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Z á p i s 
 

ze schůze Rady města Kuřimi č. 29/2021 konané dne 01.12.2021 
 
Přítomni: 
Mgr. Ing. Drago Sukalovský - starosta 
Ing. Petr Ondrášek, Mgr. Ladislav Ambrož, Ing. Jan Vlček, MSc. - členové rady. 
 
 
Ing. Karel Torn, CSc. - tajemník úřadu. 
 
 
 
Omluven: Ing. Milan Vlk. 
 
 
 
Ověřovatel zápisu: Ing. Jan Vlček, MSc. 
 
 
Starosta zahájil zasedání RM v 14:24 hodin, úvodem byli přítomni 4 členové RM, tedy nadpoloviční 
většina. RM je usnášeníschopná. 
 
 
 
Program: 

1 Plnění usnesení Rady města Kuřimi ke dni 24.11.2021 

2 Nájemní smlouva na dobu neurčitou 

3 Souhlas s umístěním sídla společností 

4 Ukončení smluv o výpůjčce movitých věcí a o dodávce tepla pro budovu Měú Kuřim se 
společností Rego 

5 Podlesí, Pod Slavičkou - pronájem částí pozemků – snížení výměry 

6 EG.D, a. s. – zřízení věcného břemene pro stavbu „Kuřim, Sv. Čecha, VNk, TS, NNk, ZŠ, pč. 
1449“ 

7 EG.D, a. s. – zřízení věcného břemene pro stavbu „Kuřim, Sv. Čecha, VNk, TS, NNk, ZŠ, pč. 
1449“ LV 7072 

8 „Udržování čistoty cyklistických komunikací v roce 2021“ - odstoupení od Smlouvy 
o poskytnutí dotace 

9 Připojení sousední nemovitosti k místní komunikaci na ul. Na Vyhlídce 

10 Připojení sousední nemovitosti k místní komunikaci na ul. Malá Česká 1138/1 

11 Zápis z Komise výstavby a dopravy RM Kuřimi ze dne 08.11.2021 

12 Zahájení zadávacího řízení „Městský stadion Kuřim - rekonstrukce“ 

13 Sportovně rekreační areál v ul. Zámecká – oplocení, dodatek č. 1 k SOD 

14 Přestavba a odvodnění hlavní přístupové komunikace na stadion v Kuřimi - PD, Dodatek č. 1 
k SOD 

15 Vyhodnocení realizace procesu komunitního plánování za rok 2020 a 2021 

16 Výroční zprávy o činnosti za školní rok 2020/2021 - MŠ Zborovská, ZŠ Jungmannova, 
ZŠ Tyršova 
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17 Žádost o souhlas s čerpáním fondu investic ZŠ Tyršova 

18 Žádost o souhlas s čerpáním fondu investic ZŠ Jungmannova 

19 Žádost o změnu Odpisového plánu na rok 2021 od 01.10.2021 - ZŠ Jungmannova 

20 Žádost o finanční příspěvek - Spolek LÍPA 2015 

21 Zastávkové přístřešky ul. Legionářská 

22 Smlouva o dodávce výsadbového materiálu 

23 Rozpočtové opatření č. 15 

24 Odměna ředitelům škol zřizovaných městem Kuřim za kalendářní rok 2021 

25 Poskytnutí finančního daru 

26 Různé 

 
 
 

1. Plnění usnesení Rady města Kuřimi ke dni 24.11.2021 
(Předkladatel: Ing. Karel Torn, CSc., zpracovatel: Petra Glosová) 
 
Zůstávají nesplněna usnesení, jejíž naplnění závisí na spolupráci s druhou stranou. 
 
Přijaté usnesení: R/2021/0438 - RM bere na vědomí plnění usnesení Rady města Kuřimi ke dni 

24.11.2021. 
Hlasováno 
Pro: 4 (D. Sukalovský, P. Ondrášek, J. Vlček, L. Ambrož) Nepřítomen: 1 (M. Vlk). 
 
 
 

2. Nájemní smlouva na dobu neurčitou 
(Předkladatel: Mgr. Ing. Drago Sukalovský, zpracovatel: Alena Janoušková) 
 
Pan [osobní údaj odstraněn], trvale bytem [osobní údaj odstraněn], 664 34 Kuřim je nájemcem 
obecního bytu č. [osobní údaj odstraněn], umístěného ve [osobní údaj odstraněn] nadzemním podlaží 
bytového domu č. p. [osobní údaj odstraněn] v ul. [osobní údaj odstraněn], který je součástí pozemku 
parc. č. [osobní údaj odstraněn], vše v obci a k. ú. Kuřim. Nájemcem tohoto bytu je již od roku 1991 na 
základě Rozhodnutí o předělení podnikového bytu. 
Podle čl. 7 odst. 1) Pravidel města Kuřimi o volných bytech v majetku města č. P1/2016/ZM může 
nájemce během šestého roku bezproblémového trvání nájemního vztahu požádat radu města 
o změnu nájemní smlouvy na dobu neurčitou. Svou žádostí podanou dne 12.11.2021 takto pan 
[osobní údaj odstraněn] učinil. 
Nájemce měl v minulosti problémy s řádným hrazením nájemného a záloh na služby, nyní však plní 
své povinnosti řádně a včas, není dlužníkem města. OMP se změnou nájemní smlouvy souhlasí. 
 
Přijaté usnesení: R/2021/0439 - RM schvaluje uzavření nájemní smlouvy, jejímž předmětem je 

nájem bytu č. [osobní údaj odstraněn] umístěného ve [osobní údaj odstraněn] 
nadzemním podlaží bytového domu č. p. [osobní údaj odstraněn] v ul. [osobní 
údaj odstraněn] , který je součástí pozemku parc. č. [osobní údaj odstraněn], vše 
v obci a k. ú. Kuřim, s panem [osobní údaj odstraněn], trvale bytem [osobní údaj 
odstraněn], 664 34 Kuřim, na dobu neurčitou za nájemné ve výši 78 Kč/m

2
/měs. + 

zálohy na služby. 
Hlasováno 
Pro: 4 (D. Sukalovský, P. Ondrášek, J. Vlček, L. Ambrož) Nepřítomen: 1 (M. Vlk). 
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3. Souhlas s umístěním sídla společností 
(Předkladatel: Mgr. Ing. Drago Sukalovský, zpracovatel: Alena Janoušková) 
 
Město Kuřim je vlastníkem nebytových prostor č. 841/10 a č. 843/9 umístěných v I. nadzemním 
podlaží bytového domu č. p. 839, 840, 841, 842, 843 a 844 v ul. Bezručova čtvrť, který je součástí 
pozemku parc. č. 2125, vše v obci a k. ú. Kuřim. 
Nájemcem části nebytového prostoru č. 841/10 a nebytového prostoru č. 843/9 je pan Tomáš Štancl, 
se sídlem Křenov 147, PSČ 569 22, IČO 74265644. Rada města Kuřimi udělila panu Štanclovi 
souhlas s podnájmem části výše uvedených nebytových prostor společnosti 3D projektant, s. r. o., se 
sídlem č. p. 82, 675 44 Lesonice, IČO 09665889, zastoupené jednatelem Ing. Petrem Karáskem, 
k provozování projekční kanceláře. Nyní Ing. Karásek požádal o souhlas s umístěním sídla jednak 
společnosti 3D projektant, s. r. o., IČO 09665889 a jednak nově zakládané společnosti 3D architekt, 
s. r. o., jejímž bude také jednatelem, obě na adrese Bezručova čtvrť 843/7, 664 34 Kuřim. Společnost 
3D architekt, s. r. o., vzniká s cílem vymezit a oddělit od společnosti 3D projektant, s. r. o., její hlavní 
zaměření, kterým bude dostupná a kvalitní architektura, design a příslušné poradenství. 
 
Přijaté usnesení: R/2021/0440 - RM uděluje souhlas s umístěním sídla společnosti 3D projektant 

s. r. o., IČO 09665889 a dále nově zakládané obchodní společnosti 3D architekt 
s. r. o., na adrese Bezručova čtvrť 843/7, 664 34 Kuřim. 

Hlasováno 
Pro: 4 (D. Sukalovský, P. Ondrášek, J. Vlček, L. Ambrož) Nepřítomen: 1 (M. Vlk). 
 
 
 

4. Ukončení smluv o výpůjčce movitých věcí a o dodávce tepla pro budovu 
Měú Kuřim se společností Rego 
(Předkladatel: Mgr. Ing. Drago Sukalovský, zpracovatel: Ester Veselovská, DiS.) 
 
Město Kuřim uzavřelo Smlouvu o výpůjčce movitých věcí č. 240/2008 ze dne 30.12.2008 a Smlouvu 
o dodávce tepla a teplé vody a provádění servisních oprav na tepelných zdrojích pro budovu 
Městského úřadu Kuřim č. 242/2008 ze dne 30.12.2008, obě se společností REGO, s. r. o., Libušina 
třída 2, 623 00 Brno, IČO 15546497 (dále jen „Smlouvy“). Předmětem Smluv bylo také zajištění správy 
a údržby kotelny. Při plnění těchto povinností však došlo ze strany společnosti REGO, s. r. o., 
k několika pochybením dlouhodobějšího charakteru, jednalo se zejména o nezajištění odvětrání 
kotelny, nesoulad provozního řádu kotelny s jejím zařízením, předpisy a samotnou obsluhou a 
předložení vyúčtování obsahujícího chybné údaje. Sumarizace shledaných pochybení v rámci provozu 
kotelny je k nahlédnutí ve „Zprávě o posouzení stavu plynové kotelny“ vypracované revizním 
technikem p. Řádkem. 
 
Odbor majetkoprávní (dále jen OMP) doporučuje ukončit stávající Smlouvy ke dni 31.12.2021 
dohodou (vizte příloha A). 
 
OMP navrhuje svěřit správu kotelny v budově MěÚ Kuřim od 01.01.2022 panu Ing. Ivanu Augustinovi, 
Malinského 849, 582 22 Přibyslav, IČO 10114751, který provozuje řadu kotelen pro Společenství 
vlastníků jednotek v Kuřimi i pro Centrum sociálních služeb, o jehož dobré práci svědčí kladné 
reference. Smlouva o provozu kotelny v budově MěÚ Kuřim se nyní projednává, bude předložena ke 
schválení v následující schůzi RM. 
 
Společnost REGO, s. r. o., nabídla městu k odkoupení stávající systém řízení měření a regulace 
technologie kotelny (dále jen „MaR“), cenová nabídka dle přílohy C činí 135.321 Kč bez DPH. 
OMP dává ke zvážení RM rozhodnutí o odkupu MaR vzhledem k nutné a plánované rekonstrukci 
kotelny, neboť stáří i životnost kotlů je již hraniční. Pan Ing. Augustin je schopen provozovat kotelnu 
Měú i bez výše uvedené technologie. 
 
Přílohy: A - dohoda o ukončení smluv 

B - cenová nabídka MaR 
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Přijaté usnesení: R/2021/0441 - RM schvaluje ukončení Smlouvy o výpůjčce movitých věcí 
č. 240/2008 ze dne 30.12.2008 a Smlouvy o dodávce tepla a teplé vody 
a provádění servisních oprav na tepelných zdrojích pro budovu Městského úřadu 
Kuřim č. 242/2008 ze dne 30.12.2008, obě se společností REGO, s. r. o., 
Libušina třída 2, 623 00 Brno, IČO 15546497, dohodou ke dni 31.12.2021. 

Hlasováno 
Pro: 4 (D. Sukalovský, P. Ondrášek, J. Vlček, L. Ambrož) Nepřítomen: 1 (M. Vlk). 
 
 
 

5. Podlesí, Pod Slavičkou - pronájem částí pozemků – snížení výměry 
(Předkladatel: Mgr. Ing. Drago Sukalovský, zpracovatel: Ester Veselovská, DiS.) 
 
RM schválila dne 13.10.2021: 
Usnesení č. R/2021/0376: 
pronájem části pozemku parc. č. 3204/1 v k. ú. Kuřim o výměře 550 m

2
 manželům Dvorský Petr Ing., 

bytem [osobní údaj odstraněn], Brno a Dvorská Andrea, bytem [osobní údaj odstraněn], Kuřim, za 
cenu ve výši 825 Kč/rok (550 m

2
 x 1,50 Kč/m

2
/rok) s roční valorizací, na dobu neurčitou s tříměsíční 

výpovědní lhůtou. 
 
Usnesení č. R/2021/0377: 
pronájem části pozemku parc. č. 3204/1 v k. ú. Kuřim o výměře 517 m

2
 a celého pozemku parc. 

č. 3204/106 v k. ú. Kuřim o výměře 1.283 m
2
 panu Alexandru Jursovi, bytem [osobní údaj odstraněn], 

Kuřim, za cenu ve výši 2.700 Kč/rok (1.800 m
2
 x 1,50 Kč/m

2
/rok) s roční valorizací, na dobu neurčitou 

s tříměsíční výpovědní lhůtou. 
 
Po zaslání nájemních smluv k odsouhlasení reagovali výše zmínění nájemci žádostí o snížení výměry, 
protože jim není umožněno oplocení pronajatých částí pozemků. 
Jelikož se v obou případech jedná o snížení výměry o více než polovinu oproti schválenému záměru, 
předkládá toto OMP Radě města k projednání. 
Odbor majetkoprávní (dále jen OMP) doporučuje RM vzít na vědomí sníženou výměru pronajaté části 
pozemku u manželů Dvorských (už mají upravenou nájemní smlouvu podepsánu) a schválit sníženou 
výměru částí pozemků u pana Jursy (ten má nájemní smlouvu teprve připravenu na podpis) a zrušit 
usnesení č. R/2021/0377, vizte výše. 
 
Přílohy: A - situace Dvorští - snížení výměry 

B - situace Jursa - snížení výměry 
 
Diskuse: 
D. Sukalovský - bude hlasováno o všech usneseních současně. 
 
Přijaté usnesení: R/2021/0442 - RM bere na vědomí snížení výměry pronajaté části pozemku 

parc. č. 3204/1 v k. ú. Kuřim na 150 m
2
 manželům Ing. Petru Dvorskému, bytem 

[osobní údaj odstraněn] Brno a paní Andree Dvorské, bytem [osobní údaj 
odstraněn], Kuřim, za cenu ve výši 225 Kč/rok (150 m

2 
x 1,50 Kč/m

2
/rok) s roční 

valorizací, na dobu neurčitou s tříměsíční výpovědní lhůtou. 
 
Přijaté usnesení: R/2021/0443 - RM ruší usnesení č. R/2021/0377 ve věci pronájmu části pozemku 

parc. č. 3204/1 v k. ú. Kuřim a pozemku parc. č. 3204/106 v k. ú. Kuřim. 
 
Přijaté 
usnesení: 

R/2021/0444 - RM schvaluje pronájem části pozemku parc. č. 3204/1 v k. ú. 
Kuřim o výměře 95 m

2
 a části pozemku parc. č. 3204/106 v k. ú. Kuřim o výměře 

605 m
2
 panu Alexandru Jursovi, bytem [osobní údaj odstraněn] Kuřim, za cenu ve 

výši 1.050 Kč/rok (700 m
2
 x 1,50 Kč/m

2
/rok) s roční valorizací, na dobu neurčitou 

s tříměsíční výpovědní lhůtou. 
Hlasováno o všech usneseních současně 
Pro: 4 (D. Sukalovský, P. Ondrášek, J. Vlček, L. Ambrož) Nepřítomen: 1 (M. Vlk). 
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6. EG.D, a. s. – zřízení věcného břemene pro stavbu „Kuřim, Sv. Čecha, VNk, 
TS, NNk, ZŠ, pč. 1449“ 
(Předkladatel: Mgr. Ing. Drago Sukalovský, zpracovatel: Ing. Vladimíra Fidrmucová) 
 
V rámci stavby „Kuřim, Sv. Čecha, VNk, TS, NNk, ZŠ, pč. 1449“ město Kuřim uzavřelo v návaznosti 
na usnesení RM č. 156/2020 budoucí smlouvu o zřízení věcného břemene: 
 
156/2020 ze dne 22.04.2020: 
Rada města schvaluje zřízení věcného břemene spočívajícího v umístění a provozování distribuční 
soustavy ve prospěch obchodní společnosti E.ON Distribuce, a. s., se sídlem v Českých Budějovicích, 
F. A. Gerstnera 2151/6, PSČ 370 01, IČO 28085400, jako oprávněného z věcného břemene 
v rozsahu dle přílohy k částem pozemků parc. č. 1463, 2899, 2786/76, 2904/142, 2904/144, 2904/143, 
2904/100, 2904/101, 2904/99, 2904/114, 2904/119, 2904/118, 2904/73, 2904/77, 2904/107, 2903/5, 
2784/18, 2904/84, 1455/1 a 1455/2 vše v k. ú. a obci Kuřim, LV č. 1. Věcné břemeno bude zřízeno za 
jednorázovou náhradu ve výši 53.000 Kč bez DPH na dobu neurčitou, náklady na jeho zřízení ponese 
oprávněný z věcného břemene. Do doby uzavření Smlouvy o zřízení věcného břemene bude 
uzavřena Smlouva o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene. 
 
Po realizaci stavby se geometrickým plánem č. 3949-1900/2021 vymezil průběh a rozsah věcného 
břemene - vizte př. B. Z přeloženého GP vyplývá, že stavbou byl dotčen i pozemek ve vlastnictví 
města, na který nebyla uzavřena budoucí smlouva o zřízení věcného břemene a to parc. č. 1471/1 
v k. ú. Kuřim. Jedná se o pozemek pod komunikací na ul. Jungmannova - vizte př. A. Dále se ve 
schváleném usnesení schvaluje zřízení věcného břemene na části pozemku, parc. č. 2899. Tento 
pozemek se však rozdělil na parc. č. 2899/1 a parc. č. 2899/2 vše v k. ú. Kuřim. Stavbou je dotčena 
jenom parc. č. 2899/2 - vizte př. A. 
 
Na základě výše uvedeného OMP doporučuje přijmout doplňující usnesení na pozemky 
parc. č. 1471/1 a 2899/2 vše v k. ú. Kuřim. Náhrada za zřízení věcného břemene není v usnesení 
uvedena, jelikož náhrada za zřízení věcného břemene je obsažena ve schváleném usnesení 
č. 156/2020 (délka věcného břemene navýšila o cca 5 m). 
 
Návrh Smlouvy o zřízení věcného břemene předkládá OMP v příloze C. 
 
Přílohy: A - situace 

B - geometrický plán 
C - návrh smlouvy 

 
Přijaté usnesení: R/2021/0445 - RM schvaluje zřízení věcného břemene spočívajícího v umístění 

a provozování distribuční soustavy ve prospěch obchodní společnosti EG.D, a. s., 
se sídlem v Brně, Lidická 1873/36, Černá Pole, IČO 28085400, jako oprávněného 
z věcného břemene v rozsahu dle GP č. 3949-1900/2021 k částem pozemků 
parc. č. 1471/1 a 2899/2 vše v k. ú. Kuřim, LV č. 1. Věcné břemeno bude zřízeno 
na dobu neurčitou, náklady na jeho zřízení ponese oprávněný z věcného 
břemene. 

Hlasováno 
Pro: 4 (D. Sukalovský, P. Ondrášek, J. Vlček, L. Ambrož) Nepřítomen: 1 (M. Vlk). 
 
 
 

7. EG.D, a. s. – zřízení věcného břemene pro stavbu „Kuřim, Sv. Čecha, VNk, 
TS, NNk, ZŠ, pč. 1449“ LV 7072 
(Předkladatel: Mgr. Ing. Drago Sukalovský, zpracovatel: Ing. Vladimíra Fidrmucová) 
 
Společnost EG.D, a. s., se sídlem v Brně, Lidická 1873/36, Černá Pole, IČO 28085400 zaslala městu 
Kuřim k podpisu Smlouvu o zřízení věcného břemene, jejímž předmětem je zřízení věcného břemene 
v souvislosti se stavbou zařízení distribuční soustavy s názvem „Kuřim, Sv. Čecha, VNk, TS, NNk, ZŠ, 
pč. 1449“. 
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Jedná se o rekonstrukci a rozšíření distribuční sítě v ul. Sv. Čecha. 
 
Stavbou budou mimo jiné dotčeny i pozemky, které jsou ve vlastnictví města Kuřim a to 
parc. č. 1455/1 a 2785/1 vše  v k. ú. Kuřim (dále i „Pozemky“) – vizte př. A. Z tohoto důvodu je potřeba 
k Pozemkům zřídit věcné břemeno. Rozsah věcného břemene je vyznačen v GP č. 3949-1900/2021 – 
vizte př. B. 
 
Odbor majetkoprávní (dále jen OMP) zjistil, že investor stavby neuzavřel s městem Kuřim budoucí 
smlouvu o zřízení věcného břemene. Protože Pozemky jsou v katastru nemovitostí zapsány na LV 
7072 (majetek svěřený k hospodaření příspěvkové organizaci) uzavřel investor Budoucí smlouvu se 
Základní školou Kuřim, Jungmannova 813, okres Brno – venkov, příspěvková organizace. Ve smlouvě 
byla dohodnuta částka za zřízení věcného břemene ve výši 10.200 Kč bez DPH. Vzhledem k tomu, že 
Budoucí smlouva je neplatná, navrhuje OMP schválit věcné břemeno v radě města za stejných 
podmínek, tedy za částku ve výši 10.200 Kč bez DPH. 
 
Věcné břemeno bude zřízeno k částem pozemků parc. č. 1455/1 a 2785/1 vše v k. ú. Kuřim v rozsahu 
dle geometrického plánu č. 3949-1900/2021, na dobu neurčitou, úplatně, za jednorázovou náhradu 
v celkové výši 10.200 Kč bez DPH. 
 
Návrh Smlouvy o zřízení věcného břemene předkládá OMP v příloze C. 
 
Přílohy: C - návrh smlouvy 

A - situace 
B - geometrický plán 

 
Přijaté usnesení: R/2021/0446 - RM schvaluje zřízení věcného břemene spočívajícího v umístění 

a provozování distribuční soustavy ve prospěch obchodní společnosti EG.D, a. s., 
se sídlem v Brně, Lidická 1873/36, Černá Pole, IČO 28085400, jako oprávněného 
z věcného břemene v rozsahu dle GP č. 3949-1900/2021 k částem pozemků 
parc. č. 1455/1 a 2785/1 vše v k. ú. Kuřim, LV č. 7072. Věcné břemeno bude 
zřízeno za jednorázovou náhradu ve výši 10.200 Kč bez DPH na dobu neurčitou, 
náklady na jeho zřízení ponese oprávněný z věcného břemene. 

Hlasováno 
Pro: 4 (D. Sukalovský, P. Ondrášek, J. Vlček, L. Ambrož) Nepřítomen: 1 (M. Vlk). 
 
 
 

8. „Udržování čistoty cyklistických komunikací v roce 2021“ - odstoupení od 
Smlouvy o poskytnutí dotace 
(Předkladatel: Mgr. Ing. Drago Sukalovský, zpracovatel: Stanislav Bartoš, Michaela Juránková 
Hrbková) 
 
Rada města Kuřimi na 13. schůzi konané dne 02.06.2021 schválila Smlouvu o poskytnutí dotace 
z rozpočtu Jihomoravského kraje v rámci dotačního programu „Podpora udržování čistoty cyklistických 
komunikací  a úpravy běžeckých lyžařských tratí v Jihomoravském kraji v roce 2021“. 
Smlouva garantuje poskytnutí účelové neinvestiční dotace ve výši 70.000 Kč na náklady vztahující se 
k předmětu dotačního programu vzniklé od 01.01.2021 do 31.12.2021. Celkové náklady k doložení 
čerpání dotace jsou ve výši 165.578 Kč. 
Žádost o dotaci byla na JMK podána 24.02.2021. 
Dne 26.05.2021 jsme obdrželi k podpisu Smlouvu o poskytnutí dotace. 
Během tohoto období mělo dojít k několika úkonům nutným pro splnění podmínek čerpání dotace 
plynoucím z Dotačního programu a ze Smlouvy o poskytnutí dotace, ke kterým však vzhledem 
k fluktuaci pracovníků na pozici zástupu za mateřskou dovolenou projektového manažera nedošlo 
a tyto podmínky nyní již nelze k řádnému čerpání dotace splnit. 
Jedná se především o dvě podstatné náležitosti. K závěrečnému vyúčtování dotace je třeba doložit 
smlouvu s dodavatelem na vykonávání údržby cyklostezek. Tuto službu prováděla CTS, ale 
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k uzavření tohoto konkrétního dodatku nedošlo. Po konzultaci s poskytovatelem dotace nelze stávající 
smlouvu akceptovat.  
Faktury doložené k dotaci musejí být vystaveny až po uzavření smlouvy na údržbu cyklostezek a musí 
z nich být patrné, že se jednalo o tuto službu. Faktury CTS tuto specifikaci neobsahují. 
 
Požadavky plynoucí z Dotačního programu a Smlouvy o poskytnutí dotace nebyly zástupem 
akceptovány a vzhledem k blížícímu se konci roku je náprava nemožná. Z tohoto důvodu jsme nuceni 
odstoupit od Smlouvy o poskytnutí dotace. 
 
Tento dotační program je vyhlašován každoročně, navrhujeme připravit a zabezpečit všechny 
podmínky pro čerpání této dotace v příštím roce. 
 
Přijaté usnesení: R/2021/0447 - RM schvaluje odmítnutí dotace z rozpočtu Jihomoravského kraje 

a odstoupení od Smlouvy č. JMK071193/21/ORR o poskytnutí dotace z rozpočtu 
JMK na realizaci projektu „Udržování čistoty cyklistických komunikací v roce 
2021“. 

Hlasováno 
Pro: 4 (D. Sukalovský, P. Ondrášek, J. Vlček, L. Ambrož) Nepřítomen: 1 (M. Vlk). 
 
 
Na jednání se dostavil v 14:40 hod S. Bartoš - vedoucí odboru investičního. 
 
 
 

9. Připojení sousední nemovitosti k místní komunikaci na ul. Na Vyhlídce 
(Předkladatel: Mgr. Ing. Drago Sukalovský, zpracovatel: Michaela Juránková Hrbková) 
 
Odbor investiční předkládá radě města k projednání připojení sousední nemovitosti na parc. č. [osobní 
údaj odstraněn] v k. ú. Kuřim k místní komunikaci na parc. č. [osobní údaj odstraněn] k. ú Kuřim 
v majetku města na ul. Na Vyhlídce. Připojení je upravováno v rámci novostavby RD na parc. 
č. [osobní údaj odstraněn]. Policie ČR si vyžádala úpravu v projektu, příloha C. Projekt byl na základě 
požadavků PČR upraven, vizte příloha A, B. 
 
Přílohy: A - situace 

B - sjezd 
C - PČR 

 
Návrh usnesení: RM souhlasí s připojením sousední nemovitosti na parc. č. [osobní údaj 

odstraněn] v k. ú. Kuřim k místní komunikaci na parc. č. [osobní údaj odstraněn]  
k. ú Kuřim v majetku města na ul. Na Vyhlídce. 

Hlasováno 
Proti: 2  (D. Sukalovský, L. Ambrož)   Zdrželi se: 2 (P. Ondrášek, J. Vlček) 
Nepřítomen: 1 (M. Vlk). 
Návrh nebyl přijat. 
 
 
 

10. Připojení sousední nemovitosti k místní komunikaci na ul. Malá Česká 
1138/1 
(Předkladatel: Mgr. Ing. Drago Sukalovský, zpracovatel: Michaela Juránková Hrbková) 
 
Odbor investiční předkládá radě města k projednání připojení sousední nemovitosti na parc. č. [osobní 
údaj odstraněn] v k. ú. Kuřim k místní komunikaci na parc. č. [osobní údaj odstraněn] k. ú Kuřim 
v majetku města na ul. Malá Česká. Policie ČR souhlasí s připojením parc. č. [osobní údaj odstraněn] 
v k. ú. Kuřim k místní komunikaci na parc. č. [osobní údaj odstraněn] k. ú Kuřim, dle dodaného 
projektu, vizte příloha A, B. 
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Přílohy: A - projekt 

B - stanovisko PČR 
 
Přijaté usnesení: R/2021/0448 - RM souhlasí s připojením parc. č. [osobní údaj odstraněn] v k. ú. 

Kuřim k místní komunikaci na parc. č. [osobní údaj odstraněn] k. ú Kuřim, dle 
dodaného projektu. 

Hlasováno 
Pro: 4 (D. Sukalovský, P. Ondrášek, J. Vlček, L. Ambrož) Nepřítomen: 1 (M. Vlk). 
 
 
 

11. Zápis z Komise výstavby a dopravy RM Kuřimi ze dne 08.11.2021 
(Předkladatel: Mgr. Ing. Drago Sukalovský, zpracovatel: Michaela Juránková Hrbková) 
 
Dne 08.11.2021 proběhlo jednání Komise výstavby a dopravy Rady města Kuřimi. 
 
Na programu bylo projednání žádostí fyzických a právnických osob: 
 
Program jednání: 
1. RD U Rybníka 
2. Žádost o vyjádření ke stavební činnosti:„ Novostavba objektu RD parcela č. 2150" 
3. Žádost o souhlas se stavbou a úpravou sjezdu „Novostavba RD Na Vyhlídce 84“ 
4. RD Podhoří, sjezd 
5. Rekonverze elektrického mlýna Kuřim a sjezd 
6. Žádost o vyjádření obce k PD - sjezd RD Pod Slavičkou 
7. Novostavba RD parc. č. 1223 a 1224 
8. Fotbalové hřiště s umělou trávou ve sportovním areálu 
9. Rodinné domy Podhoří parc. č. 965/1, 965/2 a 966 
10. Různé - novostavba garáže a skladu zahradní techniky. 
 
Přílohy: A - zápis 
 
Diskuse: 
Bod č. 1 - schvaluje: 
PRO: 4. 
 
 
Bod č. 2 - schvaluje: 
Za podmínky dodržení výhledových poměrů do křižovatky (např. ořezem stávajícího zeleného 
oplocení pozemku).  
PRO: 4. 
 
 
Bod č. 3 - schvaluje: 
PRO: 4 
 
 
Bod č. 4 - nebyl projednán: 
Na doporučení RM žádost prověří odbor investiční. 
 
 
Bod č. 5 - schvaluje závěr komise: 
PRO: 4. 
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Bod č. 6 - bere na vědomí: 
RM pověřuje odbor investiční k prověření záměrů s důrazem na vzdálenost stavby od hranic 
městského pozemku. 
PRO: 4. 
 
 
Bod č. 7 - schvaluje: 
Rada města pověřuje OI k prověření vhodnosti záměru vzhledem k charakteru stávající zástavby. 
PRO: 3   ZDRŽEL SE: 1 (L. Ambrož). 
 
 
Bod č. 8 - bere na vědomí: 
Bod se neprojednával, protože komise o něm nehlasovala. 
 
 
Bod č. 9 - neschvaluje: 
Rada města bere na vědomí, že nebylo komisí přijaté usnesení. RM pověřuje odbor investiční 
k prověření míry zastavění pozemku a vyřešení parkovacího stání. Rada města neschvaluje výstavbu 
dle bodu 9. 
PRO: 4. 
 
 
Bod č. 10 - bere na vědomí závěr komise: 
PRO: 4. 
 
Přijaté usnesení: R/2021/0449 - RM bere na vědomí závěry z jednání komise výstavby a dopravy 

ze dne 08.11.2021 v bodech 6, 8, 9 a 10, schvaluje body 1, 2, 3, 5, 7 dle zápisu. 
RM neschvaluje stavbu RD Podhoří, parc. č. 965/1, 965/2 a 966 dle bodu 9 
zápisu. 

Hlasováno 
Pro: 4 (D. Sukalovský, P. Ondrášek, J. Vlček, L. Ambrož) Nepřítomen: 1 (M. Vlk). 
 
 
 

12. Zahájení zadávacího řízení „Městský stadion Kuřim - rekonstrukce“ 
(Předkladatel: Ing. Petr Ondrášek, zpracovatel: Ing. Olga Hanáková) 
 
Zahájení zadávacího řízení na výběr dodavatele veřejné zakázky města Kuřimi 
Název (předmět) zakázky: „Městský stadion Kuřim – rekonstrukce“ 
Evidenční číslo v knize zakázek: VZ-OI-2021-005 
Zajišťující odbor (ZO):  Odbor investiční (OI) 
 
Dne 02.11.2021 schválilo Zastupitelstvo města Kuřimi usnesením č. Z/2021/0104 zahájení zadávacího 
řízení podlimitní veřejné zakázky na stavební práce s názvem „Městský stadion Kuřim - rekonstrukce“ 
bez vyčlenění finančních prostředků. Akce je podmíněna získáním dotace z programu Národní 
sportovní agentury, dále jen “NSA“. Předpokládaná výše dotace je 70 % ze způsobilých nákladů. Po 
získání rozhodnutí o přidělení dotace budou vyčleněny finanční prostředky z rozpočtu města a stavba 
bude zahájena. Do té doby lze ze strany zadavatele ze zadávacího řízení a od smlouvy o dílo bez 
sankcí odstoupit. 
Jedná se o zadávací řízení na výše uvedenou akci, a to v režimu otevřeného řízení. Zajišťujícím 
odborem pro tuto akci je odbor investiční, odpovědná osoba Olga Hanáková. Administraci veřejné 
zakázky provádí společnost HAVEL & PARTNERS, s. r. o., advokátní kancelář, se sídlem Na Florenci 
2116/15, 110 00 Praha 1, IČO 26454807, která sestavila zadávací dokumentaci a návrh smlouvy 
o dílo, tyto byly připomínkovány. 
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. 
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OI doporučuje Radě města Kuřimi schválit zahájení zadávacího řízení, zadávací dokumentaci a návrh 
smlouvy o dílo. 
 
Přílohy: A - výzva a zadávací dokumentace 

B - smlouva o dílo 
 
Přijaté usnesení: R/2021/0450 - RM schvaluje zahájení zadávacího řízení podlimitní veřejné 

zakázky na stavební práce s názvem „Městský stadion Kuřim – rekonstrukce“ 
a schvaluje zadávací dokumentaci vč. návrhu smlouvy o dílo. 

Hlasováno 
Pro: 4 (D. Sukalovský, P. Ondrášek, J. Vlček, L. Ambrož) Nepřítomen: 1 (M. Vlk). 
 
 
 

13. Sportovně rekreační areál v ul. Zámecká – oplocení, dodatek č. 1 k SOD 
(Předkladatel: Ing. Petr Ondrášek, zpracovatel: Ing. Olga Hanáková) 
 
Název (předmět) zakázky: „Sportovně rekreační areál v ul. Zámecká – oplocení“ 
Evidenční číslo v knize zakázek: III-OI-2021-009 
Zajišťující odbor (ZO):  odbor investiční (dále jen OI) 
 
V souvislosti s realizací akce žádá OI o schválení Dodatku č. 1 ke Smlouvě o dílo 2021/D/0104. 
Předmětem dodatku jsou méněpráce a vícepráce neobsažené v původní Smlouvě o dílo spočívající 
ve zkrácení oplocení výšky 4 m z původních 20 m na 12 m a dodání a osazení nových branek na 
malou kopanou 3 x 2 m, včetně odstranění stávajících branek. Důvodem je dání do souladu 
s koncepcí studie parku za zámkem. 
 
Cena méněprací Dodatek č. 1 
Cena méněprací bez DPH  .............................. - 47.264,49 Kč 
DPH  .................................................................. - 9.925,54 Kč 
Cena méněprací vč. DPH  ............................... - 57.190,03 Kč 
 
Cena víceprací Dodatek č. 1 
Cena víceprací bez DPH  .................................. 61.066,85 Kč 
DPH  .................................................................. 12.824,04 Kč 
Cena víceprací vč. DPH  ................................... 73.890,89 Kč 
 
Celková cena Dodatek č. 1  
Cena celkem Dodatek č. 1 bez DPH  ................ 13.802,36 Kč 
DPH  .....................................................................2.898,50 Kč 
Cena celkem Dodatek č. 1 vč. DPH  ............... 16.700,86 Kč 
 
Výsledná cena realizace stavby SOD 2021/D/0104 
Cena kmenová smlouva bez DPH .................. 356.066,95 Kč 
Navýšení Dodatek č. 1 bez DPH ....................... 13.802,36 Kč 
Cena realizace celkem bez DPH  .................... 369.869,31 Kč 
DPH  .................................................................. 77.672,56 Kč 
Cena realizace celkem vč. DPH  ................... 447.541,87 Kč 
 
 
Z důvodu výše zmiňovaných prací dojde k navýšení rozpočtu o 16.700,86 Kč vč. DPH. 
OI doporučuje Radě města Kuřimi schválit uzavření Dodatku č. 1 ke Smlouvě o dílo č. 2021/D/0104. 
 
 
Akce je hrazena z ORG 1477 000 000 „Sportovně rekreační areál v ul. Zámecká“. 
 
Přílohy: A - dodatek č. 1 

B – soupis prací dodatku č. 1 
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Přijaté usnesení: R/2021/0451 - RM schvaluje uzavření Dodatku č. 1 ke Smlouvě o dílo 
č. 2021/D/0104 na veřejnou zakázku malého rozsahu „Sportovně rekreační areál 
v ul. Zámecká“ se společností PROSTAVBY, a. s., se sídlem Dědina 447, 683 54 
Otnice, IČO 27713130, který spočívá v navýšení ceny díla o 16.700,86 Kč 
vč. DPH z důvodu dle zápisu. 

Hlasováno 
Pro: 4 (D. Sukalovský, P. Ondrášek, J. Vlček, L. Ambrož) Nepřítomen: 1 (M. Vlk). 
 
 
 

14. Přestavba a odvodnění hlavní přístupové komunikace na stadion v Kuřimi - 
PD, Dodatek č. 1 k SOD 
(Předkladatel: Ing. Petr Ondrášek, zpracovatel: Ing. Olga Hanáková) 
 
Název (předmět) zakázky: „Přestavba a odvodnění hlavní přístupové komunikace na 
 stadion v Kuřimi - PD“ 
Evidenční číslo v knize zakázek: III-OI-2021-012 
Zajišťující odbor (ZO):  odbor investiční (dále jen „OI“) 
 
Dne 13.10.2021 schválila Rada města Kuřimi usnesením č. R/2021/0387 uzavření smlouvy na 
vypracování projektové dokumentace ke společnému povolení (dále také „DUSP“) na zakázku 
„Přestavba a odvodnění hlavní přístupové komunikace na stadion v Kuřimi - PD“ se společností 
JV PROJEKT VH, s. r. o., se sídlem Kosmákova 1050/49, 615 00 Brno, IČO 26917581 ve výši 
175.450 Kč. Tyto náklady, z důvodu časové tísně, měly být hrazeny z ORG 1365000000 – Městský 
stadion Kuřim – rekonstrukce. 
 
V současné době je Zastupitelstvem města Kuřimi, v rozpočtovém opatření č. 13, usnesením 
č. Z/2021/0110 schválena nová investiční akce ORG 1488000000 s názvem „Přestavba a odvodnění 
hlavní přístupové komunikace na stadion v Kuřimi“, veškeré náklady na projektovou dokumentaci 
k této akci budou hrazeny z něj. 
 
Z důvodu přípravy projektu k žádosti o chystané dotace z Operačního programu Životní prostředí je 
vhodné zadat vypracování projektové dokumentace k provedení a zadání stavby (dále také DPS) co 
nejdříve. V této souvislosti žádá OI o schválení Dodatku č. 1 ke Smlouvě o dílo 2021/D/0112, kterým 
se mění rozsah předmětu plnění, termín plnění a cena díla z důvodu rozšíření zadání o dokumentaci 
pro provedení stavby. 
 
Předpokládaná lhůta pro vypracování: 
 

DUSP k projednání dotčených orgánů státní správy ................................. 8 týdnů od uzavření smlouvy 

DPS, vč. soupisu prací pro výběr zhotovitele ............................................ 6 týdnů od projednání DUSP 
 
Náklady na projektovou činnost činí: 
 

Původní SOD – vypracování DUSP 

cena za hydrogeologický průzkum 25.000 Kč 

cena za vypracování DUSP 120.000 Kč 

cena za vypracování DUSP bez DPH 145.000 Kč 

DPH 21 % celkem 30.450 Kč 

Cena za vypracování DUSP včetně DPH 175.450 Kč 

Dodatek č. 1 – vypracování DPS 

cena za vypracování DPS bez DPH 110.000 Kč 

DPH 21 % celkem 23.100 Kč 

Cena za vypracování DPS včetně DPH 133.100 Kč 
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Celková cena díla 

cena za vypracování DUSP 145.000 Kč 

cena za vypracování DPS 110.000 Kč 

cena díla celkem bez DPH 255.000 Kč 

DPH 21 % celkem 53.550 Kč 

Celková cena díla včetně DPH 308.550 Kč 
 
Z důvodu rozšíření rozsahu předmětu smlouvy o projektovou dokumentaci pro provedení stavby dojde 
k navýšení ceny díla o 133.100 Kč vč. DPH. 
 
OI doporučuje Radě města Kuřimi schválit uzavření Dodatku č. 1 ke Smlouvě o dílo č. 2021/D/0112 se 
společností JV PROJEKT VH, s.r.o., se sídlem Kosmákova 1050/49, 615 00 Brno, IČO 26917581. 

Akce je hrazena z ORG 1488000000 „Přestavba a odvodnění hlavní přístupové komunikace na 
stadion v Kuřimi“. 
 
Přílohy: A - dodatek č. 1 
 
Přijaté usnesení: R/2021/0452 - RM schvaluje uzavření Dodatku č. 1 ke Smlouvě o dílo 

č. 2021/D/0112 na vypracování projektové dokumentace ke společnému povolení 
na stavbu „Přestavba a odvodnění hlavní přístupové komunikace na stadion 
v Kuřimi - PD“ se společností JV PROJEKT VH, s. r. o., se sídlem Kosmákova 
1050/49, 615 00 Brno, IČO 26917581, který spočívá v navýšení ceny díla 
o 133.100 Kč vč. DPH za vypracování projektové dokumentace pro provedení 
stavby. 

Hlasováno 
Pro: 4 (D. Sukalovský, P. Ondrášek, J. Vlček, L. Ambrož) Nepřítomen: 1 (M. Vlk). 
 
 
 

15. Vyhodnocení realizace procesu komunitního plánování za rok 2020 a 2021 
(Předkladatel: Mgr. Ing. Drago Sukalovský, zpracovatel: Mgr. Aneta Štěpánková) 
 
Odbor sociálních věcí a prevence MěÚ Kuřim předkládá Radě města Kuřimi vyhodnocení realizace 
procesu komunitního plánování za rok 2020 a za aktuální rok 2021. 
 
V roce 2020 byl naplňován 5. komunitní plán sociálních služeb a souvisejících aktivit správního 
obvodu obce s rozšířenou působností Kuřim pro období 2018–2020. Zastupitelstvo města Kuřimi dne 
19.11.2020, usnesením č. 1103/2020, schválilo nový 6. komunitní plán sociálních služeb 
a souvisejících aktivit správního obvodu obce s rozšířenou působností Kuřim pro období 2021–2023. 
Stanovené priority a aktivity se postupně daří naplňovat a spolufinancovat. Plán reaguje na aktuální 
potřeby občanů, kteří se dostanou do nepříznivé sociální situace a nabízí podporu a pomoc vedoucí 
k řešení jejich situace. Dokument je v souladu se Střednědobým plánem rozvoje sociálních služeb 
v Jihomoravském kraji 2021–2023. V rámci správního obvodu město Kuřim spolupracuje i na 
meziobecní úrovni, s Krajským úřadem Jihomoravského kraje a spolupracuje i s týmem zřízeným 
Magistrátem města Brna a v rámci Brněnské metropolitní oblasti. Obce s rozšířenou působností jsou 
v JMK klíčovými partnery pro tvorbu sítě sociálních služeb. Obce deklarují na základě potřeb svých 
občanů potřebnost sociálních služeb a podílejí se na jejich spolufinancování. ORP Kuřim se daří 
sociální služby na svém území plánovat, realizovat a financovat.   
 
Město Kuřim se v roce 2020 podílelo na spolufinancování sociálních služeb, prostřednictvím 
uzavřených veřejnoprávních smluv byla poskytnuta poskytovatelům sociálních služeb dotace ve výši 
160.518 Kč. Dotaci obdržel poskytovatel Práh jižní Morava, z. ú., Linka bezpečí, z. s., Domov sv. 
Alžběty, DOTYK II, o. p. s., Diakonie ČCE - středisko v Myslibořicích a SPONDEA, z. ú. Oblastní 
charita Tišnov, poskytovatel domácí hospicové péče, obdržela dotaci ve výši 80.000 Kč. 
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V roce 2021 byla poskytnuta dotace poskytovatelům sociálních služeb Práh jižní Morava, z. ú., Linka 
bezpečí, z. s., Domov sv. Alžběty, Diakonie ČCE - středisko v Myslibořicích, výše dotace je 89.702 Kč. 
 
Pro rok 2021 a 2022 byla vytvořena a schválena síť sociálních služeb za ORP Kuřim. Město Kuřim se 
tak spolufinancováním služeb bude podílet na nastavení a financování potřebné sítě služeb na území 
Jihomoravského kraje. 
 
Vyhodnocení priorit cílových skupin 5. a 6. komunitního plánu sociálních služeb 
a souvisejících aktivit správního obvodu obce s rozšířenou působností Kuřim 
 
Udržení a zkvalitnění pečovatelské služby ve správním obvodu ORP Kuřim 
Jihomoravský kraj usiluje o to, aby lidé mohli za podpory terénních pečovatelských služeb co nejdéle 
zůstat ve svém přirozeném sociálním prostředí. Vize JMK je taková, aby se pečovatelské služby 
soustředily na přímou péči o osobu závislou na pomoci druhé osoby. Důraz se klade na to, aby 
pečovatelská služba upouštěla od komerčních aktivit. V rámci pečovatelské služby Centra sociálních 
služeb Kuřim byla zahájena intenzivní jednání s vedením města Kuřimi, která se týkají náplně 
pečovatelské služby a odsunutí komerčních aktivit, a to zajišťování obědů pro obyvatele, mimo 
kapacitu pečovatelské služby. Úklidy domácností a nákupy se již daří řešit komerčními subjekty. 
Obsah činnosti pečovatelské služby je uveden v regionální kartě, která je definicí toho, jakým 
způsobem může služba uživateli pomoci a podpořit ho při zvládání jeho základních životních potřeb. 
Transformace pečovatelské služby postupně probíhá v rámci celé ČR. Pro rok 2022 je u pečovatelské 
služby ze strany pracovníků OSVP, MěÚ Kuřim, na základě zmapovaných potřeb obyvatelů ORP 
Kuřim, podporováno navýšení o 1 úvazek pracovníka v přímé péči. 
 
Rozšíření činnosti CSS Kuřim o ambulantní služby – denní stacionář 
S umístěním denního stacionáře se aktuálně počítá do prostor nástavby a přístavby nad objektem 
Klubu seniorů v Kuřimi. Cílová skupina klientů jsou senioři a osoby se zdravotním postižením. 
Realizace vzniku nové služby je v kompetenci vedení CSS Kuřim. 
 
Rozšíření činnosti CSS Kuřim o ambulantní služby – sociální poradenství 
Výhledově se bude také řešit umístění zázemí pro tuto službu. V úvahu by přicházely prostory 
nástavby a přístavby nad objektem Klubu seniorů v Kuřimi. Služba nemá větší prostorové nároky. 
 
Poskytování odlehčovací služby pobytové pro dospělé v obci Lelekovice 
Služba zahájila svůj provoz od 01.07.2019. V rámci odlehčení pečujícím osobám je služba vnímána 
jako velice žádoucí. V budoucnu se ukazuje potřeba této služby v souvislosti se stárnutím populace 
a prodloužení délky odchodu do starobního důchodu ještě větší. Osoba závislá na pomoci druhé 
osoby je po určitou dobu umístěna v této službě. Prostřednictvím odlehčovací služby je zajištěn 
pečující osobě nezbytný odpočinek. Služba dále poskytuje své úkony například v době, kdy je 
rekonstruován byt, ve kterém klient žije, pečující osoba je nemocná, případně si pečující potřebuje 
zajistit jiné záležitosti. 
 
Poskytování pečovatelské a odlehčovací služby pro obyvatele obcí ORP Kuřim Oblastní 
charitou Tišnov 
V rámci zajištění potřebné podpory a pomoci všem potřebným obyvatelům ORP Kuřim poskytuje svoje 
terénní sociální služby na našem území také Oblastní charita Tišnov. Potřebnost těchto služeb je 
z praxe pracovníků OSVP, MěÚ Kuřim, žádoucí. 
 
Zajištění sociální služby sociální rehabilitace pro osoby s duševním onemocněním na území 
ORP Kuřim 
Tuto terénní sociální službu zajišťuje na našem území organizace Práh jižní Morava, z. ú. Uživatelé 
služby jsou osoby se závažným duševním onemocněním. Vzhledem k tomu, že v ORP Kuřim je 
zmapována potřeba podpory lidí s duševním onemocněním prostřednictvím terénní sociální 
rehabilitace, je tak organizace Práh jižní Morava, z. ú., klíčovým poskytovatelem této služby. Služba 
pracuje s cílovou skupinou klientů, se kterými je v rámci sociální práce velmi složitá a téměř 
nejnáročnější spolupráce, OSVP, MěÚ Kuřim, vnímá zajištění služby pro občany města Kuřimi a obcí 
celého ORP Kuřim jako nezbytné, a je tedy nutné, podílet se na jejím spolufinancování. 
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Zajištění sociální služby tísňové péče 
Potřeba této služby se ukázala pro osaměle žijící seniory a osoby se zdravotním postižením v období 
epidemie v roce 2020 a 2021, která souvisí s onemocněním COVID-19, jako žádoucí. OSVP, MěÚ 
Kuřim, aktivně spolupracuje s poskytovatelem asistenční a tísňové péče Anděl na drátě, který svoji 
službu poskytuje prostřednictvím hodinek a přívěšku. Prostřednictvím této služby je osobám zajištěna 
okamžitá pomoc v krizových či jiných situacích. 
 
Podpora aktivizačních činností pro seniory 
Dne 14.02.2020 byl otevřen na ulici Nádražní v Kuřimi Klub seniorů, nejedná se o registrovanou 
sociální službu. Klub je denním centrem pro seniory, kde se odehrávají především kulturní 
a společenské akce. Provozní doba byla v roce 2020 a 2021 ovlivněna situací související s epidemií 
COVID-19. 
 
Podpora bezbariérovosti v Kuřimi 
V rámci této priority jsou řešeny připomínky ze stran obyvatel města Kuřimi. 
 
Podpora sociálních služeb zaměřených na práci s dětmi a mládeží v nepříznivé životní situaci – 
nízkoprahové zařízení pro děti a mládež 
Na základě intenzivních jednání bude tato nová registrovaná sociální služba otevřena začátkem roku 
2022, a to na adrese Jungmannova 950/28 v Kuřimi. Poskytovatelem služby bude Oblastní charita 
Tišnov, která již úspěšně tuto službu provozuje několik let a má tak potřebné zkušenosti, které jsou 
nezbytné pro práci s uživateli služby. Prostřednictvím služby budou děti a mládež smysluplně trávit 
svůj volný čas. Služba je poskytována zdarma. 
 
Podpora služeb určených rodinám s dětmi – formou Mateřského a rodinného centra KuřiMaTa, 
z. s. 
Cílovou skupinou centra jsou především rodiče (či prarodiče) na mateřské a rodičovské dovolené 
spolu s jejich dětmi. Centrum nabízí pravidelné aktivity a programy. Na jaře a na podzim jsou 
organizovány burzy dětského oblečení, hraček a sportovních potřeb, které jsou také prostřednictvím 
OSVP, MěÚ Kuřim, předávány potřebným lidem. Provozní doba byla v roce 2020 a 2021 ovlivněna 
situací související s epidemií COVID-19. 
 
Podpora vytváření vhodných životních podmínek pro fungování rodin a spoluvytváření 
prostředí příznivého rodině – Family Point 
Jednou ročně probíhá na Family Pointu v prostorách Wellness Kuřim metodická návštěva pracovnice 
poskytovatele licence. Family Point je občany využíván, provozní doba byla v roce 2020 a 2021 
ovlivněna situací související s epidemií COVID-19. 
 
Psychologické poradenství a diagnostika zaměřená na sociálně-právní ochranu dětí a zdravé 
klima v rodinách 
I nadále probíhala v roce 2020 a 2021 aktivní spolupráce s psychologem, Mgr. Milanem Tělupilem. 
 
Podporované bydlení – startovací byt 
Prostřednictvím malometrážního bytu je poskytnuta podpora a pomoc mladým lidem, kteří ukončují 
pobyt v dětském domově, výchovném ústavu či pěstounské rodině. Se zájemci o byt je uzavřena 
nájemní smlouva, za byt jsou nájemcem bytu hrazeny snížené náklady na bydlení. V období 
zhoršujících se dopadů epidemie COVID-19 byl byt vyčleněn také pro osoby, na nichž je pácháno 
domácí násilí, nebo byly vykázány z místa bydliště pro páchání domácího násilí. V době epidemie 
OSVP zaznamenává zvýšenou míru agresivity a vztahových problémů v rodinách více, než 
v předešlých obdobích. 
 
Podpora a pomoc při zajištění ubytování, sociální poradenství 
Od roku 2020 jsou v bytovém domě na ulici Zahradní 1275 v Kuřimi, v rámci transformace bývalého 
Domu s pečovatelskou službou, postupně vyčleňovány a přidělovány sociální byty. Sociální byty jsou 
určeny pro sociálně slabé občany, kteří se nachází v nepříznivé sociální situaci. V rámci přidělování 
bytů spolu spolupracují OSVP a OMP, MěÚ Kuřim. Přidělování bytů schvaluje Rada města Kuřimi. 
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Také v roce 2020 a 2021 probíhala aktivní spolupráce OSVP, MěÚ Kuřim, s Potravinovou bankou pro 
Brno a Jihomoravský kraj, z.s., v rámci které jsou distribuovány darované potraviny a hygienické 
potřeby sociálně znevýhodněným občanům, nebo potřebným lidem, kteří žijí na hranici chudoby 
v ORP Kuřim. 
 
Přijaté usnesení: R/2021/0453 - RM bere na vědomí vyhodnocení realizace procesu komunitního 

plánování za rok 2020 a 2021. 
Hlasováno 
Pro: 4 (D. Sukalovský, P. Ondrášek, J. Vlček, L. Ambrož) Nepřítomen: 1 (M. Vlk). 
 
 
 

16. Výroční zprávy o činnosti za školní rok 2020/2021 - MŠ Zborovská, 
ZŠ Jungmannova, ZŠ Tyršova 
(Předkladatel: Ing. Petr Ondrášek, zpracovatel: Mgr. Hana Němcová) 
 
Dle § 10 odst. 3 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném 
a jiném vzdělávání (školský zákon), v platném znění a § 7 vyhlášky č. 15/2005 Sb., kterou se stanoví 
náležitosti dlouhodobých záměrů a výročních zpráv, v platném znění, musí ředitelé základních škol 
předkládat školské radě a následně po jejím schválení i zřizovateli, „Výroční zprávu o činnosti školy za 
uplynulý školní rok“ (dále jen „VZoČ“). Tuto povinnost nemají ředitelky mateřských škol, ale v minulých 
letech se dohodl zřizovatel s ředitelkou kuřimské mateřské školy na vypracování VZoČ a zaslání radě 
města ve stejném termínu, jako ředitelé základních škol.  
Výroční zprávy slouží k základní orientaci v činnosti školy, využívání jejich kapacity, výukových 
programech, počtu tříd, dětí a žáků, kvalifikovanosti pedagogických pracovníků, o dalším vzdělávání 
pedagogických pracovníků a akcích pořádaných školou. Výroční zprávy jsou přílohami A, B, C. 
Činnost škol byla v loňském školním roce 2020/2021 ovlivněna pandemií COVID 19. Předškolní 
vzdělávání bylo přerušeno až v jarních měsících 2021, ale povinná školní docházka již od 14. října 
2020 probíhala distančně. Ředitelé, pedagogové i žáci organizaci distanční výuky zvládli bez 
problémů. Všichni pedagogičtí pracovníci byli vybaveni přenosnými PC a bylo možné PC zapůjčit 
i žákům, kteří technické vybavení neměli. Způsobu výuky bylo přizpůsobeno i hodnocení žáků. 
Ředitelé si zaslouží velké poděkování za to, že organizačně zvládli hladký průběh distanční výuky 
včetně zápisů nových dětí a žáků na další školní rok. Stejný dík patří i všem pedagogům a ostatním 
zaměstnancům škol. 
 
Přílohy: A - MŠ Zborovská - VZoČ za školní rok 2020-2021 

B - ZŠ Jungmannova - VZoČ za školní rok 2020-2021 
C - ZŠ Tyršova - VZoČ za školní rok 2020-2021 

 
Diskuse: 
D. Sukalovský - bude hlasováno o všech usneseních současně. 
 
Přijaté usnesení: R/2021/0454 - RM bere na vědomí Výroční zprávu o činnosti Mateřské školy 

Kuřim, Zborovská 887, okres Brno-venkov, příspěvkové organizace za školní rok 
2020/2021. 

 
Přijaté usnesení: R/2021/0455 - RM bere na vědomí Výroční zprávu o činnosti Základní školy, 

Kuřim, Jungmannova 813, okres Brno-venkov, příspěvkové organizace za školní 
rok 2020/2021. 

 
Přijaté usnesení: R/2021/0456 - RM bere na vědomí Výroční zprávu o činnosti Základní školy 

Kuřim, Tyršova 1255, okres Brno-venkov, příspěvkové organizace za školní rok 
2020/2021. 

Hlasováno o všech usneseních současně 
Pro: 4 (D. Sukalovský, P. Ondrášek, J. Vlček, L. Ambrož) Nepřítomen: 1 (M. Vlk). 
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17. Žádost o souhlas s čerpáním fondu investic ZŠ Tyršova 
(Předkladatel: Ing. Petr Ondrášek, zpracovatel: Mgr. Hana Němcová) 
 
Ředitelka Základní školy Kuřim, Tyršova 1255, okres Brno-venkov, příspěvkové organizace Mgr. Bc. 
Hana Kočevová požádala, dle § 31 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních 
rozpočtů, v platném znění, o schválení čerpání prostředků z fondu investic školy ve výši 120.000 
Kč za účelem financování oprav v obou budovách školy. (viz příloha A). Nabídkové ceny viz přílohy B, 
C. 
 
Budova Tyršova: 
Opravy ve školním bytě (uvedené nabídkové ceny jsou s DPH, vizte příloha č. 1): 
Dne 26.07.2021 bylo požádáno o uvolnění prostředků z FI na opravu školního bytu (malba, stěny, 
stropy, oprava kuchyňské linky, oprava plynového kotle) v celkové výši 220.000 Kč. 
Dne 25.10.2021 bylo požádáno o uvolnění prostředků z FI na opravu elektroinstalace v částce 90.000 
Kč. Oběma žádostem bylo RM vyhověno. Ještě je třeba ve služebním bytě opravit obklady a podlahy, 
aby mohl být využíván k pronájmu.  

obklady          18.010 Kč 

oprava podlahy         59.037 Kč 

Celkem opravy Tyršova:       77.047 Kč 
 
Budova Komenského: 
Opravy (uvedené nabídkové ceny jsou s DPH, vizte příloha č. 2): 

navýšení ceny opravy mříží u hřiště (12.11.2020 požádáno o 90.000 Kč)  9.360 Kč 

oprava plotu u plynové stanice       26.000 Kč 

Celkem opravy Komenského:       35.360 Kč 
 
Stav fondu investic základní školy k 30.09.2021 je 1.388.261 Kč. 
 
Přílohy: A - žádost o souhlas s čerpáním FI, byt, mříž, plot 

B - příloha č. 1, cenové nabídky byt 
C - příloha č. 2, cenové nabídky mříž, plot 

 
Přijaté usnesení: R/2021/0457 - RM souhlasí s čerpáním prostředků z fondu investic Základní 

školy Kuřim, Tyršova 1255, okres Brno – venkov, příspěvkové organizace, se 
sídlem Tyršova 1255/56, 664 34 Kuřim, IČO 49457888 ve výši 120.000 Kč dle 
žádosti. 

Hlasováno 
Pro: 4 (D. Sukalovský, P. Ondrášek, J. Vlček, L. Ambrož) Nepřítomen: 1 (M. Vlk). 
 
 
 

18. Žádost o 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 § 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 
88.990 Kč za účelem financování nákupu nového travního traktoru (vizte příloha A). 
Jedná se o výměnu starého již nefunkčního traktoru za nový. 
 
Travní traktor RL 102 H – VARI      88.990 Kč 
 
Stav fondu investic Základní školy, Kuřim, Jungmannova 813, okres Brno-venkov, příspěvkové 
organizace ke dni 30.09.2021 je 3.060.957,92 Kč. 
 
Přílohy: A - žádost o souhlas s čerpáním FI, traktor 
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Přijaté usnesení: R/2021/0458 - RM souhlasí s čerpáním prostředků z fondu investic Základní 
školy, Kuřim, Jungmannova 813, okres Brno – venkov, příspěvkové organizace, 
se sídlem Jungmannova 813/5, 664 34 Kuřim, IČO 70988285 ve výši 88.990 Kč 
na nákup nového travního traktoru dle žádosti. 

Hlasováno 
Pro: 4 (D. Sukalovský, P. Ondrášek, J. Vlček, L. Ambrož) Nepřítomen: 1 (M. Vlk). 
 
 
 

19. Žádost o změnu Odpisového plánu na rok 2021 od 01.10.2021 - 
ZŠ Jungmannova 
(Předkladatel: Ing. Petr Ondrášek, zpracovatel: Mgr. Hana Němcová) 
 
Ředitel Základní školy, Kuřim, Jungmannova 813, okres Brno – venkov, příspěvkové organizace Mgr. 
Richard Mach předložil Radě města Kuřimi ke schválení žádost o schválení změny odpisového plánu 
na rok 2021 (vizte příloha A). 
Důvodem žádosti o změnu odpisového plánu od 01.10.2021 je odepisování nově předaného 
dlouhodobého hmotného majetku. 
Změna odpisového plánu a výpočet navýšení odpisů v roce 2021, vizte příloha B a C. 
 
Přílohy: A - žádost o schválení změny odpis. plánu od 01.10.2021 

B - změna odpisového plánu od 01.10.2021, příloha č. 1 
C - výpočet odpisů nového majetku od 01.10.2021, příloha č. 2 

 
Přijaté usnesení: R/2021/0459 - RM schvaluje změnu odpisového plánu Základní školy, Kuřim, 

Jungmannova 813, okres Brno – venkov, příspěvkové organizace na rok 2021, 
a to od 01.10.2021 dle žádosti. 

Hlasováno 
Pro: 4 (D. Sukalovský, P. Ondrášek, J. Vlček, L. Ambrož) Nepřítomen: 1 (M. Vlk). 
 
 
 

20. Žádost o finanční příspěvek - Spolek LÍPA 2015 
(Předkladatel: Ing. Jan Vlček, MSc., zpracovatel: Petra Glosová) 
 
Dne 09.11.2021 byla doručena žádost Spolku LÍPA 2015 o finanční příspěvek při pořádání již tradiční 
oblíbené akce „Mikulášská nadílka na Lipůvce“, která se bude konat 04.12.2021 od 16:30 hod na 
Lipůvce. 
 
Rada města Kuřimi podpořila tuto akci již v minulosti: 
r. 2019 částkou 5.000 Kč 
r. 2018 částkou 5.000 Kč 
r. 2017 částkou 5.000 Kč 
r. 2016 částkou 5.000 Kč. 
 
Přílohy: A - žádost 

B - darovací smlouva 
 
Diskuse: 
D. Sukalovský - akce je zrušena, proto nebude o usnesení hlasováno. 
 
Návrh usnesení: RM schvaluje uzavření darovací smlouvy o poskytnutí finančních prostředků ve 

výši 5 000 Kč Spolku LÍPA 2015, Lipůvka 112, IČO 04471415, jako podporu akce 
„Mikulášské nadílky na Lipůvce“. 

Nebylo hlasováno. 
 
 



 
 
 

18 

21. Zastávkové přístřešky ul. Legionářská 
(Předkladatel: Mgr. Ing. Drago Sukalovský, zpracovatel: Ing. Renata Havlová) 
 
Název (předmět) zakázky: „Zastávkové přístřešky ul. Legionářská“ 
Evidenční číslo v knize zakázek: III-OI-2021-014 
Zajišťující odbor (ZO):  odbor investiční (dále jen „OI“) 
 
Při realizaci nových zastávek na ul. Legionářská vznikla potřeba doplnit tento prostor důležitým 
prvkem – přístřešky. 
 
Z důvodu návaznosti na jednotný design vybudovaných zastávkových přístřešků v Kuřimi byla 
oslovena společnost STREETPARK, s. r. o., která je dlouholetým dodavatel typizovaných přístřešků. 
Předpokládané náklady na dodávku a montáž zastávkových přístřešků předběžně činí 272.402 Kč bez 
DPH (tj. 329.610 Kč vč. DPH). 
 
OI navrhuje radě města v souladu s interní směrnicí S5/2019/RM Zadávání veřejných zakázek malého 
rozsahu, článku 9 Odlišné postupy, provést přímý výběr zhotovitele pro akci „Zastávkové přístřešky ul. 
Legionářská“ společnost STREETPARK, s. r. o., se sídlem Ptáčov 40, 674 01 Třebíč, IČO 06077315. 
 
Pro realizaci zakázky žádáme o vyčlenění částky z ORGu 1006 000 000 „Drobné investice“. 
 
Přílohy: A - nabídka 
 
Diskuse:  
P. Ondrášek – jaké firmy jsme poptávali pro cenové srovnání? 
S. Bartoš - poptávali jsme autobusové zastávky u společností Mmcité a Urbania, které byly dražší. 
D. Sukalovský - bude hlasováno o obou usneseních současně. 
 
Přijaté usnesení: R/2021/0460 - RM schvaluje odlišný postup ve smyslu ustanovení čl. 9 směrnice 

S5/2019/RM Zadávání veřejných zakázek malého rozsahu pro dodávku a montáž 
zastávkových přístřešků „Zastávkové přístřešky ul. Legionářská“ a schvaluje 
uzavření smluvního vztahu se společností STREETPARK, s. r. o., se sídlem 
Ptáčov 40, 674 01 Třebíč, IČO 06077315, v celkové hodnotě 329.610 Kč 
vč. DPH. 

 
Přijaté usnesení: R/2021/0461 - RM schvaluje vyčlenění částky ve výši 329.610 Kč z ORG 1006 

000 000 „Drobné investice“ na akci „Zastávkové přístřešky ul. Legionářská“. 
Hlasováno o obou usneseních současně 
Pro: 4 (D. Sukalovský, P. Ondrášek, J. Vlček, L. Ambrož) Nepřítomen: 1 (M. Vlk). 
 
 
 

22. Smlouva o dodávce výsadbového materiálu 
(Předkladatel: Ing. Petr Ondrášek, zpracovatel: Jaroslava Hédlová) 
 
Odbor investiční (dále jen OI) předkládá radě města ke schválení Smlouvu o dodávce výsadbového 
materiálu. Na tento materiál město čerpá finanční podporu v rámci Výzvy č. 4/2021 Národního 
programu Životní prostředí, která byla vyhlášena Ministerstvem životního prostředí prostřednictvím 
Státního fondu životního prostředí ČR. 
 
Předmětem smlouvy je dodávka výsadbového materiálu - 39 ks sazenic listnatých stromů včetně 
materiálu souvisejícího s výsadbou a závlahového systému.  
 
Dne 07.10.2021 bylo vyhlášeno výběrové řízení na dodavatele. Byly osloveny čtyři firmy, z toho dvě 
se zúčastnily výběrového řízení. Rozhodující byla ekonomicky nejvýhodnější nabídka. Vítězným 
dodavatelem materiálu je pan Ing. Pavel Švec, se sídlem Na Kopečku 214, Rajhradice 664 61, 
IČO 60358742, DIČ CZ7207024803, s nabídkou 281.748,50 Kč včetně DPH. 
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Termín dodání materiálu je od 20.10.2021 do 15.12.2021. 
 
OI doporučuje radě města uzavření Smlouvy o dodávce výsadbového materiálu. 
 
Přílohy: A - smlouva o dodávce 

B - rozpočet 
 
Přijaté usnesení: R/2021/0462 - RM schvaluje uzavření Smlouvy o dodávce výsadbového 

materiálu s dodavatelem panem Ing. Pavlem Švecem, se sídlem Na Kopečku 
214, Rajhradice 664 61, IČO 60358742. Vysoutěžená cena za dodávku materiálu 
je 281.748,50 Kč včetně DPH. 

Hlasováno 
Pro: 4 (D. Sukalovský, P. Ondrášek, J. Vlček, L. Ambrož) Nepřítomen: 1 (M. Vlk). 
 
 
 

23. Rozpočtové opatření č. 15 
(Předkladatel: Mgr. Ing. Drago Sukalovský, zpracovatel: Ing. Aleš Varmužka) 
 
V příloze se nachází žádost o provedení rozpočtového opatření. 
 
Přílohy: B - důvodová zpráva OI - dopravní značení 

A - rozpočtové opatření č. 15 
 
Přijaté usnesení: R/2021/0463 - RM schvaluje rozpočtové opatření č. 15 k rozpočtu města na rok 

2021, dle přílohy. 
Hlasováno 
Pro: 4 (D. Sukalovský, P. Ondrášek, J. Vlček, L. Ambrož) Nepřítomen: 1 (M. Vlk). 
 
 
 

24. Odměna ředitelům škol zřizovaných městem Kuřim za kalendářní rok 2021 
(Předkladatel: Ing. Petr Ondrášek, zpracovatel: Ing. Petr Ondrášek) 
 
Ředitelé školských příspěvkových organizací jsou zaměstnanci školské příspěvkové organizace, které 
jsou zároveň statutárním orgánem. Nemohou si však sami určovat plat a jeho složky, ani přiznávat 
odměny. Toto je v zákonné pravomoci rady města, která je na pracovní místo ředitele školy 
jmenovala. Rada města Kuřimi udržuje praxi od roku 2005, že odměnu ředitelům školských 
příspěvkových organizací bude přiznávat jednou ročně, a to koncem kalendářního roku. 
 
Hodnocení je realizováno na základě zpráv o činnosti projednávaných ve školských radách a na 
školské komisi RM. Odměna ředitelům škol by měla ocenit jejich aktivitu a práci nad rámec jejich 
povinností. Kritériem by měla být hlavně práce manažerská, dále reprezentace školy, její propagace, 
naplněnost školy a její kapacita, organizace a aktivní podíl na akcích pro děti a žáky nad rámec výuky, 
včasné a bezproblémové plnění požadavků zřizovatele, rychlé a ochotné reagování na podněty ze 
strany rodičů a zákonných zástupců dětí a žáků, personální politika, která vede ke zkvalitňování výuky 
a provozu školy, údržba svěřeného majetku a jeho využívání nejenom školou, ale i veřejností, aj. 
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 hlasovat o odměnách v této výši: 
Mgr. Lenka Novotná [osobní údaj odstraněn] Kč 
Mgr. Richard Mach [osobní údaj odstraněn] Kč 
Mgr. Bc. Hana Kočevová [osobní údaj odstraněn] Kč. 
O návrzích bude hlasováno současně. 
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Přijaté usnesení: R/2021/0464 - RM schvaluje ředitelce Mateřské školy Kuřim, Zborovská 887, 
okres Brno-venkov, příspěvkové organizace Mgr. Lence Novotné odměnu za rok 
2021 ve výši dle zápisu. 

 
Přijaté usnesení: R/2021/0465 - RM schvaluje řediteli Základní školy, Kuřim, Jungmannova 813, 

okres Brno-venkov, příspěvkové organizace Mgr. Richardu Machovi odměnu za 
rok 2021 ve výši dle zápisu. 

 
Přijaté usnesení: R/2021/0466 - RM schvaluje ředitelce Základní školy Kuřim, Tyršova 1255, okres 

Brno – venkov, příspěvkové organizace Mgr. Bc. Haně Kočevové odměnu za rok 
2021 ve výši dle zápisu. 

Hlasováno o všech usneseních současně 
Pro: 4 (D. Sukalovský, P. Ondrášek, J. Vlček, L. Ambrož) Nepřítomen: 1 (M. Vlk). 
 
 
 

25. Poskytnutí finančního daru 
(Předkladatel: Mgr. Ing. Drago Sukalovský, zpracovatel: Mgr. Ing. Drago Sukalovský) 
 
Pan [osobní údaj odstraněn]se ocitl v tíživé životní situaci ([osobní údaj odstraněn]), proto mu navrhuji 
udělit peněžitý dar ve výši [osobní údaj odstraněn] Kč. 
 
Přílohy: A - smlouva 
 
Přijaté usnesení: R/2021/0467 - RM schvaluje poskytnutí finančního daru panu [osobní údaj 

odstraněn], bytem [osobní údaj odstraněn], 664 34 Kuřim ve výši [osobní údaj 
odstraněn] Kč. 

Hlasováno 
Pro: 4 (D. Sukalovský, P. Ondrášek, J. Vlček, L. Ambrož) Nepřítomen: 1 (M. Vlk). 
 
 
 

26. Různé 
 
J. Vlček – představil společnost NextBike, která nabízí spolupráci s městem Kuřim. 
P. Ondrášek – navrhl pozvat si majitele zjistit podrobnosti a udělat výběrové řízení na společnosti 
nabízející tyto služby. 
 
 
P. Ondrášek – by rád představil projekt Podnikni.to určený pro podporu mladých a začínajících 
podnikatelů. Je to postaveno na lektorech a setkávání. Zkušenost s projektem mají v Kyjově nebo ve 
Slavkově. Navrhuje realizovat jej v příštím roce a pozvat pana Tížka k bližšímu představení radním 
města. Spolupracují s vysokými školami. Navrhovaný začátek je od února do června příštího roku. 
 
 
P. Ondrášek – projektant Janský dokončuje dokumentaci pro stavební povolení pro hřiště s umělým 
povrchem. Investiční náklady akce vychází na 35 mil. bez DPH, což je 42 mil. s DPH. Kdybychom 
stavěli na připravené pláni, tak se hřiště vejde v rozmezí 15 až 20 mil. korun, ale náklady rostou těmi 
opěrnými zdmi. Současně předkládá 3 varianty studie hřiště s podzemním parkováním. Dostačující se 
jeví nejlevnější varianta 1, která je aproximativně v rozsahu 90 mil. bez DPH a obsahuje sto 
parkovacích míst. Každopádně je to realizovatelné pouze v případě získání dotace. 
S. Bartoš - základová konstrukce na tomto území je tak složitá a bude nákladná, že je lepší umístit 
garáže pod hrací plochu. 
J. Vlček – myslí si, že by s ohledem na výši nákladů bylo lepší realizovat umělku s podzemním 
parkováním a lépe tak využít pozemky pro další sportoviště. 
P Ondrášek – otevřená je možnost využití plochy pro tenis, vedle krasobruslařské haly se vejdou 
ještě 4 tenisové kurty. Sto míst na parkování je plně dostačující a navrhuje dopracovat variantu 1. 
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D. Sukalovský – souhlasí. 
P. Ondrášek – prioritou je získat dotaci a realizovat atletický stadion, ale v příštím roce bychom mohli 
připravit záměr a ucházet se o další etapu rekonstrukce městského stadionu s umělkou. 
 
 
D. Sukalovský – v roce 2022 bude nutné, aby proběhla oprava opěrných zdí u Kuřimského kostela. 
Upozornil na to, aby se s touhle informací počítalo i v rozpočtu do roku 2022. Prosí S. Bartoše 
o posouzení stavby. 
 
 
 
Starosta ukončil jednání RM v 17:22 hodin. 
 
 
 
 
 
 
 
Mgr. Ing. Drago Sukalovský Ing. Petr Ondrášek 
starosta města 
 
 
 
 
 
 
 
Ověřovatel zápisu: Ing. Jan Vlček, MSc. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
V Kuřimi dne 01.12.2021 
 
Zapsala: Petra Glosová 
 
Materiály: 
1 Plnění usnesení Rady města Kuřimi ke dni 24.11.2021 
2 Nájemní smlouva na dobu neurčitou 
3 Souhlas s umístěním sídla společností 
4 Ukončení smluv o výpůjčce movitých věcí a o dodávce tepla pro budovu Měú Kuřim se 
 společností Rego 
 4A - dohoda 
 4B - cenová nabídka 
5 Podlesí, Pod Slavičkou - pronájem částí pozemků – snížení výměry 
 5A - situace Dvorští - snížení výměry 
 5B - situace Jursa - snížení výměry 
6 EG.D, a. s. – zřízení věcného břemene pro stavbu „Kuřim, Sv. Čecha, VNk, TS, NNk, ZŠ, 
 pč. 1449“ 
 6A - situace 
 6B - geometrický plán 
 6C - návrh smlouvy 
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7 EG.D, a. s. – zřízení věcného břemene pro stavbu „Kuřim, Sv. Čecha, VNk, TS, NNk, ZŠ, 
 pč. 1449“ LV 7072 
 7A - situace 
 7B - geometrický plán 
 7C - návrh smlouvy 
8 „Udržování čistoty cyklistických komunikací v roce 2021“ - odstoupení od Smlouvy 
 o poskytnutí dotace 
9 Připojení sousední nemovitosti k místní komunikaci na ul. Na Vyhlídce 
 9A - situace 
 9B - sjezd 
 9C - stanovisko PČR 
10 Připojení sousední nemovitosti k místní komunikaci na ul. Malá Česká 1138/1 
 10A - projekt 
 10B - stanovisko PČR 
11 Zápis z Komise výstavby a dopravy RM Kuřimi ze dne 08.11.2021 
 11A - zápis komise výstavby a dopravy 
12 Zahájení zadávacího řízení „Městský stadion Kuřim - rekonstrukce“ 
 12A - výzva a zadávací dokumentace 
 12B - smlouva o dílo 
13 Sportovně rekreační areál v ul. Zámecká – oplocení, dodatek č. 1 k SOD 
 13A - dodatek č. 1 
 13B - soupis prací 
14 Přestavba a odvodnění hlavní přístupové komunikace na stadion v Kuřimi - PD, 
 Dodatek č. 1 k SOD 
 14A - dodatek č. 1 
15 Vyhodnocení realizace procesu komunitního plánování za rok 2020 a 2021 
16 Výroční zprávy o činnosti za školní rok 2020/2021 - MŠ Zborovská, ZŠ Jungmannova, 
 ZŠ Tyršova 
 16A - MŠZ - VZoČ za školní rok 2020-2021 
 16B - ZŠJ - VZoČ za školní rok 2020-2021 
 16C - ZŠT - VZoČ za školní rok 2020-2021 
17 Žádost o souhlas s čerpáním fondu investic ZŠ Tyršova 
 17A - žádost o souhlas s čerpáním FI, byt, mříž, plot 
 17B - příloha č. 1, cenové nabídky byt 
 17C - příloha č. 2, cenové nabídky mříž, plot 
18 Žádost o souhlas s čerpáním fondu investic ZŠ Jungmannova 
 18A - žádost o souhlas s čerpáním FI, traktor 
19 Žádost o změnu Odpisového plánu na rok 2021 od 01.10.2021 - ZŠ Jungmannova 
 19A - žádost o schválení změny OP od 1. 10. 2021 
 19B - změna odpisového plánu od 01. 10. 2021, příloha č. 1 
 19C - výpočet odpisů nového majetku od 1. 10. 2021, příloha č. 2 
20 Žádost o finanční příspěvek - Spolek LÍPA 2015 
 20A - žádost 
 20B - darovací smlouva 
21 Zastávkové přístřešky ul. Legionářská 
 21A - nabídka 
22 Smlouva o dodávce výsadbového materiálu 
 22A - smlouva o dodávce 
 22B - rozpočet 
23 Rozpočtové opatření č. 15 
 23A - rozpočtové opatření 
 23B - důvodová zpráva OI - DZ 
24 Odměna ředitelům škol zřizovaných městem Kuřim za kalendářní rok 2021 
25 Poskytnutí finančního daru 
 25A - smlouva 


