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Z á p i s   č í s l o  15/2012 
 

ze schůze Rady města Kuřimi konané dne 14. 5. 2012 v zasedací místnosti MěÚ 
Kuřim 

 
Přítomni:  Ing. Drago Sukalovský  starosta 

Jiří Koláček    1. místostarosta 
Ing. Oldřich Štarha  místostarosta 
Zdeněk Kříž   člen rady 

 
  Mgr. Alena Zimmermannová tajemnice MěÚ 
 
 
Omluven: PaedDr. David Holman  člen rady 
 
 
Ověřovatel zápisu: Zdeněk Kříž 
 
 
Starosta zahájil jednání v 19,33 hodin, na zahájení jednání byli p řítomni 4 členové RM. 
RM je usnášeníschopná. 
 
 
Program jednání: 
 

Materiály pro jednání Zastupitelstva m ěsta Ku řimi: 
1.  Plnění usnesení Zastupitelstva města Kuřimi k 4. 5. 2012 

 
2.  Výsledky hospodaření k 31. 3. 2012 

 
3.  Zástupce města v Bytovém družstvu Sv. Ján Kuřim, družstvo 

 
4.  Směna bytů – Město Kuřim x Antonín Faltýnek 

 
5.  Ing. Jiří Jahoda a Mgr. Renata Jahodová, Kuřim, – odkoupení části pozemku 
5.1.  Kuřim, ul. Hybešova – výkup pozemků pro umístění kanalizace 

 
6.  Cyklostezka Kuřim – Lipůvka „kupní smlouva “ s panem Jiřím Duchanem na část parc. 

č. 3005/41 v k. ú. Kuřim dotčeného stavbou 
 

7.  Návrh na mimořádné řešení nedostatku míst v mateřské škole v Kuřimi 
 

8.  Zpráva o plnění Strategického plánu rozvoje města Kuřimi 
 

9.  Schválení příloh č. 1 a č. 2 ke zřizovacím listinám: 
Mateřské školy Kuřim, Zborovská 883, okres Brno-venkov, příspěvkové organizace 
Základní školy, Kuřim, Jungmannova 813, okres Brno-venkov, příspěvkové organizace 
Základní školy Kuřim, Tyršova 1255, okres Brno-venkov, příspěvkové organizace 

 
10.  Poskytnutí vstupenek do venkovního areálu Wellness Kuřim pro žáky základních škol 

zřizovaných Městem Kuřimí 
 

11.  Poskytnutí daru dětem mateřské školy a žákům základních škol zřizovaných Městem 
Kuřimí ke „Dni dětí“ 

 
12.  Informace o jednání Výboru pro kulturu a spolkovou činnost ZM Kuřimi 

 
13.  Schválení dotace z Programu finanční podpory kulturní a spolkové činnosti města Kuřimi 

pro rok 2012 
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14.  Kontrolní výbor – zápis 
 

15.  Informace - prodej pozemků v k. ú. Kuřim 
 

16.  Aleš Brázda – žádost o přidělení obecního bytu 
 

17.  Rezignace na členství ve Finančním výboru ZM 
 

18.  Zápis z jednání Finančního výboru 
 

19.  Rozpočtové opatření č. 4 
 

20. Řešení počtu míst v MŠ 
 

Materiály pro jednání Rady m ěsta: 
1.  Návrh zrušení výběrového řízení a vyhlášení nového výběrového řízení 
2.  Různé 

 
 
 

1. Plnění usnesení Zastupitelstva m ěsta Ku řimi k 4. 5. 2012 
(Příloha 1, 1A, předkládá Ing. D. Sukalovský, zpracovala Mgr. A. Zimmermannová) 
 
Zůstávají nesplněna usnesení závisející na spolupráci s druhou stranou vůči městu Kuřim, především 
v oblasti investiční a majetkové. 
 
Příloha: nesplněné úkoly do 4. 5. 2011. 
 
Přijaté usnesení: 242/2012 - RM bere na v ědomí  stav plnění usnesení ZM k  4. 5. 2012. 
Hlasováno: pro 4, nep řítomen 1 (PaedDr. D. Holman). 
 
 
 

2. Výsledky hospoda ření k 31. 3. 2012 
(Příloha č. 2, 2A-2D, předkládá Ing. D. Sukalovský, zpracoval Ing. A. Varmužka) 
 
V příloze jsou předkládány výsledky hospodaření města k 31. 3. 2012.  
 
Příjmy města po konsolidaci k 31. 3. 2012 činily 42.429.984,69 Kč, výdaje města po konsolidaci činily 
36.321.444,90 Kč. Hospodářský výsledek k tomuto datu tedy činí nezaokrouhleně + 6.108.539,79 Kč. 
 
Hospodaření s rozpočtovými prostředky probíhá dle schváleného a následně upraveného rozpočtu 
a je za 1. čtvrtletí roku 2012 vzhledem k rozpočtu města v konsolidovaném stavu, s příjmy 
převyšujícími výdaje. V 1. čtvrtletí roku bývá rozpočet vzhledem k rozpracovanosti investičních akcí 
v přebytku, plnění příjmů bývá vyšší vzhledem k úhradě různých poplatků vybíraných od občanů 
počátkem roku. 
Příjmy: 
Příjmová stránka rozpočtu je plněna z 27 %. Daňové příjmy se plní ve srovnání s rokem 2011 dobře, 
výběr je vyšší cca o 1 mil. Kč. 
Výdaje: 
Výdajová stránka rozpočtu je plněna z 20 %, výdajová strana je ovlivněna čerpáním především 
u investičních akcí, které je na úrovni pouhých 18 %, provozní výdaje jsou čerpány z 25 %, viz 
podrobnější rozbory dle ORG. 
 
Diskuse: 
Z. Kříž – žádá, aby byl do stavu investic doplněn aktuální stav realizace. 
 
Přijaté usnesení: 243/2012 - RM doporu čuje ZM vzít na v ědomí výsledky hospodaření města 

k 31. 3. 2012, s přebytkem hospodaření ve výši 6.108.539,79 Kč. 
Hlasováno: pro 4, nep řítomen 1 (PaedDr. D. Holman). 
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3. Zástupce m ěsta v Bytovém družstvu Sv. Ján Ku řim, družstvo 
(Příloha č. 3, předkládá Ing. D. Sukalovský, zpracoval Mgr. P. Kavka) 
 
ZM usnesením č. 1138/2007 ze dne 29. 5. 2007 zvolilo jako zástupce Města Kuřimi do Bytového 
družstva Sv. Ján Kuřim, družstvo, IČ 26277212, sídlo Kuřim, Jungmannova 968, Mgr. Ladislava 
Ambrože. Vzhledem k tomu, že končí jeho pětiletý mandát jako člena představenstva družstva, 
požádal předseda představenstva dne 17. 4. 2012 o nominaci kandidáta na funkci člena 
představenstva bytového družstva, tak aby na plánované výroční členské schůzi dne 21. 5. 2012 
mohlo být zvoleno nové představenstvo. 
Vzhledem k tomu, že i když § 84 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích výslovně nezmiňuje družstva, ale 
pouze obchodní společnosti a dle obchodního zákoníku nejde o stejné subjekty, dospívá OMP 
rozšiřujícím výkladem k závěru, že tato personální kompetence přesto náleží zastupitelstvu. Stejný 
§ zákona o obcích totiž hovoří i o účastech v právnických osobách. Tudíž máme za to, že 
zákonodárce chtěl svěřit personální pravomoc týkající se subjektů obchodního práva do kompetence 
zastupitelstva.  
Obchodní zákoník v § 260 připouští, aby se na družstva přiměřeně použila právní úprava 
o obchodních společnostech. Lze tedy považovat členskou schůzi družstva za jakousi obdobu valné 
hromady obchodní společnosti, a proto na ni ZM deleguje ve smyslu § 84 odst. 2 písm. f) svého 
zástupce. OMP navrhuje, aby zástupce obce tuto „funkci“ vykonával po dobu pěti let stejně jako člen 
představenstva. Po pěti letech se pak současně obmění zástupce města v představenstvu i na 
členské schůzi. Navíc tím odpadne i jakási formálně-administrativní zátěž pro delegaci ad hoc na 
každou schůzi. Nic nebrání tomu, aby obě „funkce“ vykonávala tatáž osoba. 
Předseda představenstva bytového družstva navrhl, aby byl zachován mandát současnému zástupci 
města a to panu Mgr. Ladislavu Ambrožovi, který kandidaturu přijal. Současný zástupce města 
v představenstvu nepobírá žádné finanční prostředky. 
 
Přijaté usnesení:  244/2012 - RM doporu čuje ZM delegovat dle ustanovení § 84 odst. 2 písm. f) 

zákona č. 128/2000 Sb., o obcích pana Mgr. Ladislava Ambrože, jako zástupce 
Města Kuřimi na členské schůze Bytového družstva Sv. Ján Kuřim, družstvo, se 
sídlem Jungmannova 968, Kuřim, IČ 26277212, na dobu určitou do 05/2017. 

 
Přijaté usnesení:  245/2012 - RM doporu čuje ZM navrhnout dle ustanovení § 84 odst. 2 písm. g) 

zákona č. 128/2000 Sb., o obcích pana Mgr. Ladislava Ambrože jako zástupce 
Města Kuřimi do představenstva Bytového družstva Sv. Ján Kuřim, družstvo, se 
sídlem Jungmannova 968, Kuřim, IČ 26277212. 

Bylo hlasováno pro ob ě usnesení spole čně: pro 4, nep řítomen 1 (PaedDr. D. Holman). 
 
 
 

4. Směna byt ů – Město Ku řim x Antonín Faltýnek 
Příloha č. 4, předkládá Ing. D. Sukalovský, zpracovala A. Janoušková 
 
Pan Antonín Faltýnek je vlastníkem bytu xxxxxxxxx (1+kk) umístěného ve 4. nadzemním podlaží 
bytového domu xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx v Kuřimi. 
Přípisem ze dne 7. 2. 2012 požádal pan Faltýnek Město Kuřim o směnu svého bytu za byt ve 
vlastnictví Města Kuřimi. Měl by zájem o byt xxxxx (1+kk), který se nachází ve 2. nadzemním podlaží 
bytového domu xxxxxxxxxxxxxxxxxx Kuřim. Jako důvod výměny bytů uvádí nadměrný hluk jednak 
z venku od vlakového nádraží a jednak z chodby, kde se přímo před jeho bytem setkávají obyvatelé 
sousedních bytových jednotek. 
Byt xxxxxx je umístěn o dvě nadzemní podlaží níže a na protější straně chodby. Oba dva byty jsou 
rozměrově totožné, podlahová plocha jednoho bytu včetně lodžie činí 27,60 m2. Pan Faltýnek nežádá 
žádný finanční doplatek, ač má svůj byt částečně zrekonstruovaný. 
Vzhledem k tomu, že byt xxxxx je nyní neobsazený, oba dva byty jsou stejné, a i ve 4. nadzemním 
podlaží vlastní Město Kuřim dva další byty, nemá OMP ke směně bytů námitky. Podle loňského 
znaleckého posudku vypracovaného Ing. Janem Zámečníkem, Brno, lze cenu bytu odhadovat na 
částku cca 597.000,- Kč. 
 
Přijaté usnesení: 246/2012 - RM doporu čuje ZM schválit  záměr na směnu bytu 1+kk xxxxxxx, 

umístěného ve 4. NP bytového domu xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx v Kuřimi, vlastník 
pan Antonín Faltýnek, trvale bytem xxxxxxxxxxxxx Kuřim za byt 1+kk xxxxxxx 
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umístěný v 2. NP bytového domu xxxxxxxxxxxxxx v Kuřimi, vlastník Město Kuřim, 
bez cenového vyrovnání. 

Hlasováno: pro 4, nep řítomen 1 (PaedDr. D. Holman). 
 
 
 

5. Ing. Ji ří Jahoda a Mgr. Renata Jahodová, Ku řim, – odkoupení 
části pozemku 
(Příloha č. 5, 5A, 5B, předkládá Ing. D. Sukalovský, zpracovala Ing. V. Fidrmucová) 
 
Sourozenci Ing. Jiří Jahoda a Mgr. Renata Jahodová, jako spoluvlastníci rodinného domu xxxxxxx 
a přidomní zahrady na pozemku parc. č. 2079/1 v k. ú. Kuřim, požádali město Kuřim o odkoupení části 
pozemku parc. č. 2086/1 v k. ú. Kuřim o výměře cca 16 m2. 
Jahodovi chtějí předmětný pozemek koupit za účelem prodloužení zahrady u rodinného domu 
v souvislosti s připravovanou výměnou stávajícího zrezivělého oplocení.  
ZM dne 24. 1. 2012 schválilo záměr na odprodej pozemku: 
1007/2012 
ZM schvaluje  záměr na prodej části pozemku parc. č. 2086/1 v k. ú. Kuřim, o výměře cca 16 m2

, 
Ing. Jiřímu Jahodovi a Mgr. Renatě Jahodové, oba bytem Kuřim xxxxxxxxxxxxxx, za cenu 500,-Kč/m2 
s tím, že veškeré náklady spojené s převodem pozemku včetně úhrady daně z převodu nemovitosti 
ponesou kupující. 
Záměr byl v souladu se zákonem o obcích po dobu 15 dnů zveřejněn – bez připomínek. 
Na základě výše uvedeného záměru byl vyhotovený geometrický plán č. 2816-51/2012 na oddělení 
předmětného pozemku – viz příloha A. 
OMP předkládá ZM návrh kupní smlouvy – viz příloha B. 
 
Příloha A – GP č. 2816-51/2012 ze dne 10. 4. 2012 
Příloha B – návrh kupní smlouvy 
 
Přijaté usnesení: 247/2012 - RM doporu čuje ZM schválit  prodej části pozemku parc. č. 2086/1 

v k. ú. Kuřim dle GP č. 2816-51/2012 nově označený pako pozemek parc. 
č. 2086/20 o vým. 16 m2 Ing. Jiřímu Jahodovi a Mgr. Renatě Jahodové, oba bytem 
Kuřim, xxxxxxxxxxxx, za cenu 500,- Kč/m2 s tím, že veškeré náklady spojené 
s převodem pozemku včetně úhrady daně z převodu nemovitosti ponesou kupující. 

Hlasováno: pro 4, nep řítomen 1 (PaedDr. D. Holman). 
 
 
 

5.1. Kuřim, ul. Hybešova – výkup pozemk ů pro umíst ění kanalizace 
(Příloha č. 5, 5C, 5D, předkládá Ing. D. Sukalovský, zpracovala Ing. V. Fidrmucová) 
 
Záměrem města Kuřim je odkanalizování ul. Hybešova „pod tratí“. Ve spodní části ulice je umístěna 
dešťová kanalizace v pozemcích, které nejsou ve vlastnictví města – viz příloha C. Vlastníci pozemků 
parc. č. 1104/1 (manž. Černohorští), parc. č. 1104/2 (manž. Kosmákovi) a parc. č. 1104/4 (manž. 
Peňázovi) souhlasí s jejich odprodejem za cenu ve výši 175,72 Kč/m2

, tj. cena pro výkup pozemků pod 
komunikací pro rok 2011. 
OMP předkládá ZM návrh kupní smlouvy – viz příloha D. 
Finanční plnění bude hrazeno z § 3639, ORG 9010 000 000. 
 
Příloha C – snímek katastrální mapy 
Příloha D – kupní smlouva 
 
Přijaté usnesení: 248/2012 - RM doporu čuje ZM schválit  úplatné nabytí pozemku parc. č. 1104/1 

v k. ú. Kuřim o výměře 25 m2 za celkovou cenu 4 393,- Kč do vlastnictví města 
Kuřimi od Aleny Černohorské (id. 3/4), a Ivana Černohorského (id. 1/4) oba trvale 
bytem xxxxxxxxxxxxxx Kuřim. Náklady spojené s převodem nemovitosti včetně 
daně z převodu nemovitostí uhradí nabyvatel. 
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Přijaté usnesení: 249/2012 - RM doporu čuje ZM schválit  úplatné nabytí pozemku parc. č. 1104/2 
v k. ú. Kuřim o výměře 20 m2 za celkovou cenu 3 514,- Kč do vlastnictví města 
Kuřimi od manželů (SJM) Jana Kosmáka trvale bytem xxxxxxxxxxxxx Kuřim 
a Michaely Kosmákové, trvale bytem xxxxxxxxxxxx Kuřim. Náklady spojené 
s převodem nemovitosti včetně daně z převodu nemovitostí uhradí nabyvatel. 

 
Přijaté usnesení: 250/2012 - RM doporu čuje ZM schválit  úplatné nabytí pozemku parc. č. 1104/4 

v k. ú. Kuřim o výměře 21 m2 za celkovou cenu 3 690,- Kč do vlastnictví města 
Kuřimi od manželů Jiřího a Aleny Peňázových (SJM), oba trvale bytem 
xxxxxxxxxxxxxxxxxx Kuřim. Náklady spojené s převodem nemovitosti včetně daně 
z převodu nemovitostí uhradí nabyvatel. 

Bylo hlasováno pro všechna usnesení spole čně: pro 4, nep řítomen 1 (PaedDr. D. Holman). 
 
 
 

6. Cyklostezka Ku řim – Lip ůvka „kupní smlouva“ s panem Ji řím 
Duchanem na část parc. č. 3005/41 v k. ú. Ku řim dot čeného stavbou 
(Příloha č. 6A, 6B, 6C, předkládá Ing. O. Štarha, zpracovala Ing. J. Honců) 
 
OIRR připravuje projekt pro územní řízení a stavební povolení na výše uvedenou stavbu, projekt je 
z větší části hrazen z dotace Jihomoravského kraje, na podzim letošního roku bychom chtěli požádat 
o dotace z „regionálního operačního programu“, případně ze „státního fondu dopravní infrastruktury“. 
Trasa cyklostezky povede jak po soukromých pozemcích a tak i po pozemcích v majetku státu. 
Severní trasa – objekt 102 (viz situace) za areály TOS, Prefa a věznicí se jeví jako bezproblémová, 
tady je jediným soukromým pozemkem parc. č. 3005/41 v majetku pana Jiřího Duchana, který 
souhlasí s odprodejem části určené pro koridor cyklostezky. OIRR doporučuje tuto část pozemku 
odkoupit i kdyby nakonec cyklostezka nebyla realizována, a to vzhledem k tomu, že se jedná podle 
územního plánu o plochu určenou pro koridor dopravy, z obou stran na něj navazují státní pozemky 
a tento je jediný soukromý v linii určené pro koridor dopravy. 
 
Přílohy: smlouva + celková situace s vyznačením dotčené části + neprovedený GP 
 
Přijaté usnesení: 251/2012 - RM doporu čuje ZM schválit  úplatné nabytí části pozemku parc. 

č. 3005/41, Geometrickým plánem č. 2827-82/2012 ze dne 2. 5. 2012 nově 
označené jako parc. č. 3005/42 v k. ú. Kuřim, o výměře 156 m2, od pana Jiřího 
Duchana, bytem xxxxxxxxxxxx Kuřim 664 34, do vlastnictví Města Kuřim za cenu 
175 Kč/m2. Veškeré náklady spojené s převodem pozemku ponese Město Kuřim. 

Hlasováno: pro 4, nep řítomen 1 (PaedDr. D. Holman). 
 
 
 

7. Návrh na mimo řádné řešení nedostatku míst v mate řské škole 
v Ku řimi 
(Příloha č. 7, 7A, 7B, předkládá a zpracoval Ing. O. Štarha) 
 
V evidenci obyvatel městského úřadu je za tento rok registrováno 192 d ětí, což je početně nejsilnější 
ročník za posledních mnoho let. 
Z důvodu přetrvávajícího nedostatku volné kapacity v kuřimské mateřské škole předkládám  
Zastupitelstvu města Kuřimi ke zvážení návrh řešení  této situace, kdy by byla dočasně navýšena 
kapacita mateřské školy o jednu třídu (28 dětí) využitím části budovy základní školy na ulici Tyršova 
(viz příloha). Toto dočasné navýšení kapacity by pomohlo překonat problém s umisťováním dětí do 
mateřské školy minimálně do roku 2017, když od roku 2015 začne počet tříletých dětí klesat a naopak 
začne vzrůstat počet žáků v prvních ročnících a vloni zrealizované opatření v ZŠ na ul. Komenského 
se bude muset vrátit zpátky do režimu užívání ZŠ. 
K přestavbě je navrhován stávající kinosál a přilehlé prostory chodeb (viz příloha). Kinosál je 
v současnosti využíván příležitostně a má samostatný přístup zvenčí. Sociální zařízení pro MŠ by bylo 
řešeno pomocí patřičně vybavené mobilní buňky, která by se později mohla využít k jiným účelům. 
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V případě schválení předloženého návrhu zastupitelstvem města bude muset dojít k určitým 
opatřením, změnám, úpravám i finančním výdajům, které však budou nižší než přístavba 
a rekonstrukce některé ze stávajících budov mateřské školy. 
Obdobné opatření se v našem městě úspěšně zrealizovalo v loňském roce 2011, vybudováním 4. tříd 
po 12. dětech v budově ZŠ Komenského a pomohlo zmírnit negativní důsledky nedostatečné kapacity 
kuřimské MŠ. 
 
Návrhu tohoto řešení předcházel průzkum objektů školských zařízení ve městě. 
Na první pohled se jevilo jako nejvhodnější rozšíření kapacit MŠ v ZŠ na Komenského. Po průzkumu 
půdních prostor objektu se ukázalo, že tyto prostory jsou pro účel půdní vestavby konstrukčně 
nevhodné. Stávající třídy jsou již plně obsazené a navíc od roku 2015 bude nedostatek tříd pro první 
třídy. Nepříjemné je i dofinancování učitelky z prostředků města. 
Budovy ZŠ na ul. Tyršova nabízejí více prostoru a navíc je v této části města slabší kapacita MŠ než 
v protilehlé části města (MŠ Jungmannova, Zborovská, Komenského), navíc jsou zde velká sídliště 
(Díly, Loučky). 
 
Výsledky zápisu do mate řské školy v roce 2012 
Kapacita mate řské školy  413 míst 
Počet zapsaných dětí   245 dětí 
Volný počet míst    138 míst 
Odmítnutý počet dětí   107 dětí 
 
Budou uspokojeni žadatelé dětí narozených do 31. 5. 2009. 
V případě zvýšení kapacity mateřské školy o jednu třídu - 28 míst budou uspokojeni žadatelé dětí 
narozených do 5. 8. 2009. 
Počet neuspokojených žadatelů bude po dostavbě jedné třídy 107 – 28 = 79. 
Bude jednat o rodiče, jejichž dětí se narodily v srpnu – prosinci 2009 a 6 dětí dokonce v roce 2010. 
Budou to většinou dětí, až na malou výjimku ze zbytku srpna 2009, které při zahájení školního roku 
2012/2013 nebudou mít ani tři roky. 
Posunutí termínu uspokojených žadatelů o přijetí na datum narození dítěte 5. 8. 2009 bude znamenat, 
že se termín posune na dobu obdobnou jako v roce 2011. V dřívějších letech byl tento termín v době 
20. – 30. 9. 
V případě přijetí tohoto návrhu bude nutné přijat i rozpočtové opatření k financování investice. 
 
Diskuse: 
Ing. O. Štarha – místo kinosálu bude umístění třídy MŠ v družině, cena bude cca do 2 mil. Kč. 
Ing. D. Sukalovský – zdrží se hlasování z důvodu zbytečně vynaložených prostředků. 
 
Přijaté usnesení: 252/2012 - RM doporu čuje ZM souhlasit s novým odloučeným pracovištěm 

Mateřské školy Kuřim, Zborovská 887, okres Brno – venkov, příspěvkové 
organizace v základní škole na ulici Tyršova. 

Hlasováno: pro 3, zdržel se 1 (Ing. D. Sukalovský),  nepřítomen 1 (PaedDr. D. Holman). 
 
 
 

8. Zpráva o pln ění Strategického plánu rozvoje m ěsta Ku řimi 
(Příloha č. 8, 8A, předkládá Ing. D. Sukalovský, zpracovala Ing. N. Šiblová) 
 
ZM schválilo dne 18. 4. 2006 usnesením č. 1054/2006 Strategický plán rozvoje města Kuřimi jako 
významný programový dokument formulující cíle rozvoje města.  Na základě usnesení ZM 
č. 1083/2011 ze dne 31. 5. 2011 je zpracována zpráva o plnění Strategického plánu rozvoje města 
Kuřimi a to za období květen 2011 – duben 2012. Jednotlivé aktivity realizované v tomto období jsou 
vztaženy vždy k odpovídajícímu rozvojovému záměru dle struktury Strategie rozvoje. 
 
Příloha: Realizace jednotlivých aktivit v rámci Strategického plánu rozvoje města Kuřimi  
 
Přijaté usnesení: 253/2012 - RM doporu čuje ZM  vzít na v ědomí zprávu o plnění Strategického 

plánu rozvoje města Kuřimi za období květen 2011 – duben 2012 a dále pov ěřit 
starostu města předložením zprávy o jeho plnění na zasedání ZM v roce 2013. 

Hlasováno: pro 4, nep řítomen 1 (PaedDr. D. Holman). 
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9. Schválení p říloh č. 1 a č. 2 ke zřizovacím listinám: 
Mateřské školy Ku řim, Zborovská 883, okres Brno-venkov, p říspěvkové 
organizace 
Základní školy, Ku řim, Jungmannova 813, okres Brno-venkov, p říspěvkové 
organizace 
Základní školy Ku řim, Tyršova 1255, okres Brno-venkov, p říspěvkové 
organizace 
(Příloha č. 9, 9A, 9B, 9C, předkládá: J. Koláček, zpracovala: Mgr. H. Němcová) 
 
Dne 6. 10. 2009 schválilo Zastupitelstvo města Kuřimi nové zřizovací listiny všech tří školských 
příspěvkových organizací. Ve zřizovacích listinách je, krom jiného, vymezena v přílohách č. 1 a č. 2 
hodnota nemovitého a movitého majetku, který byl školám předán k hospodaření. Hodnota majetku se 
však každý rok mění z důvodu nákupu nového vybavení, vyřazování nepotřebného majetku nebo 
stavebních úprav. Z toho důvodu je třeba každoro čně schválit aktuální hodnotu  nemovitého i 
movitého majetku PO , a to dle jejich inventur k 31.12.  
Žádáme Zastupitelstvo města Kuřimi o schválení aktualizovaných příloh č. 1 a č. 2 ke zřizovacím 
listinám všech školských příspěvkových organizací v Kuřimi. 
Hodnota movitého i nemovitého majetku je uvedena k 31. 12. 2011 a souhlasí s účetní hodnotou 
majetku ve finančních rozvahách příspěvkových organizací. Položkové soupisy veškerého movitého i 
nemovitého majetku (inventární seznamy) jsou uloženy v příspěvkových organizacích (dle Článku 5 
odst. 3 zřizovacích listin). 
 
Přílohy: 

1. Příloha č. 1 a č. 2 ke zřizovací listině Mateřské školy Kuřim, Zborovská 887, okres Brno-
venkov, příspěvkové organizace; 

2. Příloha č. 1 a č. 2 ke zřizovací listině Základní školy, Kuřim, Jungmannova 813, okres Brno-
venkov, příspěvkové organizace; 

3. Příloha č. 1 a č. 2 ke zřizovací listině Základní školy Kuřim, Tyršova 1255, okres Brno-venkov, 
příspěvkové organizace. 

 
Přijaté usnesení: 254/2012 - RM doporu čuje ZM schválit  změnu příloh č. 1 a č. 2 ke zřizovací 

listině Mateřské školy Kuřim, Zborovská 887, okres Brno-venkov, příspěvkové 
organizace. 

 
Přijaté usnesení: 255/2012 - RM doporu čuje ZM schválit  změnu příloh č. 1 a č. 2 ke zřizovací 

listině Základní školy, Kuřim, Jungmannova 813, okres Brno-venkov, příspěvkové 
organizace. 

 
Přijaté usnesení: 256/2012 - RM doporu čuje ZM schválit  příloh č. 1 a č. 2 ke zřizovací listině 

Základní školy Kuřim, Tyršova 1255, okres Brno-venkov, příspěvkové organizace. 
Bylo hlasováno pro všechna usnesení spole čně: pro 4, nep řítomen 1 (PaedDr. D. Holman). 
 
 
 

10. Poskytnutí vstupenek do venkovního areálu Welln ess Ku řim pro 
žáky základních škol z řizovaných M ěstem Ku řimí 
(Příloha č. 10, předkládá Z. Kříž, zpracovala Mgr. H. Němcová) 
 
V minulých letech poskytovalo Město Kuřim, jako odměnu nejlepším žákům základních škol, volné 
vstupenky do plaveckého areálu Kuřim. Kromě podpory pohybové aktivity žáků měl tento způsob 
odměňování i příznivý marketingový účinek, protože žáci s volnou vstupenkou většinou vždy přivedli 
i další návštěvníky, kteří si vstup zaplatili. Město Kuřim ke konci školního roku poskytlo vstupenky 
základním školám, které potom samy zajistily jejich další předání oceněným žákům. 
Navrhuji, abychom se k této formě odměňování nejlepších žáků vrátili a i v letošním školním roce 
ocenili nejlepší žáky základních škol zřizovaných Městem Kuřimí, a to 10 volnými vstupy do 
venkovního areálu Wellness Kuřim pro žáky se samými jedničkami a 5 volnými vstupy do venkovního 
areálu Wellness Kuřim pro žáky s vyznamenáním. 
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Dle sdělení ředitelů základních škol bude na konci školního roku orientační počet úspěšných žáků: 
-  Základní škola, Kuřim, Jungmannova 813, okres Brno – venkov, příspěvková organizace 

Celkem úspěšných žáků: 315 
1. stupeň 
z toho: samé jedničky  135 
 vyznamenání    95 
2. stupeň 
z toho: samé jedničky    54 
 vyznamenání    31 
Hodnota celodenního vstupného do venkovního areálu: 55,- Kč/1 vstup 
Celkem za 10 vstupů: (189 * 55) * 10 = 103.950,- Kč 
Celkem za 5 vstupů: (126 * 55) * 5 = 34.650,- Kč 
Celkem škola: 103 950 + 34 650 = 138.600,- Kč 
 
Základní škola Kuřim, Tyršova 1255, okres Brno – venkov, příspěvková organizace 
Celkem úspěšných žáků: 360 
1. stupeň    
z toho: samé jedničky  220 
 vyznamenání    60 
2. stupeň          
z toho: samé jedničky    30 
 vyznamenání    50 
Hodnota celodenního vstupného do venkovního areálu: 55,- Kč/1 vstup 
Celkem za 10 vstupů: (250 * 55) * 10 = 137.500,- Kč 
Celkem za 5 vstupů: (110 * 55) * 5 = 30.250,- Kč 
Celkem škola: 137.500 + 30.250 = 167.750,- Kč 
 

Odměna žákům bude realizována formou nákupu vstupenek Městem Kuřimí. Předání žákům 
proběhne prostřednictvím ředitelů základních škol. 
 
Celková hodnota odm ěn: 306.350,- K č  

Škola 10 vstupů Hodnota v Kč 5 vstupů Hodnota v Kč 
ZŠ Kuřim, Jungmannova 
813 

189 žáků 103.950,- 126 žáků 34.650,- 

ZŠ Kuřim, Tyršova 1255 250 žáků 137.500,- 110 žáků 30.250,- 
Celkem  439 žáků 241.450,- 236 žáků 64.900,- 
 
Diskuse: 
Mgr. A. Zimmermannová - bude se řešit formou rozpočtových opatření a RM schválí dar konkrétním 
osobám. 
 
Přijaté usnesení: 257/2012 - RM doporu čuje ZM schválit  poskytnutí odměny nejlepším žákům 

základních škol zřizovaných Městem Kuřimí formou volných vstupenek do 
venkovního areálu Wellness Kuřim, dle návrhu. 

Hlasováno: pro 4, nep řítomen 1 (PaedDr. D. Holman). 
 
 
 

11. Poskytnutí daru d ětem mate řské školy a žák ům základních škol 
zřizovaných M ěstem Ku řimí ke „Dni d ětí“ 
(Příloha č. 11, předkládá Z. Kříž, zpracovala Mgr. H. Němcová) 
 
Z důvodu podpory otužování, plavání a pohybu kuřimských dětí a žáků navrhuji poskytnout dar ke „Dni 
dětí“ formou 1 volného celodenního vstupu do krytého bazénu Wellness Kuřim pro všechny děti 
a žáky navštěvující kuřimskou mateřskou školu a obě základní školy. 
 
Počet dětí v mateřské škole: 413 
Hodnota 1 celodenního plného vstupného: 180,- Kč 
Celkem:  413 * 180 = 74.340,- Kč  
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Počet žáků v obou základních školách: 862 (ZŠJ – 427, ZŠT – 435) 
Hodnota 1 celodenního plného vstupného: 205,- Kč 
Celkem:  862 * 205 = 176.710,- Kč 
 
Celková hodnota daru: 74.340 + 176.710 = 251.050,- Kč 
 
Dar bude realizován formou nákupu vstupenek Městem Kuřimí. Předání dětem a žákům proběhne 
prostřednictvím ředitelů škol. 
 
Přijaté usnesení: 258/2012 - RM doporu čuje ZM schválit  poskytnutí odměny ke „Dni dětí“ pro 

všechny děti mateřské školy a žáky základních škol zřizovaných Městem Kuřimí 
formou volných vstupenek do venkovního areálu Wellness Kuřim. 

Hlasováno: pro 4, nep řítomen 1 (PaedDr. D. Holman). 
 
 
 

12. Informace o jednání Výboru pro kulturu a spolko vou činnost ZM 
Kuřimi 
(Příloha č. 12, 12A, předkládá Mgr. L. Ambrož, zpracovala P. Glosová) 
 
Výbor pro kulturu a spolkovou činnost ZM Kuřimi se sešel ke svému jednání dne 17. 4. 2012. 
Projednána byla tato témata: 
1. Projednávání žádostí o poskytnutí dotace z Programu finanční podpory kulturní a spolkové činnosti 
2. Příprava vyhlášení kulturních cen města „KuKuČ 2012“ 
3. Různé 
 
Příloha č. 1 – zápis z jednání Výboru pro kulturu a spolkový život ZM Kuřimi 
 
Přijaté usnesení: 259/2012 - RM doporu čuje ZM schválit  uzavření smluv o poskytnutí dotací 

z Programu finanční podpory kulturní, sportovní a spolkové činnosti města Kuřimi 
z oblasti kulturní a spolkové činnosti, v rámci výzvy na rok 2012, v bodech 
a částkách podle přílohy. 

Hlasováno: pro 4, nep řítomen 1 (PaedDr. D. Holman). 
 
Přijaté usnesení: 260/2012 - RM doporu čuje ZM pov ěřit  Výbor pro kulturu a spolkový život ZM 

vyhlášením ankety „Kuřimské kulturní činy (KuKuČ) 2012“, souhlasí  s udělování 
kuřimských kulturních cen města Kuřimi a pov ěřuje  Výbor pro kulturu a spolkový 
život ZM organizací. 

Hlasováno: pro 4, nep řítomen 1 (PaedDr. D. Holman). 
 
 
 

13. Schválení dotace z Programu finan ční podpory kulturní 
a spolkové činnosti m ěsta Ku řimi pro rok 2012 
(Příloha č. 13, 13A, předkládá Ing. D. Sukalovský, zpracovala P. Glosová) 
 
Dne 4. 5. 2012 byla na podatelnu MěÚ Kuřim doručena žádost o poskytnutí dotace z PFP kulturní 
a spolkové činnosti města Kuřimi a to od pana Jiřího Poláše a Hany Noďové, kteří žádají o poskytnutí 
dotace na akci „JÁ A MOJE RODINA“ ve výši 9.500,- Kč. 
Výbor pro kulturu a spolkovou činnost ZM se sešel ke svému jednání dne 17. 4. 2012, kde byly 
schváleny další dotace ve výši 44.890,- Kč, o které bylo požádáno. Tyto žádosti jsou předkládány ZM 
v jiném příspěvku. 
V současné chvíli má Výbor pro kulturu a spolkovou činnost k dispozici na rozdělení částku ve výši 
116.700,- Kč. 
 
Příloha: žádost 
 
Přijaté usnesení: 261/2012 - RM doporu čuje ZM schválit uzavření smlouvy o poskytnutí dotace 

z Programu finanční podpory kulturní, sportovní a spolkové činnosti města Kuřimi 
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z oblasti kulturní a spolkové činnosti, v rámci výzvy na rok 2012, ve výši 9.500,- Kč 
na akci „Já a moje rodina“ panu Jiřímu Polášovi a paní Haně Noďové. 

Hlasováno: pro 4, nep řítomen 1 (PaedDr. D. Holman). 
 
 
 

14. Kontrolní výbor – zápis 
(Příloha č. 14, 14A, 14B, předkládá J. Herman, zpracovala S. Axmannová) 
 
ZM je předkládán v příloze zápis ze zasedání Kontrolního výboru ze dne 2. 5. 2012. 
 
Přijaté usnesení: 262/2012 - RM doporu čuje ZM uložit RM  zavedení GPS a čipů s dopisováním 

účelů cest do evidence u všech vozidel MěÚ a příspěvkových organizací 
a následné dopracování interních předpisů na jejich používání. 

Hlasováno: pro 4, nep řítomen 1 (PaedDr. D. Holman). 
 
 
 

15. Informace - prodej pozemk ů v k. ú. Ku řim 
(Příloha č. 15, 15A, 15B, předkládá Ing. D. Sukalovský, zpracovala Ing. V. Fidrmucová) 
 
Statutární město Brno je vlastníkem pozemků p. č. 2700/5 orná půda o výměře 76.031 m2 

a p. č. 2700/11 orná půda o výměře 23.712 m2 vše v k. ú. Kuřim. Rada města Brna souhlasí 
s prodejem pozemků p. č. 2700/5 a 2700/11 vše k. ú. Kuřim formou nabídkového řízení. Minimální 
kupní cena pozemků činí 25.000.000,- Kč, tj. 252,- Kč/m2 a musí být zaplacena před podpisem kupní 
smlouvy. Při podání nabídky uzavře zájemce smlouvu o složení a užití kauce ve výši 1.000.000,- Kč. 
Uzávěrka končí dne 18. 5. 2012 v 12.00 hod. 
 
OIRR k tomu uvádí: 
Pozemek p. č. 2700/11 k. ú. Kuřim je  dle platného ÚPN SÚ Kuřim a dle změny č. VIIIa. částečně 
zařazen do plochy veřejné zeleně, částečně plocha pro komunikaci, částečně do ploch občanského 
vybavení a služeb. 
Pozemek p. č. 2700/5, k. ú. Kuřim je dle platného ÚPNSÚ Kuřim z části veden v ploše veřejné zeleně, 
částečně v ploše občanského vybavení a služeb, částečně v ploše pro komunikaci  a část v ploše 
bydlení v bytových domech. 
 
Příloha A – katastrální mapa 
Příloha B - sítě 
 
 
 

16. Aleš Brázda – žádost o p řidělení obecního bytu 
(Příloha č. 16, předkládá Ing. D. Sukalovský, zpracovala A. Janoušková) 
 
Pan Aleš Brázda, trvale bytem xxxxxxxxxxxxxxxxx Kuřim, bydlí ve společné domácnosti se svým 
otcem panem Pavlem Brázdou v obecním bytě xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx Kuřim. Obecní byt byl 
panu Pavlu Brázdovi přidělen Rozhodnutím o přidělení bytu dne 15. 10. 1982. 
Přípisem dne 9. 5. 2012 požádal pan Aleš Brázda o pronájem obecního bytu. Jedná se o mimořádnou 
žádost, protože jej otec doporučeným dopisem ze dne 2. 5. 2012 vyzval k opuštění předmětného bytu. 
Byt má opustit nejpozději 2. 6. 2012.  
Ve své žádosti pan Aleš Brázda uvádí, cit.: 
„Zasláním doporučeného dopisu – výzvy k opuštění bytu – vyvrcholilo více než roční období, kdy jsem 
byl otcem slovně i fyzicky napadán a šikanován. Naposledy na mě zaútočil a způsobil mně zranění 
hlavy dne 9. 4. 2012, když mě po slovních útocích napadl obojkem na psa a způsobil mně tržnou ránu 
na hlavě. Musel jsem přivolat policii, která mě pak odvezla na ošetření do Úrazové nemocnice. Tento 
incident bude řešit přestupková komise města, kam jsem věc nahlásil. 
V bytě žiji 30 let od roku 1982, kdy jsme se s rodiči přistěhovali ze Žatce. Starám se o jeho čistotu, 
luxuji, vynáším odpadky, peru, venčím otcova psa a v loňském roce jsem s pomocí kamaráda byt 
vymaloval. Otec však moje aktivity nijak neoceňuje, spíše naopak, vadí mu každá maličkost, kterou 
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mně může vyčíst, jeho chování je stále více agresivní, bezdůvodně mě napadá a vyhrožuje mně. 
Jsem nucen brát prášky na vysoký tlak a na uklidnění. Kdykoliv jsem doma při návratu otce ze 
zaměstnání v Kuřimské věznici, jeho špatná nálada, stres a násilnické chování se obrací proti mně. 
V bytě, kde jsem vždy rád přebýval, se cítím špatně, přepadá mě stres a bojím se toho, co dalšího se 
stane. Nevím, jaký má otec s obecním bytem záměr po mém odstěhování, ale nechci skončit na ulici 
a rozšířit řady bezdomovců.“ 
 
Matka pana Aleše Brázdy bydlí v bytovém domě xxxxxxxxxxxxxx Kuřim. Od ní ví, že jsou v tomto 
domě některé neobsazené byt. Měl by zájem o byt 1+kk. Město Kuřim má nyní neobsazené 4 bytové 
jednotky 1+kk na ul. Wolkerova. O směnu svého bytu za byt xxxxxx projevil zájem pan Faltýnek (viz 
příspěvek výše) a byt xxxxxxxxx je nyní nabízen žadatelům o pronájem obecního bytu z aktuálního 
pořadníku. Město Kuřim tedy může panu Brázdovi nabídnout bytovou jednotku xxxx nebo xxxx. 
 
Město Kuřim nakládá s volnými byty podle obecně závazné vyhlášky č. 9/1999, o volných bytech 
v majetku města a bytových náhradách. Tato vyhláška pamatuje ve svém čl. 10 i na případy hodné 
zvláštního zřetele a vyhrazuje ZM možnost rozhodnout o využití bytu jinak, než stanoví tato obecně 
závazná vyhláška. OMP se domnívá, že žádost pana Brázdy se dá takto kvalifikovat. 
O byty na ul. Wolkerova není mezi občany Kuřimi velký zájem a proto OMP doporučuje žádosti 
vyhovět. Byt by tak mohl být obsazen od 1. 6. 2012. 
 
Diskuse: 
Ing. D. Sukalovský – uvádí, že tuto situaci ověřoval u Policie ČR a je nyní v šetření. 
 
Přijaté usnesení: 263/2012 - RM doporu čuje ZM p řidělit  ve smyslu čl. 10 odst. 2 obecně závazné 

vyhlášky č. 9/1999, o volných bytech v majetku města a bytových náhradách, byt 
č. 947/22 na ulici Wolkerova v Kuřimi panu Aleši Brázdovi, trvale bytem xx 
xxxxxxxxxxxxxx 664 34 Kuřim, a doporu čuje ZM  schválit  uzavření nájemní 
smlouvy na dobu určitou tří měsíců. 

Hlasováno: pro 4, nep řítomen 1 (PaedDr. D. Holman). 
 
 
 

17. Rezignace na členství ve Finan čním výboru ZM 
(Příloha č. 17, předkládá Ing. D. Sukalovský, zpracovala Mgr. A. Zimmermannová) 
 
Radní David Holman doručil dne 27. 4. 2012 starostovi města rezignaci členství ve Finančním výboru 
Zastupitelstva města Kuřimi, a to z důvodu zvolení do funkce předsedy Sportovního výboru 
Zastupitelstva města Kuřimi. 
 
Přijaté usnesení: 264/2012 - RM doporu čuje ZM vzít na v ědomí rezignaci Davida Holmana na 

členství ve Finančním výboru Zastupitelstva města Kuřimi a děkuje mu za 
vykonanou práci. 

Hlasováno: pro 4, nep řítomen 1 (PaedDr. D. Holman). 
 
Návrh usnesení: RM doporu čuje ZM zvolit členem Finančního výboru Zastupitelstva města 

Kuřimi ………. 
O tomto usnesení nebylo hlasováno. 
 
 
 

18. Zápis z jednání Finan čního výboru 
(Příloha č. 18, 18A, předkládá Ing. D. Sukalovský, zpracoval Ing. A. Varmužka) 
 
V příloze je předkládán zápis z jednání finančního výboru ZM Kuřimi ze dne 10. 5. 2012. 
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19. Rozpočtové opat ření č. 4 
(Příloha č. 19, 19A, 19B, 19C, 19D, předkládá Ing. D. Sukalovský, zpracoval Ing. A. Varmužka) 
 
V příloze je předkládán návrh rozpočtového opatření. 
 
Přijaté usnesení: 265/2012 - RM doporu čuje ZM schválit rozpočtové opatření č. 4 k rozpočtu 

města na rok 2012. 
Hlasováno: pro 4, nep řítomen 1 (PaedDr. D. Holman). 
 
 
 

20. Řešení po čtu míst v mate řských školách 
(Příloha č. 20, předkládá a zpracoval J. Koláček) 
 
Pro řešení počtu míst v MŠ navrhuji: 
1) aby po dobu 1 roku tj. od 1. 9. 2012 do 30. 6. 2013 bylo umožněno zařadit nepřijaté děti do 
soukromých mateřských škol a při dodržení stanovených podmínek přispět rodičům těchto dětí 
částkou ve výši 3.000,- Kč/měsíc. 
 
2) děti, které navštěvují MŠ, ale jejichž matky jsou s dalším dítětem na mateřské dovolené, by dostaly 
příspěvek ve výši 1.000,- Kč/ měsíc, pokud by si toto dítě nechaly doma a uvolnily místo v MŠ 
 
Návrh usnesení: ZM souhlasí  s poskytnutím příspěvku ve výši 3.000,- Kč/ měsíc rodičům dětí, které 

se nedostaly do Mateřské školy Kuřim, Zborovská 887, okres Brno - venkov, 
příspěvková organizace, a budou navštěvovat soukromou mateřskou školu 
v Kuřimi v období od 1. 9. 2012 do 30. 6. 2013. 

O tomto návrhu nebylo hlasováno, p ředkladatel zvažuje jeho stažení. 
 
Přijaté usnesení: 266/2012 - RM doporu čuje ZM souhlasit  s poskytnutím příspěvku ve výši 1.000,- 

Kč/ měsíc rodičům dětí, které uvolní místo v Mateřské škole Kuřim, Zborovská 887, 
okres Brno - venkov, příspěvková organizace, vzhledem ke skutečnosti, že je 
matka s druhým dítětem na mateřské dovolené. 

Hlasováno: pro 4, nep řítomen 1 (PaedDr. D. Holman). 
 
 
 

1. Návrh zrušení výb ěrového řízení a vyhlášení nového výb ěrového 
řízení 
(Příloha č. 1, 1A, 1B, 1C, předkládá Ing. O. Štarha, zpracovala Ing. J. Sikorová) 
 
Do vyhlášeného výběrového řízení na projekt A) „Revitalizace toku a nivy Lučního potoka“ B) 
„Protierozní zatravněné pásy s výsadbou doprovodné zeleně“ s ukončením nabídek dne 10. 5. 2012 
v 10 h dopoledne se přihlásili pouze dva uchazeči. S ohledem na podmínky poskytovatele dotačního 
titulu Operačního programu životní prostředí, navrhla tříčlenná komise, která se zúčastnila otevírání 
obálek, zrušení tohoto výběrového řízení a vyhlášení nového termínu (při opakovaném výběrovém 
řízení při zrušení pro nesplnění min 3 uchazečů se může vybírat třeba i z jen jedné nabídky). Proto 
zajišťující odbor OŽP doporučuje radě města zrušit výběrové řízení z důvodů neúčasti min. 
3 uchazečů o zakázku a schválit zahájení zadávacího řízení na zpracování projektové dokumentace 
výše uvedené zakázky malého rozsahu. Dále doporučuje schválit znění výzvy k podání nabídky 
a návrh členů komise pro otevírání obálek a hodnotící komise. Předpokládaná hodnota zakázky je do 
250.000,- Kč bez DPH. 
 
Příloha: Protokol o otevírání obálek 
Výzva k podání nabídky 
Návrh členů a náhradníků hodnotící komise a členů komise pro otevírání obálek 
 
Přijaté usnesení: 267/2012 - RM schvaluje: 

1) zrušení výběrového řízení na zpracování projektové dokumentace na A) 
„Revitalizaci toku a nivy Lučního potoka“ B) „Protierozní zatravněné pásy 
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s výsadbou doprovodné zeleně“ (se lhůtou pro podání nabídky do 10. 5. 2012) pro 
malý počet uchazečů o zakázku 
2) zahájení  nového výběrového řízení na zpracování projektové dokumentace 
„Revitalizace toku a nivy Lučního potoka“ a „Protierozní zatravněné pásy 
s výsadbou doprovodné zeleně“ se lhůtou pro podání nabídky do 24. 5. 2012, dále 
schvaluje  znění výzvy k podání nabídky a jmenuje členy komise pro otevírání 
obálek a členy a náhradníky hodnotící komise ve složení podle návrhu. 

Hlasováno: pro 4, nep řítomen 1 (PaedDr. D. Holman).  
 
 
 
 
Starosta ukončil jednání RM v 20,17 hodin. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ing. Drago Sukalovský  Jiří Koláček 
starosta města 1. místostarosta města 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ověřovatel zápisu: Zdenek K říž 
 
 
 
 
 
 
 
 
V Kuřimi dne 16. 5. 2012 
 
Zapsala: Petra Glosová 
 
 
 
Přílohy: 
1, 1A, 1B, 1C  Návrh zrušení výběrového řízení a vyhlášení nového výběrového řízení 


