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Z á p i s 
 

ze schůze Rady města Kuřimi č. 27/2021 konané dne 27.10.2021 
 
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 schůzi RM v 14:10 hodin, úvodem bylo přítomno 5 členů RM. 
RM je usnášeníschopná. 
 
 
 
Program: 

1 Plnění usnesení Rady města Kuřimi ke dni 20.10.2021 

2 Dodatky ke smlouvám o zajištění údržby veřejné zeleně, údržby mobiliáře, obsluhy sběrných 
dvorů a úklidu komunikací a veřejných prostranství ve městě Kuřimi  

3 Souhlas s nákupem vozidla – víceúčelový pracovní stroj pro zimní údržbu chodníků 

4 Přechod nájmu, nájemní smlouva 

5 Nájemní smlouva 

6 Smlouva o Poskytnutí investičního příspěvku - ZDR Retail Kuřim s. r. o. 

7 Dohoda o úpravě vzájemných práv a povinností vlastníků provozně souvisejících vodovodů 
a kanalizací 

8 Memorandum o spolupráci s obcí Moravské Knínice na projektu nízkoprahového centra  
„Klub Čas Kuřim" 

9 Dar na úhradu nákladů topení  

10 Žádost o souhlas s převodem prostředků z rezervního fondu do fondu investic a souhlas 
s čerpáním fondu investic ZŠ Jungmannova  

11 Žádost o souhlas s čerpáním FI ZŠ Jungmannova 

12 Vyřazení majetku Centra sociálních služeb Kuřim 

13 Dodatek č. 2 ke Smlouvě o poskytnutí finanční podpory na poskytování sociálních služeb 
č. JMK 069800/21/OSV 

14 Výsledky hospodaření k 30.09.2021 

15 Zadávací řízení „Městský stadion Kuřim – rekonstrukce“ – zrušení 

16 Klub ČAS - dodávka a montáž nábytku 

17 Rozhodnutí o přidělení zakázky města Kuřimi - oprava sdružené kanalizační přípojky 
v ul. Školní 

18 Schválení tisku knihy „Kuřim a její legionáři“ 

19 Různé 
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1. Plnění usnesení Rady města Kuřimi ke dni 20.10.2021 
(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: R/2021/0398 - RM bere na vědomí plnění usnesení Rady města Kuřimi ke dni 

20.10.2021. 
Hlasováno 
Pro: 5 (D. Sukalovský, P. Ondrášek, J. Vlček, L. Ambrož, M. Vlk). 
 
 
 

2. Dodatky ke smlouvám o zajištění údržby veřejné zeleně, údržby mobiliáře, 
obsluhy sběrných dvorů a úklidu komunikací a veřejných prostranství ve 
městě Kuřimi 
(Předkladatel: Ing. Petr Ondrášek, zpracovatel: Ing. Silvie Ondrášková) 
 
Dne 08.02.2017 schválila Rada města Kuřimi uzavření smluv se společností Centrum technických 
služeb Kuřim, s. r. o., Svatopluka Čecha 600/44, 664 34 Kuřim, IČO 26307189, na zajištění: 
 
- obsluhy sběrných dvorů ve městě Kuřimi (smlouva č. 2017/D/0007), 
- údržby veřejné zeleně ve městě Kuřimi (smlouva č. 2017/D/0008), 
- úklidu komunikací a veřejných prostranství ve městě Kuřimi (smlouva č. 2017/D/0009), 
- údržby mobiliáře ve městě Kuřimi (smlouva č. 2017/D/0010). 
 
Dne 14.10.2021 zaslal statutární zástupce Centra technických služeb, pan Ing. Ladislav Tomšů, návrh 
na zvýšení cen, za které výše uvedené služby pro město Kuřim chtějí zajišťovat. Ceny se nezměnily 
od roku 2017 a důvodem jejich zvýšení je růst mezd, růst pohonných hmot a růst cen materiálu a cen 
služeb dodavatelů (náhradní díly, servisní práce, atd.). 
 
Dle uzavřených smluv je možné provést změnu cen za poskytované služby pouze na základě dohody 
a se souhlasem obou smluvních stran formou písemného dodatku ke smlouvě. 
Radě města Kuřimi je proto nyní předkládán návrh na uzavření dodatků ke smlouvám, kterými se 
změní ceny za poskytované služby. 
 
Přílohy: A - dodatek o zajištění obsluhy sběrných dvorů 

B - dodatek o zajištění údržby mobiliáře 
C - dodatek o zajištění údržby veřejné zeleně 
D - dodatek o zajištění úklidu komunikací 

 
 
Na jednání se dostavil v 14:15 hod Ing. Ladislav Tomšů - jednatel Centra technických služeb Kuřim, 
s. r. o. 
 
 
Diskuse: 
L. Tomšů - ceny PHM stále stoupají a nelze předvídat, kde se zastaví. Elektřinu řeší pomocí 
fotovoltaické elektrárny a je dostatečná. Plyn odebírají spolu s městem a ceny se soutěží. Uvidíme, 
jaká cena bude nyní. 
D. Sukalovský - žádá do ceníku doplnit cenu za m

2
 za strojové opravy komunikací. 

J. Vlček - přechod k jiným dodavatelům bude mít dopad na cenu. 
P. Ondrášek - potřebujeme vědět, jaké bude celkové navýšení zakázek města u CTSK v obratu za 
rok. 
L. Tomšů - nechá to spočítat. 
D. Sukalovský - existuje srovnání cen s konkurencí? 



 
 
 

3 

L. Tomšů - ano, zatím jsme v položkách níže, než je konkurence. 
P. Ondrášek - chceme zachovat kvalitu služeb, ale ceny musí být tržní a smysluplné. 
D. Sukalovský - navrhuje hlasovat o všech usneseních současně. 
 
Přijaté usnesení: R/2021/0399 - RM schvaluje uzavření Dodatku č. 1 ke Smlouvě o zajištění 

obsluhy sběrných dvorů ve městě Kuřimi č. 2017/D/0007 se společností Centrum 
technických služeb Kuřim, s. r. o., se sídlem Svatopluka Čecha 600/44, 664 34 
Kuřim, IČO 26307189. 

 
Přijaté usnesení: R/2021/0400 - RM schvaluje uzavření Dodatku č. 1 ke Smlouvě o zajištění 

údržby veřejné zeleně ve městě Kuřimi č. 2017/D/0008 se společností Centrum 
technických služeb Kuřim, s. r. o., se sídlem Svatopluka Čecha 600/44, 664 34 
Kuřim, IČO 26307189. 

 
Přijaté usnesení: R/2021/0401 - RM schvaluje uzavření Dodatku č. 1 ke Smlouvě o zajištění úklidu 

komunikací a veřejných prostranství ve městě Kuřimi č. 2017/D/0009 se 
společností Centrum technických služeb Kuřim, s. r. o., se sídlem Svatopluka 
Čecha 600/44, 664 34 Kuřim, IČO 26307189. 

 
Přijaté usnesení: R/2021/0402 - RM schvaluje uzavření Dodatku č. 1 ke Smlouvě o zajištění 

údržby mobiliáře ve městě Kuřimi č. 2017/D/0010 se společností Centrum 
technických služeb Kuřim, s. r. o., se sídlem Svatopluka Čecha 600/44, 664 34 
Kuřim, IČO 26307189. 

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

3. Souhlas s nákupem vozidla – víceúčelový pracovní stroj pro zimní údržbu 
chodníků 
(Předkladatel: Mgr. Ing. Drago Sukalovský, zpracovatel: Ing. Ladislav Tomšů) 
 
Pro zabezpečení zimní údržby chodníků o šíři do 1,5 m je v současné době používán pracovní stroj 
Antonio Carraro Rondo, který byl pořízen v roce 2009. Po 12 letech provozu je stroj už značně 
opotřeben, množí se poruchy a výrazně klesla jeho spolehlivost. 
Z výše uvedených důvodů je nutné stroj obměnit. 
Průzkumem trhu byla stanovena předběžná cena do 2 mil. Kč bez DPH a jedná se tedy o veřejnou 
zakázku malého rozsahu. Byly proto poptány 3 firmy zabývající se výrobou a prodejem vozidel 
požadované specifikace: 
PEKASS, a. s., Praha      1.211.940,00 Kč bez DPH 
AGROZET České Budějovice, a. s.   1.340.000,00 Kč bez DPH 
AGROMETALL, s. r. o., Heřmanův Městec   1.229.000,00 Kč bez DPH. 
 
Jako cenově nejvýhodnější byla vybrána nabídka společnosti PEKASS, a. s., Přátelství 987, 
104 00 Praha 10. 
 
Jednatel společnosti Centrum technických služeb Kuřim, s. r. o., žádá radu města v působnosti valné 
hromady o souhlas k nákupu výše uvedeného vozidla. 
 
Přijaté usnesení: R/2021/0403 - RM  v působnosti valné hromady společnosti Centrum technických 

služeb Kuřim, s. r. o., souhlasí s nákupem víceúčelového pracovního stroje od 
společnosti PEKASS, a. s., Přátelství 987, 104 00 Praha 10, IČO 41693426 za 
pořizovací cenu 1.466.447,40 Kč s DPH. 

Hlasováno 
Pro: 5 (D. Sukalovský, P. Ondrášek, J. Vlček, L. Ambrož, M. Vlk). 
 
Z jednání odešel v 14:35 hodin Ing. L. Tomšů. 
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4. Přechod nájmu, nájemní smlouva 
(Předkladatel: Mgr. Ing. Drago Sukalovský, zpracovatel: Alena Janoušková) 
 
Město Kuřim je vlastníkem bytu [osobní údaj odstraněn], umístěného v [osobní údaj odstraněn], který 
je součástí pozemku parc. č. [osobní údaj odstraněn], vše v obci a k. ú. Kuřim. Nájemcem tohoto bytu 
byla paní [osobní údaj odstraněn] á, která dne [osobní údaj odstraněn] zemřela. 
O přechod nájmu požádal syn nájemce, pan [osobní údaj odstraněn], který žil s matkou ve společné 
domácnosti; toto bylo doloženo vyjádřením vlastníků sousedních bytů o trvalém užívání a vedení 
společné domácnosti. Na základě vyjádření správce bytu nevázne na předmětném bytě nedoplatek 
nájemného ani záloh na služby. 
Pan [osobní údaj odstraněn] splňuje podmínky pro přechod nájmu dle ustanovení § 2279 odst. 1 
zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník. Dle ustanovení § 2279 odst. 2 uvedeného zákona skončí 
nájem bytu po jeho přechodu nejpozději uplynutím dvou let ode dne, kdy nájem přešel. 
Odbor majetkoprávní doporučuje uzavřít nájemní smlouvu s panem [osobní údaj odstraněn] na dobu 
určitou dvou let (dle zákona). 
 
Přijaté usnesení: R/2021/0404 - RM bere na vědomí v souladu s § 2279 zákona č. 89/2012 Sb., 

občanský zákoník, přechod nájmu k bytu č. [osobní údaj odstraněn] umístěného 
v [osobní údaj odstraněn], který je součástí pozemku parc. č. [osobní údaj 
odstraněn], vše v obci a k. ú. Kuřim, na pana [osobní údaj odstraněn], trvale 
bytem [osobní údaj odstraněn] 664 34 Kuřim. Nájemní smlouva bude uzavřena na 
dobu určitou dvou let s možností prolongace 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). 
 
 
Na jednání se dostavila v 14:35 hodin Mgr. Jana Viktorinová - vedoucí odboru majetkoprávního. 
 
 
 

5. Nájemní smlouva 
(Předkladatel: Mgr. Ing. Drago Sukalovský, zpracovatel: Alena Janoušková) 
 
Město Kuřim je vlastníkem bytu č. [osobní údaj odstraněn] (dále jen „byt“) umístěného v [osobní údaj 
odstraněn]. Nájemci tohoto bytu jsou [osobní údaj odstraněn] již od roku 2012. 
Nájemní smlouva (dále jen „NS“) je uzavírána na dobu určitou tří měsíců – nyní do 31.10.2021. 
Důvodem uzavírání NS na krátké časové období bylo v minulosti nepravidelné placení nájemného. 
V poslední době jsou důvodem spíše stížnosti obyvatel bytového domu, resp. předsedy Společenství 
vlastníků Kuřim 1110, 1111, 1112, se sídlem Bezručova čtvrť 1110/20, 664 34 Kuřim, IČO 26296691 
(dále jen „SVJ“) na problematické chování [osobní údaj odstraněn] a členů jejich domácnosti. 
Dne 06.10.2021 proběhlo shromáždění SVJ. Na shromáždění bylo mj. projednáváno řešení problému 
s porušováním stanov SVJ uživateli městského bytu. Shromáždění SVJ se usneslo, že žádá 
o neprodloužení NS [osobní údaj odstraněn], a to z důvodu dlouhodobého a opakovaného porušování 
Stanov SVJ, zejména Čl. XI, bodu 2, písm. N, P, T, U (příloha A – výňatek ze Stanov SVJ) 
a přestupků vůči občanskému soužití současnými nájemníky bytu. V případě zamítavého postoje 
vlastníka bytu si SVJ vyhrazuje právo konat v právním zastoupení. Ze shromáždění byl pořízen zápis, 
ve kterém je výše uvedené zapsáno. 94 % přítomných na shromáždění s tímto postupem vyjádřilo 
svůj souhlas. Dne 11.10.2021 byla ze strany SVJ doručena Výzva vlastníkovi k neprodloužení 
smlouvy k bytu [osobní údaj odstraněn] a k písemnému vyjádření do 30 dní od doručení výzvy – 
příloha B. 
 
K výše uvedenému odbor majetkoprávní (dále jen OMP) uvádí: 
OMP byl několikrát ze strany předsedy SVJ upozorněn na skutečnost, že uživatelé bytu shromažďují 
předměty ve společných prostorách v suterénu č. p. 1110. Při kontrole OMP bylo zjištěno, že některé 
věci skutečně patří nájemcům bytu, avšak nikdy se nejednalo o velké množství věcí, ani nebyly tyto 
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věci volně naházeny. Po upozornění byly předměty ve stanovené lhůtě odstraněny. V žádném případě 
se nejednalo o látky snadno vznětlivé, hořlavé nebo jinak nebezpečné. 
Předseda SVJ byl poučen o skutečnosti, že v případě porušování klidu, dobrých mravů a veřejného 
pořádku ze strany uživatelů bytu, mají ostatní nájemci nebo vlastníci bytů kontaktovat Městskou policii 
Kuřim. Na shromáždění SVJ bylo konstatováno, že od zavolání Městské policie Kuřim cca v měsíci 
červnu a po obhlídce strážníků, kdy nájemci pouštěli hlasitě hudbu, je v bytě relativní klid. Stejně tak 
vedoucí strážník městské policie sdělil, že situaci kolem bytového domu průběžně monitorují, nicméně 
v poslední době nikdo z bytového domu městskou policii nekontaktoval. 
 
Dle sdělení odboru finančního mají [osobní údaj odstraněn] dluh na pokutě za přestupek – zanedbání 
péče o povinnou školní docházku nezletilých dětí (z roku 2019) a dluh na poplatku za psa za rok 2020 
a 2021. 
OMP má radou města svěřeno rozhodování o prodlužování nájemních smluv uzavřených na dobu 
určitou maximálně však na 1 rok. Přesto OMP z opatrnosti nyní předkládá radě města ke schválení 
prodloužení NS [osobní údaj odstraněn]. OMP navrhuje zachovat stejný režim a schválit uzavření NS 
na dobu určitou v délce tří měsíců, a to od 01.11.2021 do 31.01.2022. 
Ze strany SVJ lze v případě prodloužení NS předpokládat podání žaloby na město Kuřim. OMP však 
nepředpokládá, že by byli žalobci úspěšní. 
 
Přílohy: A - výňatek ze Stanov SVJ 

B - výzva vlastníkovi 
 
Diskuse: 
P. Ondrášek - žádá, aby si nájemníci uhradili všechny své závazky. 
 
Přijaté usnesení: R/2021/0405 - RM schvaluje uzavření nájemní smlouvy, jejímž předmětem je 

nájem bytu č. [osobní údaj odstraněn] umístěný v [osobní údaj odstraněn], který je 
součástí pozemku parc. č. [osobní údaj odstraněn] vše v obci a k. ú. Kuřim, 
s [osobní údaj odstraněn], trvale bytem [osobní údaj odstraněn] 664 34 Kuřim, na 
dobu určitou od 01.11.2021 do 31.01.2022 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). 
 
 
 

6. Smlouva o Poskytnutí investičního příspěvku - ZDR Retail Kuřim, s. r. o. 
(Předkladatel: Ing. Jan Vlček, MSc., zpracovatel: Ing. Pavla Kubová) 
 
Předkládáme Radě města Kuřimi ke schválení návrh smlouvy o Poskytnutí investičního příspěvku, 
jejímž předmětem je poskytnutí příspěvku od společnosti ZDR Retail Kuřim, s. r. o., se sídlem 
Jungmannova 750/34, 110 00 Praha 1, IČO 04745396, na splaškovou kanalizaci DN 300 KAM, 
vybudovanou v rámci realizace obchodních prostor KIK, při ul. Tyršova, předanou do majetku města 
Kuřimi v roce 2013 na základě uzavřené kupní smlouvy č. 2013/D/0070 ve výši 344.378,10 Kč. 
Na základě jednání se společností ALING, s. r. o., v roce 2012 bylo dohodnuto, že při realizaci 
obchodního centra z důvodu požadavku města na zvýšení dimenze kanalizačního potrubí z DN 200 
na DN 300 o délce 226,4 m, umístěného na parc. č. 432/20, 2615/10, 2615/9, 432/19, 2615/2, 432/22, 
obec Kuřim, k. ú. Kuřim, s ohledem na možné napojení rozvojového území v prostorech nad 
obchodním domem KIK při ulici Tyršova směrem na Brno, přispěje město Kuřim na vybudování této 
splaškové kanalizace, a to po uzavření kupní smlouvy. Nabytí splaškové kanalizace DN 300 KAM 
z vlastnictví prodávajícího do vlastnictví města Kuřimi ve výši 344.378,10 Kč a uzavření kupní smlouvy 
č. 2013/D/0070 bylo schváleno usnesením Zastupitelstva města Kuřimi dne 27.08.2021 č. usn. 
1122/2013. 
V roce 2018 zahájila společnost OC Zahrádky, s. r. o., realizaci stavby s názvem „FAMILY PARK 
ZAHRÁDKY“. Jednou z podmínek povolení této výstavby městem bylo uznání závazku (finančního 
narovnání investice), kterým se město Kuřim finančně podílelo v souvislosti s navýšením kapacity u již 
výše zmiňované kanalizace (vizte příloha B - uznání závazku). Společnost ZDR Retail Kuřim, s. r. o., 
se sídlem Jungmannova 750/34, 110 00 Praha 1, IČO 04745396, jakožto nástupce společnosti 
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OC Zahrádky, s. r. o., souhlasila s uzavřením Smlouvy o poskytnutí investičního příspěvku ve výše 
uvedené částce (vizte příloha A - návrh smlouvy). 
 
Přílohy: A - návrh smlouvy 

B - uznání závazku 
 
 
Na jednání se dostavil v 14:52 hodin S. Bartoš - vedoucí odboru investičního. 
 
 
Přijaté usnesení: R/2021/0406 - RM schvaluje uzavření smlouvy o Poskytnutí investičního 

příspěvku, jejímž předmětem je poskytnutí částky ve výši 344.378,10 Kč od 
společnosti ZDR Retail Kuřim, s. r. o., se sídlem Jungmannova 750/34, 110 00 
Praha 1, IČO 04745396, na splaškovou kanalizaci DN 300 KAM, vybudovanou 
v rámci realizace obchodních prostor KIK, při ul. Tyršova, předanou do majetku 
města Kuřimi v roce 2013 na základě uzavřené kupní smlouvy č. 2013/D/0070. 

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

7. Dohoda o úpravě vzájemných práv a povinností vlastníků provozně 
souvisejících vodovodů a kanalizací 
(Předkladatel: Ing. Jan Vlček, MSc., zpracovatel: Ing. Pavla Kubová) 
 
Předkládáme Radě města Kuřimi ke schválení návrhy smluv s názvem „Dohoda o úpravě vzájemných 
práv a povinností vlastníků provozně souvisejících vodovodů pro veřejnou potřebu“ a „Dohoda 
o úpravě vzájemných práv a povinností vlastníků provozně souvisejících kanalizací pro veřejnou 
potřebu“ na základě zákona č. 274/2001 Sb., o vodovodech a kanalizacích pro veřejnou potřebu dle 
§ 8 odst. 3, jejichž smluvními stranami jsou Statutární město Brno, se sídlem Dominikánské náměstí 
196/1, 602 00 Brno, IČO 44992785 a město Kuřim. Předmětem je zajištění kvalitní a plynulé dodávky 
pitné vody a odvádění odpadních vod vč. jejich čištění v čistírně odpadních vod v Modřicích. 
Provozovatelem předmětných inženýrských sítí v majetku obou vlastníků je společnost Brněnské 
vodárny a kanalizace, a. s. 
 
Původní Dohoda byla schválena v Radě města Kuřimi dne 04.05.2011 č. usn. 198/2011 a následně 
Radou města Brna dne 28.06.2011 č. R6/031. K aktualizaci dohody dochází z důvodu, že původní 
uzavřená dohoda neobsahuje všechny náležitosti výše uvedeného zákona v platném znění. Původní 
dohoda z roku 2011 bude ukončena schválením a podpisem nově zpracovaných dohod (příloha A, C). 
 
Provozně související vodovody jsou umístěny v ul. U Potoka v Kuřimi a v obci Česká (blíže 
vyspecifikováno v příloze A – návrh dohody, čl. 2, odst. 2.2). Provozně související kanalizace jsou 
umístěny v ul. Křížkovského, v ul. U Rybníka a v křižovatce ul. Zámecká a Křížkovského v Kuřimi 
(blíže vyspecifikováno v příloze C – návrh dohody, čl. 2, odst. 2.2). 
 
Přílohy: A - návrh dohoda vodovod 

B - situace vodovody 
C - návrh dohoda kanalizace 
D - situace kanalizace 

 
Přijaté usnesení: R/2021/0407 - RM schvaluje uzavření „Dohody o úpravě vzájemných práv 

a povinností vlastníků provozně souvisejících vodovodů pro veřejnou potřebu“, 
jejímž předmětem jsou provozně související vodovody, a to v ul. U Potoka 
v Kuřimi a v obci Česká a uzavření „Dohody o úpravě vzájemných práv 
a povinností vlastníků provozně souvisejících kanalizací pro veřejnou potřebu“, 
jejímž předmětem jsou provozně související kanalizace v Kuřimi, a to v ul. 
Křížkovského, v ul. U Rybníka, v křižovatce ul. Zámecká a Křížkovského, dle 
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§ 8 odst. 3 zákona č. 274/2001 Sb., o vodovodech a kanalizacích pro veřejnou 
potřebu, mezi městem Kuřimí a Statutárním městem Brnem, se sídlem 
Dominikánské náměstí 196/1, 602 00 Brno, IČO 44992785. 

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

8. Memorandum o spolupráci s obcí Moravské Knínice na projektu 
nízkoprahového centra „Klub Čas Kuřim" 
(Předkladatel: Mgr. Ing. Drago Sukalovský, zpracovatel: Jaroslava Hédlová) 
 
Zastupitelstvo města schválilo usnesením č. 1103/2020 dne 19.11.2020 dokument 6. komunitní plán 
sociálních služeb a souvisejících aktivit správního obvodu obce s rozšířenou působností Kuřim pro 
období 2021 - 2023. 
 
Součástí komunitního plánu je vybudování nízkoprahového centra (centra volného času dětí 
a mládeže), které bude provozovat Diecézní charita Brno, se sídlem tř. Kpt. Jaroše 1928/9, 602 00 
Brno, IČO 44990260, organizační jednotka: Oblastní charita Tišnov, se sídlem Ráboňova 116, 
666 01 Tišnov. Toto centrum bude v provozu od ledna 2022 na ulici Jungmannova 950, Kuřim. 
 
Ve věci spolupráce byla oslovena obec Moravské Knínice. Partnerství bude založeno na dostupnosti 
ambulantních služeb nízkoprahového centra a rozšíření terénních služeb pro děti a mládež do 
Moravských Knínic. Mezi obcemi bude probíhat spolupráce sociálních odborů, dále budou dle 
domluvy se školou realizovány například preventivní programy pro 4. a 5. třídu. 
 
V této souvislosti navrhuje odbor investiční uzavřít s obcí Moravské Knínice Memorandum 
o spolupráci na projektu "Klub Čas Kuřim", který bude zřízen v části budovy Domu sociálních služeb 
na ulici Jungmannova 950 v Kuřimi. Memorandum navrhujeme uzavřít na dobu platnosti 
6. komunitního plánu, tj. do 31.12.2023. 
 
Přílohy: A - memorandum 
 
Přijaté usnesení: R/2021/0408 - RM schvaluje uzavření Memoranda o vzájemné spolupráci na 

projektu nízkoprahového centra "Klub Čas Kuřim" s obcí Moravské Knínice, 
IČO 00488216, ve věci rozšíření služeb nízkoprahového centra "Klub Čas Kuřim" 
na území obce Moravské Knínice. 

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

9. Dar na úhradu nákladů topení 
(Předkladatel: Mgr. Ing. Drago Sukalovský, zpracovatel: Bc. Taťána Sojková) 
 
Pan [osobní údaj odstraněn], žije v Kuřimi od narození, nejdříve s rodiči, po smrti rodičů zůstal 
v Kuřimi [osobní údaj odstraněn]. Pan [osobní údaj odstraněn] žádá o úhradu alespoň určité části 
nákladů na zakoupené palivo s ohledem na jeho aktuálně špatnou sociální situaci. 
 
Diskuse: 
D. Sukalovský - navrhuje hlasovat o částce [osobní údaj odstraněn] Kč. 
 
Přijaté usnesení: R/2021/0409 - RM schvaluje uzavření darovací smlouvy na úhradu nákladů 

topení ve výši [osobní údaj odstraněn] Kč s žadatelem panem [osobní údaj 
odstraněn]. 

Hlasováno 
Pro: 5 (D. Sukalovský, P. Ondrášek, J. Vlček, L. Ambrož, M. Vlk). 
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Z jednání odešla v 15:08 Mgr. J. Viktorinová. 
 
 
 

10. Žádost o souhlas s převodem prostředků z rezervního fondu do fondu 
investic a souhlas s čerpáním fondu investic ZŠ Jungmannova 
(Předkladatel: Ing. Petr Ondrášek, zpracovatel: Mgr. Hana Němcová) 
 
Ředitel Základní školy, Kuřim, Jungmannova 813, okres Brno-venkov, příspěvkové organizace Mgr. 
Richard Mach požádal, dle § 30 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních 
rozpočtů, v platném znění, o souhlas s převodem části prostředků z rezervního fondu do fondu 
investic, a to ve výši 416.782,00 Kč (vizte příloha A). 
§ 30 odst. 3 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, v platném znění: 
Na žádost příspěvkové organizace může dát zřizovatel příspěvkové organizaci souhlas, aby část 
svého rezervního fondu použila k posílení svého fondu investic. 
Prostředky budou použity na nákup nových herních prvků na hřiště školní družiny u budovy školy na 
ulici Otevřená 978/17. 
 
Stav rezervního fondu k 30.09.2021:     590.602,85 Kč 
Stav rezervního fondu po převodu prostředků do fondu investic:  173.820,85 Kč. 
 
Dále ředitel školy požádal o souhlas s čerpáním prostředků z fondu investic školy ve výši 
416.782,00 Kč za účelem financování nákupu výše zmíněných nových herních prvků na hřiště školní 
družiny (vizte příloha A). 
Škole bylo nařízeno bezpečnostním technikem při revizi tělovýchovných zařízení jejich odstranění. 
 
Nové herní prvky: 

lanová pyramida výška 3,5 m       73.592,00 Kč 

UNI nízká skluzavka, šikmá stěna, žebřík     58.604,00 Kč 

parkur Fortuna       196.900,00 Kč 

trampolína čtverec M 136x136 cm      87.686,00 Kč 
_________________________________________________________________________ 
Celkem         416.782,00 Kč 
 
Stav fondu investic k 30.09.2021:    3.060.957,92 Kč 
Výše převedených prostředků z rezervního fondu:     416.782,00 Kč 
Stav fondu investic po převodu finančních prostředků:  3.477.739,92 Kč 
 
Přílohy: A - žádost 
 
Diskuse: 
D. Sukalovský - navrhuje hlasovat o obou usneseních současně. 
 
Přijaté usnesení: R/2021/0410 - RM souhlasí s převodem části prostředků z fondu rezervního do 

fondu investic Základní školy Jungmannova 813, 6647 34 Kuřim, okres Brno-
venkov, příspěvkové organizace, sídlo Jungmannova 813/5, 664 34 Kuřim, 
IČO 70988285 ve výši 416.782,00 Kč dle žádosti. 

 
Přijaté usnesení: R/2021/0411 - RM souhlasí s čerpáním prostředků z fondu investic Základní 

školy Jungmannova 813, 664 34 Kuřim, okres Brno – venkov, příspěvkové 
organizace, se sídlem Jungmannova 813/5, 664 34 Kuřim, IČO 70988285 ve výši 
416.782,00 Kč na nákup nových herních prvků na hřiště školní družiny dle 
žádosti. 

Hlasováno o obou usneseních současně 
Pro: 5 (D. Sukalovský, P. Ondrášek, J. Vlček, L. Ambrož, M. Vlk). 
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11. Žádost o souhlas s čerpáním fondu investic ZŠ Jungmannova 
(Předkladatel: Ing. Petr Ondrášek, zpracovatel: Mgr. Hana Němcová) 
 
Ředitel Základní školy Jungmannova 813, 664 34 Kuřim, okres Brno-venkov, příspěvkové organizace 
Mgr. Richard Mach požádal, dle § 31 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních 
rozpočtů, v platném znění, o souhlas s čerpáním prostředků z fondu investic školy ve výši 
293.950,16 Kč za účelem financování nákupu nových projektorů do učeben (vizte příloha A). 
Jedná se o výměnu starých, nefunkčních projektorů za nové. 

projektor Epson EB-695Wi, 4 ks (54.430,04 Kč/ks)   217.720,16 Kč 

projektor Epson EB-735Fi, 1 ks        76.230,00 Kč 
_________________________________________________________________________________ 
Celkem         293.950,16 Kč 
 
Stav fondu investic Základní školy Jungmannova 813, 664 34 Kuřim, okres Brno-venkov, příspěvkové 
organizace ke dni 30.09.2021 je 3.060.957,92 Kč. 
 
Přílohy: A -žádost 
 
Přijaté usnesení: R/2021/0412 - RM souhlasí s čerpáním prostředků z fondu investic Základní 

školy Jungmannova 813, 664 34 Kuřim, okres Brno – venkov, příspěvkové 
organizace, se sídlem Jungmannova 813/5, 664 34 Kuřim, IČO 70988285 ve výši 
293.950,16 Kč na nákup nových projektorů do učeben dle žádosti. 

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

12. 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 organizace dle přílohy. 
 
Přílohy: A - vyřazovací protokol 
 
Přijaté usnesení: R/2021/0413 - RM schvaluje vyřazení majetku Centra sociálních služeb Kuřim, 

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

13. Dodatek č. 2 ke Smlouvě o poskytnutí finanční podpory na 
poskytování sociálních služeb č. JMK 069800/21/OSV 
(Předkladatel: Mgr. Ing. Drago Sukalovský, zpracovatel: PhDr. Miloslava Bártová) 
 
Ředitelka Centra sociálních služeb Kuřim, Zahradní 1275, Kuřim žádá RM o podpis Dodatku č. 2 ke 
Smlouvě o poskytnutí finanční podpory na poskytování sociálních služeb č. JMK 069800/21/OSV. 
Jedná se o dofinancování pečovatelské služby. Dodatek č. 2 byl schválen Zastupitelstvem 
Jihomoravského kraje v souladu s § 37 zákona č.129/2000 Sb., o krajích, ve znění pozdějších 
předpisů, na 6. zasedání konaném dne 23.09.2021 usnesením č. 640/21/Z6. 
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 183.500 Kč. 
Finanční podpora bude vyplacena na účet zřizovatele tj. města Kuřim. Zřizovatel poskytne tuto 
finanční podporu příjemci dotace tj. Centrum sociálních služeb Kuřim. 
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Přílohy: Dodatek č. 2 ke Smlouvě o poskytnutí finanční podpory na poskytování sociálních služeb 
č. JMK 069800/21/OSV. 
 
Přílohy: A - dodatek 
 
Přijaté usnesení: R/2021/0414 - RM schvaluje uzavření Dodatku č. 2 ke Smlouvě o poskytnutí 

finanční podpory na poskytování sociálních služeb č. JMK 069800/21/OSV pro 
Centru sociálních služeb Kuřim, Zahradní 1275, 664 34 Kuřim, IČO 49457276, na 
poskytování pečovatelské služby pro rok 2021 ve výši 183.500 Kč. 

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

14. Výsledky hospodaření k 30.09.2021 
(Předkladatel: Mgr. Ing. Drago Sukalovský, zpracovatel: Ing. Aleš Varmužka) 
 
V příloze jsou předkládány výsledky hospodaření města ke dni 30.09.2021. 
 
Příjmy města po konsolidaci ke dni 30.09.2021 činily 251.543.303,56 Kč, výdaje města po konsolidaci 
činily 172.995.498,30 Kč. Hospodářský výsledek k tomuto datu tedy činí nezaokrouhleně 
78.547.805,26 Kč. 
 
Hospodaření s rozpočtovými prostředky probíhá dle schváleného a následně upraveného rozpočtu 
a je za 3 čtvrtletí roku 2021 vzhledem k rozpočtu města v konsolidovaném stavu, s příjmy 
převyšujícími výdaje. 
 
Příjmy: 
Příjmová stránka rozpočtu je plněna z 82,53 %. Daňové příjmy, s ohledem na situaci související 
s pandemií COVID 19, převyšují plnění z roku 2020 o 14,5 mil. Kč, což souvisí především s vysokým 
inkasem DPH a daně z příjmů právnických osob, naopak propad je u daně z příjmů fyzických osob. 
Vyšší procento plnění souvisí také s vyšším podílem obcí na sdílených daních od roku 2021. 
 
Výdaje: 
Výdajová stránka rozpočtu je plněna z 45,17 % (46,99 % vč. rezervy) a je ovlivněna čerpáním 
především u „investičních akcí“, které je na úrovni 15,28 % (bez rezervy 16,63%). Provozní výdaje 
jsou čerpány z 72,37 % . Vizte podrobnější rozbory dle ORG. 
 
Přílohy: A - rozpočet 
 
Přijaté usnesení: R/2021/0415 - RM bere na vědomí a předkládá ZM výsledky hospodaření města 

Kuřimi k 30.09.2021, s přebytkem hospodaření ve výši 78.547.805,26 Kč. 
Hlasováno 
Pro: 5 (D. Sukalovský, P. Ondrášek, J. Vlček, L. Ambrož, M. Vlk). 
 
 
 

15. Zadávací řízení „Městský stadion Kuřim – rekonstrukce“ – zrušení 
(Předkladatel: Ing. Petr Ondrášek, zpracovatel: Ing. Olga Hanáková) 
 
Název (předmět) zakázky: „Městský stadion Kuřim – rekonstrukce“ 
Evidenční číslo v knize zakázek: VZ-OI-2021-002 
Zajišťující odbor (ZO):  Odbor investiční (dále jen „OI“) 
 
Zastupitelstvo města Kuřimi konané dne 15.12.2020 schválilo usnesením č. 1141/2020 podání žádosti 
o dotaci na Národní sportovní agenturu (dále jen „NSA“) na investiční akci "Městský stadion Kuřim - 
rekonstrukce" a následně, dne 26.01.2021, schválilo zahájení zadávacího řízení podlimitní veřejné 
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zakázky na stavební práce bez vyčlenění finančních prostředků. Dne 14.04.2021 schválila Rada 
města Kuřimi usnesením č. R/2021/0161 zahájení zadávacího řízení a zadávací dokumentaci 
vč. návrhu smlouvy o dílo podlimitní veřejné zakázky na stavební práce s názvem „Městský stadion 
Kuřim – rekonstrukce“. Do dnešního dne není zadávací řízení ukončeno z důvodu podání Návrhu na 
zahájení řízení o přezkoumání úkonů zadavatele na Úřad pro ochranu hospodářské soutěže jedním 
z uchazečů zadávacího řízení. 
 
Realizace projektu je podmíněna získáním dotace, o kterou jsme začátkem roku 2021 žádali. Bohužel 
Výzva 13/2020 „Sportovní ́infrastruktura – Investice nad 10 mil. Kč“, pod kterou žádost o dotaci NSA 
spadala, byla zrušena. S ohledem na tuto skutečnost a v souladu s čl. 13 bod 2 zadávací 
dokumentace a s oprávněním dle § 127 odst. 2 písm. e) zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání 
veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, které byly předem vyhrazeny v zadávací 
dokumentaci, OI žádá Radu města Kuřimi o zrušení zadávacího řízení na Veřejnou zakázku „Městský 
stadion Kuřim – rekonstrukce“ a následné ohlášení rozhodnutí ÚOHS a účastníkům řízení. 
 
Přijaté usnesení: R/2021/0416 - RM schvaluje zrušení zadávacího řízení podlimitní veřejné 

zakázky na stavební práce s názvem „Městský stadion Kuřim - rekonstrukce“. 
Hlasováno 
Pro: 5 (D. Sukalovský, P. Ondrášek, J. Vlček, L. Ambrož, M. Vlk). 
 
 
 

16. Klub ČAS - dodávka a montáž nábytku 
(Předkladatel: Mgr. Ing. Drago Sukalovský, zpracovatel: Ing. Moris Réman) 
 
Název (předmět) zakázky:   „Klub ČAS - dodávka a montáž nábytku“ 
Evidenční číslo v knize zakázek: III-OI-2021-013 
Zajišťující odbor (ZO):   OI 
 
Dne 26.01.2021 byla ZM usnesením č. Z/2021/12, rozpočtové opatření č. 1 na rok 2021, schválena 
investiční akce „Nízkoprahové centrum“, ORG 1464 000 000 s částkou 600 tis. Kč. 
 
Součástí budovaného nízkoprahového centra pro děti a mládež, provozovaným společností Charita 
Tišnov pod názvem KLUB ČAS Kuřim, je potřeba vybavit prostory nábytkem. Rozsah vybavení byl 
konzultován se zástupci Charity Tišnov na základě místní pochůzky a byla vypracována vizualizace 
interiéru, která je součástí důvodové zprávy. 
 
V souladu s interní směrnicí města Kuřim S5/2019/RM o zadávání veřejných zakázek malého rozsahu 
bylo zahájeno výběrové řízení na dodavatele nábytku ve finančním limitu III (200 - 500 tis. bez DPH). 
 
Byli osloveni čtyři potenciální dodavatelé a byla jim zaslána zadávací dokumentace v rozsahu  

Výzva k podání nabídky 

Krycí list nabídky 

Smlouva o dílo - vzorová smlouva 

Slepý rozpočet - slouží ke stanovení nabídkové ceny 

Výkresy - výstupy vizualizace, které popisují předpokládaný rozsah, platí slepý rozpočet 
 
Doba plnění:   do 31.12.2021 
Místem plnění:   Dům sociálních služeb, Jungmannova 950, 664 34 Kuřim 
Hodnotící kritérium:   ekonomická výhodnost, nejnižší nabídková cena. 
 
Dne 22.10.2021 proběhlo otevírání nabídek a byl vypracován Protokol o otevírání nabídek, který je 
přílohou této důvodové zprávy, byly získány 2 nabídky. Vyhodnocení nabídek je popsáno ve Zprávě 
o posouzení a hodnocení nabídek v příloze důvodové zprávy.  
 
Jako ekonomicky nejvýhodnější nabídka s nejnižší nabídkovou cenou se jeví nabídka účastníka 
společnosti FERSTO, s. r. o., IČO 26885590 za cenu 493.660 Kč bez DPH. 
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Akce bude financována z ORG 1464 Nízkoprahové centrum. 
 
Přílohy: A - protokol o otevírání obálek 

B - zpráva o posouzení  
C - smlouva o dílo 
D - cenová nabídka FERSTO 
E - vizualizace Klubu ČAS 

 
Přijaté usnesení: R/2021/0417 - RM souhlasí s výsledkem hodnocení uvedeným ve Zprávě 

o posouzení a hodnocení nabídek na veřejnou zakázku zadanou v souladu 
s interní směrnicí města Kuřim S5/2019/RM o zadávání veřejných zakázek 
malého rozsahu, pod názvem „Klub ČAS - dodávka a montáž nábytku“ 
a schvaluje uzavření Smlouvy o dílo č. 2021/D/0110 se společností FERSTO, 
s. r. o., se sídlem K Lesu 186/1, 635 00 Brno, IČO 26885590 za cenu 493.660 Kč 
bez DPH (tj. 597.328,60 Kč s DPH) na dodávku a montáž nábytku. 

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

17. Rozhodnutí o přidělení zakázky města Kuřimi - oprava sdružené kanalizační 
přípojky v ul. Školní 
(Předkladatel: Ing. Jan Vlček, MSc., zpracovatel: Ing. Pavla Kubová) 
 

Předmět (název) zakázky: Kuřim, ul. Školní - oprava sdružené kanalizační přípojky 

Evidenční číslo zakázky: III-OI-2021-007 

 
Podle vnitřní směrnice Rady města Kuřimi č. S1/2015/RM o zadávání veřejných zakázek malého 
rozsahu bylo zajišťujícím odborem realizováno zadávací řízení na výběr zhotovitele opravy 
kanalizační přípojky DN 200 BEO v délce 47m s názvem „Kuřim, ul. Školní - oprava sdružené 
kanalizační přípojky“. 
 
Zakázka je kryta finanční částkou z rozpočtu města z ORG 1006000000 „Drobné investice“. Vyčlenění 
částky ve výši 100.000 Kč bylo schváleno Radou města Kuřimi dne 30.06.2021 č. usn. R/2021/0263. 
Mezi městem Kuřimí a SVJ byla dne 10.08.2021 uzavřena Smlouva o spolufinancování opravy 
sdružené kanalizační přípojky. Náklady na provedení díla budou dle čl. V odst. 2 smluvní strany hradit 
v poměru 30% Město a 70% Společenství. 
 
Výzva vč. návrhu smlouvy o dílo byla doručena uchazečům emailem dne 13.10.2021 s možností 
předložení nabídky v případě zájmu do 10 dní od obdržení výzvy k podání nabídky. Osloveny byly 
4 společnosti, cenovou nabídku podali 3 uchazeči. Seznam přijatých nabídek je uveden ve zprávě 
o posouzení a hodnocení nabídek v příloze A. 
 
Posouzení nabídek: 
Prostřednictvím výzvy k podání nabídky byly získány nabídky od 3 uchazečů. Základním hodnoticím 
kritériem pro zadání veřejné zakázky byla nejnižší cenová nabídka. 
 
Na jednání uskutečněném dne 26.10.2021 v 8:00 hodnoticí komise posuzovala nabídky z hlediska 
splnění požadavků zadavatele uvedených v zadávacích podmínkách, provedla kontrolu úplnosti 
nabídek a došla k závěru, že nabídka společnosti Krtek kanalizace, s. r. o., se sídlem Vodařská 514/7, 
619 00 Brno, IČO 28313704 splnila požadavky výzvy a je nabídkou nejvýhodnější. 
 
Zajišťujícím odborem a výběrovou komisí je Radě města Kuřimi doporučena jako nejvhodnější 
nabídka společnosti Krtek kanalizace, s. r. o., se sídlem Vodařská 514/7, 619 00 Brno, 
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IČO 28313704, v hodnotě 194.450 Kč bez DPH, tj. 223.617,50 Kč vč. DPH, která se umístila na 
1. místě dle zprávy o posouzení a hodnocení nabídek - vizte příloha A. 
 
Přílohy: A - zpráva o posouzení a hodnocení nabídek 

B - návrh smlouvy 
 
Přijaté usnesení: R/2021/0418 - RM souhlasí s výsledkem hodnocení uvedeným ve Zprávě 

o posouzení a hodnocení nabídek na veřejnou zakázku „Kuřim, ul. Školní - 
oprava sdružené kanalizační přípojky“ (realizace opravy) a schvaluje uzavření 
smlouvy o dílo se společností Krtek kanalizace, s. r. o., se sídlem Vodařská 
514/7, 619 00 Brno, IČO 28313704, která předložila nejvhodnější nabídku 
v celkové hodnotě 194.450 Kč bez DPH, tj. 223.617,50 Kč vč. DPH. 

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

18. Schválení tisku knihy „Kuřim a její legionáři“ 
(Předkladatel: Mgr. Ing. Drago Sukalovský, zpracovatel: Bc. Kateřina Rovná) 
 
Žádám RM o schválení odlišného postupu dle Interní směrnice RM Kuřimi č. S5/2019/RM, čl. 9 
Odlišné postupy, odstavce 2b) práva duševního vlastnictví, při zadávání veřejné zakázky malého 
rozsahu (finanční limit III, veřejné zakázky nad 200.000 Kč) na tisk, grafické zpracování, sazbu 
a korekturu knihy Kuřim a její legionáři a přímé zadání zakázky dodavateli Nakladatelství Šuplík, 
s. r. o. 
 
Důvodem je předchozí spolehlivá spolupráce a dodržování termínů dodavatelem, především pak 
nezbytnost dodržení jednotného vizuálu a nastavených edic pro knihy o Kuřimi. 
 
Vydané knihy o Kuřimi nakladatelstvím Šuplík – Kuřim z první ruky/ Arnošt Vermousek, Každý den 
napsat báseň/ Jiří moravský Brabec, Malé příběhy velkých dějin/ Jiří Plocek, Vzpomínky na starý 
Kuřím/ Milan Mrkos, Kuřim za války/ Sikorová, Laurincová. 
 
Plánovaný tisk knihy Kuřim a její legionáři: 
Kniha – Kuřim a její legionáři, autorka Sylvia Laurincová, rozsah 260 stran, formát A4, celobarevný 
tisk, fotografie 
Náklad – 500 ks 
Korektura, grafické práce, ISBN – 82.200 Kč 
Tisk – 165.000 Kč 
Prodejní cena – 500 Kč 
Dodavatel – Nakladatelství Šuplík, s. r. o. (IČO 11869003) 
Předpokládaný termín zahájení prodeje knihy – 12/2021. 
 
Cena tisku včetně vedlejších nákladů bude hrazena z rozpočtu Společenského a kulturního centra 
Kuřim, příspěvkové organizace. 
 
Přijaté usnesení: R/2021/0419 - RM schvaluje odlišný postup ve smyslu ustanovení čl. 9. směrnice 

S5/2019/RM Zadávání veřejných zakázek malého rozsahu na zakázku „tisk knihy 
Kuřim a její legionáři“ a schvaluje uzavření smluvního vztahu na tisk, grafické 
zpracování, sazbu a korekturu knihy „Kuřim a její legionáři“ mezi Společenským 
a kulturním centrem Kuřim, příspěvkovou organizací, nám. Osvobození 902/1, 
664 34 Kuřim, IČO 07577346 a Nakladatelstvím Šuplík, s. r. o., Štefánikova 
836/1, 602 00, Brno, IČO 11869003. 

Hlasováno 
Pro: 5 (D. Sukalovský, P. Ondrášek, J. Vlček, L. Ambrož, M. Vlk). 
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19. Různé 
 
P. Ondrášek - bude pracovní výbor (z členů RM) ke generelu dopravy? 
D. Sukalovský - p. Starý chce hotovou část prezentovat. 
P. Ondrášek - rád by se nad ním sešel. 
D. Sukalovský - pozve projektanta pana Starého na další schůzi rady města dne 10.11.2021, dále 
bude pozván pan Pančík. 
 
 
 
 
 
Starosta ukončil jednání RM v 15:52 hodin. 
 
 
 
 
 
 
 
Mgr. Ing. Drago Sukalovský, v. r. Ing. Petr Ondrášek, v. r. 
starosta města 1. místostarosta města 
 
 
 
 
 
 
 
Ověřovatel zápisu: Ing. Jan Vlček, MSc., v. r. 
 
 
 
 
 
 
 
V Kuřimi dne 27.10.2021 
 
Zapsala: Petra Glosová 
 
Materiály: 
1 Plnění usnesení Rady města Kuřimi ke dni 20.10.2021 
 1A - plnění usnesení RM 
2 Dodatky ke smlouvám o zajištění údržby veřejné zeleně, údržby mobiliáře, obsluhy 
 sběrných dvorů a úklidu komunikací a veřejných prostranství ve městě Kuřimi 
 2A - dodatek č. 1 ke Smlouvě o zajištění obsluhy sběrných dvorů 
 2B - dodatek č. 1 ke Smlouvě o zajištění údržby mobiliáře 
 2C - dodatek č. 1 ke Smlouvě o zajištění údržby veřejné zeleně 
 2D - dodatek č. 1 ke Smlouvě o zajištění úklidu komunikací 
3 Souhlas s nákupem vozidla – víceúčelový pracovní stroj pro zimní údržbu chodníků 
4 Přechod nájmu, nájemní smlouva 
5 Nájemní smlouva 
 5A - výňatek ze stanov SVJ 
 5B - výzva vlastníkovi 
6 Smlouva o Poskytnutí investičního příspěvku - ZDR Retail Kuřim s. r. o. 
 6A - návrh smlouvy 
 6B - uznání závazku 
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7 Dohoda o úpravě vzájemných práv a povinností vlastníků provozně souvisejících 
 vodovodů a kanalizací 
 7A - dohoda vodovod 
 7B - situace vodovody 
 7C - návrh dohoda kanalizace 
 7D - situace kanalizace 
8 Memorandum o spolupráci s obcí Moravské Knínice na projektu nízkoprahového centra 
 „Klub Čas Kuřim" 
 8A - memorandum o spolupráci M. Knínice 
9 Dar na úhradu nákladů topení 
10 Žádost o souhlas s převodem prostředků z rezervního fondu do fondu investic 
 a souhlas s čerpáním fondu investic ZŠ Jungmannova  
 10A - žádost o souhlas s převodem RF do FI a s čerpáním FI, herní prvky 
11 Žádost o souhlas s čerpáním fondu investic ZŠ Jungmannova 
 11A - žádost o souhlas s čerpáním FI, projektory 
12 Vyřazení majetku Centra sociálních služeb Kuřim 
 12A - protokol 
13 Dodatek č. 2 ke Smlouvě o poskytnutí finanční podpory na poskytování sociálních 
 služeb č. JMK 069800/21/OSV 
 13A - dodatek 
14 Výsledky hospodaření k 30.09.2021 
 14A - hospodaření 3Q 
15 Zadávací řízení „Městský stadion Kuřim – rekonstrukce“ – zrušení 
16 Klub ČAS - dodávka a montáž nábytku 
 16A - protokol o otevírání obálek 
 16B - zpráva o posouzení a hodnocení nabídek 
 16C - smlouva o dílo 
 16D - cenová nabídka FERSTO 
 16E - vizualizace Klubu ČAS 
17 Rozhodnutí o přidělení zakázky města Kuřimi - oprava sdružené kanalizační přípojky 
 v ul. Školní 
 17A - zpráva o posouzení a hodnocení nabídek 
 17B - návrh smlouvy o dílo 
18 Schválení tisku knihy „Kuřim a její legionáři“ 


