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Z á p i s 
 

ze schůze Rady města Kuřimi č. 37/2019 konané dne 27. 11. 2019 
 
Přítomni: 
Mgr. Ing. Drago Sukalovský – starosta 
Ing. Petr Ondrášek, Mgr. Ladislav Ambrož, Ing. Milan Vlk - členové rady města. 
 
 
Ing. Karel Torn, CSc. - tajemník úřadu. 
 
 
 
Omluven: Ing. Jan Vlček, MSc. 
 
 
 
Ověřovatel zápisu: Ing. Milan Vlk. 
 
 
 
Starosta zahájil zasedání RM v 14:05 hodin, úvodem byli přítomni 4 členové RM, tedy nadpoloviční 
většina. RM je usnášeníschopná. 
 
 
 
Program: 
 

1 Plnění usnesení Rady města Kuřimi ke dni 20. 11. 2019 

2 Vyřazení majetku  

3 Výměna bytu č. 1123/8, ul. Bezručova čtvrť, Kuřim 

3/1 Výměna bytu č. 1123/8, ul. Bezručova čtvrť, Kuřim 

3/2 Výměna bytu č. 1123/8, ul. Bezručova čtvrť, Kuřim 

4 Změna nájemní smlouvy k obecnímu bytu č. 900/11  

5 Manželé Viktor Kolosinský a Lenka Kolosinská – nájemní smlouva na dobu neurčitou 

6 Dohoda o ukončení nájemní smlouvy s Hladíkovými a záměr na pronájem téhož 
pozemku Pluháčkovým 

6/1 Dohoda o ukončení nájemní smlouvy s Hladíkovými a záměr na pronájem téhož 
pozemku Pluháčkovým 

7 Dohoda o ukončení nájemní smlouvy ARMHAS, s. r. o. - stánek s pečivem 

8 Informace o návrhu vodného, stočného a nájemného za užívání infrastruktury pro rok 
2020 

9 Schválení dodatku č. 82 Nájemní a provozní smlouvy s Brněnskými vodárnami 
a kanalizacemi, a.s. 

10 Zakázka města Kuřimi - Úvoz, obnova uličního prostoru – Dodatek č. 1 

11 Bezpečnostní služba pro město Kuřim 

12 Smlouva o výpůjčce č. 3/2019/MPŘ – prodloužení doby výpůjčky 

13 Schválení darovací smlouvy - Klub přátel ZUŠ Kuřim 
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14 Ceník Nafukovací haly městského stadionu Kuřim 

15 Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2018/2019 - ZŠ Jungmannova 

16 Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2018/2019 - MŠ Zborovská 

17 Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2018/2019 - ZŠ Tyršova 

18 Odstoupení od smlouvy č. 2019/D/0128 

18/1 Kupní smlouva - dodávka počítačových sestav pro město Kuřim 2019 

19 Nařízení města Kuřimi č. 4/2019 

20 Rozpočtové opatření č. 11 

21 Dopravní a technická infrastruktura sportovního areálu – dohoda o poskytnutí záruky 
voda 

21/1 Dopravní a technická infrastruktura sportovního areálu – dohoda o poskytnutí záruky 

21/2 Dopravní a technická infrastruktura sportovního areálu – dohoda o poskytnutí záruky 
plyn 

22 Dopravní a technická infrastruktura sportovního areálu - komunikace vč. chodníků - 
Dodatek č. 2 

23 „ZŠ Kuřim, Tyršova 1255 – vybavení odborných učeben (mobiliář)“ – výběr nejvhodnější 
nabídky 

24 Farnost Kuřim – uzavření darovací smlouvy 

25 Různé 

 
 
 

1. Plnění usnesení Rady města Kuřimi ke dni 20. 11. 2019 
(Předkladatel: Mgr. Ing. Drago Sukalovský, zpracovatel: Petra Glosová) 
 
Zůstávají nesplněna usnesení, jejíž naplnění závisí na spolupráci s druhou stranou. 
 
Odbor investiční žádá o prodloužení termínu plnění usnesení: 
č. 454/2019 ze dne 23. 10. 2019 
Důvodová zpráva: 
realizace akce obnovy komunikace v ulici Zahradní zatím nebyla zahájena, výkon technické činnosti 
se od realizace akce odvíjí. 
Z tohoto důvodu žádáme o prodloužení termínu plnění do 31. 3. 2020. 
 
Přílohy: A - plnění usnesení RM 
 
Přijaté usnesení: 496/2019 - RM bere na vědomí plnění usnesení Rady města Kuřimi ke dni 20. 11. 

2019 a prodlužuje termín plnění usnesení č. 454/2019 do 31. 3. 2020. 
Hlasováno 
Pro: 4 (D. Sukalovský, P. Ondrášek, L. Ambrož, M. Vlk) Nepřítomen: 1 (J. Vlček). 
 
 
 

2. Vyřazení majetku 
(Předkladatel: Mgr. Ing. Drago Sukalovský, zpracovatel: Bc. Jitka Chaloupková) 
 
Odbor majetkoprávní žádá o souhlas s vyřazením majetku dle příloh. Majetek bude zlikvidován dle 
platných předpisů. 
 



 
 

 

3 

Přílohy: A - vyřazovací protokoly 
 
Přijaté usnesení: 497/2019 - RM schvaluje vyřazení majetku dle příloh. 
Hlasováno 
Pro: 4 (D. Sukalovský, P. Ondrášek, L. Ambrož, M. Vlk) Nepřítomen: 1 (J. Vlček). 
 
 
 

3. Výměna bytu č. 1123/8, ul. Bezručova čtvrť, Kuřim 
(Předkladatel: Mgr. Ing. Drago Sukalovský, zpracovatel: Alena Janoušková) 
 
Odbor majetkoprávní zveřejnil dne 25. 10. 2019 nabídku obecního bytu č. 1123/8, 2+1, umístěného 
v podkroví bytového domu č. p. 1122, 1123, 1124 v ul. Bezručova čtvrť, který je součástí pozemku 
parc. č. 2138/3, vše v obci a k. ú. Kuřim, na základě Pravidel města Kuřimi o volných bytech v majetku 
města č. P1/2016/ZM, stávajícím nájemcům k výměně. 
Prohlídka předmětné bytové jednotky proběhla dne 6. 11. 2019. O výměnu bytu požádali pouze manž. 
Lukáš a Lenka Šimkovi, oba trvale bytem xxxxxxxxxxxxxxxxxxx 664 34 Kuřim, kteří jsou společnými 
nájemci podkrovního bytu č. 844/7, 1+1, v ul. Bezručova čtvrť v Kuřimi. V bytě č. 844/7 žijí manželé se 
dvěma dětmi školního věku. Manž. Šimkovi se chtějí přestěhovat k 1. 12. 2019. S manž. Šimkovými je 
nájemní smlouva uzavřena na dobu určitou do 30. 4. 2020. OMP uzavře s nájemci i v novém bytě 
smlouvu na dobu určitou za nájemné 78 Kč/m

2
/měs. Stávající smlouvu je nutné ukončit dohodou. 

 
O uvolněný byt č. 844/7 o dispozici 1+1 projevila zájem vedoucí OSVP, kdy byt získá status „sociální“, 
OSVP bude nájemcům tohoto bytu poskytovat základní sociální poradenství a komplexní sociální 
práci, OMP bude zajišťovat ve spolupráci s OSVP uzavírání a prodlužování nájemních smluv. 
Nájemné v tomto bytě bude stanoveno ve výši 78 Kč/m

2
/měs. Na tento byt se již nebudou vztahovat 

Pravidla města Kuřimi o volných bytech v majetku města č. P1/2016/ZM. 
 
Přijaté usnesení: 498/2019 - RM schvaluje ukončení nájemní smlouvy uzavřené s manž. Lukášem 

a Lenkou Šimkovými, oba trvale bytem xxxxxxxxxxxxxxxx 664 34 Kuřim, jejímž 
předmětem je nájem bytu č. 844/7 (1+1) umístěného v podkroví bytového domu 
č. p. 839, 840, 841, 842, 843, 844 v ul. Bezručova čtvrť, který je součástí pozemku 
parc. č. 2125, vše v obci a k. ú. Kuřim, a to dohodou ke dni 30. 11. 2019. 

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

3/1. Výměna bytu č. 1123/8, ul. Bezručova čtvrť, Kuřim 
(Předkladatel: Mgr. Ing. Drago Sukalovský, zpracovatel: Alena Janoušková) 
 
Přijaté usnesení: 499/2019 - RM schvaluje uzavření nájemní smlouvy s manž. Lukášem a Lenkou 

Šimkovými, oba trvale bytem xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 664 34 Kuřim, jejímž 
předmětem je nájem bytu č. 1123/8, 2+1, umístěného v podkroví bytového domu 
č. p. 1122, 1123, 1124 v ul. Bezručova čtvrť, který je součástí pozemku parc. 
č. 2138/3, vše v obci a k. ú. Kuřim, na dobu určitou do 30. 4. 2020 s možností 
prolongace za nájemné ve výši 78 Kč/m

2
/měs. + zálohy na služby. 

Hlasováno 
Pro: 4 (D. Sukalovský, P. Ondrášek, L. Ambrož, M. Vlk) Nepřítomen: 1 (J. Vlček). 
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3/2. Výměna bytu č. 1123/8, ul. Bezručova čtvrť, Kuřim 
(Předkladatel: Mgr. Ing. Drago Sukalovský, zpracovatel: Alena Janoušková) 
 
Přijaté usnesení: 500/2019 - RM schvaluje vyčlenění bytu č. 844/7, 1+1, umístěného v podkroví 

bytového domu č. p. 839, 840, 841, 842, 843, 844 v ul. Bezručova čtvrť, který je 
součástí pozemku parc. č. 2125, vše v obci a k. ú. Kuřim, ve prospěch občanů 
doporučených OSVP za účelem poskytování komplexní sociální péče. 

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

4. Změna nájemní smlouvy k obecnímu bytu č. 900/11 
(Předkladatel: Mgr. Ing. Drago Sukalovský, zpracovatel: Alena Janoušková) 
 
Pan Miloš Koutný a paní Dana Koutná, oba trvale bytem xxxxxxxxxxxxxxxxxx 664 34 Kuřim jsou 
společnými nájemci obecního bytu č. 900/11 umístěného v podkroví bytového domu č. p. 898, 899, 
900, 901 v ul. Na Královkách, který je součástí pozemku parc. č. 1806, vše v obci a k. ú. Kuřim. 
Nájemní smlouva je uzavřena s účinností od 1. 7. 1998 na dobu neurčitou. 
Dne 13. 11. 2019 požádala paní Dana Koutná o úpravu nájemní smlouvy tak, aby se stala výlučným 
nájemcem uvedeného bytu. Rozsudkem Okresního soudu Brno - venkov, číslo jednací 33 C 
193/2019-14 ze dne 14. 10. 2019 bylo manželství rozvedeno. 
Paní Koutná současně doložila Dohodu o úpravě majetkových poměrů manželů, práv a povinností 
společného bydlení a vyživovací povinnosti pro dobu po rozvodu ze dne 25. 7. 2019, ve které se mj. 
uvádí, že paní Koutná bude jako výlučný nájemce užívat byt a pan Koutný se z předmětného bytu 
odstěhuje. 
OMP navrhuje uzavřít novou nájemní smlouvu na dobu neurčitou, kterou dojde ke změně nájemce - 
výlučným nájemcem se stane paní Dana Koutná. Nová nájemní smlouva nahradí nájemní smlouvu ze 
dne 8. 7. 1998. 
 
Přijaté usnesení: 501/2019 - RM schvaluje uzavření nájemní smlouvy za nájemné ve výši 

78 Kč/m
2
/měs. + zálohy na služby, jejímž předmětem je nájem bytu č. 900/11 

umístěného v podkroví bytového domu č. p. 898, 899, 900, 901 v ul. Na 
Královkách, který je součástí pozemku parc. č. 1806, vše v obci a k. ú. Kuřim, 
výlučným nájemcem se stane paní Dana Koutná, trvale bytem xxxxxxxxxxxxxxxxxx 
664 34 Kuřim. Tato nájemní smlouva nahradí nájemní smlouvu ze dne 8. 7. 1998. 

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

5. Manželé Viktor Kolosinský a Lenka Kolosinská – nájemní 
smlouva na dobu neurčitou 
(Předkladatel: Mgr. Ing. Drago Sukalovský, zpracovatel: Alena Janoušková) 
 
Manželé Viktor Kolosinský a Lenka Kolosinská (dále jen „žadatelé“), oba trvale bytem xxxxxxxxxxxxx 
664 34 Kuřim jsou společnými nájemci obecního bytu č. 832/2, 2+1, umístěného v I. nadzemním 
podlaží bytového domu č. p. 831, 832 v ul. Zborovská, který je součástí pozemku parc. č. 1849, vše 
v obci a k. ú. Kuřim. Společnými nájemci tohoto bytu jsou od roku 2014. 
Podle čl. 7 odst. 1) Pravidel města Kuřimi o volných bytech v majetku města č. P1/2016/ZM může 
nájemce během šestého roku bezproblémového trvání nájemního vztahu požádat radu města 
o změnu nájemní smlouvy na dobu neurčitou. Svou žádostí podanou dne 20. 11. 2019 takto žadatelé 
učinili. 
Žadatelé plní své povinnosti řádně a včas a nejsou dlužníky města. Nájemci souhlasí s navýšením 
nájemného na 78 Kč/m

2
/měs., OMP se změnou nájemní smlouvy souhlasí. 
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Přijaté usnesení: 502/2019 - RM schvaluje uzavření nájemní smlouvy, jejímž předmětem je nájem 
bytu č. 832/2 umístěného v I. nadzemním podlaží bytového domu č. p. 831, 832 
v ul. Zborovská, který je součástí pozemku parc. č. 1849, vše v obci a k. ú. Kuřim, 
s manž. Viktorem Kolosinským a Lenkou Kolosinskou, oba trvale bytem xxxxxxxx 
xxxxx 664 34 Kuřim, na dobu neurčitou za nájemné ve výši 78 Kč/m

2
/měs. + zálohy 

na služby. 
Hlasováno 
Pro: 4 (D. Sukalovský, P. Ondrášek, L. Ambrož, M. Vlk) Nepřítomen: 1 (J. Vlček). 
 
 
 

6. Dohoda o ukončení nájemní smlouvy s Hladíkovými a záměr na 
pronájem téhož pozemku Pluháčkovým 
(Předkladatel: Mgr. Ing. Drago Sukalovský, zpracovatel: Ester Veselovská, DiS.) 
 
Město Kuřim je vlastníkem pozemku p. č. 486/2 v k. ú. Kuřim o výměře 3.960 m

2
. Část uvedeného 

pozemku o výměře 57 m
2
 je pronajímána rodině Hladíkových, bytem xxxxxxxxxxxxxxxxx Kuřim za 

nájemné ve výši 2,54 Kč/rok s valorizací. 
Dne 13. 11. 2019 předložili Hladíkovi žádost o ukončení NS dohodou. 
Zároveň jejich sousedé, manželé Pluháčkovi, bytem xxxxxxxxxxxxxxxxx Kuřim zažádali o pronájem 
uvolněné části pozemku 486/2 v k. ú. Kuřim o výměře 57 m

2
 (po Hladíkových), která přímo sousedí 

s pozemkem v majetku manželů Pluháčkových, vizte příloha A. 
 
OMP doporučuje ukončit nájemní smlouvu s Hladíkovými dohodou ke dni 31. 12. 2019 a zároveň 
vyhlásit záměr na pronájem části pozemku a poté uzavřít nájemní smlouvu od 1. 1. 2020 s manžely 
Pluháčkovými. Vzhledem k nízké výši nájemného OMP navrhuje zvýšit cenu o 100 % tedy na 
5 Kč/m

2
/rok (cena za pronájem výše uvedené části pozemku by činila 285 Kč/rok), protože se jedná 

o pozemek využívaný pouze k výsadbě plodin, bez staveb trvalého charakteru. 
 
Přílohy: A - situace 
 
Diskuse: 
P. Ondrášek - nájemci musí užívat pozemek s vědomím, že pronájem nemusí být dlouhodobý. 
 
Přijaté usnesení: 503/2019 - RM schvaluje ukončení nájemní smlouvy č. 45/2004 ze dne 4. 3. 2004, 

jejímž předmětem je pronájem části pozemku parc. č. 486/2 v k. ú. Kuřim o výměře 
57 m

2
 jako zahrady, uzavřené s Jaroslavem Hladíkem, Zdeňkou Hladíkovou a Bc. 

Jaromírem Hladíkem, bytem xxxxxxxxxxxxxxx Kuřim, dohodou ke dni 31. 12. 2019. 
Hlasováno 
Pro: 4 (D. Sukalovský, P. Ondrášek, L. Ambrož, M. Vlk) Nepřítomen: 1 (J. Vlček). 
 
 
 

6/1. Dohoda o ukončení nájemní smlouvy s Hladíkovými a záměr na 
pronájem téhož pozemku Pluháčkovým 
(Předkladatel: Mgr. Ing. Drago Sukalovský, zpracovatel: Ester Veselovská, DiS.) 
 
Přijaté usnesení: 504/2019 - RM schvaluje záměr na pronájem části pozemku parc. č. 486/2 v k. ú. 

Kuřim o výměře 57 m
2
 manželům MUDr. Nině Pluháčkové a MUDr. Luďku 

Pluháčkovi, Ph.D., bytem xxxxxxxxxxxxxxx Kuřim, za účelem užívání jako zahrady, 
na dobu neurčitou, za cenu ve výši 5 Kč/m

2
/rok s valorizací. 

Hlasováno 
Pro: 4 (D. Sukalovský, P. Ondrášek, L. Ambrož, M. Vlk) Nepřítomen: 1 (J. Vlček). 
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7. Dohoda o ukončení nájemní smlouvy ARMHAS, s. r. o. - stánek 
s pečivem 
(Předkladatel: Mgr. Ing. Drago Sukalovský, zpracovatel: Ester Veselovská, DiS.) 
 
Město Kuřim je vlastníkem pozemku p. č. 289/1 v k. ú. Kuřim o výměře 1 438 m

2
. Část uvedeného 

pozemku o výměře 6 m
2
 je nyní pronajímána společnosti ARMHAS s.r.o., se sídlem Modřická 190/23, 

Brno, za nájemné ve výši 150 Kč/m
2
/měsíc s roční valorizací, která zde provozuje stánek s pečivem. 

Dne 18. 11. 2019 předložil jednatel společnosti ARMHAS s.r.o. pan Armen Shahbazyan žádost 
o ukončení NS dohodou ke dni 30. 11. 2019, doplnil, že stánek už musel zavřít kvůli prodělečnosti 
a domlouvá jeho odvoz. 
 
Přijaté usnesení: 505/2019 - RM schvaluje ukončení nájemní smlouvy č. 2019/O/0009 ze dne 1. 4. 

2019, jejímž předmětem je pronájem části pozemku parc. č. 289/1 v k. ú. Kuřim 
o výměře 6 m

2
 za účelem umístění a provozování stánku s pečivem, uzavřené se 

společností ARMHAS, s. r. o., se sídlem Modřická 190/23, Přízřenice, 619 00 Brno, 
IČ 05812500, dohodou ke dni 30. 11. 2019. 

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

8. Informace o návrhu vodného, stočného a nájemného za užívání 
infrastruktury pro rok 2020 
(Předkladatel: Ing. Jan Vlček, MSc., zpracovatel: Ing. Pavla Kubová) 
 
Společnost Brněnské vodárny a kanalizace, a. s., zaslala v návaznosti na smlouvu o provozování 
vodovodů a kanalizací pro veřejnou potřebu města Kuřimi návrh cen vodného a stočného pro rok 
2020 (vizte příloha A). 
 
 
ROK  vodné  stočné  celkem   Za užívání infrastruktury 
  Kč/m

3  
Kč/m

3
  Kč   Kč 

  (bez DPH) (bez DPH) (bez DPH)  (bez DPH) 
2009  24,27  27,73  52,00   4.700.000 
2010  24,27     27,73  52,00   4.700.000 
2011  25,51  29,19  54,70   5.100.000 
2012  26,31  30,10  56,41   5.600.000 
2013  27,30  31,49  58,79   6.200.000 
2014  29,33  32,36  61,69   7.700.000 
2015  30,43  34,62  65,05   8.900.000 
2016  31,34  35,33  66,67   9.500.000 
2017  32,24  36,35  68,59            11.300.000 
2018  33,08  37,32  70,40            11.300.000 
2019  36,40  41,20  77,60            15.480.000 
2020  38,06  43,07  81,13            17.600.000 
 
 
Nájemné navrhuje společnost Brněnské vodárny a kanalizace, a. s., pro rok 2020 ve výši 
17.600.000 Kč bez DPH, tj. 8.320.000 Kč za vodárenskou a 9.280.000 Kč za kanalizační 
infrastrukturu. 
 
Přílohy: A - návrh dodatku 
 
Přijaté usnesení: 506/2019 - RM schvaluje návrh tarifů vodného a stočného pro rok 2020 a výši 

nájemného navrženého společností Brněnské vodárny a kanalizace, a. s., a dále 
schvaluje uzavření Dodatku č. 81 se společností Brněnské vodárny a kanalizace, 
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a. s., se sídlem Pisárecká 555/1a, 603 00 Brno, IČ 46347275, jehož předmětem je 
výše vodného, stočného a nájemného pro rok 2020. 

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

9. Schválení dodatku č. 82 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. 82 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: 
 
1. Jednotná kanalizace ul. Tišnovská za hřbitovem  
Stavební povolení a kolaudační rozhodnutí: nahrazeno Ověřením zjednodušené dokumentace č. j. 
MK/5103/17/OSŽP ze dne 21. 3. 2018, 
Navýšení pořizovací ceny o: 3.072.104 Kč 
Technický popis: jednotná kanalizační stoka vč. betonových prefabrikovaných šachet, rok 1960, 
podrobně viz znalecký posudek. Opravy provedeny na základě konzultace s BVK v roce 2017. 
Umístění: pozemek p. č. 2779, 2773/7, 2773/20, 2773/18, 2773/19, 2773/1, 2773/10, 2773/5, 2773/4, 
2773/3, 2773/21, 2760/1, 2759/1, 2752, 2743/2, 2745/1, 2749/1, 2751, 2753, 2755, 2757/1 k. ú. 
Kuřim. 
 
Napojení: v pozemku p. č. 2779 v k. ú. Kuřim na kanalizaci jednotnou pro veřejnou potřebu DN 600 ve 
vlastnictví města Kuřimi. 
 
2. Jednotná kanalizace v Bezručově čtvrti ul. Na Zahrádkách - 8 ks odboček 
Stavební povolení a kolaudační rozhodnutí: nahrazeno Ověřením zjednodušené dokumentace č. j. 
MK/5103/17/OSŽP ze dne 21. 3. 2018 
Navýšení pořizovací ceny o: 1.154.352 Kč 
Technický popis: 8 ks odboček jednotných kanalizačních stok vč. betonových prefabrikovaných 
šachet, rok 1950, podrobně viz znalecký posudek. Opravy provedeny na základě konzultace s BVK 
v roce 2016. 
Umístění: pozemek p. č. 2107, 2136, 2109, 2111, 2114, 2113, 2116, 2119, 2135, 2140, 2139, 2141, 
2147 k. ú. Kuřim 
Napojení: v pozemku p. č. 2017, 2136 v k. ú. Kuřim na kanalizaci jednotnou pro veřejnou potřebu  
DN 500, DN 400 a DN 300 ve vlastnictví města Kuřimi. 
 
3. Jednotná kanalizace v ul. Jiráskova 
Stavební povolení a kolaudační rozhodnutí: nahrazeno Ověřením zjednodušené dokumentace č. j. 
MK/5103/17/OSŽP ze dne 21. 3. 2018 
Navýšení pořizovací ceny o: 748.168 Kč  
Technický popis: jednotná kanalizační stoka vč. betonových prefabrikovaných šachet, rok 1950, 
podrobně viz znalecký posudek. Opravy provedeny na základě konzultace s BVK v roce 2015 (PVC - 
vzhledem k špatnému přístupu ke kanalizaci). 
Umístění: pozemek p. č. 1369, 1389/1, 1367/2, 1367/4, 1367/1, 1366/1, 1365/1, 1364/1, 1340, 1313/1 
k. ú. Kuřim 
Napojení: v pozemku p. č. 1369 v k. ú. Kuřim na kanalizaci jednotnou pro veřejnou potřebu DN 400 ve 
vlastnictví města Kuřimi. 
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4. Jednotná kanalizace v ul. Tyršova  
Stavební povolení a kolaudační rozhodnutí: nahrazeno Ověřením zjednodušené dokumentace č. j. 
MK/5103/17/OSŽP ze dne 21. 3. 2018 
Navýšení pořizovací ceny o: 228.975 Kč 
Technický popis: 2 úseky jednotné kanalizační stoky vč. betonových prefabrikovaných šachet, stáří 
kamenina z roku 2015, beton z roku 1945 podrobně vizte znalecký posudek. Opravy provedeny na 
základě konzultace s BVK v roce 2015. 
Umístění: pozemek p. č. 550/1, 4230, 432/3, 4220 k. ú. Kuřim 
Napojení: v pozemku p. č. 550/1 v k. ú. Kuřim na stávající kanalizaci jednotnou pro veřejnou potřebu 
DN 1400 ve vlastnictví města Kuřimi. 
 
5. Kuřim, Úvoz - rekonstrukce vodovodu - navýšení ceny již pronajatého majetku v dubnu roku 2019 
v D. č. 80 o inženýrskou činnost za 1. čtvrtletí 2019 
Navýšení pořizovací ceny o: 450 Kč. 
 
Přílohy: A - návrh dodatku 
 
Diskuse: 
P. Ondrášek - minulý týden byla havárie kanalizace na ul. Šmeralova. Myslí si, že by bylo vhodné 
nechat udělat pro tuto ulici projekt. 
 
Přijaté usnesení: 507/2019 - RM schvaluje uzavření Dodatku č. 82 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 
„Jednotná kanalizace ul. Tišnovská za hřbitovem“, „Jednotná kanalizace 
v Bezručově čtvrti, ul. Na Zahrádkách - 8 ks odboček“, „Jednotná kanalizace v ul. 
Jiráskova“, „Jednotná kanalizace v ul. Tyršova“ a „Kuřim, Úvoz - rekonstrukce 
vodovodu“. 

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

10. Zakázka města Kuřimi - Úvoz, obnova uličního prostoru – 
Dodatek č. 1 
(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 ke schválení návrh Dodatku č. 1 smlouvy o dílo č. 2019/D/0013, 
uzavřenou se společností Skanska, a. s., se sídlem Křižíkova 682/34a, Karlín, 186 00 Praha 8, 
IČ 26271303, spočívající v odpočtu méněprací a přípočtu víceprací v rámci realizace akce s názvem 
„Kuřim, ul. Úvoz - obnova uličního prostoru“. 
 
V  roce 2018 proběhla v ulici Úvoz realizace rekonstrukce vodovodního řadu. Povrch rýhy byl 
zapraven pouze provizorně. Od poloviny dubna do května roku 2019 proběhly stavební práce na 
realizaci přeložky NN spol. EON a veřejného osvětlení ze vzduchu do země. 
   Vzhledem k tomu, že po těchto akcích velká část zpevněných ploch zanikla, bylo potřeba tyto plochy 
ve stávajících poměrech obnovit. 1. 7. 2019 byla se společností Skanska a.s. uzavřena smlouva o dílo 
v celkové hodnotě 7.242.111 Kč bez DPH, tj. 8.762.954,31 Kč vč. DPH. Následně byly zahájeny 
začátkem července 2019 stavební práce a koncem října byly stavební práce dokončeny. Předání 
stavby je naplánováno na konec listopadu. 
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Změny rozsahu prací v rámci realizace obnovy uličního prostoru v ulici Úvoz: 
 
Méněpráce: 

· Sanace plání v rozsahu 80% - po dokončení bourání původních konstrukcí vozovky 
a odkopávek a posouzení stavu plání bylo konstatováno, že je nutné provést sanaci plání 
v rozsahu pouze 80%. 20% sanací nebylo provedeno; 

· Napojení střešních svodů rodinných domů vyústěných na veřejné prostranství - město zadalo 
zapracovat do projektové dokumentace přepojení dešťových svodů nemovitostí, které 
vypouštěly tyto ze střech na veřejné prostranství. Cílem byla možnost přepojení jednotlivých 
vlastníků na vlastní náklady do stávajících kanalizačních přípojek včetně zpracování rozpočtu 
v koordinaci s realizací obnovy komunikace; 

· Uložení stávajících kabelů do chrániček - před zahájením stavby obnovy uličního prostoru 
proběhlo v ulici Úvoz přeložení kabelových rozvodů NN společnosti EON a veřejného 
osvětlení. Kabely byly uloženy do chrániček v rámci těchto staveb. 

 
Vícepráce: 

· Úklid a úprava mezideponie při ulici Tišnovská za hřbitovem - PD předpokládala využití 
bouraných původních konstrukčních vrstev vozovky k sanaci plání. Vybourané materiály bylo 
nutné uložit na mezideponii určenou objednatelem. Před uložením bylo nutné provést její úklid 
a úpravy; 

· Přeložení části kanalizace vedoucí pod RD v majetku města zaústěné do jednotné kanalizace 
v komunikaci ulice Luční - po provedení sond na zjištění trasy kanalizace nejen pod 
komunikací v křižovatce ulic Luční a Úvoz a zjištění jejího stavu rozhodl objednatel o rozšíření 
díla o přeložení této kanalizace před zhotovením nové komunikace; 

· Přepojení dešťové vpusti - dešťové vody z komunikace a nemovitosti č. p. 594 byly historicky 
odváděny přes nejbližší dešťovou vpusť. Ani po odkopání starých konstrukčních vrstev 
vozovky nebylo možné určit, kam byla přípojka dešťové vpusti zaústěna (zřejmě zešikma do 
kanalizace na ul. Legionářská). Objednatel rozhodl o rozšíření díla o novou přípojku, vedoucí 
do poslední revizní šachty kanalizace na ul. Úvoz; 

· Srovnání křivosti a následná sanace parkoviště před panelovým domem - po odfrézování živic 
bylo nutné z důvodu křivosti provést lokálně další okopávky starých konstrukčních vrstev 
a lokální sanace v místech, kde byly staré konstrukční vrstvy nedostatečné; 

· Dodání nových poklopů včetně rámů jednotné kanalizace - vzhledem ke stáří poklopů byla 
projednána jejich výměna. 3 kusy již opotřebovaných poklopů dodal kanalizační provoz BVK 
a.s., 4 kusy dodalo město. 

· Výměna trub sdružené kanalizační přípojky RD na ul. Luční v majetku města a vlastníka 
nemovitosti č.o. 37  na veřejném prostranství - při monitoringu byl zjištěn havarijní stav 
přípojky, výměna trub proběhla po dohodě se zhotovitelem na náklady města; 

· Obnova chodníků před panelovým domem po ulici Legionářskou - při výměně obrub v rámci 
obnovy komunikace byly rozbity i asfaltové plochy chodníku; 

· Změna rozsahu vyměněné délky přípojek dešťových vpustí - v PD je uvedeno provedení 
napojení nových DV na původní přípojky v délce 1m. Vzhledem k požadavku na provedení 
zápachových uzávěr a blízkost plynovodního potrubí bylo nutné odkopat a vybourat staré 
přípojky a provést dopojení ve větším rozsahu. 

 
Cena dle: 
smlouvy o dílo  7.242.111 Kč bez DPH   8.762.954,31 Kč vč. DPH   
Vícepráce celkem    737.674,58 Kč bez DPH  
Méněpráce celkem    842.957,53 Kč bez DPH 
návrh Dodatku č. 1 7.136.828,05 Kč bez DPH 8.635.561,94 Kč vč. DPH 
 
Realizace akce ve výši 8.635.562 Kč bude hrazena z ORG 1411000000 „Rekonstrukce komunikace 
a VO“. 
 
Přílohy: A - návrh dodatku 

B - příloha, rozpočet 
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Přijaté usnesení: 508/2019 - RM schvaluje uzavření Dodatku č. 1 smlouvy o dílo č. 2019/D/0013, 
uzavřenou se společností Skanska a.s., se sídlem Křižíkova 682/34a, Karlín, 
186 00 Praha 8, IČ 26271303, spočívající v odpočtu méněprací a přípočtu 
víceprací v rámci realizace akce s názvem „Kuřim, ul. Úvoz - obnova uličního 
prostoru“ v celkové výši 7.136.828,05 Kč bez DPH, tj. 8.635.561,94 Kč vč. DPH. 

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

11. Bezpečnostní služba pro město Kuřim 
(Předkladatel: Mgr. Ing. Drago Sukalovský, zpracovatel: Bc. Radek Jízdný, Mgr. Radim Novák, DiS.) 
 
Město Kuřim využívá v posledních letech ke zlepšení bezpečnosti ve městě služeb bezpečnostní 
agentury, která každý den střeží budovu Wellness Kuřim v době od 22:00 do 6:00 h, ostraha je 
v měsíci červenec a srpen rozšířena i o venkovní prostory (koupaliště). Revírní služba zajišťuje každý 
pátek a sobotu dvakrát za noc autohlídkou kontrolu vybraných objektů města. 
Revírní služba obsahuje tyto objekty: 
 
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 
 
Celkem se jedná o cca 24 objektů ve městě. Smlouva byla uzavřena na dobu určitou, po schválení 
prodlužujícího dodatku smlouva končí posledním dnem roku 2019. Zajišťující odbor KÚ doporučuje 
radě města schválit zadávací řízení na výběr dodavatele této zakázky. 
Způsob administrace veřejné zakázky bude formou interní. Napřímo budou osloveni tito účastníci 
výběrového řízení: 
 
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 
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Přílohy: A - výzva IV-KÚ-2019-003 - Bezpečnostní služba Kuřim 
B - návrh smlouvy 
C - krycí list nabídky 
D - návrh složení komise 

 
Přijaté usnesení: 509/2019 - RM schvaluje zadávací řízení na výběr dodavatele zakázky 

„Bezpečnostní služba pro město Kuřim“ pod ev. číslem IV-KÚ-2019-003, schvaluje 
výzvu k podání nabídky na uvedenou akci a jmenuje členy a náhradníky hodnoticí 
komise dle přílohy. 

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

12. Smlouva o výpůjčce č. 3/2019/MPŘ – prodloužení doby výpůjčky 
(Předkladatel: Mgr. Ing. Drago Sukalovský, zpracovatel: Bc. Kateřina Rovná) 
 
Předkládám RM smlouvu, kterou Muzeum Brněnska prodlužuje dobu výpůjčky sbírkových předmětů 
umístěných v expozici „Kuřim - na spojnici cest“ od 29. 11. 2019 do 30. 11. 2020. Půjčitel dočasně 
a bezúplatně přenechává vypůjčiteli předměty na základě předávacího protokolu, který je součástí 
smlouvy. 
 
Přílohy: A - smlouva o výpůjčce 
 
Přijaté usnesení: 510/2019 - RM schvaluje uzavření smlouvy č. 3/2019/MPŘ s Muzeem Brněnska, 

příspěvková organizace, se sídlem Porta coeli 1001, 666 02 Předklášteří, 
IČ 00089257 na exponáty pro expozici „Kuřim - na křižovatce cest“. 

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

13. Schválení darovací smlouvy - Klub přátel ZUŠ Kuřim 
(Předkladatel: Mgr. Ing. Drago Sukalovský, zpracovatel: Petra Glosová) 
 
Žáci ZUŠ Kuřim pravidelně vystupují na akcích města bez nároku na odměnu. Jako poděkování za 
tuto činnost v minulosti i do budoucna jsme se domluvili s ředitelkou ZUŠ, že město poskytne Klubu 
přátel ZUŠ Kuřim finanční dar na zakoupení kláves Yamaha v hodnotě 29.490 Kč, které budou 
využívat žáci ZUŠ. Předkládáme radě města darovací smlouvu a dovolujeme si požádat o souhlas 
s jejím uzavřením. 
 
Přílohy: A - smlouva 
 
Diskuse: 
D. Sukalovský – po zvážení bude použita jiná forma podpory. Stahuje materiál z projednávání. 
 
Návrh usnesení: RM schvaluje uzavření darovací smlouvy se spolkem Klub přátel Základní 

umělecké školy Kuřim, z. s., se sídlem Zahradní 1529/21, Kuřim, IČ 68685602 na 
poskytnutí finančního daru ve výši 29.490 Kč. 

O tomto návrhu usnesení nebylo hlasováno. 
 
 
 
 
 
 



 
 

 

12 

14. Ceník Nafukovací haly městského stadionu Kuřim 
(Předkladatel: Ing. Petr Ondrášek, zpracovatel: Ing. Petr Ondrášek) 
 
Předkládám RM návrh na změnu v ceníku pronájmu nafukovací haly městského stadionu. Je 
navrženo zjednodušení ceníku a zvýšení cen, které odpovídá cenové úpravě ceníků tělocvičen 
a sportovní haly. Nafukovací halu, která je postavená sezóně vždy od října do května na 
házenkářském hřišti, provozuje a fakturuje organizační složka města Kuřim (neplátci DPH). Na 
postavení a zbourání haly se brigádnicky každoročně podílí několik desítek členů oddílu házené 
Sportovního klubu Kuřim, z. s. 
 
Od listopadu do dubna je hala obsazená v odpoledních a večerních časech ve všechny všední dny. 
Mezi nájemci jsou kuřimské sportovní kluby, fotbal FC Kuřim, házená SK Kuřim, futsal FŠ, tenis DTO 
Sokol Kuřim, dále místní základní a střední školy a další nájemci z řad veřejnosti (tenis, nohejbal, 
futsal). Do loňského roku zde působil také florbal DDM Kuřim. Florbal ale tuto halu aktuálně 
nevyužívá. 
 
Zveřejnění ceníku proběhne na webech města. Pro přehled nad obsazeností haly a možnost 
rezervace slouží on-line rezervační systém, provozovaný pod Wellness Kuřim, s. r. o., nebo lze 
kontaktovat přímo správce haly. 
 
Přílohy: A - ceník nafukovací hala 
 
Přijaté usnesení: 511/2019 - RM schvaluje ceník pro objekt Nafukovací hala městského stadionu 

Kuřim s účinností od 1. 1. 2020 dle přílohy. 
Hlasováno 
Pro: 4 (D. Sukalovský, P. Ondrášek, L. Ambrož, M. Vlk) Nepřítomen: 1 (J. Vlček). 
 
 
 

15. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2018/2019 - 
ZŠ Jungmannova 
(Předkladatel: Ing. Petr Ondrášek, zpracovatel: Mgr. Hana Němcová) 
 
Dle § 10 odst. 3 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném 
a jiném vzdělávání (školský zákon), v platném znění a § 7 vyhlášky č. 15/2005 Sb., kterou se stanoví 
náležitosti dlouhodobých záměrů a výročních zpráv, v platném znění, musí ředitelé základních škol 
předkládat školské radě a následně po jejím schválení i zřizovateli, „Výroční zprávu o činnosti školy za 
uplynulý školní rok“ (dále jen „VZoČ“). Tuto povinnost nemají ředitelky mateřských škol, ale v minulých 
letech se dohodl zřizovatel s ředitelkou kuřimské mateřské školy na vypracování VZoČ a zaslání radě 
města ve stejném termínu, jako ředitelé základních škol.  
Výroční zprávy slouží k základní orientaci v činnosti školy, využívání jejich kapacity, výukových 
programech, počtu tříd, dětí a žáků, kvalifikovanosti pedagogických pracovníků, o dalším vzdělávání 
pedagogických pracovníků a akcích pořádaných školou.  
Pro radu města uvádím pouze základní data, protože jednotlivé výroční zprávy jsou přílohou 
k podrobnějšímu prostudování. VZoČ jsou uloženy u referentky KÚ - školství Mgr. Hany Němcové 
(2. NP, dveře č. 317). 
 
2. Základní škola, Kuřim, Jungmannova 813, okres Brno-venkov, příspěvková organizace. 
 
Základní informace 
 

Funkce Jméno a příjmení Pracoviště Provoz školy 

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

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

Zástupkyně ředitele Mgr. Eva Altmannová Jungmannova 813/5 7:00 - 15:30 

Vedoucí vychovatelka Ilona Lemperová Jungmannova 813/5 6:00 - 17:15 
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Vedoucí stravování Alena Špačková Jungmannova 813/5 6:00 - 14:30 

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

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

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

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

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

 
Školní poradenské pracoviště „Pavučinka“ 
 

Funkce Jméno a příjmení Pracoviště 

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

Psycholog Mgr. Marie Bursová Jungmannova 813/5 

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

Metodik prevence Mgr. Michaela Kalinová Jungmannova 813/5 

Reedukace Mgr. Jarmila Fikarová Jungmannova 813/5 

Reedukace - logopedie Mgr. Jana Mertová Jungmannova 813/5 

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

 Počet tříd Počet žáků Pr. p. žáků /třídu 

Celkem základní škola 24 587 24,45 

1. stupeň celkem 15 368 24,53 

 z toho na odloučeném pracovišti 0 0 0 

 2. stupeň celkem 9 219 24,3 

Celkem školní družina 7 203 29 

z toho na odloučeném pracovišti 4 114 28,5 

Nově do 1. ročníku 3 76 25,3 

Ukončilo v 9. ročníku 2 52 26 

Celkem pedagogičtí pracovníci   59 

z toho ředitel 1 

           zástupce ředitele 2 

           učitelé 34 

           vychovatelé 7 

           asistenti pedagoga 14 

           trenér 1 

Celkem nepedagogičtí pracovníci 15 

Celkem počet pracovníků za školu 74 

 
a) Kapacita a její využití: 

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

Škola má dvě místa výkonu činnosti (Jungmannova 813/5 a Otevřená 978/17), kde je celkem 24 tříd, 
7 oddělení školní družiny a 1 školní jídelna. Na odloučeném pracovišti Otevřená 978/17 jsou umístěny 
čtyři oddělení školní družiny. 
b) Základní škola: 
Ve školním roce 2018/2019 chodilo do 24 tříd/587 žáků (průměrná naplněnost činila 24,46 
žáků/1 třídu). 
Kapacita základní školy byla využita na 82,68%. 
c) Školní družina: 
Do 7 oddělení školní družiny bylo zapsáno 203 žáků (29 žáků/1 oddělení). 
Kapacita školní družiny byla využita na 67,67%. 
d) Školní jídelna: 
Školní jídelna vařila dětem MŠ a žákům ZŠ celkem 688 jídel + 18 diet = 706 jídel (pro MŠ vařila ŠJ 
kromě obědů i přesnídávky a svačiny). 
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Z diet: 
- 7 diet „vlastním“ žákům; 
- 2 diety MŠ Kuřim, Zborovská 887/5;  
- 7 diet ZŠ Kuřim, Tyršova 1255/56; 
- 2 diety ZŠ a MŠ Rozdrojovice, Šafránka 54. 

Ke stravování ve školní jídelně bylo zapsáno 523 stravovaných „vlastních“ žáků školy, 65 
stravovaných „vlastních“ zaměstnanců školy, 174 dětí a žáků + 13 dospělých stravovaných z jiných 
škol (ZŠ a MŠ Rozdrojovice, MŠ Česká, MŠ Újezd u Černé Hory) a 29 cizích strávníků, kteří si obědy 
odebírali do jídlonosičů. 
Kapacita školní jídelny byla využita na 94,13%. 
e) Zápis na školní rok 2019/2020: 

- datum zápisu       8. 4. 2019 od 14:00 do 19:00 
hod. 

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

- počet předpokládaných odkladů povinné školní docházky 20 (v loňském roce 22 
předpokládaných odkladů).  

- počet žáků 1. tříd v novém školním roce 2019/2020  52 žáků/2 třídy (v loňském 
roce do 3 tříd/73 žáků) 

f) Finanční prostředky, se kterými základní škola hospodařila v roce 2018: 
- státní rozpočet (MŠMT)     31.923.300 Kč  
- OP VK - EU       - 
- provozní rozpočet (zřizovatel)      6.630.000 Kč 
- investiční akce (FI + zřizovatel)         297.263 Kč (90.352 + 

206.911) 
- ZVH             499.463,33 Kč 

 
Přílohy: A - výroční zpráva 2018-2019 
 
Přijaté usnesení: 512/2019 - RM bere na vědomí Výroční zprávu o činnosti Základní školy, Kuřim, 

Jungmannova 813, okres Brno-venkov, příspěvkové organizace za školní rok 
2018/2019. 

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

16. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2018/2019 – 
MŠ Zborovská 
(Předkladatel: Ing. Petr Ondrášek, zpracovatel: Mgr. Hana Němcová) 
 
Dle § 10 odst. 3 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném 
a jiném vzdělávání (školský zákon), v platném znění a § 7 vyhlášky č. 15/2005 Sb., kterou se stanoví 
náležitosti dlouhodobých záměrů a výročních zpráv, v platném znění, musí ředitelé základních škol 
předkládat školské radě a následně po jejím schválení i zřizovateli, „Výroční zprávu o činnosti školy za 
uplynulý školní rok“ (dále jen „VZoČ“). Tuto povinnost nemají ředitelky mateřských škol, ale v minulých 
letech se dohodl zřizovatel s ředitelkou kuřimské mateřské školy na vypracování VZoČ a zaslání radě 
města ve stejném termínu, jako ředitelé základních škol. 
Výroční zprávy slouží k základní orientaci v činnosti školy, využívání jejich kapacity, výukových 
programech, počtu tříd, dětí a žáků, kvalifikovanosti pedagogických pracovníků, o dalším vzdělávání 
pedagogických pracovníků a akcích pořádaných školou. 
Pro radu města uvádím pouze základní data, protože jednotlivé výroční zprávy jsou přílohou 
k podrobnějšímu prostudování. VZoČ jsou uloženy u referentky KÚ - školství Mgr. Hany Němcové 
(2. NP, dveře č. 317). 
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1. Mateřská škola Kuřim, Zborovská 887, okres Brno-venkov, příspěvková organizace. 
 
Základní informace 
 

Funkce Jméno a příjmení Pracoviště Provoz školy 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Pracoviště Počet pedagogů Počet tříd Počet dětí 

Zborovská 887/5 8 4 90 

Komenského 1011/28 6 3 83 

Jungmannova 885/26 8 4 100 

Brněnská 1775/1 6 3 84 

Kpt. Jaroše 147/1 2 1 15 

Komenského 511/40 7 4 48 

Tyršova 1255/56 2 1 28 

Asistent pedagoga 3 ve 3 třídách 3 

Celkem počet tříd a dětí za školu  20 448 

Celkem pedagogičtí pracovníci 42 (včetně asistentů pedagoga) 

Celkem nepedagogičtí pracovníci  26 

Celkem počet pracovníků za školu 68 

 
a) Kapacita a její využití: 

- mateřská škola  458 dětí (od 1. 9. 2018 navýšení kapacity z 441 na 458) 
- školní jídelna   500 stravovaných 
- školní jídelna - výdejna 387 stravovaných 

Mateřská škola má 7 míst výkonů činnosti (Zborovská 887/5, Jungmannova 885/26, Komenského 
1011/28, Komenského 511/40, Brněnská 1775/1, Tyršova 1255/56, Kpt. Jaroše 147/1), kde je celkem 
20 tříd, 1 školní jídelna a 6 školních jídelen - výdejen. 
Ve školním roce 2018/2019 v mateřské škole pracovali 3 asistenti pedagoga ke třem integrovaným 
dětem (1 x autismus, 2x závažné vady řeči) ve třech třídách na pracovištích Jungmannova 885/26 
a Komenského 511/40. 
b) Mateřská škola: 
Do 20 tříd MŠ docházelo 448 dětí (průměrná naplněnost činila 22 dětí/1 třídu). Kapacita mateřské 
školy byla využita na 97,82%, ředitelka školy využila i zřizovatelem povolenou výjimku z počtu dětí.  
c) Školní jídelna: 
Školní jídelna vařila celkem 446 jídel + 2 diety, které dovážela ze ZŠ Kuřim, Jungmannova 813/5 
a pouze je vydávala. Ke stravování ve školní jídelně bylo zapsáno celkem 448 stravovaných dětí 
z mateřských škol a 52 stravovaných dospělých zaměstnanců z mateřských škol. 
V tom: 

- 2 diety pro „vlastní“ děti dovážené ze ŠJ při ZŠ Kuřim, Jungmannova 813/5; 
- z důvodu navýšení kapacity mateřské školy ubylo vaření pro 28 stravovaných dětí a 2 dospělé 

z MŠ Jinačovice, kterým se v minulých letech strava vařila a vyvážela. 
Školní jídelna vařila jenom vlastní mateřské škole, dovážela a vydávala 2 dietní obědy ze ŠJ při 
Základní škole, Kuřim, Jungmannova 813/5, okres Brno - venkov, příspěvkové organizaci. 
Kapacita školní jídelny byla využita na 89,2%. 
d) Zápis na školní rok 2019/2020: 

- datum zápisu    2. 5. 2019 od 13:00 do 17:00 hod 
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- počet volných míst   91 (stav ke dni zápisu; v loňském roce 125 volných 
míst) 

- počet zapisovaných dětí  105 (stav ke dni zápisu; v loňském roce zapisováno 
157 dětí) 

- počet zapsaných - přijatých dětí 91 na celodenní docházku (stav ke dni zápisu; 
v loňském roce přijato 125 dětí) 

- počet nepřijatých dětí   14 (stav ke dni zápisu; v loňském roce nepřijato 67 
dětí) 

Kritéria pro přijetí dětí do mateřské školy, která stanovila ředitelka školy, byla plně v souladu se 
školským zákonem a vyhláškou o MŠ. 
e) Finanční prostředky, se kterými mateřská škola hospodařila v roce 2018: 

- státní rozpočet (MŠMT)    23.425.808 Kč 
- OP VK - EU      - 
- provozní rozpočet (zřizovatel)     6.171.000 Kč 
- investiční akce (FI + zřizovatel)     2.637.370 Kč (2.401.653 + 235.717) 
- ZVH        633 Kč 

 
Přílohy: A - výroční zpráva 2018-2019 
 
Přijaté usnesení: 513/2019 - RM bere na vědomí Výroční zprávu o činnosti Mateřské školy Kuřim, 

Zborovská 887, okres Brno-venkov, příspěvkové organizace za školní rok 
2018/2019. 

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

17. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2018/2019 - 
ZŠ Tyršova 
(Předkladatel: Ing. Petr Ondrášek, zpracovatel: Mgr. Hana Němcová) 
 
Dle § 10 odst. 3 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném 
a jiném vzdělávání (školský zákon), v platném znění a § 7 vyhlášky č. 15/2005 Sb., kterou se stanoví 
náležitosti dlouhodobých záměrů a výročních zpráv, v platném znění, musí ředitelé základních škol 
předkládat školské radě a následně po jejím schválení i zřizovateli, „Výroční zprávu o činnosti školy za 
uplynulý školní rok“ (dále jen „VZoČ“). Tuto povinnost nemají ředitelky mateřských škol, ale v minulých 
letech se dohodl zřizovatel s ředitelkou kuřimské mateřské školy na vypracování VZoČ a zaslání radě 
města ve stejném termínu, jako ředitelé základních škol. 
Výroční zprávy slouží k základní orientaci v činnosti školy, využívání jejich kapacity, výukových 
programech, počtu tříd, dětí a žáků, kvalifikovanosti pedagogických pracovníků, o dalším vzdělávání 
pedagogických pracovníků a akcích pořádaných školou. 
Pro radu města uvádím pouze základní data, protože jednotlivé výroční zprávy jsou přílohou 
k podrobnějšímu prostudování. VZoČ jsou uloženy u referentky KÚ - školství Mgr. Hany Němcové 
(2. NP, dveře č. 317). 
 
3. Základní škola Kuřim, Tyršova 1255, okres Brno-venkov, příspěvková organizace. 
 
Základní informace 
 

Funkce Jméno Pracoviště Provoz školy 

Ředitel školy Mgr. Bc. Hana Kočevová Tyršova 1255/56 7:40 - 15:20 

Zástupkyně ředitelky Mgr. Tamara Martyninková Tyršova 1255/56 7:40 - 15:20 

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

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

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

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

Asistentka ředitelky Jiřina Nezdařilová Tyršova 1255/56 7:00 - 13:00 

Mzdový účetní Josef Kameníček externí zaměstnanec  

Výchovná poradkyně 1. st. Mgr. Andrea Filková Tyršova 1255/56 7:00 - 15:20 

Výchovná poradkyně 2. st. Mgr. Věra Blažková Tyršova 1255/56 7:40 - 15:20 

Školní metodik prevence Mgr. Markéta Pospíšilová Tyršova 1255/56 7:40 - 15:20 

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

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

 Počet tříd Počet žáků Pr. p. žáků/ třídu 

Celkem základní škola 27 579 21,44 

1. stupeň celkem 17 366 21,53 

z toho na odloučeném pracovišti 6 117 19,5 

2. stupeň celkem 10 213 21,3 

Celkem školní družina 6 165 27,5 

z toho na odloučeném pracovišti 4 110 27,5 

Nově do 1. roč. 3 63 21,0 

z toho na odloučeném pracovišti 3 63 21,0 

Ukončilo v 9. roč. 2 42 21,0 

Celkem pedagogičtí pracovníci  59 

z toho ředitelka 1 

           zástupkyně ředitele 1 

           vedoucí učitelka odl. pracoviště 1 

           učitelé 33 

           vychovatelé 8 

           asistenti pedagoga 16 

Celkem nepedagogičtí pracovníci 18 

Celkem počet pracovníků za školu 77 

 
a) Kapacita a její využití: 

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

Škola má dvě místa výkonu činnosti (Tyršova 1255/56 a Komenského 511/40), kde je celkem 27 tříd, 
6 oddělení školní družiny, školní jídelna a školní jídelna - výdejna. Na odloučeném pracovišti na ulici 
Komenského 511/40 je umístěn 1. a 2. ročník, školní družina a školní jídelna - výdejna. 
b) Základní škola: 
Ve školním roce 2018/2019 chodilo do 27 tříd/579 žáků (průměrná naplněnost činila 21,44 
žáků/1 třídu). 
Kapacita základní školy byla využita na 85,78%. 
c) Školní družina: 
Do 6 oddělení školní družiny bylo zapsáno 165 žáků (27,5 žáků/1 oddělení) 
Kapacita školní družiny byla využita na 68,75%. 
d) Školní jídelna:  
Školní jídelna vařila žákům celkem 452 jídel + vydala 6 diet, které dovážela ze ZŠ Kuřim, 
Jungmannova 813/5. Ke stravování ve školní jídelně bylo zapsáno celkem 420 stravovaných 
„vlastních“ žáků školy, 52 stravovaných „vlastních“ zaměstnanců školy, 38 studentů ze SOŠ a SOU 
Kuřim a 49 cizích strávníků, kteří si obědy odebírali do jídlonosičů. 
Kapacita školní jídelny byla využita na 63,67%. 
e) Zápis na školní rok 2019/2020: 

- datum zápisu     8. 4. 2019 od 14:00 do 18:00 hod (obě 
budovy) 

- počet zapisovaných    76 dětí (v loňském roce 96 dětí) 
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- počet předpokládaných odkladů povinné školní docházky 7 (v loňském roce 16 
předpokládaných odkladů) 

- počet žáků 1. tříd v novém školním roce 2019/2020  62 žáků/3 třídy (v loňském 
roce do 4 tříd/77 žáků) 

f) Finanční prostředky, se kterými základní škola hospodařila v roce 2018: 
- státní rozpočet (MŠMT)     31.649.566 Kč 
- OP VK - EU         2.151.597 Kč 
- provozní rozpočet (zřizovatel)      5.530.000 Kč 
- investiční dotace (FI)        1.163.340 Kč 
- ZVH             239.225,11 Kč 

 
Přílohy: A - výroční zpráva 2018-2019 
 
Přijaté usnesení: 514/2019 - RM bere na vědomí Výroční zprávu o činnosti Základní školy Kuřim, 

Tyršova 1255, okres Brno-venkov, příspěvkové organizace za školní rok 
2018/2019. 

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

18. Odstoupení od smlouvy č. 2019/D/0128 
(Předkladatel: Mgr. Ing. Drago Sukalovský, zpracovatel: Bc. Radek Jízdný) 
 
Podle vnitřní směrnice Rady města Kuřimi č. S4/2018/RM o zadávaní veřejných zakázek malého 
rozsahu, bylo zajišťujícím odborem KÚ realizováno výběrové řízení na Dodávku 15 ks počítačových 
sestav pro město Kuřim 2019 s ev. č. III-KÚ-2019-001. Výběrového řízení se zúčastnilo 
8 potencionálních dodavatelů. 
 
Na základě hodnocení získaných nabídek bylo zajišťujícím odborem a hodnoticí komisí doporučena 
radě města jako nejvhodnější nabídka společnosti C SYSTEM CZ, a. s, IČ 27675645, Otakara 
Ševčíka 840/10, PSČ 636 00 Brno, v celkové hodnotě 274.065 Kč vč. DPH. 
 
Tento výsledek byl schválen radou města č. 31 ze dne 25. 9. 2019 usnesením č. 412/2019. 
S výsledným uchazečem společnosti C SYSTEM CZ, a. s, IČ 27675645, Otakara Ševčíka 840/10, 
PSČ 636 00 Brno byla podepsána smlouva ke dni 11. 10. 2019. 
 
Celá dodávka předmětu koupě 15 ks počítačových sestav (dále jen PC) byla dne 23. 10. 2019 
převzata pověřeným pracovníkem města Kuřim. Ještě ten samý den byla ale pověřeným pracovníkem 
zjištěna závažná skutečnost, že dodané PC sestavy nesplňují požadované minimální parametry 
uvedené ve výzvě k podání nabídky, k níž se dodavatel zavázal. 
 
Pověřený pracovník tedy svolal hodnoticí komisi, která jednoznačně konstatoval potřebu reklamace 
PC sestav u dodavatele společnosti C SYSTEM CZ. Reklamace byla dodavateli doručena dne 23. 10. 
2019 (vizte Příloha A). Dodavatel odpověděl dne 29. 10. 2019 přípisem advokátní kanceláře KLIMUS 
& PARTNERS, s. r. o. (vizte Příloha B) Právním zastoupením společnosti C SYSTEM CZ bylo 
konstatováno, že reklamaci shledávají jako nedůvodnou a dodané PC sestavy bezezbytku vyhovují 
zadávací dokumentaci a není zde žádného důvodu odstraňovat jakékoli nedostatky. Ze strany města 
Kuřim bylo rozhodnuto o objednání znalecké posudku na uvedené PC sestavy. 
 
I přes vyjádření advokátní kanceláře KLIMUS & PARTNERS, s. r. o., výše se dne 4. 11. 2019 
uskutečnila na žádost dodavatele společnosti C SYSTEM CZ na radnici v Kuřimi schůzka, na které 
přivezl dodavatel na odzkoušení 1ks opravené PC sestavy. Tato sestava byla pověřeným 
pracovníkem města Kuřim přijata k dalšímu otestování. Po tomto jednání si dodavatel na svou žádost 
na předávací protokol odvezl 15 ks sporných PC. 15 ks LCD a příslušenství (klávesnice, myši, kabely) 
zůstaly městu Kuřim. 
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Pověřený pracovník města Kuřimi svolal na 6. 11. 2019 hodnoticí komisi k otestování této opravené 
PC sestavy. Hodnoticí komise jednohlasně konstatovala, že PC sestavy ani po opravě nejsou 
způsobilé k zamýšlenému účelu a že i nadále trvá na již podané reklamaci ze dne 23. 10. 2019 
a podle § 2106 odstavce 1, písmene a) Občanského zákoníku č. 89/2012 Sb., požaduje odstranění 
vady dodáním nové věci bez vady. Pověřený pracovník města Kuřimi ještě ten samý den odeslal tuto 
druhou reklamaci advokátní kanceláři KLIMUS & PARTNERS, s. r. o., a společnosti C SYSTEM CZ 
(vizte Příloha C). 
 
Právní zástupce advokátní kancelář KLIMUS & PARTNERS, s. r. o., odpověděla dne 13. 11. 2019 
(vizte Příloha D), že dodané PC sestavy jsou plně funkční a bezezbytku vyhovují zadávací 
dokumentaci a požaduje dne 18. 11. 2019 převzetí všech opravených sestav. K převzetí sestav 
v nezměněném stavu nedošlo, jelikož pověřený pracovník města Kuřimi toto odmítl. Tento den opět 
pověřený pracovník města Kuřimi svolal hodnoticí komisi, která pouze zopakovala svoje stanovisko, 
dále trvá na reklamaci (vizte Příloha E), a toto bylo odesláno právnímu zástupci kanceláři KLIMUS 
& PARTNERS, s. r. o., a společnosti C SYSTEM CZ. 

Dne 18. 11. 2019 obdržel pověřený pracovník závěry znaleckého posudku na původně dodané 
PC sestavy i na sestavy po opravě (vizte Příloha F). Znalecký posudek v obou případech jednoznačně 
konstatuje, že PC sestavy nevyhovují zadávacím podmínkám a jsou v tomto stavu nezpůsobilé 
k zamýšlenému účelu a tedy převzetí. 

Dne 19. 11. 2019 byla vedením města pověřena advokátní kancelář Fiala, Tejkal a partneři, advokátní 
kancelář, s. r. o., ve věci zastupování města Kuřim ve věci popsaného sporu. 

Hodnoticí komise doporučuje radě města s přihlédnutím k výše uvedeným skutečnostem a v souladu 
se znaleckým posudkem č. 927-45-2019 přijmout usnesení o odstoupení od kupní smlouvy 
č. 2019/D/0128 se společností C SYSTEM CZ, a. s, IČ 27675645, Otakara Ševčíka 840/10, 

PSČ 636 00 Brno. 

 
Přílohy: A - příloha 

B - příloha 
C - příloha 
D - příloha 
E - příloha 
F - příloha 

 
 
Na jednání se v 15:05 hod dostavil Bc. Radek Jízdný - referent IT. 
 
 
Přijaté usnesení: 515/2019 - RM schvaluje na základě znaleckého posudku č. 927-45-2019 

odstoupení od kupní smlouvy č. 2019/D/0128 na dodávku počítačových sestav pro 
město Kuřim 2019 se společností C SYSTEM CZ, a. s, IČ 27675645, Otakara 
Ševčíka 840/10, PSČ 636 00 Brno v celkové hodnotě 274.065 Kč s DPH. 

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

18/1. Kupní smlouva - dodávka počítačových sestav pro město 
Kuřim 2019 
(Předkladatel: Mgr. Ing. Drago Sukalovský, zpracovatel: Bc. Radek Jízdný) 
 
Dne 18. 11. 2019 obdržel pověřený pracovník Městského úřadu Kuřim závěry znaleckého posudku na 
původně dodávané PC sestavy i na sestavy po opravě (vizte příloha A) od dodavatele C SYSTEM CZ, 
a. s, IČ 27675645, Otakara Ševčíka 840/10, PSČ 636 00 Brno. Znalecký posudek v obou případech 
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jednoznačně konstatuje, že dodávané PC sestavy nevyhovují zadávacím podmínkám a jsou v tomto 
stavu nezpůsobilé k zamýšlenému účelu, převzetí a použití. 
 
Dne 19. 11. 2019 byla vedením města pověřena advokátní kancelář Fiala, Tejkal a partneři, advokátní 
kancelář, s. r. o., ve věci zastupování města Kuřim ve věci popsaného sporu. 
 
Zajišťující odbor kanceláře úřadu se i přes maximální úsilí vybavit Městský úřad Kuřim vhodnými PC 
sestavami nyní dostává do časové tísně. Výběrové řízení bylo vypsáno dne 26. 8. 2019 a do dnešního 
dne 22. 11. 2019 nemá od vybraného dodavatele dodán vyhovující předmět plnění smlouvy. Tato 
situace je o dost závažnější v tom, že zajišťující odbor nutně potřebuje vyměnit 15 ks počítačových 
sestav s končícím operačním systémem WINDOWS 7 PRO CZ za plně podporovaný systém 
WINDOWS 10 PRO CZ. Pokud se tak nestane, je ohrožen běžný provoz některých agend v termínu 
od 14. ledna 2020 dále, kdy již nebude dostupná technická podpora staršího systému Windows 7 
PRO CZ. Někteří správci agendových informačních systémů již dali na vědomí, že provoz agend na 
PC se starším operačním systém WINDOWS 7 PRO CZ po tomto datu nebude možný. Ohrožen je tak 
výkon agend: Silničního registru vozidel (SRV), Centrálního registru řidičů (CRŘ) a také Informačního 
systému - Registr živnostenského podnikání (IS RŽP). 
 
Hodnoticí komise doporučuje radě města s přihlédnutím k výše uvedeným skutečnostem s v souladu 
se znaleckým posudkem č. 927-45-2019 přijmout usnesení o uzavření kupní smlouvy v pořadí 
s druhým uchazečem ve výběrovém řízení: "Dodávka počítačových sestav pro město Kuřim 2019" 
společnosti ProCad, spol. s. r. o., IČ 46979506, Hudcova 78b, PSČ 612 00 Brno, která předložila 
druhou nejvýhodnější nabídku v celkové hodnotě 289.311 Kč včetně DPH. Návrh kupní smlouvy je 
přiložen jako příloha B. 
 
Přílohy: A - příloha 

B - návrh smlouvy 
 
Přijaté usnesení: 516/2019 - RM schvaluje uzavření kupní smlouvy ve výběrovém řízení č. ev. III-

KÚ-2019-001 - Dodávka počítačových sestav pro město Kuřim 2019 se společností 
ProCad, spol. s r. o., IČ 46979506, Hudcova 78b, PSČ 612 00 Brno, která 
předložila druhou nejvýhodnější nabídku v celkové hodnotě 289.311 Kč včetně 
DPH. 

Hlasováno 
Pro: 3 (D. Sukalovský, L. Ambrož, M. Vlk)  Zdržel se: 1 (P. Ondrášek) 
Nepřítomen: 1 (J. Vlček). 
 
 
Z jednání odešel v 15:20 hod R. Jízdný. 
 
 
 

19. Nařízení města Kuřimi č. 4/2019 
(Předkladatel: Ing. Petr Ondrášek, zpracovatel: Ing. Silvie Ondrášková) 
 
Zákon č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích umožňuje městům vymezit svým nařízením úseky 
silnic, místních komunikací a chodníků, na kterých se pro jejich malý dopravní význam nezajišťuje 
sjízdnost a schůdnost odstraňováním sněhu a náledí. Město může také stanovit v nařízení rozsah, 
způsob a lhůty odstraňování závad ve schůdnosti chodníků, místních komunikací a průjezdních úseků 
silnic. 
 
Město Kuřim mělo poslední vydané Nařízení města Kuřimi 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. Nařízení 
bylo vydané usnesením Rady města Kuřimi č. 642/2018 dne 19. 12. 2018. Krajský úřad 
Jihomoravského kraje k tomuto nařízení zaslalo své připomínky a výzvou k nápravě. Následně město 
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Kuřim vydalo zrušovací Nařízení města Kuřimi č. 1/2019, kterým se zrušilo Nařízení města Kuřimi 
č. 2/2018. 
 
Nyní je RM předkládáno nové Nařízení města Kuřimi č. 4/2019, 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, ve 
kterém již jsou zapracované připomínky Krajského úřadu Jihomoravského kraje. Účinnost nového 
nařízení je navržena dnem vyhlášení. 
 
Přílohy: A - Nařízení města Kuřimi 
 
Přijaté usnesení: 517/2019 - RM vydává Nařízení města Kuřimi č. 4/2019, 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 s účinností dnem vyhlášení. 

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

20. Rozpočtové opatření č. 11 
(Předkladatel: Mgr. Ing. Drago Sukalovský, zpracovatel: Ing. Aleš Varmužka) 
 
Návrhy na rozpočtová opatření OI v přílohách. 
 
Přílohy: A - důvodová zpráva OI - ZŠJ 

B - důvodová zpráva OI - studie a projekty 
C – rozpočtové patření č. 11 

 
Přijaté usnesení: 518/2019 - RM schvaluje rozpočtové opatření č. 11 k rozpočtu města na rok 2019, 

dle zápisu. 
Hlasováno 
Pro: 4 (D. Sukalovský, P. Ondrášek, L. Ambrož, M. Vlk) Nepřítomen: 1 (J. Vlček). 
 
 
 

21. Dopravní a technická infrastruktura sportovního areálu – 
dohoda o poskytnutí záruky voda 
(Předkladatel: Ing. Petr Ondrášek, zpracovatel: Ing. Renata Havlová) 
 
Dle plánovací smlouvy č. 2017/D/0040 byla uzavřena smlouva o převodu majetku pro objekty IO 201b, 
IO 301b, IO 351b, IO 401b, jejíž přílohou je návrh dohody o poskytnutí záruky za jakost stavebních 
objektů a inženýrských sítí včetně jejich součástí a příslušenství, v délce trvání 60 měsíců. Záruční 
doba začala běžet ode dne vydání kolaudačního souhlasu pro příslušné stavební objekty. 
 
OI doporučuje radě města uzavření Dohody o poskytnutí záruky na objekty 
IO 201b - prodloužení vodovodního řadu 
IO 301b - prodloužení dešťové kanalizace 
IO 351b - prodloužení areálové splaškové kanalizace 
IO 401b - prodloužení plynovodního řadu 
 
 
Přijaté usnesení: 519/2019 - RM schvaluje uzavření Dohody o poskytnutí záruky na objekt IO 201b 

a IO 301b se společností Zimní stadion Kuřim, s. r. o., Dlouhá 1720/8, 664 34 
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Kuřim, IČ 05886007 a společností TVM stavby, s. r. o., náměstí 5. května 1390, 
666 01 Předklášteří, IČ 06331807. 

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

21/1. Dopravní a technická infrastruktura sportovního areálu – 
dohoda o poskytnutí záruky 
(Předkladatel: Ing. Petr Ondrášek, zpracovatel: Ing. Renata Havlová) 
 
Přijaté usnesení: 520/2019 - RM schvaluje uzavření Dohody o poskytnutí záruky na objekt IO 351b 

se společností Zimní stadion Kuřim, s. r. o., Dlouhá 1720/8, 664 34 Kuřim, 
IČ 05886007 a společností TVM stavby, s. r. o., náměstí 5. května 1390, 666 01 
Předklášteří, IČ 06331807. 

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

21/2. Dopravní a technická infrastruktura sportovního areálu – 
dohoda o poskytnutí záruky plyn 
(Předkladatel: Ing. Petr Ondrášek, zpracovatel: Ing. Renata Havlová) 
 
Přijaté usnesení: 521/2019 - RM schvaluje uzavření Dohody o poskytnutí záruky na objekt IO 401b 

se společností Zimní stadion Kuřim, s. r. o., Dlouhá 1720/8, 664 34 Kuřim, 
IČ 05886007 a společností Vladimír Adámek, Sádky 396, 664 43 Želešice, 
IČ 40381021. 

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

22. Dopravní a technická infrastruktura sportovního areálu - 
komunikace vč. chodníků - dodatek č. 2 
(Předkladatel: Ing. Petr Ondrášek, zpracovatel: Ing. Renata Havlová) 
 
Název (předmět) zakázky: „Dopravní a technická infrastruktura sportovního areálu - 

komunikace vč. chodníků“ 
Evidenční číslo v knize zakázek: VZ-OI-2019-006 
Zajišťující odbor (ZO):  OI 
 
 
V souvislosti s realizací akce žádá OI schválení dodatku č. 2 se smlouvě 2019/D/0105 se společností 
EUROVIA CS, a. s., Odštěpný závod oblast Morava, Vídeňská 104, 619 00 Brno, IČ 45274924. 
V průběhu stavby bohužel byla pozdě předána část, kde realizoval Zimní stadion Kuřim, s. r. o. 
prodloužení inženýrských sítí. Dále byla uzavřena Dohoda o dočasném užívání příjezdové cesty 
k zimnímu stadionu. Z těchto důvodů došlo k prodlevě při realizaci jednotlivých prací ve sportovním 
areálu na akci „Dopravní a technická infrastruktura sportovního areálu - komunikace vč. chodníků“ 
a žádáme o prodloužení termínu do 15. 12. 2019. 
 
Přijaté usnesení: 522/2019 - RM schvaluje uzavření Dodatku č. 2 ke Smlouvě o dílo č. 2019/D/0105 

na zakázku „Dopravní a technická infrastruktura sportovního areálu - komunikace 
vč. chodníků“ se společností EUROVIA CS, a. s., Odštěpný závod oblast Morava, 



 
 

 

23 

Vídeňská 104, 619 00 Brno, IČ 45274924 spočívající ve změně termínu dokončení 
prací do 15. 12. 2019. 

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

23. „ZŠ Kuřim, Tyršova 1255 – vybavení odborných učeben 
(mobiliář)“ – výběr nejvhodnější nabídky 
(Předkladatel: Ing. Petr Ondrášek, zpracovatel: Ing. Markelova Jana) 
 
Rada města Kuřimi na své 35. schůzi konané dne 5. 11. 2019 schválila výzvu k podání nabídky 
a kupní smlouvu na veřejnou zakázku malého rozsahu na dodávku „ZŠ Kuřim, Tyršova 1255 - 
vybavení odborných učeben (mobiliář)“. 
 
Jedná se o součást investiční akce, která zahrnuje vedle mobiliáře i stavební práce, konektivitu a IT 
a dodávku pomůcek, a která je vedená v rozpočtu města pod názvem „Vybudování odborných učeben 
na Základní škole Kuřim, Tyršova 1255“. 
 
Administraci veřejné zakázky provádí, na základě uzavřené Příkazní smlouvy na administraci 
č. 2019/D/0073, paní Renata Petrželová, Růžová 183, Lutín. 
 
K elektronickému uveřejnění na profilu zadavatele v NENu došlo dne 6. 11. 2019. Současně byla 
výzva odeslána šesti radou schváleným dodavatelům. Ve stanovené lhůtě pro podání nabídek 
zadavatel obdržel 8 listinných nabídek. 
 
Otevírání nabídek proběhlo dne 25. 11. 2019 za účasti radou jmenovaných členů hodnoticí komise. 
Po otevření obálek pak komise, která byla současně komisí pro otevírání obálek i hodnocení, 
pokračovala v hodnocení nabídek a dále v posouzení splnění kvalifikace u dodavatele, který se 
v hodnocení umístil na 1. místě. 
Vzhledem k tomu, že dodavatel prokázal splnění kvalifikace v požadovaném rozsahu, doporučuje 
hodnoticí komise radě města jako nejvhodnější nabídku, nabídku dodavatele KOVO, výrobní družstvo, 
Na Bílém potoce 294, 664 71 Veverská Bítýška, IČ 00030325 v celkové hodnotě 783.930 Kč bez 
DPH. 
Průběh posouzení a hodnocení nabídek je popsán v protokolech, které tvoří přílohu tohoto příspěvku. 
 
Odbor investiční předkládá Radě města Kuřimi ke schválení výběr nejvhodnější nabídky a kupní 
smlouvu s vybraným dodavatelem. 
 
Na tento projekt byla v roce 2018 podána žádost o dotaci, a to v rámci programu IROP, výzvy č. 24 ITI 
Infrastruktura pro vzdělávání (ZŠ) II (mimo Brno). Žádost byla přijata k financování. Celkové uznatelné 
výdaje činí 11.760.843,00 Kč, očekávaná dotace je ve výši 90%, tedy 10.584.758,70 Kč. 
 
V rámci projektu IROP „Vybudování odborných učeben na Základní škole Kuřim, Tyršova 1255“ byla 
dále v roce 2019 schválena žádost o změnu. Žádost se týkala změny dispozičního řešení v rámci 
školy a s tím souvisejícího prodloužení termínu realizace projektu do 30. 9. 2020. 
Předkládané změny nemají vliv na výši poskytované finanční podpory. 
 
Investiční akce „Vybudování odborných učeben na Základní škole Kuřim, Tyršova 1255“ je zařazena 
ve schváleném rozpočtu města pod ORJ 004, ORG 1394 000 000. Zastupitelstvo města dne 22. 1. 
2019 schválilo rozpočtovým opatřením č. 1 na tuto investiční akci pro rok 2019 částku 12,6 mil. Kč. 
V rámci rozpočtového opatření č. 4 ze dne 25. 6. 2019 byla tato částka snížena na 8,6 mil. Kč. 
 
Přílohy: A - protokoly 

B - kupní smlouva 
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Přijaté usnesení: 523/2019 - RM souhlasí s výsledkem hodnocení uvedeným v protokolech 
k veřejné zakázce „ZŠ Kuřim, Tyršova 1255 - vybavení odborných učeben 
(mobiliář)“ a schvaluje uzavření kupní smlouvy s dodavatelem KOVO, výrobní 
družstvo, Na Bílém potoce 294, 664 71 Veverská Bítýška, IČ 00030325, který 
předložil nejvhodnější nabídku v celkové hodnotě 783.930 Kč bez DPH 
(tj. 948.555,30 Kč s DPH). 

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

24. Farnost Kuřim - uzavření darovací smlouvy 
(Předkladatel: Mgr. Ing. Drago Sukalovský, zpracovatel: Petra Glosová) 
 
Dne 17. 11. 2019 uspořádala Římskokatolická farnost Kuřim v kostele Svaté Máří Magdaleny koncert 
k 30. výročí sametové revoluce. Navrhuji Radě města Kuřimi podpořit tuto akci rozdílem nákladů 
a příjmů akce.  
Žádost je uložena v příloze. 
 
Přílohy: A - žádost 
 
Přijaté usnesení: 524/2019 - RM schvaluje uzavření darovací smlouvy na poskytnutí finančního 

daru ve výši 9.932,02 Kč s Římskokatolickou farností Kuřim, Křížkovského 55, 
664 34 Kuřim, IČ 49461362 na pokrytí výdajů spojených s uspořádáním koncertu 
k 30. výročí sametové revoluce. 

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

25. Různé 
 
D. Sukalovský - ukládá tajemníkovi MěÚ přípravu a postup zadání pro zřízení městské policie. 
 
 
 
 
 
Starosta ukončil schůzi v 15:55 hod. 
 
 
 
 
 
Mgr. Ing. Drago Sukalovský Ing. Petr Ondrášek 
starosta města 1. místostarosta města 
 
 
 
 
Ověřovatel zápisu: Ing. Milan Vlk 
 
 
 
V Kuřimi dne 27. 11. 2019 
 
Zapsala: Petra Glosová 
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Materiály: 
1 Plnění usnesení Rady města Kuřimi ke dni 20. 11. 2019 
 1A - plnění usnesení RM 
2 Vyřazení majetku  
 2A - vyřazovací protokol 5 
 2B - vyřazovací protokol 6 
 2C - vyřazovací protokol 1 
 2D - vyřazovací protokol 3 
3 Výměna bytu č. 1123/8, ul. Bezručova čtvrť, Kuřim 
3/1 Výměna bytu č. 1123/8, ul. Bezručova čtvrť, Kuřim 
3/2 Výměna bytu č. 1123/8, ul. Bezručova čtvrť, Kuřim 
4 Změna nájemní smlouvy k obecnímu bytu č. 900/11 
5 Manželé Viktor Kolosinský a Lenka Kolosinská – nájemní smlouva na dobu neurčitou 
6 Dohoda o ukončení nájemní smlouvy s Hladíkovými a záměr na pronájem téhož 

pozemku Pluháčkovým 
 6A - situace 
6/1 Dohoda o ukončení nájemní smlouvy s Hladíkovými a záměr na pronájem téhož 

pozemku Pluháčkovým 
7 Dohoda o ukončení nájemní smlouvy ARMHAS, s. r. o. - stánek s pečivem 
8 Informace o návrhu vodného, stočného a nájemného za užívání infrastruktury pro rok 

2020 
 8A - návrh dodatku 
9 Schválení dodatku č. 82 Nájemní a provozní smlouvy s Brněnskými vodárnami 

a kanalizacemi, a. s. 
 9A - návrh dodatku 
10 Zakázka města Kuřimi - Úvoz, obnova uličního prostoru – Dodatek č. 1 
 10A - návrh dodatku 
 10B - příloha, rozpočet 
11 Bezpečnostní služba pro město Kuřim 
 11A - výzva bezpečnostní služba Kuřim 
 11B - návrh smlouvy 
 11C - krycí list nabídky 
 11D - návrh složení komise 
12 Smlouva o výpůjčce č. 3/2019/MPŘ – prodloužení doby výpůjčky 
 12A - smlouva o výpůjčce 
13 Schválení darovací smlouvy - Klub přátel ZUŠ Kuřim 
 13A - smlouva 
14 Ceník Nafukovací haly městského stadionu Kuřim 
 14A - ceník nafukovací hala 
15 Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2018/2019 - ZŠ Jungmannova 
 15A - výroční zpráva 2018-2019 
16 Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2018/2019 - MŠ Zborovská 
 16A - výroční zpráva 2018-2019 
17 Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2018/2019 - ZŠ Tyršova 
 17A - výroční zpráva 2018-2019 
18 Odstoupení od smlouvy č. 2019/D/0128 
 18A - příloha 
 18B - příloha 
 18C - příloha 
 18D - příloha 
 18E - příloha 
 18F - příloha 
18/1 Kupní smlouva - dodávka počítačových sestav pro město Kuřim 2019 
 18/1A - příloha 
 18/2B - návrh smlouvy 
19 Nařízení města Kuřimi č. 4/2019 
 19A - Nařízení města Kuřimi - místní komunikace a chodníky 
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20 Rozpočtové opatření č. 11 
 20A - důvodová zpráva OI - ZŠJ 
 20B - důvodová zpráva OI - studie a projekty 
 20C - rozpočtové opatření č. 11 
21 Dopravní a technická infrastruktura sportovního areálu – dohoda o poskytnutí záruky 

voda 
21/1 Dopravní a technická infrastruktura sportovního areálu – dohoda o poskytnutí záruky 
21/2 Dopravní a technická infrastruktura sportovního areálu – dohoda o poskytnutí záruky 

plyn 
22 Dopravní a technická infrastruktura sportovního areálu - komunikace vč. chodníků - 

Dodatek č. 2 
23 „ZŠ Kuřim, Tyršova 1255 – vybavení odborných učeben (mobiliář)“ – výběr 

nejvhodnější nabídky 
 23A - protokoly z průběhu posouzení a hodnocení 
 23B - kupní smlouva bez příloh 
24 Farnost Kuřim - uzavření darovací smlouvy 
 24A - žádost 


