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Z á p i s 
 

ze schůze Rady města Kuřimi č. 6/2020 konané dne 26.02.2020 
 
Přítomni: 
Mgr. Ing. Drago Sukalovský - starosta 
Ing. Petr Ondrášek, Ing. Jan Vlček, MSc., Mgr. Ladislav Ambrož, Ing. Milan Vlk. 
 
 
Ing. Karel Torn, CSc. - tajemník úřadu. 
 
 
Ověřovatel zápisu: Mgr. Ladislav Ambrož. 
 
 
Starosta zahájil zasedání RM v 14:10 hodin, úvodem byli přítomni 4 členové RM, tedy nadpoloviční 
většina. RM je usnášeníschopná. 
Později se dostavil Ing. Jan Vlček, MSc. 
 
 
Program: 
 

1 Plnění usnesení Rady města Kuřimi ke dni 19.02.2020 

2 Výpověď nájemních smluv - Dopravní terminál Kuřim 

3 Pronájem kanceláří č. 1 a č. 2, Jungmannova 950 - záměr 

4 Pronájem pozemku Pluháčkovi – změna ceny a účelu užívání  

5 AGRODRUŽSTVO Brťov - Lipůvka – pacht pozemků k zemědělskému obhospodařování  

6 B. Bednář – letní zahrádka u Hospůdky, Legionářská 1017  

7 Vyčlenění částky z drobných investic na vybudování branky 

8 Zahájení zadávacího řízení „Městský stadion Kuřim - rekonstrukce“ 

9 Realizace akce „Kuřim, ul. Legionářská I - rekonstrukce kanalizace a vodovodu" - dodatek ke 
smlouvě o dílo 

10 Žádost o schválení termínu a místa konání zápisu k povinné školní docházce – 
ZŠ Jungmannova 

11 Žádost o schválení termínu a místa konání zápisu k povinné školní docházce – ZŠ Tyršova 

12 Oznámení termínů ředitelského volna ve školním roce 2019/2020 - ZŠ Jungmannova 

13 Inventarizační zpráva za rok 2019 a žádost o souhlas s vyřazením nepotřebného majetku - 
ZŠ Tyršova 

14 Inventarizační zpráva za rok 2019 a žádost o souhlas s vyřazením nepotřebného majetku - 
ZŠ Jungmannova 

15 Inventarizační zpráva za rok 2019 - MŠ Zborovská 

16 Kácení – lokalita Záhoří – žadatel Imos development 

17 Navýšení počtu zaměstnanců MěÚ 

18 Nařízení města o záměru zadat zpracování lesních hosp. osnov ve správním obvodu ORP 

19 Vyhodnocení realizace procesu komunitního plánování za rok 2019 

20 Potravinová pomoc 
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21 Návrh dodatku č. 83 Nájemní a provozní smlouvy s Brněnskými vodárnami a kanalizacemi, 
a.s. 

22 Žádost o schválení termínu a místa podávání žádostí o přijetí k předškolnímu vzdělávání - 
MŠ Zborovská 

23 Kritéria přijímání dětí k předškolnímu vzdělávání a jejich umisťování na jednotlivá pracoviště 
pro školní rok 2020/2021 - MŠ Zborovská 

24 Žádost o povolení výjimky z počtu dětí v MŠ Zborovská 

25 Žádost o souhlas s přerušením provozu MŠ Zborovská 

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

27 Dopravní terminál Kuřim - pořízení projektu DSP/PDPS 

28 "Ples města Kuřimi 2020" 

29 Různé 

 
 
 

1. Plnění usnesení Rady města Kuřimi ke dni 19.02.2020 
(Předkladatel: Ing. Karel Torn CSc., zpracovatel: Petra Glosová) 
 
Zůstávají nesplněna usnesení, jejíž naplnění závisí na spolupráci s druhou stranou. 
 
Přílohy: A - plnění usnesení RM 
 
Přijaté usnesení: 46/2020 - RM b e r e   n a   v ě d o m í plnění usnesení Rady města Kuřimi ke dni 

19.02.2020. 
Hlasováno 
Pro: 4 (D. Sukalovský, P. Ondrášek, L. Ambrož, M. Vlk) Nepřítomen: 1 (J. Vlček). 
 
 
 

2. Výpověď nájemních smluv - Dopravní terminál Kuřim 
(Předkladatel: Mgr. Ing. Drago Sukalovský, zpracovatel: Alena Janoušková) 
 
Město Kuřim a společnost České dráhy, a. s., se sídlem Praha 1, nábřeží L. Svobody 1222, 
IČ 70994226 (dále jen „ČD“) uzavřeli dne 22.11.2019 kupní smlouvu, jejímž předmětem bylo úplatné 
nabytí pozemku parc. č. 1198 o výměře 204 m

2
 včetně stavby pro dopravu, budovy bez č. p./č. e., 

k. ú. Kuřim, za kupní cenu ve výši 915.000 Kč. Úplatné nabytí pozemku do vlastnictví města Kuřimi 
bylo schváleno na zasedání Zastupitelstva města Kuřimi dne 05.11.2019 pod č. usnesení 1120/2019. 
Dne 05.12.2019 nastaly právní účinky vkladu do katastru nemovitostí uvedené kupní smlouvy. 
ČD však město Kuřim neupozornily, že k části budovy bez č. p./č. e. jsou uzavřeny nájemní smlouvy 
a dnem zápisu do katastru nemovitostí vstupuje město Kuřim do práv pronajímatele ve vztahu 
k uzavřeným nájemním smlouvám. 
Město Kuřim plánuje realizaci nového Dopravního terminálu Kuřim mj. na pozemku parc. č. 1198 k. ú. 
Kuřim. V této části dopravního terminálu jsou projektována nová parkoviště pro cestující v rámci 
přestupního dopravního uzlu Integrovaného dopravního systému Jihomoravského kraje. Zároveň bude 
tato plocha sloužit k umístění zázemí pro cyklisty v rámci budování systému cyklostezek a programu 
půjčovny kol ČD Bike. Budovu bez č.p./č.e. bude nutné zdemolovat. OMP proto předkládá RM ke 
schválení výpovědi nájemních smluv uzavřených ČD k jednotlivým částem budovy. 
 
Přijaté usnesení: 47/2020 - RM s c h v a l u j e výpověď nájmu prostor sloužících k podnikání, a to 

sklepa o výměře 16,60 m
2
 a chodby o výměře 3,00 m

2
, které se nacházejí na 

pozemku parc. č. 1198, jehož součástí je budova skladu bez č. p. v k. ú. Kuřim, 
panu Milanovi Mikovi, bytem xxxxxxxxxxxxxxxx, 664 34 Kuřim, ve smyslu Článku 
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VII., odst. 1 Nájemní smlouvy č. 2637930816 ze dne 21.03.2016. Výpovědní lhůta 
činí tři měsíce. 
 

Hlasováno 
Pro: 4 (D. Sukalovský, P. Ondrášek, L. Ambrož, M. Vlk) Nepřítomen: 1 (J. Vlček). 
 
 
Na jednání se dostavil v 14:16 hod Ing. Jan Vlček, MSc. – počet členů rady je 5. 
 
 
Přijaté usnesení: 48/2020 - RM s c h v a l u j e výpověď nájmu prostor sloužících k podnikání, a to 

umývárny o výměře 6,20 m
2
, chodby o výměře 15,35 m

2
, skladu o výměře 20,02 

m
2
, skladu o výměře 9,98 m

2
, chodby o výměře 1,90 m

2
 a chodby o výměře 2,00 

m
2
, které se nacházejí na pozemku parc. č. 1198, jehož součástí je budova 

skladu bez č. p. v k. ú. Kuřim společnosti Sobriety, s. r. o., se sídlem Blanenská 
1288/27, 664 34 Kuřim, IČ 26271061, ve smyslu Článku VII., odst. 1 Nájemní 
smlouvy č. 2637932815 ze dne 20.10.2015. Výpovědní lhůta činí tři měsíce. 
 

Hlasováno 
Pro: 5 (D. Sukalovský, P. Ondrášek, J. Vlček, L. Ambrož, M. Vlk). 
 
 
Na jednání se dostavila v 14:18 hod Mgr. J. Viktorinová – vedoucí odboru majetkoprávního. 
 
 
Přijaté usnesení: 49/2020 - RM s c h v a l u j e výpověď nájmu prostoru sloužícího k podnikání, 

a to skladu o výměře 72,00 m
2
, který se nachází na pozemku parc. č. 1198, jehož 

součástí je budova skladu bez č. p. v k. ú. Kuřim společnosti PZ servis CZE, 
s. r. o., se sídlem Evropská 529/24, 160 00 Praha 6 – Dejvice, IČ 27368939, ve 
smyslu Článku VII., odst. 1 Nájemní smlouvy č. 2637932015 ze dne 18.06.2015. 
Výpovědní lhůta činí tři měsíce. 
 

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

3. Pronájem kanceláří č. 1 a č. 2, Jungmannova 950 - záměr 
(Předkladatel: Mgr. Ing. Drago Sukalovský, zpracovatel: Alena Janoušková) 
 
Město Kuřim je vlastníkem budovy č. p. 950 ul. Jungmannova. V současné době jsou v budově volné 
kanceláře č. 1 a č. 2 umístěné ve II. nadzemním podlaží. OMP navrhuje vyhlásit záměr na pronájem 
těchto kanceláří dle ustanovení § 39 odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích.  
Nájemci budovy č. p. 950 platí průměrně nájemné ve výši 141,29 Kč/m

2
/měs., OMP navrhuje schválit 

záměr s výší nájemného 140 Kč/m
2
/měs. + paušální poplatek za služby. 

 
Přijaté usnesení: 50/2020 - RM s c h v a l u j e záměr na pronájem nebytových prostor umístěných 

ve II. nadzemním podlaží budovy č. p. 950 na ul. Jungmannova, která je součástí 
pozemku parc. č. 1818, vše v obci a k. ú. Kuřim, a to místnosti č. 1 o výměře 
10,5 m

2
 a místnosti č. 2 o výměře 12,3 m

2
, za nájemné ve výši 140 Kč/m

2
/měs. + 

paušální poplatek za služby ve výši 75 Kč/m
2
/měs. + 21% DPH, s roční valorizací 

na dobu neurčitou s šestiměsíční výpovědní lhůtou. 
 

Hlasováno 
Pro: 5 (D. Sukalovský, P. Ondrášek, J. Vlček, L. Ambrož, M. Vlk). 
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4. Pronájem pozemku Pluháčkovi – změna ceny a účelu užívání 
(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 xxxxxxxxxxxxxx, 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. 
RM dne 18.12.2019 projednala a schválila usnesení č. 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 xxxxxxxxxxxxxx, Kuřim, za účelem užívání 
jako zahrady, na dobu neurčitou, za cenu ve výši 5 Kč/m

2
/rok s valorizací. 

 
Při přípravě nájemní smlouvy však Pluháčkovi uvedli, že by raději pronajatý pozemek 
využili k uskladnění dřeva a zatravnění než k pěstování zeleniny, samozřejmě by si pozemek oplotili. 
 
Vzhledem k výše uvedenému přistoupil OMP po dohodě s Pluháčkovými ke změně schválené výše 
nájemného. Nájemné se navýší z 5 na 10 Kč/m

2
/rok. 

 
RM dne 29.01.2020 projednala a schválila usnesení č. 26/2020: 
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 xxxxxxxxxxxxxx, Kuřim, 
za cenu ve výši 10 Kč/m

2
/rok s valorizací. 

 
Záměr byl v souladu se zákonem o obcích 15 dnů zveřejněn (30.01.- 14.02.2020) – bez připomínek. 
 
Přílohy: A - smlouva 
 
Přijaté usnesení: 51/2020 - RM s c h v a l u j e 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 cenu ve výši 10 Kč/m
2
/rok 

s valorizací. 
 

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

5. AGRODRUŽSTVO Brťov - Lipůvka – pacht pozemků k zemědělskému 
obhospodařování  
(Předkladatel: Mgr. Ing. Drago Sukalovský, zpracovatel: Ester Veselovská, DiS.) 
 
Město Kuřim uzavřelo dne 29.12.2014 pachtovní smlouvu na pacht pozemků určených 
k zemědělskému obhospodařování s AGRODRUŽSTVEM Brťov-Lipůvka (dále jen „Agrodružstvo“) za 
nájemné ve výši 0,1276 Kč/m

2
/rok. Pachtovní smlouva byla uzavřena na dobu určitou pěti let do 

31.12.2019. Začátkem letošního roku oslovilo Agrodružstvo město Kuřim se zájmem pozemky 
o celkové výměře 3.827 m

2
 dále obhospodařovat s tím, že bude uzavřena nová pachtovní smlouva za 

pachtovné ve výši 0,2000 Kč/m
2
/rok, tzn. nabídlo městu cenu vyšší než dle vyhlášky č. 298/2014 Sb.; 

o stanovení seznamu katastrálních území s přiřazenými průměrnými základními cenami 
zemědělských pozemků. Pachtovní smlouva bude uzavřena opět na dobu určitou pěti let od 
01.03.2020 do 31.12.2024. Byla snížena celková výměra propachtovaných pozemků oproti předchozí 
pachtovní smlouvě o pozemek parc. č. 933/49, na kterém byla vybudována cyklostezka. 
Vzhledem k tomu, že pozemky jsou od 01.01.2020 do 29.02.2020 využívány Agrodružstvem bez 
právního důvodu bude cena pachtu navýšena o poměrnou část pachtovného za období od 01.01. do 
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29.02.2020 (tedy na celou částku za rok 2020 tzn. 3.827 x 0,2= 765/rok), kterou Agrodružstvo uhradí 
z titulu bezdůvodného obohacení. 
 
RM dne 29.01.2020 projednala a schválila usnesení č. 21/2020: 
RM schvaluje záměr propachtovat pozemky parc. č. 3014/40, 3014/42, 3014/43 a 3014/48 v k. ú. 
Kuřim, parc. č. 442/6, 443/4, 443/10, 446, 462/1 a 464/4 v k. ú. Svinošice a parc. č.  944/59 a 944/68 
v k. ú. Lipůvka o celkové výměře 3.827 m

2
 k zemědělskému obhospodařování AGRODRUŽSVU Brťov 

– Lipůvka se sídlem Na Návsi 87, Brťov u Černé Hory, IČ 49971492, za pachtovné ve výši 
0,2000 Kč/m

2
/rok na dobu určitou od 01.03.2020 do 31.12.2024, současně s pachtem bude uhrazena 

platba z titulu bezdůvodného obohacení ve výši 127,50 Kč. 
 
Záměr byl v souladu se zákonem o obcích 15 dnů zveřejněn (30.01. - 14.02.2020) – bez připomínek. 
 
Přílohy: A - smlouva 
 
Přijaté usnesení: 52/2020 - RM s c h v a l u j e pacht pozemků parc. č. 3014/40, 3014/42, 3014/43 

a 3014/48 v k. ú. Kuřim, parc. č. 442/6, 443/4, 443/10, 446, 462/1 a 464/4 v k. ú. 
Svinošice a parc. č.  944/59 a 944/68 v k. ú. Lipůvka o celkové výměře 3.827 m

2
 

k zemědělskému obhospodařování AGRODRUŽSVU Brťov – Lipůvka, se sídlem 
Na Návsi 87, Brťov u Černé Hory, IČ 49971492, za pachtovné ve výši 
0,2000 Kč/m

2
/rok na dobu určitou od 01.03.2020 do 31.12.2024, současně 

s pachtem bude uhrazena platba z titulu bezdůvodného obohacení ve výši 127,50 
Kč. 
 

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

6. B. Bednář – letní zahrádka u Hospůdky, Legionářská 1017 
(Předkladatel: Mgr. Ing. Drago Sukalovský, zpracovatel: Ester Veselovská, DiS.) 
 
Pan Bohuslav Bednář provozovatel Hospůdky na ulici Legionářská 1017, bytem xxxxxxxxxxxxxxx 
xxxxxx, Kuřim, požádal město Kuřim o pronájem části pozemku parc. č. 2108/1 v k. ú. Kuřim o výměře 
57,4 m

2 
(výměra použita po předchozím nájemci - restaurace Tylion, provozovatel pan Koliáš, po 

němž zůstaly na pozemku i dřevěné podesty pro umístění stolů a židlí) za účelem provozování letní 
zahrádky u Hospůdky. Pan Bednář zdvořile požádal RM o stanovení nižšího nájemného, než-li bylo 
stanoveno v předchozím období s přihlédnutím k rekonstrukci ulice Legionářské a tím pádem ke 
značně omezenému přístupu návštěvníků k restauraci. 
Předmětný pozemek byl v minulosti pronajímán za nájemné ve výši 313 Kč/m

2
/rok s roční valorizací. 

Na rok 2020 bylo nájemné valorizováno inflací za rok 2019 ve výši 2,8 % na částku 322 Kč/m
2
/rok.  

 
RM dne 29.01.2020 projednala a schválila usnesení č. 20/2020: 
RM schvaluje záměr na pronájem části pozemku parc. č. 2108/1 v k. ú. Kuřim o výměře 57,4 m

2
 za 

účelem využití jako letní zahrádky panu Bohuslavu Bednářovi, bytem xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, Kuřim, 
na dobu neurčitou s tříměsíční výpovědní lhůtou od 1.3.2020, za nájemné ve výši 322 Kč/m

2
/rok 

s roční valorizací, s tím, že po dobu rekonstrukce ul. Legionářská bude nájemci poskytnuta sleva 
z nájemného ve výši 30 % (tzn. výše nájemného bude 225 Kč/m

2
/rok). 

 
Záměr byl v souladu se zákonem o obcích 15 dnů zveřejněn (30.01. - 14.02.2020) – bez připomínek. 
 
Přílohy: A - smlouva 
 
Přijaté usnesení: 53/2020 - RM s c h v a l u j e pronájem části pozemku parc. č. 2108/1 v k. ú. 

Kuřim o výměře 57,4 m
2
 za účelem využití jako letní zahrádky panu Bohuslavu 

Bednářovi, bytem xxxxxxxxxxxxxxxxxxx, Kuřim, na dobu neurčitou s tříměsíční 
výpovědní lhůtou od 01.03.2020, za nájemné ve výši 322 Kč/m

2
/rok s roční 

valorizací, s tím, že po dobu rekonstrukce ul. Legionářská bude nájemci 
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poskytnuta sleva z nájemného ve výši 30 % (tzn. výše nájemného bude 
225 Kč/m

2
/rok). 

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

7. Vyčlenění částky z drobných investic na vybudování branky 
(Předkladatel: Mgr. Ing. Drago Sukalovský, zpracovatel: Michaela Juránková Hrbková) 
 
Odbor investiční předkládá Radě města Kuřimi ke schválení vyčlenění částky 10.000 Kč z drobných 
investic ORG 1006000000 na vybudování branky mezi garáží patřící Centru sociálních služeb 
a Senior klubem spadajícím pod Společenské a kulturní centrum Kuřim na ul. Nádražní. 
 
Přijaté usnesení: 54/2020 - RM s c h v a l u j e vyčlenění částky 10.000 Kč z ORG 1006000000 

drobných investic na vybudování branky mezi garáží patřící Centru sociálních 
služeb a Senior klubem spadajícím pod Společenské a kulturní centrum Kuřim na 
ul. Nádražní. 
 

Hlasováno 
Pro: 5 (D. Sukalovský, P. Ondrášek, J. Vlček, L. Ambrož, M. Vlk). 
 
 
Na jednání se v 14:29 hod dostavil S. Bartoš – vedoucí odboru investičního a odešla Mgr. 
J. Viktorinová. 
 
 
 

8. Zahájení zadávacího řízení „Městský stadion Kuřim - rekonstrukce“ 
(Předkladatel: Ing. Petr Ondrášek, zpracovatel: Ing. Olga Hanáková) 
 
Zahájení zadávacího řízení na výběr dodavatele veřejné zakázky města Kuřimi 
Název (předmět) zakázky: „Městský stadion Kuřim - rekonstrukce“ 
Evidenční číslo v knize zakázek: VZ-OI-2020-001 
Zajišťující odbor (ZO):  OI 
 
Dne 21.01.2020 schválilo Zastupitelstvo města Kuřimi usnesením č. 1013/2020 zahájení zadávacího 
řízení podlimitní veřejné zakázky na stavební práce s názvem „Městský stadion Kuřim - rekonstrukce“ 
bez vyčlenění finančních prostředků. Akce je podmíněna získáním dotace z programu Ministerstva 
školství, mládeže a tělovýchovy ve výši 50 % ze způsobilých nákladů. Po získání rozhodnutí 
o přidělení dotace budou vyčleněny finanční prostředky z rozpočtu města a stavba bude zahájena. Do 
té doby lze ze strany zadavatele ze zadávacího řízení a od smlouvy o dílo odstoupit. 
Jedná se o zadávací řízení na výše uvedenou akci a to v režimu zjednodušeného podlimitního řízení, 
s předpokládanou hodnotou zakázky 47,1 mil. Kč bez DPH. Zajišťujícím odborem pro tuto akci je 
odbor investiční, odpovědná osoba Olga Hanáková. Administraci veřejné zakázky provádí paní 
Renata Petrželová, která sestavila zadávací dokumentaci a návrh smlouvy o dílo, které byly 
připomínkovány. 
Vzhledem k tomu, že nabídky budou podány pouze prostřednictvím Národního elektronického nástroje 
a budou hodnoceny podle jejich ekonomické výhodnosti, jejíž jediným hodnotícím kritériem je nejnižší 
nabídková cena, OI nenavrhuje jmenovat komisi pro posouzení a hodnocení nabídek, což umožňuje 
novela zákona o zadávání veřejných zakázek. 
OI doporučuje radě města schválit zahájení zadávacího řízení, zadávací dokumentaci a návrh 
smlouvy o dílo. 
 
Přílohy: A - výzva a zadávací dokumentace 

B - příloha č. 1 - krycí list nabídky 
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C - příloha č. 4 - seznam poddodavatelů 
D - příloha č. 5 - smlouva o dílo 
E - příloha č. 6 - sazebník pokut BOZP 
F - příloha č. 6 - čestné prohlášení - splnění kvalifikace 

 
Přijaté usnesení: 55/2020 - RM s c h v a l u j e zahájení zadávacího řízení podlimitní veřejné 

zakázky na stavební práce s názvem „Městský stadion Kuřim - rekonstrukce“, 
a schvaluje zadávací dokumentaci vč. návrhu smlouvy o dílo. 
 

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

9. Realizace akce „Kuřim, ul. Legionářská I - rekonstrukce kanalizace 
a vodovodu" - dodatek ke smlouvě o dílo 
(Předkladatel: Ing. Jan Vlček, MSc., zpracovatel: Ing. Pavla Kubová) 
 
Název celé akce:   „Kuřim, ul. Legionářská I - rekonstrukce kanalizace a vodovodu“ a 
    „Kuřim, ul. Zahradní - rekonstrukce kanalizace“ 
Evidenční číslo zakázky: VZ-OI-2019-007; VZ-OI-2019-008 
 
Předkládáme Radě města Kuřimi ke schválení návrh dodatku č. 2 - smlouva o dílo č. 2018/D/0140, 
uzavřená se společností EVT Stavby, s. r. o., se sídlem V Zahrádkách 2155/3, 568 02 Svitavy, 
IČ 25260766 - spočívající ve změně 
 

 kanalizačního potrubí DN 300, DN 500, DN 600 v souvislosti s pevností potrubí; 
 provedení kamenných silničních obrub a přídlažby z kamenných kostek; 
 počtu dopravních značek, dopravních opatření a úkonů se zajištěním ZUK, DIO, DZ 

 
v rámci realizace akce s názvem „Kuřim, ul. Legionářská I - rekonstrukce kanalizace a vodovodu“. 
 
Zastupitelstvo města Kuřimi schválilo dne 20.11.2018 zahájení realizace investičních akcí „Kuřim, 
ul. Legionářská - rekonstrukce kanalizace a vodovodu“ v celkové výši 53.000.000 Kč a „Kuřim, 
ul. Zahradní - rekonstrukce kanalizace“ v celkové výši 12.000.000 Kč. Dne 19.12.2018 schválila Rada 
města Kuřimi zahájení zadávacího řízení na realizaci výše uvedených akcí a dne 12.06.2019 schválila 
Rada města Kuřimi uzavření smlouvy o dílo se společností EVT Stavby, s. r. o. 
Dle smlouvy o dílo zahájila společnost realizaci kanalizace a vodovodu (dále jen „IS“) v ulici Zahradní 
dne 15.07.2019. Akce byla dokončena dne 15.10.2019. Kolaudace stavby proběhla dne 04.02.2020. 
Zahájení prací na realizaci IS v ulici Legionářská proběhlo dne 25.09.2019. Předpokládané ukončení 
prací je stanoveno dle smlouvy o dílo na 15.09.2020. 
 
Předmět Dodatku č. 1, uzavřeného dne 14.10.2019 - realizace IS v ulici Zahradní:  
Vzhledem k realizaci protihlukového asfaltu na ul. Legionářská v prvních dvou týdnech v září 2019 
(0. etapa) v rozsahu od světelné křižovatky po cca ul. Havlíčkova a umožnění výjezdu hasičských aut 
bylo potřeba změnit časový harmonogram a postup prací na realizaci rekonstrukce IS v ulici Zahradní. 
Dále vzhledem ke skutečné hloubce uložení „Březovského vodovodu“ v ulici Zahradní a jeho křížení 
s nově vybudovanou kanalizací, nebyla možná realizace ocelové chráničky kanalizace DN 800. 
Realizace stavby proběhla mimo zimní sezónu, nebylo tedy potřeba řešit zimní údržbu komunikace 
a chodníků v ulici. Realizace IS v ul. Zahradní byla v termínu dokončena a předána investorovi 
s drobnými nedostatky nebránícími provozu IS. Kolaudace stavby proběhla dne 04.02.2020. 
 
Cena díla dle smlouvy o dílo bez DPH  9.608.463 Kč  
Cena dle Dodatku č. 1 bez DPH       9.444.103 Kč 
 
Realizace IS v ulici Legionářská: 
Cena díla dle smlouvy o dílo bez DPH  44.317.833 Kč  
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Cena dle Dodatku č. 1 bez DPH (bez změny)     44.317.833 Kč 
 
Realizace IS celkem: 
Cena díla dle smlouvy o dílo bez DPH  53.926.296 Kč  
Cena dle Dodatku č. 1 bez DPH       53.761.936 Kč 
 
Návrh Dodatku č. 2 - realizace IS v ulici Legionářská: 
Předmětem dodatku je změna rozsahu předmětu plnění. Nejedná se o podstatnou změnu závazku ze 
smlouvy. Změna nemění celkovou povahu zakázky. 
Stanovená pevnostní třída kanalizačního potrubí DN 300, DN 500, DN 600 uvedená v rozpočtu SO 01 
je vysoká. Pro kanalizaci uloženou pod tělesem komunikace v ulici Legionářská je dle statického 
výpočtu dostačující nižší pevnostní třída viz změnový list č. 2. Ke změně došlo po projednání se 
zástupci zhotovitele, TDI ze společnosti Brněnské vodárny a kanalizace, a.s. a města Kuřimi. 
Před zahájením realizace IS v ulici Legionářská vzešel požadavek zástupců města na změnu 
materiálu silničních obrub z betonových na kamenné vč. realizace přídlažby ze dvou řádků 
kamenných kostek (SO 05.2). Změnu v projektu, tedy výměnu silničních betonových trub za kamenné 
včetně dvou řádků přídlažby kamenných kostek, schválili zástupci města na zasedání RM dne 
18.12.2019. 
Vzhledem k absenci a zajištění náhradních parkovacích stání a složitosti dopravy na objízdných 
trasách došlo v průběhu realizace IS na žádost zástupců města k navýšení počtu dopravních značek, 
dopravních opatření a úkonů se zajištěním ZUK, DIO, DZ (viz SO 90) viz změnový list č. 2. 
 
Realizace IS v ulici Zahradní: 
Cena díla dle smlouvy o dílo bez DPH    9.608.463,00 Kč 
Cena dle Dodatku č. 1 bez DPH (akce ukončena)   9.444.103,00 Kč 
 
Realizace IS v ulici Legionářská: 
Cena díla dle smlouvy o dílo bez DPH  44.317.833,00 Kč 
Cena dle Dodatku č. 1 bez DPH (bez změny) 44.317.833,00 Kč 
Cena dle Dodatku č. 2 bez DPH  45.561.334,49 Kč 
 
Cena objektu SO 01 Kanalizační stoky 14.295.989,00 Kč 
Cena objektu SO 01 Kanalizační stoky - méněpráce dle dodatku č. 2 (odpočet 
kameninového potrubí vyšší pevnostní třídy ve výši 665.903,10 Kč bez DPH, 
přípočet kameninového potrubí nižší pevnostní třídy ve výši 536.846,31 Kč bez 
DPH) 

 -   129.056,79 Kč 

Cena objektu SO 02 Kanalizační přípojky    6.037.900,00 Kč 
Cena objektu SO 03 Vodovodní řady   6.959.485,00 Kč 
Cena objektu SO 04 Vodovodní přípojky   3.344.933,00 Kč 
Cena objektu SO 05.1 Obnova komunikace - odvodnění   1.020.675,00 Kč 
Cena objektu SO 05.1 Obnova komunikace - méněpráce dle dodatku č. 2 
odpočet položky čištění žulových kostek, nově již v SO 05.2) 

 -          657,12 Kč 

Cena objektu SO 05.2 Obnova komunikace 11.122.391,00 Kč 
Cena objektu SO 05.2 Obnova komunikace - vícepráce dle dodatku č. 2 
(odpočet betonových obrub ve výši 856.398,52 Kč bez DPH; přípočet 
kamenných obrub vč. dvou řádek žulových kostek ve výši 1.857.237,92 Kč bez 
DPH) 

  1.000.839,40 Kč 

Cena objektu SO 90 Vedlejší a ostatní rozpočtové náklady   1.536.460,00 Kč 
Cena objektu SO 90 Vedlejší a ostatní rozpočtové náklady - vícepráce dle 
dodatku č. 2 2 (odpočet původní ceny dopravního značení ze smlouvy o dílo 
ve výši 120.000 Kč bez DPH; přípočet za skutečně dodané množství 
dopravního značení dle úpravy projektu a požadavků města vč. montáže, 
demontáže ve výši 492.376 Kč bez DPH pro realizaci akce a pro náhradní 
parkovací plochy) 

     372.376,00 Kč 

Méněpráce celkem 
Vícepráce celkem 
Celkový rozdíl / navýšení 

Cena celkem bez DPH 

 -1.522.958,74 Kč 
  2.766.460,23 Kč 
  1.243.501,49 Kč 

45.561.334,49 Kč 
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Realizace IS ul. Zahradní a ul. Legionářská celkem: 
Cena díla dle smlouvy o dílo bez DPH  53.926.296,00 Kč  
Cena dle Dodatku č. 1 bez DPH 53.761.936,00 Kč 
Cena celkem dle Dodatku č. 2 bez DPH 55.005.437,49 Kč 
 
Realizace akce s názvem „Kuřim, ul. Legionářská I - rekonstrukce kanalizace a vodovodu“ v celkové 
výši 45.561.334,49 Kč bez DPH bude v roce 2020 hrazena z ORG 1330000000 „Legionářská - 
vodovod, kanalizace…“. V roce 2019 bylo proinvestováno v rámci realizace výše uvedené akce cca 
10.000.000 Kč. 
 
Přílohy: A - návrh dodatku 

B - časový harmonogram 
C - změnový list 

 
Přijaté usnesení: 56/2020 - RM s c h v a l u j e uzavření Dodatku č. 2 ke Smlouvě o dílo 

č. 2018/D/0140 na veřejnou zakázku s názvem akce „Kuřim, ul. Legionářská I - 
rekonstrukce kanalizace a vodovodu a Kuřim, ul. Zahradní - rekonstrukce 
kanalizace“ se společností EVT Stavby, s. r. o., se sídlem V Zahrádkách 2155/3, 
568 02 Svitavy, IČ 25260766, kterým se navyšuje smluvní cena za část díla 
s názvem akce „Kuřim, ul. Legionářská I - rekonstrukce kanalizace a vodovodu“ 
o 1.243.501,49 Kč bez DPH, a to na 45.561.334,49 Kč bez DPH. Změny 
spočívající v odpočtu kameninového potrubí vyšší pevnostní třídy za kameninové 
potrubí pevnostní třídy dle statického výpočtu, přípočtu záměny kamenných obrub 
vč. přídlažby ze dvou řádků žulových kostek za původní betonové a přípočtu za 
navýšený rozsah dočasného dopravního značení. 
 

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

10. Žádost o schválení termínu a místa konání zápisu k povinné školní 
docházce - ZŠ Jungmannova 
(Předkladatel: Ing. Petr Ondrášek, zpracovatel: Mgr. Hana Němcová) 
 
Dle § 36 odst. 4 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném 
a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů, se zápis žáků k povinné školní 
docházce musí konat v době od 01.04. do 30.04. (dříve od 15.01. do 15.02.). V této době je zákonný 
zástupce dítěte povinen ho přihlásit k povinné školní docházce jinak se dopouští přestupku. 
Ředitel základní školy musí požádat zřizovatele o souhlas s termínem a místem konání zápisu 
k povinné školní docházce. 
 
Z toho důvodu ředitel Základní školy, Kuřim, Jungmannova 813, okres Brno - venkov, příspěvkové 
organizace Mgr. Richard Mach požádal Radu města Kuřimi o výše zmiňovaný souhlas (vizte příloha 
A). 
 
Termín zápisu k povinné školní docházce do Základní školy, Kuřim, Jungmannova 813, okres Brno – 
venkov, příspěvkové organizace pro školní rok 2020/2021 bude dne 16.04.2020 v budově základní 
školy na ulici Jungmannova 813/5 v době od 14:00 do 18:00 hod. 
 
O podmínkách zápisu budou zákonní zástupci žáků základními školami včas informováni způsobem 
v místě obvyklém. 
 
Přílohy: A - žádost o schválení termínu a místa zápisu 2020-2021 
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Přijaté usnesení: 57/2020 - RM s o u h l a s í s termínem a místem konání zápisu žáků k povinné 
školní docházce do Základní školy, Kuřim, Jungmannova 813, okres Brno – 
venkov, příspěvkové organizace na školní rok 2020/2021 dle žádosti. 
 

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

11. Žádost o schválení termínu a místa konání zápisu k povinné školní 
docházce - ZŠ Tyršova 
(Předkladatel: Ing. Petr Ondrášek, zpracovatel: Mgr. Hana Němcová) 
 
Dle § 36 odst. 4 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném 
a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů, se zápis žáků k povinné školní 
docházce musí konat v době od 01.04. do 30.04. (dříve od 15.01. do 15.02.). V této době je zákonný 
zástupce dítěte povinen ho přihlásit k povinné školní docházce jinak se dopouští přestupku. 
Ředitel základní školy musí požádat zřizovatele o souhlas s termínem a místem konání zápisu 
k povinné školní docházce. 
Z toho důvodu ředitelka Základní školy Kuřim, Tyršova 1255, okres Brno - venkov, příspěvkové 
organizace Mgr. Bc. Hana Kočevová požádala Radu města Kuřimi o výše zmiňovaný souhlas.  
 
Termín zápisu k povinné školní docházce do Základní školy Kuřim, Tyršova 1255, okres Brno – 
venkov, příspěvkové organizace pro školní rok 2020/2021 bude dne 06.04.2020 v budově základní 
školy na ulici Komenského 511/40 v době od 14:00 do 18.00 hod (vizte příloha A). 
 
O podmínkách zápisu budou zákonní zástupci žáků základními školami včas informováni způsobem 
v místě obvyklém. 
 
Přílohy: A - žádost o schválení termínu a místa konání zápisu 2020-2021 
 
Přijaté usnesení: 58/2020 - RM s o u h l a s í s termínem a místem konání zápisu žáků k povinné 

školní docházce do Základní školy Kuřim, Tyršova 1255, okres Brno – venkov, 
příspěvkové organizace na školní rok 2020/2021 dle žádosti. 
 

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

12. Oznámení termínů ředitelského volna ve školním roce 2019/2020 - ZŠ 
Jungmannova 
(Předkladatel: Ing. Petr Ondrášek, zpracovatel: Mgr. Hana Němcová) 
 
Dle ustanovení § 24 odst. 2 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším 
odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), v platném znění, oznamuje ředitel Základní školy, 
Kuřim, Jungmannova 813, okres Brno – venkov, příspěvkové organizace, Mgr. Richard Mach Radě 
města Kuřimi termíny vyhlášení ředitelských dnů ve školním roce 2019/2020. Jedná se o dny 30.04., 
07.05., 29.06. a 30.06.2020. Jako důvod ředitelského volna uvedl plánovanou údržbu kotelny 
a postupnou renovaci podlah v učebnách (vizte příloha A). 
Dle zájmu zákonných zástupců bude pro žáky 1. stupně školou zajištěn náhradní program. 
O termínech ředitelských dnů budou zákonní zástupci žáků včas informováni způsobem v místě 
obvyklým. 
Ustanovení § 24 odst. 2 školského zákona: 
„V období školního vyučování může ředitel školy ze závažných důvodů, zejména organizačních 
a technických, vyhlásit pro žáky nejvýše 5 volných dnů ve školním roce. Umožňuje-li to povaha věci, 
ředitel školy s dostatečným předstihem oznámí důvody vyhlášení volného dne zřizovateli a zveřejní je 
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způsobem umožňujícím dálkový přístup.“ 
 
Přílohy: A - oznámení ředitelského volna 2019-2020 
 
Přijaté usnesení: 59/2020 - RM b e r e   n a   v ě d o m í oznámení termínů ředitelského volna 

v Základní škole, Kuřim, okres Brno – venkov, příspěvkové organizaci se sídlem 
Jungmannova 813/5, 664 34 Kuřim, IČ 70988285. 
 

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

13. Inventarizační zpráva za rok 2019 a žádost o souhlas s vyřazením 
nepotřebného majetku - 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 předložila Radě města Kuřimi „Inventarizační zprávu za rok 2019“ (vizte příloha A). 
Na základě inventury k 31.12.2019 zároveň požádala o souhlas s vyřazením nepotřebného majetku 
(vizte příloha B). Součástí žádosti je seznam majetku navrhovaného k vyřazení (vizte příloha C), 
vyřazovací protokoly, faktury za odvoz a likvidaci (vizte příloha D). 
 
Přílohy: B - žádost o souhlas s vyřazením nepotřebného majetku 

C - seznam majetku navrhovaného k vyřazení 
D - vyřazovací protokoly a posudek 
A - inventarizační zpráva 2019 

 
Přijaté usnesení: 60/2020 - RM b e r e   n a   v ě d o m í „Inventarizační zprávu za rok 2019“ 

Základní školy Kuřim, Tyršova 1255, okres Brno – venkov, příspěvkové 
organizace a souhlasí s vyřazením nepotřebného majetku dle žádosti. 
 

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

14. Inventarizační zpráva za rok 2019 a žádost o souhlas s vyřazením 
nepotřebného majetku - ZŠ Jungmannova 
(Předkladatel: Ing. Petr Ondrášek, zpracovatel: Mgr. Hana Němcová) 
 
Ředitel Základní školy, Kuřim, Jungmannova 813, okres Brno-venkov, příspěvkové organizace Mgr. 
Richard Mach předložil Radě města Kuřimi „Inventarizační zprávu za rok 2019“ (vizte příloha A). 
Na základě inventury k 31.12.2019 zároveň požádal o souhlas s vyřazením nepotřebného majetku 
(vizte příloha B). Součástí žádosti je seznam majetku navrhovaného k vyřazení (vizte příloha C) 
a vyřazovací protokoly (vizte příloha D). 
 
Přílohy: A - inventarizační zpráva 2019 

B - žádost o souhlas s vyřazením nepotřebného majetku 
C - seznam nepotřebného majetku navrhovaného k vyřazení 

 
Přijaté usnesení: 61/2020 - RM b e r e   n a   v ě d o m í „Inventarizační zprávu za rok 2019“ 

Základní školy, Kuřim, Jungmannova 813, okres Brno – venkov, příspěvkové 
organizace a souhlasí s vyřazením nepotřebného majetku dle žádosti. 
 

Hlasováno 
Pro: 5 (D. Sukalovský, P. Ondrášek, J. Vlček, L. Ambrož, M. Vlk). 
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15. Inventarizační zpráva za rok 2019 - MŠ Zborovská 
(Předkladatel: Ing. Petr Ondrášek, zpracovatel: Mgr. Hana Němcová) 
 
Ředitelka Mateřské školy Kuřim, Zborovská 887, okres Brno-venkov, příspěvkové organizace Mgr. 
Lenka Novotná předkládá Radě města Kuřimi „Inventarizační zprávu za rok 2019“ (vizte příloha A). 
Na základě inventury k 31.12.2019 požádala příspěvková organizace o souhlas s vyřazením 
nepotřebného majetku, který byl schválen radou města na její schůzi dne 15.01.2020. 
 
Přílohy: A - inventarizační zpráva 2019 
 
Přijaté usnesení: 62/2020 - RM b e r e   n a   v ě d o m í „Inventarizační zprávu za rok 2019“ 

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

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

16. Kácení – lokalita Záhoří – žadatel Imos development 
(Předkladatel: Ing. Petr Ondrášek, zpracovatel: Petra Glosová) 
 
Komise životního prostředí Rady města Kuřimi projednávala na svém jednání žádost společnosti Imos 
development, otevřený podílový fond, týkající se kácení 2 ks jasanu na pozemku p. č. 3067/3 k. ú. 
Kuřim + 4 ks břízy na pozemku p. č. 2993/3 k. ú. Kuřim. 
 
1. Kácení – Lokalita Záhoří (2x jasan pozemek p. č. 3067/3 k. ú. Kuřim + 4x bříza pozemek 
p. č. 2993/3 k. ú. Kuřim) – žadatel Imos development, otevřený podílový fond. 
 
Přijaté usnesení: Jestliže to nezbytně vyžaduje technické řešení stavby, komise doporučuje 
vyhovět žádosti o kácení dvou jasanů na pozemku p. č. 3067/3 k. ú. Kuřim a čtyř bříz na pozemku 
p. č. 2993/3 k. ú. Kuřim. Zároveň navrhuje prověřit trasu komunikace a zvážit nutnost kácení v obou 
případech. 
Výsledek hlasování: 
Pro: 8   Proti: 0    Zdrželo se: 0. 
 
Z podrobnější stavební dokumentace je patrné, že stromy zasahují do budoucí komunikace a je nutné 
je pokácet. 
 
Přílohy: A - situace 
 
Diskuse: 
P. Ondrášek – dřeviny přibydou, společnost IMOS plánuje novou výsadbu. 
 
Přijaté usnesení: 63/2020 - RM s c h v a l u j e kácení 2 ks jasanů na pozemku p. č. 3067/3 k. ú. 

Kuřim a 4 ks břízy na pozemku p. č. 2993/3 k. ú. Kuřim. 
Hlasováno 
Pro: 5 (D. Sukalovský, P. Ondrášek, J. Vlček, L. Ambrož, M. Vlk). 
 
 
Přijaté usnesení: 64/2020 - RM s c h v a l u j e kácení 2 ks jasanů na pozemku p. č. 3067/3 k. ú. 

Kuřim a 4 ks břízy na pozemku p. č. 2993/3 k. ú. Kuřim. 
Hlasováno 
Pro: 5 (D. Sukalovský, P. Ondrášek, J. Vlček, L. Ambrož, M. Vlk). 
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17. Navýšení počtu zaměstnanců MěÚ 
(Předkladatel: Ing. Karel Torn CSc., zpracovatel: Ing. Aleš Varmužka) 
 
Odbor finanční žádá RM o posílení personálního obsazení odboru o 1 pracovní místo. 
 
Zdůvodnění: 
Od roku 2003, po zániku okresních úřadů a vzniku obcí s rozšířenou působností, disponoval odbor 
finanční 8 pracovními pozicemi včetně vedoucího. Tento počet vycházel z metodiky ministerstva vnitra 
a 1 pracovní místo bylo vytvořeno delimitací z Okresního úřadu Brno – venkov.  Výše rozpočtu v tomto 
období byla cca 140 mil. Kč. Během následujících let byly některé agendy z odboru vyčleněny 
(především inventarizace), některé přibyly (DPH, účtování PAP,..), přesto došlo k poklesu o 1 pracovní 
místo na 7. V tomto početním stavu pracuje odbor až do současnosti při výši rozpočtu cca 400 mil. Kč. 
 
Funkční členění míst: 
Vedoucí – rozpočet, místní poplatky, rozbory, smlouvy 
Hlavní účetní – účetnictví výdaje, DPH, uzávěrky, majetek 
Příjmová účetní – účetnictví, faktury, banka   
Referentka – příjmy, pohledávky, fakturace, místní poplatky 
Referentka – místní poplatky – odpady, pokuty 
Mzdová účetní 
Pokladní – pokladna, zásobování, sklad (na dohodu vypomáhá druhá pokladní – pokrytí prodloužené 
otevírací doby pokladny + nemoci a dovolené) 
 
Z výše popsaného je zřejmé, že největším problémem je narůstající výše rozpočtu, což s sebou nese 
i obrovský nárůst počtu zaúčtovaných dokladů, a to především na výdajové straně rozpočtu. Stále 
komplikovanější je také účtování o dotacích, kterých také velmi přibývá a s tím související zařazování 
investičních akcí do majetku. Problémy se kumulují především v období hlavních uzávěrek, tedy od 
prosince do února, kdy obě účetní vykazují vysoké počty přesčasových hodin (hlavní účetní 100 hodin 
přesčasů v lednu) a práce jsou dokončovány s vypětím veškerých sil. Navíc na odboru působí pouze 
jedna „kvalifikovaná“ výdajová účetní, ostatní pozice jsou spíše pomocné účetní práce a na pozici 
hlavní účetní tak neexistuje zastupitelnost. Ani v „běžném“ provozu nemá účetní příliš možností např. 
čerpat dovolenou, protože jsme vázáni mnoha zákonnými termíny, které nelze překračovat (měsíční 
účetní uzávěrky k 15. v měsíci, DPH k 25. v měsíci,…). Tento fakt se bohužel odráží i v kvalitě 
účtování, poslední 2 přezkumy konstatovaly sice drobnější, přesto závady ve vedení účetnictví, které 
jsou způsobeny nedostatkem prostoru k důslednějším kontrolám zaúčtovaných případů. Obě 
auditorské firmy upozorňují na fakt, že rozsah účetnictví města Kuřimi je rozsahem naprosto 
nesrovnatelný s účetnictvími měst obdobné velikosti. 
 
V případě schválení navýšení o 1 funkční místo na odboru by došlo k posílení účtování agendy výdajů 
i příjmů. Z tohoto důvodu by byla poptávána pozice účetní, ideálně s praxí v účtování měst či obcí. 
Podle využitelnosti konkrétního uchazeče by byly upraveny náplně příslušných funkčních míst 
(předběžně se počítá s tím, že by nová účetní mohla účtovat majetek, DPH atd.). 
 
Přijaté usnesení: 65/2020 - RM s c h v a l u j e jedno nové pracovní místo referenta odboru 

finančního MěÚ Kuřim a stanovuje celkový počet zaměstnanců města Kuřimi 
zařazených do MěÚ Kuřim na 81, a to od 01.06.2020, dle zápisu. 
 

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

18. Nařízení města o záměru zadat zpracování lesních hosp. osnov ve správním 
obvodu ORP 
(Předkladatel: Ing. Petr Ondrášek, zpracovatel: Ing. Josef Chylík) 
 
Zpracování osnov zadává místně příslušný orgán státní správy lesů. Záměr zadat zpracování osnovy 
včetně vymezení zařizovacího obvodu, vyhlásí orgán státní správy lesů obecně závaznou vyhláškou 
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v dostatečném předstihu, nejméně však 18 měsíců před počátkem jejich platnosti. Jelikož se jedná 
o přenesenou působnost obce s rozšířenou působností, tak se tento záměr vydává formou Nařízení 
obce. 
 
Lesní hospodářské osnovy (dále jen LHO) se zpracovávají pro zjištění stavu lesa a pro výkon státní 
správy lesů pro všechny lesy o výměře menší než 50 ha ve vlastnictví fyzických a právnických osob 
(§ 25, 26 zákona č. 289/1995 Sb., o lesích, ve znění pozdějších předpisů, dále lesní zákon). 
Vlastnický separát LHO obsahuje hospodářská opatření a doporučení jak má vlastník lesa 
v součinnosti se svým odborným lesním hospodářem v lese hospodařit. 
LHO se zpracovávají na dobu deseti let, jejich zpracování zadává příslušný orgán státní správy lesů 
v rámci přenesené působnosti; v případě města Kuřimi, odbor stavební a životního prostředí 
Městského úřadu Kuřim. 
Z důvodu sjednocení platnosti LHO zařizovacího obvodu Kuřim (platnost do 31.12.2021, kód 607814) 
a zařizovacího obvodu Kuřim II (platnost do 31.12.2022, kód 609806), budou předčasně zpracovány 
LHO zařizovacího obvodu Kuřim II. Nově zpracované LHO budou respektovat územní hranice 
správního obvodu ORP Kuřim, ponesou název LHO zařizovací obvod Kuřim a budou zpracovány na 
období od 01.01.2022 do 31.12.2031. 
Přípravu podkladů pro zadání zpracování LHO, tj. seznamy vlastníků a jejich lesních pozemků, včetně 
mapových podkladů v návaznosti na poklady z Katastrálního pracoviště zajišťuje na základě uzavřené 
dohody Ústav pro hospodářskou úpravu lesů Brandýs nad Labem, jeho pobočka Brno. Dohoda byla 
uzavřena dne 05.02.2020. Tyto podklady jsou vyhotovovány bezplatně. 
LHO budou zpracovány na katastrálních územích Čebín, Česká, Chudčice, Jinačovice, Kuřim, 
Lelekovice, Moravské Knínice, Rozdrojovice a Veverská Bítýška zařizovacího obvodu Kuřim a na 
katastrálním území Hvozdec zařizovacího obvodu Kuřim II. 
Celková výměra lesních pozemků pro vyhotovení LHO je předpokládána do 263 ha a předběžná cena 
(cena v místě obvyklá) činí 400 Kč/ha až 650 Kč/ha bez DPH. LHO zpracuje držitel příslušné licence 
vzešlý z výběrového řízení. Vlastnické separáty budou jednotlivým vlastníkům lesů předány bezplatně. 
Náklady na zpracování LHO hradí stát. Finanční prostředky nebudou čerpány z rozpočtu města 
Kuřimi. Pro tento záměr poskytuje dotace Ministerstvo zemědělství v součinnosti s Ministerstvem 
financí ze státního rozpočtu prostřednictvím kraje. 
LHO budou zpracovány v souladu s Metodikou pro zadávání, přebírání a kontrolu lesních 
hospodářských osnov č. j. 73333/2017- MZE - 16221. 
 
Přílohy: A - Nařízení města Kuřimi 2020 
 
Přijaté usnesení: 66/2020 - RM s c h v a l u j e Nařízení města Kuřimi č.01/2020, kterým se 

vyhlašuje záměr zadat zpracování lesních hospodářských osnov ve správním 
obvodu obce s rozšířenou působností Kuřim. 

Hlasováno 
Pro: 5 (D. Sukalovský, P. Ondrášek, J. Vlček, L. Ambrož, M. Vlk). 
 
Přijaté usnesení: 67/2020 - RM s c h v a l u j e Nařízení města Kuřimi č.01/2020, kterým se 

vyhlašuje záměr zadat zpracování lesních hospodářských osnov ve správním 
obvodu obce s rozšířenou působností Kuřim. 

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

19. Vyhodnocení realizace procesu komunitního plánování za rok 2019 
(Předkladatel: Mgr. Ing. Drago Sukalovský, zpracovatel: Mgr. Aneta Štěpánková) 
 
Odbor sociálních věcí a prevence Městského úřadu Kuřim předkládá Radě města Kuřimi vyhodnocení 
realizace procesu komunitního plánování za předchozí kalendářní rok. 
 
V procesu komunitního plánování na území správního obvodu obce s rozšířenou působností Kuřim je 
hlavním cílem, a to na základě vzájemné spolupráce všech zainteresovaných subjektů, vytvoření 
a udržení systému sociálních služeb, které budou poskytovány v dostatečné kvalitě občanům, kteří je 
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v současné době či budoucnosti využijí. V rámci správního obvodu město Kuřim usilovně spolupracuje 
i na meziobecní úrovni, s Krajským úřadem Jihomoravského kraje a spolupracuje i s týmem zřízeným 
Magistrátem města Brna a v rámci Brněnské metropolitní oblasti. Také v roce 2019 byl naplňován 
5. komunitní plán sociálních služeb a souvisejících aktivit správního obvodu obce s rozšířenou 
působností Kuřim pro období 2018–2020. Plán je v oblasti sociálních služeb reakcí na aktuální 
potřeby, podporu a pomoc těm občanům, kteří se dostanou do nepříznivé životní situace, kterou 
nemohou zvládnout vlastními silami nebo za pomoci svých blízkých. Plán je v souladu se čtvrtým 
Střednědobým plánem rozvoje sociálních služeb v Jihomoravském kraji na období 2018–2020. Obce 
s rozšířenou působností jsou v Jihomoravském kraji klíčovými partnery pro tvorbu sítě sociálních 
služeb. Obce deklarují na základě potřeb svých občanů potřebnost sociálních služeb a podílejí se na 
jejich spolufinancování. 
 
Také město Kuřim se podílelo na spolufinancování sociálních služeb a v roce 2019 uzavřelo 
prostřednictvím odboru sociálních věcí a prevence na základě podaných žádostí celkem 
5 veřejnoprávních smluv o poskytnutí neinvestiční finanční podpory v celkové výši 146.815 Kč. Dotace 
byla poskytnuta poskytovatelům sociálních služeb - DOTYK II, o. p. s. zajišťující službu rané péče, 
SPONDEA, o. p. s. zajišťující službu sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi, SPONDEA, o. p. s. 
zajišťující službu intervenční centrum, Domov sv. Alžběty zajišťující službu domov pro seniory, Linka 
bezpečí, z. s., zajišťující službu telefonické krizové pomoci. 
 
Pro rok 2020 byla vytvořena a schválena minimální síť sociálních služeb a zároveň byla těmto 
službám garantována finanční spoluúčast. Město Kuřim se tak spolufinancováním služeb bude 
významně podílet na nastavení a financování potřebné sítě služeb na území kraje. 
 
Koordinátorka KPSS a vedoucí odboru se také za město Kuřim v průběhu roku 2019 pravidelně 
zúčastňovaly setkání, která byla organizována Krajským úřadem Jihomoravského kraje v rámci 
Pracovní skupiny Koordinátoři KPSS 21 ORP, dále setkání koordinátorů rodinné politiky obcí a setkání 
odpovědných osob Family Pointů, které bylo organizováno Centrem pro rodinu a sociální péči. 
Vedoucí odboru také jednala v rámci budoucí spolupráce s jednotlivými zástupci poskytovatelů 
sociálních služeb.  
 
Potravinová pomoc – v roce 2019 byla navázána aktivní spolupráce s Potravinovou bankou pro Brno 
a Jihomoravský kraj, z.s., v rámci které se distribuovaly darované potraviny sociálně znevýhodněným 
občanům, nebo potřebným lidem, kteří žijí na hranici chudoby v ORP Kuřim. Celkem byl v průběhu 
roku 2019 vydán městu Kuřimi hmotný dar o váze 24,4 kilogramů. Předán osobám ohroženým 
sociálním vyloučením a rodinám s dětmi.  
 
V rámci „Analýzy potřebnosti sociálních služeb v Jihomoravském kraji“, která probíhala v roce 2018 
a 2019, byla vypracována pro správní obvod ORP Kuřim závěrečná zpráva společností AUGUR 
Consulting s.r.o. Hlavním cílem projektu bylo zjištění a popis potřebnosti jednotlivých druhů sociálních 
služeb na území Jihomoravského kraje mj. jako podkladu pro tvorbu Střednědobého plánu rozvoje 
sociálních služeb v Jihomoravském kraji pro plánovací období 2021–2023. Výstupem analýzy je 
komplexní závěrečná zpráva pro Jihomoravský kraj a 21 samostatných zpráv pro jednotlivé ORP. 
Výsledky závěrečné zprávy byly předloženy v březnu 2019. 
 
Vyhodnocení priorit cílových skupin 5. komunitního plánu sociálních služeb a souvisejících 
aktivit správního obvodu obce s rozšířenou působností Kuřim pro období 2018–2020 
 
Udržení a zkvalitnění pečovatelské služby ve správním obvodu ORP Kuřim a Rozšíření činnosti 
CSS Kuřim o ambulantní služby 
 
V rámci pečovatelské služby je aktuálně zaměstnáno 10 pečovatelek. Také do budoucnosti se uvažuje 
o zvyšování počtu úvazků pracovníků zajišťující pečovatelskou službu. Vize Krajského úřadu 
Jihomoravského kraje je totiž taková, že není zájem o stavby pobytových zařízení. V současné době 
je snaha se soustředit na podporu ambulantních a terénních služeb, které zajistí člověku co nejdéle 
setrvat v jeho přirozeném sociálním prostředí. Aktuálně je doba poskytování pečovatelské služby 
Centrem sociálních služeb Kuřim od pondělí do neděle v čase od 7–20 hodin.  
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Priorita denní stacionář zatím naplňována nebyla. V roce 2019 se zřízení denního stacionáře 
nacházelo v projektové fázi, připravovala se projektová dokumentace. Denní stacionář by se nacházel 
v prvním patře bloku B domu s pečovatelskou službou s možností využívání terasy uživateli. 
Předpokládaná kapacita služby je 10 klientů. 
V roce 2019 byla v rámci samostatného příspěvku do Rady města Kuřimi dne 18.12.2019 představena 
navržená transformace Domu s pečovatelskou službou, Zahradní 1275, Kuřim a rozšíření služeb 
Centra sociálních služeb Kuřim od roku 2020.  
 
Zřízení odlehčovací služby pobytové pro dospělé v obci Lelekovice 
Dne 26.06.2019 proběhlo slavnostní zahájení provozu pobytové odlehčovací služby Villy Vlaďka 
v Lelekovicích. Kapacita služby je 18 klientů. Město Kuřim poskytuje dotaci pouze na občany města 
Kuřimi, ostatní obce a obce ORP Kuřim si financují pobyt svých občanů v zařízení samy. Město Kuřim, 
případně i obce správního obvodu, se budou tedy podílet pouze na provozních nákladech na základě 
obsazené kapacity a v souladu s aktuálními „Pravidly řízení o stanovení a přiznání finanční podpory 
Jihomoravského kraje v oblasti podpory poskytování sociálních služeb“. 
 
Zajištění sociální služby tísňové péče 
V roce 2019 nebyla služba zajišťující tísňovou péči pro seniory a osoby zdravotně postižené 
prostřednictvím komunikačních jednotek EMA_S využívána. V rámci spolupráce s registrovanou 
sociální službou Anděl na drátě, z. ú., která poskytuje službu tísňové péče, byly v průběhu roku 2019 
předávány případným zájemcům kontakty na tohoto poskytovatele, který službu poskytuje 
prostřednictvím nejmodernějších zařízení (hodinky eWatch nebo chytrá krabička eSafe). Zároveň je 
možné zájemci využívat službu linky důvěry, poradny pro seniory a vlastní volání ze zařízení členům 
rodiny, přátelům a známým. Služba je zpoplatněna. 
 
Podpora bezbariérovosti v Kuřimi 
V rámci této priority byly řešeny aktuální připomínky ze stran uživatelů. 
 
Poskytování pečovatelské a odlehčovací služby pro obyvatele města Veverská Bítýška 
Oblastní charitou Tišnov 
Město Veverská Bítýška i nadále spolupracovalo s Oblastní charitou Tišnov a financovalo tak 
poskytování pečovatelské a odlehčovací služby pro svoje obyvatele. 
 
Komunitní centrum v Kuřimi 
Dne 14.02.2020 byl otevřen na ulici Nádražní v Kuřimi Klub seniorů, nejedná se o registrovanou 
sociální službu. Klub bude denním centrem pro kuřimské seniory, otevírací doba bude v pondělí, 
středu a pátek od 14–18 hodin. 
 
Podpora služeb určených rodinám s dětmi – formou mateřského/rodinného centra 
I nadále pokračuje spolupráce s mateřským a rodinným centrem KuřiMata. Také v loňském roce bylo 
mateřským a rodinným centrem na OSVP poskytnuto dětské oblečení z burzy, kterou centrum 
pravidelně pořádá. Oblečení je dále předáváno dětem do sociálně slabých rodin. V případě, že 
všechno rodiny nevyužijí, spolupracuje se se šatníkem Diecézní charity Brno, který si zajistí odvoz 
věcí. V loňském roce došlo k přestěhování centra do nových prostor Společenského a kulturního 
centra Kuřim na adresu nám. Osvobození 902/1.  
 
Podpora vytváření vhodných životních podmínek pro fungování rodin a spoluvytváření 
prostředí příznivého rodině – Family Point 
V loňském roce proběhla na Family Pointu v Kuřimi metodická návštěva pracovnicí Family Pointu 
z Brna. V rámci návštěvy bylo doplněno vybavení Family Pointu. 
 
Psychologické poradenství a diagnostika zaměřená na sociálně-právní ochranu dětí a zdravé 
klima v rodinách 
V roce 2019 probíhala s psychologem aktivní spolupráce. 
 
Podpora sociálních služeb zaměřených na práci s dětmi a mládeží v nepříznivé životní situaci – 
nízkoprahové zařízení pro děti a mládež 
V současné době nejsou uskutečňovány žádné aktivity. 
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Podporované bydlení 
OSVP má vyčleněn 1 malometrážní byt na ulici Wolkerova v Kuřimi, uzavírání nájemních smluv 
realizuje OSVP. V roce 2019 byl byt obsazen. 
 
Podpora a pomoc při zajištění ubytování, sociální poradenství 
Zde jsou nájemní smlouvy uzavírány odborem majetkoprávním, OSVP pracuje s klienty, poskytuje jim 
podporu. Pro klienty OSVP došlo v roce 2019 k vyčlenění jednoho bytu o velikosti 1 + kk na ulici 
Bezručova čtvrť v Kuřimi. Vzhledem k tomu, že město Kuřim nedisponuje dostatečným množstvím 
sociálních bytů, a také azylové domy mají naplněnou kapacitu, bude i nadále v budoucnu aktuální 
otázka řešení nedostatku sociálních bytů.   
Na podzim loňského roku byla zahájena aktivní spolupráce s poskytovatelem terénní sociální služby, 
služby sociální rehabilitace, Práh jižní Morava, z.ú. Terénní tým Brno-venkov v rámci služby sociální 
rehabilitace, ve kterém budou působit odborníci z této oblasti, nebo lidé, kteří mají sami vlastní 
zkušenosti s duševním onemocněním, zajišťuje pomoc lidem se závažným duševním onemocněním 
(např. schizofrenie, deprese, mánie). S organizací bude probíhat spolupráce v rámci reformy 
psychiatrické péče. Deinstitucionalizace psychiatrické péče bude souviset mimo jiné se změnou 
financování dlouhodobě hospitalizovaných pacientů, snižováním dlouhodobých lůžek a propouštěním 
pacientů z psychiatrických nemocnic, které se výrazně projeví v roce 2020. Město Kuřim nemá 
v současné době pro své občany s duševním onemocněním, kteří budou propuštěni, a nemají 
zajištěné bydlení, k dispozici žádné volné kapacity pro jejich ubytování. Mimo jiné probíhá také aktivní 
spolupráce s organizací a s lidmi s duševním onemocněním, kteří žijí ve svém přirozeném sociálním 
prostředí. 
 
Domov pro seniory v Kuřimi 
V současné době nejsou uskutečňovány žádné aktivity. 
 
Přijaté usnesení: 68/2020 - RM b e r e   n a   v ě d o m í „Vyhodnocení realizace procesu 

komunitního plánování za rok 2019“.  
Hlasováno 
Pro: 5 (D. Sukalovský, P. Ondrášek, J. Vlček, L. Ambrož, M. Vlk). 
 
 
 

20. Potravinová pomoc 
(Předkladatel: Mgr. Ing. Drago Sukalovský, zpracovatel: Mgr. Aneta Štěpánková) 
 
Na základě usnesení č. 644/2018 Rady města Kuřimi, ze dne 19.12.2018, byla schválena spolupráce 
Města Kuřimi s Potravinovou bankou pro Brno a Jihomoravský kraj, z. s., a to prostřednictvím 
uzavřené Dohody o potravinové pomoci. 
 
Spolupráce probíhala aktivně v roce 2019, kdy bylo distribuováno celkem 24,4 kg potravin pro osoby 
ohrožené sociálním vyloučením a rodinám s dětmi. Předávání obdržených potravin probíhá tak, že 
potraviny jsou vždy ihned předány potřebným lidem, nedochází k jejich skladování. Darované 
potraviny byly dodávány Potravinovou bankou pro Brno a Jihomoravský kraj, z. s. zdarma. 
Aby mohla být spolupráce i nadále zachována, je nutné v letošním roce nově uhradit také 
administrační poplatek. Jeho výše byla stanovena za rok 2020 na 1.000 Kč za službu. 
Na základě uhrazení poplatku a potvrzení Dohody o potravinové pomoci může být prodloužena 
spolupráce s Potravinovou bankou pro Brno a Jihomoravský kraj, z. s. i v letošním roce.  
 
V příloze A je uvedena Dohoda o potravinové pomoci na rok 2020. Příloha B obsahuje výzvu k úhradě 
administračního poplatku na rok 2020. V příloze C jsou uvedeny informace týkající se spolupráce s 
Potravinovou bankou pro Brno a Jihomoravský kraj, z. s. 
 
Hrazeno z ORG 9049000005, který je přidělen v rámci rozpočtu města OSVP. 
 
Přílohy: A - dohoda 

B - faktura 
C - informace 
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Přijaté usnesení: 69/2020 - RM s c h v a l u j e uzavření Dohody o potravinové pomoci mezi 
městem Kuřimí a Potravinovou bankou pro Brno a Jihomoravský kraj, z. s., se 
sídlem Řípská 960/9a, 627 00 Brno-Slatina, IČ 03010376. 

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

21. Návrh dodatku č. 83 Nájemní a provozní smlouvy s Brněnskými vodárnami 
a kanalizacemi, a.s. 
(Předkladatel: Ing. Jan Vlček, MSc., zpracovatel: Ing. Pavla Kubová) 
 
Předkládáme Radě města Kuřimi ke schválení návrh Dodatku č. 83 Nájemní a provozní smlouvy 
o provozování vodovodů a kanalizací pro veřejnou potřebu, uzavřené mezi městem Kuřim 
a Brněnskými vodárnami a kanalizacemi, a. s., se sídlem Pisárecká 555/1a, Pisárky, 603 00 Brno, 
IČ 46347275 (dále jen "BVK"). Smlouva byla schválena usnesením Zastupitelstva města Kuřimi dne 
16. 4. 2002 (č. usn. 1041/2002). 
Na základě zjištění uskutečněného k 8. 1. 2020 a vzhledem k vývoji nákladů a spotřeby v průběhu 
roku 2019 s dopadem na realizované tržby za stočné se smluvní strany dohodly na zvýšení 
nájemného za kanalizační infrastrukturu o 300.000 Kč bez DPH (k nájemnému bude připočtena DPH 
ve výši dané zákonem). 
 
Přílohy: A - návrh dodatku 
 
Přijaté usnesení: 70/2020 - RM s c h v a l u j e uzavření dodatku č. 83 Nájemní a provozní 

smlouvy se společností Brněnské vodárny a kanalizace, a. s., se sídlem 
Pisárecká 555/1a, Pisárky, 603 00 Brno, IČ 46347275, kterým se zvyšuje 
nájemné o 300.000 Kč (k nájemnému bude připočtena DPH ve výši dané 
zákonem). 

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

22. Žádost o schválení termínu a místa podávání žádostí o přijetí 
k předškonímu vzdělávání - MŠ Zborovská 
(Předkladatel: Ing. Petr Ondrášek, zpracovatel: Mgr. Hana Němcová) 
 
Školský zákon stanovuje, že zápis k předškolnímu vzdělávání se musí každoročně konat v době od 
02.05. do 16.05. Dle ustanovení § 34 odst. 3 a 4 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, 
středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů, 
požádala ředitelka Mateřské školy Kuřim, Zborovská 887, okres Brno – venkov, příspěvkové 
organizace, Mgr. Lenka Novotná Radu města Kuřimi o souhlas s termínem a místem pro podávání 
žádostí o přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání (vizte příloha A). 
Zápis do Mateřské školy Kuřim, Zborovská 887, okres Brno – venkov, příspěvkové organizace na 
školní rok 2020/2021 se bude konat na všech pracovištích mateřské školy dne 05.05.2020 v době od 
13:00 do 17:00 hod. Při zápisu zákonní zástupci dítěte předloží rodný list dítěte, občanský průkaz 
zákonného zástupce dítěte, vyplněnou žádost o přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání a evidenční 
list. Obojí si mohou vyzvednout na všech pracovištích mateřské školy od 01.04.2020 do 04.05.2020 v 
době od 6:00 do 16:30 hod.  
Informace o přijímání dětí k předškolnímu vzdělávání včetně „kritérií pro přijímání“ budou 
v jednotlivých budovách mateřské školy zveřejněny způsobem v místě obvyklým (nástěnky) a na 
internetových stránkách školy a města. 
O přijímání dětí k předškolnímu vzdělávání rozhoduje ředitelka mateřské školy dle § 165 odst. 2 písm. 
b) školského zákona. Rozhodnutí, kterým se vyhovuje žádosti o přijetí dítěte k předškolnímu 
vzdělávání (rozhodnutí o přijetí), se oznamuje zveřejněním seznamu dětí, pod přiděleným 
registračním číslem, na veřejně přístupném místě, t.j. na nástěnkách jednotlivých míst výkonu činnosti 
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mateřské školy, a to po dobu 15 dnů. Součástí rozhodnutí je datum zveřejnění.  
Rozhodnutí o nepřijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání bude zákonným zástupcům dítěte doručeno 
poštou do vlastních rukou do 04.06.2020.  
 
Přílohy: A - žádost o schválení termínu zápisu 2020-2021 
 
Přijaté usnesení: 71/2020 - RM s o u h l a s í s termínem a místem podávání žádosti o přijetí dítěte 

k předškolnímu vzdělávání do Mateřské školy Kuřim, Zborovská 887, okres Brno 
– venkov, příspěvkové organizace pro školní rok 2020/2021 dle žádosti. 

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

23. Kritéria přijímání dětí k předškolnímu vzdělávání a jejich umisťování na 
jednotlivá pracoviště pro školní rok 2020/2021 - MŠ Zborovská 
(Předkladatel: Ing. Petr Ondrášek, zpracovatel: Mgr. Hana Němcová) 
 
Ředitelka Mateřské školy Kuřim, Zborovská 887, okres Brno – venkov, příspěvkové organizace, Mgr. 
Lenka Novotná předkládá Radě města Kuřimi „Kritéria pro přijímání dětí k předškolnímu vzdělávání 
a jejich umisťování na jednotlivá místa výkonu činnosti Mateřské školy Kuřim, Zborovská 887, okres 
Brno – venkov, příspěvkové organizace, platná pro školní rok 2020/2021“ (vizte příloha A). 
Kritéria pro přijímání tvoří příspěvková organizace pro případ, kdy počet podaných žádostí o přijetí 
k předškolnímu vzdělávání překročí stanovenou kapacitu maximálního možného počtu přijatých dětí. 
Tvorba kritérií pro přijímání je dle školského zákona zcela v kompetenci ředitelky mateřské školy 
a zřizovateli jsou předkládána pouze na vědomí. „Kritéria pro přijímání“ platná pro školní rok 
2020/2021 předkládá ředitelka mateřské školy spolu s žádostí o schválení termínu zápisu. 
 
Přílohy: A - kritéria přijímání 2020-2021 
 
Přijaté usnesení: 72/2020 - RM b e r e   n a   v ě d o m í „Kritéria pro přijímání dětí k předškolnímu 

vzdělávání a jejich umisťování na jednotlivá místa výkonu činnosti Mateřské školy 
Kuřim, Zborovská 887, okres Brno – venkov, příspěvkové organizace, platná pro 
školní rok 2020/2021“ dle návrhu. 
 

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

24. Žádost o povolení výjimky z počtu dětí v MŠ Zborovská 
(Předkladatel: Ing. Petr Ondrášek, zpracovatel: Mgr. Hana Němcová) 
 
Dle § 2 odst. 2 vyhlášky č. 14/2005 Sb., o předškolním vzdělávání, v platném znění, se třída mateřské 
školy naplňuje do počtu 24 dětí. Na základě § 23 odst. 5 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, 
základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), v platném znění, může 
zřizovatel školy povolit výjimku z počtu dětí stanoveného prováděcím právním předpisem + 4 děti. 
V případě vyššího počtu dětí musí být splněny podmínky bezpečnosti a ochrany zdraví a nesmí to být 
na újmu kvalitě vzdělávací činnosti, v případě nižšího počtu dětí, uhradí zřizovatel zvýšené výdaje na 
vzdělávací činnost školy. 
Z důvodu každoročního velkého zájmu o umístění dětí do naší mateřské školy 
- povinné předškolní vzdělávání (zákonná povinnosti přednostního přijímání předškoláků včetně 
těch s přechodným pobytem v Kuřimi),  
- přednostním přijímáním čtyřletých a tříletých dětí 
- možné přijímáním dětí dvouletých, 
žádá ředitelka školy Mgr. Lenka Novotná zřizovatele o povolení výjimky z počtu dětí pro školní rok 
2020/2021 (vizte příloha A). 



 
 
 

20 

Přílohy: A - žádost o povolení výjimky z počtu dětí na školní rok 2020-2021 
 
Přijaté usnesení: 73/2020 - RM p o v o l u j e Mateřské škole Kuřim, Zborovská 887, okres Brno-

venkov, příspěvkové organizaci, výjimku z počtu dětí pro školní rok 2020/2021 dle 
přílohy. 
 

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

25. Žádost o souhlas s přerušením provozu MŠ Zborovská 
(Předkladatel: Ing. Petr Ondrášek, zpracovatel: Mgr. Hana Němcová) 
 
Ředitelka Mateřské školy Kuřim, Zborovská 887, okres Brno-venkov, příspěvkové organizace Mgr. 
Lenka Novotná, požádala Radu města Kuřimi o souhlas s přerušením provozu mateřské školy v době 
hlavních prázdnin od 10.08.2020 do 31.08.2020 z důvodu umožnění čerpání řádné dovolené 
pedagogickým pracovnicím školy (vizte příloha A). 
Všichni pedagogičtí pracovníci mají ze zákona 8 týdnů řádné dovolené (dále jen „ŘD“) a 12 dnů 
studijního volna (dále jen „SV“). U pedagogů základních škol není s vybíráním ŘD a SV problém, 
8 týdnů ŘD pokryjí hlavní prázdniny a 12 dnů SV prázdniny vedlejší. Navíc má ještě ředitel základní 
školy možnost vyhlásit ze závažných důvodů 5 dní ředitelského volna. U pedagogů mateřské školy 
však vyvstává problém. Naše mateřská škola má provoz celý rok téměř bez přerušení (kromě 
přípravného týdne na konci srpna), což způsobuje problém s vybíráním ŘD nebo SV. Oproti základní 
škole není v mateřské škole možnost vyhlásit ředitelské volno, ani se na ni nevztahují vedlejší 
prázdniny. Pedagogické pracovnice tak nemají možnost souvislého vyčerpání ŘD. 
Dle § 3 vyhlášky č. 14/2005 Sb., o předškolním vzdělávání, v platném znění, může být, podle místních 
podmínek, provoz mateřské školy v měsících červenci nebo srpnu, popřípadě v obou měsících, 
přerušen nebo omezen. Rozsah omezení nebo přerušení stanoví ředitelka mateřské školy po 
projednání se zřizovatelem. Pokud je v obci ještě jiná mateřská škola mohou se ředitelky mezi sebou 
dohodnout na pomoci při zajištění předškolního vzdělávání, což v Kuřimi nelze. 
Jedinou možností, jak umožnit pedagogům vyčerpat ŘD je buď přerušení provozu, nebo pokud by 
k přerušení nedošlo, sjednat na tuto dobu zástupy učitelek z jiných mateřských škol. Toto řešení je 
však velmi ekonomicky nevýhodné z důvodu finančního zatížení rozpočtu mateřské školy (je třeba 
platit mzdy zastupujícím „cizím“ učitelkám i dovolenou „vlastním“ učitelkám).  
Zaměstnaní zákonní zástupci dětí mají dle zákoníku práce právo na 4 týdny dovolené na zotavenou, 
mnozí mohou čerpat navíc 1 týden dodatkové dovolené. Z toho důvodu se domnívám, že povolení 
uzavření provozu mateřské školy by nemělo zásadním způsobem narušit chod rodin. 
Ředitelka mateřské školy musí o přerušení provozu prokazatelně informovat zákonné zástupce dětí 
nejméně 2 měsíce před plánovaným uzavřením mateřské školy. 
 
Přílohy: A - žádost o souhlas s přerušením provozu, prázdniny 2020 
 
Přijaté usnesení: 74/2020 - RM s o u h l a s í s přerušením provozu Mateřské školy Kuřim, 

Zborovská 887, okres Brno-venkov, příspěvkové organizace, a to v době od 
10.08.2020 do 31.08.2020. 
 

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

26. „ZŠ Kuřim, Tyršova 1255 – stavební úpravy vnitřních prostor a přístavba 
výtahu“ - dodatek č. 3 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 21.08.2019 schválila smlouvu o dílo se společností 
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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 16.09.2019 s celkovou cenou díla 9.998.061 Kč s DPH. Dne 18.09.2019 bylo 
předáno staveniště zhotoviteli a v současné době probíhají stavební práce s termínem dokončení do 
17.01.2020. 
Dne 18.12.2019 schválila rada města dodatek č. 1 se zhotovitelem stavby, kterým se navýšila celková 
cena díla z důvodu změn na 8.647.273,94 Kč bez DPH (10.463.201,47 Kč s DPH) a současně se 
prodloužila lhůta plnění zhotovitele o 28 dnů, tj. do 14.02.2020. Dále dne 05.02.2020 schválila rada 
města dodatek č. 2, kterým se navýšila celková cena díla z důvodu dalších změn na 8.881.227,78 Kč 
bez DPH (10.746.285,61 Kč s DPH) a současně došlo k prodloužení lhůty plnění zhotovitele o 14 dnů, 
tj. do 28.02.2020. 
 
OI nyní předkládá radě města ke schválení návrh dodatku č. 3 smlouvy o dílo, jehož předmětem je 
provedení změny, jejíž potřeba vznikla v důsledku nepředvídatelných okolností a s tím spojené 
navýšení ceny díla. 
 
Specifikace a odůvodnění změn: 
 
Změna č. 27 
Změnovým listem č. 14 v rámci dodatku č. 2 bylo rozšířeno dílo v souladu s odst. 4, § 222 zákona 
č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek (dále jen „zákon“) mimo jiné i o demontáž sanity 
a odstranění obkladů v učebně pracovních činností. Po zahájení prací na bourání obkladů za hlavními 
umyvadly bylo zjištěno, že obklady jsou osazeny na silné vrstvě lepidla. Po započetí osekávání lepidla 
docházelo místy k probourávání zdiva z dutých cihel, které tvoří předstěnu instalační mezery pro 
rozvody vody a odpadů z umyvadel. Instalační mezera probíhá přes celou výšku místnosti. Pokud by 
zhotovitel pokračoval v osekávání lepidla kvůli srovnání celé stěny, hrozilo by nebezpečí poškození 
celé předstěny. Bez odstranění lepidla, však ale není možné stěnu za umyvadly vyrovnat a není též 
možné dodržet pravý úhel s kolmo navazující stěnou. Jako nejvhodnější variantou se proto jeví 
osazení umyvadel – dřezů do vestavěného nábytkového mycího centra. Vzniklé, omítkou přiznané 
nerovnosti zdiva, by byly eliminovány provedením skříněk na míru, doplněním vymezovacích dílů 
a lištováním. 
Změna naplňuje podmínky dle § 222 odst. 6 zákona - její potřeba vznikla v důsledku okolností, které 
zadavatel jednající s náležitou péčí nemohl předvídat, a která nemění celkovou povahu veřejné 
zakázky. Změna, která je součástí Změnového listu č. 27, vyvolává zvýšení nákladů o 77.950,00 Kč 
bez DPH. 
 
Kontrola splnění podmínek pro všechny změny dle § 222 odst. 5 a 6 zákona: 
1/ Součet hodnoty všech změn závazku (součet absolutních hodnot nového a nerealizovaného plnění) 
nepřekročí 50% původní hodnoty. 
50% z 8.262.860,00 Kč bez DPH = 4.131.430,00 Kč 
 
2/ Společný limit cenového nárůstu závazku (při odečtení nerealizovaných stavebních prací) 
nesmí přesáhnout 30% původní hodnoty závazku.  
30% z 8.262.860,00 Kč bez DPH = 2.478.858,00 Kč 
 

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

Č. 11 § 222 odst. 6 40.320,00/0 40.320,00 40.320,00 

Č. 12 § 222 odst. 4 186.506,36/0 186.506,36 186.506,36 

Č. 13 § 222 odst. 5 22.302,21/0 22.302,21 22.302,21 

Č. 14 § 222 odst. 4 115.674,88/0 115.674,88 115.674,88 

Č. 15 § 222 odst. 5 31.700,00/0 31.700,00 31.700,00 

Č. 16 § 222 odst. 5 62.351,12/0 62.351,12 62.351,12 

Č. 17 § 222 odst. 4 17.540,90/0 17.540,90 17.540,90 

Č. 18 § 222 odst. 4 0/-44.713,20 44.713,20 -44.713,20 

Č. 19 § 222 odst. 6 59.000,76/0 59.000,76 59.000,76 

Č. 20 § 222 odst. 4 0/-30.720,00 30.720,00 -30.720,00 

Č. 21 § 222 odst. 5 17.765,00/0 17.765,00 17.765,00 

Č. 22 § 222 odst. 4 0/-67.586,54 67.586,54 -67.586,54 

Č. 23 § 222 odst. 6 1.059,75/-35.081,28 36.141,03 -34.021,53 

Č. 24 § 222 odst. 6 16.607,08/0 16.607,08 16.607,08 

Č. 25 § 222 odst. 4 0/-205.053,20 205.053,20 -205.053,20 

Č. 26 § 222 odst. 4 46.280,00/0 46.280,00 46.280,00 

Č. 27 § 222 odst. 6 77.950,00/0 77.950,00 77.950,00 

                                                                               
                       Součet hodnoty všech změn dle § 4         1.236.530,52        
 
Porovnání dle 1/………………………………  364.137,20 Kč ≤ 4.131.430,00 Kč - splňuje 
 
Porovnání dle 2/………………………………. 293.974,64 Kč < 2.478.858,00 Kč - splňuje 
 
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 
 
1.236.530,52 Kč < 1.239.429 Kč – splňuje 
 
Rekapitulace ceny díla: 
Cena bez DPH dle smlouvy o dílo a dodatku č. 2 8.881.227,78 Kč 
Cena víceprací bez DPH dle dodatku č. 3 smlouvy o dílo     77.950,00 Kč 
Celková cena bez DPH  8.959.177,78 Kč 
  
Stavební práce, které jsou předmětem dodatku č. 3, nemohou být technicky a ekonomicky odděleny 
od původní veřejné zakázky a jejich provedení je zcela nezbytné pro řádné užívání místnosti, 
dokončení a zkolaudování díla. OI proto doporučuje Radě města schválení dodatku č. 3 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 % z uznatelných nákladů, 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 30.09.2020. 
 
Předkládané změny nemají vliv na výši poskytované finanční podpory. Z celkové výše finančních 
prostředků 16,2 mil. Kč této investiční akce očekávaná dotace pokryje 65 % celkových nákladů.  
 
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 
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22.01.2020 schválilo rozpočtovým opatřením č. 1 na tuto investiční akci pro rok 2020 částku 11,2 
mil. Kč. 
 
Přílohy: A - dodatek č. 3 

B - příloha č. 1 dodatku 
 
Přijaté usnesení: 75/2020 - RM s c h v a l u j e uzavření dodatku č. 3 ke Smlouvě o dílo 

č. 2019/D/0112 na veřejnou zakázku „ZŠ Kuřim, Tyršova 1255 - stavební úpravy 
vnitřních prostor 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 o 77.950 Kč bez DPH. 
 

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

27. Dopravní terminál Kuřim - pořízení projektu DSP/PDPS 
(Předkladatel: Mgr. Ing. Drago Sukalovský, zpracovatel: Ing. Moris Réman) 
 
Název (předmět) zakázky:   „Dopravní terminál Kuřim - pořízení projektu DSP/PDPS 
Evidenční číslo v knize zakázek: IV-OI-2020-005 
Zajišťující odbor (ZO):    OI 
 
Uvedená zakázka souvisí s plánovanou realizací Dopravního terminálu v Kuřimi. 
Na přípravě tohoto investičního záměru spolupracuje Město Kuřim dlouhodobě s projekční kanceláří 
Ing. Jiřího Bajera, a to již ve fázi zpracování četných variant prováděcích studií. Projekční kancelář se 
účastnila řady jednání s organizacemi, které budou záměrem přímo dotčeny. Tato projekční kancelář 
navazuje na předchozí stupeň projektové dokumentace pro územní řízení. 
 
Vzhledem k tomu, že se jedná o veřejnou zakázku na služby, jejímž předmětem je plnění týkající se 
duševního vlastnictví, navrhujeme uzavřít Smlouvu o dílo na projekční práce s  kanceláří Ing. Jiří Bajer 
na odlišný postup dle Interní směrnice S5/2019/RM o zadávání veřejných zakázek malého rozsahu. 
Nabízená cena za projekční práce je v místě a čase obvyklá. 
 
Akce bude financovaná z ORG 1385 „Dopravní terminál Kuřim“, dále pak z dotačního titulu IROP. 
 
Přílohy: A - smlouva o dílo 

B - cenová nabídka 
 
Přijaté usnesení: 76/2020 - RM s c h v a l u j e v souladu se směrnicí S5/2019/RM o zadávání 

veřejných zakázek malého rozsahu odlišný postup při výběru zhotovitele na akci 
„Dopravní terminál Kuřim“ a schvaluje uzavření smlouvy o dílo se společností 
Ing. Jiří Bajer, Heinrichova 219/34, 602 00 Brno, IČ 13372319 za cenu 1.568.000 
Kč bez DPH (tj. 1.897.280 Kč s DPH) ve věci vypracování projektu pro stavební 
řízení v podrobnostech pro provádění stavby. 
 

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

28. "Ples města Kuřimi 2020" 
(Předkladatel: Mgr. Ing. Drago Sukalovský, zpracovatel: Petra Glosová) 
 
Podle metodického pokynu Rady města Kuřimi o organizaci společenských akcí města Kuřimi je 
u akcí, kde se předpokládá rozpočet vyšší než 100 tis. Kč, potřeba schválení scénáře akce radou 
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města. V příloze tedy předkládáme radě města scénář městského plesu, který proběhne 13.03.2020, 
a žádáme radu města o schválení. Zároveň předkládáme ke schválení smlouvu na předjednané 
vystoupení paní Ilony Csákové. 
 
Přílohy: A - scénář 
 
Přijaté usnesení: 77/2020 - RM s c h v a l u j e scénář "Plesu města Kuřimi 2020" konaného dne 

13.03.2020 dle přílohy. 
Hlasováno 
Pro: 5 (D. Sukalovský, P. Ondrášek, J. Vlček, L. Ambrož, M. Vlk). 
 
Přijaté usnesení: 78/2020 - RM s c h v a l u j e uzavření smlouvy s agenturou CK Production, 

s. r. o., Boženy Jandlové 3, 143 00 Praha 4, IČ 25145991, na vystoupení Ilony 
Csákové na Plese města Kuřimi 2020. 

Hlasováno 
Pro: 5 (D. Sukalovský, P. Ondrášek, J. Vlček, L. Ambrož, M. Vlk). 
 
Diskuse: 
P. Ondrášek – metodický pokyn lze zrušit za podmínky, že všechny městské akce, na které se 
metodika vztahovala, budou nově organizovány pod novou městskou příspěvkovou organizací. Je 
domluva, že Společenské a kulturní centrum Kuřim tyto akce města dostane na starost. 
D. Sukalovský – s tím nesouhlasí. Každou akci je potřeba posuzovat individuálně. 
 
Přijaté usnesení: 79/2020 - RM r u š í metodický pokyn „Organizace společenských akcí města“ 

č. MP01/2015/RM schválený usnesením RM č. 14/2015 ze dne 14.01.2015. 
Hlasováno 
Pro: 5 (D. Sukalovský, P. Ondrášek, J. Vlček, L. Ambrož, M. Vlk). 
 
 
 

29. Různé 
 
D. Sukalovský – byla doručena žádost pana Padevěta (Mašínův statek – památník tří odbojů, z. s.) 
s žádostí o finanční příspěvek za účelem vybudování památníku všem hrdinům prvního, druhého 
a třetího odboje. 
Po diskusi se členové rady rozhodli, že v tomto případě žádost nepodpoří. 
 
 
 
 
Starosta ukončil jednání RM v 16:05 hodin. 
 
 
 
 
Mgr. Ing. Drago Sukalovský Ing. Petr Ondrášek 
starosta města 1. místostarosta města 
 
 
 
 
Ověřovatelé zápisu: Mgr. Ladislav Ambrož 
 
 
 
V Kuřimi dne 27.03.2020 
 
Zapsala: Petra Glosová 
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Materiály: 
1 Plnění usnesení Rady města Kuřimi ke dni 19.02.2020 
 1A - plnění usnesení RM 
2 Výpověď nájemních smluv - Dopravní terminál Kuřim 
3 Pronájem kanceláří č. 1 a č. 2, Jungmannova 950 - záměr 
4 Pronájem pozemku Pluháčkovi – změna ceny a účelu užívání  
 4A - nájemní smlouva 
5 AGRODRUŽSTVO Brťov - Lipůvka – pacht pozemků k zemědělskému obhospodařování 
 5A - pachtovní smlouva 
6 B. Bednář – letní zahrádka u Hospůdky, Legionářská 1017  
 6A – nájemní smlouva 
7 Vyčlenění částky z drobných investic na vybudování branky 
8 Zahájení zadávacího řízení „Městský stadion Kuřim - rekonstrukce“ 
 8A - výzva a zadávací dokumentace 
 8B - příloha č. 1 - krycí list nabídky 
 8C - příloha č. 4 - seznam poddodavatelů 
 8D - příloha č. 5 - smlouva o dílo 
 8E - příloha č. 6 - sazebník pokut BOZP 
 8F - příloha č. 6 - čestné prohlášení - splnění kvalifikace 
9 Realizace akce „Kuřim, ul. Legionářská I - rekonstrukce kanalizace a vodovodu" - 
 dodatek ke smlouvě o dílo 
 9A - návrh dodatku, přepracovaný 
 9B - časový harmonogram 
 9C - změnový list, konsiliář 
10 Žádost o schválení termínu a místa konání zápisu k povinné školní docházce – 
 ZŠ Jungmannova 
 10A - žádost o schválení termínu a místa zápisu 2020-2021 
11 Žádost o schválení termínu a místa konání zápisu k povinné školní docházce – 
 ZŠ Tyršova 
 11A - žádost o schválení termínu a místa konání zápisu 2020-2021 
12 Oznámení termínů ředitelského volna ve školním roce 2019/2020 - ZŠ Jungmannova 
 12A - oznámení ředitelského volna 2019-2020 
13 Inventarizační zpráva za rok 2019 a žádost o souhlas s vyřazením nepotřebného 
 majetku - ZŠ Tyršova 
 13A - inventarizační zpráva 2019 
 13B - žádost o souhlas s vyřazením nepotřebného majetku 
 13C - seznam majetku navrhovaného k vyřazení, př. č. 1 
 13D - vyřazovací protokoly a posudek, příloha č. 3 
14 Inventarizační zpráva za rok 2019 a žádost o souhlas s vyřazením nepotřebného 
 majetku - ZŠ Jungmannova 
 14A - inventarizační zpráva 2019 
 14B - žádost o souhlas s vyřazením nepotřebného majetku 
 14C - seznam nepotřebného majetku navrhovaného k vyřazení 
15 Inventarizační zpráva za rok 2019 - MŠ Zborovská 
 15A - inventarizační zpráva 2019 
16 Kácení – lokalita Záhoří – žadatel Imos development 
 16A - situace 
17 Navýšení počtu zaměstnanců MěÚ 
18 Nařízení města o záměru zadat zpracování lesních hosp. osnov ve správním obvodu 
 ORP 
 18A - Nařízení města Kuřimi 2020 1 
19 Vyhodnocení realizace procesu komunitního plánování za rok 2019 
20 Potravinová pomoc 
 20A - dohoda 
 20B - faktura 
 20C - informace 
21 Návrh dodatku č. 83 Nájemní a provozní smlouvy s Brněnskými vodárnami 
 a kanalizacemi, a.s. 
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 21A - návrh dodatku 
22 Žádost o schválení termínu a místa podávání žádostí o přijetí k předškonímu vzdělávání 
 - MŠ Zborovská 
 22A - žádost o schválení termínu zápisu 2020-2021 
23 Kritéria přijímání dětí k předškolnímu vzdělávání a jejich umisťování na jednotlivá 
 pracoviště pro školní rok 2020/2021 - MŠ Zborovská 
 23A - kritéria přijímání 2020-2021 
24 Žádost o povolení výjimky z počtu dětí v MŠ Zborovská 
 24A - žádost o povolení vyjímky z počtu dětí na školní rok 2020-2021 
25 Žádost o souhlas s přerušením provozu MŠ Zborovská 
 25A - žádost o souhlas s přerušením provozu, prázdniny 2020 
26 „ZŠ Kuřim, Tyršova 1255 – stavební úpravy vnitřních prostor a přístavba výtahu“ - 
 dodatek č. 3 ke smlouvě o dílo se zhotovitelem stavby 
 26A - dodatek 3 
 26B - příloha č. 1 dodatku 
27 Dopravní terminál Kuřim - pořízení projektu DSP/PDPS 
 27A – smlouva o dílo 
 27B – cenová nabídka 
28 "Ples města Kuřimi 2020" 
 28A - scénář 


