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Z á p i s   č í s l o 24/2011 
 

z mimořádné schůze Rady města Kuřimi konané dne 29. 8. 2011 v zasedací místnosti 
MěÚ Kuřim 

 
Přítomni:  Ing. Drago Sukalovský starosta 

Jiří Koláček   1. místostarosta 
  Ing. Oldřich Štarha  místostarosta 
 
Omluveni: PaedDr. D. Holman, Z. Kříž 
 
Ověřovatel zápisu: Ing. O. Štarha 
 
Starosta zahájil jednání ve 16,00 hodin, na zahájení jednání byli přítomni 3 členové RM. 
RM je usnášení schopná. 
 
Program jednání: 
 
 1. Vzdání se práva odvolání proti rozhodnutí č. j. JMK 121984/2011 ze dne 29. 8. 2011 
 
 

1. Vzdání se práva odvolání proti rozhodnutí č. j. JMK 121984/2011 ze 
dne 29. 8. 2011 
(Příloha č. 1, 1A, předkládá Ing. D. Sukalovský, vyřizuje Mgr. H. Němcová) 
 
Dne 29. 8. 2011 proběhlo se souhlasem vedoucí odboru školství Krajského úřadu Jihomoravského kraje 
JUDr. Hany Polákové zrychlené správní řízení ve věci zařazení nového místa výkonu činnosti, kde bude 
vykonávána činnost mateřské školy a školní jídelny - výdejny a změn v celkové kapacitě mateřské školy, 
školní jídelny – výdejny a školní jídelny Mateřské školy Kuřim, Zborovská 887, okres Brno – venkov, 
příspěvkové organizace v rejstříku škol a školských zařízení, a to v mimořádném termínu od 1. 9. 2011. 
Aby byla možná okamžitá účinnost rozhodnutí je třeba, aby Rada města Kuřimi přijala usnesení, ve 
kterém se vzdává práva odvolání proti tomuto rozhodnutí. 
Příloha: 
Vzdání se práva odvolání – návrh dopisu. 
 
Přijaté usnesení: 393/2011 - RM souhlasí se vzdáním se práva odvolání proti rozhodnutí č. j. JMK 

121984/2011 ze dne 29. 8. 2011, ve kterém rozhodl Krajský úřad Jihomoravského 
kraje, odbor školství o zápisu nového místa výkonu činnosti a změny celkové 
kapacity mateřské školy, školní jídelny – výdejny a školní jídelny Mateřské školy 
Kuřim, Zborovská 887, okres Brno – venkov, příspěvkové organizace v rejstříku škol 
a školských zařízení, které bylo Městu Kuřimi doručeno dne 29. 8. 2011. 

Hlasováno: pro 3, nepřítomni 2 (PaedDr. D. Holman, Z. Kříž). 
 
Starosta ukončil jednání RM v 16,15 hodin. 
 
 
 
 
 
 
Ing. Drago Sukalovský          Jiří Koláček 
starosta          1. místostarosta 
 
 
 
 
Ověřovatel zápisu: Ing. O. Štarha 
 
 
V Kuřimi dne 29. 8. 2011 
Zapsala: Petra Glosová 
 
Přílohy: 
1, 1A  Vzdání se práva odvolání proti rozhodnutí č. j. JMK 121984/2011 ze dne 29. 8. 2011 


