
 1 

Z á p i s   č í s l o  05/2013 
 

ze schůze Rady města Kuřimi konané dne 6. 2. 2013 v zasedací místnosti MěÚ 
Kuřim 

 
Přítomni:  Ing. Drago Sukalovský  starosta 

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

 
   Mgr. Alena Zimmermannová tajemnice MěÚ 
 
 
Ověřovatel zápisu: Zdeněk Kříž 
 
 
Starosta zahájil jednání v 14,13 hodin, na zahájení jednání bylo přítomno 5 členů RM. 
RM je usnášeníschopná. 
 
 
Program jednání: 
 

1.  Plnění usnesení Rady města Kuřimi k 30. 1. 2013 
 

2.  Stravování ZŠ Jungmannova 
 

3.  Řešení situace na ZŠ Tyršova – napadení učitelky 
 

4.  Reakce s.r.o. – smlouva o umístění reklamního panelu 
 

5.  Jana Jakešová – žádost o snížení nájmu 
5.1.  Valorizace nájemného v roce 2013 
5.2.  Úřad práce – záměr na pronájem nebytového prostoru 
5.3.  Renata Kučerová – schválení nájemní smlouvy 
5.4.  Manželé Šudomovi – prominutí poplatku z prodlení 
5.5.  Nájem nebytového prostoru v KD Kuřim 
5.6.  Věra Fialová – žádost o prodloužení nájmu 

 
6.  Výběrové řízení „Přechod pro chodce na ul. Legionářské u DDM v Kuřimi“ 

 
7.  Výběrové řízení: „Úpravy interiéru veřejných prostor radnice v Kuřimi“ 

 
8.  Dodávka „Vyvolávací systém pro odbor dopravy a kontaktního pracoviště 

Czech POINT“ 
 

9.  Smlouva o napojení a umístění reklamy – RAŠINO, a.s. 
 

10.  Smlouva o umístění reklamy na silničním zábradlí 
 

11.  Generel odvodnění města Kuřimi 
 

12.  Uzavírání dohod o výkonu pěstounské péče v souladu s ustanovením § 47b 
a 47c zákona č. 359/1999 Sb., o sociálně-právní ochraně dětí, ve znění 
pozdějších předpisů 

 
13.  Termín podávání žádostí o přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání a návrh 

kritérií pro přijímání 
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14.  Povolení výjimky z počtu dětí v Mateřské škole Kuřim, Zborovská 887, okres 
Brno-venkov, příspěvkové organizaci 

 
15.  Žádost o souhlas s přerušením provozu Mateřské školy Kuřim, Zborovská 887, 

okres Brno-venkov, příspěvkové organizace 
 

16.  Portál jednotek Sboru dobrovolných hasičů 
 

17.  Zpráva o činnosti Odboru dopravy za rok 2012 
 

18.  Zpráva o činnosti odboru správního a vnitřních věcí za rok 2012 
 

19.  Zápis komise stavební ze dne 21. 1. 2013 
 

20.  Zápis z jednání komise dopravy dne 21. 1. 2013 
 

21.  Žádost o schválení návrhu servisní smlouvy pro výtahovou plošinu MěK 
 

22.  Rozhodnutí o přidělení zakázky Fotovoltaický systém CTS Kuřim 
 

23.  Žádost o prodloužení dohody č. 1/2004 o přičlenění pozemků ve vlastnictví 
města k Honebnímu společenstvu Malhostovice 

 
 24.  Program prevence kriminality města Kuřimi pro roky 2013 - 2014 
 

25.  FUERTES DEVELOPMENT s.r.o. – dodatky ke smlouvám o zřízení VB a smlouva 
o právu provést stavbu 

 
26.  Analýza spádovosti okolí pro umístění pobočky pošty v Kuřimi 

 
 27.  Různé 
 
 
 
 
 

1. Plnění usnesení Rady města Kuřimi k 30. 1. 2013 
(Příloha č. 1, 1A, předkládá Mgr. Ing. D. Sukalovský, vyřizuje Mgr. A. Zimmermannová) 
 
Zůstávají nesplněna usnesení, jejichž naplnění závisí na spolupráci s druhou stranou. 
 
Příloha A: nesplněné úkoly v mezidobí do 30. 1. 2013. 
 
Diskuse: 
D. Sukalovský – ptá se, jestli je něco nového ohledně výběrového řízení na zakázku „Programová 
náplň informačního kanálu TKR Kuřim“? 
J. Koláček – ano, byla oslovena vítězná společnost. 
D. Sukalovský – kdy bude ke schválení předložena výzva? 
J. Koláček – do konce února 2013. 
O. Štarha – bylo by vhodnější to urychlit. 
 
Přijaté usnesení: 54/2013 - RM bere na vědomí stav plnění usnesení k 30. 1. 2013. 
Hlasováno: pro 5. 
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22. Rozhodnutí o přidělení zakázky Fotovoltaický systém CTS 
Kuřim 
(Příloha č. 22, 22A, předkládá Mgr. Ing. D. Sukalovský, zpracoval Ing. L. Tomšů) 
 
Rada města schválila svým usnesením č. 04/2013 ze dne 10. 1. 2013 zahájení zadávacího řízení na 
výše uvedenou zakázku. K termínu podání nabídek, tj. 31. 1. 2013 do 14,00 hod., předložilo své 
nabídky 8 uchazečů. 
Dne 1. 2. 2013 proběhlo zasedání hodnotící komise. Komisí bylo zjištěno, že jedna nabídka 
nevyhověla požadavkům zadavatele, a to z důvodu její neúplnosti. (SOLARHOME S.R.O., Říčany – 
chyběly reference a pojistná smlouva). 
 
Dále komise ve složení: 
Mgr. Ladislav Ambrož – předseda komise 
Ing. Petr Němec – místopředseda komise 
Mgr. Ing. Drago Sukalovský – člen komise 
Ing. Oldřich Štarha – člen komise 
Radim Tůma – člen komise – pracovník zajišťujícího odboru 
 
hodnotila nabídky těchto uchazečů: 
 
RESAT CZ s.r.o. Olomouc cena bez DPH:  829.145,00 Kč 
SATTURN Holešov spol. s r.o.    604.424,00 Kč 
GREENER s.r.o., Ostrava    826.345,00 Kč 
R.D.Engineering s.r.o., Pardubice   858.777,00 Kč 
Němeček – Elektromontáž, a.s., Strážnice  680.080,00 Kč 
MM mont group s.r.o., Brno    718.195,00 Kč 
SUNLUX s.r.o., Brno     673.505,00 Kč 
 
Jediným hodnotícím kritériem byla výše nabídkové ceny. 
 
Zajišťující odbor – Centrum technických služeb Kuřim, s.r.o. předkládá Radě města Zprávu 
o posouzení a hodnocení nabídek a stanoviska hodnotící komise o výběru dodavatele k rozhodnutí 
o přidělení zakázky. 
 
Příloha: Zpráva o posouzení a hodnocení nabídek. 
 
 
Na jednání se v 14,16 hod. dostavil Ing. L. Tomšů – jednatel společnosti CTSK s.r.o. 
 
 
Diskuse: 
D. Sukalovský – přivítal na jednání Ing. L. Tomšů. 
L. Tomšů – sděluje, že jediným kritériem výběrového řízení byla výše nabídkové ceny. V prvním kole 
byly nabídky nekompletní, proto komise zrušila výběrové řízení a bylo výběrové řízení vypsáno znovu. 
V druhém kole bylo doručeno 8 nabídek ve stanoveném termínu. 
D. Sukalovský – byl vždy přítomen výběrovému řízení jako člen komise. Upozorňuje, že vítězná 
společnost je společnost, jejímž majitelem je bratr pana Tomšů, což může být pro někoho problémem. 
D. Holman – ptá se, proč byl takový rozdíl mezi nabídkovými cenami? 
L. Tomšů – rozdíl byl v ceně panelů. V prvním výběrovém řízení byly naceněny kanadské panely, 
které jsou dražší. Nyní je nabízen nový typ panelů, který už ale mají vyzkoušený. Technicky jsou 
kvalitnější. 
D. Holman – nelíbí se mu příbuzenský vztah, ale ekonomicky i právně by to mělo být v pořádku. 
L. Tomšů – když žádal o schválení výběrového řízení, upozorňoval na to, že se bude hlásit společnost 
jeho bratra. Dále ho nikdo neupozornil na to, že nemůže být tajemníkem komise. 
D. Sukalovský – upozorňuje, že jako standard se považuje 120měsíční záruka na panely. 
Z. Kříž – jaká je ekonomická rozvaha, kdy bude splaceno? 
L. Tomšů – za cca 4 roky. 
D. Holman – ptá se, zdali má někdo názor, že je nyní porušován zákon nebo nařízení, tak ať učiní 
hned. 
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Přijaté usnesení: 55/2013 - RM souhlasí s výsledkem hodnocení ve zprávě o posouzení 

a hodnocení nabídek a přiděluje zakázku „Fotovoltaický systém CTS Kuřim“ 
právnické osobě SATTURN Holešov spol. s r.o., Dlažánky 305, 769 01 Holešov, 
IČO 469 00 250, a souhlasí s uzavřením smlouvy s výše uvedenou společností. 

Hlasováno: pro 4, zdržel se 1 (J. Koláček). 
 
 
Z jednání odešel v 14,33 hod. Ing. L. Tomšů. 
 
 
Na jednání se dostavil v 14,33 hod. Mgr. R. Mach – ředitel ZŠ Jungmannova. 
 
 
 

2. Stravování ZŠ Jungmannova 
(Příloha č. 2, předkládá Ing. O. Štarha, zpracoval Mgr. R. Mach) 
 
Diskuse: 
D. Sukalovský – přivítal na jednání Mgr. R. Macha. 
R. Mach – představil navrhované řešení stravování na ZŠ Jungmannova Kuřim od společnosti 
Scolarest. 
O. Štarha – upozorňuje, aby při prvním inflačním skoku nedošlo k markantnímu navýšení. Za cizího 
strávníka 51,- Kč – je to cena pro všechny tři druhy jídel? 
R. Mach – ano, cena je pro všechny druhy obědů stejná. Neodebraný oběd nebude účtován, děti se 
nemusí po nemoci, nepřítomnosti apod. zase přihlašovat. Rodiče budou mít on-line přehled o stavu 
finančních prostředků. 
O. Štarha – celkem bude hrazeno 990.000 Kč, jak to bude při předčasném ukončení smlouvy? 
R. Mach – nyní neumí odpovědět. 
Z. Kříž – nárůst energií může být zaviněn nehospodárným plýtváním společnosti Scolarest, bude toto 
nějak ošetřeno? 
R. Mach – mělo by být ošetřeno ve smlouvě. 
D. Sukalovský – cena se mu zdá být příliš nízká na to, aby odpovídala kvalitě složení jídel. Na 
internetu jsou spíše negativní ohlasy. Jakým způsobem toto bude garantováno, jakým způsobem 
bude prováděna kontrola? 
D. Holman – na čem společnost vydělává? 
R. Mach – vydělávají hlavně na vyvážených obědech. Náklady mají stejné, pokud vaří pro 50 nebo 
100 osob. 
O. Štarha – platy zaměstnanců jsou dotovány Ministerstvem školství, stejně tak dostávají dotace na 
každé dítě. 
D. Sukalovský – nebylo by vhodné provést mezi rodiči anketu? 
R. Mach – nemá s tímto problém. Dále navrhuje sestavit otázky pro Scolarest a pozvat je na jednání 
RM. 
D. Holman – jak to, že Scolarest na stravování dokáže vydělat a škola ne? 
R. Mach – my taky dokážeme vydělat, ale ne tolik. 
D. Holman – místo ankety navrhuje besedu. 
O. Štarha – byl by spíše pro propagaci formou besedy. Navrhované řešení se mu líbí. Rodiče mají 
elektronický přehled o složení jídelníčku, stavu financí apod. Byl by součástí i bufet? 
R. Mach – ano, bude. 
J. Koláček – lze zajistit celodenní stravování (svačina 2x, oběd). 
R. Mach – žádá, aby si členové rady připravili připomínky a aby od vedení města vzešel podnět ke 
schůzce s rodiči dětí. Pokud dojde k realizaci, potom navrhuje převedení zaměstnanců školní jídelny 
k 1. 7. 2013 a přes prázdniny by došlo k úpravám kuchyně. Od září 2013 by byl spuštěn nový provoz. 
Z. Kříž – jak budou vypořádáni zaměstnanci, jedná se o organizační změny a podléhá jim placení 
odstupného. 
O. Štarha – většinou to bývá na základě dohody. 
 
R. Mach – přečetl svoje vyjádření k problémům vzniklým na ZŠ Tyršova Kuřim a požádal o zařazení 
mezi materiály RM. 
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Z jednání odešel v 15,15 hod. Mgr. R. Mach. 
 
 
 

3. Řešení situace na ZŠ Tyršova – napadení učitelky 
(Příloha č. 3, 3A – 3H, předkládá Mgr. Ing. D. Sukalovský) 
 
Na jednání se dostavil v 15,33 hod. Ing. R. Hanák a v Mgr. A. Trtílková – členové školské rady. 
 
Diskuse: 
O. Štarha – od školní inspekce nic nečekejme, vyjadřují se pouze ke školní výuce. 
D. Sukalovský – ale mohou prošetřit, jestli byla školní výuka zajištěna standardním způsobem. 
D. Sukalovský – byla svolána školská rada. Ptá se A. Trtílkové na nesrovnalosti v pořízeném zápise 
z jednání. 
A. Trtílková – v zápise bylo něco z toho, co bylo řečeno, opomenuto. 
R. Hanák – v zápise nebylo vše, co zaznělo z úst členů školské rady. 
D. Sukalovský – ptá se, zdali ředitel využil všechny svoje možnosti vedoucí k nápravě a jestli členové 
školské rady nenabyli dojmu, že ředitel něco zanedbal? 
R. Hanák – po linii pracovně právní není nic známo o úrazu. Dle neschopenky byl zaznamenán 
pracovní úraz a úraz způsobený třetí osobou. Ptal se, jak ředitel jako zaměstnavatel zaznamenal úraz. 
Bylo mu sděleno, že o úrazu pan ředitel nic nevěděl. Až druhý den se mu dostala informace, že 
P. Sýsová sdělila, kdy, kde a jak se úraz stal. 
A. Trtílková – ředitel nic neřeší, čeká, až co s tím udělá policie. Odborného pracovníka dal na zástup 
až po 1,5 měsíci. Zdůvodnil to tím, že P. Sýsová uváděla, že už přijde, ale nepřišla. 
D. Sukalovský – jaké si myslíte, že jsou příčiny a důvody incidentu? 
A. Trtílková – z doslechu ví o napjaté situaci na škole. K větším problémům začalo docházet po 
nástupu paní Plchotové. Ale osobní zkušenost nemá. Nelíbí se jí, že se situace dotkla dětí. 
R. Hanák – má pocit, že ředitel situaci neřeší. Měl udělat pohovor s oběma účastnicemi incidentu, 
potom měl nějak rozhodnout. Mohl je např. finančně postihnout. 
D. Sukalovský – máte opravdu informace, že se děti ze školy odhlašují? 
J. Koláček – z jakého důvodu? 
A. Trtílková – ano, a to kvůli celkové situaci ve škole. 
O. Štarha – volala mu opakovaně jedna matka, ptala se, jak to řešíme, a říkala, že zvažují, že dítě 
odhlásí. 
R. Hanák – nezná paní učitelku Plchotovou a paní učitelku Sýsovou zná jen z tanečního kroužku, kde 
vedla vnučku. Děti ji měly rády. 
D. Sukalovský – ptá se obou členů školské rady, jak by dle jejich názoru měla RM postupovat? 
A. Trtílková – pan ředitel situaci zlehčuje, trpělivost ale dochází. 
R. Hanák – kdyby byl ředitel schopen navrhnout zásadní opatření, situace by se vyřešila. 
Z. Kříž – příbuzenské poměry na pracovišti jsou velkým problémem. 
A. Trtílková – ředitel k řešení situace přistupuje laxně, chyb už ze strany ředitele bylo mnoho. 
 
 
Z jednání odešel v 15,58 hod. Ing. R. Hanák a Mgr. A. Trtílková. 
 
 
Na jednání se dostavila v 16,02 hod. Mgr. H. Němcová – referentka KÚ – školství. 
 
 
D. Sukalovský – ptá se na názor na konání ředitele, co ví o celkové situaci ve škole? Jaké jsou příčiny 
konfliktu? 
Mgr. H. Němcová – po personální stránce je nižší stupeň obsazen kvalifikovanými pracovníky, na 
vyšším stupni to je horší. Mělo by zde být méně pedagogů než je v současném stavu. Obzvlášť 
s výukou angličtiny nejsou rodiče spokojeni. Aprobované učitelky neučí jazyk, ale učí jiné předměty 
jako tělesnou výchovu a hodin jazyku mají minimálně. V roce 2011 došlo v prvním ¾ roku 
k přečerpání mzdových nákladů o 2,75 úvazku, než bylo ministerstvem schváleno. Několikrát na to 
upozorňovala. Ke konci roku toto ale pan ředitel dorovnal, neví jakým způsobem, pravděpodobně 
z rezervního fondu. Jakákoliv osobní spolupráce s panem ředitelem je velmi problematická. 
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O. Štarha – žádá o porovnání s ostatními řediteli a ptá se, zda má na všechny stejné požadavky? 
Jaké jsou přístupy ředitelů? 
Mgr. H. Němcová – ano, má opravdu na všechny stejné požadavky. 
D. Sukalovský – jak se H. Němcové jeví dlouhodobá atmosféra na ZŠ Komenského, jaký má na toto 
názor? 
Mgr. H. Němcová – v roce 2009-2010 odešlo větší množství vychovatelů a učitelů. Atmosféra byla a je 
špatná a je daná špatným řízením ředitele a neřeším situace již v začátku. 
D. Sukalovský – jaká je funkce vedoucího učitele? 
Mgr. H. Němcová – legislativně taková funkce neexistuje. Jinými slovy se jedná o funkci zástupce 
ředitele. 
D. Sukalovský - jaké má vedoucí učitel pravomoci? 
Mgr. H. Němcová – měly by být dány minimálně v pracovní náplni, ale v žádném případě nepřebírá 
odpovědnost za ředitele. 
D. Sukalovský – žádá získat pracovní smlouvu vedoucího učitele na ZŠ Komenského. Jak byla ve 
třídě zajištěna náhradní výuka? 
Mgr. H. Němcová – do 14. 1. 2013 byla zajištěna družinářkami, které nemají kvalifikaci pro výuku na 1. 
stupni. Od 15. 1. supluje kvalifikovaná učitelka J. Dvořáková. Vzhledem k tomu, že působila na škole 
jako asistentka pedagoga pro žáka druhé třídy, měla být změněna pracovní smlouva, ve které mělo 
dojít ke změně pracovních povinností a ohodnocení. Poté by mělo dojít k vyřešení náhradního 
asistenta pedagoga pro žáka. 
Z. Kříž – jak je placena tato služba? Nyní není vyplácena? 
Mgr. H. Němcová – je vyplácena pořád. Od včerejška nastoupila nová asistentka, ale 14 dní byla 
částka vyplácena neoprávněně. 
Mgr. H. Němcová – rodiče se několikrát obrátili na ředitele se žádostí o schůzku. První schůzka se 
konala 14. 1. 2013 a dne 28. 1. 2013 proběhla mimořádná schůzka za účasti pana ředitele 
a J. Koláčka jako zástupce zřizovatele. 
D. Sukalovský – koho požádáme o prošetření? 
Mgr. H. Němcová – byly osloveny téměř všechny orgány. Nyní by se zaměřila spíše na kontrolu využití 
finančních prostředků školou. Dále navrhuje požádat inspekci o prošetření zajištění školní výuky. 
 
 
Z jednání odešla v 16,30 hod. Mgr. H. Němcová. 
 
 
Na jednání se v 16,35 hod. dostavil Mgr. S. Plchot – ředitel ZŠ Tyršova v Kuřimi. 
 
 
D. Sukalovský – přivítal na jednání S. Plchota. Ptá se, jak byla zajištěna organizace výuky po dobu 
trvání pracovní neschopnosti paní učitelky P. Sýsové? 
S. Plchot – standardním způsobem. Jednalo se v podstatě o 14 dní výuky. Ze začátku nevěděli, jak 
dlouho bude pracovní neschopnost P. Sýsové trvat, proto ve třídě zastupovala vychovatelka. Když 
zjistil, že bude pracovní neschopnost delší dobu, tak pověřil zastupováním paní učitelku 
J. Dvořákovou, a to od 15. 1. 2013. 
Z. Kříž – nelíbí se mu uvedený důvod, že děti učí vychovatelka, protože děti zná. 
S. Plchot – aprobovaný pracovník se musí přijmout na dohodu. Protože počítal, že bude zástup na 
kratší dobu, tak se mu to zdálo zbytečné. Opravdu se to tak běžně dělá. 
D. Sukalovský – ptá se na informovanost rodičů především ohledně zajištění výuky ve třídě paní 
učitelky Sýsové. 
S. Plchot – v momentě, kdy věděl, že nastoupí paní učitelka Dvořáková, byla informována třídní 
důvěrnice, která měla rodiče informovat. 
D. Sukalovský – do 14. 1. 2013 nebyli rodiče informováni? 
S. Plchot – nějaké informace byly rozeslány mailem paní učitelkou Sýsovou. 
D. Sukalovský – nemyslí si, že je normální informovat rodiče přes třídního důvěrníka. 
D. Sukalovský – ptá se na informace o případných přijatých organizačních a personálních opatřeních. 
Není pravda, že není možné přijmout organizační opatření dříve, než skončí vyšetřování. Ptá se, zda 
to, že ředitel neudělal vůbec nic, je správný postup? 
S. Plchot – škola funguje, učí se. Je přesvědčený, že pravda vyjde najevo. Prioritou jsou děti a není 
pro drastické řešení situace v průběhu roku. Má ale řešení nachystané. 
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D. Sukalovský – situace je dlouhodobě špatná. Fluktuace zaměstnanců je vysoká. 
S. Plchot – nemyslí si, že jde o nestandardní stav. 
A. Zimmermannová – případ sice šetří policie, ale to nevylučuje řešení v pracovně právní rovině. 
Zákoník práce dává možnosti řešení. Ty nebyly využity? 
S. Plchot – záleží ale na tom, jestli se opravdu něco stalo. Není pravda to, co se povídá. 
A. Zimmermannová – nelze popřít, že se něco stalo. 
D. Sukalovský – nějaké svědectví ale je, a to od paní Vaškové. 
S. Plchot – má to jiné návaznosti na minulost. Svědectví je, ale zpochybňuje ho výpověď slečny 
Zedníkové. 
D. Sukalovský – kdo je slečna Zedníková? 
S. Plchot – studentka, která byla ve škole na praxi. 
A. Zimmermannová – výpovědi se nevylučují, nejsou uvedeny časové údaje. 
D. Sukalovský – někteří členové nesouhlasí se zápisem ze školské rady. Nebyly zaznamenány 
všechny řešené oblasti. Ptá se, zda paní Havlásková zápis s ředitelem konzultovala. 
S. Plchot – ne. Zápis mu poslal pan Hanák. To bylo poprvé, co se s ním setkal. Ale není si jistý, jestli 
mu paní Havlásková neposlala zápis v mailu. 
D. Sukalovský – byl do evidence zaznamenán pracovní úraz? 
S. Plchot – konzultoval to s právníky a nebyl. 
D. Sukalovský – dle svědectví se ředitel o incidentu dozvěděl okamžitě, jak se odehrál. Telefonicky ho 
kontaktovala P. Sýsová. Sice úraz nevyhodnotil jako pracovní, ale na základě oznámení musí jednat 
a zápis provést. 
S. Plchot – paní Sýsová mu volala, že s ním chce mluvit. Řekl jí, že tak učiní druhý den po nazdobení 
stánků na Mikulášském jarmarku. To bylo vše. 
D. Sukalovský – zaměstnavatel je povinen úraz evidovat a pokud bude vyhodnocen jako pracovní, 
potom hlásit. 
S. Plchot – pracovní neschopnost nahlásila paní Sýsová smskou zástupkyni a teprve ve středu 
doručila neschopenku. 
D. Sukalovský – ptá se na informace o dlouhodobých personálních vztazích na pracovišti ZŠ 
Komenského, je běžný tak velký personální pohyb na ZŠ? 
S. Plchot – pokud byly nějaké problémy, hned se řešily. Na ZŠ Komenského byla normální fluktuace. 
Některé učitelky odešly na mateřskou dovolenou, apod. Nemyslí si, že je to drastické, spíše šlo 
o demonstrativní odchody. 
 
Z jednání odešel v 16,57 hod. Mgr. S. Plchot. 
 
Přijaté usnesení: 56/2013 – RM bere na vědomí zprávu předloženou ředitelem Základní školy 

Kuřim, Tyršova 1255, okres Brno – venkov, příspěvková organizace, se sídlem 
Tyršova 1255, Kuřim, IČ 49457888, Mgr. S. Plchotem ze dne 21. 1. 2013. 

Hlasováno: pro 5. 
 
Přijaté usnesení: 57/2013 - RM ukládá starostovi města požádat Českou školní inspekci 

o prošetření postupu při zajištění náhradní výuky a zajištění asistenta pro žáka 
druhé třídy. 

Hlasováno: pro 5. 
 
Přijaté usnesení: 58/2013 - RM ukládá starostovi města zajistit mimořádnou inventarizaci u subjektu 

Základní škola Kuřim, Tyršova 1255, okres Brno – venkov, příspěvková 
organizace, se sídlem Tyršova 1255, Kuřim, IČ 49457888. 

Hlasováno: pro 5. 
 
Přijaté usnesení: 59/2013 - RM ukládá starostovi města zajistit prověření finančního hospodaření 

subjektu Základní škola Kuřim, Tyršova 1255, okres Brno – venkov, příspěvková 
organizace, se sídlem Tyršova 1255, Kuřim, IČ 49457888, s prostředky města. 

Hlasováno: pro 5. 
 
Přijaté usnesení: 60/2013 - RM ukládá starostovi města požádat odbor školství Krajského úřadu 

JMK o provedení kontroly hospodaření s finančními prostředky subjektu Základní 
škola Kuřim, Tyršova 1255, okres Brno – venkov, příspěvková organizace, se 
sídlem Tyršova 1255, Kuřim, IČ 49457888, ze státního rozpočtu. 

Hlasováno: pro 5. 
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Přijaté usnesení: 61/2013 - RM ukládá starostovi města požádat Oblastní inspektorát bezpečnosti 

práce o provedení kontroly a prověření postupu šetření úrazu P. Sýsové. 
Hlasováno: pro 5. 
 
 
 

4. Reakce s.r.o. – smlouva o umístění reklamního panelu 
(Příloha č. 4, 4A, 4B, 4C, předkládá Mgr. Ing. D. Sukalovský, zpracovala Ing. V. Fidrmucová) 
 
Město Kuřim na základě usn. RM č. 21/2010 ze dne 13. 1. 2010 uzavřelo smlouvu o umístění 
reklamního panelu na pozemku parc. č. 3000/2 v k. ú. Kuřim s firmou gromathic s.r.o. 
21/2010 
RM schvaluje uzavření smlouvy mezi městem Kuřim a společností gromathic s.r.o., se sídlem 
v Kuřimi, Blanenská 982, PSČ 664 34, IČ 60699426, ve věci instalace velkoplošného reklamního 
panelu o výměře 12,24 m

2
 na pozemku parc. č. 3000/2 k. ú. Kuřim za cenu 19.339,20 Kč/rok včetně 

DPH v cenách roku 2010 s roční valorizací na dobu neurčitou s tříměsíční výpovědní lhůtou. 
Dne 28. 1. 2013 požádal pan Pavel Valenta, jednatel obchodní firmy Reakce s.r.o. se sídlem 
Předklášteří, Ke Klínku 1313, o převedení smlouvy o umístění reklamního panelu z firmy gromathic 
s.r.o. na firmu Reakce s.r.o. neboť došlo k uzavření kupní smlouvy na prodej reklamního panelu, který 
je umístěn na městském pozemku parc. č. 3000/2 v k. ú. Kuřim – viz příloha A. 
OMP doporučuje s firmou gromathic s.r.o. ukončit smlouvu o umístění reklamního panelu ke dni 
28. 2. 2013 a s firmou Reakce s.r.o. uzavřít novou smlouvu o umístění reklamního panelu od 
1. 3. 2013 za stejných podmínek jak s firmou gromathic s.r.o., tj. za poplatek ve výši 20.836,20 Kč 
včetně DPH 21% (17.220,- Kč bez DPH + 3.306,20 Kč DPH 21%) v cenách roku 2013 s roční 
valorizací na dobu neurčitou s tříměsíční výpovědní lhůtou. 
 
Příloha A – situace v katastrální mapě 
Příloha B – návrh o ukončení smlouvy o umístění reklamního panelu 
Příloha C – návrh smlouvy o umístění reklamního panelu 
 
Přijaté usnesení: 62/2013 - RM schvaluje ukončení smlouvy o umístění reklamního panelu 

č. 2010/O/0005 mezi Městem Kuřim a společností gromathic s.r.o., se sídlem 
v Kuřimi, Blanenská 982, IČ 60699426, ve věci umístění reklamního panelu na 
pozemku parc. č. 3000/2, k. ú. Kuřim ke dni 28. 2. 2013. 

 
Přijaté usnesení: 63/2013 - RM schvaluje uzavření smlouvy mezi Městem Kuřim a společností 

Reakce s.r.o., se sídlem Předklášteří, Ke Klínku 1313, IČ 26882931, ve věci 
instalace velkoplošného reklamního panelu o výměře 12,24 m

2
 na pozemku parc. 

č. 3000/2 k. ú. Kuřim za poplatek ve výši 20.836,20 Kč/rok včetně DPH v cenách 
roku 2013 s roční valorizací na dobu neurčitou s tříměsíční výpovědní lhůtou. 

Bylo hlasováno pro obě usnesení společně: pro 5. 
 
 
 

5. Jana Jakešová – žádost o snížení nájmu 
(Příloha č. 5, předkládá Mgr. Ing. D. Sukalovský, zpracovala A. Janoušková a Mgr. P. Kavka) 
 
Paní Jana Jakešová, bytem xxxxxxxxxxxxxxxxxx Kuřim, IČ 74987356 je nájemcem nebytového 
prostoru v objektu kulturního domu v Kuřimi, kde provozuje prodejnu květin a dárkového zboží. 
Nájemní smlouva byla uzavřena dne 23. 10. 2009 za nájemné ve výši 100,- Kč/m

2
/měs. Díky 

každoroční valorizaci nájemného platí v současné době paní Jakešová nájemné ve výši cca 104,- 
Kč/m

2
/měs, které by mělo být během ledna opět valorizováno o míru inflace za rok 2012, tj. o 3,3%. 

Paní Jakešová má v poslední době problémy s řádným placením nájemného a záloh na služby 
spojené s užíváním nebytového prostoru. Přípisem ze dne 7. 1. 2013 požádala paní Jakešová 
o snížení nájmu v předmětném nebytovém prostoru. Navrhuje nájemné ve výši 80,- Kč/m

2
/měs. Svou 

žádost nijak nezdůvodnila. V minulosti ústně poukazovala zejména na náklady spojené s teplem, kdy 
vzhledem k prodávanému sortimentu (květiny) nevyužívá kapacitu radiátorů na maximum. Jelikož 
nikde v KD nejsou namontována samostatná měřidla, vyúčtovává se teplo podle podlahové plochy 
provozovny. Snížením výše nájemného by nájemce ušetřil ročně 16.416,- Kč. 
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Paní Jakešová má dle OF k 31. 12. 2012 dluh na nájemném ve výši xx,- Kč a na zálohách za služby 
ve výši xxxxxxx,- Kč. 
Stanovisko OMP: 
a) nájemné je podstatná náležitost příslušné smlouvy a s odkazem na stanovisko odboru dozoru 
a kontroly veřejné správy Ministerstva vnitra ČR doporučuje OMP v případě, že se rada města 
rozhodne žádosti vyhovět, vyhlásit nejprve záměr dle § 39 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, v němž 
město svůj záměr oznámí a každý se k němu bude moci vyjádřit nebo předložit výhodnější nabídku. 
Po jeho uveřejnění by bylo možné v případě, že k záměru nebudou dány připomínky, uzavřít dodatek 
k předmětné smlouvě. Tento postup posiluje právní jistotu obou smluvních stran. 
b) v případě snížení nájemného na výši požadovanou pí Jakešovou by došlo k disproporci nájemného 
v objektu KD, které je k dnešnímu dni průměrně 100,- Kč/m

2
/měs. (bez nově pronajaté restaurace). Je 

pak ke zvážení, zda celou situace neřešit v KD komplexněji např. ustoupením od letošní valorizace. 
 
Diskuse: 
Z. Kříž – nesouhlasí s navrženým usnesením. Je pro zrušení nájmu a vypsání nového výběrového 
řízení. 
D. Sukalovský – navrhuje připravit zrušení nájmu a vyhlášení nového záměru, bude-li s tím souhlasit 
nájemkyně. 
 
Návrh usnesení: RM schvaluje záměr na snížení nájemného ze stávající částky 104,- Kč/m

2
/měs. 

na 80,- Kč/m
2
/měs. v nebytovém prostoru (prodejna květin) umístěném v I. NP 

objektu č. p. 902 (KD Kuřim) na pozemku p. č. 1808 vše k. ú. Kuřim nájemci paní 
Janě Jakešové, bytem xxxxxxxxxxxxxxxxx Kuřim, IČ 74987356. 

Hlasováno: pro 0, proti 2 (Z. Kříž, D. Holman), zdrželi se 3 (D. Sukalovský, J. Koláček, 
O. Štarha). 
Usnesení nebylo přijato. 
 
 
 

5.1. Valorizace nájemného v roce 2013 
(Příloha č. 5, 5A, předkládá Mgr. Ing. D. Sukalovský, zpracoval Mgr. P. Kavka a A. Janoušková) 
 
Dne 10. 1. 2013 vyhlásil Český statistický úřad míru inflace za předchozí kalendářní rok a ta činí 3,3 
%. Město Kuřim je dle nájemních smluv oprávněno nájemné o tento inflační koeficient zvýšit. Odbor 
majetkoprávní i s ohledem na žádost pí Jakešové zpracoval radě města ke zvážení, zda neprominout 
letošní valorizaci všem nájemcům nebytových prostor jako výraz podpory podnikání. 
Přílohu materiálu tvoří seznam subjektů, kterých by se tato nevalorizace dotkla i s uspořenými 
částkami. 
Pokud RM schválí, že v roce 2013 se nájemné valorizovat nebude, je nutné částky představující rozdíl 
mezi nájemným v roce 2012 a 2013 zapsat do registru de minimis, neboť jde o veřejnou podporu. 
 
Příloha A – přehled nájemců 
 
 
Na jednání se dostavil v 17,39 hod. Mgr. P. Kavka – vedoucí odboru majetkoprávního. 
 
 
Přijaté usnesení: 64/2013 - RM schvaluje prominutí valorizace nájemného v roce 2013 nájemcům 

nebytových prostor dle přílohy. 
Hlasováno: pro 5. 
 
 
 

5.2. Úřad práce – záměr na pronájem nebytového prostoru 
(Příloha č. 5, předkládá Mgr. Ing. D. Sukalovský, zpracovala A. Janoušková) 
 
Úřad práce má od Města Kuřim pronajaté kanceláře v I. nadzemním podlaží budovy Městského úřadu 
Kuřim, a to kanceláře č. 115, 116 a 118. Vzhledem k tomu, že Policie ČR uvolnila mj. kancelář č. 114, 
projevil o tuto místnost zájem Úřad práce ČR; současně by Úřad práce ČR uvolnil kancelář č. 118. 
Tímto přesunem by byl Úřad práce ČR umístěn v zadní části I. nadzemního podlaží budovy 



 10 

Městského úřadu Kuřim. Kancelář č. 114 má výměru 15,12 m
2
, je o 0,54 m

2
 menší než kancelář 

č. 118. Kancelář je v současné době nevyužita a ani se nepočítá s jejím využitím pro potřeby města. 
OMP doporučuje kancelář č. 114 Úřadu práce ČR pronajmout, a to za stejných podmínek jako jsou 
pronajaty kanceláře č. 115 a č. 116, tj. nájemné ve výši 93,- 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. 
Před uzavřením smlouvy je nutné vyhlásit ve smyslu § 39 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, záměr na 
pronájem. 
 
Přijaté usnesení: 65/2013 - RM schvaluje záměr na pronájem nebytového prostoru (kancelář 

č. 114) o výměře 15,12 m
2
 umístěnou v I. nadzemním podlaží budovy č. p. 968 na 

pozemku p. č. 1742 vše k. ú. Kuřim, ve prospěch Česká republika - Úřad práce 
ČR, se sídlem Karlovo nám. 1359/1, Praha, IČ 72496991, za nájemné ve výši 93,- 
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. 
 
 
 

5.3. Renata Kučerová – schválení nájemní smlouvy 
(Příloha č. 5, předkládá Mgr. Ing. D. Sukalovský, vyřizuje A. Janoušková) 
 
Město Kuřim je většinový spoluvlastník družstevního bytu č. 15, v domě č. p. 853, na ul. Školní 
v Kuřimi. Podle pravidel stanovených pro poskytování dotací na výstavbu nájemních bytů a v souladu 
s uzavřenými smlouvami  o sdružení, o výstavbě a o převodu nemovitostí Město Kuřim jako 51 % 
vlastník stavby rozhoduje o budoucím pronájmu družstevních bytů členům družstva. 
 
Přijaté usnesení: 66/2013 - RM bere na vědomí uzavření „Smlouvy o převodu členských práv 

a povinností“ spojených s členstvím v bytovém družstvu mezi panem Jiřím 
Novotným, bytem xxxxxxxxxxx 664 34 Kuřim, a paní Renatou Kučerovou, bytem 
xxxxxxxxxxxxxx 664 34 Kuřim, a schvaluje budoucí pronájem bytové jednotky 
č. 853/15 členu Bytového družstva Školní, družstvo se sídlem Školní 851, 664 34 
Kuřim, IČ 26283778 – Renatě Kučerové, bytem xxxxxxxxxxxxxxx 664 34 Kuřim. 

Hlasováno: pro 5. 
 
 
 

5.4. Manželé Šudomovi – prominutí poplatku z prodlení 
(Příloha č. 5, předkládá Mgr. Ing. D. Sukalovský, zpracovala A. Janoušková) 
 

Manželé Jaroslav a Monika Šudomovi jsou nájemci obecního bytu č. xxxxxx o velikosti 2+1, který je 
umístěn ve II. nadzemním podlaží bytového domu č. xxxxxxx v ul. xxxxxxxxxxx Kuřim. V současné 
době je nájemní smlouva s manž. Šudomovými uzavírána vždy na dobu určitou tří měsíců. 
S manž. Šudomovými je uzavřen splátkový kalendář na uhrazení poplatku z prodlení související 
s nájmem bytu č. xxxx, který ke dni 26. 3. 2012 činil částku xxxxxx,- Kč. Výše měsíční splátky činí 
xxxxxx,- Kč. Manž. Šudomovi dnem 23. 1. 2013 uhradili ½ poplatku z prodlení; současně požádali 
o prominutí druhé poloviny poplatku z prodlení. OMP z důvodu aktivního přístupu nájemců 
a pravidelného splácení splátkového kalendáře doporučuje žádosti vyhovět a nájemcům druhou 
polovinu dlužné částky prominout. 
 
Přijaté usnesení: 67/2013 - RM schvaluje prominutí ½ poplatku z prodlení z dlužného nájemného 

k bytu č. xxxxxx ve výši xxxxxxx,- Kč manželům Jaroslavu a Monice Šudomovým, 
trvale bytem xxxxxxxxxxxxxxxxxxx Kuřim. 

Hlasováno: pro 5. 
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5.5. Nájem nebytového prostoru v KD Kuřim 
(Příloha č. 5, 5B, předkládá Mgr. Ing. D. Sukalovský, zpracovala A. Janoušková) 
 
Dne 23. 1. 2013 v 16:15 hodin skončila lhůta pro podání nabídek ve věci pronájmu nebytového 
prostoru (bývalý kosmetický salón) umístěného v I. nadzemním podlaží budovy č. p. 902 na nám. 
Osvobození (KD Kuřim). V této lhůtě byla podána pouze jedna nabídka. Nabídku podala paní Alena 
Bartáková, bytem xxxxxxxxxxxxxxxx Kuřim, IČ 01340361. 
Téhož dne proběhlo veřejné otevření předložené nabídky. Paní Bartáková by nebytový prostor využila 
pro prodej nového dětského zboží. Součástí sortimentu by bylo nové oblečení od kojeneckých 
velikostí až po největší dětské velikosti; nejednalo by se o značkové zboží, ceny by byly přijatelné pro 
široký okruh zákazníků. Nabízí nájemné ve výši 80,- Kč/m

2
/měs. Z výpisu z živnostenského rejstříku 

vyplývá, že živnostenské oprávnění paní Bartákové vzniklo teprve 14. 1. 2013. 
Naskenovaná nabídka uchazeče byla členům rady města rozeslána e-mailem dne 24. 1. 2013. 
Nikdo jiný o nabízený nebytový prostor neprojevil zájem, tudíž nabídku nelze srovnávat. Pokud jde 
o nabídnutou výši nájemného, OMP uvádí, že paní Bartáková nabídla minimální požadované 
nájemné, v rámci KD Kuřim je nabídnutá částka nižší, než mají v současné době ostatní nájemci. 
 
Příloha B – návrh nájemní smlouvy 
 
Přijaté usnesení: 68/2013 - RM schvaluje uzavření nájemní smlouvy, jejímž předmětem je nájem 

nebytového prostoru (bývalý kosmetický salón) o výměře 25 m
2
 umístěného 

v I. nadzemním podlaží budovy č. p. 902 (KD Kuřim) na pozemku p. č. 1808 
vše k. ú. Kuřim, s paní Alenou Bartákovou, trvale bytem xxxxxxxxxxxxxxxxx Kuřim, 
IČ 01340361, na dobu neurčitou s tříměsíční výpovědní lhůtou za nájemné ve výši 
80,- Kč/m

2
/měs. + zálohy na služby s roční valorizací podle míry inflace. 

Hlasováno: pro 5. 
 
 
 

5.6. Věra Fialová – žádost o prodloužení nájmu 
(Příloha č. 5, předkládá Mgr. Ing. D. Sukalovský, zpracovala A. Janoušková) 
 
Paní Věra Fialová byla dle nájemní smlouvy č. 2012/O/0010 ze dne 29. 2. 2012 nájemcem 
nebytového prostoru umístěného ve II. NP objektu č. p. 950, ul. Jungmannova, Kuřim, a to místnosti 
č. 2 o celkové výměře 12,3 m

2
. Nájemní smlouva byla uzavřena na dobu určitou od 1. 3. 2012 do 

30. 6. 2012. Následně dodatkem č. 1 byla doba nájmu prodloužena do 31. 12. 2012. 
OMP vyzval paní Fialovou k vyklizení předmětného nebytového prostoru. Paní Fialová však 
nesouhlasí s vyklizením a 8. 1. 2013 předložila žádost o prodloužení nájmu na dobu neurčitou. Jelikož 
nájemní smlouva ke dni 31. 12. 2012 skončila, nelze vzniklou situaci již ošetřit dodatkem ke smlouvě. 
OMP doporučuje vyhlásit ve smyslu § 39 zák. č. 128/2000 Sb., o obcích, záměr na pronájem 
předmětného nebytového prostoru. 
 
Přijaté usnesení: 69/2013 - RM schvaluje záměr na pronájem nebytového prostoru č. 2 o výměře 

12,3 m
2
 umístěného v II. NP objektu č. p. 950 na ul. Jungmannova v Kuřimi paní 

Věře Fialové, trvale bytem xxxxxxxxxxxxx Brno, IČ 18141544, na dobu neurčitou 
za nájemné ve výši 128,- Kč/m

2
/měs. + paušální poplatek na služby ve výši 75,- 

Kč/m
2
/měs. + 21 % DPH. 

Hlasováno: pro 5. 
 
 
 

25. FUERTES DEVELOPMENT s.r.o. – dodatky ke smlouvám 
o zřízení VB a smlouva o právu provést stavbu 
(Příloha č. 25, 25A, 25B, 25C, předkládá Mgr. Ing. D. Sukalovský, zpracoval Mgr. P. Kavka) 
 
Dne 21. 1. 2013 projednala RM zřízení věcných břemen v souvislosti s budováním centra obchodu 
a služeb (TESCO). V této souvislosti byla přijata následující usnesení: 
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51/2013 
RM schvaluje zřízení věcného břemene ve prospěch Města Kuřimi, se sídlem Jungmannova 968, 
PSČ 664 34 Kuřim, IČ 00281964, jako 1. oprávněného a společnosti Brněnské vodárny a kanalizace, 
a.s., se sídlem Brno, Hybešova 254/16, PSČ 657 33, IČ 46347275, jako 2. oprávněného z věcného 
břemene ve věci „prodloužení vodovodního řadu“ na pozemku parc. č. 2990 v k. ú. Kuřim (dle GP 
2885-2271/2012 nově označený jako pozemek p. č. 2990/1 k. ú. Kuřim). Do doby uzavření smlouvy 
o zřízení věcného břemene bude uzavřena smlouva o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene 
s firmou FUERTES DEVELOPMENT s.r.o., se sídlem Tleskačova 1660, PSČ 664 00 Brno, 
IČ 26893223. Věcné břemeno bude zřízeno bezúplatně, na dobu neurčitou. 
 
52/2013 
RM schvaluje zřízení věcného břemene ve prospěch FUERTES DEVELOPMENT s.r.o., se sídlem 
Tleskačova 1660, PSČ 664 00 Brno, IČ 26893223, na pozemcích p. č. 2136, p. č. 2219/19, p. č. 2988, 
p. č. 2989/2, p. č. 2990, p. č. 2991/2, p. č. 2994/16 vše k. ú. Kuřim. Do doby uzavření smlouvy 
o zřízení věcného břemene bude uzavřena smlouva o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene. 
Věcné břemeno bude zřízeno na dobu neurčitou, pro telefonní přípojku za 100,- Kč/bm, pro ostatní 
omezení bezúplatně. 
 
Dne 5. 2. 2013 požádal zástupce společnosti FUERTES DEVELOPMENT s.r.o. o uzavření dodatků 
k těmto smlouvám spočívající ve specifikaci lhůt, kdy má být smlouva o zřízení VB uzavřena 
a v úplatnosti všech věcných břemen, která jsou dohodnuta na 100,- Kč. Dále bylo požádáno o 
uzavření smlouvy o právu provést stavbu v souvislosti s budováním centra obchodu a služeb 
(TESCO). 
 
Přílohy: 
- dodatek č. 1 ke smlouvě BVB-Kuřim-2/2013 
- dodatek č. 2 ke smlouvě BVB-Kuřim-3/2013 
- smlouva o právu provést stavbu 
 
Přijaté usnesení: 70/2013 - RM schvaluje uzavření dodatku č. 1 ke smlouvě č. j. BVB-Kuřim-2/2013 

se společností FUERTES DEVELOPMENT, s.r.o., se sídlem Kuřim, Tleskačova 
1660, Kuřim, IČ 26893223, spočívající v úpravě termínu uzavření smlouvy 
o zřízení věcného břemene a v úpravě výše úplaty. 

 
Přijaté usnesení: 71/2013 - RM schvaluje uzavření dodatku č. 1 ke smlouvě č. j. BVB-Kuřim-3/2013 

se společností FUERTES DEVELOPMENT, s.r.o., se sídlem Kuřim, Tleskačova 
1660, Kuřim, IČ 26893223, spočívající v úpravě termínu uzavření smlouvy 
o zřízení věcného břemene. 

 
Přijaté usnesení: 72/2013 - RM schvaluje uzavření smlouvy o právu provést stavbu se společností 

FUERTES DEVELOPMENT, s.r.o., se sídlem Kuřim, Tleskačova 1660, Kuřim, IČ 
26893223, v souvislosti s budováním centra obchodu a služeb. 

Bylo hlasováno o všech usneseních společně: pro 5. 
 
 
Z jednání odešel v 17,51 hod. Mgr. P. Kavka. 
 
 
 

6. Výběrové řízení „Přechod pro chodce na ul. Legionářské u DDM 
v Kuřimi“ 
Rozhodnutí o přidělení zakázky města Kuřimi 
Název (předmět) zakázky: „Přechod pro chodce na ul. Legionářské u DDM v Kuřimi“ 
Evidenční číslo v knize zakázek: D - OIRR-2012-004 
Zajišťující odbor (ZO):   OI 
Zajištěno v rozpočtu města:  1 100 000,- Kč 
(Příloha č. 6, 6A, 6B, 6C, předkládá Ing. O. Štarha, zpracovala Ing. J. Honců) 
 
Podle vnitřní směrnice Rady města Kuřim č. 1/2009/RM o veřejných zakázkách, bylo zajišťujícím 
odborem realizováno zadávací řízení na zakázku malého rozsahu na stavební práce s názvem 
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„Přechod pro chodce na ul. Legionářské u DDM v Kuřimi“. Jedná o zakázku v limitu od 500 tis. Kč, 
Rozpočtová cena v projektu je 898.655,09 Kč bez DPH. 
Výzva byla zveřejněna na webových stránkách města dne 11. 12. 2012 a sejmuta dne 15. 1. 2013. Na 
výzvu bylo upozorněno e-mailem celkem 8 firem. 
Hodnotící komise se sešla dne 15. 1. 2013 na prvním jednání, na kterém provedla otevření obálek 
s nabídkami a po té kontrolu úplnosti a posouzení nabídek. Jediným hodnotícím kritériem byla cena. 
V lhůtě pro odevzdání nabídek byly odevzdány celkem dvě nabídky fy SWIETELSKY a EUROVIA. 
Na základě zhodnocení získaných nabídek je výběrovou komisí doporučena Radě města nejvhodnější 
nabídka firmy EUROVIA CS, a.s., odštěpný závod oblast Morava se sídlem Vídeňská 104, PSČ 
619 00 Brno, IČ 452 749 24, která předložila nejvhodnější nabídku v celkové hodnotě 729.929,32 Kč 
bez DPH. 
 
Příloha:  Zpráva o posouzení a hodnocení nabídek + protokol o otevírání obálek + kontrola úplnosti 

nabídek 
 
Přijaté usnesení: 73/2013 - RM souhlasí s výsledkem hodnocení uvedeným ve zprávě o posouzení 

a hodnocení nabídek na zakázku malého rozsahu na stavební práce „Přechod pro 
chodce na ul. Legionářské u DDM v Kuřimi“ a souhlasí s uzavřením smlouvy o dílo 
se společností EUROVIA CS, a.s., odštěpný závod oblast Morava, se sídlem 
Vídeňská 104, PSČ 619 00 Brno, IČ 452 749 24, která předložila nejvhodnější 
nabídku v celkové hodnotě 729.929,32 Kč bez DPH. 

Hlasováno: pro 5. 
 
 
 

7. Výběrové řízení: „Úpravy interiéru veřejných prostor radnice 
v Kuřimi“ 
Rozhodnutí o přidělení zakázky města Kuřimi 
Název (předmět) zakázky: „Úpravy interiéru veřejných prostor radnice v Kuřimi“ 
Evidenční číslo v knize zakázek: D - OIRR-2012-004 
Zajišťující odbor (ZO):   OI 
Zajištěno v rozpočtu města:  1 000 000,- Kč  
(Příloha č. 7, 7A, 7B, 7C, předkládá Ing. O. Štarha, zpracovala Ing. J. Honců) 
 
Podle vnitřní směrnice Rady města Kuřim č. 1/2009/RM o veřejných zakázkách, bylo zajišťujícím 
odborem realizováno zadávací řízení na zakázku malého rozsahu na stavební práce s názvem 
„Úpravy interiéru veřejných prostor radnice v Kuřimi“. Jedná o zakázku v limitu od 500 tis. Kč, 
rozpočtová cena stavebních prací v projektu je 795 847 Kč bez DPH, tyto práce byly zadávány 
v zadávacím řízení mimo elektroinstalace. 
Výzva byla zveřejněna na webových stránkách města dne 10. 12. 2012 a sejmuta dne 16. 1. 2013. Na 
výzvu bylo upozorněno e-mailem celkem 6 firem. 
Hodnotící komise se sešla dne 16. 1. 2013 na prvním jednání, na kterém provedla otevření obálek 
s nabídkami a po té kontrolu úplnosti a prostudování nabídek. Jednoho uchazeče komise navrhla 
vyřadit pro nesplnění kvalifikačního předpokladu o rozsahu subdodávek a navíc tento uchazeč 
předložil mimořádně nízkou nabídkovou cenu, která byla nižší o 36 % vůči původní rozpočtové ceně. 
Po posouzení nabídek tedy zbyli pouze dva uchazeči, jejichž nabídky se lišily především v ceně za 
dodávku interiéru. Proto komise uložila prověřit subdodávku interiéru a na druhém jednání dne 
29. 1. 2013 provedla návrh na výběr zhotovitele. Jediným hodnotícím kritériem byla cena. 
Na základě zhodnocení získaných nabídek je výběrovou komisí doporučena Radě města nejvhodnější 
nabídka firmy PRIVILEG spol. s.r.o., Brno, Bezručova 17a, IČ 479 10 976, která předložila 
nejvhodnější nabídku v celkové hodnotě 674 709,- Kč bez DPH. 
 
Příloha: 
- zpráva o posouzení a hodnocení nabídek z 1. jednání vč. kontroly úplnosti nabídek 
- zpráva o posouzení a hodnocení nabídek z 2. jednání vč. kontroly úplnosti nabídek 
- protokol o otevírání obálek 
 
Přijaté usnesení: 74/2013 - RM souhlasí s výsledkem hodnocení uvedeným ve zprávě o posouzení 

a hodnocení nabídek na zakázku malého rozsahu na stavební práce „Úpravy 
interiéru veřejných prostor radnice v Kuřimi“ a souhlasí s uzavřením smlouvy 
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o dílo se společností PRIVILEG spol. s.r.o., Brno, Bezručova 17a, IČ 479 10 976, 
která předložila nejvhodnější nabídku v celkové hodnotě 674 709,- Kč bez DPH. 

Hlasováno: pro 5. 
 
 
 

8. Dodávka „Vyvolávací systém pro odbor dopravy a kontaktního 
pracoviště Czech POINT“ 
Výběr dodavatele veřejné zakázky města Kuřimi 
Název (předmět) zakázky: Dodávka „Vyvolávací systém pro odbor dopravy a kontaktního 

pracoviště Czech POINT“ 
Zajišťující odbor (ZO):  KÚ 
(Příloha. č. 8, předkládá Mgr. Ing. D. Sukalovský, zpracoval R. Jízdný) 
 
Podle vnitřní směrnice Rady města Kuřim č.1/2009/RM o veřejných zakázkách, bylo zajišťujícím 
odborem (OI) realizováno zadávací řízení na zakázku malého rozsahu na stavební práce s názvem 
„Úpravy interiéru veřejných prostor radnice v Kuřimi“. Mimo tuto zakázku je potřeba pro kompletní 
dokončení tohoto díla realizovat zakázku na dodávku „Vyvolávacího systému pro odbor dopravy 
a kontaktního pracoviště Czech POINT“ Na základě dobrých zkušeností se stávajícím dodavatelem 
vyvolávacího systému (společností Kadlec – elektronika, s.r.o. IČ:25518402) a jeho bezproblémovým 
dlouholetým servisem doporučujeme RM udělit výjimku a schválit téhož dodavatele bez výběrového 
řízení. Jedná se o celkovou částku 169 101,- Kč bez DPH, 204 612 Kč s DPH. 
Předpokládá se, že stávající vyvolávací systém bude odborně demontován a znovu použit 
v kancelářích pracoviště Úřadu práce v budově úřadu. 
 
Nejde zde o zjednodušení práce ale o praktické důvody: 

- časovou návaznost na postup celé stavby a hladký průběh výkonu dopravních agend 
a agendy CzechPOINT v novém pracovním uspořádání 

- přímo ověřené dobré zkušenosti při minulé realizaci tohoto dodavatele, provozu a servisu 
vyvolávacího systému 

- schopnost dodavatele ctít daný termín, musí mít čas na jeho výrobu 
- pozdější servis obou vyvolávacích systému bude zajišťovat jen jeden dodavatel 
- pobočka firmy ve městě Kuřim a od toho odvíjející se rychlost servisního zásahu dle 

momentální potřeby 
- podobná logika ovládání a provedení komponentů, jako u využívaného systému z toho 

plynoucí menší náročnost na školení uživatelů, rychlejší zavedení do běžného provozu 
- jednoduchá a snadná rozšiřitelnost tohoto systému až na 250 pracovišť 
- rozšíření standardní servisní lhůty 24 měsíců o dalších 24 měsíců na servisní práce zdarma, 

účtován by byl pouze materiál spotřebovaných náhradních dílů. 
 
Tato nabídka byla postavena jako maximální varianta. Přesný rozsah zakázky bude ještě upraven dle 
skutečných potřeb vzhledem nákladům, které máme na celou zakázku přiděleny. Uvedená cena se 
uvažuje jako maximální možná a nepřekročitelná. 
 
Diskuse: 
A. Zimmermannová – důvodem, proč je zakázka bez výběrového řízení je, že stávající systém od 
tohoto dodavatele je již na MěÚ nainstalován a funguje bez problémů. 
D. Holman – nesouhlasí. 
 
Přijaté usnesení: 75/2013 - RM schvaluje zhotovitele na dodávku a montáž zakázky „Vyvolávací 

systém pro odbor dopravy a kontaktního pracoviště Czech POINT“ - společnost 
Kadlec – elektronika, s.r.o. Hviezdoslavova 1335/55E, PSČ 627 00, Brno – Slatina. 

Hlasováno: pro 4, proti 1 (D. Holman). 
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9. Smlouva o napojení a umístění reklamy – RAŠINO, a.s. 
(Příloha č. 9, 9A, předkládá Ing. O. Štarha, zpracovala Mgr. D. Montagová) 
 
Smlouva o napojení a umístění reklamy nahrazuje dohodu č. 27/2002 o napojení reklamy na těleso 
veřejného osvětlení v Kuřimi s firmou RAŠINO, spol. s r.o., která zanikla. Jednou ze dvou právních 
nástupců se stala společnost RAŠINO, a.s., která na sebe bere práva a povinnosti plynoucí z této 
dohody. 
 
Příloha: Smlouva o napojení a umístění reklamy 
 
Přijaté usnesení: 76/2013 - RM schvaluje uzavření smlouvy o napojení a umístění reklamy se 

společností RAŠINO, a.s., se sídlem Jihlavská 656/2, 625 00 Brno-Bohunice, IČ 
27752747, za cenu 4.649,- Kč/rok s roční valorizací. 

Hlasováno: pro 5. 
 
 
 

10. Smlouva o umístění reklamy na silničním zábradlí 
(Příloha č. 10, 10A, předkládá Ing. O. Štarha, zpracovala Mgr. D. Montagová) 
 
Pan Pavel Synek podal za společnost SteSy Corporation, s.r.o. se sídlem 664 24 Drásov 318, IČ 
28336453, žádost o umístění reklamní plochy v rozsahu 1 pole silničního zábradlí v Kuřimi, nám. 1. 
května v počtu 1 ks. Reklamní plochu žádá umístit od 1. 3. 2013 do 28. 2. 2014. Celková cena byla 
stanovena dle usnesení RM č. 414/2012 ze dne 25. 7. 2012 (cena za užití plochy 400,-Kč/1 pole/1 
měsíc) na 5.808,- Kč (vč. DPH) 
 
Příloha: Smlouva o umístění reklamy na silničním zábradlí 
 
Přijaté usnesení: 77/2013 - RM schvaluje uzavření smlouvy o umístění reklamy na silničním 

zábradlí v Kuřimi, nám. 1. května, se společností SteSy Corporation, s.r.o. se 
sídlem 664 24 Drásov 318, IČ 28336453. Reklamní tabule v počtu 1ks bude 
umístěna v rozsahu 1 pole na dobu od 1. 3. 2013 do 28. 2. 2014 za cenu 5.808,- 
Kč. 

Hlasováno: pro 5. 
 
 
Z jednání odešel J. Koláček. 
 
 
 

17. Zpráva o činnosti Odboru dopravy za rok 2012 
(Příloha č. 17, 17A, předkládá Mgr. A. Zimmermannová, zpracoval Ing. J. Kovář) 
 
Odbor dopravy v roce 2012 plnil úkoly v souladu s organizačním řádem a platnými zákonnými 
předpisy. 
V jeho činnosti v průběhu roku 2012 nevznikly žádné závažné problémy. Podrobnosti o celé činnosti 
odboru dopravy jsou v příloze tohoto příspěvku. 
 
Příloha: Zpráva o činnost odboru dopravy v roce 2012 s výhledem na nejdůležitější úkoly pro rok 

2013. 
 
Přijaté usnesení: 78/2013 - RM bere na vědomí „Zprávu o činnosti odboru dopravy za rok 2012“. 
Hlasováno: pro 4, nepřítomen 1 (J. Koláček). 
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16. Portál jednotek Sboru dobrovolných hasičů 
(Příloha č. 16, 16A, předkládá Mgr. Ing. D. Sukalovský, zpracoval Mgr. R. Novák, DiS.) 
 
V současné době probíhá testovací provoz SW Portál jednotek Sboru dobrovolných hasičů, který má 
jednotkám usnadnit správu samotné jednotky a komunikaci s Hasičským záchranným sborem JMK 
(spojení, složení JSDH, …) Tento systém bude fungovat do 30. 6. 2013 zcela zdarma, následně 
budou uživatelé systému informování o dalších podmínkách provozu. 
 
Příloha: Licenční smlouva 
 
 
Na jednání se dostavil J. Koláček. 
 
 
Přijaté usnesení: 79/2013 - RM souhlasí s uzavřením Licenční smlouvy pro testování SW Portál 

jednotek Sboru dobrovolných hasičů s firmou RCS Kladno, s.r.o., sídlo Mánesova 
1772, 272 01 Kladno, IČ 63495295. 

Hlasováno: pro 5. 
 
 
 

12. Uzavírání dohod o výkonu pěstounské péče v souladu 
s ustanovením § 47b a 47c zákona č. 359/1999 Sb., o sociálně-
právní ochraně dětí, ve znění pozdějších předpisů 
(Příloha č. 12, 12A, předkládá J. Koláček, zpracovala Bc. T. Sojková) 
 
S účinností od 1. 1. 2013 došlo k významným změnám v oblasti výkonu sociálně-právní ochrany dětí 
v souvislosti s novelou zákona č. 359/1999 Sb., o sociálně-právní ochraně dětí (dále jen zákon 
o SPOD). 
Nejzásadnější změny probíhají v oblasti náhradní rodinné péče, zejména pěstounské péče. 
Od 1. 1. 2013 v souladu s ust. § 47b citovaného zákona obecní úřad obce s rozšířenou působností, 
v jehož obvodu má trvalý pobyt osoba pečující nebo osoba v evidenci, navrhne této osobě uzavření 
dohody o výkonu pěstounské péče, která upraví podrobnosti ohledně výkonu práv a povinností 
založených v § 47a citovaného zákona. Pečující osoba může také uzavřít dohodu o výkonu 
pěstounské péče s jiným obecním úřadem obce s rozšířenou působností, v jehož obvodu nemá osoba 
pečující trvalý pobyt, a to se souhlasem obecního úřadu obce s rozšířenou působností místně 
příslušným. 
Pokud nebude dohoda o výkonu pěstounské péče uzavřena do 30 dnů ode dne nabytí právní moci 
rozhodnutí příslušného orgánu o svěření prvního dítěte do péče osoby pečující nebo rozhodnutí 
o zařazení osoby v evidenci do evidence osob, které mohou vykonávat pěstounskou péči na 
přechodnou dobu, obecní úřad obce s rozšířenou působností, v jehož obvodu má osoba pečující nebo 
osoba v evidenci trvalý pobyt, upraví podrobnosti ohledně výkonu práv a povinností, založených 
v § 47a  zákona o SPOD, svým rozhodnutím. 
Jde tedy o nový postup a zásadní změnu v oblasti výkonu pěstounské péče.  
Pokud se týká osob, které již před 1. 1. 2013 vykonávaly pěstounskou péči, je nutné s těmito osobami 
také uzavřít dohody nebo zahájit správní řízení v termínu do 30. 6. 2013. Odbor sociálních věcí 
a prevence eviduje v současné době 15 dětí v pěstounské péči ve správním obvodu města Kuřimi. 
S pěstouny budou pravidelně a soustavně pracovat sociální pracovnice odboru sociálních věcí 
a prevence, které splňují kvalifikační předpoklady pro výkon sociálně-právní ochrany dětí. 
Obecní úřad obce s rozšířenou působností má, v souladu s ust. § 47d zákona o SPOD, nárok na 
státní příspěvek na výkon pěstounské péče za uzavření dohody o výkonu pěstounské péče nebo 
vydání správního rozhodnutí, a to ve výši 48.000 Kč za kalendářní rok. 
O přiznání státního příspěvku na výkon pěstounské péče rozhoduje krajská pobočka ÚP. Příspěvek je 
určen na pokrytí nákladů vynakládaných na zajišťování pomoci osobám pečujícím, osobám v evidenci 
nebo svěřeným dětem a na provádění dohledu nad pěstounskou péčí. 
Dohody s osobami vykonávajícími pěstounskou péči a správní rozhodnutí bude schvalovat 
a podepisovat za orgán sociálně-právní ochrany dětí Bc. Taťána Sojková, vedoucí OSVP. 
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Příloha: Návrh dohody o výkonu pěstounské péče, která bude individuálně doplňována podle specifik 

jednotlivých případů 
 
Přijaté usnesení: 80/2013 - RM souhlasí s uzavíráním dohod o výkonu pěstounské péče v souladu 

s příslušnými ustanoveními zákona č. 359/199 Sb., o sociálně-právní ochraně dětí, 
ve znění pozdějších předpisů, mezi Městským úřadem Kuřim a osobami 
pečujícími. 

 
Přijaté usnesení: 81/2013 - RM pověřuje uzavíráním a podpisem dohod o výkonu pěstounské péče 

za Městský úřad Kuřim Bc. Taťánu Sojkovou, vedoucí OSVP. 
Bylo hlasováno pro obě usnesení společně: pro 5. 
 
 
 

13. Termín podávání žádostí o přijetí dítěte k předškolnímu 
vzdělávání a návrh kritérií pro přijímání 
(Příloha č. 13, 13A, 13B, předkládá J. Koláček, zpracovala Mgr. H. Němcová) 
 
Dle § 34 odst. 3 a 4 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném 
a jiném vzdělávání, ve znění pozdějších předpisů, předkládá ředitelka Mateřské školy Kuřim, 
Zborovská 887, okres Brno – venkov, příspěvkové organizace, Mgr. Lenka Slámová Radě města 
Kuřimi termíny pro podávání žádostí o přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání a návrh kritérií pro 
přijímání (viz přílohy). 
Zápis do mateřské školy na školní rok 2013/2014 se bude konat na všech místech výkonu činnosti 
4. 4. 2013 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 21. 3. 2013 do 4. 4. 2013 od 6:00 do 16:30 hod. 
Informace o přijímání dětí k předškolnímu vzdělávání budou v jednotlivých budovách mateřské školy 
zveřejněny způsobem v místě obvyklým a na internetových stránkách školy a města.  
Rozhodnutí, kterým se vyhovuje žádosti o přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání (rozhodnutí 
o přijetí), se oznamují zveřejněním seznamu dětí, pod přiděleným registračním číslem, na 
veřejně přístupném místě, t.j. na nástěnkách jednotlivých míst výkonu činnosti 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 doporučeným dopisem do pátku 3. 5. 2012.  
 
Spolu s termínem zápisu předkládá ředitelka mateřské školy i kritéria pro přijímání dětí k předškolnímu 
vzdělávání pro školní rok 2013/2014. 
 
Přílohy: 
1. Žádost o schválení termínu pro podávání žádosti o přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání. 
2. Návrh kritérií pro přijímání dětí k předškolnímu vzdělávání, termín zápisu a termín vyzvednutí 
rozhodnutí o přijetí. 
 
Přijaté usnesení: 82/2013 - RM souhlasí s termíny podání žádosti o přijetí k předškolnímu 

vzdělávání do Mateřské školy Kuřim, Zborovská 887, okres Brno – venkov, 
příspěvkové organizace pro školní rok 2013/2014. 

 
Přijaté usnesení: 83/2013 - RM bere na vědomí „Kritéria pro přijímání dětí do mateřské školy a pro 

jejich umisťování na jednotlivá pracoviště platná pro školní rok 2013/2014“. 
Bylo hlasováno pro obě usnesení společně: pro 5. 
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14. Povolení výjimky z počtu dětí v Mateřské škole Kuřim, 
Zborovská 887, okres Brno-venkov, příspěvkové organizaci 
(Příloha č. 14, 14A, předkládá J. Koláček, zpracovala Mgr. H. Němcová) 
 
Dle § 2 odst. 2 vyhlášky č. 14/2005 Sb., o předškolním vzdělávání, v platném znění, se třída mateřské 
školy naplňuje se 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 nižšího počtu dětí, uhradí zřizovatel zvýšené výdaje na vzdělávací činnost školy, v případě 
vyššího počtu dětí musí být splněny podmínky bezpečnosti a ochrany zdraví a nesmí to být na újmu 
kvalitě vzdělávací činnosti. 
Z důvodu velkého počtu přihlášených dětí do naší mateřské školy, žádá ředitelka školy Mgr. Lenka 
Slámová zřizovatele o povolení výjimky z počtu dětí (viz příloha). 
 
Příloha: Žádost o povolení výjimky. 
 
Přijaté usnesení: 84/2013 - RM povoluje Mateřské škole Kuřim, Zborovská 887, okres Brno-venkov, 

příspěvková organizace, výjimku z počtu dětí pro školní rok 2013/2014 dle přílohy. 
Hlasováno: pro 5. 
 
 
 

15. Žádost o souhlas s přerušením provozu Mateřské školy Kuřim, 
Zborovská 887, okres Brno-venkov, příspěvkové organizace 
(Příloha č. 15, 15A, předkládá J. Koláček, zpracovala Mgr. H. Němcová) 
 
Ředitelka Mateřské školy Kuřim, Zborovská 887, okres Brno-venkov, příspěvkové organizace Mgr. 
Lenka Slámová požádala Radu města Kuřimi o souhlas s přerušením provozu Mateřské školy Kuřim, 
Zborovská 887, okres Brno-venkov, příspěvkové organizace v době od 12. 8. 2013 do 30. 8. 2013 
z důvodu umožnění čerpání řádné dovolené pedagogickým pracovnicím školy (viz příloha). 
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. U pedagogů mateřských škol 
však vyvstává problém. Většina mateřských škol má provoz téměř bez přerušení (kromě přípravného 
týdne na konci srpna), což způsobuje problém s vybíráním ŘD nebo SV. 
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 domníváme, že povolení 
uzavření provozu mateřské školy by nemělo zásadním způsobem narušit chod rodin. 
Ředitelka mateřské školy může přerušit provoz pouze se souhlasem zřizovatele a musí dát o tomto 
prokazatelně vědět zákonným zástupcům dětí, a to nejméně dva měsíce před plánovaným uzavřením 
mateřské školy. 
 
Příloha: Žádost ředitelky mateřské školy o přerušení provozu. 
 
Přijaté usnesení: 85/2013 - RM souhlasí s přerušením provozu Mateřské školy Kuřim, Zborovská 

887, okres Brno-venkov, příspěvkové organizace, a to v době od 12. 8. 2013 do 
30. 8. 2013. 

Hlasováno: pro 5. 
 
 
 

18. Zpráva o činnosti odboru správního a vnitřních věcí za rok 2012 
(Příloha č. 18, 18A, 18B, předkládá Ing. D. Sukalovský, zpracovala Mgr. L. Krejčová) 
 
Odbor správní a vnitřních věcí, předkládá zprávu o činnosti odboru od 1. 1. 2012 do 31. 12. 2012. 
Ve sledovaném období plnil odbor správní a vnitřních věcí úkoly stanovené v souladu s organizačním 
řádem. V činnosti odboru se neprojevily žádné závažné problémy. V průběhu roku 2012 došlo 
k personálním změnám na odboru. Od 1. 8. 2012 byla jmenována do funkce vedoucí OSVV Mgr. 
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Lenka Krejčová, která byla do 31. 7. 2012 pověřena vedením odboru. Od 1. 9. 2012 byla na OSVV 
přijata nová pracovnice paní Pavla Rousová, která vykonává agendy Czech POINTu a pracuje jako 
„druhá“ pracovnice podatelny. V současné době Odbor správní a vnitřních věcí Městského úřadu 
v Kuřimi zpracovává agendy matriky, přestupků, evidence obyvatel, občanských průkazů a cestovních 
dokladů a podatelny. Ke stěžejním úkolům odboru v roce 2012 patřily úkoly spojené se 
zavedením elektronických občanských průkazů (1. 1. 2012), spuštěním základních registrů 
(1. 7. 2012), realizací voleb do krajských zastupitelstev (12. - 13. 10. 2012) a přípravou první přímé 
volby prezidenta ČR (11. - 12. 1. 2013 a 25. - 26. 1. 2013). Podrobnější informace jsou uvedeny 
v přílohách. 
 
Příloha: 
- zpráva o činnosti odboru správního a vnitřních věcí za rok 2012 
- tabulka Činnost OSVV v letech 2009 - 2012 
 
Přijaté usnesení: 86/2013 - RM bere na vědomí zprávu o činnosti OSVV za rok 2012. 
Hlasováno: pro 5. 
 
 
 

19. Zápis komise stavební ze dne 21. 1. 2013 
(Příloha č. 19, 19A, předkládá Ing. O. Štarha, zpracovala R. Svobodová) 
 
Dne 21. 1. 2013 proběhlo jednání Komise stavební. 
Společně s Komisí dopravy byl projednán plán investičních akcí na rok 2013 

 Připomínky k bodu č. 23, 33 a 36 
Dále byly na programu Komise stavební žádosti právnických osob 

 OKNOSTYL Group s.r.o. – studie, demolice haly, stavební úpravy stávající zemědělské haly 

 Změna projektu Obchodní prostory při ul. Tyršova, Kuřim, parc. č. 2615/9 
 
Příloha: zápis z jednání 
 
Diskuse: 
Bod č. 1 – bere na vědomí: 
Hlasováno: pro 5. 
 
Bod č. 2 – schvaluje: 
Hlasováno: pro 5. 
 
Bod č. 3 – schvaluje: 
Hlasováno: pro 5. 
 
 
Přijaté usnesení: 87/2013 - RM bere na vědomí závěry z jednání Komise stavební ze dne 21. 1. 

2013 v bodě č. 1 a schvaluje body č. 2 a 3. 
Hlasováno: pro 5. 
 
 
 

20. Zápis z jednání komise dopravy dne 21. 1. 2013 
(Příloha č. 20, 20A, předkládá Ing. O. Štarha, zpracovala Ing. V. Indrová) 
 
Radě města Kuřimi je předložen k projednání zápis z jednání komise dopravy ze dne 21. 1. 2013. 
 
Příloha: zápis z jednání komise dopravy dne 21. 1. 2013 
 
Diskuse: 
Bod č. 1 – bere na vědomí: 
Hlasováno: pro 5. 
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Bod č. 2 – bere na vědomí: 
Hlasováno: pro 5. 
 
Bod č. 3: 
D. Sukalovský – podle posledních jednání nebude spoj jezdit v 1 hod., jak je uvedeno v zápise, ale 
bude jezdit v 1,30 hod. 
 
Přijaté usnesení: 88/2013 - RM bere na vědomí závěry z jednání komise dopravy ze dne 21. 1. 

2013 v bodě č. 1 a 2 a schvaluje bod č. 3 dle zápisu v příloze se změnou. 
Hlasováno: pro 5. 
 
 
 

21. Žádost o schválení návrhu servisní smlouvy pro výtahovou 
plošinu MěK 
(Příloha č. 21, 21A, předkládá Mgr. Ing. D. Sukalovský, zpracovala V. Štěpánová) 
 
Předkládám RM návrh smlouvy s firmou Konekta Brno pro další servis a revize výtahové plošiny 
v městské knihovně. 
Doposud prováděla pozáruční servis zhotovitelská firma Garaventa Praha. Vzhledem k výši ceny za 
revizi a cestovné, které si firma z Prahy účtovala (3.360 Kč), doporučuji přijmout smlouvu s brněnskou 
servisní firmou Konekta. 
Revize plošiny je prováděna pololetně a bude hrazena z rozpočtu knihovny na rok 2013. 
 
Diskuse: 
D. Sukalovský – proč byla vybrána společnost Konekta? 
Z. Kříž – pokud nebylo výběrové řízení, není pro schválení. 
D. Sukalovský – paní Štěpánová zajistí poptávku. 
 
Návrh usnesení: RM schvaluje uzavření servisní smlouvy se společností KONEKTA výtahy, a.s. se 

sídlem Na Zeliskách 429/1, 635 00 Brno – Bystrc, IČ 25347195, na servis a revize 
výtahové plošiny v městské knihovně Kuřim. 

Hlasováno: pro 0, proti 5. 
Usnesení nebylo přijato. 
 
 
 

23. Žádost o prodloužení dohody č. 1/2004 o přičlenění pozemků ve 
vlastnictví města k Honebnímu společenstvu Malhostovice 
(Příloha č. 23, předkládá Mgr. Ing. D. Sukalovský) 
 
Diskuse: 
O. Štarha – chybí vyjádření odboru životního prostředí. 
A. Zimmermannová – materiál byl doručen pozdě, můžeme nachystat do příště řádný materiál. 
D. Sukalovský – tento materiál stahuje z jednání a pověřuje odbor majetkoprávní zpracováním 
materiálu do dalšího jednání RM. 
 
 
 

24. Program prevence kriminality města Kuřimi pro roky 2013 - 2014 
(Příloha č. 24, 24A, předkládá Mgr. Ing. D. Sukalovský, zpracoval: Mgr. R. Novák, DiS.) 
 
Město Kuřim v letošním roce předkládá žádost na investiční dotaci financovanou Ministerstvem vnitra 
ČR v rámci Programu prevence kriminality v roce 2013. Program přispívá na projekty zaměřené na 
sociální a situační prevenci a na informování občanů o možnostech ochrany před trestnou činností. 
Město Kuřim žádá o dotaci na projekt Kuřim – osvětlení přístupové cesty k ZŠ a MŠ Komenského 
(jedná o osvětlení cesty vedoucí k ZŠ od ulice K. H. Máchy). Cílem tohoto projektu je především 
potlačení trestných činů krádeže, omezení kriminality mládeže, trestných činů poškozování cizí věci 
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a sprejerství. Minimální podíl finanční spoluúčasti města je 10% z celkových skutečných uznatelných 
výdajů projektu. Pokud však město svoji spoluúčast na celé akci zvýší, získává u hodnotící komise 
větší počet bodů a zvyšuje se tak šance na schválení žádosti ministerstvem. Jako jedna se součástí 
dotace musí být RM schválený tzv. Program prevence kriminality města Kuřimi pro roky 2013 – 2014. 
Předpokládaná cena celého projektu je cca 450.000,- Kč včetně DPH. V případě 10% spoluúčasti 
města je to částka ve výši 45.000,- Kč, v případě 15% spoluúčasti pak 67.500,- Kč. 
 
Příloha: program 
 
Přijaté usnesení: 89/2013 - RM schvaluje Program prevence kriminality města Kuřimi pro roky 2013 

– 2014. 
 
Přijaté usnesení: 90/2013 - RM schvaluje podání žádosti o dotaci města Kuřimi z Programu 

prevence kriminality v roce 2013 na projekt Kuřim – osvětlení přístupové cesty 
k ZŠ a MŠ Komenského a schvaluje finanční podíl města na tomto projektu ve 
výši 68.000,- Kč. 

Bylo hlasováno pro obě usnesení společně: pro 5. 
 
 
 
 

26. Analýza spádovosti okolí pro umístění pobočky pošty v Kuřimi 
(Příloha č. 26, předkládá Mgr. Ing. D. Sukalovský) 
 
Starosta předložil členům rady analýzu spádovosti okolí pro umístění druhé pobočky pošty v Kuřimi. 
V úvahu přichází obchodní prostory KIK nebo polyfunkční dům na ul. Tyršova. Analýza upřednostňuje 
umístění na ulici Tyršova. K této variantě se z důvodu lepší dostupnosti přiklání i starosta. 
O. Štarha – preferuje variantu v obchodním domě KIK, a to z důvodu lepšího parkování. 
D. Holman – uznává, že pro pěší by bylo lepší umístění na ulici Tyršova, ale nemůže být pošta bez 
jediného parkovacího místa. 
D. Holman – navrhuje uspořádat anketu v ulicích směrem od železniční trati. 
D. Sukalovský – souhlasí. 
 
 
 
 

11. Generel odvodnění města Kuřimi 
(Příloha č. 11, 11A, předkládá Ing. O. Štarha, zpracovala Z. Perková) 
 
Firma Hydroprojekt CZ, a.s. v souladu s SOD č.123/2007 odevzdala Městu Kuřim Koncept Generelu 
odvodnění města Kuřimi (dále GOMK) k projednání. Principy a zásady GOMK byly shrnuty do 
důvodové zprávy, kterou přikládáme. 
Po projednání Konceptu GOMK a schválení návrhu objednatelem, zhotovitel zapracuje připomínky 
z projednání a předá čistopis Městu Kuřim. 
 
Příloha: Důvodová zpráva 
 
 
Na jednání se dostavil v 18,35 hod. S. Bartoš. 
 
 
Diskuse: 
D. Sukalovský – nesouhlasí s poldry v oblasti pod Cimperkem. 
S. Bartoš – bude kontaktovat zhotovitele a projedná s nimi připomínky. Příspěvek bude po doplnění 
znovu předložen do jednání RM. 
D. Sukalovský – RM žádá přepracování Generelu odvodnění města Kuřimi a požaduje přepracování 
návrhu protipovodňových opatření v povodí Lučního potoka. 
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Návrh usnesení: RM schvaluje Generel odvodnění města Kuřimi vypracovaný společností 

Hydroprojekt CZ, a.s. se sídlem Minská 18, 616 00 Brno, IČ 26475081, a pověřuje 
odbor investiční k vydání pokynu zhotoviteli k dokončení prací na Generelu 
odvodnění města Kuřimi. 

Hlasováno: zdrželo se 5. 
Usnesení nebylo přijato. 
 
Přijaté usnesení: 91/2013 - RM žádá přepracování Generelu odvodnění města Kuřimi v části 

projektu protipovodňových opatření v povodí Lučního potoka. 
Hlasováno: pro 5. 
 
 
 

27. RŮZNÉ 
 
D. Holman – žádá upravit dodatek ke smlouvě o uzavření budoucí kupní smlouvy č. 2011/B/0045 ze 
dne 26. 8. 2011 s M. Pangrácem, zejména upřesnit počet parkovacích míst a začít jednat o vyšší 
sankci za nepostavení parkovacích míst. 
S. Bartoš – parkoviště by na ul. Brněnská nebudoval, řešil by toto území komplexněji. P. Pangrác by 
měl vybudovat 60 parkovacích míst v místech bývalých prodejen v sídlišti Na Loučkách a další místa 
souběžně s ul. Nerudova. 
 
 
Z jednání odešel v 19,22 hod. S. Bartoš. 
 
 
 
 
 
 
Starosta ukončil jednání RM v 19,25 hodin. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Mgr. Ing. Drago Sukalovský Jiří Koláček 
starosta města 1. místostarosta města 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ověřovatel zápisu: Zdeněk Kříž 
 
 
 
V Kuřimi dne 6. 2. 2013 
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Zapsala: Petra Glosová 
 
Přílohy: 
1, 1A    Plnění usnesení Rady města Kuřimi k 30. 1. 2013 
2    Stravování ZŠ Jungmannova 
3, 3A – 3H   Řešení situace na ZŠ Tyršova – napadení učitelky 
4, 4A, 4B, 4C   Reakce s.r.o. – smlouva o umístění reklamního panelu 
5, 5A, 5B   Jana Jakešová – žádost o snížení nájmu 

Valorizace nájemného v roce 2013 
Úřad práce – záměr na pronájem nebytového prostoru 
Renata Kučerová – schválení nájemní smlouvy 
Manželé Šudomovi – prominutí poplatku z prodlení 
Nájem nebytového prostoru v KD Kuřim 
Věra Fialová – žádost o prodloužení nájmu 

6, 6A, 6B, 6C  Výběrové řízení „Přechod pro chodce na ul. Legionářské u DDM 
v Kuřimi“ 

7, 7A, 7B, 7C   Výběrové řízení: „Úpravy interiéru veřejných prostor radnice v Kuřimi“ 
8  Dodávka „Vyvolávací systém pro odbor dopravy a kontaktního 

pracoviště Czech POINT“ 
9, 9A    Smlouva o napojení a umístění reklamy – RAŠINO, a.s. 
10, 10A    Smlouva o umístění reklamy na silničním zábradlí 
11, 11A    Generel odvodnění města Kuřimi 
12, 12A  Uzavírání dohod o výkonu pěstounské péče v souladu s ustanovením 

§ 47b a 47c zákona č. 359/1999 Sb., o sociálně-právní ochraně dětí, 
ve znění pozdějších předpisů 

13, 13A, 13B  Termín podávání žádostí o přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání 
a návrh kritérií pro přijímání 

14, 14A  Povolení výjimky z počtu dětí v Mateřské škole Kuřim, Zborovská 887, 
okres Brno-venkov, příspěvkové organizaci 

15, 15A  Žádost o souhlas s přerušením provozu Mateřské školy Kuřim, 
Zborovská 887, okres Brno-venkov, příspěvkové organizace 

16, 16A    Portál jednotek Sboru dobrovolných hasičů 
17, 17A    Zpráva o činnosti Odboru dopravy za rok 2012 
18, 18A, 18B   Zpráva o činnosti odboru správního a vnitřních věcí za rok 2012 
19, 19A    Zápis komise stavební ze dne 21. 1. 2013 
20, 20A    Zápis z jednání komise dopravy dne 21. 1. 2013 
21, 21A  Žádost o schválení návrhu servisní smlouvy pro výtahovou plošinu 

MěK 
22, 22A    Rozhodnutí o přidělení zakázky Fotovoltaický systém CTS Kuřim 
23  Žádost o prodloužení dohody č. 1/2004 o přičlenění pozemků ve 

vlastnictví města k Honebnímu společenstvu Malhostovice 
24, 24A    Program prevence kriminality města Kuřimi pro roky 2013 – 2014 
25, 25A, 25B, 25C  FUERTES DEVELOPMENT s.r.o. – dodatky ke smlouvám o zřízení 

VB a smlouva o právu provést stavbu 
26    Analýza spádovosti okolí pro umístění pobočky pošty v Kuřimi 


