Zápis
ze schůze Rady města Kuřimi č. 4/2022 konané dne 16.02.2022
Přítomni:
Mgr. Ing. Drago Sukalovský – starosta
Ing. Petr Ondrášek, Mgr. Ladislav Ambrož, Ing. Jan Vlček, MSc., Ing. Milan Vlk – členové rady
Ing. Karel Torn, CSc. - tajemník úřadu.
Ověřovatel zápisu: Ing. Jan Vlček, MSc.
Starosta zahájil zasedání RM v 14:10 hodin, úvodem bylo přítomno 5 členů RM. RM je
usnášeníschopná.
Program:
1

Plnění usnesení Rady města Kuřimi ke dni 09.02.2022

2

Vnitřní směrnice S1/2022/RM Zadávání veřejných zakázek malého rozsahu

3

Realizace akce „Kuřim, Bezručova čtvrť - rekonstrukce kanalizace“ - návrh dodatku č. 1

4

Žádost o schválení odpisových plánů školských příspěvkových organizací

5

Žádost o schválení termínu a místa konání zápisu k povinné školndocházce na školní rok
2022/2023.

6

Žádost o souhlas s čerpáním FI ZŠJ.

7

Žádost o souhlas s čerpáním FI ZŠT.

8

Rekonstrukce zdroje tepla městského úřadu PD

9

Stavební úpravy mezi ZŠ Tyršova a TJ Sokol Kuřim - studie

10

Zápis komise ŽP ze dne 09.02.2022

11

Odpisový plán dlouhodobého majetku SKCK na rok 2022

12

Pojištění majetku města - dodatek č. 4

13

Různé

1. Plnění usnesení Rady města Kuřimi ke dni 09.02.2022
(Předkladatel: Ing. Karel Torn CSc., zpracovatel: Ing. Pavla Halouzková)
Zůstávají nesplněna usnesení, jejíž naplnění závisí na spolupráci s druhou stranou.
Odbor investiční žádá o prodloužení termínu plnění usnesení:
č. R/2021/0407 ze dne 29.10.2021
Důvodová zpráva:
Dohody byly ze strany města Kuřimi podepsány a zaslány k podpisu na MMB. Zatím zástupce OI
neobdržel originál zpět.
Z tohoto důvodu žádáme o prodloužení termínu plnění usnesení do 30.04.2022.
Přílohy:

A - plnění usnesení

1

Přijaté usnesení:

R/2022/058 - RM bere na vědomí plnění usnesení rady města Kuřimi ke dni
09.02.2022, prodlužuje termín plnění usnesení R/2021/0407 do 30.04.2022.

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

2. Vnitřní směrnice S1/2022/RM Zadávání veřejných zakázek malého rozsahu
(Předkladatel: Ing. Petr Ondrášek, zpracovatel: Ing. Silvie Ondrášková)
RM je předkládán návrh nové interní směrnice č. S1/2022/RM Zadávání veřejných zakázek malého
rozsahu. Tato směrnice vymezuje standardy postupů pro naplnění principů transparentnosti
a přiměřenosti procesu zadávání veřejných zakázek malého rozsahu (VZMR). Aktualizace reflektuje
metodická doporučení Ministerstva pro místní rozvoj České republiky pro zadávání veřejných zakázek
malého rozsahu a připomínky z jednání Kontrolního výboru Zastupitelstva města Kuřimi.
Implementace změn má za cíl zvýšit efektivitu řízení zakázek, jistotu zadavatele ohledně správnosti
vlastních postupů, srozumitelnost pro externí subjekty a důvěru v zadavatele ze strany veřejnosti.
Znění návrhu směrnice bylo projednáno s vedoucími odboru investičního a finančního.
Směrnice byla městem Kuřim naposledy aktualizována v roce 2019. V návrhu je nově zapracováno
rozdělení prací a služeb do kategorií, jsou zvýšeny některé finanční limity a je rozlišeno, zda je možné
využít otevřenou nebo uzavřenou výzvu zadání veřejné zakázky. Směrnice u všech zakázek na
dodávky a služby nad 200.000 Kč bez DPH a stavení práce nad 500.000 Kč bez DPH dává povinnost
zadávat a evidovat tyto zakázky prostřednictvím elektronického nástroje (NEN). Centralizace zadávání
VZMR s využitím NEN má za cíl lepší kontrolu a zvýšení přehlednosti a efektivity řízení procesu.
U vyšších limitů zachovává možnost uzavřené nebo otevřené výzvy. Metodika MMR předpokládá, že
uzavřená výzva je vhodným postupem pro zakázky s hodnotou do 1.000.000 Kč, zatímco otevřenou
výzvu je vhodné použít pro zakázky až do limitu pro veřejné zakázky malého rozsahu (2 mil., resp.
6 mil. Kč). Zadavatel by v případě volby mezi otevřenou a uzavřenou výzvou měl vybrat správný
postup po dohodě odpovědného pracovníka městského úřadu s příslušným členem rady města,
případně je u vyššího limitu ponecháno rozhodnutí na radě města.
Soutěž mezi konkurenty by měla přinést zadavateli významnou přidanou hodnotu. Rozhodujícím
bodem při volbě mezi přímou nebo uzavřenou výzvou je ekonomická efektivita postupu zadání.
V případě, že je zadavatel schopen zajistit dostatečnou kvalitu prostou volbou uchazečů, může se
jednat o efektivnější postup. Důvodem pro uzavřenou výzvu nesmí být ale preference místních firem,
to odporuje principu nediskriminace. Základním požadavkem metodiky na uzavřenou výzvu je
oslovení minimálně 3 dodavatelů a zajištění jejich občasné rotace.
V souladu se zákonem o zadávání veřejných zakázek se povinnost uplatňovat pravidlo, že zadavatel
při výběru postupu zohlední následující principy: transparentnost, efektivnost postupu a administrativní
náročnost a hospodárnost.
Přílohy:

2022_S1_RM_SMĚRNICE O ZADÁVÁNÍ VZMR_v4_FINAL_zapracované
připomínky2OI

Přijaté usnesení: R/2022/059 - RM schvaluje interní směrnici Rady města Kuřimi č. S1/2022/RM
Zadávání veřejných zakázek malého rozsahu s účinností od 17.02.2022.
Hlasováno
Pro: 5 (D. Sukalovský, P. Ondrášek, J. Vlček, L. Ambrož, M. Vlk).

3. Realizace akce „Kuřim, Bezručova čtvrť - rekonstrukce kanalizace“ - návrh
dodatku č. 1
(Předkladatel: Ing. Jan Vlček, MSc., zpracovatel: Ing. Pavla Kubová)
Název akce:
Evidenční číslo zakázky:
Veřejná zakázka:

„Kuřim, Bezručova čtvrť - rekonstrukce kanalizace“
VZ-OI-2021-004
sektorová na stavební práce

2

Předkládáme Radě města Kuřimi ke schválení návrh dodatku č. 1, Smlouvy o dílo č. 2021/D/0083,
uzavřené se společností Inženýrské stavby Brno, spol. s. r. o., se sídlem Hudcova 588/70b, 621 00
Brno, IČO 41601645, spočívající ve:
vícepracích
V rámci realizace objektu SO 01 Kanalizace bylo při výkopových pracích nalezeno staré ocelové
plynovodní potrubí DN300, které kolidovalo s trasou kanalizace a bránilo ve výkopových pracích,
a v místě průjezdu pod domem vcházelo do ocelové chráničky. Potrubí bude potřeba ručně odstranit.
Dále při výkopu koncové jámy protlaku byla objevena železobetonová deska v místě průjezdu pod
domem, která brání odkopu zeminy až na stávající potrubí, proto ji je nutno vybourat a odhalit stávající
potrubí.
Po odhalení potrubí v koncové šachtě bylo zjištěno, že trasa stávajícího potrubí neodpovídá průběhu
trasy v PD a koliduje s návrhovou trasou kanalizace. To má za následek, že navrhovaná metoda
protlaku kameninové roury kanalizace není možná z důvodu kolize vrtné hlavy a stávajícího
betonového potrubí, což by zapříčinilo zaseknutí vrtné hlavy a nemožnost dále pokračovat. Proto byla
navržena metoda zatažení chráničky DN800 s ručním výkopem zeminy a následným položením
kameninového potrubí kanalizace DN300. Vzniklý prostor mezi chráničkou DN800 a kameninovým
potrubím DN300 bude zalit cementopopílkovou suspenzí.
méněpracích
Již zmiňovaná změna technologie - protlak kameninovou troubou v průjezdu.
Bourání betonové desky
Demontáž stávajícího plynovodního potrubí
Protlak - zatažení chráničky
Protlak - kameninovou troubou
Celkem

7.770,18 Kč bez DPH
10.562,41 Kč bez DPH
527.220,45 Kč bez DPH
- 422.752,98 Kč bez DPH
122.800,06 Kč bez DPH

Zastupitelstvo města Kuřimi schválilo v roce 2021 zahájení realizace investiční akce. Dne 18.08.2021
schválila Rada města Kuřimi uzavření Smlouvy o dílo se společností Inženýrské stavby Brno, spol.,
s. r. o. ve výši 5.255.192 Kč bez DPH. Stavební práce byly zahájeny dne 13.09.2021. Předpokládané
dokončení prací je stanoveno dle Smlouvy o dílo do 180 kalendářních dní od předání staveniště.
Náklady za realizaci výše uvedené akce budou čerpány z ORG 1358000000 "Ul. Bezručova rekonstrukce kanalizace".
Přílohy:

A - návrh dodatku
B - návrh rozpočtu

Přijaté usnesení: R/2022/060 - RM schvaluje uzavření Dodatku č. 1 ke Smlouvě o dílo
č. 2021/D/0083 na sektorovou zakázku s názvem akce „Kuřim, Bezručova čtvrť rekonstrukce kanalizace“ se společností Inženýrské stavby Brno, spol., s. r. o.,
se sídlem Hudcova 588/70b, 621 00 Brno, IČO 41601645, kterým se navyšuje
smluvní cena o 122.800,06 Kč bez DPH, a to na 5.377.992,06 Kč bez DPH.
Změny spočívají ve změně technologie protlaku, demontáži části stávajícího
plynovodního potrubí a bourání betonové desky.
Hlasováno
Pro: 5 (D. Sukalovský, P. Ondrášek, J. Vlček, L. Ambrož, M. Vlk).

4. Žádost o schválení odpisových plánů školských příspěvkových organizací
(Předkladatel: Ing. Petr Ondrášek, zpracovatel: Mgr. Hana Němcová)
Ředitelka Mateřské školy Kuřim, okres Brno – venkov, příspěvkové organizace, Mgr. Lenka Novotná,
ředitelka Základní školy Kuřim, Tyršova 1255, okres Brno – venkov, příspěvkové organizace, Mgr. Bc.
Hana Kočevová a ředitel Základní školy, Kuřim, okres Brno – venkov, příspěvkové organizace, Mgr.
Richard Mach, požádali Radu města Kuřimi o schválení odpisových plánu příspěvkových organizací
na rok 2022 (viz přílohy A¹, A², A³, B¹, B², B³).
Přílohy:

A - MŠZ - ŽÁDOST O SCHVÁLENÍ OP NA ROK 2022
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B - MŠZ - ODPISOVÝ PLÁN NA ROK 2022, příloha č. 1
C - ZŠJ - ŽÁDOST O SCHVÁLENÍ OP NA ROK 2022
D - ZŠJ - ODPISOVÝ PLÁN NA ROK 2022, příloha č. 1
E - ZŠT - ŽÁDOST O SCHVÁLENÍ OP NA ROK 2022
F - ZŠT - ODPISOVÝ PLÁN NA ROK 2022, příloha č. 1
Diskuze:
D. Sukalovský - bude hlasováno o obou usneseních současně.
Přijaté usnesení: R/2022/061 - RM schvaluje odpisový plán Mateřské školy Kuřim, Zborovská
887, okres Brno – venkov, příspěvkové organizace na rok 2022 dle návrhu.
Přijaté usnesení: R/2022/062 - RM schvaluje odpisový plán Základní školy, Kuřim, Jungmannova
813, okres Brno – venkov, příspěvkové organizace na rok 2022 dle návrhu.
Přijaté usnesení: R/2022/063 - RM schvaluje odpisový plán Základní školy Kuřim, Tyršova 1255,
okres Brno – venkov, příspěvkové organizace na rok 2022 dle návrhu.
Hlasováno
Pro: 5 (D. Sukalovský, P. Ondrášek, J. Vlček, L. Ambrož, M. Vlk).

5. Žádost o schválení termínu a místa konání zápisu k povinné školndocházce
na školní rok 2022/2023.
(Předkladatel: Ing. Petr Ondrášek, zpracovatel: Mgr. Hana Němcová)
Dle § 36 odst. 4 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném
a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů, se zápis žáků k povinné školní
docházce musí konat v době od 01.04. do 30.04. (dříve od 15.01. do 15.02.). V této době je zákonný
zástupce dítěte povinen ho přihlásit k povinné školní docházce jinak se dopouští přestupku. Ředitel
základní školy musí požádat zřizovatele o souhlas s termínem a místem konání zápisu k povinné
školní docházce. Z toho důvodu ředitelé obou kuřimských základních škol, Mgr. Richard Mach a Mgr.
Bc. Hana Kočevová, požádali Radu města Kuřimi o výše zmiňovaný souhlas.
1.Základní škola, Kuřim, Jungmannova 813, okres Brno – venkov, příspěvková organizace:
Termín konání zápisu:
25.04. – 28.04.2022
Místo konání zápisu:
budova školy na ulici Jungmannova 813/5, 664 34 Kuřim
Čas:
od 14:00 do 18:00 hodin
Způsob:
prezenčně, k zápisu bude využit rezervační systém
Rezervační systém a administrativní systém bude spuštěn od 01.04.2022 do 20.04.2022 včetně.
V případě žádosti o odložení povinné školní docházky doloží zákonní zástupci doporučení SPC
a pediatra.
2.Základní škola Kuřim, Tyršova 1255, okres Brno – venkov, příspěvková organizace:
V závislosti na aktuální epidemiologické situaci navrhuje ředitelka školy zákonným zástupcům dětí dvě
varianty zápisu.
1.Termín konání zápisu:
08.04. a 09.04.2022
2.Místo konání zápisu:
budova školy na ulici Komenského 511/40, 664 34 Kuřim
Čas:
08.04.2022 od 14:00 do 18:00 hodin
09.04.2022 od 09:00 do 14:00 hodin
Způsob:
prezenčně, k zápisu bude využit rezervační systém.
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2.Termín konání zápisu:
01.04.2022 – 30.04.2022
Způsob:
distančně (elektronické, písemné nebo osobní doručení „Žádosti
o přijetí k povinné školní docházce“, kopie rodného listu žáka, souhlasu se zpracováním osobních
údajů žáka, případně „Žádosti o odložení povinné školní docházky“).
V případě žádosti o odložení povinné školní docházky budou do školy pozváni k pohovoru
a vyhodnocení žáci a jejich zákonní zástupci žádající o odklad.
O podmínkách přijetí (trvalé bydliště, spádovost, jak žádat o odklad atd.) budou zákonní zástupci žáků
včas informováni způsobem v místě obvyklým, např. webové stránky školy, kuřimská informační
média, písemně.
V případě vyššího počtu zapisovaných žáků, než je možné do dané základní školy přijmout, je
v kompetenci ředitele školy stanovit kritéria přijímání.
Přílohy:

A - ZŠJ - žádost o schválení termínu a místa zápisu 2022-2023
B - ZŠT - ŽÁDOST O SCHVÁLENÍ TERMÍNU A MÍSTA KONÁNÍ ZÁPISU 2022-2023

Diskuze:
D. Sukalovský - bude hlasováno o obou usneseních současně.
Přijaté usnesení: R/2022/064 - RM souhlasí s termínem a místem konání zápisu žáků k povinné
školní docházce do Základní školy, Kuřim, Jungmannova 813, okres Brno –
venkov, příspěvkové organizace na školní rok 2022/2023 dle žádosti.
Přijaté usnesení: R/2022/065 - RM souhlasí s termínem a místem konání zápisu žáků k povinné
školní docházce do Základní školy Kuřim, Tyršova 1255, okres Brno – venkov,
příspěvkové organizace na školní rok 2022/2023 dle žádosti.
Hlasováno
Pro: 5 (D. Sukalovský, P. Ondrášek, J. Vlček, L. Ambrož, M. Vlk).

6. Žádost o souhlas s čerpáním FI ZŠJ.
(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
545.000 Kč za účelem financování nákupu a montáže uzamykatelných bran, které budou součástí
oplocení areálu školního hřiště. Jedna brána nahradí současnou bránu u vjezdu na školní hřiště
z ulice Jungmannova, druhá brána bude uzavírat vstup do areálu školy u nové budovy z ulice
Otevřená (viz příloha A).
Aby mohlo být vyhlášeno výběrové řízení na dodavatele, je třeba předběžně uvolnit odhadovanou
částku z fondu investic školy.
Stav fondu investic Základní školy, Kuřim, Jungmannova 813, okres Brno-venkov, příspěvkové
organizace ke dni 31.12.2021 je 2.991.279,17 Kč.
Přílohy:

A - ZŠJ - žádost o souhlas s čerpáním FI, brány

Přijaté usnesení:

R/2022/066 - RM souhlasí s čerpáním prostředků z fondu investic Základní školy,
Kuřim, Jungmannova 813, okres Brno – venkov, příspěvkové organizace, sídlo
Jungmannova 813/5, 664 34 Kuřim, IČO 70988285 ve výši 545.000 Kč dle žádosti.

Hlasováno
Pro: 5 (D. Sukalovský, P. Ondrášek, J. Vlček, L. Ambrož, M. Vlk).
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7. Žádost o souhlas s čerpáním FI ZŠT.
(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 souhlas s čerpáním prostředků z fondu investic školy ve výši
40.000 Kč za účelem financování havarijní opravy elektroinstalace na chodbě školy a dokončení
oprav ve služebním bytě (žádost viz příloha A, cenové nabídky viz příloha B). Stav fondu investic
Základní školy Kuřim, Tyršova 1255, okres Brno-venkov, příspěvkové organizace ke dni 31.12.2021 je
932.897,85 Kč.
Přílohy:

A - ZŠT - žádost o čerpání FI
B - ZŠT - příloha k žádosti o čerpání FI

Přijaté usnesení:

R/2022/067 - RM souhlasí s čerpáním prostředků z fondu investic Základní školy
Kuřim, Tyršova 1255, okres Brno – venkov, příspěvkové organizace, sídlo Tyršova
1255/56, 664 34 Kuřim, IČO 49457888 ve výši 40.000 Kč dle žádosti.

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

8. Rekonstrukce zdroje tepla městského úřadu PD
(Předkladatel: Mgr. Ing. Drago Sukalovský, zpracovatel: Ing. Renata Havlová)
Název (předmět) zakázky:
„Rekonstrukce zdroje tepla MěÚ – PD“
Zajišťující odbor (ZO):
odbor investiční (dále „OI“)
V dnešní době mají kotle instalované v kotelně na radnici MěÚ díky svému stáří a opotřebení nízkou
účinnost, náhradní díly na ně jsou prakticky k nesehnání. Z tohoto důvodu jsme pozvali projektanty,
abychom řešili reorganizování celé kotelny. Projektová dokumentace (dále „PD“) bude řešit návrh
zdroje tepla objektu (plynové kondenzační kotle) včetně nového ohřívače teplé vody s veškerým
strojním vybavením strojovny tepelné soustavy, topných větví, expanze a doplňovacího zařízení,
kompletní úpravy vnitřních povrchů prostor kotelny – výmalby, nová povrchová úprava podlahy,
odbourání betonových soklů, nátěr ocelového schodiště, redukce stávajících nepoužívaných rozvodů,
rozpočet a slepý rozpočet RTS 2022.
Celkové náklady na zpracování PD činí 93.500 Kč bez DPH (tj. 113.135 Kč vč. DPH). Pro uzavření
smluvního vztahu se společností TPS PROJEKT, s. r. o., Havlíčkova 20, 6002 00 Brno, IČO 06701094
žádáme o vyčlenění částky z ORG 1008 000 000 „Studie a projekty“.
Přijaté usnesení: R/2022/068 - RM schvaluje vyčlenění částky ve výši 113.135 Kč z ORG 1008
000 000 „Studie a projekty“ na akci „Rekonstrukce zdroje tepla městského úřadu
PD“
Hlasováno
Pro: 5 (D. Sukalovský, P. Ondrášek, J. Vlček, L. Ambrož, M. Vlk).

9. Stavební úpravy mezi ZŠ Tyršova a TJ Sokol Kuřim - studie
(Předkladatel: Ing. Petr Ondrášek, zpracovatel: Ing. Renata Havlová)
Název (předmět) zakázky:
„Stavební úpravy mezi ZŠ Tyršova a TJ Sokol Kuřim - studie“
Evidenční číslo v knize zakázek: II-OI-2021-009
Zajišťující odbor (ZO):
odbor investiční (dále „OI“)
Rada města Kuřimi schválila dne 13.10.2021 usnesením č. R/2021/0395 vyčlenění částky 183.291 Kč
z ORG 1008 000 000 – Studie a projekty na „Stavební úpravy mezi ZŠ Tyršova a TJ Sokol Kuřim –
6

studie“. Z důvodu částečné fakturace 61.096,95 Kč v roce 2021 žádá OI Radu města Kuřimi
o vyčlenění zbývající částky 122.194,05 Kč z rozpočtu města pro rok 2022 z ORG 1008 000 000 –
Studie a projekty na dopracování studie.
Přijaté usnesení: R/2022/069 - RM schvaluje vyčlenění částky ve výši 122.194,05 Kč z ORG
1008 000 000 „Studie a projekty“ na akci „Stavební úpravy mezi ZŠ Tyršova a TJ
Sokol Kuřim - studie“
Hlasováno
Pro: 5 (D. Sukalovský, P. Ondrášek, J. Vlček, L. Ambrož, M. Vlk).

10. Zápis komise ŽP ze dne 09.02.2022
(Předkladatel: Ing. Petr Ondrášek, zpracovatel: Ing. Zuzana Svobodová)
V příloze předkládáme zápis Komise pro životní prostředí Rady města Kuřim ze dne 09.02.2022.
Přílohy:

A - zápis

Přijaté usnesení: R/2022/070 - RM bere na vědomí zápis komise pro životní prostředí ze dne
09.02.2022 v bodech 1, 2.1, 2.2 a 2.3 dle zápisu.
Hlasováno
Pro: 5 (D. Sukalovský, P. Ondrášek, J. Vlček, L. Ambrož, M. Vlk).

11. Odpisový plán dlouhodobého majetku SKCK na rok 2022
(Předkladatel: Mgr. Ing. Drago Sukalovský, zpracovatel: Bc. Kateřina Rovná)
Společenské a kulturní centrum Kuřim, náměstí Osvobození 902/1, 664 34 Kuřim, IČO 07577346
aktualizovalo odpisový plán dlouhodobého majetku na rok 2022.
Přijaté usnesení: R/2022/071 - RM schvaluje odpisový plán Společenského a kulturního centra
Kuřim, náměstí Osvobození 902/1, 664 34 Kuřim, IČO 07577346, na rok 2022.
Hlasováno
Pro: 5 (D. Sukalovský, P. Ondrášek, J. Vlček, L. Ambrož, M. Vlk).

12. Pojištění majetku města - dodatek č. 4
(Předkladatel: Mgr. Ing. Drago Sukalovský, zpracovatel: Ing. Aleš Varmužka)
V souvislosti s převzetím domu s pečovatelskou službou pod město Kuřim na ulici Zahradní bylo
poptáno pojištění tohoto domu u stávajícího pojistitele. Tímto dodatkem dochází k navýšení pojistné
částky u pojištěných nemovitostí o částku 150 mil. Kč. K datu účinnosti tohoto dodatku dojde zároveň
k vyjmutí tohoto objektu z pojistné smlouvy Centra sociálních služeb Kuřim. Alikvótní částka pojištění
z tohoto dodatku je od data 27.02. do 01.08. ve výši 10.511 Kč, k 01.08. se o tuto poměrnou část
navýší celoroční pojistné.
Návrh dodatku je v příloze.
Přílohy:

A - dodatek

Přijaté usnesení: R/2022/072 - RM schvaluje uzavření dodatku č. 4 k pojistné smlouvě na
pojištění majetku města s UNIQA pojišťovna, a. s., Evropská 136, 160 12 Praha
6, IČO 49240480.
Hlasováno
Pro: 5 (D. Sukalovský, P. Ondrášek, J. Vlček, L. Ambrož, M. Vlk).
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13. Různé
P. Ondrášek – informoval RM o výsledku výběrového řízení na investiční akci nového atletického
stadionu. Byly otevřeny obálky, kde byli 4 uchazeči, z toho jeden žadatel podal námitky k výběrovému
řízení.
J. Vlček - udělal průzkum ohledně propočtu úvěru Mikroregionu Kuřimka ohledně cyklostezky. V roce
2021 byla sazba na úrocích 0,84 %, roce 2022 předběžně 4,5 %. Výsledkem je výrazně vyšší úroková
sazba, která ovlivní částku, celého rozpočtu na Mikroregion. Dal podnět, zda by nebylo dobré doplatit
část úvěru z rezervy města.
Starosta ukončil jednání RM v 15:16 hodin.

Mgr. Ing. Drago Sukalovský
starosta města

Ing. Petr Ondrášek
1. místostarosta města

Ověřovatelé zápisu: Ing. Jan Vlček, MSc

V Kuřimi dne 21.02.2022
Zapsala: Ing. Pavla Halouzková
Materiály:
1
2
3

4

5

6
7

Plnění usnesení Rady města Kuřimi ke dni 09.02.2022
1A - plnění usnesení
Vnitřní směrnice S1/2022/RM Zadávání veřejných zakázek malého rozsahu
2A - 2022_S1_RM_SMĚRNICE O ZADÁVÁNÍ VZMR_v4_FINAL_zapracované připomínky2OI
Realizace akce „Kuřim, Bezručova čtvrť - rekonstrukce kanalizace“ - návrh dodatku č. 1
3A - návrh dodatku
3B - návrh rozpočtu
Žádost o schválení odpisových plánů školských příspěvkových organizací
4A - MŠZ - ŽÁDOST O SCHVÁLENÍ OP NA ROK 2022
4B - MŠZ - ODPISOVÝ PLÁN NA ROK 2022, příloha č. 1
4C - ZŠJ - ŽÁDOST O SCHVÁLENÍ OP NA ROK 2022
4D - ZŠJ - ODPISOVÝ PLÁN NA ROK 2022, příloha č. 1
4E - ZŠT - ŽÁDOST O SCHVÁLENÍ OP NA ROK 2022
4F - ZŠT - ODPISOVÝ PLÁN NA ROK 2022, příloha č. 1
Žádost o schválení termínu a místa konání zápisu k povinné školní docházce na školní
rok 2022/2023.
5A - ZŠJ - žádost o schválení termínu a místa zápisu 2022-2023
5B - ZŠT - ŽÁDOST O SCHVÁLENÍ TERMÍNU A MÍSTA KONÁNÍ ZÁPISU 2022-2023
Žádost o souhlas s čerpáním FI ZŠJ.
6A - ZŠJ - žádost o souhlas s čerpáním FI, brány
Žádost o souhlas s čerpáním FI ZŠT.
8

8
9
10
11
12
13

7A - ZŠT - žádost o čerpání FI
7B - ZŠT - příloha k žádosti o čerpání FI
Rekonstrukce zdroje tepla městského úřadu PD
Stavební úpravy mezi ZŠ Tyršova a TJ Sokol Kuřim - studie
Zápis komise ŽP ze dne 09.02.2022
10A - zápis_09_02_22
Odpisový plán dlouhodobého majetku SKCK na rok 2022
Pojištění majetku města - dodatek č. 4
12A - Mesto_Kurim_2738315489_dod_004
Různé
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