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Z á p i s 
 

ze schůze Rady města Kuřimi č. 34/2020 konané dne 09.12.2020 
 
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. Jan Vlček, MSc. 
 
 
Starosta zahájil zasedání RM v 14:21 hodin, úvodem bylo přítomno 5 členů RM. 
RM je usnášeníschopná. 
 
 
 
Program: 

1 Plnění usnesení Rady města Kuřimi ke dni 02.12.2020 

2 Nebytové prostory v majetku města – sleva na nájemném – schválení dodatků ke smlouvám 

3 PNS a.s. – ukončení nájemní smlouvy dohodou  

4 AGROSTYL, spol. s r. o. - doplnění pozemku k pachtu – Dodatek č. 1  

5 HERBASTAR, spol. s r. o. - doplnění pozemků k pachtu – Dodatek č. 2 

6 Změna fasády polyfunkčního domu "Mozaika" 

7 Stavební úpravy podkroví RD Kuřim - Podlesí a parkování 

8 Centrum sociálních služeb - projekt přístavby a nástavby 

9 Centrum sociálních služeb - projekt úprav stávající budovy 

10 Úprava veřejného prostranství ul. Nádražní - projekt 

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

12 Schválení dodatku č. 89 Nájemní a provozní smlouvy s Brněnskými vodárnami 
a kanalizacemi, a. s. 

13 Dodatek č. 1 ke Smlouvě o zprostředkování Benefitů uzavřené dne 11.05.2016 

14 Odměna ředitelce příspěvkové organizace Centrum sociálních služeb Kuřim 

15 Odměna jednateli společnosti Centrum technických služeb Kuřim, s. r. o. 

16 Odměna ředitelce příspěvkové organizace Společenské a kulturní centrum Kuřim 

17 „Zajištění služby SENIOR TAXI KUŘIM“ - uzavření dodatku č. 1 ke smlouvě č. 2019/D/0152 

18 Odměna ředitelce MŠ Zborovská 

19 Odměna řediteli ZŠ Jungmannova 

20 Odměna ředitelce ZŠ Tyršova 

21 Odměna jednateli Wellness Kuřim, s. r. o. 

22 Interiér kanceláří radnice Kuřim – odbor sociálních věcí a prevence 

23 Vyřazení majetku Centra sociálních služeb Kuřim 
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24 Stavební úpravy rodinného domu Kuřim - Podlesí 

25 Dopravní terminál Kuřim - zahájení zadávacího řízení na stavební práce 

26 Informace o návrhu vodného, stočného a nájemného za užívání infrastruktury pro rok 2021 

27 Vnitřní směrnice č. S6/2020/RM Energetický management města Kuřimi 

28 Různé 

 
 
 

1. Plnění usnesení Rady města Kuřimi ke dni 02.12.2020 
(Předkladatel: Ing. Karel Torn, CSc., zpracovatel: Kateřina Friedlová) 
 
Zůstávají nesplněna usnesení, jejíž naplnění závisí na spolupráci s druhou stranou. 
 
Přílohy: A - plnění usnesení RM 
 
Přijaté usnesení: 456/2020 - RM b e r e   n a   v ě d o m í plnění usnesení Rady města Kuřimi ke 

dni 02.12.2020. 
Hlasováno 
Pro: 5 (D. Sukalovský, P. Ondrášek, J. Vlček, L. Ambrož, M. Vlk). 
 
 
 

2. Nebytové prostory v majetku města – sleva na nájemném – schválení 
dodatků ke smlouvám 
(Předkladatel: Mgr. Ing. Drago Sukalovský, zpracovatel: Alena Janoušková) 
 
Rada města Kuřimi na své schůzi dne 27.05.2020 přijala usnesení, na základě kterých byly uzavřeny 
dodatky k nájemním smlouvám, jejichž předmětem bylo poskytnutí slevy ve výši 25 % ročního 
nájemného nájemcům nebytových prostor v majetku města Kuřimi a restauračních zařízení, a to 
v souvislosti s uzavřením provozoven z důvodu pandemie Covid-19. 
Vzhledem ke skutečnosti, v měsíci říjnu 2020 byly na základě nařízení vlády provozovny z důvodu 
rozšíření pandemie Covid-19 opět uzavřeny, předkládá odbor majetkoprávní (dále jen OMP) radě 
města ke schválení uzavření dodatků k nájemním smlouvám s jednotlivými nájemci, jejichž 
předmětem bude poskytnutí další slevy ve výši 25 % z ročního nájemného. Celková sleva na 
nájemném v roce 2020 bude činit 50 % ročního nájemného. 
Jedná se o tyto nájemce: 
- Miroslava Petrašová – výrobna čerstvého sushi, pořádání kurzů přípravy sushi 
- Hana Pavelková – kadeřnictví 
- Blanka Žáčková – masáže 
- VINUAR group, s. r. o. – restaurace „U Kozla“ 
- Karel Dosoudil – hospůdka „U Anděla“ na Podlesí. 
 
Diskuse: 
D. Sukalovský - navrhuje poskytnout všem slevu na 1. čtvrtletí roku 2021. Bude hlasováno o všech 
usneseních současně. 
 
Přijaté usnesení: 457/2020 - RM s c h v a l u j e uzavření Dodatku č. 2 k Nájemní smlouvě 

č. 2019/O/0031 ze dne 13.05.2019 uzavřené s paní Miroslavou Petrašovou, se 
sídlem Jungmannova 864/55, 664 34 Kuřim, IČ 87892804, jehož předmětem je 
poskytnutí další slevy z ročního nájemného ve výši 25 % z důvodu uzavření 
provozovny na základě nařízení vlády, se změnou dle zápisu. 

 
Přijaté usnesení: 458/2020 - RM s c h v a l u j e uzavření Dodatku č. 4 ke Smlouvě o nájmu 

č. 193/2004 ze dne 06.09.2004 uzavřené s paní Hanou Pavelkovou, se sídlem Na 
Loučkách 1221/1, 664 34 Kuřim, IČ 40402207, jehož předmětem je poskytnutí 
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další slevy z ročního nájemného ve výši 25 % z důvodu uzavření provozovny na 
základě nařízení vlády, se změnou dle zápisu. 

 
Přijaté usnesení: 459/2020 - RM s c h v a l u j e uzavření Dodatku č. 2 k Nájemní smlouvě 

č. 2016/O/0074 ze dne 22.12.2016 uzavřené s paní Blankou Žáčkovou, se sídlem 
Bezručova čtvrť 1105/10, 664 34 Kuřim, IČ 87386569, jehož předmětem je 
poskytnutí další slevy z ročního nájemného ve výši 25 % z důvodu uzavření 
provozovny na základě nařízení vlády, se změnou dle zápisu. 

 
Přijaté usnesení: 460/2020 - RM s c h v a l u j e uzavření Dodatku č. 2 ke Smlouvě o nájmu 

č. 2015/O/0073 ze dne 04.12.2015 uzavřené se společností VINUAR group, 
s. r. o., se sídlem Nádražní 1259/4, 664 34 Kuřim, IČ 04172027, jehož 
předmětem je poskytnutí další slevy z ročního nájemného ve výši 25 % z důvodu 
uzavření provozovny na základě nařízení vlády, se změnou dle zápisu. 

 
Přijaté usnesení: 461/2020 - RM s c h v a l u j e uzavření Dodatku č. 3 k Nájemní smlouvě 

č. 298/2002 ze dne 04.04.2003 uzavřené s panem Karlem Dosoudilem, se sídlem 
Nová 1271/16, 664 34 Kuřim, IČ 40963519, jehož předmětem je poskytnutí další 
slevy z ročního nájemného ve výši 25 % z důvodu uzavření provozovny na 
základě nařízení vlády, se změnou dle zápisu. 

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

3. PNS, a. s. – ukončení nájemní smlouvy dohodou 
(Předkladatel: Mgr. Ing. Drago Sukalovský, zpracovatel: Ester Veselovská, DiS.) 
 
Město Kuřim pronajímá od 31.08.1998 Smlouvou o nájmu č. 22/1998 ve znění Dodatku č. 1 část 
pozemku parc. č. 2108/1 v k. ú. Kuřim o výměře 7,6 m

2
 (příloha A), který je zastavěn objektem 

novinového stánku ve vlastnictví nájemce, na ulici Legionářská v blízkosti služebny Městské policie. 
Současným nájemcem je První novinová společnost, a. s., Paceřická 1/2773, Praha 9, která dne 
10.11.2020 požádala o ukončení smluvního vztahu dohodou ke dni 31.12.2020, s tím, že stánek nebyl 
již dlouhou dobu provozován, a z tohoto důvodu byl odvezen. Pozemek pod ním má být uveden do 
původního stavu. 
Na základě výše uvedeného doporučuje odbor majetkoprávní Smlouvu o nájmu č. 22/1998 ukončit 
dohodou ke dni 31.12.2020. Nájemné za rok 2020 ve výši 1.159 Kč bylo uhrazeno. 
Dne 20.11.2020 byla provedena prohlídka pronajatého pozemku, pozemek je prázdný, je třeba jej 
uvést do původního stavu (zatravnit), jinak je bez závad. Dohoda o ukončení Smlouvy o nájmu je 
předložena v příloze B. 
 
Přílohy: A - situace 

B - dohoda  
 
Přijaté usnesení: 462/2020 - RM s c h v a l u j e ukončení Smlouvy o nájmu č. 22/1998 ve znění 

Dodatku č. 1, jejímž předmětem je pronájem části pozemku parc. č. 2108/1 v k. ú. 
Kuřim o výměře 7,6 m², uzavřené s První novinovou společností a. s., Paceřická 
1/2773, Praha 9, IČ 45795533, dohodou ke dni 31.12.2020. 

Hlasováno 
Pro: 5 (D. Sukalovský, P. Ondrášek, J. Vlček, L. Ambrož, M. Vlk). 
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4. AGROSTYL, spol. s r.o. - doplnění pozemku k pachtu – dodatek č. 1 
(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, RM dne 11.11.2020 projednala 
a schválila usnesení č. 426/2020: 
RM schvaluje 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. 
 
Záměr byl v souladu se zákonem o obcích min. 15 dnů zveřejněn (13.11. - 30.11.2020) – bez 
připomínek. 
 
Přílohy: A - dodatek č. 1  
 
Přijaté usnesení: 463/2020 - RM s c h v a l u j e Dodatek č. 1 k Pachtovní smlouvě č. 2018/O/0084 

ze dne 21.12.2018, kterým se rozšiřuje seznam propachtovaných parcel 
o 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). 
 
 
 

5. HERBASTAR, spol. s r.o. - doplnění pozemků k pachtu – Dodatek č. 2 
(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: 
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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 bylo zjištěno, že určité pozemky města se nachází v lokalitách 
obdělávaných Herbastarem, ale nejsou v pachtech. Po odsouhlasení s panem MVDr. Veselým, 
jednatelem Herbastaru, RM dne 11.11.2020 projednala a schválila usnesení č. 425/2020: 
RM schvaluje záměr propachtovat pozemky parc. č. 3062/106 o výměře 1755 m

2
 v k. ú. Kuřim, parc. 

č. 3519/16 o výměře 2834 m
2
 v k. ú. Kuřim, část pozemku parc. č. 4521/1 o výměře cca 1500 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 sídlem Vinohradská 246, Moravské 
Knínice, IČ 47915951 na dobu určitou do 31.12.2023. 
 
Seznam pozemků doporučených 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 m

2
. 

 
Záměr byl v souladu se zákonem o obcích min. 15 dnů zveřejněn (13.11. - 30.11.2020) – bez 
připomínek. 
 
Přílohy: A - Dodatek č. 2  
 
Přijaté usnesení: 464/2020 - RM s c h v a l u j e Dodatek č. 2 k Pachtovní smlouvě č. 2018/O/0085 

ze dne 21.12.2018, kterým se rozšiřuje seznam propachtovaných parcel 
o pozemky parc. č. 3062/106 o výměře 1755 m

2
 v k. ú. Kuřim, parc. č. 3519/16 

o výměře 2834 m
2
 v k. ú. Kuřim, část pozemku parc. č. 4521/1 o výměře cca 

1500 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 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). 
 
 
 

6. Změna fasády polyfunkčního domu "Mozaika" 
(Předkladatel: Mgr. Ing. Drago Sukalovský, zpracovatel: Michaela Juránková Hrbková) 
 
Odbor investiční předkládá radě města žádost dodanou panem Gennadiyem Stepanenkem k záměru 
změny vzhledu fasády polyfunkčního domu "Mozaika". V příloze č. 1 je vzhled původní fasády 
s mozaikou a v příloze č. 2 je vzhled fasády, který by chtěli uskutečnit nyní. 
 
Přílohy: A - původní vzhled 

B - nový vzhled 
 
Diskuse: 
J. Vlček - prý žádali o změnu využití budovy? Je to na změnu územního plánu. 
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P. Ondrášek - stavba se zdržela, protože podali žádost na stavební úřad o změnu projektu. Podle 
slov investora zvažovali právě větší podíl bytů na úrok kancelářských prostor. Stavbu proto na půl roku 
zcela přerušili, ale pak se vrátili k původnímu záměru. 
 
Přijaté usnesení: 465/2020 - RM s o u h l a s í se změnou vzhledu fasády polyfunkčního domu 

"Mozaika", dle přílohy č. 2. 
Hlasováno 
Pro: 4 (D. Sukalovský, P. Ondrášek, J. Vlček, L. Ambrož)    Zdržel se: 1 (M. Vlk). 
 
 
 

7. Stavební úpravy podkroví RD Kuřim - Podlesí a parkování 
(Předkladatel: Mgr. Ing. Drago Sukalovský, zpracovatel: Michaela Juránková Hrbková) 
 
Odbor investiční předkládá radě města žádost dodanou Ing. arch. Romanou Augustínovou, v níž žádá 
o vyjádření k akci stavební úpravy podkroví v RD Kuřim-Podlesí a s ním spojené parkovací stání pro 
RD. Rodinný dům Šmeralova 732/19 je umístěn při místní komunikaci v řadové zástavbě v místní části 
obce Podlesí. Stavba se nachází v řadové zástavbě na parc. č. 3353/2, k. ú. Kuřim. V řadovém 
rodinném domě jsou  v současné době 2 bytové jednotky. Řešena je pouze pravá část rodinného 
domu, příloha A – při pohledu na hlavní vstup z ulice. Jedná se o stavební úpravu podkroví na 
bytovou jednotku. Hřeben střechy zůstává ve stejné výšce, nový okap střechy bude ve stejné výšce 
jako u sousedních střech. Nově by měla být terasa s orientací do zahrady, která je nad stávající 
zpevněnou plochu dvorku, terasa je na hranici se sousedním pozemkem, je předjednáno se 
sousedem, že bude souhlasit. Je potřeba vyřešit parkovací stání pro rodinný dům. V celé ulici je 
řešeno před řadovými domky na veřejné komunikaci (pozemek patří městu), v dané lokalitě není 
v docházkové vzdálenosti žádné veřejné parkoviště, je možné tedy udělat parkování před domem, dle 
přílohy B. 
 
Přílohy: A - nový stav RD 

B - parkovací místa 
 
Diskuse: 
D. Sukalovský - stavebník si musí zajistit parkování na svém pozemku. V tomto případě se jedná 
o pozemek města. Nesouhlasí s tím. 
S. Bartoš - musíme hledat pozemky na zajištění parkování. Pozemky tam nejsou. 
L. Ambrož - jedná se o rozšíření již stávající stavby. 
D. Sukalovský - stahuje materiál z jednání. Žádá pozvat vlastníky a o tomto s nimi jednat. 
 
Návrh usnesení: RM s o u h l a s í s úpravou podkroví RD Kuřim - Podlesí, parc. č. 3353/2, k. ú. 

Kuřim a dále souhlasí s řešením parkovacího stání, dle příloh. 
O tomto usnesení nebylo hlasováno. 
 
 
 

8. Centrum sociálních služeb - projekt přístavby a nástavby 
(Předkladatel: Mgr. Ing. Drago Sukalovský, zpracovatel: Ing. Moris Réman) 
 
Název (předmět) zakázky:  „Centrum sociálních služeb - projekt přístavby a nástavby“ 
 
Evidenční číslo v knize zakázek: IV-OI-2020-014 
Zajišťující odbor (ZO):   odbor investiční (dále jen OI) 
 
Uvedená zakázka souvisí s plánovanou realizací nástavby a přístavby pro Centrum sociálních služeb 
v Kuřimi. Investiční akce „Centrum sociálních služeb Kuřim – přístavba a nástavba“ v rozsahu 
pořízení projektové dokumentace byla schválena na zasedání zastupitelstva města Kuřim dne 
19.11.2020. 
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Projekt bude řešit nástavbu na budově Klubu seniorů a zároveň přístavbu na stávající budově 
technického zázemí Centra sociálních služeb tak, aby došlo ke stavebnímu propojení a vybudování 
uceleného druhého nadzemního podlaží. Tyto nově zbudované prostory plánujeme využít pro potřeby 
provozování Denního stacionáře města Kuřim. 
 
Předkládáme naceněný rozsah projekčních prací: 
Dokumentace pro společné územní a stavební řízení (DSP)  365.000 Kč 
Dokumentace provedení stavby (DPS)     415.000 Kč 
Spolupráce při provádění stavby – autorský dozor (AD)   120.000 Kč 
Celkem tedy         900.000 Kč bez DPH 
 
Vzhledem k tomu, že se jedná o veřejnou zakázku na služby, jejímž předmětem je plnění týkající se 
duševního vlastnictví, navrhujeme uzavřít Smlouvu o dílo na projekční práce knesl kynčl architekti, 
s. r. o. na odlišný postup dle Interní směrnice S5/2019/RM o zadávání veřejných zakázek malého 
rozsahu, čl. 9 Odlišné postupy. Nabízená cena za projekční práce se vzhledem k předpokládané ceně 
celé investiční akce cca 12 mil. Kč jeví jako v místě a čase obvyklá. 
 
Akce bude financovaná z ORG 1449 „Centrum sociálních služeb Kuřim – přístavba a nástavba“. 
 
Přílohy: A - smlouva 
 
Diskuse: 
P. Ondrášek - uděláme projekt a pokud nebudou finance, tak akci odložíme? 
D. Sukalovský - ano. Stacionář bychom udělali, protože ten můžeme zajistit v rámci úprav ve 
stávajícím objektu a náklady by byly minimální. 
S. Bartoš - s největší pravděpodobností to ale nebude možné zvládnout v prostorách, v jakých by 
chtěli. Např. z důvodu přípojek apod. 
P. Ondrášek - termín na dodání projektové dokumentace je 18 týdnů. 
J. Vlček - proč je zde navržen odlišný postup? 
D. Sukalovský - důvodem odlišného postupu je to, že architektonická kancelář je autorem 
rekonstrukce Klubu seniorů a část díla je i nástavba nad tímto klubem. Navazuje to na jedno jejich 
dílo. Dále proto, že jsou seznámeni jak s technickými záležitostmi (nové i stávající budovy), ale mají 
i dostatečné znalosti s chodem organizace. 
P. Ondrášek - rozpočtovat tuto investiční akci budeme v rozsahu dokumentace pro stavební řízení? 
S. Bartoš - ano. 
 
Přijaté usnesení: 466/2020 - RM s c h v a l u j e v souladu se směrnicí S5/2019/RM o zadávání 

veřejných zakázek malého rozsahu čl. 9, odlišný postup při výběru zhotovitele 
projektové dokumentace na akci „Centrum sociálních služeb Kuřim – přístavba 
a nástavba“ a schvaluje uzavření smlouvy o dílo se společností knesl kynčl 
architekti, s. r. o., Šumavská 416/15, 602 00 Brno, IČ 47912481 za cenu 
900.000 Kč bez DPH (tj. 1.089.000 Kč s DPH) ve věci vypracování projektu na 
přístavbu a nástavbu. Smluvním objednatelem projekčních prací bude v souladu 
se zřizovací listinou příspěvková organizace Centrum sociálních služeb, se 
sídlem Zahradní 1275, 664 34 Kuřim, IČ 49457276. 

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

9. Centrum sociálních služeb - projekt úprav stávající budovy 
(Předkladatel: Mgr. Ing. Drago Sukalovský, zpracovatel: Ing. Moris Réman) 
 
Název (předmět) zakázky:  „Centrum sociálních služeb - projekt úprav stávající budovy“ 
 
Evidenční číslo v knize zakázek: III-OI-2020-009 
Zajišťující odbor (ZO):   odbor investiční (dále jen OI) 
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Uvedená zakázka souvisí s plánovanou realizací stavebních úprav v budově Centra sociálních služeb 
v Kuřimi. Investiční akce „Centrum sociálních služeb - úpravy stávající budovy“ v rozsahu 
pořízení projektové dokumentace byla schválena na zasedání zastupitelstva města Kuřim dne 
19.11.2020. 
 
Projekt bude řešit potřebné úpravy vnitřních dispozic Centra sociálních služeb tak, aby nové 
uspořádání lépe plnilo požadavky provozu a zvýšilo kvalitu poskytovaných sociálních služeb. 
 
Předkládáme naceněný rozsah projekčních prací: 
Dokumentace pro společné územní a stavební řízení (DSP)  285.000 Kč 
Spolupráce při provádění stavby – autorský dozor (AD)    54.000 Kč 
Celkem tedy         339.000 Kč bez DPH 
 
Vzhledem k tomu, že se jedná o veřejnou zakázku na služby, jejímž předmětem je plnění týkající se 
duševního vlastnictví, navrhujeme uzavřít Smlouvu o dílo na projekční práce knesl kynčl architekti, 
s. r. o. na odlišný postup dle Interní směrnice S5/2019/RM o zadávání veřejných zakázek malého 
rozsahu, čl. 9 Odlišné postupy. Nabízená cena za projekční práce se vzhledem k předpokládané ceně 
celé investiční akce cca 3,5mil Kč jeví jako v místě a čase obvyklá. 
 
Akce bude financovaná z ORG 1450 „Centrum sociálních služeb Kuřim – úpravy stávající budovy“. 
 
Přílohy: A - smlouva 
 
Přijaté usnesení: 467/2020 - RM s c h v a l u j e v souladu se směrnicí S5/2019/RM o zadávání 

veřejných zakázek malého rozsahu čl. 9, odlišný postup při výběru zhotovitele 
projektové dokumentace na akci „Centrum sociálních služeb Kuřim – úpravy 
stávající budovy“ a schvaluje uzavření smlouvy o dílo se společností knesl kynčl 
architekti, s. r. o., Šumavská 416/15, 602 00 Brno, IČ 47912481 za cenu 
339.000 Kč bez DPH (tj. 410.190 Kč s DPH) ve věci vypracování projektu na 
stavební úpravy stávající budovy. Smluvním objednatelem projekčních prací bude 
v souladu se zřizovací listinou příspěvková organizace Centrum sociálních 
služeb, se sídlem Zahradní 1275, 664 34 Kuřim, IČ 49457276. 

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

10. Úprava veřejného prostranství ul. Nádražní - projekt 
(Předkladatel: Mgr. Ing. Drago Sukalovský, zpracovatel: Ing. Moris Réman) 
 
Název (předmět) zakázky:  „Úprava veřejného prostranství ul. Nádražní - projekt“ 
Evidenční číslo v knize zakázek: IV-OI-2020-015 
Zajišťující odbor (ZO):   odbor investiční (dále jen OI) 
 
Uvedená zakázka souvisí s plánovanou realizací úpravy veřejného prostoru v ul. Nádražní v lokalitě 
panelových domů č.p. 1259, 1260 a 1261 spolu s prostorem před Klubem seniorů a Centrem 
sociálních služeb v Kuřimi v rámci investiční akce „Úprava veřejného prostranství ul. Nádražní“, 
s cílem sjednotit dopravně a architektonicky celou lokalitu. 
Pořízení projektové dokumentace v tomto rozsahu bylo schváleno na zasedání zastupitelstva města 
Kuřim dne 19.11.2020. 
 
Předkládáme naceněný rozsah projekčních prací: 
Dokumentace pro územní řízení (DUR)     185.000 Kč 
Dokumentace pro stavební řízení (DSP)     220.000 Kč 
Spolupráce při provádění stavby – autorský dozor (AD)     48.000 Kč 
Celkem tedy         453.000 Kč bez DPH 
 
Vzhledem k tomu, že se jedná o veřejnou zakázku na služby, jejímž předmětem je plnění týkající se 
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duševního vlastnictví, navrhujeme uzavřít Smlouvu o dílo na projekční práce knesl kynčl architekti, 
s. r. o. na odlišný postup dle Interní směrnice S5/2019/RM o zadávání veřejných zakázek malého 
rozsahu, čl. 9 Odlišné postupy. Nabízená cena za projekční práce se vzhledem k předpokládané ceně 
celé investiční akce cca 8mil Kč jeví jako v místě a čase obvyklá. 
 
Akce bude financovaná z ORG 1386 „Úprava veřejného prostranství ul. Nádražní“. 
 
Přílohy: A - smlouva 
 
Přijaté usnesení: 468/2020 - RM s c h v a l u j e v souladu se směrnicí S5/2019/RM o zadávání 

veřejných zakázek malého rozsahu čl. 9, odlišný postup při výběru zhotovitele 
projektové dokumentace na akci „Úprava veřejného prostranství ul. Nádražní“ 
a schvaluje uzavření smlouvy o dílo se společností knesl kynčl architekti, s. r. o., 
Šumavská 416/15, 602 00 Brno, IČ 47912481 za cenu 453.000 Kč bez DPH 
(tj. 548.130 Kč s DPH) ve věci vypracování projektu na úpravy veřejného 
prostranství na ul. Nádražní. 

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

11. 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 hasičského záchranného sboru (dále jen HZS) 
plastovou zatravňovací dlažbou, vybudování schodů před HZS mezi výškovými rozdíly v betonové 
ploše a zatravňovací dlažbou, ochrana sloupů 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 centru sociálních služeb (dále jen 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 
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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 společnosti 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; 
 
 Zhotovitel či TDI v průběhu samotné realizace díla upozornili zástupce objednatele na nevhodně 
požadované stavební práce např. dle projektu či upozornili na skutečnosti, dle kterých nebylo možné 
stavební práce dle projektu zrealizovat.  
 Výše uvedené změny týkající se stavebních prací byly vždy odsouhlaseny zástupci smluvních stran. 
Tyto stavební práce bylo potřeba zrealizovat pro řádné dokončení jednotlivých stavebních objektů. 
 
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. Dodávka a stavební práce nebudou 
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. 9. 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 
 
Diskuse: 
J. Vlček - na komunikaci je záruka 5 let a nyní nabízí společnost POOR 1 rok navíc. Sleva na díle 
bude 50 tisíc Kč. Představoval by si více, ale navrhuje materiál schválit, protože je prodloužena záruka 
na komunikaci, což je hlavní, a sleva na dílo 50.000 Kč. Můžeme dále jednat. 
D. Sukalovský - s tím nesouhlasí. 
J. Vlček - přímou souvislost s uzavřením dodatku to nemá. Jednání byla složitá. 
S. Bartoš - právní kancelář ještě nevydala stanovisko. 
D. Sukalovský - počkal by na právní stanovisko. 
J. Vlček - potřebujeme komunikaci zkolaudovat. 
D. Sukalovský - to nemůžeme převzít, i když nemáme uhrazen celý závazek? 
S. Bartoš - vyjednával by s nimi. 
J. Vlček - prostor k jednání máme. Ale byl by rád, kdyby byla komunikace zkolaudovaná. 
P. Ondrášek - dodatek by schválil a jednal by s nimi o další slevě. 
 
Přijaté usnesení: 469/2020 - RM s c h v a l u j e uzavření Dodatku č. 2 ke Smlouvě o dílo 
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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: 3 (P. Ondrášek, J. Vlček, M. Vlk)   Proti: 1 (D. Sukalovský) 
Zdržel se: 1 (L. Ambrož). 
 
 
 

12. Schválení dodatku č. 89 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. 89 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“. 
 
Tímto Dodatkem město Kuřim pronajímá na dobu neurčitou majetek vybudovaný v souvislosti 
s výstavbou areálu Wellness, sportovní haly a zimního stadionu v ulici Sportovní, a to: 
 
prodloužení vodovodního řadu pro veřejnou potřebu  
IO 201a – materiál tvárná litina, průměr DN 100, délky 65,27 m 
IO 201b – materiál tvárná litina, průměr DN 100, délky 69,82 m,  
umístěný v nově vybudované místní komunikaci, parc.č. 2971/197, 2972/4, 2971/261, 2971/255, 
2971/256, 2971/73, k. ú. Kuřim, kolaudační souhlas: č. j.: MK/20100/19/OSŽP z 07.11.2019 
a MK/20101/19/OSŽP z 07.11.2019; 
 
splaškovou kanalizaci pro veřejnou potřebu DN 300 KAM, délky 293 m, umístěnou v nově 
vybudované místní komunikaci, parc.č. 2980/1, 2982/3, 2983/4, 2983/1, 2985/2, 2971/253, 2971/73, 
2972/10, 2972/1, k. ú. Kuřim 
 
stávající jednotnou kanalizaci pro veřejnou potřebu vedoucí přes areál Wellness DN 400 PVC, KAM, 
ŽB s geotextilním rukávcem, délky 130 m, umístěnou částečně v zatravněné ploše, místní komunikaci 
ul. U stadionu, zpevněných venkovních plochách areálu a v chodníku, v parc. č. 1797/4, 1771, 2977/2, 
2980/1, k. ú. Kuřim, změna užívání stavby č. j.: MK/6275/20/OSŽP ze dne 23.3.2020. 
 
Přílohy: A - návrh dodatku 
 
Diskuse: 
S. Bartoš - tímto převádíme i původní část splaškové kanalizace před Wellness Kuřim. 
 
Přijaté usnesení: 470/2020 - RM s c h v a l u j e uzavření Dodatku č. 89 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 kanalizaci splaškovou, jednotnou 
a prodloužení vodovodního řadu, vybudovaných v souvislosti s výstavbou areálu 
Wellness, sportovní haly a zimního stadionu v ulici Sportovní. 

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



 
 
 

12 

13. Dodatek č. 1 ke Smlouvě o zprostředkování Benefitů uzavřené dne 
11.05.2016 
(Předkladatel: Mgr. Ing. Drago Sukalovský, zpracovatel: Mgr. Lenka Krejčová) 
 
V souladu s usnesením RM 193/2016 ze dne 04.05.2016 byla uzavřena rámcová smlouva 
o zprostředkování benefitů se společností Sodexo Pass Česká republika, a. s., se sídlem Radlická 2, 
150 00 Praha 5-Smíchov. Na základě této smlouvy mohou zaměstnanci čerpat určité výhody formou 
poukázek. 
Město Kuřim zajišťuje rovněž dárkové poukazy jubilantům (občanům Kuřimi při dožití 80, 85 a více 
let). Dosud byly předávány jubilantům dárkové poukázky Ahold od společnosti FORMICA Group, 
s. r. o., Radlická 61, 150 00 Praha 5, sloužící k nákupu zboží v prodejnách Albert, který byl v době 
vzniku této „tradice“ jediným obchodním domem v Kuřimi. Vzhledem k okolnosti, že prodej dárkových 
poukázek byl ukončen, je nutné zajistit současné době náhradu. Vhodnou se jeví uzavřít dodatek č. 1 
k již existující smlouvě se společností Sodexo Pass Česká republika, a. s., se sídlem Radlická 2, 
150 00 Praha 5-Smíchov, a rozšířit ji o produkt „Dárkový Pass“, který lze uplatnit v provozovnách 
uvedených v příloze B. 
 
Přílohy: A - dodatek Sodexo 

B - seznam provozoven 
 
Přijaté usnesení: 471/2020 - RM s c h v a l u j e uzavření dodatku č. 1  ke smlouvě č. 2016/D/0058 

ze dne 11.05.2016 se společností Sodexo Pass Česká republika, a. s., se sídlem 
Radlická 2, 150 00 Praha 5 - Smíchov, týkající se rozšíření smlouvy o produkt 
„Dárkový Pass“. 

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

14. Odměna ředitelce příspěvkové organizace Centrum sociálních služeb Kuřim 
(Předkladatel: Mgr. Ing. Drago Sukalovský, zpracovatel: Petra Glosová) 
 
Ředitelka Centra sociálních služeb Kuřim je zaměstnancem příspěvkové organizace a je zároveň 
statutárním orgánem. Nemůže si sama určovat plat a jeho složky, ani přiznávat odměny. Přiznání 
odměny je v zákonné pravomoci rady města. 
 
Na základě hodnocení činnosti ředitelky, jejich aktivit při plnění úkolů navrhuji schválení odměny za 
rok 2020. 
 
Diskuse: 
D. Sukalovský - navrhuje odměnu ve výši xxxxxxx Kč. 
 
Přijaté usnesení: 472/2020 - RM s c h v a l u j e ředitelce Centra sociálních služeb Kuřim, 

příspěvková organizace, paní PhDr. Miloslavě Bártové odměnu za rok 2020 ve 
výši xxxxxx Kč. 

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

15. Odměna jednateli společnosti Centrum technických služeb Kuřim, s. r. o. 
(Předkladatel: Mgr. Ing. Drago Sukalovský, zpracovatel: Petra Glosová) 
 
Na základě hodnocení ekonomických výsledků, hodnocení úrovně služeb společnosti, aktivní 
součinnosti při realizacích zakázek města, ale hlavně proaktivní řešení týkající se zamezení šíření 
nákazy Covid-19  v závislosti s vládními nařízeními a přizpůsobením provozu služeb navrhuji jednateli 
společnosti udělení odměny za rok 2020. 
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Diskuse: 
D. Sukalovský - navrhuje odměnu ve výši xxxxxx Kč. 
 
Přijaté usnesení: 473/2020 - RM v působnosti valné hromady společnosti Centra technických 

služeb Kuřim, s. r. o., schvaluje Ing. Ladislavu Tomšů, jednateli Centra 
technických služeb Kuřim, s. r. o., odměnu za rok 2020 ve výši xxxxxx Kč. 

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

16. Odměna ředitelce příspěvkové organizace Společenské a kulturní centrum 
Kuřim 
(Předkladatel: Mgr. Ing. Drago Sukalovský, zpracovatel: Petra Glosová) 
 
Ředitelka Společenského a kulturního centra paní Kateřina Rovná je zaměstnancem příspěvkové 
organizace a je zároveň statutárním orgánem. Nemůže si sama určovat plat a jeho složky, ani 
přiznávat odměny. Přiznání odměny je v zákonné pravomoci rady města. 
 
Na základě hodnocení jejich aktivit a plnění úkolů organizace a aktivní součinnosti navrhuji schválit 
ředitelce organizace udělení odměny za rok 2020. 
 
Diskuse: 
D. Sukalovský - navrhuje odměnu ve výši xxxxxx Kč. 
 
Přijaté usnesení: 474/2020 - RM s c h v a l u j e ředitelce Společenského a kulturního centra 

Kuřim, příspěvková organizace, paní Bc. Kateřině Rovné odměnu za rok 2020 ve 
výši xxxxxx Kč. 

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

17. „Zajištění služby SENIOR TAXI KUŘIM“ - uzavření dodatku č. 1 ke smlouvě 
č. 2019/D/0152 
(Předkladatel: Mgr. Ing. Drago Sukalovský, zpracovatel: Petra Glosová) 
 
Rada města Kuřimi na své 39. schůzi dne 18.12.2019 schválila usnesení ve znění: 
č. 575/2019 
Rada města schvaluje uzavření smlouvy o poskytování služby "Senior taxi Kuřim" mezi městem 
Kuřim a Janem Melicharem, U Stadionu 1777/31, 664 34 Kuřim, IČ 02759691 za cenu 35.000 
Kč/měsíc. 
 
Vzhledem k bezproblémovému plnění smlouvy a spokojenosti obyvatel města Kuřimi navrhuji Radě 
města Kuřimi uzavřít s panem Janem Melicharem dodatek č. 1 ke smlouvě č. 2019/D/0152, kterým se 
prodlouží termín plnění smlouvy od 01.01.2021 do 31.12.2022. 
 
Ostatní podmínky smlouvy se nemění. 
 
Přílohy: A - dodatek 
 
Přijaté usnesení: 475/2020 - RM s c h v a l u j e uzavření dodatku č. 1 ke smlouvě č. 2019/D/0152 

o poskytování služby "Senior taxi Kuřim" mezi městem Kuřim a Janem 
Melicharem, Zborovská 820, 664 34 Kuřim, IČ 02759691, kterým se mění termín 
plnění do 31.12.2022. 

Hlasováno 
Pro: 5 (D. Sukalovský, P. Ondrášek, J. Vlček, L. Ambrož, M. Vlk). 
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18. Odměna ředitelce MŠ Zborovská 
(Předkladatel: Ing. Petr Ondrášek, zpracovatel: Mgr. Hana Němcová) 
 
Rada města Kuřimi se v roce 2005 usnesla, že odměnu ředitelům školských příspěvkových organizací 
bude přiznávat jednou ročně, a to koncem kalendářního roku. 
Z důvodu rovného přístupu byly vytvořeny pro všechny ředitele stejné oblasti hodnocení (drobné 
odchylky se týkají pouze specifických úkolů MŠ). Hodnocení proběhlo na základě rozboru 
autoevaulace, a to formou osobních rozhovorů s řediteli, vedených místostarostou města 
a referentkou pro školství . 
Závěry hodnocení: 
MŠ Zborovská: 
Ředitelka mateřské školy, Mgr. Lenka Novotná řídí mateřskou školu od 01.07.2009. Pracuje 
v poměrně obtížných podmínkách sedmi detašovaných pracovišť (nejvíce v JMK), přičemž školu se 71 
zaměstnanci řídí z pohledu zřizovatele velmi dobře, spolupracuje se zřizovatelem na investičních 
akcích týkajících se budov i zahrad mateřské školy a bez problémů organizačně zvládá provoz 
mateřské školy v podmínkách pandemie COV – 19. V první jarní kovidové vlně, kdy byla škola 
zřizovatelem uzavřena, zajistila v jedné třídě mateřské školy možnost docházky dětí zaměstnanců 
záchranných složek státu po celou dobu nouzového stavu. 
Navrhovaná odměna je ……………Kč. 
 
Odměna ředitelům škol by měla ocenit jejich aktivitu a práci právě na specifických cílech vytýčených 
zřizovatelem školy. 
Odměna není nároková složka platu, ale má pro další práci motivační charakter. Odměna ředitelům 
není vyplácena z rozpočtu města, ale z rozpočtu příspěvkové organizace nebo z jejího fondu odměn. 
 
Diskuse: 
P. Ondrášek - navrhuje odměnu ve výši xxxxxx Kč. 
 
Přijaté usnesení: 476/2020 - RM s c h v a l u j e ředitelce Mateřské školy Kuřim, Zborovská 887, 

okres Brno – venkov, příspěvkové organizace Mgr. Lence Novotné odměnu za 
kalendářní rok 2020 ve výši xxxxxx Kč. 

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

19. Odměna řediteli ZŠ Jungmannova 
(Předkladatel: Ing. Petr Ondrášek, zpracovatel: Mgr. Hana Němcová) 
 
Rada města Kuřimi se v roce 2005 usnesla, že odměnu ředitelům školských příspěvkových organizací 
bude přiznávat jednou ročně, a to koncem kalendářního roku. 
Z důvodu rovného přístupu byly vytvořeny pro všechny ředitele stejné oblasti hodnocení (drobné 
odchylky se týkají pouze specifických úkolů MŠ). Hodnocení proběhlo na základě rozboru 
autoevaulace, a to formou osobních rozhovorů s řediteli, vedených místostarostou města 
a referentkou pro školství. 
Závěry hodnocení: 
ZŠ Jungmannova: 
Ředitel školy, Mgr. Richard Mach řídí školu od 01. 12. 2002. Spravuje dvě detašované pracoviště 
a 74 zaměstnanců. Aktivně spolupracuje se zřizovatelem při organizaci veřejných zakázek týkajících 
se stavebních úprav budov škol, zajišťuje plynulý a bezpečný provoz školy v průběhu dostaveb a bez 
problémů organizačně zvládá provoz základní školy v podmínkách pandemie COV – 19. Ve druhé 
podzimní covidové vlně byla škola z jeho iniciativy vybrána Jihomoravským krajem jako škola určena 
pro zajišťování dozoru nad dětmi zaměstnanců záchranného systému, což bylo zřizovatelem velmi 
kladně hodnoceno. 
Navrhovaná odměna …………….. Kč. 
 
Odměna ředitelům škol by měla ocenit jejich aktivitu a práci právě na specifických cílech vytýčených 
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zřizovatelem školy. 
Odměna není nároková složka platu, ale má pro další práci motivační charakter. Odměna ředitelům 
není vyplácena z rozpočtu města, ale z rozpočtu příspěvkové organizace nebo z jejího fondu odměn. 
 
Diskuse: 
P. Ondrášek - navrhuje odměnu ve výši xxxxxx Kč. 
 
Přijaté usnesení: 477/2020 - RM s c h v a l u j e řediteli Základní školy, Kuřim, Jungmannova 813, 

okres Brno – venkov, příspěvkové organizace Mgr. Richardu Machovi odměnu za 
kalendářní rok 2020 ve výši xxxxxx Kč. 

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

20. Odměna ředitelce ZŠ Tyršova 
(Předkladatel: Ing. Petr Ondrášek, zpracovatel: Mgr. Hana Němcová) 
 
Rada města Kuřimi se v roce 2005 usnesla, že odměnu ředitelům školských příspěvkových organizací 
bude přiznávat jednou ročně, a to koncem kalendářního roku. 
Z důvodu rovného přístupu byly vytvořeny pro všechny ředitele stejné oblasti hodnocení (drobné 
odchylky se týkají pouze specifických úkolů MŠ). Hodnocení proběhlo na základě rozboru 
autoevaulace, a to formou osobních rozhovorů s řediteli, vedených místostarostou města 
a referentkou pro školství. 
Závěry hodnocení: 
ZŠ Tyršova: 
Ředitelka školy, Mgr. Bc. Hana Kočevová řídí školu od 01. 08. 2018. Spravuje školu se dvěma 
detašovanými pracovišti a 80 zaměstnanci teprve třetím rokem. Postupně odstraňuje minulým 
ředitelem dlouhodobě neřešené a kritizované nedostatky, aktivně spolupracuje se zřizovatelem na 
investičních akcích týkajících se rekonstrukcí budov školy i školních pozemků, organizačně zvládá 
provoz školy v podmínkách pandemie COV – 19. 
Navrhovaná odměna je ………….Kč. 
 
Odměna ředitelům škol by měla ocenit jejich aktivitu a práci právě na specifických cílech vytýčených 
zřizovatelem školy. 
Odměna není nároková složka platu, ale má pro další práci motivační charakter. Odměna ředitelům 
není vyplácena z rozpočtu města, ale z rozpočtu příspěvkové organizace nebo z jejího fondu odměn. 
 
Diskuse: 
P. Ondrášek - navrhuje odměnu ve výši xxxxxx Kč. 
 
Přijaté usnesení: 478/2020 - RM s c h v a l u j e ředitelce Základní školy Kuřim, Tyršova 1255, 

okres Brno – venkov, příspěvkové organizace Mgr. Bc. Haně Kočevové odměnu 
za kalendářní rok 2020 ve výši xxxxxx Kč. 

Hlasováno 
Pro: 3 (D. Sukalovský, P. Ondrášek, J. Vlček) Zdrželi se: 2 (L. Ambrož, M. Vlk). 
 
 
 

21. Odměna jednateli Wellness Kuřim, s. r. o. 
(Předkladatel: Ing. Petr Ondrášek, zpracovatel: Kateřina Friedlová) 
 
Na základě zprávy o činnosti Wellness Kuřim, s. r. o., za rok 2019, hodnocení ekonomických výsledků, 
hodnocení úrovně služeb společnosti a udržování provozní a ekonomické efektivity všech provozních 
úseků Wellness Kuřim včetně provozu sportovní haly v době koronavirové krize navrhuje předkladatel 
udělení odměny jednateli společnosti.  
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Dle smlouvy o výkonu funkce může být jednateli přiznána max. 4x ročně výkonnostní odměna. Tato 
výkonnostní odměna je nenárokovatelná a její výše je omezena uvedenou smlouvou. O přiznání této 
odměny rozhoduje valná hromada společnosti. V tomto roce dosud nebyla přiznána žádná odměna. 
 
Diskuse: 
P. Ondrášek - navrhuje odměnu ve výši xxxxxx Kč. 
 
Přijaté usnesení: 479/2020 - RM  v působnosti valné hromady společnosti Wellness Kuřim, s. r. o., 

schvaluje Ing. Janu Sojkovi, jednateli společnosti Wellness Kuřim s. r. o., 
odměnu ve výši dle zápisu.  

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

22. Interiér kanceláří radnice Kuřim – odbor sociálních věcí a prevence 
(Předkladatel: Ing. Karel Torn CSc., zpracovatel: Ing. Renata Havlová) 
 
Název (předmět) zakázky:  „Interiér kanceláří radnice Kuřim – odbor sociálních věcí 

a prevence“ 
Evidenční číslo v knize zakázek: III-OI-2020-010 
Zajišťující odbor (ZO): odbor investiční (dále „OI“) 
 
OI navrhuje radě města, v souladu s interní směrnicí Rady města Kuřimi č. S5/2019/RM pro zadávání 
veřejných zakázek malého rozsahu z roku 2019 čl. 9 Odlišné postupy, provést přímý výběr zhotovitele 
dodávky a montáže interiéru kanceláří místností č. 212, 213, 215 společnosti FERSTO, s. r. o., K Lesu 
1, 635 00 Brno, IČ 26885590. 
Důvodem je, že tato společnost vždy řádně a v termínu realizovala jiné dodávky interiéru na MěÚ 
Kuřim. Byla ochotna realizovat dílo po částech dle našich požadavků za plného provozu radnice. Vždy 
ochotně, operativně řešila úpravy dle požadavků budoucích uživatelů na změnu. 
Celková cena za dodávku a montáž interiérového vybavení činí 405.060 Kč bez DPH (tj. 490.123 Kč 
vč. DPH). Jedná se o cenu v čase a místě obvyklou. 
Akce bude hrazena z ORG 1242 000 000 „Pokračování oprav MěÚ“. 
 
Přílohy: A - půdorysy místností 
 
Diskuse: 
P. Ondrášek - jaké je zdůvodnění odlišného postupu? 
K. Torn - jednotný styl s již vyrobeným nábytkem na radnici. 
P. Ondrášek - žádá, aby byla společnost napříště podrobena výběrovému řízení. 
 
Přijaté usnesení: 480/2020 - RM s c h v a l u j e odlišný postup ve smyslu ustanovení čl. 9 

směrnice S5/2019/RM Zadávání veřejných zakázek malého rozsahu na akci 
„Interiér kanceláří radnice Kuřim – odbor sociálních věcí a prevence“ a schvaluje 
uzavření smluvního vztahu se společností FERSTO, s. r. o., K Lesu 1, 635 00 
Brno, IČ 26885590 za cenu 490.123 Kč vč. DPH ve věci dodávky a montáže 
interiéru. 

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

23. Vyřazení majetku Centra sociálních služeb Kuřim 
(Předkladatel: Mgr. Ing. Drago Sukalovský, zpracovatel: PhDr. Miloslava Bártová) 
 
Ředitelka Centra sociálních služeb Kuřim, Zahradní 1275, Kuřim předkládá RM návrh na vyřazení 
majetku dle přílohy. 
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Přílohy: A - vyřazovací protokol 
 
Přijaté usnesení: 481/2020 - RM s c h v a l u j e vyřazení majetku Centra sociálních služeb Kuřim, 

Zahradní 1275/10, 664 34 Kuřim, IČ 49457276, dle přílohy. 
Hlasováno 
Pro: 5 (D. Sukalovský, P. Ondrášek, J. Vlček, L. Ambrož, M. Vlk). 
 
 
 

24. Stavební úpravy rodinného domu Kuřim - Podlesí 
(Předkladatel: Mgr. Ing. Drago Sukalovský, zpracovatel: Michaela Juránková Hrbková) 
 
Odbor investiční předkládá radě města ke schválení žádost na úpravu střechy u rodinného domu na 
pozemku p. č. 3326 v k. ú. Kuřim zpracovanou Ing. Ivanem Zbořilem. Střecha RD bude směrem do 
zahrady rozšířena o vikýř, čímž bude zvětšena plocha podkroví, vizte přílohy A, B a C. 
 
Přílohy: A - vzhled 

B - půdorys 
C - řez vikýře 

 
Diskuse: 
S. Bartoš - vikýř bude umístěn do zahrady. 
 
Přijaté usnesení: 482/2020 - RM s o u h l a s í se stavební úpravou střechy rodinného domu na 

pozemku p. č. 3326 v k. ú. Kuřim, dle přílohy A. 
Hlasováno 
Pro: 5 (D. Sukalovský, P. Ondrášek, J. Vlček, L. Ambrož, M. Vlk). 
 
 
 

25. Dopravní terminál Kuřim - zahájení zadávacího řízení na stavební práce 
(Předkladatel: Mgr. Ing. Drago Sukalovský, zpracovatel: Ing. Moris Réman) 
 
Název (předmět) zakázky:  „Dopravní terminál Kuřim - zahájení ZŘ na stavební práce“ 
Evidenční číslo v knize zakázek: VZ-OI- 2020-004 
Zajišťující odbor (ZO):  odbor investiční (dále "OI") 
 
Usnesením zastupitelstva města Kuřim č. 1011/2018 ze dne 23.01.2018 byla schválena realizace 
investiční akce „Dopravní terminál Kuřim“. Zároveň bylo usnesením č. 1012/2018 schváleno podání 
žádosti o dotaci do programu IROP, Metropolitní oblasti ITI Brno. 
 
Administrací této podlimitní veřejné zakázky dle zák.134/2016Sb., Zákon o zadávání veřejných 
zakázek byla pověřena spol. AQE Administration, s. r. o., Lublaňská 1319/7, 120 00 Praha 2, 
IČ 07102198. 
 
Zadávací dokumentace obsahuje níže uvedené části: 
 
Zadávací dokumentace - textové znění podmínek zadávacího řízení, které zpracoval administrátor 
veřejné zakázky spol. AQE Administration, s. r. o., v rozsahu  

Smlouvy o dílo na stavební práce (dokument prošel interním připomínkovým řízením), 

Čestného prohlášení k prokázání základní způsobilosti účastníka, 

Seznamu poddodavatelů, 

Krycího list nabídky. 
 
Zadávací dokumentace - projekt a rozpočet, které zpracovala projekční kancelář Ing. Jiří Bajer, 
Heinrichova 219/34, 602 00 Brno, IČ 13372319 v rozsahu: 

Projektová dokumentace pro stavební povolení v podrobnostech pro provádění stavby, 
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Položkového soupisu stavebních prací, dodávek a služeb. 
 
Vzhledem k tomu, že nabídky budou podány pouze prostřednictvím Národního elektronického nástroje 
a budou hodnoceny podle jejich ekonomické výhodnosti, jejímž jediným hodnotícím kritériem je 
nejnižší nabídková cena, OI nenavrhuje jmenovat komisi pro posouzení a hodnocení nabídek, což 
umožňuje novela zákona o zadávání veřejných zakázek. 
OI doporučuje radě města schválit zahájení zadávacího řízení, zadávací dokumentaci a návrh 
smlouvy o dílo. Akce bude financována z ORG 1385 „Dopravní terminál Kuřim“. 
 
Přílohy: A - zadávací dokumentace 

B - př. č. 3 - smlouva  
C - př. č. 4 - čestné prohlášení 
D - př. č. 5 - krycí list  
E - př. č. 6 - seznam poddodavatelů 

 
Diskuse: 
D. Sukalovský - v roce 2020 končí programové období a do této doby musíme dotaci proinvestovat 
včetně vyúčtování a doložení podkladů a kolaudace. A to i za cenu dalšího úvěru. 
P. Ondrášek - dotaci ve výši 70 % musíme využít. 
 
Přijaté usnesení: 483/2020 - RM s c h v a l u j e zahájení otevřeného zadávacího řízení podlimitní 

veřejné zakázky na stavební práce s názvem „Dopravní terminál Kuřim“, 
a schvaluje zadávací dokumentaci vč. návrhu smlouvy o dílo. 

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

26. Informace o návrhu vodného, stočného a nájemného za užívání 
infrastruktury pro rok 2021 
(Předkladatel: Ing. Jan Vlček, MSc., zpracovatel: Ing. Pavla Kubová) 
 
Společnost Brněnské vodárny a kanalizace, a. s., zaslala v návaznosti na smlouvu o provozování 
vodovodů a kanalizací pro veřejnou potřebu města Kuřimi návrh cen vodného a stočného pro rok 
2021 (vizte příloha A). 
 
ROK  vodné  stočné  celkem   Za užívání infrastruktury 
  Kč/m

3  
Kč/m

3
  Kč   Kč 

  (bez DPH) (bez DPH) (bez DPH)  (bez DPH) 
2009  24,27  27,73  52,00   4.700.000 
2010  24,27     27,73  52,00   4.700.000 
2011  25,51  29,19  54,70   5.100.000 
2012  26,31  30,10  56,41   5.600.000 
2013  27,30  31,49  58,79   6.200.000 
2014  29,33  32,36  61,69   7.700.000 
2015  30,43  34,62  65,05   8.900.000 
2016  31,34  35,33  66,67   9.500.000 
2017  32,24  36,35  68,59            11.300.000 
2018  33,08  37,32  70,40            11.300.000 
2019  36,40  41,20  77,60            15.480.000 
2020  38,06  43,07  81,13            17.600.000 
2021  40,40  44,66  85,06            19.250.000 
 
Nájemné navrhuje společnost Brněnské vodárny a kanalizace, a. s. pro rok 2021 ve výši 19.250.000 
Kč bez DPH, tj. 8.320.000 Kč za vodárenskou a 10.930.000 Kč za kanalizační infrastrukturu. 
 
Přílohy: A - návrh dodatku 
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Diskuse: 
J. Vlček - jedná se o 5% souhrnný roční nárůst. 
 
Přijaté usnesení: 484/2020 - RM s c h v a l u j e návrh tarifů vodného a stočného pro rok 2021 

a výši nájemného navrženého společností Brněnské vodárny a kanalizace, a. s., 
a dále schvaluje uzavření Dodatku č. 88 se společností Brněnské vodárny 
a kanalizace, a. s., se sídlem Pisárecká 555/1a, 603 00 Brno, IČ 46347275, jehož 
předmětem je výše vodného, stočného a nájemného pro rok 2021. 

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

27. Vnitřní směrnice č. S6/2020/RM Energetický management města Kuřimi 
(Předkladatel: Ing. Jan Vlček, MSc., zpracovatel: Ing. Jan Vlček, MSc.) 
 
Město Kuřim již několik let pracuje na koncepci energetického managementu města, který má za cíl 
hospodárné a udržitelné nakládání s energiemi ve městě. Po zavedení systému sběru dat a pořízení 
softwaru na vyhodnocování a správu jednotlivých objektů města jsme se v letošním roce dostali 
i k vlastnímu nákupu elektřiny a plynu na komoditní burze. Tuto problematiku je nutné ukotvit směrnicí 
města, která zároveň slouží jako příloha k žádostem o dotace, především z programů Ministerstva 
životního prostředí či programů z Ministerstva průmyslu a obchodu. 
 
RM je nyní překládán ke schválení nový vnitřní předpis. 
 
Přílohy: A - směrnice energetický management 
 
Přijaté usnesení: 485/2020 - RM s c h v a l u j e vnitřní směrnici Rady města Kuřimi č. S6/2020/RM 

Energetický management města Kuřimi s účinností od 15.12.2020. 
Hlasováno 
Pro: 5 (D. Sukalovský, P. Ondrášek, J. Vlček, L. Ambrož, M. Vlk). 
 
 
Starosta ukončil jednání RM v 16:15 hodin. 
 
 
 
Mgr. Ing. Drago Sukalovský Ing. Petr Ondrášek 
starosta města 1. místostarosta města 
 
 
 
Ověřovatel zápisu: Ing. Jan Vlček, MSc. 
 
 
V Kuřimi dne 09.12.2020 
 
Zapsala: Petra Glosová 
 
Materiály: 
1 Plnění usnesení Rady města Kuřimi ke dni 02.12.2020 
 1A - plnění usnesení 
2 Nebytové prostory v majetku města – sleva na nájemném – schválení dodatků ke 
 smlouvám 
3 PNS, a. s. – ukončení nájemní smlouvy dohodou 
 3A - příloha A 
 3B - dohoda o ukončení NS  
4 AGROSTYL, spol. s r. o. - doplnění pozemku k pachtu – Dodatek č. 1 
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 4A - Dodatek č. 1 k sml. č. 2018-O-0084 vč. přílohy 
5 HERBASTAR, spol. s r. o. - doplnění pozemků k pachtu – Dodatek č. 2 
 5A - Dodatek č. 2 k sml. č. 2018-O-0085 vč. přílohy 
6 Změna fasády polyfunkčního domu "Mozaika" 
 6A - původní vzhled 
 6B - nový vzhled 
7 Stavební úpravy podkroví RD Kuřim - Podlesí a parkování 
 7A - nový stav RD 
 7B - parkovací místa 
8 Centrum sociálních služeb - projekt přístavby a nástavby 
 8A - smlouva o dílo 
9 Centrum sociálních služeb - projekt úprav stávající budovy 
 9A - smlouva o dílo 
10 Úprava veřejného prostranství ul. Nádražní - projekt 
 10A - smlouva 
11 Realizace akce „Kuřim, obnova komunikace v ulici Zahradní“ - dodatek ke smlouvě 
 o dílo 
 11A - návrh dodatku 
 11B - rekapitulace změnových listů 
12 Schválení dodatku č. 89 Nájemní a provozní smlouvy s Brněnskými vodárnami 
 a kanalizacemi, a. s. 
 12A - návrh dodatku 
13 Dodatek č. 1 ke Smlouvě o zprostředkování Benefitů uzavřené dne 11.05.2016 
 13A - dodatek Sodexho 
 13B - seznam provozoven 
14 Odměna ředitelce příspěvkové organizace Centrum sociálních služeb Kuřim 
 14A - hodnocení 
15 Odměna jednateli společnosti Centrum technických služeb Kuřim, s. r. o. 
 15A - hodnocení 
16 Odměna ředitelce příspěvkové organizace Společenské a kulturní centrum Kuřim 
 16A - hodnocení 
17 „Zajištění služby SENIOR TAXI KUŘIM“ - uzavření dodatku č. 1 ke smlouvě 
 č. 2019/D/0152 
 17A - dodatek 
18 Odměna ředitelce MŠ Zborovská 
19 Odměna řediteli ZŠ Jungmannova 
20 Odměna ředitelce ZŠ Tyršova 
21 Odměna jednateli Wellness Kuřim, s. r. o. 
22 Interiér kanceláří radnice Kuřim – odbor sociálních věcí a prevence 
 22A - půdorysy místností 
23 Vyřazení majetku Centra sociálních služeb Kuřim 
 23A - vyřazovací protokol 
24 Stavební úpravy rodinného domu Kuřim - Podlesí 
 24A - vzhled 
 24B - půdorys 
 24C - řez vikýře 
25 Dopravní terminál Kuřim - zahájení zadávacího řízení na stavební práce 
 25A - zadávací dokumentace 
 25B - příloha č. 3 - smlouva o dílo 
 25C - příloha č. 4 - Čestné prohlášení 
 25D - příloha č. 5 - Krycí list nabídky 
 25E - příloha č. 6 - Seznam poddodavatelů 
26 Informace o návrhu vodného, stočného a nájemného za užívání infrastruktury pro rok 
 2021 
 26A - návrh dodatku 
27 Vnitřní směrnice č. S6/2020/RM Energetický management města Kuřimi 
 27A - směrnice energetický management 


