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Z á p i s 
 

ze schůze Rady města Kuřimi č. 38/2018 konané dne 3. 12. 2018 
 
Přítomni: 
Mgr. Ing. Drago Sukalovský – starosta 
Ing. Petr Ondrášek, Ing. Jan Vlček, MSc. - členové rady města. 
 
 
Ing. Karel Torn, CSc. - tajemník úřadu. 
 
 
Omluven: Mgr. Ladislav Ambrož, Ing. Milan Vlk. 
 
 
Ověřovatel zápisu: Ing. Jan Vlček, MSc. 
 
 
Starosta zahájil zasedání RM v 8:35 hodin, úvodem byli přítomni 3 členové RM, tedy nadpoloviční 
většina. RM je usnášeníschopná. 
 
 
Program: 
 

1 Určení platu a jeho složek ředitelce SKCK, příspěvkové organizace 

2 Pan Jiří Koliáš – žádost o pronájem pozemku (zahrádka restaurace Tylion) 

3 Různé 

 
 

1. Určení platu a jeho složek ředitelce SKCK, příspěvkové 
organizace 
(Předkladatel: Mgr. Ing. Drago Sukalovský, zpracovatel: Hana Koláčková) 
 
Dne 8. 11. 2018 se konalo výběrové řízení na obsazení pracovního místa ředitele/ředitelky 
Společenského a kulturního centra Kuřim, příspěvkové organizace. Radě města Kuřimi byla 
výběrovou komisí doporučena Bc. Kateřina Rovná, kterou rada města jmenovala ředitelkou 
Společenského a kulturního centra Kuřim, příspěvkové organizace, s nástupem od 1. 12. 2018. Po 
jmenování rada města určuje nové ředitelce plat a jeho složky (platový tarif, osobní příplatek 
a příplatek za vedení). Plat a jeho složky určuje na základě ustanovení zákoníku práce a platné 
platové tabulky dle nařízení vlády. Platový tarif (platová třída/platový stupeň) je dán nařízením vlády 
dle stupně vzdělání, pracovního zařazení a zápočtu praxe. Osobní příplatek a příplatek za vedení se 
určuje procentuálně a vypočítává se z nejvyššího platového stupně platové třídy, ve které je ředitelka 
zařazena. 
Návrh všech těchto složek platu je uveden v příloze A. 
 
Přílohy: A -platový výměr 
 
Přijaté usnesení: 597/2018 - RM určuje v souladu s ustanovením § 102 odst. 2 písm. b) zákona 

č. 128/2000 Sb., o obcích (obecním zřízení), v platném znění, s § 122 
odst. 3 zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce, v platném znění, nařízením vlády 
č. 341/20017 Sb., o platových poměrech zaměstnanců ve veřejných službách 
a správě, v platném znění, a nařízením vlády č. 222/2010 Sb., kterým se stanoví 
katalog prací a kvalifikační předpoklady, plat a jeho složky ředitelce Společenského 
a kulturního centra Kuřim, příspěvkové organizace, nám. Osvobození 902/1, 
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664 34 Kuřim Bc. Kateřině Rovné platovým výměrem dle přílohy s účinností od 
1. 12. 2018. 

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

2. Pan Jiří Koliáš – žádost o pronájem pozemku (zahrádka 
restaurace Tylion) 
(Předkladatel: Mgr. Ing. Drago Sukalovský, zpracovatel: Ester Veselovská, DiS.) 
 
Pan Zdeněk Scholz, vlastník objektu občanské vybavenosti č. p. 1017 na ul. Legionářská, ve kterém je 
provozována restaurace „Tylion“ uzavřel s panem Jiřím Koliášem nájemní smlouvu na uvedenou 
restauraci. 
Pan Koliáš, bytem xxxxxxxxxxxxxxxxxxx, Troubsko, požádal město Kuřim o pronájem části pozemku 
parc. č. 2108/1 v k. ú. Kuřim o výměře 25 m

2
, za účelem provozování letní zahrádky u restaurace 

„Tylion“ - vizte př. A. 
 
OMP doporučuje předmětný pozemek pronajmout ve stejném režimu, jako byl užíván dřívějším 
nájemcem paní Bartoňovou, majitelkou restaurace „Taverna Casa Mia“, tj. uzavřít nájemní smlouvu na 
dobu neurčitou s tříměsíční výpovědní lhůtou, za nájemné ve výši 313 Kč/m

2
/rok s roční valorizací. 

Toto nájemné již bylo valorizováno předpokládanou inflací za rok 2018. V souladu se zákonem 
o obcích je potřeba před schválením nájemní smlouvy nejprve zveřejnit záměr na pronájem 
předmětného pozemku. 
 
Přílohy: A - situace 
 
Přijaté usnesení: 598/2018 - RM schvaluje záměr na pronájem části pozemku parc. č. 2108/1 v k. ú. 

Kuřim o výměře 25 m2 za účelem využití jako letní zahrádky panu Jiřímu Koliášovi, 
bytem xxxxxxxxxxxxxxxxxx, Troubsko, na dobu neurčitou s tříměsíční výpovědní 
lhůtou, za nájemné ve výši 313 Kč/m2/rok od 1. 1. 2019 s roční valorizací. 

Hlasováno 
Pro: 3 (D. Sukalovský, P. Ondrášek, J. Vlček)   Nepřítomni: 2 (L. Ambrož, M. Vlk). 
 
 
 
 
 
Starosta ukončil jednání RM v 8:50 hod. 
 
 
 
 
 
Mgr. Ing. Drago Sukalovský Ing. Petr Ondrášek 
starosta města místostarosta města 
 
 
 
 
Ověřovatel zápisu: Ing. Jan Vlček, MSc. 
 
 
 
V Kuřimi dne 3. 12. 2018 
 
Zapsala: Petra Glosová 
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Materiály: 
1 Určení platu a jeho složek ředitelce SKCK, příspěvkové organizace 
 1A - platový výměr 
2 Pan Jiří Koliáš – žádost o pronájem pozemku (zahrádka restaurace Tylion) 
 2A - situace  


