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Z á p i s 
 

ze schůze Rady města Kuřimi č. 39/2019 konané dne 18. 12. 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: Ing. Milan Vlk 
 
 
Starosta zahájil zasedání RM v 14:05 hodin, úvodem bylo přítomno 5 členů RM. 
RM je usnášeníschopná. 
 
 
Program: 
 

1 Plnění usnesení Rady města Kuřimi ke dni 11. 12. 2019 

2 Pověření odboru majetkoprávního zajištěním provozu odběrných plynových zařízení 

3 Dohoda o ukončení nájemní smlouvy ARMHAS, s. r. o. - stánek s pečivem – posun 
termínu ukončení 

3/1 Dohoda o ukončení nájemní smlouvy ARMHAS, s. r. o. - stánek s pečivem – posun 
termínu ukončení 

4 Pronájem pozemku Pluháčkovi 

5 Nebytové prostory v objektu kulturního domu na Podlesí – podnájem 

6 Vyřazení majetku  

7 E.ON Distribuce, a. s. – zřízení věcného břemene pro stavbu „Kuřim, obnova T52 
Nerudova 2,VN1244, pč. 4298“ 

8 Město Kuřim a Vězeňská služba České republiky - zřízení věcného břemene pro 
přeložku kanalizace, prodej kanalizace  

8/1 Město Kuřim a Vězeňská služba České republiky - zřízení věcného břemene pro 
přeložku kanalizace, prodej kanalizace  

9 Odkup části vodovodu vybudovaného v rámci realizace akce „Soubor rodinných domů 
k autosalonu a autoservisu Ford Rašino“ 

10 Zápis z Komise výstavby a dopravy RM Kuřimi dne 9. 12. 2019 

11 Zápis z Komise pro životní prostřední RM Kuřimi dne 20. 11. 2019 

12 Zápis z 6. jednání komise školské dne 18. 11. 2019 

13 Sazebník úhrad za poskytování informací dle zák. č. 106/1999 Sb. 

14 Oddávací dny pro rok 2020 

15 Rozpočty a střednědobé výhledy rozpočtů příspěvkových organizací 

16 Návrh na personální posílení OD - referent silničního hospodářství 

17 Transformace Domu s pečovatelskou službou, Zahradní 1275, Kuřim a rozšíření služeb 
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Centra sociálních služeb Kuřim od roku 2020 

18 Nový platový výměr ředitelky SKCK 

19 Nový platový výměr ředitelky CSSK 

20 Aktualizovaný platový výměr ředitelky CSSK 

21 Změna příjmení ředitelky MŠ Zborovská v rejstříku škol a školských zařízení 

21/1 Změna příjmení ředitelky MŠ Zborovská v rejstříku škol a školských zařízení 

22 Nové platové výměry ředitelů škol od 1. 1. 2020 

22/1 Nové platové výměry ředitelů škol od 1. 1. 2020 

22/2 Nové platové výměry ředitelů škol od 1. 1. 2020 

23 Odměna ředitelům škol za rok 2019 

23/1 Odměna ředitelům škol za rok 2019 

23/2 Odměna ředitelům škol za rok 2019 

24 Město Kuřim x Ředitelství silnic a dálnic ČR, státní příspěvková organizace – věcné 
břemeno k hydrogeologickému vrtu  

25 Žádost o souhlas s čerpáním FI ZŠ Tyršova 

26 Uzavření darovací smlouvy EKO-KOM, a. s. 

27 Dopravní a technická infrastruktura sportovního areálu - dokončení parkoviště 

28 Servisní smlouva - telefonní pobočková ústředna 

29 Rozhodnutí o přidělení zakázky - Bezpečnostní služba pro město Kuřim 

30 Dopravní a technická infrastruktura sportovního areálu – dohoda o poskytnutí záruky 
VO,NN 

30/1 Dopravní a technická infrastruktura sportovního areálu – dohoda o poskytnutí záruky 
SEK 

31 Dopravní a technická infrastruktura sportovního areálu – prodloužení IS Dodatek č. 3 

32 Resuscitační model 

33 Dohoda o ukončení smlouvy o zajištění úklidu podchodu pod nástupišti železniční 
stanice Kuřim s panem Pavlíčkem 

34 Dohoda o ukončení nájemní smlouvy K&K Royal Gastro, s. r. o. – zahrádka restaurace 
Tylion 

35 Smlouva o poskytnutí pracovně-lékařských služeb 

35/1 Smlouva o poskytnutí pracovně-lékařských služeb 

36 Legionářská I – změna při realizaci stavby: kamenné štípané silniční obruby + osazení 
samonivelačních poklopů 

37 „Zajištění služby SENIOR TAXI KUŘIM“ - uzavření smlouvy 

38 „ZŠ Kuřim, Tyršova 1255 – stavební úpravy vnitřních prostor a přístavba výtahu“ - 
dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo se zhotovitelem stavby 

39 Vyřazení majetku 

40 Rozpočtové opatření č. 13 

41 Wellness Kuřim - zámky - Dodatek č. 1 

42 Různé 
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1. Plnění usnesení Rady města Kuřimi ke dni 11. 12. 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: 529/2019 - RM bere na vědomí plnění usnesení Rady města Kuřimi ke dni 11. 12. 

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

2. Pověření odboru majetkoprávního zajištěním provozu odběrných 
plynových zařízení 
(Předkladatel: Mgr. Ing. Drago Sukalovský, zpracovatel: Ester Veselovská, DiS.) 
 
Při revizi plynových zařízení v budově Jungmannova 950 jsme byli revizním technikem panem Jiřím 
Řádkem upozorněni na chybějící podpis osoby odpovědné za provoz odběrného plynového zařízení. 
Vzhledem k tomu, že je nutné zajistit tuto kompetenci, OMP doporučuje RM svěření zajištění provozu 
odběrných plynových zařízení v budovách města Jungmannova 950 a na Hasičské zbrojnici vedoucí 
odboru majetkoprávního Mgr. Janě Viktorinové. Tato možnost je v souladu s § 102 odst. 3 zákona 
č. 128/2000 Sb. o obcích. 
 
Přijaté usnesení: 530/2019 - RM pověřuje dle § 102 odst. 3 zákona o obcích č. 128/2000 Sb. 

v platném znění vedoucí odboru majetkoprávního Mgr. Janu Viktorinovou 
zajištěním provozu odběrného plynového zařízení v budovách Jungmannova 950 
a v objektu Hasičské zbrojnice, Zahradní 236. 

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

3. Dohoda o ukončení nájemní smlouvy ARMHAS, s. r. o.- stánek 
s pečivem – posun termínu ukončení 
(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. 
Dne 29. 11. 2019 pan Shahbazyan telefonicky požádal o možnost odvézt stánek z pozemku města až 
v průběhu měsíce prosince, případně ledna, proto nedošlo k podpisu dohody o ukončení NS 
schválené RM dne 27. 11. 2019 usnesením č. 505/2019 ve znění: 
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. 
 
OMP proto žádá RM o zrušení výše uvedeného usnesení a navrhuje uzavřít dohodu o ukončení NS 
ke dni 31. 1. 2020. 
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Přijaté usnesení: 531/2019 - RM ruší usnesení č. 505/2019 ze dne 27. 11. 2019 ve věci ukončení 
nájemní smlouvy. 

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

3/1. Dohoda o ukončení nájemní smlouvy ARMHAS, s. r. o. - stánek 
s pečivem – posun termínu ukončení 
(Předkladatel: Mgr. Ing. Drago Sukalovský, zpracovatel: Ester Veselovská, DiS.) 
 
Přijaté usnesení: 532/2019 - 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 

s ARMHAS, s. r. o., se sídlem Modřická 190/23, Přízřenice, 619 00 Brno, 
IČ 05812500, dohodou ke dni 31. 1. 2020. 

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

4. Pronájem pozemku Pluháčkovi 
(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
 byla pronajímána rodině Hladíkových, bytem xxxxxxxxxxxx, 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 xxxxxxxxxxxxxx, 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. Vzhledem k nízké výši nájemného OMP navrhl zvýšit 
cenu o 100% tedy na 5 Kč/m

2
/rok (cena za pronájem výše uvedené části pozemku tedy bude činit 

285 Kč/rok), protože se jedná o pozemek využívaný pouze k výsadbě plodin, bez staveb trvalého 
charakteru 
 
RM dne 27. 11. 2019 projednala a schválila usnesení č. 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 xxxxxxxxxxxxx, Kuřim, 
za účelem užívání jako zahrady, na dobu neurčitou, za cenu ve výši 5 Kč/m

2
/rok s valorizací. 

 
Záměr byl v souladu se zákonem o obcích 15 dnů zveřejněn (28. 11. - 13. 12. 2019) - bez připomínek. 
 
Přijaté usnesení: 533/2019 - RM schvaluje 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 xxxxxxxxxxxx, Kuřim, za účelem užívání jako zahrady, na dobu 
neurčitou, za cenu ve výši 5 Kč/m

2
/rok s valorizací. 

Hlasováno 
Pro: 5 (D. Sukalovský, P. Ondrášek, J. Vlček, L. Ambrož, M. Vlk). 
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5. Nebytové prostory v objektu kulturního domu na Podlesí – 
podnájem 
(Předkladatel: Mgr. Ing. Drago Sukalovský, zpracovatel: Alena Janoušková) 
 
Pan Karel Dosoudil, se sídlem Nová 1271/16, 664 34 Kuřim, IČ 40963519 je od roku 2003 nájemcem 
nebytových prostor v objektu kulturního domu na Podlesí vč. části přilehlého pozemku parc. č. 3275 
o výměře 40 m

2
 (restaurace U Anděla s letní zahrádkou). RM na své schůzi dne 30. 11. 2016 pod 

č. usnesení 503/2016 udělila nájemci souhlas s podnájmem předmětných nebytových prostor, a to 
Marku Sattlerovi, se sídlem Kyjevská 303/9, 625 00 Brno - Starý Lískovec, IČ 87215454 na dobu 
určitou - do 31. 12. 2019. 
Dne 2. 12. 2019 požádal pan Dosoudil o povolení dalšího podnájmu zmíněného nebytového prostoru. 
Podnájemcem by byl opět pan Marek Sattler, podnájemní smlouva by byla uzavřena na dobu určitou - 
do 31. 12. 2024. 
OMP navrhuje podnájem panu Dosoudilovi schválit. 
 
Přijaté usnesení: 534/2019 - RM schvaluje podnájem části nebytového prostoru v objektu kulturního 

domu na Podlesí vč. části přilehlého pozemku parc. č. 3275 o výměře 40 m
2
 na 

dobu určitou od 1. 1. 2020 do 31. 12. 2024 (nájemní smlouva č. 298/2002, 
nájemce Karel Dosoudil, Kuřim). Podnájemcem se stane Marek Sattler, se sídlem 
Kyjevská 303/9, 625 00 Brno - Starý Lískovec, IČ 87215454. 

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

6. 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. 
 
Přílohy: A - vyřazovací protokol 1 - MěÚ 

B - vyřazovací protokol 4 - SAK 
 
Přijaté usnesení: 535/2019 - RM schvaluje vyřazení majetku dle příloh. 
Hlasováno 
Pro: 5 (D. Sukalovský, P. Ondrášek, J. Vlček, L. Ambrož, M. Vlk). 
 
 
 

7. E.ON Distribuce, a. s. – zřízení věcného břemene pro stavbu 
„Kuřim, obnova T52 Nerudova 2, VN1244, pč. 4298“ 
(Předkladatel: Mgr. Ing. Drago Sukalovský, zpracovatel: Ing. Vladimíra Fidrmucová) 
 
Společnost PK Elektro, s. r. o., v zastoupení investora E.ON Distribuce, a. s., zaslala městu Kuřim 
k podpisu smlouvu o smlouvě budoucí, jejímž předmětem je zřízení věcného břemene v souvislosti se 
stavbou zařízení distribuční soustavy s názvem „Kuřim, obnova T52 Nerudova 2,VN1244, pč. 4298“ - 
vizte př. A. 
Jedná se o obnovu stávající trafostanice T 52 NERUDOVA2 za novou trafostanici TS BETONBAU 
UF2536 na novém místě v lokalitě Na Loučkách. Stavbou bude dotčen pozemek, který je ve vlastnictví 
města Kuřimi a to parc. č. 550/1 v k. ú. Kuřim - vizte př. B. Z tohoto důvodu je potřeba k pozemku zřídit 
věcné břemeno. 
 
OMP a OI nemá k realizaci projektu námitky. 
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Věcné břemeno bude zřízeno k části pozemku parc. č. 550/1 v k. ú. Kuřim, na dobu neurčitou, 
úplatně, za jednorázovou náhradu v celkové výši 10.000 Kč bez DPH (náhrada za věcné břemeno je 
stanovena v souladu s dohodou uzavřenou se společností E.ON Distribuce, a. s. - tzn. za každých 
započatých 200 m vedení činí náhrada 10.000 Kč). 
Do doby uzavření Smlouvy o zřízení věcného břemene bude uzavřena Smlouva o budoucí smlouvě 
o zřízení věcného břemene. Budoucí smlouvu o zřízení věcného břemene předkládá OMP v příloze C. 
 
Přílohy: A - situace 

 B - situace 
 B - návrh smlouvy 

 
Přijaté usnesení: 536/2019 - RM schvaluje zřízení věcného břemene spočívajícího v umístění 

a provozování distribuční soustavy ve prospěch obchodní společnosti E.ON 
Distribuce, a. s., se sídlem v Českých Budějovicích, F. A. Gerstnera 2151/6, 
IČ 28085400, jako oprávněného z věcného břemene v rozsahu dle přílohy k části 
pozemku parc. č. 550/1 v k. ú. a obci Kuřim, LV č. 1. Věcné břemeno bude zřízeno 
za jednorázovou náhradu ve výši 10.000 Kč bez DPH na dobu neurčitou, náklady 
na jeho zřízení ponese oprávněný z věcného břemene. Do doby uzavření Smlouvy 
o zřízení věcného břemene bude uzavřena Smlouva o budoucí smlouvě o zřízení 
věcného břemene. 

Hlasováno 
Pro: 5 (D. Sukalovský, P. Ondrášek, J. Vlček, L. Ambrož, M. Vlk). 
 
 
Na jednání se v 14:15 hod Mgr. Jana Viktorinová – vedoucí odboru majetkoprávního. 
 
 
 

8. Město Kuřim a Vězeňská služba České republiky - zřízení 
věcného břemene pro přeložku kanalizace, prodej kanalizace  
(Předkladatel: Mgr. Ing. Drago Sukalovský, zpracovatel: Mgr. Jana Viktorinová) 
 
Vězeňská služba České republiky, Věznice Kuřim (dále jen „věznice“) realizovala stavbu Věznice 
Kuřim „Rekonstrukce vnější bezpečnosti“ (dále jen „rekonstrukce“), jejíž součástí bylo vybourání 
stávajícího oplocení a posunutí ohradní zdi. 
 
V této souvislosti Věznice realizovala se souhlasem města Kuřimi přeložku kanalizační stoky 
v majetku města DN 300 BEO na jinou část pozemku p. č. 3034/2 k. ú. Kuřim za nově vybudovanou 
ohradní zeď. 
 
Nově přeložená kanalizační stoka pro veřejnou potřebu DN 400 KAM v délce 25 m (šachta Š 27 až 
Š 28) bude umístěná v pozemku parc. č. 3034/2 v k. ú. Kuřim, který je ve vlastnictví České republiky, 
právo hospodařit s majetkem státu svědčí Vězeňské službě České republiky. Po kolaudaci bude nová 
kanalizace předána do majetku města Kuřimi a do provozování Brněnským vodárnám a kanalizacím, 
a. s. Protože kanalizace není uložená v městském pozemku, je třeba zřídit věcné břemeno 
(služebnost) spočívající v uložení a provozování kanalizační stoky pro veřejnou potřebu v pozemku 
parc. č. 3034/2 v k. ú. Kuřim ve prospěch města Kuřimi (jako vlastníka kanalizace). 
Pokračující, nově přeložená kanalizace DN 300 PP (šachta Š 28 až Š 29) je uložena také v pozemku 
parc. č. 3034/2 v k. ú. Kuřim, avšak tato není ve vlastnictví města, nýbrž ve vlastnictví „Svazku 
vodovodů a kanalizací měst a obcí“, který si zřídí věcná břemena samostatně. 
 
V rámci rekonstrukce věznice požádala město Kuřim o odprodej kanalizace DN 300 BEO, umístěné 
uvnitř areálu věznice, která se pro město díky přeložce kanalizace DN 400 stala nepotřebnou, a kterou 
má věznice záměr využít jako svoji přípojku, jelikož jinak by byla zrušena. 
 
V této souvislosti zadalo město Kuřim vypracování dvou znaleckých posudků. 
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Ocenění věcného břemene - Znalecký posudek č. 3090-76/2019, vypracovaný Ing. Janem 
Zámečníkem ocenil výše popsané věcné břemeno, které se bude vázat k pozemku p. č. 3034/2 k. ú. 
Kuřim (uložení kanalizační stoky) společně s věcným břemenem pro Svazek vodovodů a kanalizací 
měst a obcí, kdy celková cena věcného břemene činí částku 38.930 Kč. Poměrná část náhrady za 
zřízení věcného břemene připadající na město Kuřim činí 13.340 Kč. 
 
Ocenění prodávané kanalizace - znalecký posudek č. 3108-94/2019, vypracovaný Ing. Janem 
Zámečníkem ocenil výše popsanou kanalizaci DN 300 BEO, stáří cca 38 roků na částku 38.750 Kč. 
 
Přílohy: A - situace 

B - situace 
C – geometrický plán 
D - smlouva 

 
Přijaté usnesení: 537/2019 - RM schvaluje zřízení věcného břemene ve prospěch města Kuřimi, 

jako  oprávněného z věcného břemene, spočívajícího v uložení a provozování 
kanalizační stoky pro veřejnou potřebu DN 400 KAM v části pozemku parc. č 
3034/2 v k. ú. Kuřim, který vlastní povinný z věcného břemene: Vězeňská služba 
České republiky se sídlem Soudní 1672/1a, Praha - Nusle, IČ 00212423, v rozsahu 
dle GP č. 3724-47/2019, část A. Věcné břemeno bude zřízeno za částku 
13.340 Kč vč. DPH, 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). 
 
 
 

8/1. Město Kuřim a Vězeňská služba České republiky - zřízení 
věcného břemene pro přeložku kanalizace, prodej kanalizace  
(Předkladatel: Mgr. Ing. Drago Sukalovský, zpracovatel: Mgr. Jana Viktorinová) 
 
Přijaté usnesení: 538/2019 - RM schvaluje záměr na prodej kanalizace DN 300 BEO umístěné na 

pozemku  parc. č. 3034/2 v k. ú. Kuřim v rozsahu dle přílohy za cenu dle 
znaleckého posudku ve výši 38.750 Kč vč. DPH Vězeňské službě České republiky, 
se sídlem Soudní 1672/1a, Praha - Nusle, IČ 00212423. 

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

9. Odkup části vodovodu vybudovaného v rámci realizace akce 
„Soubor rodinných domů k autosalonu a autoservisu Ford Rašino“ 
(Předkladatel: Ing. Jan Vlček, MSc., zpracovatel: Ing. Pavla Kubová) 
 
Předkládáme Radě města Kuřimi ke schválení návrh kupní smlouvy, jejímž předmětem je odkup části 
vodovodu vybudovaného v rámci výstavby souboru rodinných domů k autosalonu Ford Rašino. 
Společnost RAŠINO PLUS, s. r. o., postupem času rozprodala rodinné domy třetím osobám, které 
s autosalonem a autoservisem Ford Rašino nemají nic společného. Z tohoto důvodu se změnila 
smluvní strana, a to Prodávající, vizte návrh kupní smlouvy. 
 
Průběh akce:  
 
Zastupitelstvo města Kuřimi schválilo v roce 2014 uzavření budoucí kupní smlouvy na nabytí části 
splaškové kanalizace (č. usn. 1224/2014, číslo smlouvy 2014/B/0024) a části vodovodu (č. usn. 
1225/2014, číslo smlouvy 2014/B/0025) do majetku města. 
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Vzhledem k tomu, že investor nedodržel projektovou dokumentaci, splašková stoka nebyla 
vybudována dle standardů, zástupci provozovatele (Brněnské vodárny a kanalizace, a. s.) nesouhlasili 
s převzetím kanalizace do provozu, investor odmítl nově položenou kanalizaci vybourat a položit 
znovu, došlo ke změně stavby před dokončením, a to na kanalizační splaškovou přípojku. Z výše 
uvedeného důvodu bylo v roce 2018 po obdržení žádosti o změně zrušeno Zastupitelstvem města 
usn. č. 1224/2014. 
Prodávající, jakožto investor, má dle rozhodnutí, které bylo vydáno odborem stavebním 
a vodoprávním MěÚ Kuřim č. j. MK/198/15/OSVO ze dne 15. 1. 2015, ve svém vlastnictví stavbu 
vodovodu „Soubor rodinných domů autosalonu a autoservisu Ford Rašíno; SO 06 Vodovod“ z HDPE 
DN 90 v délce 84,98 m, na pozemcích par. č. 2648/1, 2649/13, 2649/14, 2649/15, 2649/21, 2649/3 
v katastrálním území Kuřim, který byl napojen přes vodoměrnou šachtu potrubím z LT DN 80 v délce 
6,95m na stávající vodovodní řád LT DN 100 v ul. Rozdělovací, vše v obci a k. ú. Kuřim. 
Mezi stavebníkem a kupujícím po vzájemné dohodě (po vydání kolaudačního souhlasu odborem 
stavebním a vodoprávním MěÚ v Kuřimi č. j.: MK/4908/19/OSŽP ze dne 4. 4. 2019 a po schválení 
RM) dojde k převodu vlastnického práva části stavby vodovodu LT DN 80 v délce 6,95 m 
v pozemku parc. č. 2648/1 a 2649/21 (dále jen „vodovod“) z vlastnictví stavebníka do vlastnictví 
kupujícího za cenu 100 Kč (výše částky je uvedena v uzavřené budoucí smlouvě). Investiční náklady 
na „vodovod“ jsou 39.526 Kč bez DPH. 
 
Přílohy:  A - návrh smlouvy 

B - situace 
 
Přijaté usnesení: 539/2019 - RM schvaluje uzavření kupní smlouvy, jejímž předmětem je převod 

vlastnického práva části stavby vodovodu LT DN 80 v délce 6,95 m uloženého 
v pozemku parc. č. 2648/1 a 2649/21, do vlastnictví města Kuřimi, vybudovaného 
v rámci akce „Soubor rodinných domů k autosalonu a autoservisu Ford Rašino“ od 
Ing. Libora Vavery, bytem xxxxxxxxxxxxxxxxxx, 617 00 Brno, Jakuba Tománka, 
bytem xxxxxxxxxxxxxxx, Brno-město, 602 00 Brno, Ing. Radima Číže, bytem 
xxxxxxxxxxxxx, Chrlice, 643 00 Brno, Ing. Hany Čížové, bytem xxxxxxxxxxxx, 
Maloměřice, 614 00 Brno a manželů Villaronga Costas Pablo Norberto a Russo 
Maria De Los Angeles, oba bytem xxxxxxxxxxxxxxxxxx, 664 34 Kuřim, ve výši 
100 Kč. 

Hlasováno 
Pro: 5 (D. Sukalovský, P. Ondrášek, J. Vlček, L. Ambrož, M. Vlk). 
 
 
Z jednání odešla v 14:28 hod J. Viktorinová. 
 
 
 

10. Zápis z Komise výstavby a dopravy RM Kuřimi dne 9. 12. 2019 
(Předkladatel: Mgr. Ing. Drago Sukalovský, zpracovatel: Michaela Juránková Hrbková) 
 
Dne 9. 12. 2019 proběhlo jednání Komise výstavby a dopravy Rady města Kuřimi. 
 
Na programu bylo projednání žádostí fyzických a právnických osob: 
 

1. RD - Podhoří parc. č. 995 
2. Statut Komise výstavby a dopravy 
3. Různé - Podnět na pořízení územní studie - vydání zadání územní studie 

 
Přílohy: A - zápis komise výstavby a dopravy z 2019 

B - Statut komise výstavby 
 
 
Na jednání se dostavil v 14:31 hod S. Bartoš – vedoucí odboru investičního. 
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Bod č. 1 – schvaluje: 
PRO: 5. 
 
Bod č. 2 – na vědomí: 
D. Sukalovský – statut je potřeba upravit. 
P. Ondrášek – některé výrazy nejsou správné. 
PRO: 5. 
 
Bod č. 3 – bere na vědomí: 
PRO: 5. 
 
Přijaté usnesení: 540/2019 - RM bere na vědomí závěry z jednání komise výstavby a dopravy ze 

dne 9. 12. 2019 v bodech 2 a 3 a schvaluje bod 1, dle zápisu v příloze. 
Hlasováno 
Pro: 5 (D. Sukalovský, P. Ondrášek, J. Vlček, L. Ambrož, M. Vlk). 
 
 
 

11. Zápis z Komise pro životní prostřední RM Kuřimi dne 20. 11. 
2019 
(Předkladatel: Ing. Petr Ondrášek, zpracovatel: Ing. Zuzana Svobodová) 
 
Předkládám Radě města Kuřimi zápis z jednání Komise pro životní prostředí RM Kuřimi ze dne 20. 11. 
2019. 
 
Přílohy: A - zápis komise ŽP 
 
Diskuse: 
Bod č. 2 – bere na vědomí: 
PRO: 5. 
 
Bod č. 3 – schvaluje: 
PRO: 5. 
 
Bod č. 4 – bere na vědomí: 
PRO: 5. 
 
Bod č. 5 – schvaluje: 
PRO: 5. 
 
Bod č. 6 – schvaluje: 
P. Ondrášek – uvedený strom by mohl být použit jako vánoční strom v r. 2020. Pokud bude možné ho 
použít, žádá ho pokácet až v 12/2020. 
PRO: 5. 
 
Bod č. 7: 
D. Sukalovský – tento bod bude projednán na další schůzi rady města. 
 
Bod č. 8 – bere na vědomí: 
PRO: 5. 
 
Bod č. 9.1. – schvaluje: 
PRO: 5. 
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Přijaté usnesení: 541/2019 - RM bere na vědomí zápis z komise pro životní prostředí ze dne 20. 11. 
2019 v bodech 2, 4 a 8 a schvaluje body 3, 5, 6 a 9.1. RM schvaluje kácení na 
pozemku parc. č. 362, k. ú. Kuřim dle bodu 4. 

Hlasováno 
Pro: 5 (D. Sukalovský, P. Ondrášek, J. Vlček, L. Ambrož, M. Vlk). 
 
 
Z jednání odešel S. Bartoš. 
 
 
 

12. Zápis z 6. jednání komise školské dne 18. 11. 2019 
(Předkladatel: Ing. Petr Ondrášek, zpracovatel: Mgr. Hana Němcová) 
 
Dne 18. 11. 2019 proběhlo šesté jednání Komise školské (dále jen „komise“) Rady města Kuřimi pro 
volební období 2018 - 2022 (zápis vizte příloha A). 
Na druhém jednání členové komise odsouhlasili návrh předsedkyně, že každé další jednání komise 
proběhne v jedné z budov kuřimských škol (místa konání vizte níže), a to z důvodu seznámení se se 
stavem budov a investičními plány ředitelů na místě. Komise tak může požadavky škol lépe posoudit, 
vyjádřit se k nim a doporučit radě města ke schválení. 
Šesté jednání komise, dle schváleného plánu jednání, proběhlo v budově SOŠ a SOU Kuřim, s. r. o., 
Křížkovského 48/2. 
Společně s prohlídkou budovy školy měla komise možnost nahlédnout do upravených prostor, které 
má pronajaty soukromá alternativní Základní škola DiViZna. 
 
Komise školská nepřijala žádné usnesení. 
Další jednání komise bylo stanoveno na 24. 2. 2020 v 17:00 hod. na radnici, kde se budou 
projednávat nové termíny a plán jednání komise v roce 2020. 
 
Přílohy: A – zápis č. 6 
 
Přijaté usnesení: 542/2019 - RM bere na vědomí zápis z 6. jednání komise školské ze dne 18. 11. 

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

13. Sazebník úhrad za poskytování informací dle zák. 
č. 106/1999 Sb. 
(Předkladatel: Ing. Karel Torn, CSc., zpracovatel: Ing. Silvie Ondrášková) 
 
Podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, jsou města oprávněny za 
poskytnutí informací žádat od žadatelů úhradu ve výši, která nesmí přesáhnout náklady spojené 
s pořízením kopií, opatřením technických nosičů dat a s odesláním informací žadateli. 
Město Kuřim má platný Sazebník úhrad za poskytování informací dle zákona č. 106/1999 Sb., 
o svobodném přístupu k informacím, který schválila RM dne 15. 5. 2019 usn. č. 243/2019, který je 
zveřejněný na webových stránkách města v povinně zveřejňovaných informacích. 
Ministerstvo vnitra provedlo na základě vnějšího podnětu přezkum zákonnosti sazebníku úhrad. 
Dospělo přitom k závěru, že některé položky jsou v sazebníku v rozporu se zák. č. 106/1999 Sb. 
a vyzvalo nás proto k úpravě sazebníku. 
 
Radě města je nyní předkládán nový sazebník úhrad. Po schválení bude zveřejněný na webových 
stránkách města. 
Účinnost nového sazebníku je stanovena od 1. 1. 2020. 
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Přílohy: A - sazebník úhrad za poskytování informací podle zák. č. 106/1999 Sb. 
 
Přijaté usnesení: 543/2019 - RM schvaluje Sazebník úhrad za poskytování informací dle zák. 

č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím s účinností od 1. 1. 2020. 
Hlasováno 
Pro: 5 (D. Sukalovský, P. Ondrášek, J. Vlček, L. Ambrož, M. Vlk). 
 
 
 

14. Oddávací dny pro rok 2020 
(Předkladatel: Mgr. Ing. Drago Sukalovský, zpracovatel: Mgr. Lenka Krejčová) 
 
Odbor správní a vnitřních věcí navrhuje na schválení oddávací dny pro rok 2020 dle přiloženého 
seznamu. 
 
Přílohy: A - termíny oddávacích dnů 2020 
 
Přijaté usnesení: 544/2019 - RM schvaluje termíny oddávacích dnů pro rok 2020. 
Hlasováno 
Pro: 5 (D. Sukalovský, P. Ondrášek, J. Vlček, L. Ambrož, M. Vlk). 
 
Přijaté usnesení: 545/2019 - RM pověřuje podle § 11a zákona č. 301/200 Sb., o matrikách, jménu 

a příjmení a o změně některých souvisejících zákonů v platném znění, výkonem 
oddávajícího pro volební období 2018 - 2022 paní Mgr. Sandru Naďovou. 

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

15. Rozpočty a střednědobé výhledy rozpočtů příspěvkových 
organizací 
(Předkladatel: Mgr. Ing. Drago Sukalovský, zpracovatel: Ing. Aleš Varmužka) 
 
V přílohách jsou ke schválení předkládány návrhy rozpočtů a střednědobých výhledů městských 
příspěvkových organizací - ZŠ Jungmannova, ZŠ Tyršova, MŠ Zborovská, Centra sociálních služeb 
Kuřim a Společenského a kulturního centra Kuřim. 
Tato povinnost vyplývá ze zákona 250/2000 Sb. o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů. Tyto 
dokumenty jsou ze zákona povinné, nicméně nejsou ve vztahu k těmto organizacím závazné. 
Návrhy těchto dokumentů byly vyvěšeny na elektronické úřední desce MěÚ a tímto způsobem musí 
být zveřejněny i schválené dokumenty. 
 
Přílohy: A – CSSK rozpočet a výhled 2020-2022 návrh 

B - MŠZ rozpočet a výhled 2020-2022 návrh 
C - SKCK rozpočet a výhled 2020-2022 návrh 
D - ZŠJ rozpočet a výhled 2020-2022 návrh 
E - ZŠT rozpočet a výhled 2020-2022 návrh 

 
Přijaté usnesení: 546/2019 - RM schvaluje rozpočty a střednědobé výhledy rozpočtů zřízených 

příspěvkových organizací, dle příloh. 
Hlasováno 
Pro: 5 (D. Sukalovský, P. Ondrášek, J. Vlček, L. Ambrož, M. Vlk). 
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16. Návrh na personální posílení OD - referent silničního 
hospodářství 
(Předkladatel: Ing. Karel Torn, CSc., zpracovatel: Vojtěch Vrabec) 
 
Vedoucí odboru dopravy města Kuřimi vykonává mimo jiné dvě správní činnosti: 
· správní činnost při správním rozhodování a dozorové činnosti v silničním hospodářství 
· správní činnost v silniční dopravě. 
Obě tyto činnosti jsou v současné době velmi časově náročné a jejich kvalitní plnění není v silách 
jednoho vedoucího, který plní další jemu svěřené úkoly. 
Odbor dopravy byl několik měsíců bez vedoucího a tudíž bez úředníka způsobilého k výkonu výše 
zmíněné agendy. I za současné vydatné pomoci pracovnice na DPČ se dostáváme do neplnění lhůt 
k vyřízení žádostí občanů. 
Do budoucna je možné říci, že výstavba ve městě bude značně narůstat a žádostí o vyjádření od 
správy silničního hospodářství se tímto také navýší. Státní správa silničního hospodářství chrání 
především veřejné zájmy města Kuřimi a území ORP. 
 
Z výše popsaných důvodů navrhujeme zřízení jednoho pracovního místa referenta odboru dopravy, 
který by zajišťoval správní činnost při správním rozhodování a dozorové činnosti v silničním 
hospodářství na dobu neurčitou, tím pádem navýšení počtu zaměstnanců města zařazených do 
Městského úřadu Kuřim na 80, a to od 1. 1. 2020. 
 
Přijaté usnesení: 547/2019 - RM schvaluje jedno nové pracovní místo referenta Odboru dopravy 

Městského úřadu Kuřim a stanovuje celkový počet zaměstnanců města Kuřimi 
zařazených do Městského úřadu Kuřim na 80, a to od 1. 1. 2020, dle zápisu. 

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

23. Odměna ředitelům škol za rok 2019 
(Předkladatel: Ing. Petr Ondrášek, zpracovatel: Mgr. Hana Němcová) 
 
Rada města Kuřimi se v roce 2005 usnesla, že odměnu ředitelům školských příspěvkových organizací 
bude přiznávat jednou ročně, a to koncem kalendářního roku. 
Z důvodu rovného přístupu byly vytvořeny pro všechny ředitele stejné oblasti hodnocení (drobné 
odchylky se týkají pouze specifických úkolů MŠ). Hodnocení proběhlo na základě rozboru 
autoevaulace, a to formou osobních rozhovorů s řediteli, vedených místostarostou města 
a referentkou pro školství ve dnech 27. 11., 3. 12. a 5. 12. 2019. 
 
Závěry hodnocení: 
MŠ Zborovská (vizte příloha A): 
Ředitelka mateřské školy Mgr. Lenka Novotná pracuje v poměrně obtížných podmínkách sedmi 
detašovaných pracovišť (nejvíce v JMK), přičemž školu s 60 zaměstnanci řídí z pohledu zřizovatele 
velmi dobře.  
Navrhovaná odměna je ……………Kč. 
 
ZŠ Jungmannova (vizte příloha B): 
Ředitel školy Mgr. Richard Mach řídí školu se dvěma detašovanými pracovišti a 71 zaměstnanci. 
Aktivně přistoupil k zajištění plynulého a bezpečného provozu školy v průběhu II. a III. etapy dostavby 
základní školy, což bylo zřizovatelem velmi kladně hodnoceno. 
Navrhovaná odměna …………….. Kč zohledňuje kvalitní práci ředitele. 
 
ZŠ Tyršova (vizte příloha C): 
Nová ředitelka školy Mgr. Bc. Hana Kočevová řídí školu se dvěma detašovanými pracovišti a 69 
zaměstnanci. Aktuálně řeší řadu problémů spojených s nástupem do funkce po odchodu ředitele Mgr. 
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Stanislava Plchota. Aktivně přistupuje k nápravě dlouhodobě neřešených a kritizovaných nedostatků 
ve škole. Tento přístup byl oceněn i ČŠI, která v měsíci listopadu provedla ve škole inspekční činnost. 
Navrhovaná odměna je ………….Kč.  
 
Odměna ředitelům škol by měla ocenit jejich aktivitu a práci právě na specifických cílech vytýčených 
zřizovatelem školy. 
Odměna není nároková složka platu, ale má pro další práci motivační charakter. Odměna ředitelům 
není vyplácena z rozpočtu města, ale z rozpočtu příspěvkové organizace, nebo z jejího fondu odměn. 
 
Přílohy: A - podklady pro hodnocení za rok 2019 
 
Diskuse: 
P. Ondrášek – navrhuje odměnu ve výši xxxxxx Kč. 
 
Přijaté usnesení: 548/2019 - RM schvaluje ředitelce Mateřské školy Kuřim, Zborovská 887, okres 

Brno - venkov, příspěvkové organizace Mgr. Lence Novotné odměnu za kalendářní 
rok 2019, dle zápisu. 

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

23/1. Odměna ředitelům škol za rok 2019 
(Předkladatel: Ing. Petr Ondrášek, zpracovatel: Mgr. Hana Němcová) 
 
Přílohy: A - podklady pro hodnocení za rok 2019 
 
Diskuse: 
P. Ondrášek – navrhuje odměnu ve výši xxxxxx Kč. 
 
Přijaté usnesení: 549/2019 - RM schvaluje řediteli Základní školy, Kuřim, Jungmannova 813, okres 

Brno - venkov, příspěvkové organizace Mgr. Richardu Machovi odměnu za 
kalendářní rok 2019, dle zápisu. 

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

23/2. Odměna ředitelům škol za rok 2019 
(Předkladatel: Ing. Petr Ondrášek, zpracovatel: Mgr. Hana Němcová) 
 
Přílohy: C - podklady pro hodnocení za rok 2019 
 
Diskuse: 
P. Ondrášek – navrhuje odměnu ve výši xxxxxx Kč. 
 
Přijaté usnesení: 550/2019 - RM schvaluje ředitelce Základní školy Kuřim, Tyršova 1255, okres 

Brno - venkov, příspěvkové organizace Mgr. Bc. Haně Kočevové odměnu za 
kalendářní rok 2019, dle zápisu. 

Hlasováno 
Pro: 5 (D. Sukalovský, P. Ondrášek, J. Vlček, L. Ambrož, M. Vlk). 
 
 
Na jednání se dostavila v 15:15 hod Bc. Taťána Sojková – vedoucí odboru sociálních věcí a prevence 
a S. Bartoš – vedoucí odboru investičního. Z jednání odešel Ing. Petr Ondrášek – počet členů rady 
města je 4. 
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17. Transformace Domu s pečovatelskou službou, Zahradní 1275, 
Kuřim a rozšíření služeb Centra sociálních služeb Kuřim od roku 
2020 
(Předkladatel: Mgr. Ing. Drago Sukalovský, zpracovatel: PhDr. Miloslava Bártová, Bc. Taťána Sojková, 
Mgr. Aneta Štěpánková) 
 
Dům s pečovatelskou službou („DPS“) byl transformován z Penzionu pro důchodce v roce 2007 
z důvodu legislativních změn. Dům se stal nájemním domem města s byty zvláštního určení. Objekt je 
rozdělen do dvou částí A a B, s celkovým počtem 56 bytů a maximálním počtem 66 obyvatel.  
 
V části A se nachází celkem 28 bytů, které jsou obsazeny seniory a osobami se zdravotním 
postižením s využíváním pečovatelské služby, avšak ne ve všech případech. 
 
V části B je v současnosti k dispozici 28 bytů. Nachází se zde také 2 prádelny pro nájemníky 
a společenská místnost. 
 
V současné době bydlí v objektu DPS celkem 59 osob. Přibližně pouze polovina z nich však využívá 
pečovatelskou službu ve větší míře, ostatní pouze sporadicky a nepravidelně. Např. pouze 1x za 14 
dnů úklid, 1x měsíčně praní, nákup potravin, apod., což mohou vykonávat a zajistit komerční 
dodavatelé služeb. Tedy většina obyvatel DPS nevyužívá pečovatelskou službu tak, jak je dána 
Pravidly pro umístění v DPS a regionálními kartami JMK pro čerpání pečovatelské služby. Na plnění 
podmínek využívání sociálních služeb je závislé poskytování dotací z JMK v rámci podporované sítě 
sociálních služeb ve sledovaném období.  
 
Nájemníci DPS jsou v současné době vybíráni podle schválených Pravidel pro umístění v Domě 
s pečovatelskou službou. Podle Pravidel však nelze eliminovat žadatele řešící pouze bydlení bez 
čerpání pečovatelské služby, kteří zde však také bydlí. 
 
Je tedy nutné narovnání rozdílného přístupu k nájemníkům v DPS a v ostatních nájemních bytech 
města, tj. postupně srovnat zvýhodňování či znevýhodňování nájemníků v obecních bytech s možností 
poskytování sociálních služeb, nikoliv pouze pečovatelské.  
Cílem transformace objektu je tak smysluplnější a účelnější využití domu a rozšíření nabídky 
sociálních služeb v Kuřimi a eliminace zneužívání bytů zvláštního určení k řešení bytové situace. 
 
Navrhované změny 
 
Část A v DPS 
Zůstala by beze změny. Současné byty zvláštního určení by byly dále využívány seniory a osobami se 
zdravotním postižením s využíváním pečovatelské služby či sociálních služeb navazujících. 
Pokračovala by postupná rekonstrukce koupelen bytů. 
Investice související s rekonstrukcí bytů v objektu probíhají průběžně a jsou hrazeny z investičního 
fondu Centra sociálních služeb Kuřim. 
Pravidla pro výběr nájemníků bytů zvláštního určení by byla aktualizována (vizte příloha A). 
 
Část B v DPS 
Navrhovaná změna v této části DPS spočívá ve vybudování ambulantní sociální služby - denního 
stacionáře (schváleno v rámci 5. KPSS ZM Kuřimi) a odborného sociálního poradenství pro 
pečující osoby a vyčlenění zbývajících bytů do režimu bytů sociálních. 
 
Denní stacionář poskytuje služby osobám, jejichž situace vyžaduje pravidelnou pomoc jiné fyzické 
osoby. Péče je zaměřena především na podporu a pomoc při běžných každodenních činnostech 
a vyplnění volného času. Podporuje osoby zůstat co nejdéle v domácím prostředí. Služba by 
doplňovala pečovatelskou službu. 
Posláním denního stacionáře je nabízení individuální podpory a pomoci osobám, které splňují cílovou 
skupinu. Za pomoci sociální služby mohou tyto osoby i nadále žít ve svém přirozeném sociálním 
prostředí a udržovat vztahy, které jsou pro ně důležité. Poskytovaná sociální služba respektuje 
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důstojnost osob, jejich lidská práva a svobody. Uživatelům služby umožňujeme smysluplné využití 
jejich času, dále udržování a upevňování jejich schopností a dovedností a realizování každodenního 
života dle svých představ a žít běžným způsobem života srovnatelným s vrstevníky. Rodinným 
příslušníkům nabízí pomoc ve formě zajištění jejich blízkých, kteří s ohledem na svůj věk, chronické 
onemocnění či zdravotní postižení nemohou zůstat doma sami. 
Cílová skupina stacionáře - osoby chronicky nemocné, senioři, kdy tyto osoby mají sníženou 
soběstačnost z důvodu věku nebo zdravotního postižení, dále osoby s chronickým duševním 
onemocněním, jejichž situace vyžaduje pravidelnou pomoc jiné fyzické osoby případně i osoby 
s Alzheimerovým typem demence. 
Věková struktura uživatelů - poskytujeme službu osobám ve věku od 18 let. 
Kapacita sociální služby - 10 uživatelů. 
 
Dosavadní provozní prostory organizace budou přestěhovány do přízemí objektu DPS a další část do 
nástavby nad klub seniorů. 
 
Odborné poradenství pro pečující osoby 
Další činnost CSS Kuřim může být rozšířena o odborné poradenství pro pečující osoby. Služba 
není náročná na materiální a personální zajištění. K poskytování postačí kancelář a personálně by 
byla zajištěna sociálním pracovníkem.  
Tato služba pomáhá osobám, které pečují o rodinného příslušníka např. v oblasti kam se obrátit 
s žádostí o příspěvek na péči, kde mohou požádat o kompenzační pomůcku, zajistit edukaci 
v domácnosti, jak správně pečovat bez větší fyzické zátěže pečující osoby atd. 
 
Sociální byty 
V souladu s ust. § 35 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), má obec zajistit uspokojení 
potřeby svých občanů i v otázkách bydlení: „Obec v samostatné působnosti ve svém územním obvodu 
dále pečuje v souladu s místními předpoklady a s místními zvyklostmi o vytváření podmínek pro rozvoj 
sociální péče a pro uspokojování potřeb svých občanů. Jde především o uspokojování potřeby 
bydlení, ochrany a rozvoje zdraví, dopravy a spojů, potřeby informací, výchovy a vzdělávání, 
celkového kulturního rozvoje a ochrany veřejného pořádku.” 
 
Hospodaření s nemovitostmi ve vlastnictví obce spadá do její samostatné působnosti a je v souladu 
s právními předpisy, jejichž prostřednictvím si tyto obce stanovují vlastní pravidla či postupy, které se 
týkají právě hospodaření s obecními byty. 
 
Otázka financování bydlení spadá do gesce Ministerstva pro místní rozvoj. Z prostředků evropských 
fondů i státního rozpočtu ČR je možné přidělit dotace obcím. Jde např. o program „Podpora bydlení 
pro rok 2020“ a podprogram „Podporované byty“ či „Bytové domy bez bariér“. 
 
Podpora bydlení se stává v posledních letech také tématem pro strategické plánování a rozvoj 
Brněnské metropolitní oblasti a Jihomoravského kraje. 
 
Poskytování nájemního bydlení obcím je jedním z nejefektivnějších nástrojů sociální politiky každé 
obce, která tak může podpořit různé cílové skupiny, jako jsou např. senioři, osoby zdravotně 
postižené, mladé rodiny, osamostatňující se mladí, osoby ohrožené sociálním vyloučením, bez 
přístřeší a další skupiny, které se obtížněji integrují na komerčním trhu s bydlením. 
 
Sociální bydlení umožňuje také realizovat sociální služby a pomoc na území obce potřebným 
obyvatelům.  
 
Postupným uvolňováním bytů by od druhého poschodí v části B tak vznikly sociální byty pro potřeby 
obyvatel, které by si město Kuřim samo obsazovalo. I tito nájemníci by mohli podle potřeby využívat 
sociální služby CSS Kuřim, včetně sociálních služeb nově registrovaných, jak je uvedeno výše. 
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Aktuální opatření 
 
Rozšíření provozní doby nočního dozoru na 24 hodin denně - vrátnice 
V současné době vrátnice v DPS funguje v nočních hodinách v čase od 19.00-6.00 hodin. 
Do kompetencí pracovníků vrátnice by patřily činnosti, které nelze zajistit pečovatelskou službou, např. 
klíče nájemníků, zapůjčování klíčů od společných prostor apod. 
Pracovník by byl dostupný po celý den i noc. Nájemník by hradil uložení klíče paušálně v nájemném 
(služby). Vzhledem k plánované změně na využití objektu by byl zabezpečen noční klid v budově, 
pořádek, přehled o návštěvách, orientace v budově pro návštěvy. 
 
V současné době jsou nájemní smlouvy s nájemníky DPS uzavírány na dobu určitou.  
Navrhujeme postupné stěhování nájemníků dosavadního DPS z části B do části A tj., byty v části 
A nebudou obsazovány novými žadateli, ale budou nabízeny nájemníkům z části B. 
Do uvolněných bytů v části B budou postupně stěhováni nájemníci sociálních bytů. 
 
Předpokladem transformace domu s pečovatelskou službou a rozšíření služeb Centra 
sociálních služeb Kuřim je: 
 
1. Změna Zřizovací listiny CSS Kuřim, tzn. změna užívání - stanovisko hasičů, hygieny, požární 

správy, stavební odbor upřesní další postup. 
2. Vytvoření Pravidel pro přidělování nájemních bytů zvláštního určení v majetku města Kuřimi 

(příloha A). 
3. Vytvoření Pravidel pro přidělování sociálních bytů v majetku města Kuřimi v objektu domu na 

ul. Zahradní 1275, 664 34 Kuřim - nynější DPS (příloha B). 
4. Domovní řád nájemního domu, Zahradní 1275, Kuřim. 
5. Zřízení sociální služby - denní stacionář (registrace Krajským úřadem JMK). 
6. Zřízení sociální služby - odborné sociální poradenství (registrace Krajským úřadem JMK). 
7. Rozšíření provozních prostor organizace nad klub seniorů. 
8. Zrekonstruování prostor v přízemí DPS pro provozní prostory organizace. 
 
V případě schválení transformace DPS budou přijaté změny zapracovány do obsahu 6. komunitního 
plánu sociálních služeb a souvisejících aktivit správního obvodu obce s rozšířenou působností Kuřim 
pro období 2021-2023, který bude OSVP Městského úřadu Kuřim tvořit od začátku roku 2020 a bude 
následně součástí akčního plánu JMK. 
 
Návrh Pravidel pro přidělování nájemních bytů zvláštního určení v majetku města Kuřimi je uveden 
v příloze A. Příloha B obsahuje Návrh Pravidel pro přidělování sociálních bytů v majetku města Kuřimi 
v objektu domu na ulici Zahradní 1275, 664 34 Kuřim (nynější DPS). V příloze C je uveden Návrh 
Kritérií pro posouzení žádosti o nájem sociálního bytu. V příloze D je uveden Domovní řád nájemního 
domu, Zahradní 1275, Kuřim. 
 
Přílohy: A – návrh Pravidel - byty zvláštního určení 

B - návrh Pravidel 
C - návrh Kritérií 
D - domovní řád 

 
Diskuse: 
D. Sukalovský – musí dojít ke změně zřizovací listiny domu s pečovatelskou službou. 
T. Sojková – připravili vstupní podmínky při příjmu občanů. V 01-02/2020 začínáme tvořit nový 
komunitní plán sociálních služeb. Potřebuje vědět, jak se bude postupovat dál. 
D. Sukalovský – musíme se k tomu vrátit v lednu 2020. 
L. Ambrož – bylo by dobře, kdyby se to podařilo. 
J. Vlček – kdy by se to mohlo uvést do praxe? 
T. Sojková – od ledna se začnou uvolňovat byty. Paní ředitelka ví, že uvolněné byty se nebudou 
obsazovat. Vše záleží na organizaci. 
D. Sukalovský – pokud se v křídle, kde bude DPS, uvolní byt, tak se nebude obsazovat, ale opraví se 
a bude uvolněn jako sociální byt. 
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J. Vlček – všechny byty bude spravovat paní ředitelka? 
T. Sojková – myslí si, že by tyto byty měly být pod odborem majetkoprávním MěÚ Kuřim. Ředitelka by 
provozovala pouze centrum sociálních služeb. 
S. Bartoš – mohlo by dojít k nástavbě nad původní kotelnou a mohla by se sociální péče soustředit do 
jedné části objektu. 
 
Přijaté usnesení: 551/2019 - RM bere na vědomí navrženou transformaci Domu s pečovatelskou 

službou, Zahradní 1275, Kuřim a rozšíření služeb Centra sociálních služeb Kuřim 
od roku 2020. 

Hlasováno 
Pro: 4 (D. Sukalovský, J. Vlček, L. Ambrož, M. Vlk) Nepřítomen: 1 (P. Ondrášek). 
 
 
Z jednání odešla v 15:38 hod Bc. T. Sojková a S. Bartoš. 
 
 
 

18. Nový platový výměr ředitelky SKCK 
(Předkladatel: Mgr. Ing. Drago Sukalovský, zpracovatel: Hana Koláčková) 
 
Od 1. 1. 2020 vejde v platnost Nařízení vlády č. 300/2019 Sb., kterým se mění Nařízení vlády 
č. 341/2017 Sb., o platových poměrech zaměstnanců ve veřejných službách a správě. 
Dle tohoto nařízení je třeba upravit platový výměr Bc. Kateřině Rovné, ředitelce Společenského 
a kulturního centra Kuřimi, příspěvkové organizace, zřizované městem. Ke změně dojde ve výši 
základního platu (nová stupnice platových tarifů) a příplatků osobního a za vedení (jejich procentuální 
hodnota zůstává stejná), vypočítávají se z nejvyššího platového stupně platové třídy, ve které je 
ředitelka příspěvkové organizace zařazena. 
 
Přílohy: A – platový výměr 
 
Přijaté usnesení: 552/2019 - RM bere na vědomí úpravu platového výměru Bc. Kateřiny Rovné, 

ředitelky Společenského a kulturního centra Kuřimi, příspěvkové organizace, nám. 
Osvobození 902/1, 664 34 Kuřim, s platností od 1. 1. 2020 dle přílohy. 

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

19. Nový platový výměr ředitelky CSSK 
(Předkladatel: Mgr. Ing. Drago Sukalovský, zpracovatel: Hana Koláčková) 
 
Od 1. 1. 2020 vejde v platnost Nařízení vlády č. 300/2019 Sb., kterým se mění Nařízení vlády 
č. 341/2017 Sb., o platových poměrech zaměstnanců ve veřejných službách a správě.  
Dle tohoto nařízení je třeba upravit platový výměr PhDr. Miloslavě Bártové, ředitelce Centra sociálních 
služeb Kuřim, příspěvkové organizace, zřizované městem. Ke změně dojde ve výši základního platu 
(nová stupnice platových tarifů) a příplatků osobního a za vedení (jejich procentuální hodnota zůstává 
stejná), vypočítávají se z nejvyššího platového stupně platové třídy, ve které jsou ředitelky 
příspěvkových organizací zařazeny. 
 
Přílohy: A – platový výměr 
 
Přijaté usnesení: 553/2019 - RM bere na vědomí úpravu platového výměru PhDr. Miloslavy 

Bártové, ředitelky Centra sociálních služeb Kuřim, Zahradní 1275/10, 664 34 
Kuřim, příspěvkové organizace, s platností od 1. 1. 2020 dle přílohy. 

Hlasováno 
Pro: 4 (D. Sukalovský, J. Vlček, L. Ambrož, M. Vlk) Nepřítomen: 1 (P. Ondrášek). 
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20. Aktualizovaný platový výměr ředitelky CSSK 
(Předkladatel: Mgr. Ing. Drago Sukalovský, zpracovatel: Hana Koláčková) 
 
Od 1. 2. 2020 postoupí PhDr. Miloslava Bártová, ředitelka Centra sociálních služeb Kuřim, 
příspěvkové organizace, do nejvyššího platového stupně 12. Z tohoto důvodu bude její platový výměr 
od 1. 2. 2020 nově aktualizován. 
 
Přílohy: A – platový výměr 
 
Přijaté usnesení: 554/2019 - RM bere na vědomí úpravu platového výměru PhDr. Miloslavy 

Bártové, ředitelky Centra sociálních služeb Kuřim, Zahradní1275/10, 664 34 Kuřim, 
příspěvkové organizace s platností od 1. 2. 2020 dle přílohy. 

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

21. Změna příjmení ředitelky MŠ Zborovská v rejstříku škol 
a školských zařízení 
(Předkladatel: Ing. Petr Ondrášek, zpracovatel: Mgr. Hana Němcová) 
 
Z důvodu změny příjmení ředitelky Mateřské školy Kuřim, Zborovská 887, okres Brno - venkov, 
příspěvkové organizace Mgr. Lenky Slámové na Mgr. Lenka Novotná, je třeba podat žádost o změnu 
v údajích v rejstříku škol a školských zařízení. K žádosti je třeba, mimo jiné, doložit souhlas rady 
města s podáním žádosti a pověření zaměstnance, který žádost včetně požadovaných příloh podá na 
KÚ JMK, odbor školství. 
 
Přijaté usnesení: 555/2019 - RM souhlasí v souladu s § 102 odst. 2 písm. b) zákona 

č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), v platném znění, s podáním žádosti 
o zápis změny příjmení ředitelky Mateřské školy Kuřim, Zborovská 887, okres Brno 
- venkov, příspěvkové organizace v údajích vedených v rejstříku škol a školských 
zařízení s účinností od 1. 1. 2020. 

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

21/1. Změna příjmení ředitelky MŠ Zborovská v rejstříku škol 
a školských zařízení 
(Předkladatel: Ing. Petr Ondrášek, zpracovatel: Mgr. Hana Němcová) 
 
Přijaté usnesení: 556/2019 - RM pověřuje referentku Městského úřadu Kuřim, odbor kancelář úřadu 

- školství, Mgr. Hanu Němcovou, podat výše uvedenou žádost Krajskému úřadu 
Jihomoravského kraje, odbor školství. 

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

22. Nové platové výměry ředitelů škol od 1. 1. 2020 
(Předkladatel: Ing. Petr Ondrášek, zpracovatel: Mgr. Hana Němcová) 
 
Od 1. 1. 2020 vejde v platnost nařízení vlády č. 300/2019 Sb., kterým se mění některá nařízení vlády 
v oblasti odměňování zaměstnanců ve veřejných službách a správě a státních zaměstnanců. 
V případě ředitelů školských příspěvkových organizací se jedná o změnu nařízení vlády 



 
 

 

19 

č. 341/2017 Sb., o platových poměrech zaměstnanců ve veřejných službách a správě. Dle tohoto 
nařízení vlády je třeba upravit platové výměry ředitelům školských příspěvkových organizací 
zřizovaných městem Kuřim (vizte příloha A¹, A², A³). V příspěvkové organizaci je ředitel školy 
zaměstnanec i zaměstnavatel, ale sám sobě si nemůže stanovit plat a jeho složky. Řediteli školy, jako 
jmenovanému statutárnímu orgánu příspěvkové organizace, stanovuje plat a jeho složky orgán, který 
ho na pracovní místo jmenoval, což je zřizovatel, v našem případě rada města. Platy ředitelů škol 
a jeho složky jsou vypláceny ze státního rozpočtu příspěvkové organizace, nikoliv z rozpočtu města. 
Celkové navýšení platů pedagogických zaměstnanců je ve výši 10%. 

- základní plat  +8% (nová stupnice platových tarifů);  
- osobní příplatek +2%; 
- příplatek za vedení beze změny (procentuelní hodnota zůstává stejná, dle organizačního 

schématu příspěvkové organizace). 
Příplatek za vedení a osobní příplatek se vypočítávají z nejvyššího platového stupně platové třídy, ve 
které je ředitel zařazen. Plat se zaokrouhluje na celé koruny nahoru. 
 
Návrh: 
Na základě pracovních výsledků a závěrů z hodnoticího pohovoru s ředitelkou Mateřské školy Kuřim, 
Zborovská 887, okres Brno - venkov, příspěvkové organizace Mgr. Lenkou Novotnou navrhuji radě 
města navýšení osobního příplatku i příplatku za vedení o další 2 % k zákonnému navýšení. 
Návrh navýšení platu a jeho složek ředitelky MŠZ: 

- základní plat  +8% (dle nařízení vlády); 
- osobní příplatek +4%; 
- příplatek za vedení +2%. 

 
Přílohy: A1 - platový výměr ředitelky MŠ 
 
Přijaté usnesení: 557/2019 - RM stanovuje s účinností od 1. 1. 2020 měsíční plat ředitelky Mateřské 

školy Kuřim, Zborovská 887, okres Brno - venkov, příspěvkové organizace Mgr. 
Lenky Novotné dle přílohy. 

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

22/1. Nové platové výměry ředitelů škol od 1. 1. 2020 
(Předkladatel: Ing. Petr Ondrášek, zpracovatel: Mgr. Hana Němcová) 
 
Přílohy: A2 - platový výměr ředitele ZŠ 
 
Přijaté usnesení: 558/2019 - RM stanovuje s účinností od 1. 1. 2020 měsíční plat ředitele Základní 

školy, Kuřim, Jungmannova 813, okres Brno - venkov, příspěvkové organizace 
Mgr. Richarda Macha dle přílohy. 

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

22/2. Nové platové výměry ředitelů škol od 01. 01. 2020. 
(Předkladatel: Ing. Petr Ondrášek, zpracovatel: Mgr. Hana Němcová) 
 
Přílohy: A3 - platový výměr ředitelky ZŠ 
 
Přijaté usnesení: 559/2019 - RM stanovuje s účinností od 1. 1. 2020 měsíční plat ředitelky Základní 

školy Kuřim, Tyršova 1255, okres Brno - venkov, příspěvkové organizace Mgr. Bc. 
Hany Kočevové dle přílohy. 

Hlasováno 
Pro: 4 (D. Sukalovský, J. Vlček, L. Ambrož, M. Vlk) Nepřítomen: 1 (P. Ondrášek). 
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24. Město Kuřim x Ředitelství silnic a dálnic ČR, státní příspěvková 
organizace – věcné břemeno k hydrogeologickému vrtu 
(Předkladatel: Mgr. Ing. Drago Sukalovský, zpracovatel: Ing. Vladimíra Fidrmucová) 
 
Společnost SONDEO, s. r. o., provádí předběžný geotechnický a hydrogeologický průzkum jako 
podklad pro projektovou dokumentaci stavby „I/43 Podlesí, obchvat“ (dále jen „Stavba“) v zastoupení 
investora projektu - Ředitelství silnic a dálnic ČR, státní příspěvková organizace (dále jen „ŘSD“). 
V rámci stavby požádala společnost SONDEO, s. r. o., o souhlas ke vstupu na pozemky parc. 
č. 3062/123 a 3062/94 vše v k. ú. Kuřim za účelem umístění dočasných vrtů - vizte příloha A. 
RM dne 7. 8. 2019 schválila usn. č. 346/2019: 
 
346/2019 
Rada města souhlasí se vstupem společnosti SONDEO, s. r. o., se sídlem Blatného 1885/36, Brno, 
IČ 02870819, na pozemky parc. č. 3062/123, 3062/94 v k. ú. Kuřim za účelem umístění dvou 
průzkumných geologických vrtů do 10. 9. 2019. 
 
Dále společnost SONDEO s.r.o. požádala o umístění trvalého pozorovacího hydrogeologického vrtu 
do pozemku parc. č. 3421/1 v k. ú. Kuřim - viz příloha A. Jedná se o představební monitoring úrovně 
hladiny podzemní vody v průběhu až několika desítek let. Na povrchu bude vrt chráněn ocelovou 
chráničkou o průměru 20 cm a výšce 80 cm a opatřen tyčí výšky min.1,5 m s terčíkem. 
 
OMP požadoval umístění trvalého vrtu ošetřit věcným břemenem.  
 
Na základě výše uvedeného ŘSD požádala město Kuřim o zřízení věcného řemene za účelem 
umístění hydrogeologického průzkumného díla č. HG 113 pro stavbu „I/43 Podlesí, obchvat“ do 
pozemku parc. č. 3421/1 v k. ú. Kuřim v rozsahu geometrického plánu č. 3757-72/2019 - vizte příloha 
B. Jelikož iniciátorem stavby je město Kuřim, bude věcné břemeno zřízeno za finanční náhradu ve 
výši 100 Kč bez DPH. Návrh Smlouvy o zřízení věcného břemene předkládá OMP v příloze C. 
 
Přílohy: A - situace 

B - GP 
C - návrh smlouvy 

 
Přijaté usnesení: 560/2019 - RM schvaluje zřízení věcného břemene spočívajícího v umístění 

a provozování hydrogeologického průzkumného díla č. HG 113 pro stavbu „I/43 
Podlesí, obchvat“ ve prospěch Ředitelství silnic a dálnic ČR, státní příspěvková 
organizace, se sídlem Na Pankráci 546/56, Praha 4, IČ 65993390, jako 
oprávněného z věcného břemene v rozsahu GP č. 3757-72/2019 k části pozemku 
parc. č. 3421/1 v k. ú. a obci Kuřim, LV č. 1. Věcné břemeno bude zřízeno za 
jednorázovou náhradu ve výši 100 Kč bez DPH na dobu neurčitou, náklady na jeho 
zřízení ponese oprávněný z věcného břemene. 

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

25. Žádost o souhlas s čerpáním FI ZŠ Tyršova 
(Předkladatel: Ing. Petr Ondrášek, zpracovatel: Mgr. Hana Němcová) 
 
Ředitelka Základní školy Kuřim, Tyršova 1255, okres Brno-venkov, příspěvkové organizace Mgr. Bc. 
Hana Kočevová požádala, dle § 31 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních 
rozpočtů, v platném znění, o schválení čerpání prostředků z fondu investic školy v celkové výši 
445.880 Kč na financování těchto akcí: 

- oprava svítidel ve třídách ve 2. patře, Tyršova     42.919,- Kč 
- oprava havarijního stavu svislé splaškové kanalizace v přízemí, Tyršova 67.226,- Kč 

 oprava kabinetu šk. psychologa (podlaha, stěny), Tyršova   16.940,- Kč 
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 oprava 80 ks svítidel vč. elektroinstalace v 1. patře, Tyršova   29.464,- Kč 
 projektová dokumentace na stavební úpravy, Tyršova    48.500,- Kč 
 oprava přepínání záložního čerpadla, Tyršova       6.982,- Kč 
 oprava havárie plynovodu, Tyršova      73.142,- Kč 
 oprava upadeného radiátoru (WC u jídelny), Tyršova      1.550,- Kč 
 projektová dokumentace elektro (požadavek hasičů), Tyršova   15.000,- Kč 
 oprava stěn a obkladů ve třídě 1.C, Tyršova,     58.443,- Kč 
 oprava podlahy ve třídě 1.C, Tyršova      59.605,- Kč 
 výmalba třídy 1.C a kabinetu VP      10.951,- Kč 
 oprava 4 ks svítidel vč. elektroinstalace, Komenského    15.158,- Kč 

Celkem:          445.880,- Kč 
 
Stav fondu investic základní školy k 26. 11. 2019 je 2.768.904,22 Kč. 
 
Některé výše uvedené práce již byly z důvodu havárie provedeny a dočasně uhrazeny z provozního 
rozpočtu, ale použité finanční prostředky je třeba do provozního rozpočtu přesunout zpět z fondu 
investic. Bližší zdůvodnění je uvedeno v žádost ředitelky školy (vizte příloha A). Vystavené faktury 
a cenové nabídky vizte přílohy B, C. 
 
Přílohy: A - žádost o čerpání FI 

B - příloha č. 1 k žádosti o souhlas s čerpáním FI 
C - příloha č. 2 k žádosti o souhlas s čerpáním FI 

 
Přijaté usnesení: 561/2019 - RM souhlasí s čerpáním prostředků z fondu investic Základní školy 

Kuřim, Tyršova 1255, okres Brno - venkov, příspěvkové organizace, se sídlem 
Tyršova 1255/56, 664 34 Kuřim, IČ 49457888, a to ve výši 445.880 Kč dle žádosti. 

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

26. Uzavření darovací smlouvy EKO-KOM, a. s. 
(Předkladatel: Mgr. Ing. Drago Sukalovský, zpracovatel: Petra Glosová) 
 
Společnost EKO-KOM, a. s., zveřejnila výsledky soutěže obcí a měst Jihomoravského kraje v kategorii 
měst nad 10.000 obyvatel „My třídíme nejlépe“ pro rok letošní a městu Kuřimi se podařilo umístit na 
2. místě. Za toto jsme získali diplom a finanční odměnu ve výši 20 tisíc korun. Předkládám Radě 
města Kuřimi ke schválení darovací smlouvu na přijetí daru. 
 
Přílohy: A - darovací smlouva 

B - certifikát 
 
Přijaté usnesení: 562/2019 - RM schvaluje uzavření darovací smlouvy se společností EKO-KOM, 

a. s., se sídlem Na Pankráci 1685/17, 140 21 Praha 4, IČ 25134701, jejímž 
obsahem je přijetí daru ve výši 20.000 Kč. 

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

27. Dopravní a technická infrastruktura sportovního areálu - 
dokončení parkoviště 
(Předkladatel: Ing. Petr Ondrášek, zpracovatel: Ing. Renata Havlová) 
 
Dle plánovací smlouvy 2017/D/0040 ze dne 12. 5. 2017 schválené zastupitelstvem města se smluvní 
strany dohodly, že se budou podílet na vybudování společné infrastruktury ve sportovním areálu. 
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Smluvními stranami jsou město Kuřim, dále Zimní stadion Kuřim, s. r. o., se sídlem Dlouhá 1720/8, 
Kuřim, IČ 05886007, zastoupená Ing. Zdeňkem Přichystalem a Sport Hotel Kuřim, s. r. o., se sídlem 
Vrchlického 1905/24, Kuřim, IČ 04776046, zastoupená jednateli Milanem Mášou a Marianem 
Michlíčkem. Jednou ze společně budovaných částí je zbývající část parkoviště (SO 103). Dle přílohy 
č. 1D jsou rozpočítány podíly na financování parkoviště v tomto poměru: Sport Hotel = 50 % - Zimní 
stadion = 50 %. Parkoviště bude v majetku města Kuřimi a stavba bude realizována městem. Finanční 
příspěvky ostatních investorů budou vyžádány městem do konce roku 2020 výzvou k platbě na 
základě plánovací smlouvy. 
 
Dne 4. 12. 2019 proběhla schůzka se statutárními zástupci výše uvedených investorů, kde se 
seznámili s aktuálním stavem prací a plněním termínů dle plánovací smlouvy. Na IO 103 parkoviště 
obdrželi účastníci nabídky na realizaci, která je v plánu na začátku roku 2020. Za IO parkoviště byla 
vyhodnocena nabídková cena od společnosti EUROVIA CS, a. s., Odštěpný závod oblast Morava, 
Vídeňská 104, 619 00 Brno, IČ 45274924 která byla městem vysoutěžena jako zhotovitel na již 
realizované objekty, je ve výši 5.968.566,97 bez DPH. Investoři za Zimní stadion i Sport hotel 
s nabídkovou cenou od společnosti EUROVIA souhlasí. OI doporučuje zahájit stavbu parkoviště 
v únoru 2020 s dokončením do dubna 2020. V následujících měsících se pak předpokládá vytyčení 
staveniště a zahájení výstavby hotelového zařízení ze strany investora Sport Hotel Kuřim. 
 
Město Kuřim proto na základě společné dohody plánuje rozpočtovat tuto investiční akci pro rok 2020 
na ORG 1354 000 000 „Dopravní a technická infrastruktura sportovního areálu“. Po schválení 
rozpočtu zastupitelstvem města, které bude zasedat dne 21. 1. 2020, uzavře město Kuřim smlouvu se 
společností EUROVIA v souladu se směrnicí S5/2019/RM Zadávání veřejných zakázek malého 
rozsahu v rozsahu a ceně dle uvedené nabídky. Předpokládaný termín realizace tohoto objektu 
proběhne v období únor - duben 2020. Akce bude hrazena z ORG 1354 000 000 „Dopravní 
a technická infrastruktura sportovního areálu“. Po realizaci a zaplacení ceny jednotlivým společnostem 
proběhne přeúčtování jednotlivým investorům sportovního areálu (50 % na Sport Hotel Kuřim a 50 % 
na Zimní stadion Kuřim). 
 
Přijaté usnesení: 563/2019 - RM schvaluje další postup realizace akce „Dopravní a technická 

infrastruktura sportovního areálu“ ve věci výstavby zbývající části parkoviště 
IO 103 dle zápisu. 

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

28. Servisní smlouva - telefonní pobočková ústředna 
(Předkladatel: Mgr. Ing. Drago Sukalovský, zpracovatel: Bc. Radek Jízdný) 
 
V prosinci 2019 byla po několikaměsíční přípravě provedena celková výměna zastaralé pobočkové 
telefonní ústředny Městského úřadu Kuřim. Radě města je nyní předkládán návrh servisní smlouvy 
(příloha A) k této nové pobočkové telefonní ústředně Panasonic KX-NS1000, jejíž hlavním účelem je 
zajištění provádění servisních činností pro její bezproblémový chod. 
 
Navržená servisní smlouva zahrnuje především tyto okruhy podpory: 
 
a) dálkový dohled telefonní ústředny: 
- spojení pobočkové telefonní ústředny s dohledovou centrálou pro provádění monitoringu systému 
a vyhodnocování chybových stavů 
 
b) garance reakčního času na hlášení závad: 
- v  případě hlášení závady ústředny zahájí servisní organizace činnost, směřující k jejímu odstranění, 
nejpozději příští pracovní den po nahlášení závady 
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c) nadstandardní provádění oprav: 
- v  případě vzniku závady zařízení včetně pozáruční závady zapůjčí servisní organizace klíčové 
náhradní díly telefonní ústředny 
(tj. procesorovou jednotku, napájecí zdroj, porty vstupních linek a porty poboček, atd..) do provedení 
opravy vadného dílu, u záruční opravy vymění vadný díl za nový. 
 
d) servisní zásahy: 
- v každém měsíci v rozsahu max. 2 hodiny, servis bude poskytnut zdarma. Další nad rámec hodinová 
sazba servisního technika je oproti zákazníkům beze smlouvy cenově zvýhodněna. 
 
Smlouva je uzavírána na dobu neurčitou s dvouměsíční výpovědní lhůtou. Cena činí 1.490 bez 
DPH/měsíc, tj. 1.803 Kč s DPH. Zajišťující odbor doporučuje radě města uvedený návrh servisní 
smlouvy schválit. 
 
Přílohy: A - návrh servisní smlouvy 
 
Přijaté usnesení: 564/2019 - RM schvaluje uzavřením servisní smlouvy pobočkové telefonní 

ústředny Panasonic KX-NS1000 Městského úřadu Kuřim se společností STAND 
CZ, spol. s r. o., sídlem Olomoucká 3419/9, 618 00 Brno, IČ 25563068 na dobu 
neurčitou za cenu 1.803 Kč s DPH /měsíc. 

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

29. Rozhodnutí o přidělení zakázky - Bezpečnostní služba pro 
město Kuřim 
(Předkladatel: Mgr. Ing. Drago Sukalovský, zpracovatel: Bc. Radek Jízdný, Mgr. Radim Novák, DiS.) 
 
Podle vnitřní směrnice Rady města Kuřim č. S5/2019/RM o veřejných zakázkách, bylo zajišťujícím 
odborem KÚ realizováno zadávací řízení na výše uvedenou zakázku malého rozsahu. Zakázka bude 
v průběhu následujících tří let kryta finanční částkou z rozpočtu města ve výši 1.200.000 Kč z ORG 
9060000000. Výzva k podání nabídky byla dne 27. 11. 2019 zveřejněna prostřednictvím národního 
elektronického nástroje NEN, který je rovněž oficiálním profilem zadavatele města Kuřimi. Současně 
bylo přímou výzvou obesláno 5 kvalifikovaných dodavatelů. K hodnocení byly získány celkem 4 
nabídky. Nabídky prošly kontrolou při otevírání obálek, dále bylo komisí provedeno posouzení 
a hodnocení nabídek. Posouzení a hodnocení nabídek je uvedeno v příloze A. Návrh smlouvy 
o bezpečnostních službách je přiložen jako příloha B. 
 
Přílohy: A - zpráva o posouzení a hodnocení nabídek 

B - návrh smlouvy 
 
Přijaté usnesení: 565/2019 - RM souhlasí s výsledkem hodnocení uvedeným ve Zprávě 

o posouzení a hodnocení nabídek na veřejnou zakázku „Bezpečnostní služba pro 
město Kuřim č. ev. IV-KÚ-2019-003“ a souhlasí s uzavřením smlouvy 
o bezpečnostních službách na dobu určitou se společností MONIT plus, s. r. o., 
nám. Svobody 76/11, 602 00 Brno, IČ 27687660, která předložila nejvýhodnější 
nabídku v celkové hodnotě 1.030.920 Kč včetně DPH. 

Hlasováno 
Pro: 4 (D. Sukalovský, J. Vlček, L. Ambrož, M. Vlk) Nepřítomen: 1 (P. Ondrášek). 
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30. Dopravní a technická infrastruktura sportovního areálu – 
dohoda o poskytnutí záruky VO,NN 
(Předkladatel: Ing. Petr Ondrášek, zpracovatel: Ing. Renata Havlová) 
 
Dle plánovací smlouvy č. 2017/D/0040 bude uzavřena smlouva o převodu majetku pro objekty IO 
601b, IO 603b, IO 653b, IO 654b, 552b 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 552b - přípojka NN 
IO 601b - rozšíření veřejného osvětlení 
IO 603b - veřejné osvětlení chodník 
IO 653b - rezerva napojení SEK - východ 
IO 654b - rezerva napojení SEK - západ 
 
Přijaté usnesení: 566/2019 - RM schvaluje uzavření Dohody o poskytnutí záruky na objekt IO 552b, 

IO 601b, IO 603b se společností Zimní stadion Kuřim, s. r. o., Dlouhá 1720/8, 
664 34 Kuřim, IČ 05886007 a společností JaRo elektro s. r. o., Nebovidy 149, 
664 48 Moravany, IČ 26936771. 

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

30/1. Dopravní a technická infrastruktura sportovního areálu – 
dohoda o poskytnutí záruky SEK 
(Předkladatel: Ing. Petr Ondrášek, zpracovatel: Ing. Renata Havlová) 
 
Přijaté usnesení: 567/2019 - RM schvaluje uzavření Dohody o poskytnutí záruky na objekt IO 653b 

a IO 654b se společností Zimní stadion Kuřim, s. r. o., Dlouhá 1720/8, 664 34 
Kuřim, IČ 05886007 a společností Telekomunikační montáže, s. r. o., Uherčice 28, 
691 62 Uherčice, IČ 27683630. 

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

31. Dopravní a technická infrastruktura sportovního areálu – 
prodloužení IS Dodatek č. 3 
(Předkladatel: Ing. Petr Ondrášek, zpracovatel: Ing. Renata Havlová) 
 
Název (předmět) zakázky: „Dopravní a technická infrastruktura sportovního areálu - 

prodloužení IS“ 
Evidenční číslo v knize zakázek: VZ-OI-2019-007 
Zajišťující odbor (ZO):  OI 
 
V souvislosti s realizací akce žádá OI schválení dodatku č. 3 se smlouvě 2019/D/0079 se společností 
Zimní stadion Kuřim, s. r. o., Dlouhá 1720/8, 664 34 Kuřim, IČ 05886007. V průběhu stavby 
realizované na základě projektové dokumentace bylo třeba provést bourací práce železobetonu 
v místech budoucí komunikace, které nebyly obsaženy v původní dokumentaci. 
 
Návrh nově sjednaná cena dodatek č.3 

· Cena víceprací bez DPH 100.089 Kč 
· Cena méněprací bez DPH - 150 Kč  
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· cena Dodatku č. 3 celkem bez DPH   99.939 Kč 
· DPH 21 % 20.988 Kč 
· Cena Dodatku č. 3 celkem včetně DPH 120.927 Kč 

 
Celková cena díla 

Cena díla dle Smlouvy bez DPH 2.971.144 Kč 
Cena Dodatku č. 1 bez DPH 0 Kč 
Cena Dodatku č. 2 bez DPH 1.065.241 Kč 
Cena Dodatku č. 3 bez DPH 99.939 Kč 
Cena celkem bez DPH 4.136.324 Kč 
DPH 21 % 868.629 Kč 
Cena celkem včetně DPH: 5.004.953 Kč 

 
Dodatečné práce jsou nezbytné a změna dodavatele by znamenala technické, ekonomické a další 
obtíže. 
 
Přijaté usnesení: 568/2019 - RM schvaluje uzavření Dodatku č. 3 ke Smlouvě o dílo č. 2019/D/0079 

na zakázku „Dopravní a technická infrastruktura sportovního areálu - prodloužení 
IS“ se společností Zimní stadion Kuřim, s. r. o., Dlouhá 1720/8, 664 34 Kuřim, 
IČ 05886007, který spočívá v navýšení ceny o 120.927 Kč vč. DPH. 

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

32. Resuscitační model 
(Předkladatel: Ing. Karel Torn CSc., zpracovatel: Mgr. Radim Novák, DiS.) 
 
Člen zásahové jednotky SDH Kuřim provedl u svého zaměstnavatele školení zaměstnanců v oblasti 
požární ochrany. Za tuto činnost mu jeho zaměstnavatel přislíbil zakoupit resuscitační model 
dospělého člověka v hodnotě 7.430 Kč bez DPH, ale darovací smlouvu chce uzavřít přímo s městem 
Kuřim. 
 
Přijaté usnesení: 569/2019 - RM schvaluje uzavření darovací smlouvy se společností IFE-CR, a. s., 

IČ 15531627, Evropská 839, 664 42 Modřice na resuscitační model dospělého 
člověka pro potřeby JSDH Kuřim. 

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

33. Dohoda o ukončení smlouvy o zajištění úklidu podchodu pod 
nástupišti železniční stanice Kuřim s panem Pavlíčkem 
(Předkladatel: Mgr. Ing. Drago Sukalovský, zpracovatel: Ester Veselovská, DiS.) 
 
Město Kuřim je povinno zajistit úklid části podchodu pod nástupišti železniční stanice Kuřim. Tento 
úklid pro město zajišťuje dle smlouvy č. 2015/D/0042 od 13. 7. 2015 pan Jan Pavlíček, který však 
opakovaně neplní své povinnosti dané smlouvou. Především nerealizuje tzv. „úklid mokrou cestou“. 
Pracovnici OMP p. Pavlíček sdělil, že si nepamatuje, kdy tento úklid naposledy prováděl. Minulý týden 
proběhl řádný „mokrý úklid“ podchodu, který provedli odsouzení (věznice Kuřim) s velmi dobrým 
výsledkem. Následovalo ústní jednání s panem Pavlíčkem za účasti pana tajemníka, zde bylo 
dohodnuto, že město Kuřim a pan Pavlíček ukončí smlouvu k 31. 12. 2019. 
 
Přijaté usnesení: 570/2019 - RM schvaluje ukončení smlouvy č. 2015/D/0042 o zajištění úklidu 

podchodu pod nástupišti železniční stanice Kuřim ze dne 13. 7. 2015, jejímž 
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předmětem je úklid podlahové plochy podchodu uzavřené s panem Janem 
Pavlíčkem, xxxxxxxxxxxx, Kuřim, IČ 74822853, dohodou ke dni 31. 12. 2019. 

Hlasováno 
Pro: 3 (D. Sukalovský, J. Vlček, M. Vlk)  Zdržel se: 1 (L. Ambrož) 
Nepřítomen: 1 (P. Ondrášek). 
 
 
 

34. Dohoda o ukončení nájemní smlouvy K&K Royal Gastro, s. r. o. 
– zahrádka restaurace Tylion 
(Předkladatel: Mgr. Ing. Drago Sukalovský, zpracovatel: Ester Veselovská, DiS.) 
 
Město Kuřim je vlastníkem pozemku p. č. 2108/1 v k. ú. Kuřim o výměře 1462 m

2
. Část uvedeného 

pozemku o výměře 57,4 m
2
 je nyní pronajímána společnosti K&K Royal Gastro, s. r. o., se sídlem 

Legionářská 1017/80, 664 34 Kuřim, IČ 07444206, za nájemné ve výši 313 Kč/m
2
/rok, za účelem 

provozování letní zahrádky u restaurace „Tylion“. 
Dne 13. 12. 2019 předložil jednatel společnosti K&K Royal Gastro, s. r. o., pan Jakub Kotol žádost 
o ukončení NS č. 2019/O/0002 ze dne 23. 1. 2019 ve znění Dodatku č. 1 dohodou ke dni 31. 12. 
2019, doplnil, že provoz restaurace byl ukončen k datu 30. 9. 2019. 
Telefonicky se dotazoval na možnost přenechat zařízení letní zahrádky (dřevěné podium) umístěné na 
dosud pronajaté části výše zmíněného pozemku, které patří majiteli nemovitosti Legionářská č. p. 
1017 - novému nájemci provozovny, který si následně přijde požádat o pronájem pozemku.  
 
Přijaté usnesení: 571/2019 - RM schvaluje ukončení nájemní smlouvy č. 2019/O/0002 ze dne 23. 1. 

2019 ve znění Dodatku č. 1, jejímž předmětem je pronájem části pozemku parc. 
č. 2108/1 v k. ú. Kuřim o výměře 57,4 m

2
 za účelem provozování letní zahrádky 

u restaurace „Tylion“, uzavřené se společností K&K Royal Gastro, s. r. o., se 
sídlem Legionářská 1017/80, 664 34 Kuřim, IČ 07444206 zastoupené jednatelem 
panem Jakubem Kotolem, dohodou ke dni 31. 12. 2019. 

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

35. Smlouva o poskytnutí pracovně-lékařských služeb 
(Předkladatel: Mgr. Ing. Drago Sukalovský, zpracovatel: Ing. Silvie Ondrášková, Hana Koláčková) 
 
Město Kuřim se dohodlo s MUDr. Janou Chalupskou, praktickou lékařkou, IČ 49459732 na ukončení 
„Smlouvy o poskytnutí lékařské péče č. 50/2006“ ke dni 31. 12. 2019 a následně na uzavření nové 
smlouvy dle zák. č. 373/2011 Sb., o specifických zdravotních službách, v platném znění, a to 
„Smlouvy o pracovně-lékařských službách č. 2019/D/0106“ se společností MUDr. Jana Chalupská, 
s. r. o., Fibichova 2933/47, 612 00 Brno, IČ 03493083 a to od 1. 1. 2020. 
 
Přílohy: A - smlouva 
 
Přijaté usnesení: 572/2019 - RM schvaluje ukončení Smlouvy č. 50/2006 dohodou ke dni 31. 12. 

2019 s praktickou lékařkou MUDr. Janou Chalupská, s. r. o., Blanenská 1282, 
664 34 Kuřim, IČ 49459732. 

Hlasováno 
Pro: 4 (D. Sukalovský, J. Vlček, L. Ambrož, M. Vlk) Nepřítomen: 1 (P. Ondrášek). 
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35/1. Smlouva o poskytnutí pracovně-lékařských služeb 
(Předkladatel: Mgr. Ing. Drago Sukalovský, zpracovatel: Ing. Silvie Ondrášková, Hana Koláčková) 
 
Přijaté usnesení: 573/2019 - RM schvaluje uzavření Smlouvy o poskytování pracovnělékařských 

služeb č. 2019/D/0106 se společností MUDr. Jana Chalupská, s. r. o., Fibichova 
2933/47, 612 00 Brno, IČ 03493083. 

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

36. Legionářská I – změna při realizaci stavby: kamenné štípané 
silniční obruby + osazení samonivelačních poklopů 
(Předkladatel: Ing. Jan Vlček, MSc., zpracovatel: Ing. Pavla Kubová) 
 
Předmět (název) zakázky: „Kuřim, ul. Legionářská - rekonstrukce kanalizace a vodovodu“ 
Evidenční číslo zakázky: VZ-OI-2019-007 
 
Informace k výše uvedené akci: 
 
Jedná se o veřejnou sektorovou zakázku na stavební práce. V návaznosti na výše uvedené schválilo 
Zastupitelstvo města Kuřimi dne 20. 11. 2018 zahájení realizace investiční akce. 
Stavební povolení na rekonstrukci kanalizace a vodovodu v ulici Legionářská nabylo právní moci 
v červnu 2019. Dne 12. 6. 2019 Schválila RM uzavření smlouvy o dílo se společností EVT Stavby, 
s. r. o., se sídlem V Zahrádkách 2155/3, 568 02 Svitavy, IČ 25260766. Termín realizace akce „Kuřim, 
ul. Legionářská I - rekonstrukce kanalizace a vodovodu“ je stanoven dle SOD od 15. 9. 2019 do 15. 9. 
2020. 
 
Výše ceny Dle SOD: 
 
1. „Kuřim, ul. Legionářská I - rekonstrukce kanalizace a vodovodu“ 
Cena:  44.317.833 Kč bez DPH  (DPH) 9.306.744,93 Kč  53.624.577,93 Kč vč. DPH 
 
2. „Kuřim, ul. Zahradní - rekonstrukce kanalizace“ 
Cena:  9.608.463 Kč bez DPH   (DPH) 2.017.777,23 Kč  11.626.240,23 Kč vč. DPH 
 
Celkem: 53.926.296 Kč bez DPH (DPH) 11.324.522,16 Kč 65.250.818,16 Kč vč. DPH 
 
Dle Dodatku č. 1, schváleného RM dne 25. 9. 2019, č. usn. 411/2019: 
 
1. „Kuřim, ul. Legionářská I - rekonstrukce kanalizace a vodovodu“ 
Cena:  44.317.833 Kč bez DPH  (DPH) 9.306.744,93 Kč  53.624.577,93 Kč vč. DPH 
 
2. „Kuřim, ul. Zahradní - rekonstrukce kanalizace“ 

Cena:  9.444.103 Kč bez DPH   (DPH) 1.983.262 Kč   11.427.365 Kč vč. DPH 
 
Celkem: 53.761.936 Kč bez DPH (DPH) 11.290.007 Kč  65.051.943 Kč vč. DPH 
 
Kamenné štípané silniční obruby: 
 
Po odevzdání projektové dokumentace městu, následném schválení vodoprávním úřadem a uzavření 
SOD se společností EVT Stavby, s. r. o., vznikla potřeba zástupců vedení města v ulici Legionářská 
vyměnit betonové silniční obruby za obruby kamenné vč. přídlažby. 
 
Společnost EVT Stavby s.r.o. dne 12. 12. 2019 zaslala městu návrh změnového listu vč. návrhu 
výkazu výměr, jejichž předmětem jsou méněpráce za dodávku, materiál a práce spojené s pokládkou 
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betonových obrub a vícepráce za dodávku, materiál a práce spojené s pokládkou kamenných 
štípaných obrub o rozměrech 150x250x500mm v celkové délce 1.000 m vč. přídlažby ze dvou řádek 
žulových kostek. 
 
odpočet méněprací za betonové obruby                            -  913.577,44 Kč bez DPH 
přípočet víceprací za kamenné obruby vč. přídlažby   2.464.578,41 Kč bez DPH 
Bilance                                                   1.551.000,96 Kč bez DPH   
Bilance        1.876.712 Kč včetně DPH 
 
Výhody kamenných silničních obrub: 

· vysoká odolnost proti mechanickému opotřebení, vhodné pro silnice s pojezdem těžké 
nákladní dopravy; 

· vysoká odolnost při zimní údržbě - proti pluhování, solení; 
· opakované použití; 
· estetika. 

 
Nevýhody kamenných obrub: 

· cenově nákladné (dle cenové nabídky EVT Stavby, s. r. o. - 780 Kč bez DPH/1m, betonové 
120 Kč bez DPH/1m); 

· dostupné pouze v určitém množství, je tedy potřeba objednat v dostatečném časovém 
předstihu; 

· složitější pokládka vzhledem k nerovnosti stran. 
 
Samonivelační poklopy: 
 
Vzhledem k vytíženosti silnice II/386 v ulici Legionářská probíhají debaty mezi vlastníkem kanalizace - 
zástupci města, provozovatelem a zhotovitelem ohledně osazení typu poklopů na kanalizační šachty 
v tělese silnice. Standard v Brně, Kuřimi a v PD je vzor „Brno“. 
 

· V posledních letech se ve většině případů při pokládce protihlukového asfaltu v trase kol 
osazují na kanalizační šachty samonivelační poklopy. Tyto poklopy nejsou pevně spojeny se 
šachtou, jsou uloženy v asfaltu, tedy „spolupracují“ s asfaltovou vrstvou; 

· v rámci realizace Legionářská I je kanalizace vč. poklopů umístěna v ose jízdního pruhu, 
poklopy jsou pojížděny koly minimálně či vůbec, podstata využití těchto poklopů je 
diskutabilní; 

· samotný poklop je cenově srovnatelný s poklopem vzor „Brno“; 
· náročná je pokládka po stránce technické a časové, z toho vyplývá cenová náročnost osazení 

poklopu (vizte tabulka níže - info získané od TDI). 
 

Srovnání nákladů na kanalizační poklopy vzor Brno  x  samonivelační KASI KEM95B 

       

poklop vzor Brno stavající vysoutěžené 
ceny 

      

     cena/ks ks celkem   

poklop   3.600 Kč 14 50.400 Kč 63.574 Kč 
osazení   941 Kč 14 13.174 Kč  

samonivelační poklop KASI 
KEM95B 

        

     cena/ks ks celkem   

poklop   4.000 Kč 14 56.000 Kč 233.800 Kč 
osazení   12.700 Kč 14 177.800 Kč  

              
Rozdíl                                                                                    170.226 Kč 

 
Přijaté usnesení: 574/2019 - RM schvaluje výměnu betonových silničních obrub za kamenné 

štípané silniční obruby (vč. kamenné přídlažby) o rozměrech 150x250xcca 500mm 
v celkové délce cca 1.000 m v rámci realizace akce „Kuřim, ul. Legionářská I -
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 rekonstrukce kanalizace a vodovodu, SO 05 Obnova komunikace“ po odpočtu 
méněprací a přípočtu víceprací v celkové výši 1.900.000 Kč vč. DPH. 

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

37. „Zajištění služby SENIOR TAXI KUŘIM“ - uzavření smlouvy 
(Předkladatel: Mgr. Ing. Drago Sukalovský, zpracovatel: Petra Glosová) 
 
Předmět (název) zakázky: „Zajištění služby SENIOR TAXI KUŘIM“ 
Evidenční číslo zakázky: III-KÚ-2019-004 
Zadavatel: Město Kuřim 
Zajištující odbor (ZO): Kancelář úřadu 
Vedoucí ZO: Ing. Karel Torn, CSc. 
Pověřený pracovník ZO: Petra Glosová (ORG 1405 000 000) 
 
V souladu s Interní směrnicí Rady města Kuřimi č. S5/2019/RM, zadávání veřejných zakázek malého 
rozsahu, bylo zajišťujícím odborem - KÚ - realizováno zadávací řízení na zakázku města Kuřimi 
s názvem Zajištění služby SENIOR TAXI KUŘIM“, evidenční číslo zakázky: III-KÚ-2019-004. 
 
Prostřednictvím výzvy k podání nabídky bylo osloveno šest společností, získána byla nabídka 
1 uchazeče. 
Na jednání hodnoticí komise dne 13. 12. 2019 proběhlo otevření obálek s nabídkami vč. kontroly 
úplnosti nabídek. 
 
Na základě zhodnocení získané nabídky je výběrovou komisí doporučena radě města nabídka od 
společnosti JAN MELICHAR, xxxxxxxxxxxxxxxx, 664 34 Kuřim, IČ 02759691, který předložil 
nejvýhodnější nabídku v celkové hodnotě 35.000 Kč/měsíc. 
 
Přílohy: A - smlouva 
 
Přijaté usnesení: 575/2019 - RM schvaluje uzavření smlouvy o poskytování služby "Senior taxi 

Kuřim" mezi městem Kuřim a Janem Melicharem, xxxxxxxxxxxxxxxxxx, 664 34 
Kuřim, IČ 02759691 za cenu 35.000 Kč/měsíc. 

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

38. „ZŠ Kuřim, Tyršova 1255 – stavební úpravy vnitřních prostor 
a přístavba výtahu“ - dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo se zhotovitelem 
stavby 
(Předkladatel: Ing. Petr Ondrášek, zpracovatel: Ing. Markelova Jana) 
 
Rada města Kuřimi na své schůzi č. 25/2019 dne 21. 8. 2019 schválila smlouvu o dílo se společností 
MSU, s. r. o., Jižní náměstí 7/7, 619 00 Brno - Dolní Heršpice, IČ 48529303 na realizaci stavby „ZŠ 
Kuřim, Tyršova 1255 - stavební úpravy vnitřních prostor a přístavba výtahu“. Smlouva byla uzavřena 
se zhotovitelem dne 16. 9. 2019 s celkovou cenou díla 9.998.061 Kč s DPH. Dne 18. 9. 2019 bylo 
předáno staveniště zhotoviteli a v současné době probíhají stavební práce s termínem dokončení do 
17. 1. 2020. 
 
OI předkládá radě města ke schválení návrh dodatku č. 1 smlouvy o dílo, jehož předmětem je změna 
rozsahu stavebních prací a s tím spojené navýšení ceny díla a prodloužení lhůty plnění zhotovitele. 
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Specifikace a odůvodnění změn: 
 
Změna č. 01 
Při vrtání pilot pro přístavbu výtahu v atriu školy bylo zjištěno, že únosné podloží se v místech 
některých pilot nachází ve větší hloubce, než předpokládala projektová dokumentace. Bylo proto 
nutné u 5ks pilot upravit (prodloužit) jejich délku. 

Změna naplňuje podmínky dle § 222 odst. 4 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek 
(dále jen „zákon“), v platném znění, nemění celkovou povahu veřejné zakázky a hodnota změny je 
nižší než finanční limit pro nadlimitní veřejnou zakázku a zároveň nižší než 15% původní hodnoty 
závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku na stavební práce. Pokud bude provedeno více změn, je 
rozhodný součet hodnot všech těchto změn. Změna, která je součástí Změnového listu č. 01, vyvolává 
zvýšení nákladů o 57.803,43 Kč bez DPH. 
 
Změna č. 02 
Po upřesnění způsobu provozování výtahu uživatelem, vyplynula potřeba rozšířit dílo o systém 
zabezpečující obsluhu výtahu pouze určenými osobami s možností přechodu na užívání bez omezení. 
Změna naplňuje podmínky dle § 222 odst. 4 zákona, nemění celkovou povahu veřejné zakázky 
a hodnota změny je nižší než finanční limit pro nadlimitní veřejnou zakázku a zároveň nižší než 15% 
původní hodnoty závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku na stavební práce. Pokud bude provedeno 
více změn, je rozhodný součet hodnot všech těchto změn. Změna, která je součástí Změnového listu 
č. 02, vyvolává zvýšení nákladů o 22.150,00 Kč bez DPH. 
 
Změna č. 03 
Od doby zpracování projektové dokumentace došlo ze strany uživatele ke změnám dispozic některých 
místností a jejich vnitřního vybavení. Došlo k potřebě rozšířit počítačovou sít i do místností, které 
nebyly původně počítačovou sítí vybaveny. Rozmístění a počet datových zásuvek byl tedy upraven 
dle aktuálního stavu.  
Změna naplňuje podmínky dle § 222 odst. 4 zákona, nemění celkovou povahu veřejné zakázky 
a hodnota změny je nižší než finanční limit pro nadlimitní veřejnou zakázku a zároveň nižší než 15% 
původní hodnoty závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku na stavební práce. Pokud bude provedeno 
více změn, je rozhodný součet hodnot všech těchto změn. Změna, která je součástí Změnového listu 
č. 03, vyvolává zvýšení nákladů o 141.433,20 Kč bez DPH. 
 
Změna č. 04 
Z důvodu sjednocení povrchů po provedení drážek pro elektro rozvody, vznikl požadavek uživatele na 
výmalbu prostor, ve kterých proběhla rekonstrukce stropních podhledů.  
Změna naplňuje podmínky dle § 222 odst. 4 zákona, nemění celkovou povahu veřejné zakázky 
a hodnota změny je nižší než finanční limit pro nadlimitní veřejnou zakázku a zároveň nižší než 15% 
původní hodnoty závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku na stavební práce. Pokud bude provedeno 
více změn, je rozhodný součet hodnot všech těchto změn. Změna, která je součástí Změnového listu 
č. 04, vyvolává zvýšení nákladů o 17.860,50 Kč bez DPH. 
 
Změna č. 05 
V místnosti č. 108 (chodba), která je součástí chráněné únikové cesty, projekt předpokládal uložení 
kabeláže přidané do podhledu do protipožárních SDK kastlů. Z důvodu nedostatku prostoru na 
vytvoření těchto kastlů, bylo po konzultaci s autorem PBŘ zvoleno řešení s náhradou stropních lamel 
podhledu konstrukcí klasického SDK podhledu s protipožární odolností.  
Změna naplňuje podmínky dle § 222 odst. 4 zákona, nemění celkovou povahu veřejné zakázky 
a hodnota změny je nižší než finanční limit pro nadlimitní veřejnou zakázku a zároveň nižší než 15% 
původní hodnoty závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku na stavební práce. Pokud bude provedeno 
více změn, je rozhodný součet hodnot všech těchto změn. Změna, která je součástí Změnového listu 
č. 05, vyvolává zvýšení nákladů o 57.818,50 Kč bez DPH a zároveň odpočet nákladů za 
nerealizované plnění ve výši -67.834,80 Kč bez DPH. 
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Změna č. 06 
Po osekání omítek v místnosti WC invalida ve 3. NP byl zjištěn špatný stav stávajícího zdiva - příčky 
jsou tvořeny dutými cihlami, které při osekávání omítek praskají. Po konzultaci s projektantem bylo 
rozhodnuto o rozšíření přizdívek pro ukotvení zařizovacích předmětů.  
Změna naplňuje podmínky dle § 222 odst. 4 zákona, nemění celkovou povahu veřejné zakázky 
a hodnota změny je nižší než finanční limit pro nadlimitní veřejnou zakázku a zároveň nižší než 15% 
původní hodnoty závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku na stavební práce. Pokud bude provedeno 
více změn, je rozhodný součet hodnot všech těchto změn. Změna, která je součástí Změnového listu 
č. 06, vyvolává zvýšení nákladů o 12.647,44 Kč bez DPH a zároveň odpočet nákladů za 
nerealizované plnění ve výši -1.185,95 Kč bez DPH. 
 
Změna č. 07 
Při pracích na elektro rozvodech v chodbě (místnost č. S 108) byla zvážena možnost současné 
výměny podhledu i v místnosti přilehlého zádveří. Investor proto rozhodl o rozšíření díla o výměnu 
podhledu i v této místnosti.  
Změna naplňuje podmínky dle § 222 odst. 4 zákona, nemění celkovou povahu veřejné zakázky 
a hodnota změny je nižší než finanční limit pro nadlimitní veřejnou zakázku a zároveň nižší než 15% 
původní hodnoty závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku na stavební práce. Pokud bude provedeno 
více změn, je rozhodný součet hodnot všech těchto změn. Změna, která je součástí Změnového listu 
č. 07, vyvolává zvýšení nákladů o 55.237,70 Kč bez DPH. 
 
Změna č. 08 
Při realizaci přístavby výtahové šachty bylo zjištěno, že soupis prací neobsahuje položky pro 
provedení vnitřních omítek výtahové šachty. Zhotovitel proto provedl jejich doplnění. 
Změna naplňuje podmínky dle § 222 odst. 4 zákona, nemění celkovou povahu veřejné zakázky 
a hodnota změny je nižší než finanční limit pro nadlimitní veřejnou zakázku a zároveň nižší než 15% 
původní hodnoty závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku na stavební práce. Pokud bude provedeno 
více změn, je rozhodný součet hodnot všech těchto změn. Změna, která je součástí Změnového listu 
č. 08, vyvolává zvýšení nákladů o 55.143,69 Kč bez DPH. 
 
Změna č. 09 
V místnosti WC invalida ve 3.NP uvažovala projektová dokumentace s trvalým uzamčením dveří, které 
neměly být nadále využívány pro vstup. Vzhledem k poloze umyvadla, by po zazdění těchto dveří 
vznikla možnost, plochu stěny využít. Bylo proto navrženo zazdění těchto dveří.  
Změna naplňuje podmínky dle § 222 odst. 4 zákona, nemění celkovou povahu veřejné zakázky 
a hodnota změny je nižší než finanční limit pro nadlimitní veřejnou zakázku a zároveň nižší než 15% 
původní hodnoty závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku na stavební práce. Pokud bude provedeno 
více změn, je rozhodný součet hodnot všech těchto změn. Změna, která je součástí Změnového listu 
č. 09, vyvolává zvýšení nákladů o 7.339,18 Kč bez DPH. 
 
Změna č. 10 
Při pracích na elektroinstalacích ve třídách a kabinetech 3. NP bylo zjištěno, že provedením dle 
projektové dokumentace by došlo ke kombinacím různých materiálů kabelů v jednotlivých okruzích - 
staré rozvody jsou hliníkové. Bylo proto navrženo provést výměnu částí starých obvodů tak, aby 
jednotlivé okruhy obsahující nové prvky byly provedeny z jednotného materiálu - měď. Po dohodě 
s uživatelem byly doplněny i zásuvky 230V dle jeho aktuálních potřeb. 
Změna naplňuje podmínky dle § 222 odst. 4 zákona, nemění celkovou povahu veřejné zakázky 
a hodnota změny je nižší než finanční limit pro nadlimitní veřejnou zakázku a zároveň nižší než 15% 
původní hodnoty závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku na stavební práce. Pokud bude provedeno 
více změn, je rozhodný součet hodnot všech těchto změn. Změna, která je součástí Změnového listu 
č. 10, vyvolává zvýšení nákladů o 26.001,05 Kč bez DPH. 
 
Stavební práce, které vznikly v souvislosti se změnami č. 01 a 03 vyžadují dle zhotovitele 7 dní nad 
rámec původní lhůty plnění. V průběhu realizace stavby dále došlo ke zjištění havarijního stavu 
kanalizace v chodbě 1.NP, ze které je přístup do, stavebními úpravami dotčené, učebny pracovních 
činností. Vzniklý stav kanalizace je nutné v co nejkratším termínu opravit, přičemž v průběhu opravy 
není možné provádět ani práce spojené s výměnou podhledu v chodbě, ani práce v učebně. Dle 
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informací školy, která výměnu kanalizace zajišťuje, mají být práce zahájeny 16. 12. 2019 a mají trvat 
cca 3 týdny.  
Vzhledem ke všem výše uvedeným objektivním důvodům zažádal zhotovitel dopisem ze dne 
20. 11. 2019 o prodloužení lhůty plnění o 28 dní. 
 
Kontrola splnění podmínek pro změny dle § 222 odst. 4 zákona 
Součet hodnoty všech změn závazku dle tohoto odstavce musí být nižší než 15% původní hodnoty 
závazku. 
15% z 8.262.860 Kč bez DPH = 1.239.429 Kč 
 
522.455,44 Kč < 1.239.429 Kč - splňuje 
 
změna důvod změna rozšíření/zúžení v Kč hodnota změny 

(absolutní) v Kč 
cenový nárůst (při odečtu 
méněprací) v Kč 

Č. 01 § 222 odst. 4 + 57.803,43/0 57.803,43 57.803,43 

Č. 02 § 222 odst. 4 + 22.150,00/0 22.150,00 22.150,00 

Č. 03 § 222 odst. 4 + 141.433,20/0 141.433,20 141.433,20 

Č. 04 § 222 odst. 4 + 17.860,50/0 17.860,50 17.860,50 

Č. 05 § 222 odst. 4 + 57.818,50/-67.834,80 125.653,30 -10.016,30 

Č. 06 § 222 odst. 4 + 12.647,44/-1.185,95 13.833,39 11.461,49 

Č. 07 § 222 odst. 4 + 55.237,70/0 55.237,70 55.237,70 

Č. 08 § 222 odst. 4 +55.143,69/0 55.143,69 55.143,69 

Č. 09 § 222 odst. 4 +7.339,18/0 7.339,18   7.339,18 

Č. 10 § 222 odst. 4 +26.001,05/0 26.001,05 26.001,05 

                                                                            522.455,44           384.413,94 
 
Rekapitulace ceny díla:  
Cena bez DPH dle smlouvy o dílo 8.262.860,00 Kč 
Cena víceprací bez DPH dle dodatku č. 1 smlouvy o dílo     453.434,69 Kč 
Cena méněprací bez DPH dle dodatku č. 1 smlouvy o dílo        -69.020,75 Kč 
Celková cena bez DPH  8.647.273,94 Kč 
 
Stavební práce, které jsou předmětem dodatku č. 1, nemohou být technicky a ekonomicky odděleny 
od původní veřejné zakázky a jejich provedení je zcela nezbytné pro řádné dokončení a zkolaudování 
díla. OI proto doporučuje Radě města schválení dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo. 
 
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. 
Doposud je z ORGu 1394 000 000 v roce 2019 vyčerpáno cca 3,4 mil. Kč s DPH a do konce 12/2019 
se očekává ještě fakturace zhotovitele ve výši cca 1,5 mil. Kč s DPH. 
 
Přílohy: A - dodatek 

B – změnový list 
 
Přijaté usnesení: 576/2019 - RM schvaluje uzavření dodatku č. 1 ke Smlouvě o dílo č. 2019/D/0112 

na veřejnou zakázku „ZŠ Kuřim, Tyršova 1255 - stavební úpravy vnitřních prostor 
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a přístavba výtahu“ se společností MSU s.r.o., Jižní náměstí 7/7, 619 00 Brno - 
Dolní Heršpice, IČ 48529303, kterým se navyšuje celková smluvní cena díla na 
8.647.273,94 Kč bez DPH (tj. 10.463.201,47 Kč vč. DPH) a prodlužuje se lhůta 
plnění o 28 dnů. 

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

39. Vyřazení majetku 
(Předkladatel: Mgr. Ing. Drago Sukalovský, zpracovatel: Bc. Kateřina Rovná) 
 
Společenské a kulturní centrum Kuřim, příspěvková organizace žádá o souhlas s vyřazením majetku 
dle příloh. Majetek bude zlikvidován dle platných předpisů. 
 
Přílohy: A - majetek SKCK k vyřazení 
 
Přijaté usnesení: 577/2019 - RM schvaluje vyřazení majetku dle přílohy. 
Hlasováno 
Pro: 4 (D. Sukalovský, J. Vlček, L. Ambrož, M. Vlk) Nepřítomen: 1 (P. Ondrášek). 
 
 
 

40. Rozpočtové opatření č. 13 
(Předkladatel: Mgr. Ing. Drago Sukalovský, zpracovatel: Ing. Aleš Varmužka) 
 
Návrhy na rozpočtová opatření v přílohách. 
 
Přílohy: A – rozpočtové opatření č. 13 

 B – důvodová zpráva OI 
 C – důvodová zpráva WK 

 
Diskuse: 
D. Sukalovský – žádá o navýšení ORGu 9001 o částku 300 tisíc Kč. 
 
Přijaté usnesení: 578/2019 - RM schvaluje rozpočtové opatření č. 13 k rozpočtu města Kuřimi na 

rok 2019, dle přílohy se změnou. 
Hlasováno 
Pro: 4 (D. Sukalovský, J. Vlček, L. Ambrož, M. Vlk) Nepřítomen: 1 (P. Ondrášek). 
 
 
 

41. Wellness Kuřim - zámky - dodatek č. 1 
(Předkladatel: Ing. Petr Ondrášek, zpracovatel: Ing. Renata Havlová) 
 
Název (předmět) zakázky: „Wellness Kuřim - zámky“ 
Evidenční číslo v knize zakázek: IV-OI-2019-013 
Zajišťující odbor (ZO):  OI 
 
V souvislosti s realizací akce žádá OI schválení dodatku č. 1 se smlouvě 2019/D/0107 se společností 
IVAR, a. s., Bílkova 127, 290 01 Poděbrady, IČ 00526622. V průběhu stavby bohužel došlo k prodlení 
z důvodu dodání plechových dílů na původní skříňky pro krytí kabeláže na stávajících skříních. 
Z těchto důvodů došlo k prodlevě při realizaci jednotlivých prací a také nastávajících vánočních 
svátků, proto žádáme o prodloužení termínu do 15. 2. 2020. 
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Přijaté usnesení: 579/2019 - RM schvaluje uzavření Dodatku č. 1 ke Smlouvě o dílo č. 2019/D/0107 
na zakázku „Wellness Kuřim - zámky“ se společností IVAR, a. s., Bílkova 127, 
290 01 Poděbrady, IČ 00526622 se změnou termínu dokončení prací do 15. 2. 
2020. 

Hlasováno 
Pro: 4 (D. Sukalovský, J. Vlček, L. Ambrož, M. Vlk) Nepřítomen: 1 (P. Ondrášek). 
 
 
 
 
 
 
Starosta ukončil schůzi v 16:30 hod. 
 
 
 
 
 
 
 
Mgr. Ing. Drago Sukalovský Mgr. Ladislav Ambrož 
starosta města člen rady 
 
 
 
 
 
Ověřovatel zápisu: Ing. Milan Vlk 
 
 
 
 
 
V Kuřimi dne 18. 12. 2019 
 
Zapsala: Petra Glosová 
 
 
Materiály: 
1 Plnění usnesení Rady města Kuřimi ke dni 11. 12. 2019 
 1A - plnění usnesení RM 
2 Pověření odboru majetkoprávního zajištěním provozu odběrných plynových zařízení 
3 Dohoda o ukončení nájemní smlouvy ARMHAS, s. r. o. - stánek s pečivem – posun 

termínu ukončení 
3/1 Dohoda o ukončení nájemní smlouvy ARMHAS, s. r. o. - stánek s pečivem – posun 

termínu ukončení 
4 Pronájem pozemku Pluháčkovi 
5 Nebytové prostory v objektu kulturního domu na Podlesí – podnájem 
6 Vyřazení majetku 
 6A - vyřazovací protokol 1 - MěÚ 
 6B - vyřazovací protokol 4 - SAK 
7 E.ON Distribuce, a. s. – zřízení věcného břemene pro stavbu „Kuřim, obnova T52 

Nerudova 2,VN1244, pč. 4298“ 
 7A - situace 
 7B - situace 
 7C - návrh smlouvy 
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8 Město Kuřim a Vězeňská služba České republiky - zřízení věcného břemene pro 
přeložku kanalizace, prodej kanalizace  

 8A - situace 
 8B - situace 
 8C - GP 
 8D - smlouva 
8/1 Město Kuřim a Vězeňská služba České republiky - zřízení věcného břemene pro 

přeložku kanalizace, prodej kanalizace  
9 Odkup části vodovodu vybudovaného v rámci realizace akce „Soubor rodinných domů 

k autosalonu a autoservisu Ford Rašino“ 
 9A - návrh smlouvy 
 9B - situace 
10 Zápis z Komise výstavby a dopravy RM Kuřimi dne 9. 12. 2019 
 10A - zápis komise výstavby a dopravy z 2019 
 10B - Statut komise výstavby 
11 Zápis z Komise pro životní prostřední RM Kuřimi dne 20. 11. 2019 
 11A - zápis komise ŽP 
12 Zápis z 6. jednání komise školské dne 18. 11. 2019 
 12A - zápis č. 6 
13 Sazebník úhrad za poskytování informací dle zák. č. 106/1999 Sb. 
 13A - sazebník úhrad za poskytování informací podle zák. č. 106/1999 Sb. 
14 Oddávací dny pro rok 2020 
 14A - termíny oddávacích dnů 2020 
15 Rozpočty a střednědobé výhledy rozpočtů příspěvkových organizací 
 15A - CSSK  rozpočet a výhled 2020-2022 
 15B - MŠZ  rozpočet a výhled 2020-2022 
 15C - SKCK  rozpočet a výhled 2020-2022 
 15D - ZŠJ  rozpočet a výhled 2020-2022 
 15E - ZŠT  rozpočet a výhled 2020-2022 
16 Návrh na personální posílení OD - referent silničního hospodářství 
17 Transformace Domu s pečovatelskou službou, Zahradní 1275, Kuřim a rozšíření služeb 

Centra sociálních služeb Kuřim od roku 2020 
 17A - návrh Pravidel pro přidělování nájemních bytů zvláštního určení 
 17B - návrh Pravidel pro přidělování sociálních bytů 
 17C - návrh Kritérií pro posouzení žádosti 
 17D - Domovní řád nájemního domu 
18 Nový platový výměr ředitelky SKCK 
 18A - nový platový výměr 
19 Nový platový výměr ředitelky CSSK 
 19A - nový platový výměr 
20 Aktualizovaný platový výměr ředitelky CSSK 
 20A - aktualizovaný platový výměr 
21 Změna příjmení ředitelky MŠ Zborovská v rejstříku škol a školských zařízení 
21/1 Změna příjmení ředitelky MŠ Zborovská v rejstříku škol a školských zařízení 
22 Nové platové výměry ředitelů škol od 1. 1. 2020 
 22A - platový výměr ředitelky MŠ 
22/1 Nové platové výměry ředitelů škol od 1. 1. 2020 
 22/1A - platový výměr ředitele ZŠ 
22/2 Nové platové výměry ředitelů škol od 1. 1. 2020. 
 22/2A - platový výměr ředitelky ZŠ 
23 Odměna ředitelům škol za rok 2019 
 23A - podklady pro hodnocení za rok 2019 - Mgr. Novotná 
23/1 Odměna ředitelům škol za rok 2019 
 23/1B - podklady pro hodnocení za rok 2019 - Mgr. Mach 
23/2 Odměna ředitelům škol za rok 2019 
 23/2C - podklady pro hodnocení za rok 2019 - Mgr. Bc. Kočevová 
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24 Město Kuřim x Ředitelství silnic a dálnic ČR, státní příspěvková organizace – věcné 
břemeno k hydrogeologickému vrtu 

 24A - situace 
 24B - GP 
 24C - návrh smlouvy 
25 Žádost o souhlas s čerpáním FI ZŠ Tyršova 
 25A - žádost o čerpání FI 
 25B - příloha č. 1 k žádosti o souhlas s čerpáním FI 
 25C - příloha č. 2 k žádosti o souhlas s čerpáním FI 
26 Uzavření darovací smlouvy EKO-KOM, a. s. 
 26A - darovací smlouva 
 26B - certifikát 
27 Dopravní a technická infrastruktura sportovního areálu - dokončení parkoviště 
28 Servisní smlouva - telefonní pobočková ústředna 
 28A - návrh servisní smlouvy 
29 Rozhodnutí o přidělení zakázky - Bezpečnostní služba pro město Kuřim 
 29A - zpráva o posouzení a hodnocení nabídek 
 29B- návrh smlouvy 
30 Dopravní a technická infrastruktura sportovního areálu – dohoda o poskytnutí záruky 

VO,NN 
30/1 Dopravní a technická infrastruktura sportovního areálu – dohoda o poskytnutí záruky 

SEK 
31 Dopravní a technická infrastruktura sportovního areálu – prodloužení IS Dodatek č. 3 
32 Resuscitační model 
33 Dohoda o ukončení smlouvy o zajištění úklidu podchodu pod nástupišti železniční 

stanice Kuřim s panem Pavlíčkem 
34 Dohoda o ukončení nájemní smlouvy K&K Royal Gastro, s. r. o. – zahrádka restaurace 

Tylion 
35 Smlouva o poskytnutí pracovně-lékařských služeb 
 35A - smlouva 
35/1 Smlouva o poskytnutí pracovně-lékařských služeb 
36 Legionářská I – změna při realizaci stavby: kamenné štípané silniční obruby + osazení 

samonivelačních poklopů 
37 „Zajištění služby SENIOR TAXI KUŘIM“ - uzavření smlouvy 
 37A - smlouva 
38 „ZŠ Kuřim, Tyršova 1255 – stavební úpravy vnitřních prostor a přístavba výtahu“ - 

dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo se zhotovitelem stavby 
 38A - dodatek č. 1 
 38B - příloha č. 1 dodatku 
39 Vyřazení majetku 
 39A - majetek SKCK k vyřazení 
40 Rozpočtové opatření č. 13 
 40A - rozpočtové opatření č. 13 
 40B - důvodová zpráva OI 
 40C - důvodová zpráva WK 
41 Wellness Kuřim - zámky - Dodatek č. 1 


