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Z á p i s 
 

ze schůze Rady města Kuřimi č. 3/2015 konané dne 28. 01. 2015 
 
Přítomni:  
Mgr. Ing. Drago Sukalovský – starosta 
PaedDr. David Holman - místostarosta, Mgr. Ladislav Ambrož – člen rady města 
 
Mgr. Alena Zimmermannová – tajemnice úřadu 
 
 
Omluven: Ing. Petr Ondrášek, Bc. Jan Vlček 
 
 
Ověřovatel zápisu: Mgr. L. Ambrož 
 
 
Starosta zahájil zasedání RM v 15,39 hodin, úvodem byli přítomni 3 členové RM, tedy nadpoloviční 
většina. RM je usnášeníschopná. 
 
 
Program: 
 

1 Vlasák Luboš - pacht pozemku/zahrádky v k. ú. Kuřim 

2 Šmarda Zdeněk – pachtovní smlouva  

3 Rekonstrukce komunikace ul. Bezručova čtvrť a ul. Na Zahrádkách - výsledek VŘ 

4 Smlouva o umístění reklamní plochy – BAUHAUS k.s. 

5 Smlouva o postoupení užívacích práv k programovému produktu Automatizovaný 
systém právních informací – ASPI  

6 Žádost o převod finančních prostředků z RF ZŠT do IF 

7 Žádost o čerpání prostředků z IF MŠZ 

8 Souhlas s užitím znaku města Kuřimi 

9 Jmenování členů pracovních skupin SPRM Kuřimi 

10 Wellness Kuřim - UV lampa pro rekreační bazén 

11 Wellness Kuřim - využití odpadního tepla - schválení zhotovitele 

 
 
 

1. Vlasák Luboš - pacht pozemku/zahrádky v k. ú. Kuřim 
(Předkladatel: Mgr. Ing. Drago Sukalovský, zpracovatel: Bc. Jitka Chaloupková) 
 
Luboš Vlasák, bytem xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 664 34 Kuřim, požádal o pacht části pozemku parc. č. 
2105 k. ú. Kuřim o výměře 85 m

2 
-
 
zahrádka v lokalitě „za domem č. p. 1101-1103 ul. Bezručova čtvrť“ 

v Kuřimi. Jedná se o volnou zahrádku. O schválení pronájmu zahrádky p. Vlasákovi žádá písemným 
sdělením i SVJ bytového domu Bezručova čtvrť 1101-1103. 
OMP doporučuje schválit záměr na pacht části pozemku parc. č. 2105 k. ú. Kuřim. Výše pachtovného 
u pozemků využívaných jako zahrádka činí 2,- Kč/m

2
/rok (usnesení RM 66/2014 ze dne 19. 2. 2014). 

 
Přijaté usnesení: 33/2015 - RM schvaluje záměr propachtovat část pozemku parc. č. 2105 k. ú. 

Kuřim o výměře 85 m
2
 - zahrádka v lokalitě „za domem č. p. 1101-1103 ul. 
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Bezručova čtvrť“ v Kuřimi na dobu neurčitou se šestiměsíční výpovědní lhůtou za 
pachtovné ve výši 2,- Kč/m

2
/rok Luboši Vlasákovi, trvale bytem xxxxxxxxxxxxxxxx 

xxxxxxxx 664 34 Kuřim. 
Hlasováno 
Pro: 3 (D. Sukalovský, D. Holman, L. Ambrož) Nepřítomni: 2 (P. Ondrášek, J. Vlček). 
 
 
 

2. Šmarda Zdeněk – pachtovní smlouva 
(Předkladatel: Mgr. Ing. Drago Sukalovský, zpracovatel: Bc. Jitka Chaloupková) 
 
RM schválila pod č. usnesení 627/2014 ze dne 03. 12. 2014 záměr propachtovat část pozemku parc. 
č. 1859 k. ú. Kuřim o výměře 36 m

2
 - zahrádka v lokalitě „za domem č. p. 866-867 ul. Jungmannova“ 

v Kuřimi na dobu neurčitou se šestiměsíční výpovědní lhůtou za pachtovné ve výši 2,- Kč/m
2
/rok 

Zdeňku Šmardovi, bytem xxxxxxxxxxxxxxxxxxx 664 34 Kuřim. Záměr byl zveřejněn v souladu se 
zákonem č. 128/2000 Sb., o obcích na úřední desce po dobu 15 dní - bez připomínek. OMP 
doporučuje schválit uzavření pachtovní smlouvy. 
 
Přijaté usnesení: 34/2015 - RM schvaluje uzavření pachtovní smlouvy se Zdeňkem Šmardou, 

bytem xxxxxxxxxxxxxxxx 664 34 Kuřim, jejímž předmětem je pacht části pozemku 
parc. č. 1859 k. ú. Kuřim o výměře 36 m

2
 - zahrádka v lokalitě „za domem č. p. 

866-867 ul. Jungmannova“ v Kuřimi na dobu neurčitou se šestiměsíční výpovědní 
lhůtou za pachtovné ve výši 2,- Kč/m

2
/rok.  

Hlasováno 
Pro: 3 (D. Sukalovský, D. Holman, L. Ambrož) Nepřítomni: 2 (P. Ondrášek, J. Vlček). 
 
 
 

3. Rekonstrukce komunikace ul. Bezručova čtvrť a ul. Na 
Zahrádkách - výsledek VŘ 
(Předkladatel: Mgr. Ing. Drago Sukalovský, zpracovatel: Radka Svobodová, Stanislav Bartoš) 
 
Rozhodnutí o přidělení zakázky města Kuřimi 
Název (předmět) zakázky: „Rekonstrukce komunikace ul. Bezručova čtvrť a ul. Na Zahrádkách 
v Kuřimi“ 
Evidenční číslo v knize zakázek:VZ-OI-2014-004 
Zajišťující odbor (ZO): OI 
 
V souladu s vnitřní směrnicí Rady města Kuřimi č. 1/2009/RM bylo zajišťujícím odborem - OI na 
základě usnesení RM 669/2014 ze dne 17. 12. 2014 realizováno zadávací řízení na veřejnou zakázku 
s názvem „Rekonstrukce komunikace ul. Bezručova čtvrť a ul. Na Zahrádkách v Kuřimi“. Zakázka je 
kryta finanční částkou 12.500.000 Kč z rozpočtu města - ORG 1 243 000 000. Výzva k podání nabídky 
byla zveřejněna na elektronické úřední desce od 18. 12. 2014 do 23. 01. 2015, elektronickou poštou 
bylo informováno 5 kvalifikovaných zhotovitelů. Průběh posouzení a hodnocení nabídek je popsán 
v přiložené Zprávě o posouzení a hodnocení nabídek. 
Jediným hodnotícím kritériem byla nejnižší nabídková cena. 
Ve stanovené lhůtě byly získány nabídky od 10 uchazečů. Na základě zhodnocení získaných 
nabídek je výběrovou komisí doporučena Radě města nejvýhodnější nabídka společnosti 
TOPSTAV s.r.o., Vranovská 95, 614 00 Brno, v hodnotě 6.998.883 Kč bez DPH, t. j. 8.468.649 Kč 
včetně DPH, která se umístila na 1. místě dle Zprávy o posouzení a hodnocení nabídek - vizte 
příloha. 
 
Přílohy: A - zpráva o posouzení a hodnocení nabídek 
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Přijaté usnesení: 35/2015 - RM souhlasí s výsledkem hodnocení uvedeným ve Zprávě o posouzení 
a hodnocení nabídek na zakázku „Rekonstrukce komunikace ul. Bezručova čtvrť 
a ul. Na Zahrádkách v Kuřimi“ a souhlasí s uzavřením smlouvy o dílo se 
společností TOPSTAV s.r.o., se sídlem Vranovská 95, 614 00 Brno, IČ 46977660, 
za cenu 8.468.649 Kč vč. DPH. 

Hlasováno 
Pro: 3 (D. Sukalovský, D. Holman, L. Ambrož) Nepřítomni: 2 (P. Ondrášek, J. Vlček). 
 
 
 

4. Smlouva o umístění reklamní plochy – BAUHAUS k. s. 
(Předkladatel: PaedDr. David Holman, zpracovatel: Mgr. Dagmar Montagová) 
 
Pan Tomáš Hanzlík podal za společnost BAUHAUS k. s. žádost o umístění 1 ks reklamní plochy 
v rozsahu 1 pole silničního zábradlí v Kuřimi na nám. 1. května a 1 ks reklamní plochy na opěrné zdi 
u kruhového objezdu na ul. Tyršova v rozsahu 2 m

2
. Reklamní plochy žádá umístit v termínu od 

09. 02. 2015 do 08. 02. 2016. 
 
Dle usnesení RM č. 414/2012 ze dne 25. 07. 2012 je cena za užití plochy 400 Kč/1 pole/měsíc a dle 
usnesení RM č. 644/2014 ze dne 03. 12. 2014 činí sazba 200 Kč/měsíc/m

2
 pro umisťování reklamních 

bannerů na opěrné zdi. Celková cena dle uvedených sazeb činí 11.616 Kč (vč. DPH). 
 
Přílohy: A – návrh smlouvy 
 
Přijaté usnesení: 36/2015 - RM schvaluje uzavření smlouvy o umístění reklamy na silničním 

zábradlí v Kuřimi, se společností BAUHAUS k. s., se sídlem Strážní 7, 639 00 
Brno, IČ 49435388. Reklamní tabule v počtu 1 ks v rozsahu 1 pole bude umístěna 
na nám. 1. května a v počtu 1 ks v rozsahu 2 m

2
 na opěrné zdi u kruhového 

objezdu na ul. Tyršova na dobu od 09. 02. 2015 do 08. 02. 2016 za celkovou cenu 
11.616Kč. 

Hlasováno 
Pro: 3 (D. Sukalovský, D. Holman, L. Ambrož) Nepřítomni: 2 (P. Ondrášek, J. Vlček). 
 
 
 

5. Smlouva o postoupení užívacích práv k programovému produktu 
Automatizovaný systém právních informací – ASPI 
(Předkladatel: Mgr. Ing. Drago Sukalovský, zpracovatel: Bc. Radek Jízdný) 
 
Stávající stav: 
Městský úřad Kuřim k dnešnímu dni využívá programové vybavení právního a informačního systému 
CODEXIS® (dále jen CODEXIS®) od společnosti ATLAS software a.s. Tento systém byl zakoupen na 
zkoušku v roce 2012 a servisní smlouva byla uzavřena na dobu určitou do 31. 01. 2015. Softwarové 
vybavení bylo pořízeno jako produkt síťový s dynamickou licencí a svými možnostmi pokryl potřeby 
jednotlivých odborů v této oblasti. Jeho provozní aktualizační náklady byly za dobu trvání smlouvy (36 
měsíců) celkem 47.190 Kč vč. DPH. Část této licence využívala a využívá i Městská knihovna v Kuřimi 
na pracovních stanicích s veřejným internetem a pro svoji vlastní potřebu. Tento systém nahradil dříve 
dlouhou dobu užívaný automatizovaný systém právních informací - ASPI od společnosti Wolters 
Kluwer ČR a.s, (dále jen ASPI), který na Městském úřadě Kuřim byl zaveden již od roku 1997. 
 
Nový stav: 
Vzhledem k datu ukončení servisní smlouvy (31. 01. 2015) právního a informačního systému 
CODEXIS® od společnosti ATLAS software a.s. oslovil odbor kancelář úřadu na konci roku 2014 
jednotlivé odbory Městského úřadu Kuřim s dotazem na objektivní srovnání a posouzení práce 
v těchto dvou informačních systémech. Většina zástupců jednotlivých odborů Městského úřadu Kuřim 
(vedoucí odboru majetkoprávního, vedoucí odboru finančního, vedoucí odboru dopravy, vedoucí 
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odboru investičního, vedoucího odboru stavebního a vodoprávního, tajemnice) se shodlo, že pro jejich 
budoucí práci vyhledávání a třídění právních informací je v mnoha ohledech více použitelný systém 
ASPI. Odbor kancelář úřadu tedy oslovil zástupce společnosti Wolters Kluwer ČR a.s., aby představil 
současný stav a možnosti systému ASPI. Prezentace řešení proběhla na Městském úřadu Kuřim dne 
2. 12. 2014. Jako nynější hlavní výhoda systému ASPI se jeví jeho celkové jednoduché ovládání a tím 
i rychlejší nalezení všech souvisejících informací k dané právní problematice. Systém ASPI disponuje 
pokročilým fulltextovým vyhledáváním, přehledností a téměř dokonalou provázaností souvisejících 
právních předpisů mezi sebou s garantovanou právní čistotou. Velkou výhodou oproti konkurenčnímu 
systému CODEXIS® je také rozsah zpracovaných kompletních komentářů k významným 
rekodifikačním zákonům. Obě společnosti byly osloveny k podání nabídky. Cenové srovnání obou 
právních systémů pro další období je vyčísleno v tabulce níže. 
 
Cenové srovnání právních systémů: 

 
Společnost - systém Cena servisní smlouvy - 24 měs. Cena servisní smlouvy - 36 

měs. 

Wolters Kluwer ČR a.s - ASPI 56.684,- s DPH 78.887,- Kč s DPH 

ATLAS software a.s. - CODEXIS® 51.788,- s DPH 77.682,- Kč s DPH 

 
Poznámka: Instalace i uživatelské školení obou systémů bylo nabídnuto zdarma. 
 
Pro výše uvedené důvody doporučuje zajišťující Odbor kancelář úřadu radě města ke schválení níže 
uvedené usnesení. Právní systém ASPI bude zakoupen jako produkt síťový s dynamickou licencí pro 
10 současně připojených uživatelů + 3 dynamické síťové licence pro Městkou knihovnu v Kuřimi na 
období min. 36 měsíců za celkovou cenu 78.887 Kč vč. DPH. Vlastní smlouva bude uzavřena na 
dobu neurčitou s 3-měsíční výpovědní lhůtou. V případě potřeby bude možné připojit i mobilní zařízení 
(smartphony, notebooky a tablety). 
 
Přílohy: A-návrh smlouvy 

B - Všeobecné obchodní podmínky 
 
Přijaté usnesení: 37/2015 - RM schvaluje uzavření smlouvy o postoupení užívacích práv 

k programovému produktu Automatizovaný systém právních informací - ASPI, se 
společností Wolters Kluwer ČR a.s., se sídlem U Nákladového nádraží 6, 130 00 
Praha 3, IČ 63077639 za cenu dle zápisu. 

Hlasováno 
Pro: 3 (D. Sukalovský, D. Holman, L. Ambrož) Nepřítomni: 2 (P. Ondrášek, J. Vlček). 
 
 
 

6. Žádost o převod finančních prostředků z RF ZŠT do IF 
(Předkladatel: PaedDr. David Holman, zpracovatel: Mgr. Hana Němcová) 
 
Ředitel Základní školy Kuřim, Tyršova 1255, okres Brno-venkov, příspěvkové organizace Mgr. 
Stanislav Plchot požádal, dle § 31 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních 
rozpočtů, v platném znění, o schválení převodu finančních prostředků z rezervního fondu příspěvkové 
organizace do fondu investičního. Jedná se o převod 200.000 Kč. Důvodem je nedostatek prostředků 
v IF, které chce PO použít na nákup nového konvektomatu do školní jídelny (vizte příloha A). 
Stav rezervního fondu Základní školy Kuřim, Tyršova 1255, okres Brno-venkov, příspěvkové 
organizace ke dni 31. 12. 2015 je 251.428,51 Kč. 
 
Přílohy: A - žádost 
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Přijaté usnesení: 38/2015 - RM souhlasí s převodem finančních prostředků z rezervního fondu 
Základní školy Kuřim, Tyršova 1255, okres Brno - venkov, příspěvkové organizace 
do fondu investičního dle žádosti. 

Hlasováno 
Pro: 3 (D. Sukalovský, D. Holman, L. Ambrož) Nepřítomni: 2 (P. Ondrášek, J. Vlček). 
 
 
 

7. Žádost o čerpání prostředků z IF MŠZ 
(Předkladatel: PaedDr. David Holman, zpracovatel: Mgr. Hana Němcová) 
 
Ředitelka Mateřské školy Kuřim, Zborovská 887, okres Brno-venkov, příspěvkové organizace Mgr. 
Lenka Slámová požádala, dle § 31 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních 
rozpočtů, v platném znění, o schválení čerpání prostředků z investičního fondu školy ve výši 90.000 
Kč (vizte příloha A). 
Hodnota investičního fondu Mateřské školy Kuřim, Zborovská 887, okres Brno-venkov, příspěvkové 
organizace ke dni 31. 12. 2014 je 3.702.948,28 Kč. 
Prostředky z investičního fondu budou použity na nákup myčky nádobí do školní jídelny - výdejny 
v budově Jungmannova 885. Myčka je stará 10 roků, je poruchová, a náklady na její opakované 
opravy jsou vysoké (vizte přílohy B, C). 
 
Přílohy: A - žádost o čerpání 

B - návrh na vyřazení myčky + likvidace 
C - Nabídky nové myčky 

 
Přijaté usnesení: 39/2015 - RM souhlasí s čerpáním prostředků z investičního fondu Mateřské školy 

Kuřim, Zborovská 887, okres Brno - venkov, příspěvkové organizace ve výši 
90.000 Kč dle žádosti. 

Hlasováno 
Pro: 3 (D. Sukalovský, D. Holman, L. Ambrož) Nepřítomni: 2 (P. Ondrášek, J. Vlček). 
 
 
 

8. Souhlas s užitím znaku města Kuřimi 
(Předkladatel: Mgr. Ing. Drago Sukalovský, zpracovatel: Petra Glosová) 
 
Dne 19. 01. 2015 byla doručena žádost organizace Klub vojenské historie, o. s., Legionářská 463/8, 
664 34 Kuřim, IČ 02503662 ohledně užití znaku města Kuřimi, jako součást znaku - loga Klubu 
vojenské historie Kuřim o.s. (dále jen KVH Kuřim). 
Grafické zobrazení zamýšleného loga KVH Kuřim je vyobrazeno v příloze a má sloužit pro prezentaci 
organizace. 
Činnost KVH Kuřim je vymezena přiloženými stanovami, které jsou schváleny Ministerstvem vnitra 
ČR. 
 
Přílohy: A - žádost 

B - zamýšlené logo 
C - stanovy 

 
Přijaté usnesení: 40/2015 - RM schvaluje užití znaku města Kuřimi organizaci KVH Kuřim o. s., 

Legionářská 463/8, 664 34 Kuřim, IČ 02503662 jako součást znaku - loga této 
organizace. 

Hlasováno 
Pro: 3 (D. Sukalovský, D. Holman, L. Ambrož) Nepřítomni: 2 (P. Ondrášek, J. Vlček). 
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9. Jmenování členů pracovních skupin SPRM Kuřimi 
(Předkladatel: PaedDr. David Holman, zpracovatel: PaedDr. David Holman) 
 
Vzhledem k novému složení orgánů města a změně některých zaměstnanců MěÚ Kuřim je předložen 
ke schválení návrh členů řídícího týmu i pracovních skupin SPRM Kuřimi včetně harmonogramu 
projednávání. 
 
Přílohy: A - plán jednání SPRM 2015 

B - řídící tým SPRM 2015 
C - 1. pracovní skupina A - infrastruktura 
D - 2. pracovní skupina B - životní prostředí 
E - 3. pracovní skupina C - lidské zdroje a podnikání 
F - 4. pracovní skupina D - řízení rozvoje 
G - změny 2013-2014 
H - návrhová část - aktuální verze 

 
Diskuse: 
D. Holman – změny byly rozeslány a nebyly žádné připomínky. 
 
Přijaté usnesení: 41/2015 - RM schvaluje složení pracovních skupin pro přípravu Strategického 

plánu rozvoje města Kuřimi dle příloh a schvaluje harmonogram dalšího postupu 
aktualizace Strategického plánu rozvoje města Kuřimi dle zápisu. 

Hlasováno 
Pro: 3 (D. Sukalovský, D. Holman, L. Ambrož) Nepřítomni: 2 (P. Ondrášek, J. Vlček). 
 
 
 

10. Wellness Kuřim - UV lampa pro rekreační bazén 
(Předkladatel: PaedDr. David Holman, zpracovatel: Ing. Dagmar Ševčíková) 
 
Na investiční akce pro Wellness Kuřim vyčlenilo zastupitelstvo města Kuřim pro rok 2015 částku 
2.974.000 Kč. 
V zadávacím řízení byly získány nabídky 6 uchazečů. Průběh posouzení a hodnocení nabídek je 
popsán v přiložené Zprávě o posouzení a hodnocení nabídek a v Protokolu o jednání hodnotící 
komise.  
Jediným hodnotícím kritériem byla nejnižší nabídková cena. 
Na základě zhodnocení získaných nabídek je zajišťujícím odborem a hodnotící komisí doporučena 
radě města jako nejvhodnější nabídka společnosti BAZENSERVIS, s.r.o., se sídlem Čapkova 538, 
517 21 Týniště nad Orlicí, IČ 64791661, v hodnotě 296.897,70 Kč, která se umístila na 1. místě. 
Výběrová komise se jednomyslně shodla na výsledném pořadí. 
Termín zhotovení díla 30. 06. 2015. 
 
Přílohy: A - zpráva o posouzení a hodnocení nabídek 

B - protokol o jednání hodnoticí komise 
C - návrh SOD podepsaný uchazečem 

 
Přijaté usnesení: 42/2015 - RM schvaluje výsledek hodnocení uvedený ve Zprávě o posouzení 

a hodnocení nabídek a Protokolu o jednání hodnotící komise na zakázku 
„Wellness Kuřim - UV lampa pro rekreační bazén“ a souhlasí s uzavřením 
smlouvy o dílo se společností BAZENSERVIS, s.r.o., se sídlem Čapkova 538, 
517 21 Týniště nad Orlicí, IČ 64791661, která předložila nejvýhodnější nabídku. 

Hlasováno 
Pro: 3 (D. Sukalovský, D. Holman, L. Ambrož) Nepřítomni: 2 (P. Ondrášek, J. Vlček). 
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11. Wellness Kuřim - využití odpadního tepla - schválení zhotovitele 
(Předkladatel: PaedDr. David Holman, zpracovatel: Ing. Dagmar Ševčíková) 
 
Na investiční akce pro Wellness Kuřim vyčlenilo zastupitelstvo města Kuřim pro rok 2015 částku 
2.974.000 Kč. 
V zadávacím řízení byly získány nabídky 2 uchazečů. Průběh posouzení a hodnocení nabídek je 
popsán v přiložené Zprávě o posouzení a hodnocení nabídek a v Protokolu o jednání hodnoticí 
komise. 
Hodnoticí komise hodnotila nabídky podle ekonomické výhodnosti. 
Dílčí hodnotící kritéria: 

1. cena prací, dodávek a služeb dle výkazu výměr  90% 
2. cena servisních služeb po dobu záruky   10% 

 
Na základě zhodnocení získaných nabídek je zajišťujícím odborem a hodnotící komisí doporučena 
radě města jako nejvýhodnější nabídka společnosti ASIO, spol. s r.o., se sídlem Kšírova 552/45, 
613 00 Brno, IČ 48910848, v hodnotě 621.795 Kč, která se umístila na 1. místě. Výběrová komise se 
jednomyslně shodla na výsledném pořadí. 
Termín zhotovení díla 30. 04. 2015. 
 
Přílohy: A - zpráva o posouzení a hodnocení nabídek 

B - protokol o jednání hodnoticí komise 
C - návrh SOD podepsaný uchazečem 

 
Přijaté usnesení: 43/2015 - RM schvaluje výsledek hodnocení uvedený ve Zprávě o posouzení 

a hodnocení nabídek a Protokolu o jednání hodnoticí komise na zakázku 
„Wellness Kuřim - Využití odpadního tepla“ a souhlasí s uzavřením smlouvy o dílo 
se společností ASIO, spol. s r.o., se sídlem Kšírova 552/45, 613 00 Brno, 
IČ 48910848, která předložila nejvýhodnější nabídku. 

Hlasováno 
Pro: 3 (D. Sukalovský, D. Holman, L. Ambrož) Nepřítomni: 2 (P. Ondrášek, J. Vlček). 
 
 
 
 
Starosta ukončil jednání RM v 15,46 hod. 
 
 
 
 
 
 
Mgr. Ing. Drago Sukalovský PaedDr. David Holman 
starosta města místostarosta města 
 
 
 
 
 
Ověřovatel zápisu: Mgr. Ladislav Ambrož 
 
 
 
 
 
V Kuřimi dne 28. 01. 2014 
 
Zapsala: Petra Glosová 
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Materiály: 
 
1 Vlasák Luboš - pacht pozemku/zahrádky v k. ú. Kuřim 
2 Šmarda Zdeněk – pachtovní smlouva 
3 Rekonstrukce komunikace ul. Bezručova čtvrť a ul. Na Zahrádkách - výsledek VŘ 
 3A - zpráva o posouzení a hodnocení nabídek 
4 Smlouva o umístění reklamní plochy – BAUHAUS k. s. 
 4A – návrh smlouvy 
5 Smlouva o postoupení užívacích práv k programovému produktu Automatizovaný 

systém právních informací – ASPI 
 5A-návrh smlouvy 
 5B - všeobecné obchodní podmínky 
6 Žádost o převod finančních prostředků z RF ZŠT do IF 
 6A - žádost 
7 Žádost o čerpání prostředků z IF MŠZ 
 7A - žádost o čerpání IF 
 7B - návrh na vyřazení 
 7C - nabídky 
8 Souhlas s užitím znaku města Kuřimi 
 8A - žádost 
 8B - zamýšlené logo 
 8C - stanovy 
9 Jmenování členů pracovních skupin SPRM Kuřimi 
 9A - plán jednání SPRM 2015 
 9B - řídící tým SPRM 2015 
 9C - 1. pracovní skupina A - infrastruktura 
 9D - 2. pracovní skupina B - životní prostředí 
 9E - 3. pracovní skupina C - lidské zdroje a podnikání 
 9F - 4. pracovní skupina D - řízení rozvoje 
 9G - změny 2013-2014 
 9H - návrhová část - aktuální verze 
10 Wellness Kuřim - UV lampa pro rekreační bazén 
 10A - zpráva o posouzení a hodnocení nabídek 
 10B - protokol o jednání hodnoticí komise 
 10C - návrh SOD podepsaný uchazečem 
11 Wellness Kuřim - využití odpadního tepla - schválení zhotovitele 
 A - zpráva o posouzení a hodnocení nabídek 
 B - protokol o jednání hodnoticí komise 
 C - návrh SOD podepsaný uchazečem 


