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Z á p i s   č í s l o 23/2011 
 
z mimořádné schůze Rady města Kuřimi konané dne 23. 8. 2011 ve školícím středisku  TOS Kuřim – OS, 

a.s., Blanenská 257, Kuřim. 
 
Přítomni:  Ing. Drago Sukalovský starosta 

Jiří Koláček   1. místostarosta 
  Zdeněk Kříž  člen rady 
  PaedDr. David Holman člen rady 
 
Nepřítomen: Ing. O. Štarha 
 
Ověřovatel zápisu: PaedDr. David Holman 
 
Starosta zahájil jednání ve 22,38 hodin, na zahájení jednání byli přítomni 4 členové RM. 
RM je usnášení schopná. 
 
 
Program jednání: 
 
 1. Jmenování vedoucího odboru majetkoprávního 
 
 2. Zápis komise stavební ze dne 17. 8. 2011 
 
 3. Stavební úpravy stravovacího provozu MŠ Komenského – dodatek č. 1 
  Oprava sociálních zařízení v budovách MŠ Komenského a MŠ Zborovská – dodatek 
  č. 2 
 
 4. Dodatek č. 1 k SOD č. 2011/D/0033 pro akci „Obnova VO Nerudova – B. Němcové“ 
 

5. Vzdání se funkce vedoucího odboru správního a vnitřních věcí a pověření řízením 
odboru 

 
6. Optimalizace středního školství 

 
7. Různé 

 
 

1. Jmenování vedoucího odboru majetkoprávního 
(Příloha č. 1, předkládá a zpracovala Mgr. A. Zimmermannová) 
 
Současná vedoucí odboru majetkoprávního Mgr. Jana Davidová odchází ke konci září na mateřskou 
a následně rodičovskou dovolenou. Z tohoto důvodu bylo vyhlášeno výběrové řízení na nového 
vedoucího na dobu určitou – zástup za mateřskou a rodičovskou dovolenou. Do výběrového řízení se 
přihlásili tři uchazeči. Výběrová komise se po pohovorech s uchazeči shodla na tom, že Mgr. Petr Kavka 
je na základě svých znalostí a předchozí praxe velmi vhodným kandidátem na pozici vedoucího odboru. 
Tajemnice městského úřadu radě města doporučuje jmenování Mgr. Petra Kavky, který návrh na 
jmenování přijal . Jmenování bude na dobu určitou. 
 
Přijaté usnesení: 384/2011 - RM jmenuje na návrh tajemnice městského úřadu dle § 102 odst. 

2 písm. g) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, do funkce 
vedoucího odboru majetkoprávního Městského úřadu Kuřim Mgr. Petra Kavku 
s účinností od 12. 10. 2011 na dobu určitou – zástup za mateřskou a rodičovskou 
dovolenou. 

Hlasováno: pro 4, nepřítomen 1 (Ing. O. Štarha). 
 
 

2. Zápis komise stavební ze dne 17. 8. 2011 
(Příloha č. 2, 2A, předkládá Ing. O. Štarha, zpracoval Ing. J. Lekešová) 
 
Dne 17. 8. 2011 proběhlo jednání komise stavební. 
Na programu jednání byly projednány žádosti  fyzických a právnických osob, záležitosti úřadu: 
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- stavební úpravy rodinných domů 
- rekonstrukce nádražní budovy 

Příloha: zápis z jednání 
 
Přijaté usnesení: 385/2011 - RM bere na vědomí závěry z jednání komise stavební ze dne 17. 8. 2011 

v bodě č. 3 a schvaluje body č. 1, 2, 4, 5, 6. 
Hlasováno: pro 4, nepřítomen 1 (Ing. O. Štarha). 
 
 

3. Stavební úpravy stravovacího provozu MŠ Komenského – dodatek 
č. 1 
Oprava sociálních zařízení v budovách MŠ Komenského a MŠ 
Zborovská – dodatek č. 2 
(Příloha č. 3, 3A, 3B, 3C, 3D, 3E, předkládá Ing. O. Štarha, zpracoval Ing. J. Lekešová) 
 
V současné době probíhá realizace stavebních úprav stravovacího provozu MŠ Komenského v Kuřimi – 
firma POZEMSTAV a.s. Brno. V průběhu realizace bylo zjištěno, že vodovodní potrubí v celé budově je 
ve špatném stavu – v některých místech je potrubí prorezlé, uniká zde voda. Tento stav souvisí i se 
svislým potrubím, které vede v místnostech soc. zařízení, kde právě probíhá rekonstrukce sociálních 
zařízení. 
Rekonstrukce soc. zařízení MŠ Zborovská, MŠ Komenského: 
V průběhu 10 let ve školce byly instalovány 3 WC pro navýšení kapacity školky. Nádržky WC již 
začínají protékat a je nutno je vyměnit vč. drobných instalatérských úprav. Navýšení činí 27.604,- Kč vč. 
DPH. Hrazeno bude z investičního fondu mateřské školy. 
Rekonstrukce kuchyně MŠ Komenského: 
V průběhu realizace kuchyně bylo přesně zjištěno, která původní kuchyňská zařízení budou použita 
v nové kuchyni a u kterých bude nutná změna. Používání nových technologií gastro vybavení během 
posledních let ukázalo, že je výhodnější a zdravější používat konvektomaty, na základě toho upřesnila 
provozní kuchyně všechno používané kuchyňské vybavení, s tím souvisí úpravy a doplnění elektro 
rozvodů, vzduchotechniky a přívodů vody. Na tuto akci je vyčleněna z rozpočtu města částka 4.900.000,- 
Kč, ORG 1158 0000 00. Smlouva o dílo je uzavřena na cenu 3.297.278,- Kč, dodatkem se řeší navýšení 
těchto prací: 

- gastro zařízení  215.755,20 Kč vč. DPH 
- úpravy elektro    55.990,80 Kč vč. DPH 
- úpravy vzduchotechniky, ústř. topení, zdravotně technických instalací (vodovod) 341.764,80 Kč 

vč. DPH 
V obou případech dojde k prodloužení lhůty plnění do 25. 8. 2011 a k rozšíření předmětu plnění dle 
příloh.  
Přílohy: dodatky ke smlouvám o dílo 
 
Diskuse: 
PaedDr. D. Holman - oznámil, že se musí zdržet hlasování, protože smlouvy jsou předkládány až na 
jednání bez možnosti konzultace s odpovědným pracovníkem.  
 
Přijaté usnesení: 386/2011 - RM  souhlasí s uzavřením dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo na realizaci 

akce „Stavební úpravy stravovacího provozu MŠ Komenského“, se zhotovitelem 
Pozemstav Brno, a.s., se sídlem Masarykova č. o. 31, č. p. 427, 656 22 Brno, kterým 
se mění rozsah prací, čas plnění a cena za dílo. 

Hlasováno: pro 3, zdržel se 1 (PaedDr. D. Holman), nepřítomen 1 (Ing. O. Štarha) 
 
Přijaté usnesení: 387/2011 - RM  souhlasí s uzavřením dodatku č. 2 ke smlouvě o dílo na realizaci 

akce „Oprava sociálních zařízení v budovách MŠ Komenského a MŠ Zborovská“ se 
zhotovitelem TROIA AREA, s.r.o., se sídlem Brno, Cejl 58/72, PSČ 602 00, kterým 
se mění rozsah prací, čas plnění a cena za dílo. 

Hlasováno: pro 3, zdržel se 1 (PaedDr. D. Holman), nepřítomen 1 (Ing. O. Štarha) 
 
Přijaté usnesení: 388/2011 - RM schvaluje čerpání prostředků z investičního fondu Mateřské školy 

Kuřim, Zborovská 887, okres Brno-venkov, příspěvkové organizace, ve výši 27.604,- 
Kč na výměnu 3 WC v budově mateřské školy Komenského 1011. 

Hlasováno: pro 3, zdržel se 1 (PaedDr. D. Holman), nepřítomen 1 (Ing. O. Štarha) 
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4. Dodatek č. 1 k SOD č. 2011/D/0033 pro akci „Obnova VO Nerudova 
– B. Němcové“ 
(Příloha č. 4, 4A, předkládá Ing. O. Štarha, zpracoval Ing. J. Lekešová) 
 
Název zakázky:   „Obnova VO Nerudova – B.Němcové“ 
Číslo akce v rozpočtu města: 1153 000 000 
Evidenční číslo zakázky:  C-OIRR-2011-005 
(Příloha č. 4, 4A, předkládá Ing.O. Štarha, zpracovala Ing. J. Honců) 
 
Předmětem dodatku č. 1 smlouvy o dílo č. 2011/D/0033 investiční akce „Obnova VO Nerudova – 
B.Němcové“ je prodloužení termínu dokončení stavby a navýšení ceny díla. Podstatnými důvody pro 
změnu termínu je pozdní termín nabytí právní mocí stavebního povolní tj. 28. 7. 2011, dodržení lhůty pro 
podání námitek účastníků VŘ na dodavatele stavby, dále projednání možné změny svítidel 
a doprojektování dodatečných stavebních prací nezbytných pro tuto akci. Staveniště bylo předáno dne 11. 
8. 2011. Změna termínu dokončení stavby je navržena z 31. 8. 2011 na 30. 9. 2011. V souvislosti 
s doprojektováním dodatečných stavebních prací tj. s vyřešením přepojení VO v křižovatce Tyršova x 
Hybešova v důsledku odpojení kabelu nn, dojde k navýšení ceny díla o dodatečné vícepráce. Původní 
cena díla je 494.494,- Kč vč. DPH, nová cena díla činí 505.040, -Kč vč. DPH. Navýšení ceny díla je 
kryto rozpočtem města v ORG 1153 000 000. 
Příloha: Návrh dodatku č. 1 k SOD č. 2011/D/033 
 
Přijaté usnesení: 389/2011 - RM souhlasí s uzavřením dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo č. 2011/D/0033 

spočívající v provedení stavby „Obnova VO Nerudova – B. Němcové“, s firmou 
ELQA s.r.o., se sídlem Blanenská 1856, 664 34 Kuřim. 

Hlasováno: pro 4, nepřítomen 1 (Ing. O. Štarha). 
 
 

5. Vzdání se funkce vedoucího odboru správního a vnitřních věcí 
a pověření řízením odboru 
(Příloha č. 5, předkládá a zpracoval J. Koláček) 
 
Ve spolupráci s prvním místostarostou města Jiřím Koláčkem a v součinnosti s Mgr. Lukášem Rafajem 
byla vyvinuta iniciativa k zajištění nového pracovního místa pro Mgr. Lukáše Rafaje. Toto místo 
odpovídá vzdělání Mgr. L. Rafaje a zároveň se tím vyřeší i kvalitnější dostupnost do zaměstnání. Úspěšně 
bylo nalezeno Mgr. Lukáši Rafajovi nové pracovní uplatnění. Na základě toho se Mgr. Lukáš Rafaj 
k datu 31. 8. 2011 vzdal funkce vedoucího odboru správního a vnitřních věcí a zároveň ke stejnému datu 
požádal o ukončení pracovního poměru dohodou. Tajemnice úřadu nemá k uzavření dohody 
k navrhovanému datu námitek. Navrhuji, aby uvolněné místo vedoucího zůstalo neobsazeno do konce 
letošního roku. Tím dojde k výraznému ušetření finančních prostředků. Následně navrhuji provést 
reorganizaci úřadu a stávající odbor správní a vnitřních věcí spojit s odborem dopravy. Tím dojde ke 
snížení pracovních míst z 68 na 67. 
Žádám radu města, aby řízením odboru do doby provedení reorganizace byla pověřena tajemnice úřadu 
Alena Zimmermannová. 
 
Návrh usnesení: RM bere na vědomí vzdání se funkce vedoucího odboru správního a vnitřních věcí 

Mgr. Lukáše Rafaje ke dni 31. 8. 2011 a s účinností od 1. 9. 2011 pověřuje tajemnici 
úřadu Mgr. Alenu Zimmermannovou řízením odboru správního a vnitřních věcí, a to 
do 31. 12. 2011. 

Hlasováno: pro 4, nepřítomen 1 (Ing. O. Štarha). 
 
 

6. Optimalizace středního školství 
(Příloha č. 6, předkládá a zpracoval J. Koláček) 
 
Na základě výzvy Jihomoravského kraje k diskusi o budoucí podobě středního školství a s ohledem na 
očekávaný demografický vývoj rada města chápe nutnost optimalizace středního školství na okrese Brno-
venkov. 
 
Diskuse: 
PaedDr.D. Holman - konstatoval, že optimalizovat se musí, ale otázkou je, jak. A k tomu žádné materiály 
předloženy nejsou. Nejde tedy o podporu konkrétního řešení, které ani není předmětem jednání. 
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Přijaté usnesení: 391/2011 – RM souhlasí a podporuje optimalizaci středního školství v okrese Brno-
venkov. 

Hlasováno: pro 4, nepřítomen 1 (Ing. O. Štarha). 
 
 
 

7. Různé 
Z. Kříž – navrhuje schválit usnesení tohoto znění: 
 
Přijaté usnesení: 392/2011 - RM ukládá vedoucímu odboru investičního a regionálního rozvoje MěÚ 

Kuřim vypracování tabulky investičních akcí, kde bude uveden původní rozpočet, 
skutečný stav, rozdíl, a to do 31. 8. 2011. 

Hlasováno: pro 4, nepřítomen 1 (Ing. O. Štarha). 
 
 
Starosta ukončil jednání RM v 23,05 hodin. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ing. Drago Sukalovský          Jiří Koláček 
starosta          1. místostarosta 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ověřovatel zápisu: PaedDr. David Holman 
 
 
 
 
 
 
 
V Kuřimi dne 24. 8. 2011 
Zapsala: Petra Glosová 
 
 
 
 
 
Přílohy: 
1   Jmenování vedoucího odboru majetkoprávního 
2, 2A   Zápis komise stavební ze dne 17. 8. 2011 
3, 3A, 3B, 3C, 3D, 3E Stavební úpravy stravovacího provozu MŠ Komenského – dodatek č. 1 
   Oprava sociálních zařízení v budovách MŠ Komenského a MŠ Zborovská – 
   dodatek č. 2 
4, 4A   Dodatek č. 1 k SOD č. 2011/D/0033 pro akci „Obnova VO Nerudova – B. 
   Němcové“ 
5  Vzdání se funkce vedoucího odboru správního a vnitřních věcí a pověření 

řízením odboru 
6   Optimalizace středního školství 


