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Z á p i s 
 

ze schůze Rady města Kuřimi č. 23/2015 konané dne 29. 7. 2015 
 
Přítomni: 
Mgr. Ing. Drago Sukalovský – starosta 

PaedDr. David Holman - místostarosta, Mgr. Ladislav Ambrož, Ing. Petr Ondrášek, Bc. Jan Vlček – 

členové rady města. 
 
 
Mgr. Alena Zimmermannová – tajemnice úřadu. 
 
 
Ověřovatel zápisu: Mgr. Ladislav Ambrož 
 
 
Starosta zahájil zasedání RM v 14:13 hodin, úvodem bylo přítomno 5 členů RM, tedy nadpoloviční 
většina. RM je usnášeníschopná. 
 
 
Program: 
 

1 Plnění usnesení Rady města Kuřimi ke dni 22. 7. 2015 

2 Pověření OŽÚ 

3 RWE GasNet, s.r.o. – věcné břemeno pro stavbu „Rekonstrukce budovy Wolkerova 
1016/2, Kuřim – přeložka plynovodu“ 

4 AGROSTYL, spol. s r.o. – pacht pozemků k zemědělskému obhospodařování 

5 Pavel Škoda – žádost o prominutí nájemného 

6 Pronájem nebytových prostor v KD Kuřim - záměry 

6/1 Pronájem nebytových prostor v KD Kuřim - záměry 

6/2 Pronájem nebytových prostor v KD Kuřim - záměry 

6/3 Pronájem nebytových prostor v KD Kuřim - záměry 

6/4 Pronájem nebytových prostor v KD Kuřim - záměry 

6/5 Pronájem nebytových prostor v KD Kuřim - záměry 

6/6 Pronájem nebytových prostor v KD Kuřim - záměry 

7 Pořadník č. 36 žadatelů o pronájem obecního bytu dle Pravidel města Kuřimi č. 1/2012 

8 Milan Votrubec – nájemní smlouva 

9 Ing. Peter Lacko – nájemní smlouva k nebytovému prostoru, ukončení stávajícího 
pronájmu dohodou 

9/1 Ing. Peter Lacko – nájemní smlouva k nebytovému prostoru, ukončení stávajícího 
pronájmu dohodou 

10 Schválení dalších členů Bytového družstva Sv. Ján Kuřim, družstvo 

11 Dodatek č. 3 k SOD na akci "Rekonstrukce komunikace ul. Bezručova čtvrť a ul. Na 
Zahrádkách v Kuřimi 

12 Studie dopravy v klidu pro oblast ul. Otevřená, Wolkerova, Příční, Nová v Kuřimi 

13 Žádost o souhlas s vyřazením nepotřebného majetku ZŠ Tyršova 
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14 Žádost o souhlas s čerpáním IF ZŠ Tyršova 

15 Výběr poskytovatele telekomunikačních služeb 

16 Projednání stavebního záměru půdní vestavby 

17 Výsledky hospodaření k 30. 6. 2015 

18 Rozpočtové opatření č. 10 

19 Smlouva o nájmu nebytových prostor ZŠJ a Kabelová televize CZ s.r.o. 

20 Žádost o přednostní přidělení bytu v Domě s pečovatelskou službou 

21 Příprava Místních akčních plánů vzdělávání v území Jihomoravského kraje (MAP) 

22 Společný nákup silové elektřiny, zemního plynu pro rok 2016 

23 Úprava fasády ZUŠ Kuřim - výběrové řízení 

24 Dodatek č. 1 k SOD Parkoviště Popkova Kuřim 

25 Pořízení ruční pumpy z drobných investic 

26 Různé 

 
 
 

1. Plnění usnesení Rady města Kuřimi ke dni 22. 7. 2015 
(Předkladatel: Mgr. Ing. Drago Sukalovský, zpracovatel: Petra Glosová) 
 
Zůstávají nesplněna usnesení, jejíž naplnění závisí na spolupráci s druhou stranou. 
 
Přílohy: A - nesplněné úkoly do 22. 7. 2015 
 
Přijaté usnesení: 417/2015 - RM bere na vědomí plnění usnesení Rady města Kuřimi ke dni 22. 7. 

2015. 
Hlasováno 
Pro: 5 (D. Sukalovský, D. Holman, L. Ambrož, P. Ondrášek, J. Vlček). 
 
 
 

2. Pověření OŽÚ 
(Předkladatel: Mgr. Ing. Drago Sukalovský, zpracovatel: Mgr. Alena Zimmermannová) 
 
Vzhledem k vydání nového znění Tržního řádu je potřeba schválit nové pověření obecnímu 
živnostenskému úřadu k projednávání správních deliktů vzniklých porušením povinností, které tržní 
řád ukládá, a ukládání pokut za ně. 
 
Přijaté usnesení: 418/2015 - RM pověřuje podle § 102 odst. 2 písm. k) zákona č. 128/2000 Sb. 

o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon o obcích), 
Odbor obecní živnostenský úřad Městského úřadu Kuřim, projednáváním 
a ukládáním pokut za spáchání správního deliktu podle § 58 odst. 4 zákona 
o obcích, pokud byly tyto správní delikty spáchány porušením povinností 
vyplývajících z Nařízení Města Kuřimi č. 1/2015, kterým se vydává tržní řád, a to 
ode dne 1. 8. 2015. 

Hlasováno 
Pro: 5 (D. Sukalovský, D. Holman, L. Ambrož, P. Ondrášek, J. Vlček). 
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3. RWE GasNet, s.r.o. – věcné břemeno pro stavbu „Rekonstrukce 
budovy Wolkerova 1016/2, Kuřim – přeložka plynovodu“ 
(Předkladatel: Mgr. Ing. Drago Sukalovský, zpracovatel: Ing. Vladimíra Fidrmucová) 
 
Společnost SV Technics s.r.o. jako investor stavby v zastoupení RWE GasNet, s.r.o. (vlastník 
plynárenského zařízení) požádala město Kuřim o uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného 
břemene, jejímž předmětem je zřízení věcného břemene v souvislosti se stavbou „Rekonstrukce 
budovy Wolkerova 1016/2, Kuřim - přeložka plynovodu“. 
Stávající přípojka STL plynovodu bude přerušena a nově budou na ni napojené dvě STL přípojky. 
Jedna pro rodinný dům na pozemku parc. č. 1420 a druhá pro rekonstruovanou budovu na pozemku 
parc. č. 1418/2 vše v k.ú. Kuřim. Touto stavbou bude dotčený městský pozemek parc. č. 1432 - vizte 
př. A, B. 
Na základě výše uvedeného požaduje společnost RWE GasNet, s.r.o. zřízení věcného břemene na 
pozemku parc. č. 1432 v k. ú. Kuřim. 
OMP a OI nemá k realizaci projektu námitky. 
OMP předkládá RM ke schválení zřízení věcného břemene mezi fy RWE GasNet, s.r.o. jako 
oprávněným z věcného břemene a městem Kuřim jako povinným z věcného břemene na pozemku 
parc. č. 1432 v k. ú. Kuřim dle přílohy B. Věcné břemeno bude zřízeno na dobu neurčitou, za 
jednorázovou úplatu ve výši 250 Kč bez DPH za běžný metr liniové stavby. Náklady na zřízení 
věcného břemene ponese oprávněný z věcného břemene - RWE GasNet, s.r.o. Do doby uzavření 
smlouvy o zřízení věcného břemene bude uzavřena smlouva o budoucí smlouvě o zřízení věcného 
břemene. Budoucí smlouvu o zřízení věcného břemene předkládá OMP v příloze C. 
 
Přílohy: A - situace 

B - situace 
C - smlouva 

 
Přijaté usnesení: 419/2015 - RM schvaluje zřízení věcného břemene za účelem uložení 

plynárenského zařízení ve prospěch společnosti RWE GasNet, s.r.o., se sídlem 
Ústí nad Labem, Klíšská 940, IČ 27295567, jako oprávněného z věcného břemene 
na pozemku parc. č. 1432 v k. ú. Kuřim dle přílohy. Náklady na zřízení věcného 
břemene ponese oprávněný z věcného břemene. Věcné břemeno bude zřízeno na 
dobu neurčitou, za jednorázovou úplatu ve výši 250 Kč bez DPH za běžný metr 
liniové stavby. Do doby uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene bude 
uzavřena smlouva o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene. 

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

4. AGROSTYL, spol. s r.o. – pacht pozemků k zemědělskému 
obhospodařování 
(Předkladatel: Mgr. Ing. Drago Sukalovský, zpracovatel: Ing. Vladimíra Fidrmucová) 
 
V souvislosti s ukončením investiční akce „Revitalizace toku a nivy Lučního potoka, I. etapa“ (dále jen 
„stavba“) narovnává OMP právní vztahy k pozemkům, které nebyly stavbou dotčeny a jsou 
zemědělsky obhospodařované společností AGROSTYL, spol. s r.o., (dále jen „AGROSTYL“) - vizte 
příloha B. 
 
Rada města dne 1. 7. 2015 přijala usn. č. 391/2015: 
 
Rada města schvaluje záměr propachtovat pozemky parc. č. 2904/69, 2904/73 a části pozemků 
parc. č. 2904/114, 2904/99, 2904/100, 2904/101, 2904/112, 2904/123, a 2904/124 vše v k. ú. Kuřim 
o celkové výměře 7 927 m2 k zemědělskému obhospodařování AGROSTYLU, spol. s r.o., se sídlem 
Zámecká 959/9, Kuřim, IČ 46902627, za pachtovné ve výši 0,1276 Kč/m2/rok na dobu určitou do 
31. 12. 2018. 
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Záměr byl v souladu se zákonem o obcích po dobu 15 dnů zveřejněn - bez připomínek. 
OMP předkládá RM návrh pachtovní smlouvy - vizte příloha A. 
 
Přílohy: A- smlouva 

B - situace 
 
Přijaté usnesení: 420/2015 - RM schvaluje uzavření pachtovní smlouvy se společností AGROSTYL, 

spol. s r.o., se sídlem Zámecká 959/9, Kuřim, IČ 46902627, jejímž předmětem je 
pacht pozemků parc. č. 2904/69, 2904/73 a části pozemků parc. č. 2904/114, 
2904/99, 2904/100, 2904/101, 2904/112, 2904/123, a 2904/124 vše v k. ú. Kuřim 
o celkové výměře 7 927 m

2 
k zemědělskému

 
obhospodařování za pachtovné ve 

výši 0,1276 Kč/m
2
/rok na dobu určitou do 31. 12. 2018. 

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

5. Pavel Škoda – žádost o prominutí nájemného 
(Předkladatel: Mgr. Ing. Drago Sukalovský, zpracovatel: Ing. Vladimíra Fidrmucová) 
 
Město Kuřim pronajímá Pavlu Škodovi, bytem Kuřim, xxxxxxxxxxxxxxxxxxx pozemek parc. č. 35 
o výměře 779 m

2
 v k. ú. Kuřim. Část pozemku je zastavěný objektem stodoly. Na pronajatých 

nemovitých věcech pan Škoda provozuje výkup druhotných surovin a nakládání s odpady na ul. 
Tišnovská. Nájemní smlouva byla uzavřena dne 1. 7. 2004 na dobu neurčitou. Pan Škoda je 
bezproblémový nájemce. Nájemné ve výši 115.512 Kč/rok (9.626 Kč/měs.) je hrazeno včas. 
 
Z důvodu plánované naprosté uzavírky ul. Tišnovská, nebude mít pan Škoda možnost provozovat 
svoji podnikatelskou činnost ani v omezené míře. Proto požádal o prominutí nájemného po tuto 
dobu. Žádá pouze o prominutí nájemného, nikoli o náhradu vzniklých ztrát z důvodu nemožnosti 
využívat pronajaté prostory - vizte př. A, B. 
 
Dle § 673 zák. č. 40/1964 Sb. není nájemce povinen platit nájemné, pokud pro vady věci, které 
nezpůsobil, nemohl pronajatou věc užívat způsobem dohodnutým. 
 
OMP záležitost konzultoval s MGR Vystrčilovou - Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje, která 
sdělila následující: 
dle § 24 odst. 1 z. č. 13/1997 Sb. o pozemních komunikacích, druhá věta „ Nikdo nemá nárok na 
náhradu případných škod, jež mu vzniknou v důsledku uzavírky nebo objížďky.“ 
Nicméně, pronajímáme-li pozemek v místě uzavírky, např. pro reklamní zařízení, po dobu realizace 
stavby nájemné nevybíráme, neb reklama neslouží k účelu, pro jaký byl vztah uzavřen. 
Pro úplnost OMP uvádí, že investorem opravy komunikace na ul. Tišnovská je právě Správa a údržba 
silnic Jihomoravského kraje, která prominutí nájemného s ohledem na stávající praxi doporučila. 
Předpokládaná uzavírka bude cca 40 dní. Na ul. Tišnovské pronajímá město Kuřim pouze tento 
pozemek. 
 
Přílohy: A - žádost 

B - situace 
 
Diskuse: 
D. Holman – v jiných městech, např. v Tišnově promíjení dělali. Důvodů, kvůli kterým by mohl chtít 
prominout nájem je ale mnoho. 
D. Sukalovský – zdůvodnění prominutí je špatné. Tato situace nevznikla naším zaviněním. 
D. Holman – uvedený paragraf se absolutně nevztahuje na danou situaci. Je to nepochopení zákona 
ze strany odboru majetkoprávního. 
P. Ondrášek – navrhuje do usnesení spíše formulovat „prominutí jednoho měsíčního nájemného“. 
Délka uzavírky se může změnit. 
L. Ambrož – nájemné by prominul. 



 
 

 

5 

 

J. Vlček – nevidí důvod nájemné promíjet. Nějaká podnikatelská činnost zde vyvíjena bude, může si 
například opravovat své zařízení. Město tuto situaci nezavinilo. 
P. Ondrášek – navrhuje usnesení ve znění: 
 
Přijaté usnesení: 421/2015 - RM schvaluje snížení nájemného o 50 % z pozemku parc. č. 35 k. ú. 

Kuřim (smlouva č. 128/2004) Pavlu Škodovi, bytem xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx Kuřim, 
IČ 75680637, za měsíc srpen 2015 z důvodu úplné uzavírky ul. Tišnovské 
v Kuřimi. 

Hlasováno 
Pro: 4 (D. Sukalovský, D. Holman, L. Ambrož, P. Ondrášek  Proti: 1 (J. Vlček). 
 
Návrh usnesení: RM schvaluje prominutí nájemného z pozemku parc. č. 35 k. ú. Kuřim (smlouva 

č. 128/2004) Pavlu Škodovi, bytem xxxxxxxxxxxxxxxxxxx Kuřim, IČ 75680637 po 
dobu uzavírky ul. Tišnovské v Kuřimi. 

O tomto návrhu usnesení nebylo hlasováno. 
 
 
Na jednání se dostavil v 14:37 hod. Ing. Plašil – předseda představenstva společnosti ALTA a Ing. 
Němec – ředitel Střední průmyslové školy, Brno, kteří představili projekt „Centrum odborného 
vzdělávání pro strojírenství Kuřim“. 
Pan Plašil žádá starostu města o zaslání dopisu hejtmanu Jihomoravského kraje, že byli seznámeni 
s tímto projektem a že projekt podporují. Dále, že se město do projektu zapojí v rozsahu svých 
možností. 
Z jednání odešli v 15:41 hod. Ing. Plašil a Ing. Němec. 
 
 
 

6. Pronájem nebytových prostor v KD Kuřim - záměry 
(Předkladatel: Mgr. Ing. Drago Sukalovský, zpracovatel: Alena Janoušková) 
 
Město Kuřim připravuje rekonstrukci Kulturního domu Kuřim (dále jen „KD“). Dle posledních informací 
nebude rekonstrukce započata dříve než na podzim 2015. 
Stávajícím nájemcům nebytových prostor končí nájemní smlouvy dne 31. 8. 2015. 
OMP učinil u nájemců nebytových prostor dotaz, zda by chtěli v nájmu i nadále pokračovat. Oslovení 
nájemci - AT-PLAY s.r.o., David Hedbávný, Bohuslav Bednář, Martin Pospíšil - vyjádřili souhlas 
s nájmem za stávajících podmínek. Občanské sdružení K dur se nepodařilo OMP zkontaktovat. 
Pan Hedbávný i společnost AT-PLAY s.r.o. požadují užívat letní zahrádky v měsících září a říjen. 
OMP proto předkládá RM ke schválení záměry na pronájem nebytových prostor a pozemků do 30. 11. 
2015 dle § 39 odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, v platném znění. 
 
 
Na jednání se dostavila v 15:51 hod. Mgr. J. Viktorinová – vedoucí odboru majetkoprávního. 
 
 
Diskuse: 
J. Viktorinová – navrhuje ukončit nájem do konce října. Jeden z kotlů by se využil v budově MěÚ, 
protože zde se jeden kotel poškodil. Společnost Rego jeden z kotlů na kulturním domě kotel prohlédla, 
a doporučuje ho pro potřeby úřadu. 
D. Sukalovský – chce dostat informaci, v jakém režimu kulturní dům funguje, kolik stojí provoz apod. 
Myslí si, že topit na zimu nemá význam. 
J. Viktorinová – náklady na vytápění jsou 500 tisíc Kč. 
D. Holman – nájemníci přece platí nájemné a zálohy na služby. 
J. Viktorinová – může udělat přehled nákladů a zisku. 
D. Sukalovský – je na zváženou, jestli aspoň minimálně topit a regulovat, i když toto zde určitě chybí. 
Regulovat by šlo zprovoznění kohoutů na topení. 
J. Viktorinová – chce zjistit, zda kotel vytápí všechny prostory nebo jen nějaký okruh. 
D. Sukalovský – jsme schopni říct, kolik by nás stála tato topná sezóna? 
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J. Viktorinová – požádá pana Pipka ze Správy bytů, zda by toto dokázal vypočítat. 
J. Vlček – byl by rád, kdyby byla v kulturním domě zaručena udržovací teplota, třeba jedním kotlem. 
 
Přijaté usnesení: 422/2015 - RM schvaluje záměr na pronájem nebytového prostoru o výměře 94,5 

m
2
 umístěného v přízemí objektu č. p. 902 (KD Kuřim), který je součástí pozemku 

p. č. 1808, vše v obci a k. ú. Kuřim, na dobu určitou od 1. 9. 2015 do 31. 10. 2015 
za nájemné 106,78 Kč/m

2
/měs. + zálohy na služby společnosti AT-PLAY s.r.o., 

zastoupené panem Markem Bartošem, se sídlem Nádražní 192, Kuřim, 
IČ 27688194 za účelem provozování vinárny ATELIER. 

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

6/1. Pronájem nebytových prostor v KD Kuřim - záměry 
(Předkladatel: Mgr. Ing. Drago Sukalovský, zpracovatel: Alena Janoušková) 
 
Přijaté usnesení: 423/2015 - RM schvaluje záměr na pronájem části pozemku parc. č. 1809 k. ú. 

Kuřim o výměře 34 m
2
 na dobu určitou od 1. 9. 2015 do 31. 10. 2015 za nájemné 

785 Kč společnosti AT-PLAY s.r.o., zastoupené panem Markem Bartošem, se 
sídlem Nádražní 192, Kuřim, IČ 27688194 za účelem zřízení letní zahrádky. 

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

6/2. Pronájem nebytových prostor v KD Kuřim - záměry 
(Předkladatel: Mgr. Ing. Drago Sukalovský, zpracovatel: Alena Janoušková) 
 
Přijaté usnesení: 424/2015 - RM schvaluje záměr na pronájem nebytového prostoru o výměře 

132,95 m
2
 umístěného v objektu č. p. 902 (KD Kuřim), který je součástí pozemku 

p. č. 1808, vše v obci a k. ú. Kuřim, na dobu určitou od 1. 9. 2015 do 31. 10. 2015 
za nájemné 99,08 Kč/m

2
/měs. + zálohy na služby panu Davidu Hedbávnému, 

trvale bytem xxxxxxxxxxxxxxxx Kuřim, IČ 74323806 za účelem provozování herny - 
klubu Pohoda. 

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

6/3. Pronájem nebytových prostor v KD Kuřim - záměry 
(Předkladatel: Mgr. Ing. Drago Sukalovský, zpracovatel: Alena Janoušková) 
 
Přijaté usnesení: 425/2015 - RM schvaluje záměr na pronájem části pozemku parc. č. 1811 k. ú. 

Kuřim o výměře 30 m
2
 na dobu určitou od 1. 9. 2015 do 31. 10. 2015 za nájemné 

710 Kč panu Davidu Hedbávnému, trvale bytem xxxxxxxxxxxxxxxx Kuřim, 
IČ 74323806 za účelem zřízení letní zahrádky. 

Hlasováno 
Pro: 5 (D. Sukalovský, D. Holman, L. Ambrož, P. Ondrášek, J. Vlček). 
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6/4. Pronájem nebytových prostor v KD Kuřim - záměry 
(Předkladatel: Mgr. Ing. Drago Sukalovský, zpracovatel: Alena Janoušková) 
 
Přijaté usnesení: 426/2015 - RM schvaluje záměr na pronájem místnosti o výměře 12 m

2
 umístěné 

v I. podzemním podlaží objektu č. p. 902 (KD Kuřim), který je součástí pozemku 
p. č. 1808, vše v obci a k. ú. Kuřim, na dobu určitou od 1. 9. 2015 do 31. 10. 2015 
za nájemné 40 Kč/m

2
/měs. panu Bohuslavu Bednářovi, trvale bytem xxxx 

xxxxxxxxxxxxxx Kuřim, za účelem konání zkoušek hudební skupiny. 
Hlasováno 
Pro: 5 (D. Sukalovský, D. Holman, L. Ambrož, P. Ondrášek, J. Vlček). 
 
 
 

6/5. Pronájem nebytových prostor v KD Kuřim - záměry 
(Předkladatel: Mgr. Ing. Drago Sukalovský, zpracovatel: Alena Janoušková) 
 
Přijaté usnesení: 427/2015 - RM schvaluje záměr na pronájem místnosti o výměře 12 m

2
 umístěné 

v I. podzemním podlaží objektu č. p. 902 (KD Kuřim), který je součástí pozemku p. 
č. 1808, vše v obci a k. ú. Kuřim, na dobu určitou od 1. 9. 2015 do 31. 10. 2015 za 
nájemné 40 Kč/m

2
/měs. panu Martinu Pospíšilovi, trvale bytem xxxxxxxxxxxxxxx 

Kuřim, za účelem konání zkoušek hudební skupiny. 
Hlasováno 
Pro: 5 (D. Sukalovský, D. Holman, L. Ambrož, P. Ondrášek, J. Vlček). 
 
 
 

6/6. Pronájem nebytových prostor v KD Kuřim - záměry 
(Předkladatel: Mgr. Ing. Drago Sukalovský, zpracovatel: Alena Janoušková) 
 
Přijaté usnesení: 428/2015 - RM schvaluje záměr na pronájem nebytového prostoru (obřadní síň) 

umístěného v I. nadzemním podlaží objektu č. p. 902 (KD Kuřim), který je součástí 
pozemku p. č. 1808, vše v obci a k. ú. Kuřim, na dobu určitou od 1. 9. 2015 do 
31. 10. 2015 za nájemné 167 Kč + 21 % DPH občanskému sdružení K dur, se 
sídlem Tyršova 81, Kuřim, IČ 26563223 za účelem konání zkoušek pěveckého 
souboru K dur. 

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

7. Pořadník č. 36 žadatelů o pronájem obecního bytu dle Pravidel 
města Kuřimi č. 1/2012 
(Předkladatel: Mgr. Ing. Drago Sukalovský, zpracovatel: Alena Janoušková) 
 
Odbor majetkoprávní předkládá ke schválení pořadník č. 36 žadatelů o pronájem obecního bytu dle 
Pravidel města Kuřimi č. 1/2012, o volných bytech v majetku města a bytových náhradách. 
 
Přílohy: A - pořadník č. 36 
 
Diskuse: 
D. Holman – jaké máme nyní volné byty? 
J. Viktorinová – bude volný dvoupokojový byt a byt po panu Klusákovi. 
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Přijaté usnesení: 429/2015 - RM schvaluje pořadník č. 36 žadatelů o pronájem obecního bytu dle 
Pravidel města Kuřimi č. 1/2012, o volných bytech v majetku města a bytových 
náhradách. 

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

8. Milan Votrubec – nájemní smlouva 
(Předkladatel: Mgr. Ing. Drago Sukalovský, zpracovatel: Alena Janoušková) 
 
Město Kuřim je vlastníkem bytu č. 896/2, 2+1, umístěného v I. nadzemním podlaží bytového domu 
č. p. 896,879 v ul. Na Královkách, který je součástí pozemku parc. č. 1817, vše v obci a k. ú. Kuřim. 
Nájemcem tohoto bytu byla paní Blažena Votrubcová, která dne 22. 6. 2015 zemřela. 
O přechod nájmu požádal vnuk nájemce, pan Milan Votrubec, trvale bytem xxxxxxxxxxxxxxxx Kuřim, 
který žil s babičkou ve společné domácnosti. Na základě vyjádření správce bytu nevázne na 
předmětném bytě nedoplatek nájemného ani záloh na služby. 
Pan Votrubec 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. 
Na základě výše uvedeného OMP navrhuje, aby byla s panem Votrubcem uzavřena nájemní smlouva 
na dobu určitou - do 31. 5. 2017 s možností prolongace. 
 
Přijaté usnesení: 430/2015 - RM bere na vědomí v souladu s § 2279 zákona č. 89/2012 Sb., 

občanský zákoník, přechod nájmu k bytu č. 896/2 umístěného v I. nadzemním 
podlaží bytového domu č. p. 896, 897 v ul. Na Královkách, který je součástí 
pozemku parc. č. 1817, vše v obci a k. ú. Kuřim na pana Milana Votrubce, trvale 
bytem xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx Kuřim. Nájemní smlouva bude uzavřena na dobu 
určitou do 31. 5. 2017 s možností prolongace za nájemné ve výši 56,- Kč/m

2
/měs. 

+ zálohy na služby. 
Hlasováno 
Pro: 5 (D. Sukalovský, D. Holman, L. Ambrož, P. Ondrášek, J. Vlček). 
 
 
 

9. Ing. Peter Lacko – nájemní smlouva k nebytovému prostoru, 
ukončení stávajícího pronájmu dohodou 
(Předkladatel: Mgr. Ing. Drago Sukalovský, zpracovatel: Alena Janoušková) 
 
Rada města na své schůzi dne 1. 7. 2015 přijala toto usnesení: 
375/2015 
Rada města schvaluje záměr na pronájem nebytového prostoru o výměře 12,3 m

2
 (kancelář č. 2) 

umístěného ve II. NP objektu č. p. 950 v ul. Jungmannova v Kuřimi, který je součástí pozemku p. č. 
1818, vše v obci a k. ú. Kuřim, panu Ing. Peteru Lackovi, trvale bytem Moravany, xxxxxxxxxxxxxxxxx 
IČ 72506521, na dobu neurčitou s tříměsíční výpovědní lhůtou za nájemné ve výši 131,65 Kč/m

2
/měs. 

s roční valorizací + paušální poplatek za služby ve výši 70 Kč/m
2
/měs. + 21 % DPH, za účelem zřízení 

a provozování firemní kanceláře pro kontakt se zákazníkem. 
 
Záměr byl na úřední desce zveřejněn dne 7. 7. 2015 a v době přípravy tohoto materiálu k němu nebyly 
vzneseny žádné námitky. Pokud tento stav bude i v době jednání rady města, doporučuje OMP 
nájemní smlouvu uzavřít. 
 
Ing. Peter Lacko je nyní nájemcem místnosti č. 34 o výměře 14,9 m

2
, která situovaná v I. NP zadní 

části bočního traktu objektu č. p. 950 ul. Jungmannova, a to na základě nájemní smlouvy 
č. 2010/O/0048 ze dne 30. 7. 2010. Tento pronájem je nutné ukončit dohodou. OMP navrhuje ukončit 
stávající nájemní smlouvu ke dni 16. 8. 2015 s tím, že nová nájemní smlouva ke kanceláři č. 2 bude 
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uzavřena s účinností od 17. 8. 2015 (dle požadavku Ing. Lacka, který je počátkem měsíce srpna na 
dovolené). 
 
Přílohy: A – nájemní smlouva 

B - dohoda o ukončení nájemní smlouvy 
 
Přijaté usnesení: 431/2015 - RM schvaluje uzavření nájemní smlouvy, jejímž předmětem je nájem 

nebytového prostoru o výměře 12,3 m
2
 (kancelář č. 2) umístěného ve II. NP 

objektu č. p. 950 v ul. Jungmannova v Kuřimi, který je součástí pozemku p. č. 
1808, vše v obci a k. ú. Kuřim, s panem Ing. Peterem Lackem, trvale bytem 
Moravany, xxxxxxxxxxxxxxxxx IČ 72506521, na dobu neurčitou s tříměsíční 
výpovědní lhůtou, za nájemné ve výši 131,65 Kč/m

2
/měs. s roční valorizací + 

paušální poplatek za služby ve výši 70 Kč/m
2
/měs. + 21 % DPH, za účelem zřízení 

a provozování firemní kanceláře pro kontakt se zákazníkem. 
Hlasováno 
Pro: 5 (D. Sukalovský, D. Holman, L. Ambrož, P. Ondrášek, J. Vlček). 
 
 
 

9/1. Ing. Peter Lacko – nájemní smlouva k nebytovému prostoru, 
ukončení stávajícího pronájmu dohodou 
(Předkladatel: Mgr. Ing. Drago Sukalovský, zpracovatel: Alena Janoušková) 
 
Přijaté usnesení: 432/2015 - RM schvaluje dohodu o ukončení nájemní smlouvy č. 2010/O/0048, 

jejímž předmětem je nájem nebytového prostoru o výměře 14,9 m
2
 (místnost č. 34 

- boční trakt) umístěného v I. nadzemním podlaží objektu č. p. 950 v ul. 
Jungmannova, který je součástí pozemku parc. č. 1818, vše v obci a k. ú. Kuřim, 
s panem Ing. Peterem Lackem, trvale bytem Moravany, xxxxxxxxxxxxxxxx 
IČ 72506521, a to dohodou ke dni 16. 8. 2015. 

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

10. Schválení dalších členů Bytového družstva Sv. Ján Kuřim, 
družstvo 
(Předkladatel: Mgr. Ing. Drago Sukalovský, zpracovatel: Alena Janoušková) 
 
Město Kuřim je většinový spoluvlastník družstevního bytu č. 17 v domě č. p. 1469 ul. Hojerova 
v Kuřimi. Podle pravidel stanovených pro poskytování dotací na výstavbu nájemních bytů a v souladu 
s uzavřenými smlouvami o sdružení, o výstavbě a o převodu nemovitostí město jako 51 % vlastník 
rozhoduje o budoucím pronájmu družstevních bytů členům družstva. 
 
Přijaté usnesení: 433/2015 - RM bere na vědomí uzavření „Smlouvy o převodu družstevního podílu“ 

mezi paní Ing. Lucií Šmídkovou, trvale bytem xxxxxxxxxxxxxxxx 664 34 Kuřim 
a panem Vratislavem Krejčím, trvale bytem xxxxxxxxxxxxx 664 52 Sokolnice 
a schvaluje budoucí pronájem bytové jednotky č. 1469/17 členu Bytového 
družstva Sv. Ján Kuřim, družstvo, se sídlem Jungmannova 968/75, 664 34 Kuřim, 
IČ 26277212 - panu Vratislavu Krejčímu, trvale bytem xxxxxxxxxxxxxxx 664 52 
Sokolnice. 

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



 
 

 

10 

 

19. Smlouva o nájmu nebytových prostor ZŠJ a Kabelová televize 
CZ s.r.o. 
(Předkladatel: PaedDr. David Holman, zpracovatel: Ing. Vladimíra Fidrmucová, Mgr. Hana Němcová) 
 
Jednatel KABELOVÉ TELEVIZE CZ s.r.o. (dále jen „KT“) Ing. Ervin Wacník a ředitel Základní školy 
Kuřim, Jungmannova 813, Mgr. Richard Mach se dohodli na nové smlouvě na pronájem nebytového 
prostoru o výměře 25 m

2
 na ZŠ Jungmannova 813 za nájemné ve výši 24 000 Kč/rok. 

 
Předmětem nájmu je umístění hlavní přijímací stanice kabelové televize v budově školy včetně 
umístění kabelového vedení na vnitřní i vnější straně budovy a anténních systémů na střeše školy. 
 
Současná smlouva KT nevyhovuje, neboť je uzavřena na dobu neurčitou. KT chce mít záruku, že 
ještě min. 20 let může mít svoji technologii umístěnou v budově školy. 
 
OMP souhlasí s uzavřením smlouvy dle přílohy A. 
 
Dle zřizovací listiny školy, musí být nájemní smlouva na dobu delší jak jeden rok, schválena radou 
města. 
 
Přílohy: A - smlouva 
 
Přijaté usnesení: 434/2015 - RM souhlasí s uzavřením „Smlouvy o nájmu nebytových prostor“ mezi 

subjekty Základní škola, Kuřim, Jungmannova 813, okres Brno - venkov, 
příspěvková organizace a společností KABELOVÁ TELEVIZE CZ s.r.o., se sídlem 
Ruská 8, 101 00 Praha 10, IČ 48150029 dle přílohy na dobu určitou 20 let. 

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

25. Vyčlenění částky na opravu STUDNY 
(Předkladatel: PaedDr. David Holman, zpracovatel: Mgr. J. Viktorinová) 
 
Na základě pokynu vedení města pořídit novou ruční pumpu do kopané studny u chaty pod Zlobicí 
OMP oslovil 3 dodavatele se žádostí o cenovou nabídku. Do 27. 7. 2015 svou nabídku ve výši 
26.190,45 Kč doručila pouze firma Lidařík, s.r.o. se sídlem Železná 12, 619 00 Brno, IČ 26921219. 
Součástí dodávky bude vystrojení studny novou ruční pumpou typ Standart II - komplet, nová 
zákrytová deska se zamykáním, vyčištění a dezinfekce studny, související práce, doprava. Demontáž 
a likvidaci stávající nefunkční pumpy a provizorní betonové desky zajistí OMP. 
Studna se nachází na neoploceném pozemku p. č. 3730/1 k. ú. Kuřim ve vlastnictví soukromé osoby 
u polní cesty Kuřim – Malhostovice. Vlastník pozemku písemně potvrdil souhlas s výměnou pumpy. 
Pumpu využívají zejména osoby ubytované v chatě u lesa pod Zlobicí jako jediný zdroj vody v okolí. 
Rozbor vody ve studni prokázal závadnost, pokud se po renovaci stav nezlepší, bude studna opatřena 
cedulí prokazující, že voda není vhodná k pitným účelům. 
 
Přijaté usnesení: 435/2015 - RM schvaluje vyčlenění částky 30.000 Kč z drobných investic na 

pořízení ruční pumpy vč. instalace do studny na pozemku parc. č. 3730/1, k. ú. 
Kuřim. 

Hlasováno 
Pro: 5 (D. Sukalovský, D. Holman, L. Ambrož, P. Ondrášek, J. Vlček). 
 
 
Z jednání odešla v 16:50 hod. Mgr. J. Viktorinová a dostavil se S. Bartoš – vedoucí odboru 
investičního. 
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11. Dodatek č. 3 k SOD na akci "Rekonstrukce komunikace ul. 
Bezručova čtvrť a ul. Na Zahrádkách v Kuřimi 
(Předkladatel: Mgr. Ing. Drago Sukalovský, zpracovatel: Radka Svobodová, Stanislav Bartoš) 
 
Dne 16. 4. 2015 byla na stavbě provedena statická zatěžovací zkouška podloží dle ČSN 72 1006 
v úrovni zemní pláně, která nedosáhla požadovaného parametru a bylo proto nutné provést úpravu 
stávající zeminy pro dosažení požadované únosnosti aktivní zóny komunikace. 
Další vícepráce vznikly při odkopu větší kubatury zeminy v prostoru parkovacích stání, změny 
odvodnění uliční vpusti, zřízení nové uliční vpust, změna délek uličních vpustí, které byly v kolizi 
s plynovodem, oprava napojení zámkové dlažby, zrušení nefunkčních odlehčovacích komor 
v havarijním stavu objevených pod vozovkou, odbourání betonové podezdívky kanalizačních poklopů, 
zřízení vjezdu pro č. p. 766, který nebyl v PD, přemístění kameniva na meziskládku a pro zpětný 
zásyp (práce nebyly obsažené ve výkazu výměr). 
 
Z těchto důvodů navrhujeme prodloužení termínu dokončení stavby o 7 kalendářních dnů, tj. do 9. 8. 
2015. 
 
Přílohy: A - dodatek č. 3 
 
Diskuse: 
P. Ondrášek – žádá uvést na webu v přehledu investičních akcí prodloužený termín. 
 
Přijaté usnesení: 436/2015 - RM souhlasí s uzavřením dodatku č. 3 smlouvy o dílo na veřejnou 

zakázku s názvem „Rekonstrukce komunikace ul. Bezručova čtvrť a ul. Na 
Zahrádkách v Kuřimi“ se společností TOPSTAV s.r.o., se sídlem Vranovská 95, 
614 00 Brno na prodloužení termínu dokončení do 9. 8. 2015. 

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

12. Studie dopravy v klidu pro oblast ul. Otevřená, Wolkerova, 
Příční, Nová v Kuřimi 
(Předkladatel: Mgr. Ing. Drago Sukalovský, zpracovatel: Radka Svobodová, Stanislav Bartoš) 
 
Rada města uložila odboru investičnímu zpracovat studii dopravy v klidu (parkování) pro oblast ul. 
Otevřená, Wolkerova, Příční, Nová. 
Ing. Jiří Jarolím předložil nabídku na výše uvedenou studii, jejíž rozsah je stanoven dle aktuálních 
informací a požadavků ve výši 32.670 Kč včetně DPH. 
 
Přílohy: A - cenová nabídka-Studie dopravy v klidu 
 
Diskuse: 
J. Vlček – je nutné toto řešit. Auta stojí od pizzerie La Bocca až k restauraci u Kozla. Auto, které 
najíždí do ul. Otevřená z ul. Legionářská, se v těchto místech může potkat s auty v protisměru a jsou 
zde velké komplikace. 
L. Ambrož – chce být u jednání s projektantem. 
D. Holman – také se chce zúčastnit kontrolního dne. 
 
Přijaté usnesení: 437/2015 - RM schvaluje vyčlenění částky 32.670 Kč včetně DPH na Studii 

dopravy v klidu (parkování) pro oblast ul. Otevřená, Wolkerova, Příční, Nová 
v Kuřimi, zpracovatel Ing. Jiří Bajer, Venhudova 25, 613 00 Brno z ORG 1 008 000 
000 Studie a projekty. 

Hlasováno 
Pro: 5 (D. Sukalovský, D. Holman, L. Ambrož, P. Ondrášek, J. Vlček). 
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13. Žádost o souhlas s vyřazením nepotřebného majetku ZŠ 
Tyršova 
(Předkladatel: PaedDr. David Holman, zpracovatel: Mgr. Hana Němcová) 
 
Ředitel Základní školy Kuřim, Tyršova 1255, okres Brno-venkov, příspěvkové organizace Mgr. 
Stanislav Plchot požádal RM o souhlas s vyřazením nepotřebného majetku (vizte příloha A). 
 
Přílohy: A - žádost o vyřazení majetku 
 
Přijaté usnesení: 438/2015 - RM souhlasí s vyřazením nepotřebného majetku Základní školy Kuřim, 

Tyršova 1255, okres Brno - venkov, příspěvkové organizace dle seznamu. 
Hlasováno 
Pro: 5 (D. Sukalovský, D. Holman, L. Ambrož, P. Ondrášek, J. Vlček). 
 
 
 

14. Žádost o souhlas s čerpáním IF ZŠ Tyršova 
(Předkladatel: PaedDr. David Holman, zpracovatel: Mgr. Hana Němcová) 
 
Ředitel Základní školy Kuřim, Tyršova 1255, okres Brno-venkov, příspěvkové organizace Mgr. 
Stanislav Plchot požádal, dle § 31 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních 
rozpočtů, v platném znění, o schválení čerpání prostředků z investičního fondu školy ve výši 
150.574 Kč (příloha A) na pokrytí akcí: 

- oprava podlahové krytiny v učebně v budově Tyršova - 66.148 Kč 
- oprava podlahové krytiny v učebně pracovního vyučování v budově Komenského - 45.836 Kč 
- výměna nevyhovujícího osvětlení v učebně v budově Tyršova - 38.590 Kč 

 
Na základě poptávky, byly doručeny cenové nabídky firem, z nich vychází požadovaná výše čerpání 
IF (příloha A). 
Stav investičního fondu Základní školy Kuřim, Tyršova 1255, okres Brno-venkov, příspěvkové 
organizace ke dni 20. 7. 2015 je 690.533,38 Kč (již schváleny opravy v částce 439.954 Kč). 
 
Přílohy: A - žádost o čerpání IF 
 
Přijaté usnesení: 439/2015 - RM souhlasí s čerpáním prostředků z investičního fondu Základní 

školy Kuřim, Tyršova 1255, okres Brno - venkov, příspěvkové organizace ve výši 
150.574 Kč, dle žádosti. 

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

15. Výběr poskytovatele telekomunikačních služeb 
(Předkladatel: Mgr. Ing. Drago Sukalovský, zpracovatel: Mgr. Radim Novák, DiS., Marek Svoboda) 
 
Na vyhlášenou výzvu schválenou RM dne 1. 7. 2015 pod č. usnesení 378/2015 reagovaly celkem dvě 
společnosti - Vodafone Czech Republic a.s. a O2 Czech Republic, a.s. Výběrová komise na základě 
předložených nabídek navrhuje uzavření smluv s vítězným uchazečem, kterým je pro obě části O2 
Czech Republic, a.s., se sídlem Za Brumlovkou 266/2, 140 22 Praha 4. 
Vítězný uchazeč nabídl uzavření smlouvy na dobu 26 měsíců (proti původně plánovaným 24 
měsícům), za které nabízí navíc tarif Internet v mobilu L (3 GB) za 130 Kč bez DPH za měsíc 
a poskytnutí HW banky na nákup telefonů bez omezení pouze na značky Samsung a Apple. 
Současná dotace na nákup mobilních telefonů činí 20 % z celkové ceny, při uzavření smlouvy na 26 
měsíců, by dotace na nákup mobilních telefonů činila 100 % ceny. 
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Přílohy: A - protokol o otevírání obálek 
B - zpráva o posouzení a hodnocení nabídek 

 
Přijaté usnesení: 440/2015 - RM souhlasí s výsledkem hodnocení uvedeným ve zprávě 

o posouzení a hodnocení nabídek na zakázku Výběr poskytovatele 
telekomunikačních služeb a souhlasí s uzavřením smluv o poskytování 
telekomunikačních služeb se společností O2 Czech Republic, a.s., se sídlem Za 
Brumlovkou 266/2, 140 22 Praha 4, IČ 60193336, v celkové hodnotě 1.071.845,40 
Kč na dobu 26 měsíců zahrnující i ostatní organizace města. 

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

16. Projednání stavebního záměru půdní vestavby 
(Předkladatel: PaedDr. David Holman, zpracovatel: Petra Glosová) 
 
Přílohy: A - projednání stavebního záměru půdní vestavby 
 
Přijaté usnesení: 441/2015 - RM ruší část usnesení RM č. 401/2015 v bodě 3 (o variantě střešního 

vikýře půdní vestavby Jungmannova 1153) a souhlasí s řešením dle návrhu 
žadatele ve variantě s horizontálním vikýřem. 

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

17. Výsledky hospodaření k 30. 6. 2015 
(Předkladatel: Mgr. Ing. Drago Sukalovský, zpracovatel: Ing. Aleš Varmužka) 
 
V příloze jsou předkládány výsledky hospodaření města k 30. 6. 2015. 
 
Příjmy města po konsolidaci ke dni 30. 6. 2015 činily 115.699.805,94 Kč, výdaje města po konsolidaci 
činily 84.735.233,63 Kč. Hospodářský výsledek k tomuto datu tedy činí nezaokrouhleně + 
30.964.572,31 Kč. 
 
Hospodaření s rozpočtovými prostředky probíhá dle schváleného a následně upraveného rozpočtu 
a je za 1. pololetí roku 2015 vzhledem k rozpočtu města v konsolidovaném stavu, s příjmy 
převyšujícími výdaje. 
 
Příjmy: 
Příjmová stránka rozpočtu je plněna z 49 %. Daňové příjmy se plní ve srovnání s rokem 2014 hůře, 
výběr je za 1. pololetí nižší o cca 1 mil. Kč a to především díky poklesu výběru DPH. Dle sdělení MF 
by se měl výběr daní ve druhém pololetí zlepšit. 
 
Výdaje: 
Výdajová stránka rozpočtu je plněna ze 26 % a je ovlivněna čerpáním především u „investičních akcí“, 
které je na úrovni 10 % (nesouvisí s rozestavěností akcí, v rozpočtu je celá rekonstrukce KD,...), 
provozní výdaje jsou čerpány z 56 %, vizte podrobnější rozbory dle ORG. 
 
Přílohy: A - rozpočet - vyhodnocení 2q 
 
Přijaté usnesení: 442/2015 - RM bere na vědomí výsledky hospodaření města k 30. 6. 2015 

s přebytkem hospodaření ve výši 30.964.572,31 Kč a předkládá je na vědomí 
zastupitelstvu města. 

Hlasováno 
Pro: 5 (D. Sukalovský, D. Holman, L. Ambrož, P. Ondrášek, J. Vlček). 
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20. Žádost o přednostní přidělení bytu v Domě s pečovatelskou 
službou 
(Předkladatel: Mgr. Ing. Drago Sukalovský, zpracovatel: Mgr. Miloslava Bártová) 
 
V měsíci červenci 2015 se uvolní byty v Domě s pečovatelskou službou. Žádosti žadatelů o umístění 
v DPS byly projednány v komisi pro přidělování bytů v DPS Kuřim dne 27. 7. 2015. Komise 
doporučuje předloženému návrhu vyhovět. 
 
Přílohy: A - zápis komise 

B - zápis ze šetření 
C - pořadník DPS 

 
Přijaté usnesení: 443/2015 - RM schvaluje na základě návrhu komise pro přidělování bytů v Domě 

s pečovatelskou službou Kuřim přidělení bytu v DPS v červenci 2015 dle zápisu. 
Hlasováno 
Pro: 5 (D. Sukalovský, D. Holman, L. Ambrož, P. Ondrášek, J. Vlček). 
 
 
 

21. Příprava Místních akčních plánů vzdělávání v území 
Jihomoravského kraje (MAP) 
(Předkladatel: Mgr. Alena Zimmermannová, zpracovatel: Mgr. Alena Zimmermannová) 
 
Informace o MAS, historie: 
MAS - místní akční skupina, je to další cesta pro čerpání evropských dotací a sdružení místních 
aktivních podnikatelů, neziskových organizací a občanů. Místní akční skupina (dále MAS) je na 
politickém rozhodování nezávislým společenstvím občanů, neziskových organizací, soukromé 
podnikatelské sféry a veřejné správy (obcí, svazků obcí a institucí veřejného moci), které spolupracují 
na rozvoji venkova, zemědělství a získávání finanční podpory z EU a z národních programů, pro svůj 
region, metodou LEADER. Základním cílem MAS je zlepšování kvality života a životního prostředí ve 
venkovských oblastech. Jedním z nástrojů je také aktivní získávání a rozdělování dotačních 
prostředků. MAS postupují ve své činnosti a řízení dle metody LEADER. Metoda LEADER je 
založena na principu zdola-nahoru. Veškeré náměty a projekty by měly vycházet z myšlenek 
a podnětů místních venkovských subjektů a občanů, tedy zdola, nikoliv direktivně řízeny krajskou, 
státní nebo evropskou politickou mocí shora. V červnu roku 2012 byla v Kuřimi založena nová MAS 
s názvem „Brána Brněnska“. Kromě ustálení členské základny, výběru loga MAS, proběhlo i podání 
žádosti o dotaci ze SZIF (Státního zemědělského fondu) na Osvojování dovedností, podání žádosti ze 
SZIF z projektů spolupráce (další informace v článku Technické Mateřské školky) a žádost o dotaci na 
tvorbu ISÚ (Integrovaná strategie území) z JMK (Jihomoravského kraje). 
 
Adresa: 
MAS Brána Brněnska, o. s. 
Jungmannova 968, 664 34 
IČ:  22712372 
Založení:  7. 6. 2012 
 
Současné informace o dění v MAS: 
V průběhu jara 2015 pracovala MAS s mateřskými školami z celé MAS v projektu Technické školky. 
Projekt byl završen v měsíci květnu a červnu 2015 závěrečnou konferencí v Boskovicích 
a prezentacemi jednotlivých školek z celého projektu. Byl pořízen i krátký film o projektu vizte odkaz 
<http://branabrnenska.cz/> - přímo na hlavní stránce.  Koncem měsíce června odevzdala MAS na 
SZIF žádost o proplacení dotace související s tímto projektem. Dotaci ze SZIF obdrží MAS zřejmě do 
konce roku 2015. Následně proběhne i vyúčtování této dotace s městem Kuřim a s dalšími partnery 
v projektu. 
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Další projekt, kterého se MAS zúčastnila, byl projekt Místní akční skupiny jako platformy pro různé 
aktivity regionálního rozvoje. Projektu se účastnilo celkem 5 místních akčních skupin, z toho 3 místní 
akční skupiny, které mají zkušenosti z minulých plánovacích období. Smyslem projektu bylo získat 
zkušenosti s praktickým fungováním místních akčních skupin, například v oblasti vypisování výzev na 
dotace, hodnocením a výběrem projektů v rámci těchto výzev atd. V projektu jsme vydali stručnou 
informační brožurku, vizte odkaz <http://branabrnenska.cz/mistni-akcni-skupiny-jako-platformy-pro-
ruzne-aktivity-regionalniho-rozvoje/>. 
 
Nutná podmínka k tomu, aby samotná MAS mohla rozdělovat dotace za období 2014 -2020 je 
standardizace a schválení strategického plánu MAS (SCLLD - Strategie komunitně vedeného místního 
rozvoje). MAS zajistila zapsání svých nových stanov a orgánů MAS do rejstříku zapsaných spolků. 
MAS splnila i další podmínky MMR a SZIF, zveřejnění informací na webu, doložení ověřených podpisů 
všech členů výborů z MAS a další. Následně byla podána na SZIF žádost o schválení standardizace 
MAS. Během srpna 2015 budou k dispozici připomínky ze SZIF. 
 
MAS Brána Brněnska se podařilo dostat se mezi 50 MAS, které mohly mít předběžně posouzenu 
kvalitu své SCLLD. Ministerstvo pro místní rozvoj si na tento projekt pozvalo externí firmu, která 
ohodnotila naši strategii průměrnou známkou 3,4 z možných 4. V červenci proběhlo jednání 
s ministerstvem a hodnotitelskou firmou, kde s manažery MAS ústně probírali obsah strategie 
a strategie byla hodnocena jako velmi dobrá ve srovnání s ostatními předanými strategiemi. 
V průběhu léta bude ještě SCLLD MAS Brána Brněnska dopracována a následně finálně odeslána na 
Ministerstvo pro místní rozvoj. 
 
Projekty MAS Brána Brněnska, z.s. 2013 - 2015 
 

Účel podpory  rok výše dotace 

v Kč 

výše dotace 

v % 

zdroj 

Získávání dovedností pro MAS Brána 

Brněnska 

2013 - 

2014 

500 000 100 SZIF 

Integrovaná strategie území  2014 50 000 50 JmK 

Technická pomoc  MMR 2014 362 990 100 MMR 

Technické školky  2014 1 516 230 90 SZIF 

Podpora MAS 2015 150 000 70 JmK 

MAS jako nástroj spolupráce obcí pro 

efektivní chod úřadů 

2014 - 

2015 

268 800 80 SMS 

 
Informace k MAP (Místním akčním plánům): 
 
Průběžná výzva na získání dotace pro vytvoření MAP bude vyhlášena v srpnu 2015 v rámci PO3 OP 
VVV. Oprávněnými žadateli budou obce s rozšířenou působností (ORP), svazky obcí (DSO, 
mikroregiony) či MAS. Žádosti bude možné podávat do konce roku 2016. Realizace projektů MAP 
bude probíhat vždy minimálně 12 a maximálně 24 měsíců, MAS výše spolufinancování 0 %, obce 
a DSO výše spolufinancování 5 %. 
MAP bude zpracován na období 1 roku. Územím pro zpracování MAP bude území ORP. Rozdělení 
území + žadatele MAP musí schválit Regionální stálá konference pro území Jihomoravského kraje 
(RSK JMK) - materiál bude připraven na její nejbližší zasedání (25. 9. 2015). 
Projekty MAP budou rozděleny do tří kategorií: preMAP, MAP a MAP+. To, zda bude na daném území 
zpracování preMAP nebo MAP si zvolí žadatel podle situace v území daného ORP (stavu fungování 
lokálních partnerství, komunikačních platforem apod.); MAS Brána Brněnska doporučuje pro ORP 
Kuřim kategorii MAP. 
 
 
Vyhlášení výzvy z MŠMT: 
datum vyhlášení výzvy: 17. 8. 2015 
datum zahájení příjmu žádostí o podporu: 30. 9. 2015 
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průběžné uzávěrky příjmu žádostí o podporu: 30. 10. 2015, 1. 2. 2016, 1. 5. 2016, 1. 8. 2016, 31. 12. 
2016 
 
V rámci zpracování MAP bude vytvořen řídící výbor (pro schvalování MAP) a pracovní skupiny 
(fyzické zpracování MAP). Odborným garantem MAP bude systémový projekt (metodická podpora 
zpracovatelům MAP - konzultace, poradenská činnost, vzdělávání, metodická pomoc při zpracování 
MAP) - v každém kraji vznik Metodického regionálního centra (řízené MŠMT). 
 
Pro čerpání dotací (škol) z IROP bude nutné vypracovat Strategický rámec MAP do roku 2020 (hlavní 
výstup preMAP). Žadatelé z území ORP, pro které nebude zpracován MAP, nebudou a priori 
vyloučeni z možnosti podávat projekty s finanční podporou OP VVV (individuální projekty koncepční, 
tematické partnerství a sítě, šablony), ale pro některé oblasti dotací bude nutné pro školy mít MAP 
vytvořen. 
 
MAP by měl být zpracováván zjednodušeně ve 2 základních krocích - 1) analýza území, stanovení 
potřeb a priorit a 2) rozpracování priorit do formy opatření (tj. jak dosáhnout kýženého stavu, resp. jak 
vyřešit problémy v daném území). 
 
Financování projektů MAP - uznatelné náklady projektu vzniknou od doby, kdy projekt projde fází 
přijatelnosti.  V rámci projektu - zjednodušené vykazování - pouze mzdové náklady + paušální max. 
40 % z těchto mezd jako uznatelné náklady (nebude vykazováno v monitorovacích zprávách, 
kontrolováno bude pouze při případných kontrolách na místě nebo při kontrole z MF). Příprava 
projektu není uznatelný náklad. Monitorovací období bude trvat 3 měsíce (zjednodušená forma 
vykazování výdajů). Nositelům projektu bude na realizaci projektu poskytnuta na počátku zálohová 
platba (předpokládá se 30 % nákladů). Dále proběhne seminář pro žadatele a příjemce v době 
vyhlášení výzev. U kategorie MAP je minimální dotace 1 mil. Kč a max. 4 mil. Kč. 
 
Pokud bude žadatelem o projekt MAP ORP musí zapojit 70 % škol na území  SOORP, jejichž je 
zřizovatelem + 70 % škol na území SO ORP, jejichž zřizovateli jsou jiné subjekty (soukromé školy, 
církevní školy, ZUŠ apod.). Pokud je žadatelem MAS nebo DSO/mikroregion musí být do projektu 
zapojeno 70 % škol na území ORP. Osloveny musí být všechny školy v ORP. 
 
Projektem bude podpořeno: 

· Vytvoření pracovního týmů (např. zaměstnanec MAS, zaměstnanec z ORP školství, pověřený 
radní, tajemník, ředitelé škol, učitelé ze škol, zaměstnanci z volnočasových aktivit, možnost 
zajištění místa asistenta pedagoga, školního psychologa, doučování dětí a další); 

· Režijní výdaje; 
 
Diskuse: 
D. Holman – žádá předložit tento materiál do dalšího jednání rady města. 
A. Zimmermannová – do 10. 8. 2015 musí město sdělit Krajskému úřadu, kdo toto bude řešit. 
 
Návrh usnesení: RM schvaluje zpracování MAP … 
 
 
 

23. Úprava fasády ZUŠ Kuřim - výběrové řízení 
(Předkladatel: PaedDr. David Holman, zpracovatel: PaedDr. David Holman) 
 
Předkládáme Radě města Kuřimi ke schválení zahájení zadávacího řízení na akci "Úprava fasády 
ZUŠ Kuřim". 
Přílohy: A - výzva ZUŠ fasáda 

B - krycí list nabídky 
C - výkaz výměr 
D - technická zpráva 
E - návrh SoD 
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Diskuse: 
D. Holman – výběrové řízení by vyhlásil znovu, ale je nutné vyčlenit další peníze. V rozpočtu je na tuto 
akci 500.000 Kč, ale z této částky se hradí i stínící technika. Peníze nebudou stačit. 
S. Bartoš – technologie, kterou navrhl arch. Palaščák je neznámá. 
J. Vlček – proč tuto technologii navrhuje? 
S. Bartoš – myslí si, že nebudeme muset opravovat vnitřek fasády, že pomocí puru vše zpevníme 
a ještě to bude dobře vypadat. Nyní máme dvě možnosti a to buď jít touto cestou, nebo počkat na 
případnou dotaci, kdy celý objekt zateplíme, vyměníme okna atd. 
L. Ambrož – odstraňme z fasády chemicky plíseň, zajistíme stínící techniku a natřeme fasádu. 
J. Vlček – v této chvíli nespěcháme, nemáme dotační titul. Navrhuje vyhlásit nové výběrové řízení, 
výsledky se schválit nemusí, pokud nebudeme s nabídkou spokojeni a pokud bude na podzim 
vyhlášena dotace, potom ji můžeme využít a realizovat rozšířenou verzi včetně nových oken. 
 
Přijaté usnesení: 444/2015 - RM schvaluje zadávací řízení na výběr dodavatele zakázky „Úprava 

fasády ZUŠ Kuřim“, schvaluje výzvu k podání nabídky na uvedenou akci 
a jmenuje členy a náhradníky hodnotící komise dle přílohy. 

Hlasováno 
Pro: 3 (D. Holman, P. Ondrášek, J. Vlček)  Zdrželi se: 2 (D. Sukalovský, L. Ambrož). 
 
D. Holman – žádá také chystat alternativu chemického ošetření, kdyby výběrové řízení zase nevyšlo. 
 
 
 

18. Rozpočtové opatření č. 10 
(Předkladatel: Mgr. Ing. Drago Sukalovský, zpracovatel: Ing. Aleš Varmužka) 
 
Odbor investiční a Městská knihovna žádají o následující rozpočtová opatření: 
 
1) odbor investiční 
- z důvodu požadavků dalších oprav komunikací a chodníků po městě (ul. U Stadionu, Na Královkách, 
Na Loučkách) žádáme o navýšení ORG 1 270 000 000 Opravy komunikací o 300.000 Kč. 
 
2) Městská knihovna 
- žádám o rozpočtové opatření pro kulturní dům. Rozpočet na rok 2015 počítal pouze s provozem na 
1. pololetí ve výši 692.000 Kč.  
Tato částka je k 30. 6. 2015 téměř vyčerpaná. 
Protože se také ve 2. pololetí budou hradit na KD energie a zákonné poplatky (stočné dešťová voda), 
bude nutné na toto období navýšit rozpočet asi o 500.000 Kč. 
Žádám RM o schválení navýšení rozpočtu ve výši 130.000 Kč. 
 
Rozpočtové opatření č. 10 
 
odd 22  ORG 1270 Opravy komunikací  + 300.000 Kč 
odd 33  ORG 9056 Kulturní dům  + 130.000 Kč 
odd 64  rezerva      - 430.000 Kč 
 
Diskuse: 
D. Holman – z rezervy odebrat 530.000 Kč, přidáváme 100.000 Kč na akci Oprava objektu ZUŠ – 
oprava fasády. 
Tzn.: 
akce ZUŠ fasáda + 100.000 Kč 
rezerva celkem  - 530.000 Kč 
 
Přijaté usnesení: 445/2015 - RM schvaluje rozpočtové opatření č. 10 k rozpočtu města na rok 2015, 

dle přílohy se změnou. 
Hlasováno 
Pro: 5 (D. Sukalovský, D. Holman, L. Ambrož, P. Ondrášek, J. Vlček). 
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24. Dodatek č. 1 k SOD Parkoviště Popkova Kuřim 
(Předkladatel: Mgr. Ing. Drago Sukalovský, zpracovatel: Ing. Dagmar Ševčíková) 
 
V rozpočtu města je na zakázku vyčleněna částka 750 000 Kč. Při realizaci stavby došlo k několika 
změnám projektu, které ovlivňují cenu zakázky. 
Na základě rozboru a posouzení zeminy na únosnost pláně bylo potřeba nahradit neúnosnou zeminu 
v tl. 20 cm štěrkodrtí. Dále bylo nutno upravit uložení obrub a dlažby v obratišti v návaznosti na 
stávající chodník u knihovny. Tím vznikly vícepráce, které byly vyčísleny na 48.917 Kč bez DPH. 
V důsledku požadavku OŽP na zachování vzrostlého smrku bylo upuštěno od kácení tohoto stromu 
a od provádění chodníku podél čela obratiště. Byly vyčísleny méněpráce ve výši 32.277 Kč. 
Předložený dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo tedy celkově navyšuje cenu díla o 16.640 bez DPH, tj. 
20.134 Kč vč. DPH. Cena díla celkem podle dodatku č. 1 SOD je 488.085 Kč včetně DPH. 
OI doporučuje radě města souhlasit s uzavřením Dodatku č. 1 ke Smlouvě o dílo č. 2015/D/0030. 
 
Přílohy: A - návrh dodatku č. 1 

B - rozpočet VCP a MP 
 
Přijaté usnesení: 446/2015 - RM schvaluje uzavření Dodatku č. 1 ke Smlouvě o dílo č. 2015/D/0030 

se zhotovitelem zakázky „Parkoviště Popkova Kuřim“, Petrem Hradským. 
Hlasováno 
Pro: 5 (D. Sukalovský, D. Holman, L. Ambrož, P. Ondrášek, J. Vlček). 
 
 
 

26. Stanovení oddávajícího 
 
Přijaté usnesení: 447/2015 - RM pověřuje podle § 11a zákona č. 301/2000 Sb., o matrikách jménu 

a příjmení a o změně některých souvisejících zákonů, v platném znění, výkonem 
oddávajícího pro volební období 2014 - 2018 Bc. Jana Vlčka. 

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

22. Společný nákup silové elektřiny, zemního plynu pro rok 2016 
(Předkladatel: Mgr. Ing. Drago Sukalovský, zpracovatel: Mgr. Jana Viktorinová) 
 
Organizačně správní institut, o.p.s. (dále jen“ OSI“), IČ 01707060, se sídlem Lidická 718/77, Veveří, 
602 00 Brno, zast. Michalem Pummerem, ředitelem zaslal městu Kuřim návrh Smlouvy o spolupráci 
pro rok 2016, jejímž předmětem je především nákup silové elektřiny anebo zemního plynu pro rok 
2016 na Českomoravské komoditní burze Kladno spolu s dalšími subjekty - sdruženými zadavateli 
(zejména obcemi/městy a jejich podřízenými organizacemi a institucemi vykonávajícími veřejnou 
správu a jejich podřízenými organizacemi), kteří s OSI rovněž uzavřeli či uzavřou smlouvu 
o spolupráci, a to za účelem zajištění výběru nejvhodnějšího dodavatele silové elektřiny anebo 
zemního plynu. 
Město Kuřim a jeho organizace, které se společně účastnily projektu v roce 2015 - vizte tabulka. 
 
Společnost OSI realizuje nákup na komoditní burze prostřednictvím dohodce, který je oprávněn 
burzovní obchody zprostředkovávat. Projekt společných nákupů a tedy i činnost OSI je financován 
z grantů a dotací JMK. Město a jeho organizace by za zprostředkování burzovního obchodu hradilo 
pouze odměnu dohodce + burzovní poplatky. Platí, že každý ze sdružených zadavatelů (zájemce) by 
nesl poměrnou část nákladů spojených s realizací zajištění výběru dodavatele silové elektřiny anebo 
zemního plynu, kterými jsou odměna dohodci a poplatky dle poplatkového řádu Burzy za uzavřený 
burzovní obchod na příslušném burzovním shromáždění, když tyto náklady budou maximálně činit 
1,4% z celkového objemu uzavřeného burzovního obchodu na příslušném burzovním shromáždění + 
DPH v zákonné výši (tj. dosažená cena x předpokládané množství). 
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Tabulka jednotlivých odměn v loňském roce tvoří přílohu A tohoto materiálu. 
 
Dle vyjádření pana Pummera, ředitele OSI se loni podařilo nakoupit lepší ceny energií, nežli získalo 
např. město Brno pro své městské části. Na druhou stranu, pokud by se město Kuřim pohybovalo 
v cenách za odběr obou energií do 2 mil. Kč, mohlo by se pokusit získat dobrou cenu samo, tzv. 
napřímo a odměnu by ušetřilo. (Dle zák. o zadávání veř. zakázek mezi tzv. velké zakázky patří 
i zakázky podlimitní. Podlimitní veřejnou zakázkou se rozumí veřejná zakázka, jejíž předpokládaná 
hodnota nedosáhne v případě veřejné zakázky na dodávky nebo veřejné zakázky na služby 2.000.000 
Kč bez daně z přidané hodnoty). 
 
OMP v této souvislosti upozorňuje, že Wellness Kuřim s.r.o. zastoupené ing. Janem Sojkou uvažuje 
o samostatném nákupu energií. Navíc pokud nebude rozhodnuto jinak, ukončí KD svoji činnost 
k 11/2015, tudíž se nebude vytápět a dojde k nižšímu odběru energií za město jako celek. 
 
Přílohy: A - tabulka nákup energií 

B - smlouva 
C - odměny vyplacené Kuřim 2014 

 
Diskuse: 
D. Holman – telefonicky kontaktoval J. Sojku s dotazem, jaké jsou náklady za plyn/ rok ve wellness. 
J. Sojka – za plyn uhradí celkem 2.200.000 Kč. Nechce platit 40 tisíc Kč za to, že mu někdo vybere 
dodavatele, když si dodavatele umí sehnat sám. 
D. Sukalovský – vzhledem k tomu, že by bylo pro samotné wellness složité zajistit si účast na burze, 
budeme nákup soutěžit včetně společnosti wellness. 
 
Přijaté usnesení: 448/2015 - RM schvaluje uzavření Smlouvy o spolupráci s Organizačně správním 

institutem, o.p.s., IČ 01707060, se sídlem Lidická 718/77, Veveří, 602 00 Brno ve 
věci Společného nákupu silové elektřiny anebo zemního plynu pro rok 2016 na 
Českomoravské komoditní burze Kladno spolu s dalšími subjekty. 

Hlasováno 
Pro: 5 (D. Sukalovský, D. Holman, L. Ambrož, P. Ondrášek, J. Vlček). 
 
 
 
 
 
Starosta ukončil jednání RM v 17:56 hod. 
 
 
 
 
 
 
Mgr. Ing. Drago Sukalovský PaedDr. David Holman 
starosta města místostarosta 
 
 
 
 
 
Ověřovatel zápisu: Mgr. Ladislav Ambrož 
 
 
 
V Kuřimi dne 29. 7. 2015 
 
Zapsala: Petra Glosová 
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Materiály: 
1 Plnění usnesení Rady města Kuřimi ke dni 22. 7. 2015 
 1A - nesplněné úkoly do 22. 7. 2015 
2 Pověření OŽÚ 
3 RWE GasNet, s.r.o. – věcné břemeno pro stavbu „Rekonstrukce budovy Wolkerova 

1016/2, Kuřim – přeložka plynovodu“ 
 3A - situace 
 3B - situace 
 3C - smlouva 
4 AGROSTYL, spol. s r.o. – pacht pozemků k zemědělskému obhospodařování 
 4A - smlouva 
 4B - situace 
5 Pavel Škoda – žádost o prominutí nájemného 
 5A - žádost 
 5B - situace 
6 Pronájem nebytových prostor v KD Kuřim - záměry 
6/1 Pronájem nebytových prostor v KD Kuřim - záměry 
6/2 Pronájem nebytových prostor v KD Kuřim - záměry 
6/3 Pronájem nebytových prostor v KD Kuřim - záměry 
6/4 Pronájem nebytových prostor v KD Kuřim - záměry 
6/5 Pronájem nebytových prostor v KD Kuřim - záměry 
6/6 Pronájem nebytových prostor v KD Kuřim - záměry 
7 Pořadník č. 36 žadatelů o pronájem obecního bytu dle Pravidel města Kuřimi č. 1/2012 
 7A - pořadník č. 36 
8 Milan Votrubec – nájemní smlouva 
9 Ing. Peter Lacko – nájemní smlouva k nebytovému prostoru, ukončení stávajícího 

pronájmu dohodou 
 9A - nájemní smlouva 
 9B - dohoda o ukončení nájemní smlouvy 
9/1 Ing. Peter Lacko – nájemní smlouva k nebytovému prostoru, ukončení stávajícího 

pronájmu dohodou 
10 Schválení dalších členů Bytového družstva Sv. Ján Kuřim, družstvo 
11 Dodatek č. 3 k SOD na akci "Rekonstrukce komunikace ul. Bezručova čtvrť a ul. Na 

Zahrádkách v Kuřimi 
 11A - dodatek č. 3 
12 Studie dopravy v klidu pro oblast ul. Otevřená, Wolkerova, Příční, Nová v Kuřimi 
 12A - cenová nabídka-Studie dopravy v klidu 
13 Žádost o souhlas s vyřazením nepotřebného majetku ZŠ Tyršova 
 13A - žádost o vyřazení majetku 
14 Žádost o souhlas s čerpáním IF ZŠ Tyršova 
 14A - žádost o čerpání IF + nabídky 
15 Výběr poskytovatele telekomunikačních služeb 
 15A - protokol o otevírání obálek 
 15B - zpráva o posouzení a hodnocení nabídek 
16 Projednání stavebního záměru půdní vestavby 
 16A - projednání stavebního záměru půdní vestavby  
17 Výsledky hospodaření k 30. 6. 2015 
 17A - rozpočet - vyhodnocení 2q 
18 Rozpočtové opatření č. 10 
19 Smlouva o nájmu nebytových prostor ZŠJ a Kabelová televize CZ s.r.o. 
 19A - smlouva 
20 Žádost o přednostní přidělení bytu v Domě s pečovatelskou službou 
 20A - zápis komise 
 20B - zápis ze šetření 
 20C - pořadník DPS 
21 Příprava Místních akčních plánů vzdělávání v území Jihomoravského kraje (MAP) 
22 Společný nákup silové elektřiny, zemního plynu pro rok 2016 
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 22A - tabulka nákup energií 
 22B - smlouva 
 22C - odměny vyplacené Kuřim 2014 
23 Úprava fasády ZUŠ Kuřim - výběrové řízení 
 23A - výzva ZUŠ fasáda 
 23B - krycí list nabídky 
 23C - výkaz výměr 
 23D - technická zpráva 
 23E - návrh SoD 
24 Dodatek č. 1 k SOD Parkoviště Popkova Kuřim 

24A - návrh dodatku č. 1 
24B - rozpočet VCP a MP 

25 Pořízení ruční pumpy z drobných investic 


