) 
f) Finanční prostředky, se kterými základní škola hospodařila v roce 2017: 

- státní rozpočet (MŠMT)     26.829.840 Kč 
- provozní rozpočet (zřizovatel)      5.500.000 Kč 
- investiční dotace (FI, zřizovatel, OP VK EU)     1.400.188 Kč. 

 
Přijaté usnesení: 621/2018 - RM bere na vědomí „Výroční zprávu o činnosti Základní školy Kuřim, 

Tyršova 1255, okres Brno-venkov, příspěvkové organizace za školní rok 
2017/2018“. 

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

21. Cyklostezka Kuřim - Lipůvka - Dodatek č. 3 
(Předkladatel: Mgr. Ing. Drago Sukalovský, zpracovatel: Ing. Renata Havlová) 
 
Název (předmět) zakázky: „Cyklostezka Kuřim-Lipůvka“ 
Evidenční číslo v knize zakázek: VZ-OI-2018-001 
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Zajišťující odbor (ZO):  OI 
 
V souvislosti s realizací akce žádá OI schválení Dodatku č. 3 ke smlouvě o dílo 2018/D/0076. 
V průběhu stavby realizované na základě projektové dokumentace vyvstaly změny výstavby, které 
nebyly obsaženy v původní zadávací dokumentaci. Změna ceny je v souladu s ustanoveními Zákona 
o zadávání veřejných zakázek. 
 
Změna související s tímto dodatkem spočívají v: 

- dodávka a montáž dopravního značení v místech pro přecházení SO 104 a SO 101 
- v rozpočtu nebyl obsažen 1 ks stojanu na kola (betonový 950x500x250 mm, tryskaný)  
- na cyklostezce SO 104, ul. Blanenská v oblasti autobusové zastávky, úprava terénu mezi 

cyklostezkou a budovou wellness 
- jako méněpráce bude uveden odpočet autorského dozoru projektanta, který je placen na 

základě smlouvy 2011/D/0074 . 
 
Návrh nově sjednaná cena dodatek č.3 

 cena víceprací bez DPH 27.901,53 Kč 

 cena méněprací bez DPH 22.000,00 Kč 

 cena Dodatku č. 3 celkem bez DPH 5.901,53 Kč 

 DPH 21% 1.239,32 Kč 

 cena Dodatku č. 3 celkem 7.140,85 Kč 

 
Dodatečné práce jsou nezbytné a změna dodavatele by znamenala technické, ekonomické a další 
obtíže. 
 
Přijaté usnesení: 622/2018 - RM schvaluje uzavření Dodatku č. 3 ke smlouvě o dílo č. 2018/D/0076 

na veřejnou zakázku „Cyklostezka Kuřim - Lipůvka“ se společností EUROVIA CS, 
a.s., Odštěpný závod oblast Morava, Vídeňská 104, 619 00 Brno, IČ 45274924, 
který spočívá v navýšení ceny díla o 7.140,85 Kč vč. DPH z důvodu dle zápisu. 

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

22. Rekonstrukce zahrady v přírodním stylu při MŠ Kuřim - zahájení 
VŘ 
(Předkladatel: Ing. Petr Ondrášek, zpracovatel: Ing. Renata Havlová) 
 
Zahájení zadávacího řízení na výběr dodavatele veřejné zakázky města Kuřimi 
Název (předmět) zakázky:  „Rekonstrukce zahrady v přírodním stylu při MŠ Kuřim“ 
Evidenční číslo v knize zakázek: 4/2018 
Zajišťující odbor (ZO): OI 
 
Předmětem tohoto zadávacího řízení je veřejná zakázka malého rozsahu na doplnění venkovního 
prostředí zahrad na MŠ-ZŠ Komenského a MŠ Brněnská novými prvky, které umožní spontánní i 
řízené vzdělávací aktivity dětí v předškolním věku. Rozsah úprav je vymezen projektovou 
dokumentací. 
 
Zahájení akce se předpokládá 1. 3. 2019. 
Předpokládané dokončení a předání díla do 15. 4. 2019. 
 
Předpokládaná hodnota zakázky 881.000 Kč vč. DPH. 
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Podané nabídky splňující podmínky zadávací dokumentace budou dále hodnoceny podle kritéria 
s následujícími dílčími kritérii a vahami: 
Dílčí hodnotící kritéria: Nabídková cena     50% 
 Estetická úroveň a kvalita návrhu provedení 45% 
 Cena za provozní kontrolu    5 % 
 
OI doporučuje radě města schválit zahájení zadávacího řízení na výběr dodavatele výše uvedené 
investiční akce v souladu s vnitřní směrnicí Rady města Kuřimi č. S4/2018/RM, zadávání veřejných 
zakázek malého rozsahu, dále doporučuje schválit znění výzvy k podání nabídky. 
 
Tento projekt je spolufinancován ze Státního fondu životního prostředí, Výzvy č. 16/2017 „Prioritní 
oblast 6. enviromentální prevence, Podoblast 6.1. Enviromentální vzdělávání a osvěta“ ve výši 85 %. 
Zbylá část bude hrazena z investičního fondu mateřské školy. 
 
Přílohy: A - výzva k podání nabídky 
 
Přijaté usnesení: 623/2018 - RM schvaluje zahájení zadávacího řízení na výběr zhotovitele veřejné 

zakázky „Rekonstrukce zahrady v přírodním stylu při MŠ Kuřim“ a dále schvaluje 
znění výzvy k podání nabídky. 

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

23. Změna komise pro výběr žadatele o umístění do Domu 
s pečovatelskou službou 
(Předkladatel: Mgr. Ing. Drago Sukalovský, zpracovatel: PhDr. Miloslava Bártová) 
 
Z důvodu dlouhodobé nepřítomnosti členky komise pro výběr žadatele o umístění do Domu 
s pečovatelskou službou Mgr. Vítězslavy Kubíkové, sociální pracovnice CSS Kuřim navrhuje PhDr. 
Miloslava Bártová, ředitelka Centra sociálních služeb Kuřim na její místo sociálního pracovníka 
organizace Bc. Andreu Müllerovou. 
 
Přílohy: A - komise 
 
Přijaté usnesení: 624/2018 - RM schvaluje nové složení komise pro výběr žadatele o umístění do 

Domu s pečovatelskou službou na ul. Zahradní 1275 v Kuřimi od 12. 12. 2018. 
Hlasováno 
Pro: 5 (D. Sukalovský, P. Ondrášek, J. Vlček, L. Ambrož, M. Vlk). 
 
 
 

24. Žádost o přidělení bytu v Domě s pečovatelskou službou 
(Předkladatel: Mgr. Ing. Drago Sukalovský, zpracovatel: PhDr. Miloslava Bártová) 
 
V Domě s pečovatelskou službou se uvolnil byt 2+KK. Žádosti žadatelů o umístění v DPS byly 
projednány v komisi pro přidělování bytů v DPS Kuřim dne 4. 12. 2018. Komise doporučuje 
předloženému návrhu vyhovět. 
 
Přílohy: A - zápis komise 

B - zápis ze šetření 
 
Přijaté usnesení: 625/2018 - RM schvaluje na základě návrhu komise pro přidělování bytů v Domě 

s pečovatelskou službou Kuřim přidělení bytu v DPS od 12. 12. 2018 dle zápisu. 
Hlasováno 
Pro: 5 (D. Sukalovský, P. Ondrášek, J. Vlček, L. Ambrož, M. Vlk). 
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25. Pamětní desky pro odbojáře Bohumila Filku a Miroše Habrovce 
(Předkladatel: Ing. Petr Ondrášek, zpracovatel: Michaela Juránková Hrbková) 
 
Odbor investiční předkládá Radě města Kuřim ke schválení navýšení vyčleněné částky 49.000 Kč 
z ORGu 1006 000 000 drobných investic o částku 1.288 Kč na pamětní desky pro odbojáře Bohumila 
Filku a Miroše Habrovce. 
 
Částka 49.000 Kč byla schválena RM 8. 8. 2018: 
č. 397/2018 ze dne 8. 8. 2018 
RM schvaluje vyčlenění částky 49.000 Kč z ORGu 1006 000 00 drobných investic na dvě pamětní 
desky pro odbojáře Bohumila Filku a Miroše Habrovce. 
 
Navýšení částky 49.000Kč o 1.288 Kč je z důvodu poštovného a balného. 
 
Přijaté usnesení: 626/2018 - RM schvaluje vyčlenění částky 1.288 Kč z ORGu 1006 000 00 

drobných investic na dvě pamětní desky pro odbojáře Bohumila Filku a Miroše 
Habrovce. 

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

26. Zahájení zadávacího řízení „Společenské a kulturní centrum 
v Kuřimi“ – dodávka vnitřního vybavení 
(Předkladatel: Mgr. Ing. Drago Sukalovský, zpracovatel: Ing. Markelová Jana) 
 
Odbor investiční předkládá Radě města Kuřimi ke schválení zadávací dokumentaci k veřejné zakázce 
na dodávku „Společenské a kulturní centrum v Kuřimi“ - dodávka vnitřního vybavení, zadávané ve 
zjednodušeném podlimitním řízení, v souladu s ustanovením § 53 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání 
veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon).  
Veřejná zakázka, která je rozdělena na části: 
Část 1 - Interiérový nábytek pevně spojený se stavbou 
Část 2 - Volný nábytek 
Část 3 - Ostatní vybavení, informační a orientační systém, 
je zadávána v plném rozsahu elektronicky pomocí certifikovaného Národního elektronického nástroje 
NEN. 
 
Výzva bude dále odeslána 11 níže uvedeným dodavatelům:  
1. INTEREXPO BRNO, spol. s r.o., Kaštanová 505/70a, 620 00 Brno, IČO 18828744 
2. FERSTO, s.r.o., K lesu 186/1, 635 00 Brno, IČO 26885590 
3. Potrusil s.r.o., Hybešova 1647/51, 664 51 Šlapanice, IČO 25310119 
4. A.M.O.S. DESIGN s.r.o., Beethovenova 641/9, 602 00 Brno, IČO 63479982 
5. U1 s.r.o., Nejedlého 373/1, 638 00 Brno, IČO 26273179 
6. TOKA a.s., Štursova 9/5, 616 00 Brno, IČO 25518526 
7. ARBYD CZ s.r.o., Chotíkov 388, 33017 Chotíkov, IČO 26339269 
8. ADI interiér s.r.o., Výstaviště 405/1, 603 00 Brno, IČO 25599925 
9. Bakof group s.r.o., Rašínova 103/2, 602 00 Brno, IČO 29362253 
10. ALDA hotel equipment s.r.o., Oskořínská 162, 289 31 Chleby, IČO 04463811 
11. TON a.s., Michaela Thoneta 148, 768 61 Bystřice pod Hostýnem, IČO 49970585 
 
Předmětem plnění veřejné zakázky „Společenské a kulturní centrum v Kuřimi“ - dodávka vnitřního 
vybavení je nákup, výroba a doprava nábytku, u vestavěného nábytku i instalace včetně napojení na 
inženýrské rozvody v objektu rekonstruovaného kulturního domu, a to v rozsahu dle projektové 
dokumentace pro provádění stavby - Interiér, zpracované v 08/2018 generálním projektantem - 
společností ARCHTEAM PROJEKTOVÁ KANCELÁŘ s.r.o. Součástí plnění je i dodávka ostatního 
vybavení a prvků orientačního systému. 
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Administraci veřejné zakázky provádí společnost Fiala, Tejkal a partneři, advokátní kancelář, s.r.o.  
 
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. Tato částka byla v rámci rozpočtového opatření č. 6, které schválilo 
Zastupitelstvo města dne 26. 6. 2018, navýšena o 1.800.000 Kč.  

 
OI doporučuje radě města schválit zahájení zadávacího řízení, výzvu a zadávací dokumentaci včetně 
všech příloh. 
 
Přílohy: A - výzva k podání nabídek 

B - příloha výzvy č. 1 - předloha čestného prohlášení o způsobilosti a kvalifikaci 
C - dokumentace zadávacího řízení 
D - příloha č. 1 DZŘ - Předloha krycího listu nabídky 
E - příloha č. 2a DZŘ - Návrh smlouvy - Část 1_final 
F - příloha č. 2b DZŘ - Návrh smlouvy - Část 2_final 
G - příloha č. 2c DZŘ - Návrh smlouvy - Část 3_final 
H - příloha č. 4 DZŘ - Předloha čestného prohlášení o akceptaci návrhu smlouvy.DOCX 
I - příloha č. 5 DZŘ - Informace o zpracování osobních údajů 

 
Diskuse: 
D. Sukalovský – dále žádá oslovit společnosti SOKOLA Group, s.r.o., Kinnarps, a.s., a HEMA plus 
s.r.o. 
 
Přijaté usnesení: 627/2018 - RM schvaluje zahájení zadávacího řízení podlimitní veřejné zakázky 

na dodávku s názvem „Společenské a kulturní centrum v Kuřimi“ - dodávka 
vnitřního vybavení a schvaluje výzvu a zadávací dokumentaci včetně příloh. 

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

27. Zahájení zadávacího řízení na výběr dodavatele na dodávku 
vozidla na svoz komunálního odpadu 
(Předkladatel: Mgr. Ing. Drago Sukalovský, zpracovatel: Ing. Ladislav Tomšů) 
 
Jednatel společnosti Centrum technických služeb Kuřim, s.r.o. žádá radu města v působnosti valné 
hromady společnosti o souhlas se zahájením zadávacího řízení na výběr dodavatele výše uvedené 
zakázky, dále žádá radu města o schválení znění výzvy k podání nabídky a o schválení členů 
a náhradníků hodnoticí komise. 
V současné době společnost vlastní 2 vozidla pro svoz komunálního odpadu, kterými zabezpečuje pro 
město svoz komunálního i separovaného odpadu. Rozšířili jsme separaci odpadů o svoz bio odpadu 
z rodinných domů (v současné době činí počet bio popelnic 330 ks) 1x týdně a zvýšili jsme četnost 
svozu separovaného odpadu (papír a plast) na 2x týdně. Tím jsou obě vozidla plně vytížena. 
S přihlédnutím ke stáří provozovaných vozidel (rok výroby 2007 a 2011) je riziko zvýšeného počtu 
větších závad. Protože společnost nemá náhradní vozidlo, je v těchto případech odkázána na pomoc 
jiných firem, zabývajících se svozem odpadů. 
Předpokládaná cena veřejné zakázky na základě průzkumu trhu činí 4.412.000 Kč bez DPH. 
 
Příloha: A – technická specifikace 
 B - komise 
 
Přijaté usnesení: 628/2018 – RM v působnosti valné hromady společnosti Centrum technických 

služeb Kuřim, s.r.o., schvaluje zahájení výběrového řízení na dodávku vozidla na 
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svoz komunálního odpadu, schvaluje zadávací dokumentaci a současně jmenuje 
členy a náhradníky hodnoticí komise ve složení dle návrhu. 

Hlasováno 
Pro: 5 (D. Sukalovský, P. Ondrášek, J. Vlček, L. Ambrož, M. Vlk). 
 
 
 
Starosta ukončil jednání RM v 20:43 hod. 
 
 
 
 
 
Mgr. Ing. Drago Sukalovský Ing. Petr Ondrášek 
starosta města 1. místostarosta města 
 
 
 
 
 
 
Ověřovatel zápisu: Ing. Milan Vlk 
 
 
 
 
 
 
V Kuřimi dne 11. 12. 2018 
 
Zapsala: Petra Glosová 
 
Materiály: 
1 Plnění usnesení Rady města Kuřimi ke dni 3. 12. 2018 
 1A - plnění usnesení RM 
2 Vyřazení majetku  
 2A - vyřazovací protokoly 
3 Centrum technických služeb Kuřim, s.r.o. – dodatek č. 1 ke smlouvě o nájmu 
 3A - situace 
 3B - dodatek č. 1 
4 Manželé Foltanovi – smlouva o umístění a provedení stavby „Rodinný dům Luční p. č. 

73/4, Kuřim“ - vjezd z místní komunikace 
 4A - situace 
 4B - situace 
 4C - řez vjezdu 
 4D - návrh smlouvy 
5 E.ON Distribuce, a.s. – zřízení věcného břemene pro stavbu „Kuřim, Zahradní, DPNNk, 

Němcová, p. č. 373“ 
 5A - situace 
 5B - situace 
 5C - smlouva 
6 Ul. Vontská brána a oplocení před domem – pronájem pozemku 
 6A - situace 
 6B - nájemní smlouva 
7 Pacht pozemků určených k zemědělskému obhospodařování – HERBASTAR, spol. 

s r.o. a AGROSTYL, spol. s.r.o. 
 7A - pachtovní smlouva 
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7/1 Pacht pozemků určených k zemědělskému obhospodařování – HERBASTAR, spol. 
s r.o. a AGROSTYL, spol. s.r.o. 

 7/1B - pachtovní smlouva 
7/2 Pacht pozemků určených k zemědělskému obhospodařování – HERBASTAR, spol. 

s r.o. a AGROSTYL, spol. s.r.o. 
 7/2C - pachtovní smlouva 
8 Výpůjčka pozemku včetně staveb - Střelnice 
 8A - situace 
 8B - smlouva o výpůjčce 
9 Stanovení oddávacích dnů pro rok 2019 
 9A - oddávací dny 2019 
10 Stanovení oddávajících pro volební období 2018 - 2022 
11 Přechod práv a povinností z pracovněprávních vztahů 
12 Schválení výše příspěvku za nadstandardy IDS JMK 
 12A - nadstandard Kuřim 2019 
13 Dodatek č. 2 k SoD 2010/D/0107 
 13A - dodatek č. 2 
14 Stavební úpravy budovy bývalé MŠ na ul. Otevřená - III. etapa - projekt - Dodatek č. 3 
 14A - dodatek č. 3 
15 “Kuřim, obnova komunikace - ul. Zahradní, ul. Nádražní“ - schválení rozsahu projektové 

dokumentace 
 15A - situace 
16 Zápis komise výstavby a dopravy ze dne 3. 12. 2018 
 16A - zápis komise výstavby a dopravy 
17 Žádost o souhlas s čerpáním FI ZŠ Tyršova 
 17A - žádost o souhlas s čerpáním FI 
 17B - příloha k žádosti o souhlas s čerpáním FI 
 17C - příloha k žádosti o souhlas s čerpáním FI 
 17D - příloha k žádosti o souhlas s čerpáním FI 
 17E - příloha k žádosti o souhlas s čerpáním FI 
18 Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2017/2018 
19 Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2017/2018, ZŠ Jungmannova 
20 Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2017/2018, ZŠ Tyršova 
21 Cyklostezka Kuřim - Lipůvka - Dodatek č. 3 
22 Rekonstrukce zahrady v přírodním stylu při MŠ Kuřim - záhájení VŘ  
 22A - výzva k podání nabídky 
23 Změna komise pro výběr žadatele o umístění do Domu s pečovatelskou službou 
 23A - komise 
24 Žádost o přidělení bytu v Domě s pečovatelskou službou 
 24A - zápis komise 
 24B - zápis ze šetření 
25 Pamětní desky pro odbojáře Bohumila Filku a Miroše Habrovce 
26 Zahájení zadávacího řízení „Společenské a kulturní centrum v Kuřimi“ – dodávka 

vnitřního vybavení 
 26A - výzva 
 26B - příloha výzvy 
 26C - zadávací dokumentace 
 26D - příloha č. 1 ZD 
 26E - příloha č. 2 ZD SOD část 1 
 26F - příloha č. 2 ZD SOD část 2 
 26G - příloha č. 2 ZD SOD část 3 
 26H - příloha č. 4 ZD 
 26I - příloha č. 5 ZD 
27 Zahájení zadávacího řízení na výběr dodavatele 
 27A – technická specifikace 
 27B - komise 


