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Z á p i s 
 

ze schůze Rady města Kuřimi č. 32/2020 konané dne 11.11.2020 
 
Přítomni: 
Mgr. Ing. Drago Sukalovský - starosta 
Ing. Petr Ondrášek, Mgr. Ladislav Ambrož, Ing. Jan Vlček, MSc., Ing. Milan Vlk - členové rady. 
 
 
Ing. Karel Torn, CSc. - tajemník úřadu. 
 
 
Ověřovatel zápisu: Ing. Milan Vlk. 
 
 
Starosta zahájil zasedání RM v 14:10 hodin, úvodem bylo přítomno 5 členů RM. 
RM je usnášeníschopná. 
 
 
Program: 

1 Plnění usnesení Rady města Kuřimi ke dni 04.11.2020 

2 Radek Peterka – nájemní smlouva  

3 Pacht kulturního domu, plaveckého areálu a sportovní haly – schválení dodatků ke 
smlouvám – sleva na pachtovném 

4 Františka Kalová, Kuřim – výpověď nájmu bytu 

5 Manželé Karavardanjanovi, Kuřim – smlouva na dobu neurčitou 

6 Manželé Hakobyanovi, Kuřim – smlouva na dobu neurčitou 

7 Manželé Karavardanjanovi – ukončení pachtovní smlouvy dohodou, nový záměr  

8 HERBASTAR, spol. s r. o. - doplnění pozemků k pachtu - záměr 

9 AGROSTYL, spol. s r. o. - doplnění pozemku k pachtu - záměr 

10 Nové vyhrazené parkovací místo pro ZTP/P 

11 Výstavba zahradní chaty - Červený vrch 

12 Výsledky hospodaření k 30.09.2020 

13 FAMILY POINT Kuřim - Dodatek č. 1 k Licenční smlouvě 

14 Vnitřní směrnice č. S5/2020/RM Pravidla pro přijímání a vyřizování stížností 

15 Čerpání investičního fondu Centra sociálních služeb Kuřim 

16 Dodatek č. 1 ke Smlouvě o poskytnutí finanční podpory na poskytování sociálních služeb 
č. JMK 063521/20/OSV 

17 PZ servis CZE, s.r.o., Praha – nájemní smlouva 

18 „Kuřim, VDJ Kuřim II - rekonstrukce stavební části armaturní komory“ - investiční záměr 

19 „Kuřim, VDJ Kuřim II – rekonstrukce stavební části armaturní komory“ – zahájení zadávacího 
řízení pro zpracování projektové dokumentace 

20 Schválení dodatku č. 87 Nájemní a provozní smlouvy s Brněnskými vodárnami 
a kanalizacemi, a. s. 

21 Výroční zpráva o činnosti MŠ Zborovská za školní rok 2019/2020 

22 Výroční zpráva o činnosti ZŠ Jungmannova za školní rok 2019/2020 
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23 Výroční zpráva o činnosti ZŠ Tyršova za školní rok 2019/2020 

24 FC Kuřim, z. s. – Dodatek č. 1 ke Smlouvě o výpůjčce  ve Sportovním areálu Kuřim  

25 Rozpočtové opatření č. 11 

26 Realizace akce „Kuřim, obnova komunikace v ulici Zahradní“ - dodatek ke smlouvě o dílo 

27 Různé 

 
 
 

1. Plnění usnesení Rady města Kuřimi ke dni 04.11.2020 
(Předkladatel: Ing. Karel Torn, CSc., zpracovatel: Kateřina Friedlová) 
 
Zůstávají nesplněna usnesení, jejíž naplnění závisí na spolupráci s druhou stranou. 
 
Odbor majetkoprávní žádá o prodloužení termínu plnění usnesení: 
č. 120/2018 ze dne 14.03.2018 
Důvodová zpráva: 
Oprávněný z věcného břemene předložil OMP geometrický plán. Smlouva je tedy ve fázi 
projednávání. 
Z tohoto důvodu žádáme o prodloužení termínu plnění usnesení do 30.06.2021. 
 
č. 426/2019 ze dne 09.10.2019 
Důvodová zpráva: 
Zřízení věcného břemene pozemkové služebnosti cesty spočívající v právu vstupovat a vjíždět na 
pozemek parc. č. 3411/1 v k. ú. Kuřim v rozsahu GP č. 3601-105/2018 ve prospěch společnosti 
GasNet, s. r. o., jako oprávněného z věcného břemene bylo schváleno v souvislosti s prodejem 
pozemků města Kuřimi pod regulační plynovou trafostanicí na Podlesí. Město se se společností 
GasNet, s. r. o., nedohodlo na zřízení předkupního práva k předmětu prodeje (bude řešeno v ZM 
19.11.2020). Společnost GasNet, s. r. o., nově požádala o zřízení věcného břemene ve věci umístění 
stavby trafostanice. Doposud nebyl odboru majetkoprávnímu předložen návrh smlouvy. 
Z tohoto důvodu doporučuje usnesení prozatím ponechat a prodloužit jeho plnění do 
31.12.2021. 
 
Přílohy: A - plnění usnesení 
 
Přijaté usnesení: 414/2020 - RM b e r e   n a   v ě d o m í plnění usnesení Rady města Kuřimi ke 

dni 04.11.2020, prodlužuje termín plnění usnesení č. 120/2018 do 30.06.2021 
a dále prodlužuje termín plnění usnesení č. 426/2019 do 31.12.2021. 

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

2. Radek Peterka – nájemní smlouva 
(Předkladatel: Mgr. Ing. Drago Sukalovský, zpracovatel: Bc. Jitka Chaloupková) 
 
Radek Peterka, trvale bytem xxxxxxxxxxxxxxxxx, 664 34 Kuřim, uzavřel dne 24.05.2017 s městem 
Kuřim na základě usnesení RM č. 221/2017 ze dne 10.05.2017 nájemní smlouvu č. 2017/O/0023, 
jejímž předmětem je pronájem lůžka v chatě ev. č. 216 v obci a k. ú. Malhostovice. Smlouva byla 
dodatky prodloužena do 30.11.2020. 
Jelikož nemá nadále kde bydlet, žádá RM o další prodloužení nájemní smlouvy.  
 
Odbor sociálních věcí a prevence doporučuje žádosti vyhovět a prodloužit nájem lůžka o půl roku. 
 
Přijaté usnesení: 415/2020 - RM s c h v a l u j e prodloužení nájemní smlouvy č. 2017/O/0023 

s Radkem Peterkou, trvale bytem xxxxxxxxxxxxxxxxxx, 664 34 Kuřim ve věci 



 
 
 

3 

pronájmu lůžka v objektu chaty ev. č. 216 na pozemku parc. č. 775/3 v obci a k. ú. 
Malhostovice do 31.05.2021. 

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

3. Pacht kulturního domu, plaveckého areálu a sportovní haly – schválení 
dodatků ke smlouvám – sleva na pachtovném 
(Předkladatel: Mgr. Ing. Drago Sukalovský, zpracovatel: Alena Janoušková) 
 
Rada města Kuřimi na své schůzi dne 22.04.2020 přijala usnesení číslo 170/2020, na základě kterého 
byla poskytnuta sleva ve výši 25 % ročního nájemného/pachtovného nájemcům/pachtýřům 
nebytových prostor/nemovitých věcí v majetku města Kuřimi a restauračních zařízení, a to 
v souvislosti s uzavřením provozoven z důvodu pandemie Covid-19. 
Rada města Kuřimi na své schůzi dne 27.05.2020 schválila uzavření dodatků ke smlouvám, jejichž 
předmětem je poskytnutí výše uvedené slevy z nájemného/pachtovného. 
Dalšími usneseními rady města číslo 295/2020 a č. 296/2020 ze dne 22.07.2020 bylo schváleno 
uzavření dodatků k pachtovním smlouvám, jejichž předmětem bylo poskytnutí další slevy z ročního 
pachtovného ve výši 25 %, a to společnostem Wellness Kuřim, s .r. o., a Centrum technických služeb 
Kuřim, s. r. o., a usnesením číslo 297/2020 bylo doporučeno pachtýřům nemovitých věcí poskytnutí 
další slevy ve výši 25% z původně stanoveného pachtovného z prostor a movitých věcí, které tito 
pachtýři se souhlasem města dále propachtovali. 
 
Vzhledem ke skutečnosti, že nařízením vlády došlo dne 09.10.2020 k uzavření plaveckých areálů 
a sportovních hal a současně byly zrušeny kulturní a společenské akce, a to v souvislosti s pandemií 
koronaviru Covid-19, předkládá odbor majetkoprávní (dále jen OMP) radě města ke schválení dodatky 
k pachtovním smlouvám, jejichž předmětem bude poskytnutí další slevy z pachtovného ve výši 25 % 
ročního pachtovného pachtýřům nemovitých věcí – Wellness Kuřim, s. r. o., a Centrum technických 
služeb Kuřim, s. r. o. Současně OMP navrhuje těmto pachtýřům doporučit poskytnutí slevy z prostor 
a movitých věcí, které tito pachtýři se souhlasem města dále propachtovali za účelem provozování 
restauračních a pohostinských služeb. 
Celková sleva na pachtovném v roce 2020 bude činit 75 % ročního pachtovného, resp. pro sportovní 
halu bude celková sleva na pachtovném v roce 2020 činit 50 % ročního pachtovného. 
 
Diskuse: 
D. Sukalovský - bude hlasováno o všech usneseních současně. 
 
Přijaté usnesení: 416/2020 - RM s c h v a l u j e uzavření Dodatku č. 9 ke Smlouvě o pachtu 

č. 2017/O/0020 ze dne 30.04.2017, uzavřené se společností Wellness Kuřim, 
s. r. o., se sídlem Sportovní 1082/1, 664 34 Kuřim, IČ 29213380, jehož 
předmětem je poskytnutí další slevy z ročního pachtovného ve výši 25 % 
z důvodu uzavření plaveckého areálu na základě nařízení vlády. Celková 
poskytnutá sleva činí 75 % z původního ročního pachtovného. 

 
Přijaté usnesení: 417/2020 - RM s c h v a l u j e uzavření Dodatku č. 3 ke Smlouvě o pachtu 

č. 2019/O/0053 ze dne 05.09.2019, uzavřené se společností Centrum 
technických služeb Kuřim, s. r. o., se sídlem Sv. Čecha 600/44, 664 34 Kuřim, 
IČ 26307189, jehož předmětem je poskytnutí další slevy z ročního pachtovného 
ve výši 25 % z důvodu zrušení kulturních a společenských akcí na základě 
nařízení vlády. Celková poskytnutá sleva činí  75 % z původního ročního 
pachtovného. 

 
Přijaté usnesení: 418/2020 - RM d o p o r u č u j e pachtýřům nemovitých věcí v majetku města 

Kuřimi poskytnutí další  slevy ve výši 25% z původně stanoveného pachtovného 
z nebytových prostor a movitých věcí, které tito pachtýři se souhlasem města dále 
propachtovali. 
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Přijaté usnesení: 419/2020 - RM s c h v a l u j e uzavření Dodatku č. 4 ke Smlouvě o pachtu 

č. 2018/O/0046 ze dne 31.08.2018, uzavřené se společností Wellness Kuřim, 
s. r. o., se sídlem Sportovní 1082/1, 664 34 Kuřim, IČ 29213380, jehož 
předmětem je poskytnutí další slevy z ročního pachtovného ve výši 25 % 
z důvodu uzavření sportovní haly na základě nařízení vlády. Celková poskytnutá 
sleva činí  50 % z původního ročního pachtovného. 

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

4. Františka Kalová, Kuřim – výpověď nájmu bytu 
(Předkladatel: Mgr. Ing. Drago Sukalovský, zpracovatel: Alena Janoušková) 
 
Paní Františka Kalová, trvale bytem xxxxxxxxxxxxxxx, 664 34 Kuřim je nájemcem obecního bytu 
č. 1260/47 umístěného v X. nadzemním podlaží bytového domu č. p. 1260 v ul. Nádražní, který je 
součástí pozemku parc. č. 382/3, vše v obci a k. ú. Kuřim. Nájemní smlouva byla uzavřena na dobu 
neurčitou dne 01.03.1999 s manž. Bohumilem a Františkou Kalovými, pan Bohumil Kala dne 
16.11.2013 zemřel. 
Problémy s řádným užíváním jednotky č. 47 byly s rodinou Kalovou řešeny již v minulosti. V poslední 
době však dochází k častějším stížnostem obyvatel bytového domu. Předsedkyně výboru společenství 
opakovaně upozorňuje na nevhodné chování zejména pana Milana Kaly, syna nájemce. Pan Milan 
Kala byl v minulosti ve výkonu trestu, následně mu byla soudem nařízena ústavní léčba. Po dobu, kdy 
pan Kala v bytě nebydlel, stížnosti pominuly, s paní Kalovou byly řešeny pouze neuhrazené platby za 
nájem a zálohy na služby, 2x byl s paní Kalovou uzavřen splátkový kalendář, který byl vždy uhrazen. 
Odbor majetkoprávní (dále jen OMP) požádal Policii ČR, obvodní oddělení Kuřim o sdělení, zda jsou 
ze strany Policie ČR řešeny v souvislosti s užíváním bytu č. 47 v ul. Nádražní 1260 případy ve věci 
porušování dobrých mravů v domě, příp. narušování občanského soužití v domě. Policie ČR, obvodní 
oddělení Kuřim OMP sdělila, že pan Milan Kala má kladný vztah k alkoholu a k návykovým látkám, 
bývá vůči zasahující hlídce a okolí poměrně vznětlivý. V souvislosti s osobou pana Kaly se jedná 
o přestupky proti veřejnému pořádku, občanskému soužití a rušení nočního klidu. S paní Kalovou 
doposud nebyla řešena jakákoliv protiprávní jednání, avšak bylo sděleno, že paní Kalová často požívá 
alkoholické nápoje. Výše uvedené potvrdil i referent přestupků Městského úřadu Kuřim. 
Paní Kalová byla výzvou před podáním výpovědi z nájmu ze dne 13.07.2020 upozorněna na 
skutečnost, že dochází nejen v bytě č. 47, ale i ve společných prostorách domu k nadměrnému 
požívání alkoholických nápojů jednak její osobou, ale především jejím synem, a že obyvatelé domu 
jsou často oběma hrubě slovně napadáni. Byla vyzvána k dodržování zásad řádného užívání bytu 
č. 47 a společných prostor bytového domu a bylo jí doporučeno, aby si její syn, který není nájemcem 
bytu, vyhledal jiné bydlení. To se však nestalo. 
Dne 02.10.2020 byla na OMP doručena žádost výboru Společenství vlastníků domu Nádražní 1260 
(dále jen „výbor SVJ“), Kuřim o vyřešení problému v bytě č. 47. V žádosti výbor SVJ upozorňuje na 
skutečnost, že pan Kala dělá neustále problémy v domě, do společných prostor domu vodí své 
kamarády, kteří jsou i s ním pod vlivem drog a alkoholu. Děti uživatelů bytů se bojí chodit na chodbu 
a před dům. Výbor SVJ také sdělil, že se nejednou stalo, že paní Kalová musela spát na chodbě 
bytového domu, jelikož se bála být doma. Dále byla předsedkyně výboru SVJ upozorněna paní 
Kalovou, že bytový dům podpálí nebo vyhodí do vzduchu a bude mít klid.  
OMP ve spolupráci s odborem sociálních věcí a prevence (dále jen OSVP) pozval na jednání paní 
Kalovou, kde jí bylo doporučeno, aby apelovala na syna ve věci osamostatnění a odstěhování z bytu. 
Paní Kalová popírá, že by byla synem fyzicky napadána, nicméně OMP má indicie, že by k tomuto 
mohlo docházet. Proto OSVP předal paní Kalové kontakty na krizová centra a služby, kde by mohla 
vyhledat případnou pomoc. Paní Kalová byla upozorněna na skutečnost, že pokud budou problémy 
i nadále přetrvávat, navrhne OMP radě města schválit výpověď nájmu bytu. OMP pozval na jednání 
také pana Kalu na den 19.10.2020, pozvánka na jednání byla prostřednictvím Městské policie Kuřim 
panu Kalovi doručena dne 12.10.2020. Pan Kala se však ve stanoveném termínu nedostavil a jiný 
termín si nedohodl. 
OMP má od výboru SVJ informace, že k žádnému zlepšení situace v domě nedošlo. Paní Kalová není 
sama schopna tento stav vyřešit. OMP je známo, že s panem Kalou bylo v nedávné době oddělením 
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přestupků Městského úřadu Kuřim řešeno několik přestupků, např. vizte příloha A. 
 
Vzhledem k výše uvedenému navrhuje OMP, aby byla paní Františce Kalové dána výpověď nájmu 
bytu ve smyslu § 2288, odst. 1, zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění. Důvodem 
je hrubé porušení povinností nájemce, resp. člena jeho domácnosti, tj. porušování dobrých mravů 
a občanského soužití. V tomto případě má pronajímatel právo vypovědět nájem s tříměsíční 
výpovědní lhůtou - ustanovení § 2288, odst. 1, občanského zákoníku. 
 
Paní Kalová nyní hradní nájemné a zálohy na služby řádně a včas, v minulosti byl s paní Kalovou 2x 
uzavřen splátkový kalendář na dlužnou částku, která však nepřekročila tři měsíční nájmy, splátkové 
kalendáře byly řádně uhrazeny. V případě, že se syn paní Kalové z bytu č. 47 v průběhu tříměsíční 
výpovědní lhůty trvale odstěhuje, může rada města svou výpověď vzít zpět. V opačném případě 
navrhuje OMP ubytovat paní Kalovou v objektu sociálního bydlení na ul. Tišnovská. 
 
Přílohy: A - úřední záznam 
 
Přijaté usnesení: 420/2020 - RM s c h v a l u j e výpověď nájmu bytu č. 1260/47 umístěného 

v X. nadzemním podlaží bytového domu č. p. 1260 v ul. Nádražní, který je 
součástí pozemku parc. č. 382/3, vše v obci a k. ú. Kuřim, paní Františce Kalové, 
trvale bytem xxxxxxxxxxxxxxxx, 664 34 Kuřim ve smyslu § 2288, odst. 1, 
občanského zákoníku. Výpovědní lhůta činí tři měsíce. 

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

5. Manželé Karavardanjanovi, Kuřim – smlouva na dobu neurčitou 
(Předkladatel: Mgr. Ing. Drago Sukalovský, zpracovatel: Alena Janoušková) 
 
Manželé Martin Abrahami a Manya Karavardanjanovi, oba trvale bytem xxxxxxxxxxxxxxxxx, 664 34 
Kuřim jsou společnými nájemci obecního bytu č. 896/10, umístěného v podkroví bytového domu č. p. 
896, 897, ul. Na Královkách, který je součástí pozemku parc. č. 1817 vše v obci a k. ú. Kuřim. Nájemní 
smlouva byla uzavřena na dobu určitou pěti let – do 30.11.2020. Společnými nájemci tohoto bytu jsou 
od roku 2013. Od roku 2008 byli manželé Karavardanjanovi společnými nájemci bytu č. 844/7 v ul. 
Bezručova čtvrť. Nyní žádají manželé Karavardanjanovi o uzavření nájemní smlouvy na dobu 
neurčitou. 
Podle čl. 7 odst. 1) Pravidel města Kuřimi o volných bytech v majetku města č. P1/2016/ZM může 
nájemce během šestého roku bezproblémového trvání nájemního vztahu požádat radu města 
o změnu nájemní smlouvy na dobu neurčitou. Svou žádostí podanou dne 04.11.2020 takto společní 
nájemci učinili. 
Manželé Karavardanjanovi žádali o uzavření nájemní smlouvy na dobu neurčitou již v roce 2015. 
Vzhledem k tomu, že v roce 2015 žádali radu města o uzavření nájemní smlouvy také manž. 
Hakobyanovi, kteří obývali tzv. „azylantský byt“ (byt č. 843/8 – vizte další příspěvek), rozhodla rada 
města o tom, že k takovému bytu by neměla být uzavřena smlouva na dobu neurčitou a s manž. 
Hakobyanovými byla nájemní smlouva uzavřena na 5 let. Stejně bylo postupováno v roce 2015 
i s manž. Karavardanjanovými i přesto, že byt č. 896/10 není tzv. „azylantským bytem“. 
 
Společní nájemci plní své povinnosti řádně a včas a nejsou dlužníky města. Odbor majetkoprávní 
změnu nájemní smlouvy navrhuje a doporučuje. 
 
Přijaté usnesení: 421/2020 - RM s c h v a l u j e uzavření nájemní smlouvy, jejímž předmětem je 

nájem bytu č. 896/10 umístěného v podkroví bytového domu č. p. 896, 897 
v ul. Na Královkách, který je součástí pozemku p. č. 1817, vše v obci a k. ú. 
Kuřim, manž. Martinu Abrahami a Manye Karavardanjanovým, oba trvale bytem 
xxxxxxxxxxxxxxxxx, 664 34 Kuřim, na dobu neurčitou za nájemné ve výši 
78 Kč/m

2
/měs. + zálohy na služby. 

Hlasováno 
Pro: 5 (D. Sukalovský, P. Ondrášek, J. Vlček, L. Ambrož, M. Vlk). 
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6. Manželé Hakobyanovi, Kuřim – smlouva na dobu neurčitou 
(Předkladatel: Mgr. Ing. Drago Sukalovský, zpracovatel: Alena Janoušková) 
 
Manželé Ing. Gagik a Shoghik Hakobyanovi, oba trvale bytem xxxxxxxxxxxxxxx, 664 34 Kuřim jsou 
společnými nájemci obecního bytu č. 843/8, umístěného v podkroví bytového domu č. p. 839 - 844, 
ul. Bezručova čtvrť, který je součástí pozemku parc. č. 2125 vše v obci a k. ú. Kuřim. Společnými 
nájemci tohoto bytu jsou již od roku 2000, kdy obývali tzv. „azylantský byt“ a smlouva s nimi byla 
uzavřena na 10 let. V roce 2010 jim byla smlouva prodloužena na dalších 5 let - do 30.11.2015. 
V roce 2015 žádali manželé Hakobyanovi o uzavření nájemní smlouvy na dobu neurčitou. Rada města 
v roce 2015 však rozhodla o tom, že k takovému bytu by neměla být uzavřena smlouva na dobu 
neurčitou a manž. Hakobyanovým byla nájemní smlouva prodloužena do 30.11.2020. 
Podle čl. 7 odst. 1) Pravidel města Kuřimi o volných bytech v majetku města č. P1/2016/ZM může 
nájemce během šestého roku bezproblémového trvání nájemního vztahu požádat radu města 
o změnu nájemní smlouvy na dobu neurčitou. Svou žádostí podanou dne 04.11.2020 takto společní 
nájemci učinili. 
Společní nájemci plní své povinnosti řádně a včas a nejsou dlužníky města. Odbor majetkoprávní 
změnu nájemní smlouvy doporučuje. 
 
Přijaté usnesení: 422/2020 - RM s c h v a l u j e uzavření nájemní smlouvy, jejímž předmětem je 

nájem bytu č. 843/8 umístěného v podkroví bytového domu č. p. 839 - 844 
v ul. Bezručova čtvrť, který je součástí pozemku p. č. 2125, vše v obci a k. ú. 
Kuřim, na dobu neurčitou za nájemné ve výši 78 Kč/m

2
/měs. + zálohy na služby. 

Nájemci tohoto bytu budou manželé Gagik a Shoghik Hakobyanovi, oba trvale 
bytem xxxxxxxxxxxxxxxxxx, 664 34 Kuřim. 

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

7. Manželé Karavardanjanovi – ukončení pachtovní smlouvy dohodou, nový 
záměr 
(Předkladatel: Mgr. Ing. Drago Sukalovský, zpracovatel: Ester Veselovská, DiS.) 
 
Město Kuřim uzavřelo dne 29.09.2017 s manž. Karavardanjanovými, bytem xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, 
664 34 Kuřim Pachtovní smlouvu č. 2017/O/0058 ve věci pachtu pozemku parc. č. 2766 v k. ú. Kuřim 
o výměře 533 m

2
 (příloha A). Pachtovné bylo stanoveno částkou 2 Kč/m

2
/rok s valorizací. 

 
Paní Karavardanjanová dne 07.10.2020 požádala o ukončení pachtovní smlouvy dohodu. Důvodem je 
koupě vlastní zahrady. 
 
Na základě výše uvedeného doporučuje odbor majetkoprávní (dále jen OMP) pachtovní smlouvu 
s Karavardanjanovými ukončit dohodou ke dni 31.12.2020. Pachtovné za rok 2020 je zaplaceno. Byla 
provedena prohlídka propachtovaného pozemku, který je bez závad.  Dohoda o ukončení pachtovní 
smlouvy je předložena v příloze B. 
 
Dále OMP doporučuje vyhlásit záměr na nájem/pacht předmětného pozemku za cenu 2 Kč/m

2
/rok 

jako u ostatních zahrádek. 
 
Přílohy: A - situace 

B - dohoda  
 
Diskuse: 
D. Sukalovský - bude hlasováno o obou usneseních současně. 
 
Přijaté usnesení: 423/2020 - RM s c h v a l u j e ukončení pachtovní smlouvy č. 2017/O/0058 

v platném znění, jejímž předmětem je pacht pozemku parc. č. 2766 v k. ú. Kuřim 
o výměře 533 m², uzavřené s manž. Martinem Karavardanjanem a Manyou 



 
 
 

7 

Kararvardanjanovou, oba bytem xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, 664 34 Kuřim, dohodou 
ke dni 31.12.2020 

 
Přijaté usnesení: 424/2020 - RM s c h v a l u j e záměr propachtovat/pronajmout pozemek parc. 

č. 2766 v k. ú. Kuřim o výměře 533 m
2
 za účelem využití jako zahrada, na dobu 

neurčitou, se šestiměsíční výpovědní lhůtou, za pachtovné/nájemné ve výši 
2 Kč/m

2
/rok s valorizací. 

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

8. HERBASTAR, spol. s r. o. - doplnění pozemků k pachtu - záměr 
(Předkladatel: Mgr. Ing. Drago Sukalovský, zpracovatel: Ester Veselovská, DiS.) 
 
Město Kuřim uzavřelo k 01.01.2020 Dodatek č.1 k Pachtovní smlouvě č. 2018/O/0085 na pacht 
pozemků určených k zemědělskému obhospodařování se společností HERBASTAR, spol. s r. o. (dále 
jen Herbastar) na dobu určitou od 01.01.2019 do 31.12.2023, za pachtovné ve výši 0,1462 Kč/m

2
/rok 

s valorizací. 
 
Seznam obhospodařovaných pozemků dle stávajícího Dodatku č. 1 k Pachtovní smlouvě 
č.2018/O/0085: 
HERBASTAR, spol. s r. o.: 

části pozemků parc. č.  2759/1 o vým. 8 615 m
2
, 3062/34 o vým. 5 924 m

2
, 3062/123 o vým. 2 518 m

2

, 
3062/199 o vým. 3 135 m

2
, 3062/201 o vým. 968 m

2
, 3431/5 o vým. 53 587 m

2
 a celých pozemků 

parc. č. 3062/14, 3062/15, 3062/16, 3062/35, 3062/36, 3062/37, 3062/85, 3062/87, 3062/93, 3062/94, 
3062/95, 3062/96, 3062/98, 3062/99, 3062/192, 3062/193, 3062/195, 3062/197, 3062/202, 3062/204, 
3431/6, 3062/86, 3062/88, 3062/90, 3062/191, 3062/198, 3062/203, 3431/17, 3062/91, 3062/92, 
3062/194, 3062/196, 3062/200, 3416/4, 3510, 3519/3, 3519/4, 3519/5, 3519/6, 3520, 3522/20, 
3707/19, 3707/21, 3707/22, 4522/3, 4522/5, 4522/6, 4522/7, 4522/8, 4541, 4592, 4593, 4594, 4595 
vše v k. ú. Kuřim. 
Celková výměra pronajímaných pozemků činí 213 463 m

2
. 

 
Během letošní inventarizace pozemků jsme zjistili, že určité pozemky města se nachází v lokalitách 
obdělávaných Herbastarem, ale nejsou v pachtech. Po odsouhlasení s panem MVDr. Veselým, 
jednatelem Herbastaru, předkládá Odbor majetkoprávní ke schválení záměr na pacht předmětných 
pozemků s valorizací. 
 
Seznam pozemků doporučených na záměr a k doplnění do pachtu: 
 
Parc. č. 3062/106 o výměře 1 755 m2 v k. ú. Kuřim, parc. č. 3519/16 o výměře 2 834 m2 v k. ú. Kuřim, 
část pozemku parc. č. 4521/1 o výměře cca 1 500 m2 v k. ú. Kuřim, dále parc. č. 1407/16 o výměře 
321 m2 v k. ú. Lelekovice a parc. č. 1409/28 o výměře 331 m2 v k. ú. Lelekovice. 
Výměra přidávaných pozemků činí 6 741 m2. 
 
Přílohy: A - informace o pozemcích 
 
Diskuse: 
P. Ondrášek - žádá OMP, aby informovali společnost Herbastar o záměrech města z pachtu vyjmout 
část pozemku pod hřbitovem z důvodu plánované výsadby stromořadí podél cesty. 
 
Přijaté usnesení: 425/2020 - RM s c h v a l u j e záměr propachtovat pozemky parc. č. 3062/106 

o výměře 1 755 m
2
 v k. ú. Kuřim, parc. č. 3519/16 o výměře 2 834 m

2
 v k. ú. 

Kuřim, část pozemku parc. č. 4521/1 o výměře cca 1 500 m
2
 v k. ú. Kuřim, dále 

parc. č. 1407/16 o výměře 321 m
2
 v k. ú. Lelekovice a parc. č. 1409/28 o výměře 

331 m
2 

v k. ú. Lelekovice za cenu 0,1462 Kč/m
2
/rok s valorizací za účelem 

zemědělského obhospodařování společnosti HERBASTAR, spol. s r. o., se 
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sídlem Vinohradská 246, Moravské Knínice, IČ 47915951 na dobu určitou do 
31.12.2023. 

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

9. AGROSTYL, spol. s r. o. - doplnění pozemku k pachtu - záměr 
(Předkladatel: Mgr. Ing. Drago Sukalovský, zpracovatel: Ester Veselovská, DiS.) 
 
Město Kuřim uzavřelo dne 21.12.2018 Pachtovní smlouvu č. 2018/O/0084 na pacht pozemků 
určených k zemědělskému obhospodařování se společností AGROSTYL, spol. s r. o. (dále jen 
Agrostyl) na dobu určitou od 01.01.2019 do 31.12.2023, za pachtovné ve výši 0,1462 Kč/m

2
/rok 

s valorizací. 
 
Seznam obhospodařovaných pozemků dle stávající Pachtovní smlouvy č.2018/O/0084: 
AGROSTYL, spol. s r. o.: 
částI pozemků parc. č.  2918/5 o vým. 2 184 m

2
, 2940/14 o vým. 1 630 m

2
, 3198/1 o vým. 26 412 m

2
, 

3740/11 o vým. 2 035 m
2
, 2918/67 o vým. 600 m

2
 a celé pozemky parc. č. 2630/16, 2630/62, 2681/5, 

2681/9, 2700/24, 2700/25, 2773/9, 2773/21, 2773/23, 2904/21, 2904/22, 2916/6, 2916/7, 2918/4, 
2927/10, 2940/13, 3005/9, 3005/10, 3005/11, 3005/12, 3019/1, 3019/2, 3022/21, 3022/41, 3022/46, 
3058/29, 3058/31, 3058/32, 3058/33, 3058/34, 3058/43, 3058/46, 3058/47, 3058/48, 3058/49, 
3058/65, 3058/66, 3058/72, 3058/73, 3118/13, 3118/14, 3132/10, 3132/11, 3132/12, 3204/1, 
3204/106, 3204/126, 3204/127, 3538/15, 3538/43, 3538/60, 3538/61, 3693/2, 3714/10, 3714/11, 
3718/3, 3718/5, 3718/6, 3718/7, 3734/8, 3734/16, 3756/13, 3058/74, 3058/139, 3058/140, 3058/141, 
3005/42, 2700/53, části pozemků 2904/99 o vým. 957 m 

2
, 2904/100 o vým. 809 m

2
, 2904/101 o vým. 

981 m
2
, 2904/112 o vým. 350 m

2
, 2904/114 o vým. 1775m

2
, 2904/123 o vým. 244 m

2
, 2904/124 

o vým. 201 m
2
 a celé pozemky parc.č. 2904/69, 2904/73 vše v k. ú. Kuřim, dále pozemky 

parc. č. 507/4, 507/8, 507/9, 507/23, 507/24, 507/29, 507/37, 524/13 a 524/17 v k. ú. Česká 
a pozemek parc. č. 4763 o výměře 328 m

2 
v k. ú. Moravské Knínice o celkové výměře 193 047 m

2
. 

 
Během letošní inventarizace pozemků bylo zjištěno, že pozemek parc.č. 3714/45 o výměře 995 m

2
 

v k. ú. Kuřim se nachází v lokalitě obdělávané Agrostylem, ale není součástí výše uvedené pachtovní 
smlouvy. Po odsouhlasení s paní Srncovou, jednatelkou Agrostylu, předkládá odbor majetkoprávní ke 
schválení záměr na pacht předmětného pozemku s valorizací. 
 
Přílohy: A - informace o pozemku 
 
Přijaté usnesení: 426/2020 - RM s c h v a l u j e záměr propachtovat pozemek parc. č. 3714/45 

o výměře 995 m
2
 v k. ú. Kuřim za cenu 0,1462 Kč/m

2
/rok s valorizací za účelem 

zemědělského obhospodařování společnosti AGROSTYL, spol. s r. o., se sídlem 
Kuřim, Zámecká 959, IČ 46902627 na dobu určitou do 31.12.2023. 

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

10. Nové vyhrazené parkovací místo pro ZTP/P 
(Předkladatel: Mgr. Ing. Drago Sukalovský, zpracovatel: Michaela Juránková Hrbková) 
 
Odbor investiční předkládá radě města žádost o zřízení nového vyhrazeného parkovacího místa pro 
občana s průkazem ZTP/P. Parkovací místo by mělo vzniknout na ulici Na Královkách (parc. č. 1798), 
jako podélné parkovací stání při jednosměrné místní komunikaci, vizte příloha, kterou již potvrdila 
i Policie ČR. 
 
Přílohy: A - koordinační situační výkres 
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Přijaté usnesení: 427/2020 - RM s c h v a l u j e zřízení nového vyhrazeného parkovacího místa 
pro občana s průkazem ZTP/P na ulici Na Královkách (parc. č. 1798), jako 
podélné parkovací stání při jednosměrné místní komunikaci, dle přílohy. 

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

11. Výstavba zahradní chaty - Červený vrch 
(Předkladatel: Mgr. Ing. Drago Sukalovský, zpracovatel: Michaela Juránková Hrbková) 
 
Odbor investiční předkládá radě města žádost dodanou panem Josefem Novákem, bytem xxxxxxxxxx 
xxxxxx Kuřim, zde je město žádáno vyjádřit se k projektové dokumentaci na stavbu  zahradní chaty na 
parc. č. 3499/3 v k. ú. Kuřim – Červený vrch, vizte příloha A. Objekt bude mít betonovo - kameninové 
základy, stěny ze dřeva - kulatiny a krytina bude plechová, vizte příloha B. Celý objekt bude mít 
rozlohu o 15,69 m

2
, vizte příloha C. 

 
Přílohy: A - koordinační situace 

B - vzhled zahradní chaty 
C - rozloha objektu 

 
Přijaté usnesení: 428/2020 - RM s o u h l a s í se stavbou zahradní chaty na parc. č. 3499/3 v k. ú. 

Kuřim – Červený vrch, dle projektové dokumentace. 
Hlasováno 
Pro: 5 (D. Sukalovský, P. Ondrášek, J. Vlček, L. Ambrož, M. Vlk). 
 
 
 

12. Výsledky hospodaření k 30.09.2020 
(Předkladatel: Mgr. Ing. Drago Sukalovský, zpracovatel: Ing. Aleš Varmužka) 
 
V příloze jsou předkládány výsledky hospodaření města ke dni 30.09.2020. 
 
Příjmy města po konsolidaci ke dni 30.09.2020 činily 233.767.696,63 Kč, výdaje města po konsolidaci 
činily 237.861.469,19 Kč. Hospodářský výsledek k tomuto datu tedy činí nezaokrouhleně - 
4.093.772,56 Kč. 
 
Hospodaření s rozpočtovými prostředky probíhá dle schváleného a následně upraveného rozpočtu 
a je za 3. čtvrtletí roku 2020 vzhledem k rozpočtu města v konsolidovaném stavu, s výdaji 
převyšujícími příjmy, což je rozpočtem plánováno. 
 
Příjmy: 
Příjmová stránka rozpočtu je plněna ze 76,38 %. Daňové příjmy, s ohledem na situaci související 
s pandemií COVID 19, se neplní ve srovnání s rokem 2019 dobře, výběr je k 30.09. nižší o 9,7 mil. Kč. 
Tento propad byl však dokryt státním příspěvkem, pro Kuřim ve výši 13,7 mil. Kč. Očekáván je ovšem 
další propad, související s aktuálními vládními opatřeními. 
 
Výdaje: 
Výdajová stránka rozpočtu je plněna ze 67,36 % (60,52 % vč. rezervy) a je ovlivněna čerpáním 
především u „investičních akcí“, které je na úrovni 67,00 % (nesouvisí s rozestavěností akcí,...). 
Provozní výdaje jsou čerpány z 67,41 % ( 55,98 % vč. rezervy. Vizte podrobnější rozbory dle ORG. 
 
Přílohy: A - vyhodnocení  
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Přijaté usnesení: 429/2020 - RM b e r e   n a   v ě d o m í a předkládá ZM výsledky hospodaření 
města Kuřimi k 30.09.2020, s deficitem hospodaření ve výši 4.093.772,56 Kč. 

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

13. FAMILY POINT Kuřim - Dodatek č. 1 k Licenční smlouvě 
(Předkladatel: Mgr. Ing. Drago Sukalovský, zpracovatel: Mgr. Aneta Štěpánková) 
 
Dne 19.03.2015 byla mezi Centrem pro rodinu a sociální péči a Městem Kuřimí uzavřena Licenční 
smlouva č. FP 10 pro výkon souboru práv duševního vlastnictví, které tvoří národní ochrannou 
známku FAMILY POINT místo pro rodinu®, pro provoz základního místa FAMILY POINT místo pro 
rodinu® v Jihomoravském kraji, která je uvedena v Příloze A. Uzavření smlouvy schválila Rada města 
Kuřimi dne 04.03.2015, usnesením číslo 104/2015. 
 
Vzhledem k tomu, že dochází k úpravě licenční smlouvy, jejíž změny budou platné až k roku 2021, byl 
organizací předložen návrh Dodatku č. 1 k Licenční smlouvě č. FP 10 (příloha B), ve kterém jsou 
změny zapracovány. Zásadní změna spočívá v tom, že doposud poskytovateli licence nebyla hrazena 
odměna za licenci a postoupení know-how. Nově je tak stanovena odměna za licenci a postoupení 
know-how ve výši 4.000 Kč ročně, tato částka je tedy stanovena za provoz našeho FAMILY POINTU. 
 
FAMILY POINT je v našem městě úspěšně provozován a navštěvován, a to v prostorách Wellness 
Kuřim, na ulici Sportovní 1082/1, 664 34 Kuřim. Z tohoto důvodu doporučuje OSVP, MěÚ Kuřim, 
provoz i nadále zachovat. 
 
Hrazeno z ORG 9049000001, který je přidělen v rámci rozpočtu města odboru sociálních věcí 
a prevence. 
 
Přílohy: B - dodatek 

A - smlouva 
 
Přijaté usnesení: 430/2020 - RM s c h v a l u j e uzavření Dodatku č. 1 k Licenční smlouvě 

č. FP 10, její uzavření bylo schváleno Radou města Kuřimi dne 04.03.2015, 
usnesením číslo 104/2015, pro výkon souboru práv duševního vlastnictví, které 
tvoří národní ochrannou známku FAMILY POINT místo pro rodinu®, pro zřízení 
a provoz základního místa FAMILY POINT místo pro rodinu® v Jihomoravském 
kraji ze dne 19.03.2015, s poskytovatelem licence Centrum pro rodinu a sociální 
péči, se sídlem Biskupská 280/7, 602 00 Brno, IČ 44991584. 

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

14. Vnitřní směrnice č. S5/2020/RM Pravidla pro přijímání a vyřizování stížností 
(Předkladatel: Ing. Karel Torn CSc., zpracovatel: Ing. Silvie Ondrášková) 
 
Povinnost stanovit pravidla pro přijímání a vyřizování stížností vychází z § 102 odst. 2 písm. l) zákona 
o obcích. 
Město Kuřim má v současné době platná Pravidla pro přijímání a vyřizování stížností č. P1/2018/RM, 
která byla schválená dne 14.03.2020 usn. č. 127/2018.  
 
Radě města Kuřimi jsou předkládány ke schválení aktualizovaná Pravidla pro přijímání a vyřizování 
stížností č. S5/2020/RM. 
 
Oproti těmto pravidlům jsou v novém návrhu doplněny a upřesněny především následující skutečnosti: 
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- je vymezena závaznost tohoto vnitřního předpisu jak pro členy orgánů města, tak pro zaměstnance 
Městského úřadu Kuřim, a také nově pro zaměstnance zařazené do Městské policie Kuřim (Čl. 1), 
- je podrobněji vymezen výklad pojmu stížnost (Čl. 2), 
- jsou upřesněny požadavky na formální obsah stížnosti - identifikační údaje stěžovatele (Čl. 2 odst. 
7), 
- je uvedena povinnost pracovnic podatelny předat stížnost po jejím obdržení také vedoucímu 
oddělení přestupků (Čl. 3). 
 
Přílohy: A - pravidla finální 

B - pravidla změny 
 
Přijaté usnesení: 431/2020 - RM s c h v a l u j e vnitřní směrnici Rady města Kuřimi č. S5/2020/RM 

Pravidla pro přijímání a vyřizování stížností s účinností od 01.12.2020. 
Hlasováno 
Pro: 5 (D. Sukalovský, P. Ondrášek, J. Vlček, L. Ambrož, M. Vlk). 
 
 
 

15. Čerpání investičního fondu Centra sociálních služeb Kuřim 
(Předkladatel: Mgr. Ing. Drago Sukalovský, zpracovatel: PhDr. Miloslava Bártová) 
 
V domě s pečovatelskou službou, Zahradní 1275, Kuřim v roce 2020 probíhají opravy koupelen, jako 
v předchozích letech. Od ledna do října opraveno devět koupelen. Opravy koupelen v bytech jsou 
hrazeny z investičního fondu organizace. Z tohoto důvodu žádá ředitelka Centra sociálních služeb 
Kuřim, Zahradní 1275/10, Kuřim PhDr. Miloslava Bártová čerpání investičního fondu na úhradu oprav 
koupelen v bytech DPS v částce do 200 tis. Kč. 
 
Přijaté usnesení: 432/2020 - RM s c h v a l u j e Centru sociálních služeb Kuřim, Zahradní 1275, 

Kuřim, IČ 49457276 čerpání investičního fondu v částce do 200 tis. Kč k úhradě 
oprav koupelen v roce 2020 v domě na Zahradní 1275/10, Kuřim. 

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

16. Dodatek č. 1 ke Smlouvě o poskytnutí finanční podpory na poskytování 
sociálních služeb č. JMK 063521/20/OSV 
(Předkladatel: Mgr. Ing. Drago Sukalovský, zpracovatel: PhDr. Miloslava Bártová) 
 
Ředitelka Centra sociálních služeb Kuřim, Zahradní 1275, Kuřim žádá RM o podpis Dodatku č. 1 ke 
Smlouvě o poskytnutí finanční podpory na poskytování sociálních služeb č. JMK 063521/20/OSV. 
Jedná se o dofinancování pečovatelské služby. Dodatek č. 1 byl schválen Zastupitelstvem 
Jihomoravského kraje v souladu s § 37 zákona č.129/2000 Sb., o krajích, ve znění pozdějších 
předpisů, na 33. zasedání konaném dne 17.09.2020 usnesením č. 2949/20/Z33. 
 
Příjemcem finanční podpory je Centrum sociálních služeb Kuřim, Zahradní 1275, Kuřim. Účelová 
finanční podpora je určena na druh služby - Pečovatelská služba, s názvem Pečovatelská služba, dům 
s pečovatelskou službou, ID 6989675 ve výši 17.100 Kč. 
 
Finanční podpora bude vyplacena na účet zřizovatele tj. města Kuřim. Zřizovatel poskytne tuto 
finanční podporu příjemci dotace tj. Centru sociálních služeb Kuřim. 
 
Přílohy: A - dodatek č. 1 
 
Přijaté usnesení: 433/2020 - RM s c h v a l u j e uzavření Dodatku č. 1 ke Smlouvě o poskytnutí 

finanční podpory na poskytování sociálních služeb č. JMK 063521/20/OSV pro 
Centru sociálních služeb Kuřim, Zahradní 1275, Kuřim, IČ 49457276 na 
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poskytování pečovatelské služby pro rok 2020 ve výši 17.100 Kč. 
Hlasováno 
Pro: 5 (D. Sukalovský, P. Ondrášek, J. Vlček, L. Ambrož, M. Vlk). 
 
 
 

17. PZ servis CZE, s.r.o., Praha – nájemní smlouva 
(Předkladatel: Mgr. Ing. Drago Sukalovský, zpracovatel: Alena Janoušková) 
 
Rada města Kuřimi schválila na své schůzi dne 21.10.2020 následující usnesení: 
397/2020 
RM schvaluje záměr na pronájem 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./ č. e., k. ú. 
Kuřim, společnosti PZ servis CZE, s. r. o., se sídlem Evropská 529/24, 160 00 Praha 6 – Dejvice, 
IČ 27368939, na dobu určitou do 28.02.2021 za nájemné ve výši 300 Kč/m

2
/rok. 

 
Záměr byl na úřední desce zveřejněn od 21.10.2020 do 05.11.2020. Ke zveřejněnému záměru nebyly 
vzneseny žádné připomínky. Odbor majetkoprávní předkládá radě města ke schválení nájemní 
smlouvu. 
 
Přílohy: A - smlouva  
 
Přijaté usnesení: 434/2020 - RM s c h v a l u j e uzavření nájemní smlouvy, jejímž předmětem je 

pronájem 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./ č. e., k. ú. Kuřim, společnosti PZ servis CZE, s. r. o., se sídlem Evropská 
529/24, 160 00 Praha 6 – Dejvice, IČ 27368939, na dobu určitou do 28.02.2021 
za nájemné ve výši 300 Kč/m

2
/rok. 

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

18. „Kuřim, VDJ Kuřim II - rekonstrukce stavební části armaturní komory“ - 
investiční záměr 
(Předkladatel: Ing. Jan Vlček, MSc., zpracovatel: Ing. Pavla Kubová) 
 
Společnost Brněnské vodárny a kanalizace, a. s., zpracovala a zástupcům odboru investičního 
předala investiční záměr, jehož předmětem je provedení rekonstrukce armaturní komory zemního 
vodojemu Kuřim II/2. Pásmo a o objemu akumulačních komor 2 x 1250 m

3
.  

Rekonstrukce armaturní komory je vyvolána celkovou degradací železobetonové konstrukce stropu 
1. NP (stropu nad technologií). Nad nevyhovující stropní konstrukcí se ve stávajícím 2. NP nachází 
rozvaděče RMS1 a MaR včetně kabelových rozvodů. Dále bude součástí zrekonstruované stavby 
snížení náročnosti provozu a zajištění bezpečnosti objektu. Výměna zpevněné plochy s obratištěm 
v areálu VDJ z penetračního makadamu a výměna stávajícího odpadního potrubí VDJ za nové v délce 
150 m nebude v rámci tohoto projektu řešena. 
Stávající vodojem byl uveden do provozu roku 1976. Nevyhovující stav stropní konstrukce byl zjištěn 
při realizaci sanace stropu a výměně armatur v komoře v roce 2018. Výše uvedené bourací práce 
stropu byly navrženy přizvaným statikem. Stávající stav stropní konstrukce nehrozil bezprostřední 
destrukcí. Provizorně byly armatury zabezpečeny proti pádu betonových částí podbitím stropu 
deskami.  
 
Přílohy: A - investiční záměr 
 
Přijaté usnesení: 435/2020 - RM s c h v a l u j e investiční záměr s názvem akce „Kuřim, VDJ 

Kuřim II - rekonstrukce stavební části armaturní komory“ zpracovaný 
zpracovaného v souladu s dodatkem č. 22 k mandátní smlouvě - příloha č. 1 
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„Roční plán investic - seznam svěřených staveb“ pro rok 2020 a souhlasí se 
zahájením prací na zadávací dokumentaci pro stavební povolení a provádění 
stavby. 

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

19. „Kuřim, VDJ Kuřim II – rekonstrukce stavební části armaturní komory“ – 
zahájení zadávacího řízení pro zpracování projektové dokumentace 
(Předkladatel: Ing. Jan Vlček, MSc., zpracovatel: Ing. Pavla Kubová) 
 

Předmět (název) zakázky: 
„Kuřim, VDJ Kuřim II – rekonstrukce stavební části armaturní 
komory“ 

Evidenční číslo zakázky: IV-OI-2020-002 
  

V souvislosti s již schválenou investiční akcí „Kuřim, VDJ Kuřim II – rekonstrukce stavební části 
armaturní komory“ předkládá odbor investiční Radě města Kuřimi ke schválení zahájení zadávacího 
řízení, jehož předmětem je vypracování dokumentace pro stavební povolení (DSP) a dokumentace 
pro provádění stavby (DPS), která bude sloužit k zajištění stavebního povolení a pro výběr zhotovitele, 
vč. zajištění autorského dozoru v průběhu realizace. 
Předpokládaná cena veřejné zakázky malého rozsahu dle BVK a. s. činí cca 500.000 Kč bez DPH, 
samotná realizace stavebních prací činí cca 4.800.000 Kč bez DPH. 
Zakázka na zhotovení projektové dokumentace PSP, DPS je kryta z rozpočtu města z ORG 
1360000000 „Vodojem II“. 
Předmětná veřejná zakázka je sektorovou zakázkou a je zadávána mimo režim zákona o zadávání 
veřejných zakázek. Posouzení a hodnocení nabídek bude podle kritéria nejnižší nabídkové ceny 
 provedeno komisí zadavatele, která je jmenována ve složení: 
 
Návrh členů hodnoticí komise:   Návrh náhradníků hodnoticí komise: 
1. Ing. Jan Vlček, MSc.   1. Mgr. Ing. Drago Sukalovský 
2. Ing. Pavel Cigánek   2. Bc. Jaromír Peška 
3. Mgr. Barbora Maršálková   3. Ing. Moris Réman 
4. Mgr. Ladislav Ambrož   4. Stanislav Bartoš 
5. Ing. Pavla Kubová   5. Ing. Olga Hanáková 
 
Přílohy: A - výzva 

B - návrh smlouvy o dílo 
 
Přijaté usnesení: 436/2020 - RM s c h v a l u j e zahájení zadávacího řízení na výběr zhotovitele 

projektové dokumentace „Kuřim, VDJ Kuřim II - rekonstrukce stavební části 
armaturní komory“, dále schvaluje znění výzvy k podání nabídky a jmenuje členy 
a náhradníky hodnotící komise ve složení podle návrhu. 

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

20. Schválení dodatku č. 87 Nájemní a provozní smlouvy s Brněnskými 
vodárnami a kanalizacemi, a. s. 
(Předkladatel: Ing. Jan Vlček, MSc., zpracovatel: Ing. Pavla Kubová) 
 
Odbor investiční předkládá Radě města Kuřimi ke schválení návrh Dodatku č. 87 Nájemní a provozní 
smlouvy o provozování vodovodů a kanalizací pro veřejnou potřebu uzavřenou s Brněnskými 
vodárnami a kanalizacemi, a. s., schválenou usnesením Zastupitelstva města Kuřimi dne 16.04.2002 
(č. 1041/2002), dále jen „Dodatek“. 
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Tímto Dodatkem město Kuřim pronajímá na dobu neurčitou majetek vybudovaný 
a) v souvislosti s výstavbou rodinného domu na Podlesí, a to vodovodní řad DN 80 LT, v délce 42,7 m, 
umístěný částečně v komunikaci a v zatravněné ploše, parc. č. 3204/45, 3204/48 a 3204/150, k. ú., 
kolaudační souhlas: č. j.: MK/15445/20/OSŽP ze dne 04.08.2020; 
b) v souvislosti s výstavbou rodinných domů v ulici Červenáčkova, a to prodloužení vodovodního řadu 
DN 80 tvárná litina, v délce 69,5 m a prodloužení splaškové kanalizace DN 300 KAM, v délce 64,7 m, 
umístěných v komunikaci, parc. č. 2642/698, 4975, 2642/707, 4521 a 4522/58, k. ú. Kuřim, kolaudační 
souhlas: č. j.: MK/15671/20/OSŽP ze dne 10.09.2020. 
 
Přílohy: A - návrh dodatku 
 
Přijaté usnesení: 437/2020 - RM s c h v a l u j e uzavření Dodatku č. 87 Nájemní a provozní 

smlouvy o provozování vodovodů a kanalizací se společností Brněnské vodárny 
a kanalizace, a. s., se sídlem Pisárecká 555/1a, Pisárky, 603 00 Brno, 
IČ 26347275, kterým město Kuřim pronajímá vodovodní řad DN 80 LT v parc. 
č. 3204/45, 3204/48 a 3204/150, prodloužení vodovodního řadu DN 80 tvárná 
litina a prodloužení splaškové kanalizace DN 300 KAM v parc. č. 2642/698, 4975, 
2642/707, 4521 a 4522/58. 

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

21. Výroční zpráva o činnosti MŠ Zborovská za školní rok 2019/2020 
(Předkladatel: Ing. Petr Ondrášek, zpracovatel: Mgr. Hana Němcová) 
 
Dle § 10 odst. 3 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném 
a jiném vzdělávání (školský zákon), v platném znění a § 7 vyhlášky č. 15/2005 Sb., kterou se stanoví 
náležitosti dlouhodobých záměrů a výročních zpráv, v platném znění, musí ředitelé základních škol 
předkládat školské radě a následně po jejím schválení i zřizovateli, „Výroční zprávu o činnosti školy za 
uplynulý školní rok“ (dále jen „VZoČ“). Tuto povinnost nemají ředitelky mateřských škol, ale v minulých 
letech se dohodl zřizovatel s ředitelkou kuřimské mateřské školy na vypracování VZoČ a zaslání radě 
města ve stejném termínu, jako ředitelé základních škol. 
Výroční zprávy slouží k základní orientaci v činnosti školy, využívání jejich kapacity, výukových 
programech, počtu tříd, dětí a žáků, kvalifikovanosti pedagogických pracovníků, o dalším vzdělávání 
pedagogických pracovníků a akcích pořádaných školou. Výroční zpráva je přílohou A. 
VZoČ je uložena u referentky kanceláře úřadu – školství Mgr. Hany Němcové. 
 
Přílohy: A - VZoČ za školní rok 2019 - 2020 
 
Přijaté usnesení: 438/2020 - RM b e r e   n a   v ě d o m í Výroční zprávu o činnosti Mateřské školy 

Kuřim, Zborovská 887, okres Brno-venkov, příspěvkové organizace za školní rok 
2019/2020. 

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

22. Výroční zpráva o činnosti ZŠ Jungmannova za školní rok 2019/2020 
(Předkladatel: Ing. Petr Ondrášek, zpracovatel: Mgr. Hana Němcová) 
 
Dle § 10 odst. 3 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném 
a jiném vzdělávání (školský zákon), v platném znění a § 7 vyhlášky č. 15/2005 Sb., kterou se stanoví 
náležitosti dlouhodobých záměrů a výročních zpráv, v platném znění, musí ředitelé základních škol 
předkládat školské radě a následně po jejím schválení i zřizovateli, „Výroční zprávu o činnosti školy za 
uplynulý školní rok“ (dále jen „VZoČ“). Tuto povinnost nemají ředitelky mateřských škol, ale v minulých 
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letech se dohodl zřizovatel s ředitelkou kuřimské mateřské školy na vypracování VZoČ a zaslání radě 
města ve stejném termínu, jako ředitelé základních škol. 
Výroční zprávy slouží k základní orientaci v činnosti školy, využívání jejich kapacity, výukových 
programech, počtu tříd, dětí a žáků, kvalifikovanosti pedagogických pracovníků, o dalším vzdělávání 
pedagogických pracovníků a akcích pořádaných školou. Výroční zpráva je přílohou A. 
VZoČ je uložena u referentky kanceláře úřadu – školství Mgr. Hany Němcové. 
 
Přílohy: A - VZoČ za školní rok 2019-2020 
 
Přijaté usnesení: 439/2020 - RM b e r e   n a   v ě d o m í Výroční zprávu o činnosti Základní školy, 

Kuřim, Jungmannova 813, okres Brno-venkov, příspěvkové organizace za školní 
rok 2019/2020. 

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

23. Výroční zpráva o činnosti ZŠ Tyršova za školní rok 2019/2020 
(Předkladatel: Ing. Petr Ondrášek, zpracovatel: Mgr. Hana Němcová) 
 
Dle § 10 odst. 3 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném 
a jiném vzdělávání (školský zákon), v platném znění a § 7 vyhlášky č. 15/2005 Sb., kterou se stanoví 
náležitosti dlouhodobých záměrů a výročních zpráv, v platném znění, musí ředitelé základních škol 
předkládat školské radě a následně po jejím schválení i zřizovateli, „Výroční zprávu o činnosti školy za 
uplynulý školní rok“ (dále jen „VZoČ“). Tuto povinnost nemají ředitelky mateřských škol, ale v minulých 
letech se dohodl zřizovatel s ředitelkou kuřimské mateřské školy na vypracování VZoČ a zaslání radě 
města ve stejném termínu, jako ředitelé základních škol. 
Výroční zprávy slouží k základní orientaci v činnosti školy, využívání jejich kapacity, výukových 
programech, počtu tříd, dětí a žáků, kvalifikovanosti pedagogických pracovníků, o dalším vzdělávání 
pedagogických pracovníků a akcích pořádaných školou. Výroční zpráva je přílohou A. 
VZoČ je uložena u referentky kanceláře úřadu – školství Mgr. Hany Němcové. 
 
Přílohy: A - VZoČ za školní rok 2019 - 2020 
 
Přijaté usnesení: 440/2020 - RM b e r e   n a   v ě d o m í Výroční zprávu o činnosti Základní školy 

Kuřim, Tyršova 1255, okres Brno-venkov, příspěvkové organizace za školní rok 
2019/2020. 

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

24. FC Kuřim, z. s. – Dodatek č. 1 ke Smlouvě o výpůjčce  ve Sportovním areálu 
Kuřim 
(Předkladatel: Ing. Petr Ondrášek, zpracovatel: Ester Veselovská, DiS.) 
 
FC Kuřim, z. s. zastoupený Ivem Peřinou, na základě Smlouvy o výpůjčce č. 2017/B/0089, schválené 
RM užívá ke své činnosti travnaté fotbalové hřiště ve Sportovním areálu Kuřim.  
 
Předmětem výpůjčky jsou pozemky parc. č. 2976/4, 2976/15 a části pozemků parc. č. 2976/1, 
2976/12, 2976/14 vše v k. ú. Kuřim, drátěné oplocení zelené barvy a kovové zábradlí žluté barvy, 
podél celého travnatého hřiště, tribunu, dvě střídačky a dřevěné lavice. 
 
V říjnu 2020 předložil odboru majetkoprávnímu (dále jen OMP) p. Břenek, správce Sportovního areálu 
Kuřim, ke schválení v RM „Pokyny pro FC Kuřim“ jako vypůjčitele pozemků města pro sportovní 
a zájmovou činnost, kterou je fotbal. Tyto pokyny mají zajistit bezproblémový chod na hřištích, jejich 
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údržbu a pořádek. Pan Břenek si je se zástupci FC Kuřim osobně odsouhlasil a navrhl, aby se staly 
součástí výše zmíněné Smlouvy o výpůjčce. 
 
Odbor majetkoprávní předkládá RM ke schválení Dodatek č. 1 ke Smlouvě o výpůjčce 2017/B/0089 ze 
dne 13.12.2017, jehož součástí jsou Pokyny pro FC Kuřim, z. s. 
 
Přílohy: A - dodatek č. 1  
 
Přijaté usnesení: 441/2020 - RM s c h v a l u j e Dodatek č. 1 ke Smlouvě o výpůjčce pozemků 

č. 2017/B/0089 ze dne 13.12.2017. 
Hlasováno 
Pro: 5 (D. Sukalovský, P. Ondrášek, J. Vlček, L. Ambrož, M. Vlk). 
 
 
 

25. Rozpočtové opatření č. 11 
(Předkladatel: Mgr. Ing. Drago Sukalovský, zpracovatel: Ing. Aleš Varmužka) 
 
V přílohách se nachází žádosti o provedení rozpočtových opatření. 
 
Přílohy: A - rozpočtové opatření č. 11 

B - důvodová zpráva OI - ZŠJ 
C - důvodová zpráva OMP - JSDH 
D - důvodová zpráva OI - Zahradní 

 
Přijaté usnesení: 442/2020 - RM s c h v a l u j e rozpočtové opatření č. 11 k rozpočtu města Kuřimi 

na rok 2020, dle přílohy. 
Hlasováno 
Pro: 5 (D. Sukalovský, P. Ondrášek, J. Vlček, L. Ambrož, M. Vlk). 
 
 
 

26. Realizace akce „Kuřim, obnova komunikace v ulici Zahradní“ - dodatek ke 
smlouvě o dílo 
(Předkladatel: Ing. Jan Vlček, MSc., zpracovatel: Ing. Pavla Kubová) 
 
Název akce:   „Kuřim - obnova komunikace ulice Zahradní“ 
Evidenční číslo zakázky: VZ-OI-2019-009 
Veřejná zakázka:   na stavební práce zadaná formou zjednodušeného podlimitního 
    řízení 
 
Předkládáme Radě města Kuřimi ke schválení návrh Dodatku č. 2 ke Smlouvě o dílo č. 2019/D/0083 
na veřejnou zakázku s názvem akce „Kuřim - obnova komunikace ulice Zahradní“ uzavřené se 
společností PORR, a. s., se sídlem Dubečská 3238/36, Strašnice, 100 00 Praha 10, IČ 43005560, 
kterým se navyšuje smluvní cena za dílo o 946.103,09 Kč bez DPH, a to na 9.136.059,29 Kč bez 
DPH, tj. 11.054.631,74 Kč vč. DPH spočívající 
 
ve vícepracích ve výši 1.089.068,17 Kč bez DPH za: 
 

 ve staničení od 0 – 100 m (od ulice Legionářská) přeložení dvou kanalizačních přípojek, 
použití nopové fólie u obnažených soklů obvodových zdí RD, oprava dešťové vpusti, úprava schodiště 
ze zahrady RD a k baru, úpravu vstupu a vjezdu k nemovitostem č. p. 203 a 244 dotčených stavbou 
vč. doplnění obrubníků a schodů; 

 předláždění na stavbu navazujících stávajících komunikací ze zámkové dlažby (supermarket 
Albert a hotel);  

 zpevnění povrchu před bránou na zahradu HZS plastovou zatravňovací dlažbou, vybudování 
schodů před HZS mezi výškovými rozdíly v betonové ploše a zatravňovací dlažbou, ochrana sloupů 
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budovy HZS před korozí, zesílení konstrukčních vrstev chodníku před HZS kvůli možnému pojezdu 
těžké techniky, v blízkosti přístavku budovy HZS vzhledem k výškovým rozdílům terénu rozdělení 
plochy na zeleň a doplnění odvodnění prostoru dveří přístavku do štěrkového lože v zeleni; 

 zbudování a následné odstranění provizorní „panelové cesty“ od ul. Nádražní sloužící pro 
příjezd k CSS a zesílení konstrukčních vrstev chodníku před CSS z důvodu přístupu zásobování; 

 drobné úpravy u trafostanice - vybudování zpevněné plochy pro kontejnery na tříděný odpad, 
úprava přístupového chodníku k trafostanici a okapového chodníku; 

 snížení silničních obrub a předláždění vjezdu propoje ul. Farského;  
 z důvodu nesprávně zaměřeného původního terénu v projektu o min. 10 cm vzniklé náklady 

na vybourání cca 80 m nově zabetonovaných silničních obrub (od ul. Třebízského směrem k ul. 
Legionářská) a větší tloušťka podloží ze štěrkodrti pro komunikaci a chodníky, odvoz většího množství 
původní zeminy či suti na skládku, úprava již položené zámkové dlažby chodníku a předláždění části 
vjezdu u firmy USTOHAL, vybudování zákrytové desky jednotné kanalizace na šachtě Š2; 
  odstranění starého vodovodu umístěného v konstrukční vrstvě komunikace; předláždění 
chodníku po projednání s odborem dopravy, dodání ornice v křižovatce Legionářská po obou stranách 
zatravněné plochy, demontáž a montáž svislého dopravního značení; 

 před CSS a HZS nové rohože, oprava vpusti, zbudování vodící linie v chodníku; 
 
méněpracích ve výši 142.965,08 Kč bez DPH za: 
 

 nepoužité chráničky a ohrazení s přístřeškem pro kontejnery: vzhledem k výskytu nízko 
uloženého kabelového vedení pod stáním nebylo možné zrealizovat ohrazení dle projektu. Dodatečně 
bude zabudována lehká konstrukce z ocelových U profilů. Nebude součástí realizace této akce; 
 
Původní cena za dílo dle Dodatku č. 1: 
Cena za dílo celkem bez DPH     8.189.956,20 Kč 
Výše DPH (21%)      1.719.890,80 Kč 
Cena za dílo celkem včetně DPH    9.909.847,00 Kč 
Dodatek č. 1 byl schválen RM dne 15.09.2020 (č. usn. 364/2020). 
 
Vícepráce a méněpráce dle Dodatku č. 2: 
Vícepráce celkem (bez DPH)     1.089.068,17 Kč 
Méněpráce celkem (bez DPH)     -  142.965,08 Kč 
 
Nová cena za dílo dle Dodatku č. 2: 
Cena za dílo celkem bez DPH     9.136.059,29 Kč 
Výše DPH (21%)      1.918.572,45 Kč 
Cena za dílo celkem včetně DPH    11.054.631,74 Kč 
 
Realizace akce s názvem Kuřim, obnova komunikace ulice Zahradní“ v celkové výši 11.054.631,74 Kč 
vč. DPH, bude hrazena z ORG 1356000000 „Zahradní ulice - rekonstrukce uličního prostoru“. 
 
Přílohy: A - návrh dodatku 

B - rekapitulace změnových listů 
 
Návrh usnesení: RM s c h v a l u j e uzavření Dodatku č. 2 ke Smlouvě o dílo č. 2019/D/0083 na 

veřejnou zakázku s názvem akce „Kuřim - obnova komunikace ulice Zahradní“ se 
společností PORR, a. s., se sídlem Dubečská 3238/36, Strašnice, 100 00 Praha 
10, IČ 43005560, kterým se navyšuje smluvní cena za dílo o 946.103,09 Kč bez 
DPH, a to na 9.136.059,29 Kč bez DPH, tj. 11.054.631,74 Kč vč. DPH. 

Hlasováno 
Pro: 2 (J. Vlček, M. Vlk)  Proti: 1 (L. Ambrož)  Zdrželi se: 2 (D. Sukalovský, 
P. Ondrášek). 
Návrh nebyl přijat. 
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27. Různé 
 
D. Sukalovský – zasedání zastupitelstva města proběhne na kulturním domě ve čtvrtek 19.11.2020. 
Veřejnost bude usazena na balkóně. 
 
 
P. Ondrášek – ptá se, zda se bude obnovovat zábradlí na ul. Legionářské a tím i plochy pro reklamu? 
D. Sukalovský – podíváme se do projektu. 
 
 
J. Vlček – platební terminály na radnici – je potřeba urychlit proces, připravit nabídku na licence 
a terminály. Terminál je jen na platební kartu. 
 
 
 
 
 
 
Starosta ukončil jednání RM v 15:55 hodin. 
 
 
 
 
 
 
 
Mgr. Ing. Drago Sukalovský Ing. Petr Ondrášek 
starosta města 1. místostarosta města 
 
 
 
 
 
 
Ověřovatel zápisu: Ing. Milan Vlk 
 
 
 
 
 
 
 
V Kuřimi dne 11.11.2020 
 
Zapsala: Kateřina Friedlová 
 
 
 
Materiály: 
1 Plnění usnesení Rady města Kuřimi ke dni 04.11.2020 
 1A - plnění usnesení 
2 Radek Peterka – nájemní smlouva  
3 Pacht kulturního domu, plaveckého areálu a sportovní haly – schválení dodatků ke 
 smlouvám – sleva na pachtovném 
4 Františka Kalová, Kuřim – výpověď nájmu bytu 
 4A - úřední záznam 
5 Manželé Karavardanjanovi, Kuřim – smlouva na dobu neurčitou 
6 Manželé Hakobyanovi, Kuřim – smlouva na dobu neurčitou 
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7 Manželé Karavardanjanovi – ukončení pachtovní smlouvy dohodou, nový záměr 
 7A - situace 
 7B - dohoda o ukončení NS - Karavardanjanovi 
8 HERBASTAR, spol. s r. o. - doplnění pozemků k pachtu - záměr 
 8A - situace 
9 AGROSTYL, spol. s r. o. - doplnění pozemku k pachtu - záměr   
 9A - informace o pozemku 
10 Nové vyhrazené parkovací místo pro ZTP/P 
 10A - koordinační situační výkres 
11 Výstavba zahradní chaty - Červený vrch 
 11A - koordinační situace 
 11B - vzhled zahradní chaty 
 11C - rozloha objektu 
12 Výsledky hospodaření k 30.09.2020 
 12A - Vyhodnocení 3Q vše 
13 FAMILY POINT Kuřim - Dodatek č. 1 k Licenční smlouvě 
 13A - smlouva 
 13B - dodatek 
14 Vnitřní směrnice č. S5/2020/RM Pravidla pro přijímání a vyřizování stížností 
 14A - pravidla pro přijímání a vyřizování stížností 
 14B - pravidla pro přijímání a vyřizování stížností změny 
15 Čerpání investičního fondu Centra sociálních služeb Kuřim 
16 Dodatek č. 1 ke Smlouvě o poskytnutí finanční podpory na poskytování sociálních 
 služeb č. JMK 063521/20/OSV 
 16A - dodatek č. 1 
17 PZ servis CZE, s.r.o., Praha – nájemní smlouva 
 17A - nájemní smlouva 
18 „Kuřim, VDJ Kuřim II - rekonstrukce stavební části armaturní komory“ - investiční 
 záměr 
 18A - Investiční záměr, BVK - VDJ Kuřim II 
19 „Kuřim, VDJ Kuřim II – rekonstrukce stavební části armaturní komory“ – zahájení 
 zadávacího řízení pro zpracování projektové dokumentace 
 19A - KUŘIM projekt výzva VDJ Kuřim II - rekonstrukce stavební části armaturní komory 
 19B - návrh SOD_VDJ PD VDJ KUŘIM II rekonstrukce stavební části armaturní komory 
20 Schválení dodatku č. 87 Nájemní a provozní smlouvy s Brněnskými vodárnami 
 a kanalizacemi, a. s. 
 20A - Kuřim dodatek č. 87 
21 Výroční zpráva o činnosti MŠ Zborovská za školní rok 2019/2020 
 21A - VZoČ za školní rok 2019 - 2020 
22 Výroční zpráva o činnosti ZŠ Jungmannova za školní rok 2019/2020 
 22A - VZoČ za školní rok 2019-2020 
23 Výroční zpráva o činnosti ZŠ Tyršova za školní rok 2019/2020 
 23A - VZoČ za školní rok 2019 - 2020 
24 FC Kuřim, z. s. – Dodatek č. 1 ke Smlouvě o výpůjčce  ve Sportovním areálu Kuřim 
 24A - dodatek č. 1 včetně příloh 
25 Rozpočtové opatření č. 11 
 25A - rozpočtové opatření č. 11 
 25B - důvodová zpráva OI - ZŠJ 
 25C - důvodová zpráva OMP - JSDH 
 25D - důvodová zpráva OI - Zahradní 
26 Realizace akce „Kuřim, obnova komunikace v ulici Zahradní“ - dodatek ke smlouvě o 
 dílo 
 26A - návrh dodatku č2 
 26B - rekapitulace změnových listů 


