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Z á p i s 
 

ze schůze Rady města Kuřimi č. 10/2019 konané dne 10. 4. 2019 
 
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: Mgr. Ladislav Ambrož. 
 
 
 
Starosta zahájil zasedání RM v 14:06 hodin, úvodem bylo přítomno 5 členů RM. 
RM je usnášeníschopná. 
 
 
 
Program: 
 

1 Plnění usnesení Rady města Kuřimi ke dni 3. 4. 2019 

2 Dohoda o ukončení nájemní smlouvy – SŽDC 

3 Vlastimil Vojta, Brno – žádost o pronájem pozemku – umístění včelstev  

4 Apeleka s.r.o. – pronájem pozemku- umístění automatu na mléko 

5 Martin Pleskač – smlouva o zrušení a zřízení věcného břemene 

5/1 Martin Pleskač – smlouva o zrušení a zřízení věcného břemene 

5/2 Martin Pleskač – smlouva o zrušení a zřízení věcného břemene 

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

7 Vyčlenění částky z drobných investic na zastávkový přístřešek 

8 Dopravní terminál Kuřim - projekt na zastřešení ve stupni DUR včetně studie - zrušení 
usnesení 

9 Dopravní terminál Kuřim - studie zastřešení 

10 Rozhodnutí o přidělení zakázky města Kuřimi - Úvoz, obnova uličního prostoru 

11 Schválení dodatku č. 80 Nájemní a provozní smlouvy s Brněnskými vodárnami 
a kanalizacemi, a.s. 

12 Dodatek č. 5 ke smlouvě o poskytování certifikačních služeb 

13 Vnitřní směrnice RM - Bezpečnost IT a ochrana osobních údajů 

14 Vnitřní směrnice RM - Bezpečnostní směrnice IS RŽP pro uživatele 

15 Zápis z 3. jednání komise školské 

16 Zpráva o činnosti OSŽP za rok 2018 

17 Zpráva o činnosti OSVP za rok 2018 
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18 Poskytnutí veřejné podpory z rozpočtu města Kuřimi na poskytování sociálních služeb 
pro rok 2019 

19 Schválení sítě sociálních služeb pro rok 2020 

20 Žádost o udělení souhlasu s uzavřením smlouvy o partnerství - MŠ Zborovská 

21 Schválení účetní závěrky k 31. 12. 2018 - MŠ Zborovská 

22 Schválení účetní závěrky k 31. 12. 2018 - ZŠ Jungmannova 

23 Schválení účetní závěrky k 31. 12. 2018 - ZŠ Tyršova 

24 Zpráva o hospodaření za rok 2018 - MŠ Zborovská 

25 Zpráva o hospodaření za rok 2018 - ZŠ Jungmannova 

26 Zpráva o hospodaření za rok 2018 - ZŠ Tyršova 

27 Návrh na rozdělení ZVH za rok 2018 do fondů - MŠ Zborovská 

28 Návrh na rozdělení ZVH za rok 2018 do fondů - ZŠ Jungmannova 

29 Návrh na rozdělení ZVH za rok 2018 do fondů - ZŠ Tyršova 

30 Žádost o čerpání fondu investic MŠ Zborovská 

31 Rekonstrukce zahrady v přírodním stylu při MŠ Kuřim - vyhodnocení VŘ 

32 Revitalizace předprostoru MŠ Komenského - zahájení VŘ3 

33 Park Havlíčkova - stavba“ - schválení dodatku č. 1 

34 „Město Kuřim - ZŠ Kuřim - vybudování nových výukových kapacit - III. etapa“ - Dodatek 
č. 1 - autorský dozor 

35 Smlouva o užívání parkoviště „Sportovní areál v Kuřimi“ 

36 Autobusová zastávka Díly za sv. Jánem – schválení Dohody o postoupení záruky 

37 Nařízení města Kuřimi č. 1/2019, kterým se ruší Nařízení města Kuřimi č. 2/2018 

38 Lokalita Kuřim - Záhoří - přepočet Generelu odvodnění  

39 Dopravní a technická infrastruktura sportovního areálu - trafostanice 

40 Různé 

 
 
 

1. Plnění usnesení Rady města Kuřimi ke dni 3. 4. 2019 
(Předkladatel: Mgr. Ing. Drago Sukalovský, zpracovatel: Petra Glosová) 
 
Zůstávají nesplněna usnesení, jejíž naplnění závisí na spolupráci s druhou stranou. 
 
Přílohy: A - plnění usnesení RM 
 
Přijaté usnesení: 154/2019 - RM bere na vědomí plnění usnesení Rady města Kuřimi ke dni 3. 4. 

2019. 
Hlasováno 
Pro: 5 (D. Sukalovský, P. Ondrášek, J. Vlček, L. Ambrož, M. Vlk). 
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6. Výběrové řízení „Město Kuřim – ZŠ Kuřim – vybudování nových 
výukových kapacit – III. etapa – dopravní řešení“ - vyhodnocení 
(Předkladatel: Ing. Petr Ondrášek, zpracovatel: Ing. Olga Hanáková) 
 
Název (předmět) zakázky: „Město Kuřim - ZŠ Kuřim - vybudování nových výukových 

kapacit - III. etapa - dopravní řešení“ 
Evidenční číslo v knize zakázek: VZ-OI-2019-001 
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, xxxxxxxxxxxxx, 783 49 Lutín, 
IČ 02127288, která sestavila zadávací dokumentaci, tu následně připomínkovalo OI. 
 
Výzva k podání nabídky byla v období 18. 2. - 15. 3. 2019 zveřejněna v Národním elektronickém 
nástroji, dále jen “NEN“. Byly podány čtyři nabídky. 
 
Otevírání obálek s nabídkami v NEN bylo provedeno dvoučlennou komisí a proběhlo standardním 
postupem. Nabídky byly hodnoceny podle jejich ekonomické výhodnosti, jejíž jediným hodnotícím 
kritériem byla nejnižší nabídková cena. Při posouzení nabídek bylo zjištěno, že účastník, který se dle 
hodnocení umístil na prvním místě, dodal seznam poddodavatelů, ve kterém nebyli specifikováni 
konkrétní poddodavatelé. Byl požádán o doplnění nabídky - předložení seznamu poddodavatelů, ve 
kterém budou uvedeni konkrétní poddodavatelé. Dne 29. 3. 2019 účastník seznam poddodavatelů 
v požadovaném znění elektronicky doložil a tím splnil veškeré podmínky účasti v zadávacím řízení. 
 
Na základě výsledku výběrového řízení je doporučena Radě města Kuřimi tato ekonomicky 
nejvýhodnější nabídka v celkové hodnotě 6.431.760,00 Kč bez DPH (tj. 7.782.430,00 Kč vč. DPH) od 
společnosti Stavební firma MATYÁŠ s.r.o., Ochoz u Brna 363, 664 02 Ochoz u Brna, IČ 29298113. 
 
Přílohy: A – smlouva o dílo 

B - zpráva o hodnocení nabídek 
C - posouzení splnění podmínek - vybraného dodavatele - I. část 
D - posouzení splnění podmínek - vybraného dodavatele - II. část 
E - příloha k posouzení splnění podmínek 
F - rozhodnutí o výběru dodavatele 

 
 
Na jednání se v 14:15 hod dostavil S. Bartoš - vedoucí odboru investičního. 
 
 
Diskuse: 
P. Ondrášek - včera informoval dodavatele, že v průběhu měsíce září až října bude pravděpodobně 
zahájena rekonstrukce hlavního tahu na ulici Legionářská. Město plánuje vést jednosměrnou objížďku 
po ulici Otevřená. Tato skutečnost může ovlivnit podmínky realizace zpomalovacího prahu na ulici 
Otevřená. Dále byla řešena návaznost pojezdového chodníku. 
S. Bartoš - doplňuje, že tato část chodníku původně byla také součástí projektu, ale byla tehdy 
vyjmuta, což považuje za chybu. Nakonec jsme vždy nuceni zohlednit všechny návaznosti. 
P. Ondrášek - upozorňuje, že pracujeme s časem, abychom zvládli využít co nejlépe prázdniny, než 
přijdou děti zpět do školy. Od rozhodnutí RM bude běžet lhůta 15 dnů, až následně lze podepsat 
smlouvu. Podle smlouvy pak má povinnosti do určité lhůty převzít staveniště – zřejmě by se tak mělo 
stát do přelomu května a června. Běží mu lhůty na objednání retenční nádržce – 6-8 týdnů na dodání. 
Do té doby nelze rozkopat přístup, nedostal by se tam jeřáb. Během června je šance zahájit práce na 
výkopech pro sítě s jímkou. Dům dětí po dobu stavby bude mít kroužky a příměstské tábory pouze na 
budově Dělnického domu. Ve smlouvě s dodavatelem je také zohledněn postup stavby dohodnutý 
s majiteli domů na ulici Jelínkových. 
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Přijaté usnesení: 155/2019 - RM souhlasí s výsledkem hodnocení uvedeným ve zprávě 
o hodnocení nabídek na podlimitní veřejnou zakázku s názvem „Město Kuřim - ZŠ 
Kuřim - vybudování nových výukových kapacit - III. etapa - dopravní řešení“ 
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 
6.431.760,00 Kč bez DPH (tj. 7.782.430,00 Kč vč. DPH). 

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

7. Vyčlenění částky z drobných investic na zastávkový přístřešek 
(Předkladatel: Mgr. Ing. Drago Sukalovský, zpracovatel: Michaela Juránková Hrbková) 
 
Odbor investiční předkládá Radě města Kuřim ke schválení vyčlenění částky 110.000 Kč z drobných 
investic na zastávkový přístřešek, který bude umístěn na autobusovou zastávku u Wellness Kuřim. 
 
Přijaté usnesení: 156/2019 - RM schvaluje vyčlenění částky 110.000 Kč z drobných investic ORG 

1006000000 na pořízení zastávkového přístřešku. 
Hlasováno 
Pro: 5 (D. Sukalovský, P. Ondrášek, J. Vlček, L. Ambrož, M. Vlk). 
 
 
 

8. Dopravní terminál Kuřim - projekt na zastřešení ve stupni DUR 
včetně studie - zrušení usnesení 
(Předkladatel: Mgr. Ing. Drago Sukalovský, zpracovatel: Ing. Moris Réman) 
 
Název (předmět) zakázky:  „Dopravní terminál Kuřim - Projekt na zastřešení ve stupni 

DUR včetně studie“ 
Evidenční číslo v knize zakázek: II-OI-2019-003 
Zajišťující odbor (ZO):    OI 
 
Usnesením Rady města č. 69/2019 ze dne 13. 2. 2019, Rada města Kuřimi schválila v souladu se 
směrnicí S4/2018/RM o zadávání veřejných zakázek malého rozsahu odlišný postup při výběru 
zhotovitele a schválila uzavření smluvního vztahu na vypracování projektu zastřešení ve stupni DUR 
včetně studie, se společností mmcité+ a.s., Bílovice 519, 687 12 Bílovice, IČ 25330781 za cenu 
105.000 Kč bez DPH (tj. 127.050 Kč s DPH). 
Na základě doporučení svého právního zástupce, dodavatel mmcité+ a.s. upravil rozsah nabízených 
projekčních prací tak, aby bylo zajištěno, že nebude v budoucím zadávacím řízení na stavební práce, 
kde se chce účastnit, ve střetu zájmů dle ustanovení Zákona o zadávání veřejných zakázek. 
 
Přijaté usnesení: 157/2019 - RM ruší usnesení č. 69/2019 ze dne 13. 2. 2019 ve věci uzavření 

smluvního vztahu na projekt zastřešení ve stupni DUR včetně studie se 
společností mmcité+ a.s., Bílovice 519, 687 12 Bílovice, IČ 25330781, z důvodu 
dle zápisu. 

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

9. Dopravní terminál Kuřim - studie zastřešení 
(Předkladatel: Mgr. Ing. Drago Sukalovský, zpracovatel: Ing. Moris Réman) 
 
Název (předmět) zakázky:  „Dopravní terminál Kuřim - Studie na zastřešení 
Evidenční číslo v knize zakázek: II-OI-2019-003 
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Zajišťující odbor (ZO):    OI 
 
Uvedená zakázka souvisí s plánovanou realizací Dopravního terminálu v Kuřimi. Pro zajištění 
komfortu cestujících při přestupech plánujeme vybudovat zastřešení autobusových zastávek ocelovou 
konstrukcí. 
 
V této souvislosti jsme podrobně procházeli architektonické návrhy na webových stránkách měst, 
výsledek rešerše byl předložen na poradě se samosprávnými odbory města 14. 1. 2019 a diskutován 
21. 1. 2019. 
Byla tedy oslovena renomovaná firma mmcité+ a.s. zabývající se architektonickými návrhy ocelových 
zastřešení tohoto typu v mnoha městech České republiky i v zahraničí, která je zároveň autorem 
zastřešení nástupišť přilehlého vlakového nádraží a přístřešku na výstupu z nádražního podchodu 
v ul. Dr. Vališe v Kuřimi. Tato firma dlouhodobě spolupracuje se Správou železniční dopravní cesty 
s.o., se kterou bude třeba projekt zastřešení koordinovat z důvodu polohy stavby v ochranném pásmu 
dráhy, dále pak z důvodu návazností a konstrukčního uspořádání na výpravní budovu nádraží. 
Projekční firma předložila městu cenovou nabídku na zpracování studie zastřešení včetně vizualizace 
a předběžným odhadem nákladů na výstavbu zastřešení. 
 
OI navrhuje uzavřít smluvní vztah na vypracování studie za účelem posouzení proveditelnosti, 
estetičnosti a cenové náročnosti projektu zastřešení. 
 
Akce bude financovaná z ORG 1385 „Dopravní terminál Kuřim“. 
 
Přílohy: A - studie přednádražních prostor 
 
Přijaté usnesení: 158/2019 - RM schvaluje v souladu se směrnicí S4/2018/RM o zadávání 

veřejných zakázek malého rozsahu odlišný postup při výběru zhotovitele na akci 
„Dopravní terminál Kuřim - studie zastřešení“ a schvaluje uzavření smluvního 
vztahu se společností mmcité+ a.s., Bílovice 519, 687 12 Bílovice, IČ 25330781 za 
cenu 105.000 Kč bez DPH (tj. 127.050 Kč s DPH) ve věci vypracování prováděcí 
studie. 

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

10. Rozhodnutí o přidělení zakázky města Kuřimi - Úvoz, obnova 
uličního prostoru 
(Předkladatel: Mgr. Ing. Drago Sukalovský, zpracovatel: Ing. Pavla Kubová) 
 
Název akce:   „Kuřim, ul. Úvoz - obnova uličního prostoru“ 
Evidenční číslo zakázky: VZ-OI-2019-002 
Veřejná zakázka:   na stavební práce zadaná formou zjednodušeného podlimitního řízení 
 
Předkládáme Radě města Kuřimi k odsouhlasení výsledek hodnocení uvedený ve Zprávě 
o hodnocení nabídek a v Posouzení splnění podmínek účasti v zadávacím řízení vybraného 
dodavatele na veřejnou zakázku s názvem „Kuřim, ul. Úvoz - obnova uličního prostoru“ a dále 
předkládáme Radě města Kuřimi ke schválení uzavření Smlouvy o dílo se společností Skanska a.s., 
se sídlem Křižíkova 682/34a, Karlín, 186 00 Praha 8, IČ 26271303 (dále jen „Účastník“), která 
předložila nejvhodnější nabídku v celkové hodnotě 7.242.111 Kč bez DPH, tj. 8.762.955 Kč vč. DPH. 
V  roce 2018 proběhla v ulici Úvoz realizace rekonstrukce vodovodního řadu. Povrch rýhy byl 
zapraven pouze provizorně. Od poloviny dubna do května roku 2019 proběhne přeložka NN spol. 
EON a veřejného osvětlení ze vzduchu do země. Vzhledem k tomu, že po těchto akcích velká část 
zpevněných ploch zanikne, je potřeba tyto plochy ve stávajících poměrech obnovit. Zahájení 
stavebních prací na obnově uličního prostoru je naplánováno nejdříve na začátek června a dokončení 
nejpozději do konce listopadu 2019. 
 



 
 

 

6 

 
Posouzení splnění podmínek účasti v zadávacím řízení vybraného dodavatele (I. část): 
Město zastupuje a administraci veřejné zakázky provádí v souladu se zákonem o zadávání veřejných 
zakázek pro výkon zadavatelských činností paní Renata Petrželová, se sídlem xxxxxxxxxxxx, 783 49 
Lutín, IČ 02127288. 
Základním hodnotícím kritériem pro zadání veřejné zakázky byla nejnižší cenová nabídka. Při 
posouzení nabídek bylo zjištěno, že Účastník, který se umístil na prvním místě dle hodnocení, 
předložil ve své nabídce smlouvu o dílo v původním znění. Byl požádán o doplnění nabídky - 
předložení smlouvy ve znění dle vysvětlení zadávací dokumentace č. 2. Dne 25. 3. 2019 Účastník 
smlouvu v požadovaném znění elektronicky doložil a tím splnil veškeré podmínky účasti v zadávacím 
řízení. Posouzení splnění podmínek účasti v zadávacím řízení vybraného Dodavatele (II. část) je 
uvedeno v příloze č. B. 
 
Realizace akce ve výši 8.762.955 Kč bude hrazena z ORG 1411000000 „Rekonstrukce komunikace 
a VO“. 
 
Přílohy: A - zpráva o hodnocení nabídek 

B - posouzení splnění podmínek II 
C - návrh smlouvy o dílo 

 
Přijaté usnesení: 159/2019 - RM souhlasí s výsledkem hodnocení uvedeným ve Zprávě 

o hodnocení nabídek a v Posouzení splnění podmínek účasti v zadávacím řízení 
vybraného dodavatele na veřejnou zakázku na stavební práce zadanou formou 
zjednodušeného podlimitního řízení s názvem „Kuřim, ul. Úvoz - obnova uličního 
prostoru“ a schvaluje uzavření smlouvy o dílo se společností Skanska a.s., se 
sídlem Křižíkova 682/34a, Karlín, 186 00 Praha 8, IČ 26271303, která předložila 
nejvhodnější nabídku v celkové hodnotě 7.242.111 Kč bez DPH, tj. 8.762.955 Kč 
vč. DPH. 

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

11. Schválení dodatku č. 80 Nájemní a provozní smlouvy 
s Brněnskými vodárnami a kanalizacemi, a.s. 
(Předkladatel: Ing. Jan Vlček, MSc., zpracovatel: Ing. Pavla Kubová) 
 
Odbor investiční předkládá Radě města Kuřimi ke schválení návrh Dodatku č. 80 Nájemní a provozní 
smlouvy o provozování vodovodů a kanalizací pro veřejnou potřebu uzavřenou s Brněnskými 
vodárnami a kanalizacemi, a.s., schválenou usnesením Zastupitelstva města Kuřimi dne 16. 4. 2002 
(č. 1041/2002), dále jen „Dodatek“. 
 
Tímto Dodatkem město Kuřim pronajímá na dobu neurčitou majetek, který je součástí realizace 
staveb: 
 

· „Městská sportovní hala v Kuřimi - 0. etapa - IO 201- Prodloužení vodovodního řadu“ 
 

Technický popis: tvárná litina DN 100, délka 257,1 m; 
Umístění na parc. č.: 2983/1, 2985/2, 2971/253, 2971/73; 
Stavební povolení: MK/8733/15/OSVO z 26. 5. 2015, MK/1709/10/OSŽP z 25. 1. 2018; 
Kolaudační souhlas: MK/15236/18/OSŽP z 5. 9. 2018; 
Investiční náklady na realizaci: 1.551.061 Kč bez DPH. 

 
· „Kuřim, ul. Úvoz - rekonstrukce vodovodu“ 

 
Technický popis: tvárná litina DN 150, délka 297,6 m; 
Umístění na parc. č.: 320/1, 247/4, 113/1, 37, 288/1, 248, 113/8; 
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Stavební povolení: MK/7306/18/OSŽP ze dne 24. 4. 2018; 
Kolaudační souhlas: MK/1828/19/OSŽP ze dne 29. 1. 2019; 
Investiční náklady na realizaci: 5.477.303 Kč bez DPH. 

 
Přílohy: A - návrh dodatku 
 
Přijaté usnesení: 160/2019 - RM schvaluje uzavření Dodatku č. 80 Nájemní a provozní smlouvy 

o provozování vodovodů a kanalizací se společností Brněnské vodárny 
a kanalizace, a.s., se sídlem Pisárecká 555/1a, Pisárky, 603 00 Brno, 
IČ 26347275, kterým město Kuřim pronajímá majetek pořízený v rámci akcí 
„Městská sportovní hala v Kuřimi - 0. etapa - IO 201- Prodloužení vodovodního 
řadu“ a „Kuřim, ul. Úvoz - rekonstrukce vodovodu“ v celkové výši 7.028.364 Kč bez 
DPH, tj. 8.504.321 Kč vč. DPH. 

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

31. Rekonstrukce zahrady v přírodním stylu při MŠ Kuřim - 
vyhodnocení VŘ 
(Předkladatel: Ing. Petr Ondrášek, zpracovatel: Ing. Renata Havlová) 
 
Název (předmět) zakázky:  „Rekonstrukce zahrady v přírodním stylu při MŠ Kuřim“ 
Evidenční číslo v knize zakázek: 4/2018 (IV-OI-2019-005) 
Zajišťující odbor (ZO): OI 
 
Podle vnitřní směrnice S4/2018/RM ZADÁVÁNÍ VEŘEJNÝCH ZAKÁZEK MALÉHO ROZSAHU, bylo 
realizováno zadávací řízení na zakázku „Rekonstrukce zahrady v přírodním stylu při MŠ Kuřim“. 
Výběrové řízení pro zakázku bylo realizováno v limitu nad 500 tis. Kč.  
 
Výzva k podání nabídky byla dne 12. 3. 2019 zveřejněna na profilu zadavatele v Národním 
elektronickém nástroji (tzv. systému NEN) na adrese: <https://nen.nipez.cz/profil/kurim>. 
Požadavek na podání nabídky byl v elektronické nebo písemné. Otevírání obálek proběhlo 27. 3. 
2019. Na výzvu bylo upozorněno přes profil zadavatele 9 firem. Byla podána jen jedna nabídka. 
Otevírání obálky s nabídkou bylo provedeno hodnoticí komisí. 
 
Předpokládaná hodnota zakázky 881.000 Kč vč. DPH. Bohužel tuto hodnotu firma překročila o 292 
tis., ale komise doporučuje firmu nevylučovat z výběrového řízení z důvodů dotace ze Státního fondu 
životního prostředí, Výzvy č. 16/2017 „Prioritní oblast 6. enviromentální prevence, Podoblast 6.1. 
Enviromentální vzdělávání a osvěta“ v celkové výši 748.151 Kč. Zbylá část bude hrazena 
z investičního fondu mateřské školy. 
Hodnoticí komise doporučuje radě města jedinou nabídku předloženou společností STROMMY 
COMPANY, s.r.o., Andělská Hora č.p. 143, 793 31 Andělská Hora, IČ 01919652, s nejnižší 
nabídkovou cenou 968.759,65 Kč bez DPH (tj. 1.172.199,18 Kč vč.DPH). 
 
Přílohy: A - protokol 

B - SoD MŠ zahrady 
 
Přijaté usnesení: 161/2019 - RM souhlasí s výsledkem hodnocení uvedeným v protokolu o otevírání 

obálek a hodnocení nabídek na zakázku malého rozsahu s názvem „Rekonstrukce 
zahrady v přírodním stylu při MŠ Kuřim“ a schvaluje uzavření smlouvy o dílo se 
společností STROMMY COMPANY, s.r.o., Andělská Hora č. p. 143, 793 31 
Andělská Hora, IČ 01919652, která předložila nabídku v celkové hodnotě 
968.759,65 Kč bez DPH (tj. 1.172.199,18 Kč vč. DPH). 

Hlasováno 
Pro: 5 (D. Sukalovský, P. Ondrášek, J. Vlček, L. Ambrož, M. Vlk). 
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32. Revitalizace předprostoru MŠ Komenského - zahájení VŘ3 
(Předkladatel: Ing. Petr Ondrášek, zpracovatel: Ing. Renata Havlová) 
 
Zahájení zadávacího řízení na výběr dodavatele veřejné zakázky města Kuřimi 
Název (předmět) zakázky:  „Revitalizace předprostoru MŠ Komenského“ 
Evidenční číslo v knize zakázek: 1/2019 (IV-OI-2019-006) 
Zajišťující odbor (ZO): OI 
 
Předmětem tohoto zadávacího řízení je veřejná zakázka malého rozsahu na stavební práce pro MŠ 
Kuřim, Komenského 1011, parc. č. 2301/1. Rozsah stavebních úprav je vymezen projektovou 
dokumentací, kterou zpracovala společnost 7points, s.r.o. architektonická kancelář Archlive, 
v 07/2017. 
 
Zahájení akce se předpokládá 1. 7. 2019. 
Předpokládané dokončení a předání díla do 6. 8. 2019. 
 
Předpokládaná hodnota zakázky 1.700.000 Kč vč. DPH. 
 
Předmětem díla bude revitalizace předprostoru MŠ Komenského - Kuřim, Komenského 1011, 
spočívající ve výměně oplocení a vytvoření části nového oplocení, sanaci stávající zídky a venkovního 
schodiště, vytvoření krytého prostoru před oběma vchody do MŠ, novém uspořádání pochůzích ploch 
a zeleně včetně nového materiálu pochůzích ploch, doplnění předprostoru novou drobnou i větší 
vzrostlou zelení a novým mobiliářem. 
Hodnoticí kritérium veřejné zakázky je nejnižší nabídková cena. 
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. 
Realizace zakázky bude hrazena z investičního fondu mateřské školy. 
 
Přílohy: A - výzva 

B – smlouva o dílo 
 
Přijaté usnesení: 162/2019 - RM schvaluje zahájení zadávacího řízení na výběr zhotovitele veřejné 

zakázky na stavební práce „Revitalizace předprostoru MŠ Komenského“ a dále 
schvaluje znění výzvy k podání nabídky. 

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

33. Park Havlíčkova - stavba“ - schválení dodatku č. 1 
(Předkladatel: Ing. Petr Ondrášek, zpracovatel: Ing. Moris Réman) 
 
Název (předmět) zakázky:   „Park Havlíčkova - stavba“ 
Evidenční číslo v knize zakázek: IV-OI-2018-008 
Zajišťující odbor (ZO):    OI 
 
Na základě usnesení RM č. 433/2018 ze dne 21. 8. 2018 byla uzavřena Smlouva o dílo na stavební 
práce se společností MTc-stav s.r.o. ze dne 5. 9. 2018. 
 
Tento dodatek č. 1 SoD se týká těchto ustanovení: 

1)  V průběhu realizace bylo třeba upravit rozsah stavebních prací, což je popsáno ve 
změnových listech v příloze. 

 Původní cena díla s DPH  2.970.624 Kč 
Změnové listy s DPH   - 219.654  Kč 
Nová cena díla s DPH   2.750.970 Kč 



 
 

 

9 

 
 

2) S cílem zajistit možnost užívání zpevněných ploch parku pro veřejnost v době, kdy bude 
probíhat péče o zeleň ze strany zhotovitele, dojde k dílčímu předání stavební části díla. Toto 
je ošetřeno novým ustanovením v článku 8 Předání a převzetí díla, tohoto dodatku. 

 
Akce bude financována z ORG 1391 000 000. 
 
Přílohy: A – smlouva o dílo 

B - změnové listy 
 
Přijaté usnesení: 163/2019 - RM schvaluje uzavření dodatku č. 1 ke Smlouvě o dílo č. 2018/D/0093 

na stavbu "Park Havlíčkova - stavba" s dodavatelem společností MTc-stav s.r.o., 
Slunečná 480/4, 634 00 Brno, IČ 25538543, kde nová cena díla bude 
2.273.528,87 Kč bez DPH (tj. 2.750.969,93 Kč s DPH). 

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

34. „Město Kuřim - ZŠ Kuřim - vybudování nových výukových 
kapacit - III. etapa“ - Dodatek č. 1 - autorský dozor 
(Předkladatel: Ing. Petr Ondrášek, zpracovatel: Ing. Olga Hanáková) 
 
V současné době zajišťuje společnost 7points s.r.o. autorský dozor (dále jen “AD“) na stavbě „Město 
Kuřim - ZŠ Kuřim - vybudování nových výukových kapacit - III. etapa“, s termínem ukončení výkonu 
AD vydáním kolaudačního souhlasu. Dle smlouvy o dílo č. 2017/D/0100, článku IX Cena díla, platební 
podmínky, odstavce 4, je stanovena cena za výkon AD ve výši 125.000 Kč bez DPH za lhůtu 10 
měsíců. Lhůta byla stanovena na základě tehdy předpokládané doby realizace stavby. Vzhledem 
k prodloužení termínu dokončení stavebních prací do 30. 06. 2019 a předpokládanému termínu 
kolaudace v srpnu 2019 je potřeba zohlednit v ceně za AD navýšení lhůty na výkon AD o 6 měsíců 
a s tím související navýšení ceny o 75.000 Kč bez DPH (tj. 90.750 Kč vč. DPH). 
 
Odbor investiční žádá Radu města Kuřimi o schválení Dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo č. 2017/D/0100, 
jehož předmětem je navýšení ceny za výkon autorského dozoru. 
 
Přílohy: A - dodatek č. 1 
 
Přijaté usnesení: 164/2019 - RM schvaluje uzavření Dodatku č. 1 ke Smlouvě o dílo č. 2017/D/0100 

na zakázku „Město Kuřim - ZŠ Kuřim - vybudování nových výukových kapacit - 
III. etapa“ se společností 7points s.r.o., Blanenská 355/117, 664 34 Kuřim, 
IČ 28323793, který spočívá v navýšení ceny za výkon autorského dozoru ve výši 
75.000 Kč bez DPH (tj. 90.750 Kč vč. DPH), z důvodu dle zápisu. 

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

35. Smlouva o užívání parkoviště „Sportovní areál v Kuřimi“ 
(Předkladatel: Ing. Petr Ondrášek, zpracovatel: Ing. Petr Ondrášek) 
 
V rámci investiční akce „Sportovní areál v Kuřimi“ bylo podle plánovací smlouvy realizováno stavební 
povolení současně pro více investorů. Součástí investiční akce jsou také plochy parkovišť, jejichž 
investorem je společnost KSK Precise Motion, a.s., proto je předložena přiložená dohoda o převodu 
některých práv a povinností ze stavebního povolení, které se týkají parkoviště označeného v projektu 



 
 

 

10 

jako IO 111. Následně bude uzavřená také předjednána dohoda, která bude upravovat provozování 
tohoto parkoviště tak, aby sloužilo v určených časech také pro veřejnost. 
 
Převodce je na základě Stavebního povolení pro stavbu „Sportovní areál v Kuřimi“, které bylo vydáno 
dne 18. 9. 2018, MěÚ Kuřim, Odborem dopravy pod čj. MK/16025/18/OD a nabylo právní moci dne 
18. 10. 2018 (dále jen „Stavební povolení“) mimo jiné oprávněn k realizaci parkoviště na pozemcích 
parc. č. 2971/39, 2971/257, 2971/254 a 4407/5 k. ú. Kuřim, ve Stavebním povolení označeném jako 
IO 111 Parkoviště KSK Precise Motion, a.s. Vlastníkem dotčených pozemků je společnost KSK 
Precise Motion, a.s. Plánované zahájení stavby je v průběhu měsíce dubna 2019 a ukončení v červnu 
2019. OI doporučuje radě města schválit tuto dohodu. 
 
Rada města Kuřimi na svém jednání dne 27. 3. 2019 schválila usnesení ve znění: 
153/2019 
Rada města schvaluje uzavření Dohody o převodu některých práv a povinností ze stavebního 
povolení k akci „Sportovní areál v Kuřimi“ se společností KSK Precise Motion, a.s., se sídlem 
Blanenská 1277/37, 664 34 Kuřim, IČ 24782947. 
 
Nyní je předložen RM Kuřimi ke schválení návrh smlouvy o užívání parkoviště. 
 
Přílohy: A - smlouva o užívání parkoviště 
 
Přijaté usnesení: 165/2019 - RM schvaluje uzavření smlouvy o užívání parkoviště k akci „Sportovní 

areál v Kuřimi“ se společností KSK Precise Motion, a.s., se sídlem Blanenská 
1277/37, 664 34 Kuřim, IČ 24782947. 

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

36. Autobusová zastávka Díly za sv. Jánem – schválení Dohody 
o postoupení záruky 
(Předkladatel: Mgr. Ing. Drago Sukalovský, zpracovatel: Michaela Juránková Hrbková) 
 
Dne 4. 2. 2019 uzavřelo město Kuřim s Jihomoravským krajem Darovací smlouvu č. 2019/B/0005, 
jejímž předmětem je převod části stavby v rozsahu zastávkového zálivu o celkové délce 58 m a šířce 
3 m, situovaného na silnici č. II/358, pozemku p. č. 432/1 k. ú. Kuřim Jihomoravskému kraji, jehož při 
předání stavby dle výše uvedené Darovací smlouvy zastupuje příspěvková organizace SÚS JMK. 
Součástí dokumentace k předávané stavbě má být podle čl. IV. Darovací smlouvy doklad o zárukách, 
který je přílohou tohoto příspěvku. 
 
OI doporučuje schválit předloženou dohodu. 
 
Přílohy: A - dohoda o postoupení záruky 
 
Přijaté usnesení: 166/2019 - RM schvaluje uzavření Dohody o postoupení záruky pro stavbu 

Autobusová zastávka Díly za sv. Jánem (ve směru Kuřim) s Inženýrskými stavbami 
Brno, spol. s r.o., Hudcova 588/70b, 621 00 Brno - Medlánky, IČ 41601645 
a Jihomoravským krajem, Žerotínovo náměstí 449/3, 601 82 Brno, IČ 70888337, 
zastoupeným příspěvkovou organizací SÚS JMK. 

Hlasováno 
Pro: 5 (D. Sukalovský, P. Ondrášek, J. Vlček, L. Ambrož, M. Vlk). 
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37. Nařízení města Kuřimi č. 1/2019, kterým se zrušuje Nařízení 
města Kuřimi č. 2/2018 
(Předkladatel: Ing. Petr Ondrášek, zpracovatel: Ing. Silvie Ondrášková) 
 
RM je předkládáno k vydání nové Nařízení města Kuřimi č. 1/2019, kterým se zrušuje Nařízení města 
Kuřim č. 2/2018, kterým se vymezují úseky místních komunikací a chodníků, na kterých se pro jejich 
malý dopravní význam nezajišťuje sjízdnost a schůdnost odstraňováním sněhu a náledí, a kterým se 
stanovuje rozsah, způsob a lhůty odstraňování závad ve schůdnosti chodníků, místních komunikací 
a průjezdních úseků silnic, vydané usnesením Rady města Kuřimi č. 642/2018 dne 19. 12. 2018. 
 
K nařízení města Kuřimi č. 2/2018 zaslal dne 21. 2. 2019 své připomínky Krajský úřad 
Jihomoravského kraje. Vzhledem k tomu, že toto nařízení se týká zimního období, bude na podzim 
tohoto roku v případě potřeby Radě města Kuřimi předloženo nové nařízení upravující tuto oblast, 
které bude reflektovat již zmíněné připomínky krajského úřadu. 
 
V tuto chvíli je třeba nařízení č. 2/2018 zrušit, a to vydáním zrušovacího nařízení č. 1/2019. 
 
Přílohy: A - nařízení města Kuřimi 2019 1 zrušovací nařízení chodníky 
 
Přijaté usnesení: 167/2019 - RM vydává na základě ust. § 102 odst. 2 písm. d) zákona 

č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení) Nařízení města Kuřimi č. 1/2019, kterým 
se zrušuje Nařízení města Kuřimi č. 2/2018. 

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

38. Lokalita Kuřim - Záhoří - přepočet Generelu odvodnění 
(Předkladatel: Ing. Jan Vlček, MSc., zpracovatel: Ing. Pavla Kubová) 
 
Soukromý investor IMOS development otevřený podílový fond, se sídlem Pobřežní 620/3, 186 00 
Praha, IČ 75160013 (dále jen „IMOS“) plánuje výstavbu dle platného územního plánu v lokalitě Kuřim 
- Záhoří (vizte příloha č. 1 - situace). 
 
Stavbou bude dotčena i kanalizační síť města. V rámci projednávání dokumentace pro územní 
rozhodnutí 1. etapy záměru výstavby s názvem "Obytný soubor Kuřim - Záhoří" se správcem povodí - 
Povodí Moravy, s. p., společností IMOS a provozovatelem stokové sítě - Brněnské vodárny 
a kanalizace, a.s., bylo za účasti zástupců města Kuřimi dohodnuto, že bude proveden přepočet 
Generelu odvodnění města Kuřimi (dále jen „GOMK“) ve vztahu k etapizaci výše uvedené výstavby. 
 
V návaznosti na výše uvedené podal obchodní ředitel společnosti IMOS městu Kuřimi dne 22. ledna 
2019 žádost o přepočet GOMK v rámci výstavby čtvrti Záhoří při přírůstku každých 500 obyvatel do 
cílového stavu 5.500 obyvatel pro lokalitu Záhoří. 
 
Vzhledem k tomu, že řešená jednotná kanalizace odvádí dešťové a splaškové vody i z lokality 
Podlesí, je předmětem smlouvy přírůstek každých 500 obyvatel do cílového stavu 1.500 obyvatel i pro 
tuto lokalitu. 
 
Na žádost zástupců města Kuřimi a na základě výše uvedeného požadavku předložila dne 18. 3. 2019 
společnost AQUA PROCON s.r.o., se sídlem Palackého třída 768/12, Královo Pole, 612 00 Brno, 
IČ 46964371 (zpracovatel GOMK) cenovou nabídku na zpracování prací, viz předmět návrhu smlouvy. 
 
Vzhledem k tomu, že pořizovatelem GOMK je město Kuřim, rozhodly se smluvní strany uzavřít 
trojstrannou dohodu za podmínek uvedených ve "Smlouvě o dílo" (vizte příloha č. 2 - návrh smlouvy). 
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Předmět žádosti a smlouvy o dílo: 
 

· Přepočet jednotné stokové sítě po připojení splaškových vod: Z přepočtu bude patrný vliv 
nárůstu počtu obyvatel na stávající kanalizační síť města vč. nutnosti realizace podmiňujících 
investic. Investor žádá posoudit vliv přírůstku každých 500 obyvatel (tj. cca počet obyvatel 
1. etapy) do cílového stavu 5.500 obyvatel pro Záhoří a do cílového stavu 1.500 obyvatel pro 
Podlesí. 

 
· Návrh opatření na stokové síti jednotlivých etap pro dosažení požadavku zlepšení nebo 

zachování stávajícího stavu vzhledem k vodnímu toku. 
 
Cena za dílo: 
 
Přepočet jednotné stokové sítě města Kuřimi pro jednotlivé etapy ze dne 18. 2. 2019: 
280.000 Kč bez DPH   58.800 Kč DPH (21%)  338.800 Kč vč. DPH 
Návrh opatření na stokové síti města Kuřimi 
220.000 Kč bez DPH   46.200 Kč DPH (21%)  266.200 Kč vč. DPH 
Celkem: 500.000 Kč bez DPH      605.000 Kč vč. DPH 
 
Investor IMOS development následně vyjednal slevu ve výši 12% z původní nabídky: 
 
Přepočet jednotné stokové sítě města Kuřimi pro jednotlivé etapy ze dne 18. 3. 2019: 
246.400 Kč bez DPH   51.744 Kč DPH (21%)  298.144 Kč vč. DPH 
Návrh opatření na stokové síti města Kuřimi 
193.600 Kč bez DPH   40.656 Kč DPH (21%)  234.256 Kč vč. DPH 
Celkem: 440.000 Kč bez DPH      532.400 Kč vč. DPH 
 
Cenová nabídka obsahuje veškeré související náklady (cestovní náhrady, reprografické práce apod.). 
 
Investor IMOS development se v žádosti i ve smlouvě o dílo vyjádřil, že uhradí veškeré náklady 
spojené s výše uvedeným přepočtem a návrhem opatření na stokové síti. 
 
Přílohy: A - situace 

B - návrh smlouvy 
 
Přijaté usnesení: 168/2019 - RM schvaluje uzavření Smlouvy o dílo se společností AQUA PROCON 

s.r.o., se sídlem Palackého třída 768/12, Královo Pole, 612 00 Brno, IČ 46964371 
a společností IMOS development otevřený podílový fond, se sídlem Pobřežní 
620/3, 186 00 Praha 8, IČ 75160013, v celkové hodnotě 440.000 Kč bez DPH, tj. 
532.400 Kč vč. DPH, jejímž předmětem je přepočet Generelu odvodnění města 
Kuřimi po připojení rozvojové lokality Záhoří a pro stávající a rozvojovou část 
lokality Podlesí. Cenu za dílo se zavazuje uhradit v plné výši společnost IMOS 
development otevřený podílový fond společnosti AQUA PROCON s.r.o. 

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

39. Dopravní a technická infrastruktura sportovního areálu - 
trafostanice 
(Předkladatel: Ing. Petr Ondrášek, zpracovatel: Ing. Renata Havlová) 
 
V souvislosti s realizací akce žádá OI schválení Dodatku č. 4 ke smlouvě o dílo 2018/D/0085 se 
společností ELQA s.r.o., Blanenská 1856/6, 664 34 Kuřim, IČ 49977121. V průběhu stavby 
realizované na základě projektové dokumentace vyvstaly změny výstavby, které nebyly obsaženy 
v původní zadávací dokumentaci. 
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Změna související s tímto dodatkem spočívají v: 
- navýšení výkonu transformátoru 
- prodloužení trasy kabelového vedení pro bazén + nový metalický kabel KV TCEKPFL 5x4x0,8 

v celé trase a optooddělovač, vše pro ovládání trafostanice 
- nový kabel CYKY 4x35 pro propojení rozpojovací skříně s elektroměrem uvnitř budovy 
- uložení rezervní chráničky AROT 110 v částečné trase kabelového vedení pro bazén 

 
Návrh nově sjednaná cena dodatek č.3 

· Cena víceprací bez DPH  73.539,90 Kč 
· Cena méněprací bez DPH          0,00 Kč 
· cena Dodatku č. 4 celkem bez DPH  73.539,90 Kč 
·  DPH 21 %   15.443,38 Kč 
· Cena Dodatku č. 4 celkem  88.983,28 Kč 

 
Celková cena díla 

Cena díla dle Smlouvy bez DPH 984.840,57 Kč 
Cena Dodatku č. 1 bez DPH - 109.683,76 Kč 
Cena Dodatku č. 2 bez DPH 0,00 Kč 
Cena Dodatku č. 3 bez DPH 0,00 Kč 
Cena Dodatku č. 4 bez DPH 73.539,90 Kč 
Cena celkem bez DPH 948.696,71 Kč 
DPH 21 % 199.226,31 Kč 
Cena celkem včetně DPH: 1.147.923,02 Kč 

 
Dodatečné práce jsou nezbytné a změna dodavatele by znamenala technické, ekonomické a další 
obtíže. 
 
Přílohy: A - dodatek č. 4 
 
Přijaté usnesení: 169/2019 - RM schvaluje uzavření Dodatku č. 4 ke Smlouvě o dílo č. 2018/D/0085 

na zakázku „Dopravní a technická infrastruktura sportovního areálu - trafostanice“ 
se společností ELQA s.r.o., Blanenská 1856/6, 664 34 Kuřim, IČ 49977121 který 
spočívá v navýšení ceny díla o 88 983,28 Kč vč. DPH z důvodu dle zápisu. 

Hlasováno 
Pro: 5 (D. Sukalovský, P. Ondrášek, J. Vlček, L. Ambrož, M. Vlk). 
 
 
Z jednání odešel v 14:48 hod S. Bartoš a dostavila se Mgr. J. Viktorinová - vedoucí odboru 
majetkoprávního. 
 
 
 

2. Dohoda o ukončení nájemní smlouvy – SŽDC 
(Předkladatel: Mgr. Ing. Drago Sukalovský, zpracovatel: Ester Veselovská, DiS.) 
 
Město Kuřim je nájemcem části nádražní budovy v Kuřimi, ul. Farského č. p. 226 za účelem umístění 
informační skříňky pro nekomerční informace města, vizte příloha A. V průběhu loňského roku 
proběhla rekonstrukce nádražní budovy a její vlastník Správa železniční dopravní cesty, státní 
organizace, informoval město Kuřim, že pronajatá část budovy je nezpůsobilá dalšímu umístění 
informační skříňky. Proto SŽDC navrhuje ukončení nájemní smlouvy k 31. 12. 2018, dohodou, bez 
náhrady. Za rok 2018 bylo uhrazeno nájemné ve výši 226,12 Kč/rok. 
OMP doporučuje dohodou ukončit nájemní smlouvu č. 15/04 ze dne 14. 6. 2004 ke dni 31. 12. 2018, 
jelikož informační skříňka na budově není reálně umístěna přibližně od srpna 2018. 
 
Přílohy: A - foto 
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Přijaté usnesení: 170/2019 - RM schvaluje ukončení nájemní smlouvy č. 15/04 ze dne 14. 6. 2004, 
jejímž předmětem je pronájem části nádražní budovy v Kuřimi, ul. Farského č. p. 
226, postavené na pozemku parc. č. 1026 v k. ú. Kuřim, za účelem umístění 
informační skříňky pro nekomerční informace města, se Správou železniční 
dopravní cesty, státní organizací, se sídlem Praha 1 - Nové Město, Dlážděná 
1003/7, IČ 70994234, dohodou ke dni 31. 12. 2018. 

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

3. Vlastimil Vojta, Brno – žádost o pronájem pozemku – umístění 
včelstev 
(Předkladatel: Mgr. Ing. Drago Sukalovský, zpracovatel: Ester Veselovská, DiS.) 
 
Pan Vlastimil Vojta, bytem xxxxxxxxxxxxxxxxxx, Brno (důchodce, rodák z Kuřimi - Podlesí) požádal 
o pronájem části pozemku parc. č. 3424 v k. ú. Kuřim o výměře 20 m

2
 za účelem umístění včelstev - 

vizte příloha A. 
 
Jedná se o pozemek v lokalitě Opálenka - bývalý lom - vizte příloha B. Místní šetření bylo provedeno, 
místo zdokumentováno, město zde má vysázené stromky. 
 
Při určení výše nájemného OMP vycházel z ceny pronájmu zahrádek a pozemků za účelem umístění 
včelstev (např. v případě pana Vozdeckého či pana Vašíčka - tito však mají větší výměru pronajatých 
pozemků - činí nájemné 2 Kč/m

2
/rok). Roční nájemné tímto výpočtem (2 x 20) vychází na částku 

40 Kč. OMP však navrhuje roční nájemné ve výši 100 Kč (5 x 20) s roční valorizací, aby byly uhrazeny 
alespoň náklady spojené s administrativou. Nájemní smlouva bude uzavřena na dobu neurčitou 
s tříměsíční výpovědní lhůtou. Pan Vojta nabízí, že by stromky města mohl udržovat občasným 
obsečením, namísto stříkání postřiky proti plevelům. OMP doporučuje zveřejnit záměr na pronájem 
pozemku. 
 
Přílohy: A - situace 

B - foto 
 
Přijaté usnesení: 171/2019 - RM schvaluje záměr na pronájem části pozemku parc. č. 3424 v k. ú. 

Kuřim o výměře 20 m
2
 panu Vlastimilu Vojtovi, bytem xxxxxxxxxxxxxxxxxxx, Brno, 

od 1. 6. 2019 za cenu ve výši 5 Kč/m
2
/rok s roční valorizací, na dobu neurčitou 

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

4. Apeleka s.r.o. – pronájem pozemku- umístění automatu na mléko 
(Předkladatel: Mgr. Ing. Drago Sukalovský, zpracovatel: Ester Veselovská, DiS.) 
 
Dne 6. 3. 2019 si požádal pan Ing. Petr Kachlík, jednatel společnosti Apeleka s.r.o., se sídlem Rysova 
453/39, Medlánky, 621 00 Brno, IČ 27742539 o pronájem části pozemku parc č. 289/1 v k. ú. Kuřim za 
účelem umístění automatu na mléko, vizte příloha A. Rád by využil místo, kde již automat na mléko 
byl a provozovala ho společnost ZEPO Bořitov (smlouva ukončena výpovědí nájemce k 31. 12. 2018 
kvůli ztrátovosti provozu), tedy v sousedství pojízdného stánku s občerstvením Pepi Grill. Rozměry 
mlékomatu jsou 2,3m x 2,6m, tudíž by se jednalo o pronájem cca 6 m

2 
. Spotřeba el. energie automatu 

na mléko by byla měřena podružným elektroměrem, hrazena čtvrtletními zálohami a poté do 31. 3. 
následujícího roku vyúčtována. 
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RM dne 13. 3. 2019 projednala a schválila usnesení č. 125/2019: 
RM schvaluje záměr na pronájem části pozemku parc. č. 289/1 k. ú. Kuřim o výměře 6 m

2
 za účelem 

umístění a provozování automatu na čerstvé mléko společnosti Apeleka s.r.o., se sídlem Rysova 
453/39, Medlánky, 621 00 Brno, IČ 27742539, na dobu neurčitou s tříměsíční výpovědní lhůtou od 
1. 5. 2019 za nájemné 150 Kč/m

2
/měsíc s roční valorizací. 

 
Záměr byl v souladu se zákonem o obcích 15 dnů zveřejněn - bez připomínek. 
 
Přílohy: A - situace 

B – nájemní smlouva 
 
Diskuse: 
J. Vlček - jednal s vedoucí OD Albert o odstranění žlutého stánku u prodejny. Dle manažerky prodejny 
je umístění stánku sezónní záležitostí. Požádat Ing. Macka, zda by nezahájil řízení o odstranění. 
I zákazníci si stěžují, že řidiči přes stánek nevidí do křižovatky. 
P. Ondrášek - musíme stavebnímu úřadu doložit, odkdy je tam stánek umístěn a také kontakt na 
manažerku prodejny. 
J. Vlček - myslí si, že jednání s OD Albert bude zdlouhavé. Počká, zda se vedoucí prodejny do 
příštího týdne neozve. Pokud ne, tak zahájí jednání se stavebním úřadem. 
J. Viktorinová - bude čekat na pokyn. 
 
Přijaté usnesení: 172/2019 - RM schvaluje pronájem části pozemku parc. č. 289/1 k. ú. Kuřim 

o výměře 6 m
2
 za účelem umístění a provozování automatu na čerstvé mléko 

společnosti Apeleka s.r.o., se sídlem Rysova 453/39, Medlánky, 621 00 Brno, 
IČ 27742539, na dobu neurčitou s tříměsíční výpovědní lhůtou od 1. 5. 2019 za 
nájemné ve výši 150 Kč/m

2
/měsíc s roční valorizací. 

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

5. Martin Pleskač – smlouva o zrušení a zřízení věcného břemene 
(Předkladatel: Mgr. Ing. Drago Sukalovský, zpracovatel: Ing. Vladimíra Fidrmucová) 
 
Pan Martin Pleskač, bytem xxxxxxxxx, Kuřim, vlastník pozemků parc. č. 67/1 a parc. č. 67/2 vše v k. ú. 
Kuřim se snaží získat ke svým pozemkům stavební povolení pro výstavbu dvou rodinných domů - 
vizte př. A. V souvislosti s tímto záměrem zjistil, že pozemky jsou zatíženy věcným břemenem 
zřizování a provozování dvou kanalizačních stok (splaškové a dešťové) ve prospěch oprávněného - 
města Kuřimi. Věcné břemeno bylo zřízeno smlouvou č. 253/2004 ze dne 12. 10. 2005 v rozsahu 
geometrického plánu č. 1836-102/2004 - vizte př. B. Smlouva byla zapsána v katastru nemovitostí 
Katastrálním úřadem pro Jihomoravský kraj, Katastrální pracoviště Brno - venkov, pod spisovou 
značkou V 2140/2005-733 s právními účinky vkladu práva ke dni 12. 10. 2005. Šířka ochranného 
pásma ke kanalizační stoce dle této smlouvy činí 6,31 m. 
 
Brněnské vodárny a kanalizace, a.s., jako správce městské kanalizace, se v rámci vyjádření 
k zamýšlené výstavbě dvou rodinných domů vyjádřily s omezujícími podmínkami, které odpovídají 
šířce ochranného pásma 3,31 m pro jednotnou kanalizaci DN 300. 
 
Výše uvedenou nesrovnalost v šířce ochranných pásem OMP a OI prověřil s tímto výsledkem: 
 
V roce 2004 proběhla stavba „Rekonstrukce ul. Kout - II etapa, SO 301 kanalizace“. Dle projektové 
dokumentace, podle které bylo vydáno stavební povolení, měly být do pozemku parc. č. 67 (nyní 67/1 
a 67/2) uloženy dvě kanalizace dešťová a splašková. S tímto vlastník pozemku parc. č. 67 nesouhlasil 
a prosadil si změnu projektu před dokončením stavby, která spočívala v tom, že do pozemku parc. 
č. 67 byla uložena pouze jedna a to jednotná kanalizace (odpadní i dešťové vody odváděny společně). 
Nedopatřením byla smlouva o zřízení věcného břemene uzavřena podle budoucí smlouvy o zřízení 
věcného břemene, ve které figurovaly kanalizace dvě. 
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OMP a OI doporučuje stávající situaci napravit. Zbytečně široké ochranné pásmo zrušit (provést 
výmaz věcného břemene v katastru nemovitostí) a současně zřídit věcné břemeno nové v rozsahu GP 
č. 3675-37/2019 - vizte př. C. 
 
Dále bylo zjištěno, že ve spodní části pozemku parc. č. 67/1 k. ú. Kuřim je uložena jednotná 
kanalizační stoka DN 600/900, ke které není zřízeno žádné věcné břemeno. OMP a OI doporučují 
komplexní vyřešení zatížení pozemků v majetku pana Pleskače a zřízení věcného břemene i k této 
kanalizaci v rozsahu GP č. 3676-48/2019 - vizte př. D. 
Věcná břemena budou zřízena bezúplatně, na dobu neurčitou. 
 
Přílohy: A - situace 

B - GP 
C - GP 
D - GP 
E - návrh smlouvy 

 
Přijaté usnesení: 173/2019 - RM schvaluje výmaz věcného břemene, které bylo zřízeno ve 

prospěch města Kuřimi, jako oprávněného z věcného břemene, spočívajícího ve 
zřízení a provozování kanalizačních stok v části pozemků parc. č. 67/1 a 67/2 vše 
v k. ú. Kuřim, které vlastní Martin Pleskač, bytem xxxxxxxx, Kuřim, jako povinný 
z věcného břemene v rozsahu dle GP č. 1836-102/2004. Věcné břemeno je 
zapsáno v katastru nemovitostí Katastrálním úřadem pro Jihomoravský kraj, 
Katastrální pracoviště Brno - venkov, pod spisovou značkou V 2140/2005-733. 

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

5/1. Martin Pleskač – smlouva o zrušení a zřízení věcného břemene 
(Předkladatel: Mgr. Ing. Drago Sukalovský, zpracovatel: Ing. Vladimíra Fidrmucová) 
 
Přijaté usnesení: 174/2019 - RM schvaluje zřízení věcného břemene ve prospěch města Kuřimi, 

jako oprávněného z věcného břemene, spočívajícího v umístění a provozování 
jednotné kanalizace DN 300 v části pozemků parc. č. 67/1 a 67/2 vše v k. ú. Kuřim, 
které vlastní Martin Pleskač, bytem xxxxxxxxx, Kuřim jako povinný z věcného 
břemene v rozsahu dle GP č. 3675-37/2019. Věcné břemeno bude zřízeno 
bezúplatně, na dobu neurčitou. Náklady na jeho zřízení ponese povinný z věcného 
břemene. 

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

5/2. Martin Pleskač – smlouva o zrušení a zřízení věcného břemene 
(Předkladatel: Mgr. Ing. Drago Sukalovský, zpracovatel: Ing. Vladimíra Fidrmucová) 
 
Přijaté usnesení: 175/2019 - RM schvaluje zřízení věcného břemene ve prospěch města Kuřimi, 

jako oprávněného z věcného břemene, spočívajícího v umístění a provozování 
jednotné kanalizace DN 600/900 v části pozemku parc. č. 67/1 v k. ú. Kuřim, který 
vlastní Martin Pleskač, bytem xxxxxxxxx, Kuřim jako povinný z věcného břemene 
v rozsahu dle GP č. 3676-48/2019. Věcné břemeno bude zřízeno bezúplatně, na 
dobu neurčitou. Náklady na jeho zřízení ponese oprávněný z věcného břemene. 

Hlasováno 
Pro: 5 (D. Sukalovský, P. Ondrášek, J. Vlček, L. Ambrož, M. Vlk). 
 
 
Z jednání odešla v 15:03 hod Mgr. J. Viktorinová. 
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12. Dodatek č. 5 ke smlouvě o poskytování certifikačních služeb 
(Předkladatel: Mgr. Ing. Drago Sukalovský, zpracovatel: Bc. Radek Jízdný) 
 
Radě města je ke schválení předkládán dodatek č. 5 ke smlouvě o poskytnutí certifikačních služeb, 
jehož jedinou změnou je přidání osoby Tomáše Stejskala - informatika Městského úřadu Kuřim do 
seznamu pověřených osob za organizaci město Kuřim. Toto pověření je nezbytné pro výkon činností 
související s obnovou a vydávání nových certifikátů uživatelům MěÚ Kuřim. 
 
Přílohy: A - dodatek č. 5 ke smlouvě o poskytnutí certifikačních služeb 
 
Přijaté usnesení: 176/2019 - RM schvaluje zavření Dodatku č. 5 ke Smlouvě o poskytování 

certifikačních služeb evidenční číslo 601013-100026 ze dne 9. 2. 2006, týkající se 
změny pověřených osob certifikačních služeb. 

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

13. Vnitřní směrnice RM - Bezpečnost IT a ochrana osobních údajů 
(Předkladatel: Ing. Karel Torn CSc., zpracovatel: Marek Svoboda) 
 
Z důvodu potřeby jednoznačné definice a ukotvení provozního řádu Informačních a komunikačních 
technologií (ICT) v rámci systému vnitřních směrnic MěÚ Kuřim, zpracoval Odbor kancelář úřadu 
směrnici "Bezpečnost IT a ochrana osobních údajů", která mimo provozního řádu výpočetní techniky 
definuje základní bezpečnostní pravidla pro využívání informačních technologií na MěÚ a zabývá se 
také ochranou osobních údajů fyzických osob v rámci definovaného systému zpracování osobních 
údajů zohledňující přitom zejména Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 
27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném 
pohybu těchto údajů (GDPR), Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 910/2014 ze dne 
23. července 2014 o elektronické identifikaci a službách vytvářejících důvěru pro elektronické 
transakce na vnitřním trhu (eIDAS), zákon č. 365/2000 Sb., o informačních technologiích, zákon 
č. 499/2004 Sb., o archivnictví a spisové službě a zákon č. 297/2016 Sb., o službách vytvářejících 
důvěru pro elektronické transakce. 
 
Přílohy: A - směrnice č. S2 2019 RM Bezpečnost IT a ochrana osobních údajů 

B - příloha č. 1 vzor záznamu o činnosti zpracování osobních údajů 
C - příloha č. 2 záznamový list k žádosti subjektu údajů 
D - příloha č. 3 žádost o nastavení přístupů zaměstnance do IS MěÚ 

 
Přijaté usnesení: 177/2019 - RM schvaluje vnitřní směrnici č. S2/2019/RM Bezpečnost IT a ochrana 

osobních údajů s účinností od 15. 4. 2019. 
Hlasováno 
Pro: 5 (D. Sukalovský, P. Ondrášek, J. Vlček, L. Ambrož, M. Vlk). 
 
 
 

14. Vnitřní směrnice RM - Bezpečnostní směrnice IS RŽP pro 
uživatele 
(Předkladatel: Ing. Karel Torn CSc., zpracovatel: Marek Svoboda) 
 
Z důvodu metodického pokynu MPOČR a požadavku na začlenění Bezpečnostní směrnice IS RŽP 
pro uživatele do systému vnitřních směrnic úřadů s rozšířenou působností, předkládáme tuto vnitřní 
směrnici ke schválení RM v její nezměněné podobě. 
Zpracovatelem této směrnice je tým informačního systému Registru živnostenského podnikání 
(IS RŽP), firma ICZ a.s. Tento dokument slouží pouze pro vnitřní potřebu uživatelů pracujících 



 
 

 

18 

s aplikačním vybavením IS RŽP, z toho důvodu nebyl začleněn přímo do zpracované vnitřní směrnice 
MěÚ Kuřim Bezpečnost IT a ochrana osobních údajů. 
 
Přílohy: A - směrnice č. S3 2019 RM Bezpečnostní směrnice IS RŽP pro uživatele 
 
Přijaté usnesení: 178/2019 - RM schvaluje vnitřní směrnici č. S3/2019/RM Bezpečnostní směrnice 

IS RŽP pro uživatele s účinností od 15. 4. 2019. 
Hlasováno 
Pro: 5 (D. Sukalovský, P. Ondrášek, J. Vlček, L. Ambrož, M. Vlk). 
 
 
 

15. Zápis z 3. jednání komise školské 
(Předkladatel: Ing. Petr Ondrášek, zpracovatel: Mgr. Hana Němcová) 
 
Dne 18. 3. 2019 proběhlo třetí jednání Komise školské (dále jen „komise“) Rady města Kuřimi pro 
volební období 2018 - 2022 (zápis vizte příloha A). Třetí jednání komise, dle schváleného plánu 
jednání, proběhlo v budově Základní školy, Kuřim, Jungmannova 813, okres Brno - venkov, 
příspěvkové organizace. 
 
Na druhém jednání byli členové komise seznámeni s návrhem plánů investic škol, které byly 
předloženy radě města. V souvislosti s tím navrhli členové komise ředitelům školských příspěvkových 
organizací, že každé další jednání komise proběhne v jedné z budov škol (místa konání viz níže), a to 
z důvodu seznámení se s investičními návrhy ředitelů na místě. Tak bude komise moci požadavky 
škol lépe posoudit, vyjádřit se k nim a doporučit radě města ke schválení. 
 
TERMÍNY JEDNÁNÍ VŽDY V PONDĚLÍ V 17:00 HOD: 
Březen:  18. 3. 2019 v budově ZŠ Kuřim, Jungmannova 813/5 
Květen:  27. 5. 2019 v budově ZŠ Kuřim, Tyršova 1255/56, na odloučeném pracovišti 

Komenského 511/40 
Září:  23. 9. 2019 v budově MŠ Kuřim, Zborovská 887/5, na odloučeném pracovišti 

Komenského 1011/28 
Listopad:  18. 11. 2019 v budově SOŠ a SOU Kuřim, s.r.o., Křížkovského 48/2 
 
Komise školská nepřijala žádné usnesení. 
 
Přílohy: A – zápis č. 3 
 
Přijaté usnesení: 179/2019 - RM bere na vědomí zápis z 3. jednání komise školské ze dne 18. 3. 

2019. 
Hlasováno 
Pro: 5 (D. Sukalovský, P. Ondrášek, J. Vlček, L. Ambrož, M. Vlk). 
 
 
 

16. Zpráva o činnosti OSŽP za rok 2018 
(Předkladatel: Ing. Karel Torn, CSc., zpracovatel: Ing. František Macek) 
 
Oddělení stavební 
V loňském roce pracovalo stavební oddělení ve složení - vedoucí Ing. Jana Lekešová a referentky 
Marie Brothánková (dne 1. 7. 2018 odešla do důchodu a od 1. 9. 2018 ji nahradila Ing. Zuzana 
Svobodová) a Silvie Peřinová. Kromě agendy obecného stavebního úřadu, která je hlavní náplní 
tohoto oddělení, jsou zde dále prováděny zápisy stavebních objektů a adresních míst do RUIAN. Ing. 
Lekešová dále zajišťuje agendu státní památkové péče. Činnost obecného stavebního úřadu 
vykonává také vedoucí odboru. Administrativní pracovnice Radka Svobodová navíc zajišťuje také 
přidělování čísel popisných, evidenčních a orientačních nově zkolaudovaným stavbám v Kuřimi. 
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V loňském roce nebyla na výkon činnosti stavebního úřadu provedena žádná kontrola ze strany 
nadřízených orgánů (Krajský úřad JMK, Ministerstvo pro místní rozvoj). 
 
Příloha č. 1 - Tabulka ukazatelů činnosti stavebního úřadu poskytuje srovnání roků 2014 až 2018. 
Vzhledem k novele stavebního zákona, která vstoupila v platnost 1. 1. 2018, byla tabulka částečně 
upravena tak, aby zohledňovala nová rozhodnutí či opatření (společná povolení a společné souhlasy), 
které byly novelou zavedeny. Jedná se o řádky 6 a 10, které v minulých letech obsahovaly vodoprávní 
agendu. Ta je již od r. 2017 součástí tabulky ukazatelů činnosti oddělení životního prostředí (příloha 
č. 2). 
Z důvodu novely stavebního zákona je porovnání některých údajů s minulými lety problematické, 
přesto se dá v principu říci, že výkon stavebního úřadu v posledních letech je více méně konstantní 
bez větších výkyvů. Jediný výrazný nárůst byl v minulém roce v počtu kolaudačních souhlasů (řádek 
11). Byl způsoben tím, že v předchozích letech se rodinné domy a další menší stavby nekolaudovaly 
a jejich užívání se povolovalo přímo při závěrečné kontrolní prohlídce. V loňském roce se z důvodu 
nejasností po novele stavebního zákona stavební úřad přiklonil raději k vydávání kolaudačních 
souhlasů i u těchto menších staveb. Od r. 2019 se však vracíme k praxi předchozích let (kolaudační 
souhlasy u menších nebudou vydávány). 
U vyměřených správních poplatků (položka č. 16) se v loňském roce plně projevila novela zákona 
o správních poplatcích platná od 1. 9. 2017, kdy došlo k výraznému snížení správních poplatků za 
územní rozhodnutí o umístění el. vedení, vedení sítí elektronických komunikací, plynovodů 
a veřejného osvětlení, a to z 20 tisíc na jeden tisíc Kč. 
Porovnání výkonnosti stavebního úřadu s úřady obdobné velikosti v rámci ČR poskytuje tzv. 
Benchmarkingová iniciativa 2005. V naší velikostní skupině poskytlo údaje za rok 2018 celkem 11 
úřadů. Náš stavební úřad v celkovém počtu vydaných rozhodnutí, celkovém počtu správních úkonů 
mimo rozhodnutí a celkovém počtu kontrolních prohlídek (vždy počítáno na pracovníka úřadu) dosáhl 
prakticky průměrných výsledků, což svědčí o správném personálním nastavení stavebního úřadu. 
 
Oddělení životního prostředí 
V loňském roce pracovalo oddělení ve složení - vedoucí Ing. Martina Gibalová, která současně 
vykonává státní správu na úseku vodního hospodářství a na úseku ochrany zvířat proti týrání 
a veterinární péče. Státní správu na úseku ochrany zemědělského půdního fondu vykonává Mgr. 
Šárka Střítežská, na úseku nakládání s odpady DiS. Michaela Filková, na úseku ochrany ovzduší Ing. 
Linda Hladík Franková a referentku pro lesy, myslivost a ochranu přírody a krajiny vykonávala Ing. 
Lucie Boháčová. O agendu rybářství se referentky dělí dle potřeby. 
V loňském roce nebyla na výkon správních činností na jednotlivých úsecích oddělení životního 
prostředí provedena žádná kontrola ze strany nadřízených orgánů (Krajský úřad JMK, Česká inspekce 
životního prostředí, Ministerstvo zemědělství, Ministerstvo životního prostředí). 
Příloha č. 2 - Tabulka ukazatelů činnosti oddělení životního prostředí poskytuje porovnání vybraných 
ukazatelů od roku 2014. Z tabulky je patrné, že většina uváděných sledovaných ukazatelů je 
v podstatě konstantní. Nárůst je patrný zejména v počtu vydávaných komplexních vyjádření, počtu 
závazných stanovisek z hlediska odpadů a závazných stanovisek z hlediska ovzduší, která jsou 
v návaznosti na novelu stavebního zákona vydávaná ke každému stupni řízení stavebního úřadu. 
Porovnání výkonnosti oddělení ŽP s úřady obdobné velikosti v rámci ČR poskytuje tzv. 
Benchmarkingová iniciativa 2005. V naší velikostní skupině je celkem 12 úřadů. Oddělení se pohybuje 
kolem průměru v počtu vydaných rozhodnutí, závazných stanovisek a správních úkonů. 
 
Přílohy: A – tabulka ukazatelů 

B – vybrané ukazatele 
 
Přijaté usnesení: 180/2019 - RM bere na vědomí zprávu o činnosti Odboru stavebního a životního 

prostředí MěÚ Kuřim za rok 2018. 
Hlasováno 
Pro: 5 (D. Sukalovský, P. Ondrášek, J. Vlček, L. Ambrož, M. Vlk). 
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17. Zpráva o činnosti OSVP za rok 2018 
(Předkladatel: Ing. Karel Torn, CSc., zpracovatel: Bc. Taťána Sojková) 
 
Odbor sociálních věcí a prevence předkládá Radě města Kuřimi pravidelnou roční zprávu o činnosti 
odboru a vyhodnocení realizace priorit komunitního plánu sociálních služeb za předchozí kalendářní 
rok. 
 
Odbor sociálních věcí a prevence (dále také „OSVP") 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 2018 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 realizoval opatření a postupy v souladu s právními předpisy, 
metodikou MPSV i KÚ Jihomoravského kraje. 
 
K 31. 12. 2018 měl odbor 10 zaměstnanců s celkovým pracovním úvazkem 10,00. Samotný výkon 
přímé sociální práce v přenesené působnosti provádělo celkem 9 zaměstnanců, s úvazkem 6,6. 
Zbývající část úvazků připadá na výkon práce v samostatné působnosti obce. Jde o krizové řízení, 
komunitní plánování sociálních služeb, veřejné opatrovnictví a činnosti pro samosprávu města. 
 

Úsek sociální práce 
V roce 2018 bylo na odboru sociálních věcí a prevence Městského úřadu Kuřim poskytnuto komplexní 
sociální poradenství a sociální pomoc při řešení životních situací ve 349 případech, z toho s 232 
klienty se ve sledovaném roce pracovalo aktivně. Komplexní sociální poradenství včetně dávek 
sociální péče a pomoci bylo řešeno u 4 osob propuštěných z výkonu trestu odnětí svobody. Bylo 
zaevidováno celkem 42 osob ve VTOS. 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 pojistného a nepojistného systému ČR. 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.  
Poskytnuto bylo sociální poradenství také osobám anonymním. Bylo zaevidováno celkem 22 osob. 
Dvakrát v roce 2018, za asistence inspektora veřejného pořádku, bylo provedeno sociální šetření 
u osob bez přístřeší v jejich provizorním bydlení. Bylo zaevidováno 16 osob bez přístřeší.  
Osobě se zdravotním postižením bez možnosti bydlení a bez dostatečného finančního zajištění, toho 
času dlouhodobě hospitalizované ve zdravotnickém zařízení, se OSVP podařilo umístit v zařízení 
sociálních služeb. Jednalo se o osobu téměř neumístitelnou, bez osob blízkých a příbuzných, osobu 
ohroženou sociálním vyloučením.  
V roce 2018 bylo osobám se zdravotním postižením z ORP Kuřim vydáno celkem 63 kusů 
parkovacích průkazů. Držitelům průkazu ZTP bylo vydáno 50 parkovacích průkazů a držitelům 
průkazu ZTP/P bylo vydáno celkem 13 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 byly tyto Euroklíče zdarma distribuovány. Vzhledem k tomu, že 
v průběhu roku 2018 nebyly v ČR Euroklíče k dispozici, bylo distribuováno pouze 8 kusů Euroklíčů. 
 



 
 

 

21 

V září 2018 byla Ministerstvem pro místní rozvoj ČR provedena refundace částky za úhradu nákladů 
souvisejících s vypravením sociálního pohřbu, který zajistilo město Kuřim. 
Sociální pracovnice 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 a pomoc při zajištění pravidelných plateb nákladů na 
bydlení, dohled při zajištění péče o nezletilé zákonnými zástupci. 
V roce 2018 provedly sociální pracovnice 89 sociálních šetření u jednotlivců i v rodinách v rámci 
sociální práce a dále 107 návštěv a kontaktů v rámci veřejného opatrovnictví. Sociální pracovnice 
odboru podaly celkem 15 vyžádaných zpráv soudům a Policii ČR v rámci svých zákonných povinností 
souvisejících s poskytováním informací jiným subjektům. 
Cílenou motivací bylo zajištěno ubytování osobám ohroženým sociálním vyloučením, bez přístřeší, 
a to na ubytovnách. Jednalo se o osoby s dlouhodobě nepříznivým zdravotním stavem. 
Dne 25. října 2018 v budově Městského úřadu Kuřim proběhla humanitární sbírka materiální pomoci 
pro občanské sdružení Dům na půli cesty v Květné u Poličky. Toto zařízení je určeno mladým lidem, 
kteří po dosažení zletilosti odcházejí z dětských domovů či velkých pěstounských rodin, výchovných 
ústavů, nebo mladým lidem v obtížné životní situaci. Část sbírky byla také předána charitativním 
organizacím, které se starají o osoby ohrožené sociálním vyloučením. 
Pracovnice OSVP v rámci pomoci osobám sociálně slabým, zejména pak rodinám s dětmi, navázaly 
spolupráci s mateřským centrem KuřiMaTa. Z burz pořádaných mateřským centrem bylo předáno na 
odbor oblečení a hračky, které byly následně poskytnuty do potřebných rodin s dětmi. 
V rámci podporovaného bydlení došlo k uvolnění tzv. startovacího bytu, kdy stávající nájemce se 
z důvodu svého nového zaměstnání přestěhoval k rodinným příslušníkům. Aktivně, za pomoci své 
rodiny, se podílel na hledání pro něj vhodného bytu k získání do osobního vlastnictví. Startovací byt je 
připraven pro nového nájemce na dobu jednoho roku. 
Pracovnice z úseku sociální práce se také na Krajském úřadě Jihomoravského kraje pravidelně 
účastnily 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. 2018 celkem 5 162 dětí ve věku od 0 do 18 let. 
Pracovnice orgánu sociálně-právní ochrany dětí (OSPOD) evidovaly k 31. 12. 2018 celkem 316 
aktivních případů, v nichž řešily situaci 343 nezletilých dětí. Pracovnice OSPODu byly v roce 2018 
u 68 případů také ustanoveny kolizním opatrovníkem či poručníkem nezletilých dětí. Pracovnice 
OSPODu zastupovaly nezletilé děti při soudních jednáních u 144 případů. V roce 2018 bylo 
provedeno úsekem OSPOD celkem 289 sociálních šetření v rodinách, výchovných ústavech, dětských 
domovech, ve školách, školských zařízeních a jiných subjektech. 
Pokud se týká kurately dětí a mládeže, bylo v roce 2018 řešeno kurátorkou pro děti a mládež ve 
správním obvodu města Kuřimi celkem 55 velmi problémových případů nezletilých dětí, z toho šlo o 4 
případy páchání trestné činnosti, 5 případů z oblasti přestupků a 35 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 v roce 2018 aktivně využívaly metod sociální práce s klienty (případové 
konference), účastnily se intervizních a supervizních setkání (případových, týmových či individuálních) 
a také odborných porad na odboru sociálních věcí KÚ JMK v rámci jednotlivých odborností. 
Koncem roku 2018 začal OSPOD jednání se soudci Okresního soudu Brno-venkov, zástupci dalších 
ORP z okresu Brno-venkov a Břeclav a dalšími odbornými subjekty s cílem navázat spolupráci 
a připravit systém OSPOD na nový styl práce v rámci interdisciplinární spolupráce (Cochemský 
systém). 
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 2018 s HZS JmK, KÚ JmK, Krajským vojenským velitelstvím 
Brno, Povodím Moravy, Správou státních hmotných rezerv i obcemi správního obvodu, ale také 
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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 2018 kontrolu obcí ORP Kuřim 
v oblasti krizového řízení a zároveň byla obcím poskytována pravidelná metodická pomoc. 
Činnosti prevence a krizového řízení vykonával v roce 2018 jeden pracovník OSVP. 
Pracovníci OSVP také intenzivně a cíleně spolupracují s inspektorem veřejného pořádku, který 
pomáhá řešit nepříznivé situace spojené s výkonem SPOD a osob ohrožených sociálním vyloučením. 
 
Proces komunitní plánování 
V procesu komunitního plánování na území správního obvodu obce s rozšířenou působností Kuřim je 
hlavním cílem, a to 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 2018 byl naplňován 
5. komunitní plán sociálních služeb a souvisejících aktivit správního obvodu obce s rozšířenou 
působností Kuřim pro období 2018-2020. 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 2018 uzavřelo 
prostřednictvím odboru sociálních věcí a prevence na základě podaných žádostí celkem 
6 veřejnoprávních smluv o poskytnutí neinvestiční finanční podpory v celkové výši 165.146 Kč. Dotace 
byla poskytnuta žadatelům Unie ROSKA -reg.org. ROSKA BRNO-VENKOV, z.p.s., SPONDEA, o.p.s., 
DOTYK II, o.p.s., Diecézní charita Brno - Oblastní charita Rajhrad, Linka bezpečí, z.s. a Domov 
sv. Alžběty. 
 
Pro rok 2019 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 2018 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. 
 
Potravinová pomoc - v roce 2018 byla navázána spolupráce s Potravinovou bankou pro Brno 
a Jihomoravský kraj, z.s., v rámci které se budou distribuovat darované potraviny sociálně 
znevýhodněným občanům, nebo potřebným lidem, kteří žijí na hranici chudoby v ORP Kuřim. Aktivní 
spolupráce bude navázána v průběhu roku 2019. 
 
V rámci analýzy potřebnosti sociálních služeb v JMK se dne 10. 12. 2018 na MěÚ Kuřim uskutečnilo 
jednání Fokusní skupiny na téma Sociální bydlení, které moderovaly pracovnice společnosti AUGUR 
Consulting s.r.o. Výstupy z jednání budou předloženy Krajskému úřadu Jihomoravského kraje. 
 
Vyhodnocení priorit cílových skupin 5. komunitního plánu sociálních služeb a souvisejících 
aktivit správního obvodu obce s rozšířenou působností Kuřim pro období 2018-2020 
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Udržení a zkvalitnění pečovatelské služby ve správním obvodu ORP Kuřim a Rozšíření činnosti 
CSS Kuřim o ambulantní služby 
V rámci pečovatelské služby došlo v roce 2018 k navýšení úvazků o 1 pečovatelku. Od roku 2019 
bude služba také rozšířena o 1 úvazek pečovatelky. Od roku 2019 je od Jihomoravského kraje kladen 
požadavek na rozšíření doby poskytování služby od pondělí do neděle do 20 hodin. Vize Krajského 
úřadu Jihomoravského kraje na rok 2019 je taková, že služby, jako například zajištění stravy a úklidu, 
budou zajišťovány prostřednictvím komerčních poskytovatelů. V prostorách přízemí Domu 
s pečovatelskou službou bude zřízena nová sociální služba denní stacionář. Projektová dokumentace 
bere v úvahu i možnost využívání venkovní terasy uživateli. Předpokládaná kapacita služby je 
10 klientů. 
 
Zřízení odlehčovací služby pobytové pro dospělé v obci Lelekovice 
V roce 2018 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. Předpoklad zahájení 
provozu je ve druhé polovině roku 2019. Kapacita služby bude 18 klientů. 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“. 
 
Zajištění sociální služby tísňové péče 
V roce 2018 byla využívána 1 komunikační jednotka EMA_S, prostřednictvím které je zajišťována 
sociální služba tísňová péče pro seniory a osoby zdravotně postižené. V prosinci roku 2018 byla 
smlouva s uživatelem této služby ukončena, a to především z důvodu, že osoba vzhledem ke svému 
zdravotnímu stavu již nemohla být sama ve svém přirozeném sociálním prostředí. 
 
Podpora bezbariérovosti v Kuřimi 
V rámci této priority byly řešeny aktuální připomínky ze stran uživatelů. 
 
Poskytování pečovatelské a odlehčovací služby pro obyvatele městyse Veverská Bítýška 
Oblastní charitou Tišnov 
Město Veverská Bítýška i nadále spolupracovalo s Oblastní charitou Tišnov a financovalo tak 
poskytování pečovatelské a odlehčovací služby pro svoje obyvatele. 
 
Komunitní centrum v Kuřimi 
V prostorách bývalé kotelny na ulici Zahradní probíhaly v roce 2018 práce na přestavbu na seniorský 
klub. Vzhledem k technickému stavu budovy byl přepracováván projekt. Předpoklad pro dokončení 
prací a otevření seniorského klubu je předběžně v roce 2019. 
 
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. V případě, že 
všechno rodiny nevyužijí, spolupracuje se se šatníkem Diecézní charity Brno, který si zajistí odvoz 
věcí. 
 
Podpora vytváření vhodných životních podmínek pro fungování rodin a spoluvytváření 
prostředí příznivého rodině - Family Point 
V loňském roce bylo na Family Pointu doplněno vybavení, především o hračky a knížky. S Family 
Pointem v Brně probíhá aktivní spolupráce, pro rodiny s dětmi bylo uskutečněno školení na dávkový 
systém ČR. 
 
Podpora sociálních služeb zaměřených na práci s dětmi a mládeží v nepříznivé životní situaci - 
nízkoprahové zařízení pro děti a mládež 
V současné době nejsou uskutečňovány žádné aktivity. 
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Podporované bydlení 
OSVP má vyčleněn 1 malometrážní byt na ulici Wolkerova v Kuřimi, uzavírání nájemních smluv 
realizuje OSVP. 
 
Podpora a pomoc při zajištění ubytování, sociální poradenství 
Zde jsou nájemní smlouvy uzavírány odborem majetkoprávním, OSVP pracuje s klienty, poskytuje jim 
podporu. Vzhledem k tomu, že město Kuřim nedisponuje dostatečným množstvím sociálních bytů 
a také azylové domy mají naplněnou kapacitu, bude vedoucí OSVP na základě schváleného 
5. komunitního plánu sociálních služeb a souvisejících aktivit vyjednávat s představiteli města 
o vyčlenění 2 bytů. 
 
Domov pro seniory v Kuřimi 
I v průběhu roku 2018 se v Kuřimi uvažovalo o výstavbě domova pro seniory. Představa výstavby by 
byla v lokalitě Kolébka. Domov by byl pro kapacitu cca 100 až 120 klientů. Domov by poskytoval 
sociální služby domov pro seniory a domov se zvláštním režimem. 
 

Spolupráce OSVP s jinými subjekty 
V roce 2018 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 2018 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 XVIII. Regionální konferenci sociálních pracovníků pořádané FN Brno-
Bohunice. V roce 2018 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: 181/2019 - RM bere na vědomí „Zprávu o činnosti odboru sociálních věcí 

a prevence za rok 2018 a vyhodnocení priorit cílových skupin 5. komunitního plánu 
sociálních služeb a souvisejících aktivit správního obvodu obce s rozšířenou 
působností Kuřim pro období 2018-2020“. 

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

18. Poskytnutí veřejné podpory z rozpočtu města Kuřimi na 
poskytování sociálních služeb pro rok 2019 
(Předkladatel: Mgr. Ing. Drago Sukalovský, zpracovatel: Mgr. Aneta Štěpánková) 
 
V roce 2015 došlo ke změně zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších 
předpisů, v § 101a, kdy některé kompetence byly přesunuty z úrovně Ministerstva práce a sociálních 
věcí ČR na kraje. Kraje mají povinnost poskytnout finanční podporu pro poskytovatele sociálních 
služeb v souladu s pravidly Evropské unie. Aby se nejednalo o nedovolenou veřejnou podporu, je 
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nutné financovat služby formou vyrovnávací platby v souladu s Metodikou Ministerstva práce 
a sociálních věcí. 
 
Proces optimalizace sítě sociálních služeb reaguje na potřebu vytvořit udržitelnou a efektivní síť 
služeb nezbytných pro sociální stabilitu na území daných obcí i v celém kraji. Jihomoravský kraj proto 
požádal obce s rozšířenou působností o spolupráci na vytvoření návrhu minimální sítě sociálních 
služeb na okresní úrovni, která odráží priority jednotlivých ORP. Ke spolupráci byli přizváni zástupci 
politické reprezentace obcí s rozšířenou působností, vedoucí odborů sociálních věcí a koordinátoři 
komunitního plánování. 
 
V souvislosti s probíhajícími procesy optimalizace a síťování sociálních služeb byla přijata strategie 
v podobě Pravidel řízení o stanovení a přiznání finanční podpory Jihomoravského kraje pro léta 2019-
2020 v oblasti podpory poskytování sociálních služeb (příloha A), stanovující podíl obcí na 
spolufinancování stávajících sociálních služeb, a to ve výši: 
 

 služby odborného sociálního poradenství s převažující cílovou skupinou osob, které jsou obětmi 
domácího násilí nebo trestních činů nebo osoby s poruchami příjmu potravy: 10 %, 

 služby odborného sociálního poradenství pro ostatní cílové skupiny: 20 %, 

 služby sociální prevence (bez sociálně aktivizačních služeb pro rodiny s dětmi, sociálně 
aktivizačních služeb pro seniory a osoby se zdravotním postižením, nízkoprahových zařízení pro 
děti a mládež): 20 %, 

 služby sociální prevence: sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi, sociálně aktivizační služby 
pro seniory a osoby se zdravotním postižením, nízkoprahová zařízení pro děti a mládež: 30 %, 

 služby sociální péče (bez pečovatelské služby): 8 %, 

 pečovatelská služba: 22 %. 
 
Příloha B obsahuje Dodatek č. 1 k Pravidlům řízení o stanovení a přiznání finanční podpory 
Jihomoravského kraje pro léta 2019-2020 v oblasti podpory poskytování sociálních služeb. 
 
Dne 18. 9. 2018 usnesením č. 1116/2018 schválilo Zastupitelstvo města Kuřimi zařazení sociálních 
služeb, uvedených v příloze C, do své minimální sítě sociálních služeb a zároveň garantovalo těmto 
službám finanční spoluúčast.  
 
Příloha D obsahuje Veřejnoprávní smlouvu o poskytnutí veřejné podpory z rozpočtu města Kuřimi pro 
rok 2019. V příloze E je Žádost o poskytnutí individuální dotace z rozpočtu města Kuřimi. 
 
Přílohy: A – pravidla financování 2019-2020 

B – dodatek k pravidlům 
C - síť rok 2019 + max. výše v % 
D - smlouva 
E - žádost 

 
Přijaté usnesení: 182/2019 - RM schvaluje uzavření veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí veřejné 

podpory z rozpočtu města Kuřimi pro rok 2019 s poskytovatelem sociální služby 
DOTYK II, o.p.s., se sídlem Vídeňská 11/127, Přízřenice, 619 00 Brno, 
IČ 29277817 ve výši 10.955 Kč. 

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

19. Schválení sítě sociálních služeb pro rok 2020 
(Předkladatel: Mgr. Ing. Drago Sukalovský, zpracovatel: Mgr. Aneta Štěpánková) 
 
Proces optimalizace sítě sociálních služeb reaguje na potřebu vytvořit udržitelnou a efektivní síť 
služeb nezbytných pro sociální stabilitu na území daných obcí i v celém kraji. Jihomoravský kraj proto 
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požádal obce s rozšířenou působností o spolupráci na vytvoření návrhu minimální sítě sociálních 
služeb na okresní úrovni, která odráží priority jednotlivých ORP. 
 
Zákon č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů, ukládá krajům povinnost 
(§ 95 písm. h) „určovat síť sociálních služeb na území kraje, a přitom přihlížet k informacím obcí 
sděleným podle § 94 písm. f).“ Obec pak dle uvedeného legislativního vymezení „spolupracuje 
s krajem při určování sítě sociálních služeb na území kraje; za tím účelem sděluje kraji informace 
o kapacitě sociálních služeb, které jsou potřebné pro zajištění potřeb osob na území obce 
a spoluvytváří podmínky pro zajištění potřeb těchto osob“. 
 
JMK v návaznosti na výše uvedené legislativní požadavky požádal obce s rozšířenou působností 
o spolupráci na vytvoření návrhu sítě sociálních služeb na okresní úrovni, která odráží priority 
a potřeby jednotlivých ORP. Návrhem okresní sítě služeb se rozumí definice sociálních služeb a jejich 
kapacit, jejichž zachování je v daném území žádoucí, a které představují nepodkročitelný základ pro 
sociální stabilitu dané lokality. Zájem na udržení služeb zařazených do návrhu okresní sítě je 
deklarován ochotou obce/obcí podílet se na spolufinancování služeb podle podmínek stanovených 
JMK na příslušný rok. 
 
Sociální služby budou ze strany příslušných ORP řazeny do následujících kategorií: 

- skupina A: u služeb je doložena deklarace potřebnosti a spolufinancování v požadované výši 
stanovené JMK, 

- skupina C: u služeb je doložena deklarace potřebnosti, z objektivních důvodů však není 
možno služby financovat v požadované výši (zejména příspěvkové organizace kraje, 
jedinečné služby v kraji se zařízením v malých obcích, pobytové služby apod.). 

 
Příloha A jsou Pravidla pro tvorbu sítě sociálních služeb v Jihomoravském kraji pro rok 2020. V příloze 
B je uvedena Příloha č. 1a materiálu. Přílohou C je Síť sociálních služeb pro rok 2020. 
 
Přílohy: A - pravidla 

B - příloha č. 1a materiálu 
C – síť 2020 

 
Přijaté usnesení: 183/2019 - RM schvaluje zařazení sociálních služeb působících v ORP Kuřim, 

uvedených v příloze C, do sítě sociálních služeb pro rok 2020. 
Hlasováno 
Pro: 5 (D. Sukalovský, P. Ondrášek, J. Vlček, L. Ambrož, M. Vlk). 
 
 
 

20. Žádost o udělení souhlasu s uzavřením smlouvy o partnerství - 
MŠ Zborovská 
(Předkladatel: Ing. Petr Ondrášek, 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 Operačního programu potravinové a materiální 
pomoci, který vyhlásilo MPSV ČR. Z projektu JMK s názvem „Poskytování bezplatné stravy dětem 
ohroženým chudobou ve školách v Jihomoravském kraji V“. Pro školní rok 2018/2019 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 (vizte přílohy A, B). 
 
Přílohy: A - žádost o udělení souhlasu s partnerstvím 

B - příloha k žádosti o souhlas zřizovatele s partnerstvím 
 
Přijaté usnesení: 184/2019 - RM souhlasí s uzavřením smlouvy o partnerství s finančním 

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

Hlasováno 
Pro: 4 (P. Ondrášek, J. Vlček, L. Ambrož, M. Vlk) Zdržel se: 1 (D. Sukalovský). 
 
 
 

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

B - výkaz zisku a ztráty k 31. 12. 2018 
C - příloha k 31. 12. 2018 

 
Přijaté usnesení: 185/2019 - 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. 2018 Mateřské 
školy Kuřim, Zborovská 887, okres Brno - venkov, příspěvkové organizace, se 
sídlem Zborovská 887/5, 664 34 Kuřim, IČ 70988293. 

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

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

B - výkaz zisku a ztráty k 31. 12. 2018 
C - příloha k 31. 12. 2018 

 
Přijaté usnesení: 186/2019 - 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. 2018 Základní 
školy, Kuřim, Jungmannova 813, okres Brno - venkov, příspěvkové organizace, se 
sídlem Jungmannova 813/5, 664 34 Kuřim, IČ 70988285. 

Hlasováno 
Pro: 5 (D. Sukalovský, P. Ondrášek, J. Vlček, L. Ambrož, M. Vlk). 
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23. Schválení účetní závěrky k 31. 12. 2018 - ZŠ Tyršova 
(Předkladatel: Ing. Petr Ondrášek, 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. 
Ředitelka základní školy Mgr. Bc. Hana Kočevová předložila Radě města Kuřimi ke schválení účetní 
závěrku k 31. 12. 2018 (vizte přílohy A, B, C). 
Výkazy Rozvaha, Výkaz zisku a ztráty a Příloha ke dni 31. 12. 2018 se shodují s náklady, výnosy, 
výsledkem hospodaření příspěvkové organizace uváděné ve Zprávě o hospodaření za rok 2018. 
 
Přílohy: A - rozvaha k 31. 12. 2018 

B - výkaz zisku a ztráty k 31. 12. 2018 
C - příloha k 31. 12. 2018 

 
Přijaté usnesení: 187/2019 - 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. 2018 Základní 
školy Kuřim, Tyršova 1255, okres Brno - venkov, příspěvkové organizace, se 
sídlem Tyršova 1255/56, 664 34 Kuřim, IČ 49457888. 

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

24. Zpráva o hospodaření za rok 2018 - MŠ Zborovská 
(Předkladatel: Ing. Petr Ondrášek, 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 2018 (vizte příloha A, B). 
 
Náklady, výnosy i zlepšený výsledek hospodaření příspěvkové organizace se shodují s účetní 
závěrkou k 31. 12. 2018. 
 
Přílohy: A - zpráva o hospodaření za rok 2018 do 28. 3. 2019 

B - přílohy č. 1, 2 rozbor hospodaření 2016-2018, HČ a DČ, náklady, výnosy 
 
Přijaté usnesení: 188/2019 - RM bere na vědomí Zprávu o hospodaření za rok 2018 Mateřské školy 

Kuřim, Zborovská 887, okres Brno - venkov, příspěvkové organizace, se sídlem 
Zborovská 887/5, 664 34 Kuřim, IČ 70988293. 

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

25. Zpráva o hospodaření za rok 2018 - ZŠ Jungmannova 
(Předkladatel: Ing. Petr Ondrášek, 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 2018 (vizte příloha A, B). 
 
Náklady, výnosy i zlepšený výsledek hospodaření příspěvkové organizace se shodují s účetní 
závěrkou k 31. 12. 2018. 
 
Přílohy: A - zpráva o hospodaření za rok 2018 do 28. 3. 2019 

B - přílohy č. 1, 2 - rozbor hospodaření 2016-2018 HČ a DČ náklady výnosy do 28. 3. 2019 
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Přijaté usnesení: 189/2019 - RM bere na vědomí Zprávu o hospodaření za rok 2018 Základní školy, 
Kuřim, Jungmannova 813, okres Brno - venkov, příspěvkové organizace, se sídlem 
Jungmannova 813/5, 664 34 Kuřim, IČ 70988285. 

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

26. Zpráva o hospodaření za rok 2018 - ZŠ Tyršova 
(Předkladatel: Ing. Petr Ondrášek, zpracovatel: Mgr. Hana Němcová) 
 
Ředitelka základní školy Mgr. Bc. Hana Kočevová předložila Radě města Kuřimi, dle Článku 6 oddílu 
D odst. 16 písm. e) zřizovací listiny Zprávu o hospodaření za rok 2018 (vizte příloha A, B). 
 
Náklady, výnosy i zlepšený výsledek hospodaření příspěvkové organizace se shodují s účetní 
závěrkou k 31. 12. 2018. 
 
Přílohy: A - zpráva o hospodaření za rok 2018 

B - přílohy č. 1, 2 - rozbor hospodaření 2016-2018 HČ a DČ náklady výnosy 
 
Přijaté usnesení: 190/2019 - RM bere na vědomí Zprávu o hospodaření za rok 2018 Základní školy 

Kuřim, Tyršova 1255, okres Brno - venkov, příspěvkové organizace, se sídlem 
Tyršova 1255/56, 664 34 Kuřim, IČ 49457888. 

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

27. Návrh na rozdělení ZVH za rok 2018 do fondů - MŠ Zborovská 
(Předkladatel: Ing. Petr Ondrášek, 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) 
zřizovací listiny žádost o souhlas s rozdělením zlepšeného výsledku hospodaření za rok 2018 (dále 
jen „ZVH“) do fondů rezervního a odměn (vizte 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 2018 je 633,00 Kč. 
 
Návrh na rozdělení ZVH do fondů: 
a) Fond rezervní (min. 20% ZVH)   253,00 Kč (40%) 
b) Fond odměn (max. 80% ZVH)   380,00 Kč (60%) 
 
1. Stav fondů k 31. 12. 2018: 
a) Fond rezervní     1.082.698,71 Kč 
b) Fond odměn         257.578,85 Kč 
 
2. Stav fondů po rozdělení ZVH: 
a) Fond rezervní     1.082.951,71 Kč 
b) Fond odměn         257.958,85 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. 
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Příspěvková organizace v roce 2018, ani k dnešnímu dni 10. 4. 2019, nepožádala o posílení fondu 
investic převodem prostředků z fondu rezervního. 
 
Přílohy: A - příloha č. 3 rozdělení ZVH návrh i schválení 28. 3. 2019 
 
Přijaté usnesení: 191/2019 - RM schvaluje zlepšený výsledek hospodaření Mateřské školy Kuřim, 

Zborovská 887, okres Brno - venkov, příspěvkové organizace za rok 2018 
a souhlasí s jeho rozdělením do fondů dle návrhu. 

Hlasováno 
Pro: 4 (D. Sukalovský, P. Ondrášek, L. Ambrož, M. Vlk) Zdržel se: 1 (J. Vlček). 
 
 
 

28. Návrh na rozdělení ZVH za rok 2018 do fondů - ZŠ Jungmannova 
(Předkladatel: Ing. Petr Ondrášek, 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 2018 (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 2018 je 499.463,33 Kč. 
 
Návrh na rozdělení ZVH do fondů: 
a) Fond rezervní (min. 20% ZVH)   299.678,00 Kč (60%) 
b) Fond odměn (max. 80% ZVH)   199.785,33 Kč (40%) 
 
1. Stav fondů k 31. 12. 2018: 
a) Fond rezervní     460.652,93 Kč 
b) Fond odměn          4.328,00 Kč 
 
2. Stav fondů po rozdělení ZVH: 
a) Fond rezervní      760.330,93 Kč 
b) Fond odměn       204.113,33 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 2018, ani k dnešnímu datu 10. 4. 2019, nepožádala o posílení fondu 
investic převodem prostředků z fondu rezervního. 
 
Rozdělení ZVH do fondů v poměru 60%: 40% navrhuje příspěvková organizace právě z důvodu 
možného převodu prostředků z fondu rezervního do fondu investic. Část prostředků z fondu investic 
plánuje příspěvková organizace využít na rekonstrukci podlahy ve velké tělocvičně. 
 
Přílohy: A - příloha č. 3, rozdělení ZVH, návrh i schválení do 28. 3. 2019 
 
Přijaté usnesení: 192/2019 - RM schvaluje zlepšený výsledek hospodaření Základní školy, Kuřim, 

Jungmannova 813, okres Brno-venkov, příspěvkové organizace za rok 2018 
a souhlasí s jeho rozdělením do fondů dle návrhu. 

Hlasováno 
Pro: 5 (D. Sukalovský, P. Ondrášek, J. Vlček, L. Ambrož, M. Vlk). 
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29. Návrh na rozdělení ZVH za rok 2018 do fondů - ZŠ Tyršova 
(Předkladatel: Ing. Petr Ondrášek, zpracovatel: Mgr. Hana Němcová) 
 
Ředitelka Základní školy Kuřim, Tyršova 1255, okres Brno - venkov, příspěvkové organizace (dále jen 
ZŠT) Mgr. Bc. Hana Kočevová předložila Radě města Kuřimi, dle Článku 6 oddílu D odst. 16 písm. e) 
zřizovací listiny žádost o souhlas s rozdělením zlepšeného výsledku hospodaření za rok 2018 (dále 
ZVH) do fondů (vizte 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 2018 je 239.225,11 Kč. 
 
Návrh na rozdělení ZVH do fondů: 
a) Fond rezervní (min. 20% ZVH)       47.845,11 Kč (20%) 
b) Fond odměn (max. 80% ZVH)     191.380,00 Kč (80%) 
 
1. Stav fondů k 31. 12. 2018: 
a) Fond rezervní    2.186.514,52 Kč 
b) Fond odměn        103.278,33 Kč 
 
2. Stav fondů po rozdělení ZVH: 
a) Fond rezervní    2.234.359,63 Kč 
b) Fond odměn        294.658,33 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 2018, ani k dnešnímu datu 10. 4. 2019, nepožádala o posílení fondu 
investic převodem prostředků z fondu rezervního. 
 
Přílohy: A - příloha č. 3 rozdělení ZVH návrh i schválení 2018 
 
Přijaté usnesení: 193/2019 - RM schvaluje zlepšený výsledek hospodaření Základní školy Kuřim, 

Tyršova 1255, okres Brno-venkov, příspěvkové organizace za rok 2018 a souhlasí 
s jeho rozdělením do fondů dle návrhu. 

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

30. Žádost o čerpání fondu investic MŠ Zborovská 
(Předkladatel: Ing. Petr Ondrášek, zpracovatel: Mgr. Hana Němcová) 
 
Ředitelka Mateřské školy Kuřim, Zborovská 887, okres Brno-venkov, příspěvkové organizace Mgr. 
Lenka Slámová požádala, dle § 31 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních 
rozpočtů, v platném znění, o schválení čerpání prostředků z fondu investic školy ve výši 293.000 Kč 
(vizte příloha A). 
Jedná se o: 

- financování spoluúčasti mateřské školy na dvou projektech přidělených ze Státního fondu 
životního prostředí (dále jen „SFŽP“) na rekonstrukci dvou školních zahrad v přírodním stylu, 
kdy SFŽP uhradí 85% a MŠZ 15% ceny. 

 
Stav fondu investic Mateřské školy Kuřim, Zborovská 887, okres Brno-venkov, příspěvkové 
organizace ke dni 3. 4. 2019 je 6.289.924,57 Kč. 
 
Přílohy: A - souhlas s čerpáním FI 
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Přijaté usnesení: 194/2019 - RM souhlasí s čerpáním prostředků z fondu investic Mateřské školy 
Kuřim, Zborovská 887, okres Brno - venkov, příspěvkové organizace, se sídlem 
Zborovská 887/5, 664 34 Kuřim, IČ 70988293, a to ve výši 293.000 Kč dle žádosti. 

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

40. Různé 
 
P. Ondrášek – začínáme pracovat na evidenci záborů veřejného prostranství. Máme aplikaci 
a v rámci této licence můžeme využívat např. evidenci záborů, pronájmy a lze i investiční záměry. 
V úterý proběhne seminář. Informoval o tom vedoucí odborů. 
Společnost Dahlhausen dělá problémy s chystanou cyklostezkou na Vev. Bítýšku. Musíme vymezit 
naši cyklostezku na jejich pozemku. Jakmile se vrátí projektant, začneme s úpravami. 
D. Sukalovský - ví o tom. Společnost MCAE naštěstí s cyklostezkou souhlasí. 
 
 
P. Ondrášek - upravený projekt „Vybudování odborných učeben na ZŠ Tyršova“ byl nedávno dodán 
projektantem, zbývá doladit rozpočet a 28. 4. bude předloženo na řídící výbor poskytovatele dotace. 
Předpoklad OI je vysoutěžit dodavatele a zahájit srpen – září. 
 
 
 
 
 
Starosta ukončil schůzi v 15:50 hod. 
 
 
 
 
 
Mgr. Ing. Drago Sukalovský Ing. Petr Ondrášek 
starosta města 1. místostarosta města 
 
 
 
 
 
Ověřovatel zápisu: Mgr. Ladislav Ambrož 
 
 
 
 
 
V Kuřimi dne 10. 4. 2019 
 
Zapsala: Petra Glosová 
 
Materiály: 
1 Plnění usnesení Rady města Kuřimi ke dni 3. 4. 2019 
 1A - plnění usnesení RM 
2 Dohoda o ukončení nájemní smlouvy – SŽDC 
 2A - foto 
3 Vlastimil Vojta, Brno – žádost o pronájem pozemku – umístění včelstev 
 3A - situace 
 3B - foto 
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4 Apeleka s.r.o. – pronájem pozemku- umístění automatu na mléko 
 4A - situace 
 4B - smlouva 
5 Martin Pleskač – smlouva o zrušení a zřízení věcného břemene 
 5A - situace 
 5B - GP 
 5C - GP 
 5D - GP 
 5E - návrh smlouvy 
5/1 Martin Pleskač – smlouva o zrušení a zřízení věcného břemene 
5/2 Martin Pleskač – smlouva o zrušení a zřízení věcného břemene 
6 Výběrové řízení „Město Kuřim – ZŠ Kuřim – vybudování nových výukových kapacit – 

III. etapa – dopravní řešení“ - vyhodnocení 
 6A - smlouva o dílo 
 6B - zpráva o hodnocení nabídek 
 6C - posouzení splnění podmínek - vybraného dodavatele - I. část 
 6D - posouzení splnění podmínek - vybraného dodavatele - II. část 
 6E - příloha k posouzení splnění podmínek 
 6F - rozhodnutí o výběru dodavatele 
7 Vyčlenění částky z drobných investic na zastávkový přístřešek 
8 Dopravní terminál Kuřim - projekt na zastřešení ve stupni DUR včetně studie - zrušení 

usnesení 
9 Dopravní terminál Kuřim - studie zastřešení 
 9A - cenová nabídka 
10 Rozhodnutí o přidělení zakázky města Kuřimi - Úvoz, obnova uličního prostoru 
 10A - zpráva o hodnocení nabídek 
 10B - posouzení splnění podmínek (II. část) 
 10C - návrh smlouvy o dílo 
11 Schválení dodatku č. 80 Nájemní a provozní smlouvy s Brněnskými vodárnami 

a kanalizacemi, a.s. 
 11A - návrh dodatku 
12 Dodatek č. 5 ke smlouvě o poskytování certifikačních služeb 
 12A - dodatek č. 5 - ke smlouvě o poskytnutí certifikačních služeb 
13 Vnitřní směrnice RM - Bezpečnost IT a ochrana osobních údajů 
 13A - směrnice č. S2 2019 RM Bezpečnost IT a ochrana osobních údajů 
 13B - příloha č. 1 Vzor záznamu o činnosti zpracování osobních údajů 
 13C - příloha č. 2 Záznamový list k žádosti subjektu údajů 
 13D - příloha č. 3 Žádost o nastavení přístupů zaměstnance do IS MěÚ 
14 Vnitřní směrnice RM - Bezpečnostní směrnice IS RŽP pro uživatele 
 14A - směrnice č. S3 2019 RM Bezpečnostní směrnice IS RŽP pro uživatele 
15 Zápis z 3. jednání komise školské 
 15A - zápis č. 3 
16 Zpráva o činnosti OSŽP za rok 2018 
 16A - tabulka ukazatelů 
 16B - vybrané ukazatele 
17 Zpráva o činnosti OSVP za rok 2018 
18 Poskytnutí veřejné podpory z rozpočtu města Kuřimi na poskytování sociálních služeb 

pro rok 2019 
 18A - pravidla financování 2019-2020 
 18B - dodatek k pravidlům 
 18C - síť rok 2019 + max. výše v % 
 18D - smlouva 
 18E - žádost 
19 Schválení sítě sociálních služeb pro rok 2020 
 19A - pravidla 
 19B - příloha č. 1a materiálu 
 19C - síť 2020 
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20 Žádost o udělení souhlasu s uzavřením smlouvy o partnerství - MŠ Zborovská 
 20A - žádost o udělení souhlasu s partnerstvím 
 20B - příloha k žádosti o souhlas zřizovatele s partnerstvím 
21 Schválení účetní závěrky k 31. 12. 2018 - MŠ Zborovská 
 21A - rozvaha k 31. 12. 2018 
 21B - výkaz zisku a ztráty k 31. 12. 2018 
 21C - příloha k 31. 12. 2018 
22 Schválení účetní závěrky k 31. 12. 2018 - ZŠ Jungmannova 
 22A - rozvaha k 31. 12. 2018 
 22B - výkaz zisku a ztráty k 31. 12. 2018 
 22C - příloha k 31. 12. 2018 
23 Schválení účetní závěrky k 31. 12. 2018 - ZŠ Tyršova 
 23A - rozvaha k 31. 12. 2018 
 23B - výkaz zisku a ztráty k 31. 12. 2018 
 23C - příloha k 31. 12. 2018 
24 Zpráva o hospodaření za rok 2018 - MŠ Zborovská 
 24A - zpráva o hospodaření za rok 2018 do 28. 3. 2019 
 24B - přílohy č. 1, 2 rozbor hospodaření 2016-2018, HČ a DČ, náklady, výnosy, 28. 3. 2019 
25 Zpráva o hospodaření za rok 2018 - ZŠ Jungmannova 
 25A - zpráva o hospodaření za rok 2018 do 28. 3. 2019 
 25B - přílohy č. 1, 2 - rozbor hospodaření 2016-2018 HČ a DČ náklady výnosy do 28. 3. 2019 
26 Zpráva o hospodaření za rok 2018 - ZŠ Tyršova 
 26A - zpráva o hospodaření za rok 2018 
 26B - přílohy č. 1, 2 - rozbor hospodaření 2016-2018 HČ a DČ náklady výnosy 
27 Návrh na rozdělení ZVH za rok 2018 do fondů - MŠ Zborovská 
 27A - příloha č. 3 rozdělení ZVH návrh i schválení 28. 3. 2019 
28 Návrh na rozdělení ZVH za rok 2018 do fondů - ZŠ Jungmannova 
 28A - příloha č. 3, rozdělení ZVH, návrh i schválení do 28. 3. 2019 
29 Návrh na rozdělení ZVH za rok 2018 do fondů - ZŠ Tyršova 
 29A - příloha č. 3 rozdělení ZVH návrh i schválení 2018 
30 Žádost o čerpání fondu investic MŠ Zborovská 
 30A - souhlas s čerpáním FI, zahrady přír. styl, 4. 4. 2019 
31 Rekonstrukce zahrady v přírodním stylu při MŠ Kuřim - vyhodnocení VŘ 
 31A - protokol 
 32B - SoD MŠ zahrady 
32 Revitalizace předprostoru MŠ Komenského - zahájení VŘ3 
 32A - výzva 
 32B - revitalizace MŠ SoD 
33 Park Havlíčkova - stavba“ - schválení dodatku č. 1 
 33A - dodatek č. 1 
 33B - změnové listy 
34 „Město Kuřim - ZŠ Kuřim - vybudování nových výukových kapacit - III. etapa“ - Dodatek 

č. 1 - autorský dozor 
 34A - dodatek č. 1 SOD 
35 Smlouva o užívání parkoviště „Sportovní areál v Kuřimi“ 
 35A - smlouva o užívání parkoviště  
36 Autobusová zastávka Díly za sv. Jánem – schválení Dohody o postoupení záruky 
 36A - dohoda o postoupení záruky 
37 Nařízení města Kuřimi č. 1/2019, kterým se ruší Nařízení města Kuřimi č. 2/2018 
 37A - Nařízení města Kuřimi 2019 1 zrušovací nařízení chodníky 
38 Lokalita Kuřim - Záhoří - přepočet Generelu odvodnění 
 38A - situace 
 38B - návrh smlouvy 
39 Dopravní a technická infrastruktura sportovního areálu - trafostanice 
 39A - Dodatek č. 4 


