Zápis
ze schůze Rady města Kuřimi č. 8/2022 konané dne 02.03.2022
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. Milan Vlk
Starosta zahájil zasedání RM v 14:53 hodin, úvodem bylo přítomno 5 členů RM.
RM je usnášeníschopná.
Program:
1
Plnění usnesení Rady města Kuřimi ke dni 23.02.2022
2

Odkup systému MaR pro kotelnu budovy radnice Kuřim od p. Ing. Ivana Augustina

3

B. Bednář – žádost o snížení, prominutí nájmu za letní zahrádku u Hospůdky, Legionářská
1017

4

Reklama na silničním zábradlí

5

Sociální bydlení – zrušení usnesení, dohoda o ukončení nájemní smlouvy, přidělení bytu

6

Michal Šenk, Kuřim – smlouva o umístění stožáru

7

Dohoda o ukončení nájemní smlouvy a záměr na pronájem téhož pozemku

8

Pronájem části pozemku jako přídomní zahrady

9

Jihomoravský kraj – věcné břemeno u kruhového objezdu u OC Kaufland

10

Studie a projekty – Pumptrack, Kuřim – Podlesí

11

Výběrové řízení „Oprava povrchů místních komunikací v Kuřimi v roce 2022"

12

Město Kuřim - vybudování odborných učeben na ZŠ Jungmannova

13

Rekonstrukce střechy MŠ Brněnská

14

Veřejnoprávní smlouva - individuální dotace

15

Veřejnoprávní smlouva - individuální dotace

16

Žádost o povolení výjimky z počtu dětí v MŠZ

17

Kritéria přijímání k předškolnímu vzdělávání 2022/2023

18

Souhlas s termínem a místem konání zápisu do MŠZ.

19

Inventarizační zprávy za rok 2021 školských příspěvkových organizací.

20

Žádost o souhlas s přerušením provozu MŠZ

21

Rozhodnutí o přidělení zakázky Centra technických služeb Kuřim, s. r. o.

22

Vyřazení majetku Centra sociálních služeb Kuřim

23

Odpisový plán dlouhodobého majetku CSS Kuřim na rok 2022

24

Poskytnutí finančního příspěvku

25

Uzavření dodatku č. 1 k Rámcové kupní smlouvě
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26

Dodatek č. 2 ke smlouvě o hudebním vystoupení - THE PEOPLE music, s. r. o.

27

Výpůjčka vozidla pro humanitární pomoc uprchlíkům z Ukrajiny

28

Návrh na personální posílení OI

29

Různé

1. Plnění usnesení Rady města Kuřimi ke dni 23.02.2022
(Předkladatel: Ing. Karel Torn CSc., zpracovatel: Ing. Pavla Halouzková)
Zůstávají nesplněna usnesení, jejíž naplnění závisí na spolupráci s druhou stranou.
Přijaté usnesení: R/2022/081 - RM bere na vědomí plnění usnesení Rady města Kuřimi ke dni
23.02.2022.
Hlasováno
Pro: 5 (D. Sukalovský, P. Ondrášek, J. Vlček, L. Ambrož, M. Vlk).

2. Odkup systému MaR pro kotelnu budovy radnice Kuřim od p. Ing. Ivana
Augustina
(Předkladatel: Mgr. Ing. Drago Sukalovský, zpracovatel: Ester Veselovská, DiS.)
RM schválila dne 01.12.2021 usnesení č. R/2021/0441: 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.
RM schválila dne 15.12.2021 usnesení č. R/2021/0485: uzavření Smlouvy o dodávkách a odběru
tepla pro budovu Městského úřadu Kuřim s panem Ing. Ivanem Augustinem, Malinského 849, 582 22
Přibyslav, IČO 10114751, ve věci zajištění dodávky tepelné energie včetně servisu a údržby zdrojů ke
dni 01.01.2022.
V době řešení změny provozovatele kotelny radnice nabídla Společnost REGO, s. r. o., městu
k odkoupení stávající Systém řízení měření a regulace technologie kotelny (dále jen „MaR“), který
údajně vytvořila a vybudovala, cenová nabídka činila 135.321 Kč bez DPH (příloha A). Vzhledem
k ceně MaR a zvládnutelnosti provozu kotelny i bez výše uvedené technologie byl předpoklad, že MaR
nebude nutná. Avšak po komplikacích s obsluhou kotelny a v rámci urychlení celé provozní situace
pan Ing. Augustin odkoupil MaR sám na své náklady za mnohem výhodnější cenu ve výši 105.000 Kč
bez DPH (příloha B), kterou REGO, s. r. o., nabídlo přímo jemu a za tutéž cenu nyní nabízí pan Ing.
Augustin stávající systém MaR městu.
OMP doporučuje RM odkup MaR vzhledem k předpokládanému využití i pro novou kotelnu, jejíž
rekonstrukce je plánována v letošním roce po skončení topné sezony.
Přílohy:

A - cenová nabídka MaR od REGO s.r.o.
B - cenová nabídka MaR od p. Ing. Augustina

Přijaté usnesení: R/2022/082 - RM schvaluje odkup Systému řízení měření a regulace
technologie kotelny MaR pro kotelnu v budově Městského úřadu Kuřim od pana
Ing. Ivana Augustina, Malinského 849, 582 22 Přibyslav, IČO 10114751, za cenu
ve výši 105.000 Kč bez DPH.
Hlasováno
Pro: 5 (D. Sukalovský, P. Ondrášek, J. Vlček, L. Ambrož, M. Vlk).
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3. B. Bednář – žádost o snížení, prominutí nájmu za letní zahrádku u Hospůdky,
Legionářská 1017
(Předkladatel: Mgr. Ing. Drago Sukalovský, zpracovatel: Ester Veselovská, DiS.)
Pan Bohuslav Bednář provozovatel Hospůdky na ulici Legionářská 1017 a nájemce části pozemku
parc.č. 2108/1 v k.ú. Kuřim využívané jako letní zahrádka u Hospůdky, bytem Na Královkách 896/13,
Kuřim, zdvořile požádal RM o snížení či prominutí nájemného na rok 2022, z důvodu neziskovosti
zahrádky v loňském roce, blížící se bankrotu.
Na rok 2022 bylo nájemné panu Bednářovi valorizováno inflací za rok 2021 ve výši 3,8% na částku
19.799 Kč a dle Smlouvy o nájmu číslo 2020/O/0005“ ze dne 28.02.2020 má být úhrada nájemného
na tento rok provedena do 31.03.2022.
OMP upozorňuje, že v loňském roce RM projednala a schválila usnesení č. R/2021/065 ze dne
17.02.2021:
Rada města schvaluje neuplatnění nároku na úhradu zákonného nebo smluvního úroku z prodlení
nebo smluvních pokut za pozdní platby nájemného (pachtovného) nebo úhrad za služby v roce 2021
v souvislosti s užíváním prostor a pozemků sloužících k podnikání, které jsou v majetku města Kuřimi,
a to za podmínky, že dlužné platby budou uhrazeny nejpozději do 31.12.2021.
V roce 2020 byla poskytnuta nájemcům letních zahrádek sleva 50% v režimu DE MINIMIS.
OMP doporučuje ke zvážení RM, zda a v jaké výši nebo jakou formou reagovat na žádost pana
Bednáře.
OMP nedoporučuje poskytnutí slevy z nájemného na rok 2022 panu Bohuslavu Bednářovi. OMP
souhlasí s odložením splatnosti nájemného za pronájem letní zahrádky dle smlouvy č. 2020/O/0005
do 31.10.2022. Vzhledem k výše uvedenému předkládá OMP Radě města 2 usnesení za účelem
rozhodnutí ve věci.
Přílohy:

A - žádost

Návrh usnesení:

RM schvaluje poskytnutí slevy ve výši 50% z ročního nájemného na rok 2022
panu Bohuslavu Bednářovi za pronájem letní zahrádky dle smlouvy
č. 2020/O/0005 ze dne 28.02.2020 ve znění Dodatku č. 1.

Hlasováno
Proti: 2 (P. Ondrášek, M. Vlk)
Návrh nebyl přijat.

Zdrželi se: 3 (D. Sukalovský, J. Vlček, L. Ambrož).

Přijaté usnesení: R/2022/083 - RM schvaluje odložení splatnosti nájemného na rok 2022 do
31.10.2022 panu Bohuslavu Bednářovi za pronájem letní zahrádky dle smlouvy
č. 2020/O/0005 ze dne 28.02.2020 ve znění Dodatku č. 1.
Hlasováno
Pro: 5 (D. Sukalovský, P. Ondrášek, J. Vlček, L. Ambrož, M. Vlk).

4. Reklama na silničním zábradlí
(Předkladatel: Mgr. Ing. Drago Sukalovský, zpracovatel: Alena Janoušková)
Rada města usn. č. R/2021/03 ze dne 13.01.2021 schválila vymezení míst pro umísťování reklamy na
silničním zábradlí, opěrné zdi a zábradlí opěrné zdi.
Usnesením rady města č. 414/2012 ze dne 25.07.2012 byla stanovena cena za užití reklamní plochy
ke komerční reklamě ve výši 400 Kč/1 pole/měsíc + DPH, 100 Kč/1 pole/měsíc + DPH pro kulturní,
společenské a sportovní akce. Cena pro umísťování reklamy na opěrné zdi u kruhového objezdu je
2
usnesením rady města č. 644/2014 ze dne 03.12.2014 stanovena na částku 200 Kč/m /měsíc + DPH,
u zábradlí na opěrné zdi u kruhového objezdu je usnesením rady města č. 46/2016 ze dne 10.02.2016
2
cena stanovena na částku 200 Kč/m /měsíc + DPH.
Vzhledem k součtu inflačních koeficientů za období 2012 – 2021, které činí 20,5 %, navrhuje OMP
stávající cenu 400 Kč u silničního zábradlí zvýšit, a to na částku 480 Kč/1 pole/měsíc + DPH a částku
120 Kč/1 pole/měsíc + DPH pro kulturní, společenské a sportovní akce. Cenu pro umísťování reklamy
na opěrné zdi u kruhového objezdu a na zábradlí na opěrné zdi u kruhového objezdu navrhuje OMP
2
zvýšit na částku ve výši 230 Kč/m /měsíc + DPH (součet inflačních koeficientů za období 2016 – 2021
činí 15,1 %).
3

Zvýšení ceny navrhuje OMP také s ohledem na skutečnost, že ve smlouvách o umístění reklamy na
silničním zábradlí uzavřených na dobu neurčitou dochází k valorizaci „nájemného“ a u smluv
uzavřených na dobu určitou nikoli. Současně OMP navrhuje na počátku každého roku stanovit nový
ceník na daný rok upravený o míru inflace. Všichni „nájemci“ tak budou mít stejnou cenu na dané
období.
V průběhu roku 2021 došlo při rekonstrukci části chodníků u světelné křižovatky na nám. 1. května
k výměně části silničního zábradlí – jedná se o silniční zábradlí za přechodem pro chodce ve směru
na ul. Legionářskou. Toto nové zábradlí je však rozměrově menší než původní – původní mělo na
šířku cca 2,5 m, nové zábradlí má max. 1,9 m. OMP uvádí do uzavíraných smluv o umístění reklamy
na silničním zábradlí velikost povolené jedné reklamní tabule 2 x 1 m. Vzhledem k tomu, že nové
zábradlí je menší, tudíž bude i velikost povolené jedné reklamní tabule menší, cca 1,8 x 1 m, navrhuje
OMP neuvádět do nově uzavíraných smluv o umístění reklamy na zábradlí velikost povolené jedné
reklamní tabule a navrhuje zachovat pro všechna silniční zábradlí cenu jednotnou.
Dle informací z OI bude i nadále v této křižovatce pokračovat výměna zábradlí a toto bude opět menší
než stávající.
Diskuse:
J. Vlček – navrhuje sjednotit ceník např. nechat dvě volné pole pro reklamu kulturních a sportovních
akcí pořádající se městem Kuřim.
D. Sukalovský - bude hlasováno o obou usneseních současně.
Přijaté usnesení: R/2022/084 - RM ruší usnesení rady města č. 414/2012 ze dne 25.07.2012,
usnesení rady města č. 644/2014 ze dne 03.12.2014 a usnesení rady města
č. 46/2016 ze dne 10.02.2016 všechna ve věci stanovení cen za užití reklamy na
silničním zábradlí a opěrné zdi.
Přijaté usnesení: R/2022/085 - RM schvaluje ceník za umístění reklamy od 01.03.2022 takto:
užití reklamní plochy – komerční reklama – 480 Kč/1 pole/měsíc + DPH, s roční
valorizací, užití reklamní plochy – reklama na kulturní, sportovní a společenské
akce – 120 Kč/1 pole/měsíc + DPH, s roční valorizací, reklamní banner na
2
opěrné zdi u kruhového objezdu – 230 Kč/m /měsíc + DPH, s roční valorizací,
2
reklamní banner na zábradlí opěrné zdi u kruhového objezdu – 230 Kč/m /měsíc
+ DPH, s roční valorizací.
Hlasováno
Pro: 5 (D. Sukalovský, P. Ondrášek, J. Vlček, L. Ambrož, M. Vlk).
Na jednání RM se v 15:13 doslavila A. Janoušková – referentka odboru majetkoprávního.

5. Sociální bydlení – zrušení usnesení, dohoda o ukončení nájemní smlouvy,
přidělení bytu
(Předkladatel: Mgr. Ing. Drago Sukalovský, zpracovatel: Alena Janoušková)
Město Kuřim je vlastníkem bytu č. [osobní údaj odstraněn], 1+1, umístěného v [osobní údaj odstraněn]
bytového domu č. p. [osobní údaj odstraněn], který je součástí pozemku parc. č. [osobní údaj
odstraněn], vše v obci a k. ú. Kuřim.
Rada města na své schůzi dne 27.11.2019 přijala toto usnesení:
500/2019
RM schvaluje vyčlenění bytu č. [osobní údaj odstraněn], 1+1, umístěného v [osobní údaj odstraněn]
bytového domu č. p. [osobní údaj odstraněn], který je součástí pozemku parc. č. [osobní údaj
odstraněn], vše v obci a k. ú. Kuřim, ve prospěch občanů doporučených OSVP za účelem poskytování
komplexní sociální péče.
Tímto usnesením získal uvedený byt status „sociální“ a na byt se již nevztahovala Pravidla města
Kuřimi o volných bytech v majetku města č. P1/2016/ZM (dále jen „Pravidla“).
Rada města svým usnesením č. 134/2020 ze dne 08.04.2020 schválila uzavření nájemní smlouvy
k sociálnímu bytu č. [osobní údaj odstraněn] paní [osobní údaj odstraněn], tehdy trvale bytem [osobní
údaj odstraněn], 664 34 Kuřim, kterou navrhl v bytě ubytovat OSVP a která se ocitla i se dvěma dětmi
v tíživé životní situaci.
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Vzhledem ke skutečnosti, že v roce 2020 došlo k transformaci Domu s pečovatelskou službou Kuřim
(dále jen „DPS“), jsou postupným uvolňováním bytů zvláštního určení v bloku „B“ tyto využívány jako
byty sociální. Odbor majetkoprávní po dohodě s odborem sociálních věcí a prevence navrhuje
soustředit sociální byty v bytovém domě Zahradní 1275. Další dva sociální byty zůstávají na adrese
Tišnovská 892.
OMP proto navrhuje, aby rada města zrušila přijaté usnesení č. 500/2019 ze dne 27.11.2019, kterým
byl byt č. [osobní údaj odstraněn] vyčleněn jako byt „sociální“.
Pokud rada města usnesení č. 500/2019 zruší, přestane být byt č. [osobní údaj odstraněn] bytem
sociálním a stane se znovu bytem, na který se již začnou vztahovat Pravidla. Rada města může
v souladu s čl. 9 odst. 1) Pravidel rozhodnout o „využití bytu jinak, než stanoví tato pravidla“, a to
způsobem, že přidělí byt přímo paní [osobní údaj odstraněn] , trvale bytem [osobní údaj odstraněn],
664 34 Kuřim a následně schválí uzavření nájemní smlouvy.
Vzhledem k tomu, že v bytě od roku 2020 bydlí paní [osobní údaj odstraněn] se dvěma dětmi, má
uzavřenou nájemní smlouvu k sociálnímu bytu, nyní do 30.04.2022.
OSVP tento postup kvituje a uvádí k věci následující:
„Matka nezletilých dětí byla již dříve informována o podmínkách užívání sociálního bytu, především
doby trvání nájemní smlouvy. Z důvodu, že se jedná o sociální byt, se matka usilovně snažila zajistit si
bydlení jiným způsobem. Na OMP MěÚ Kuřim podala žádost o obecní byt. Komerční bydlení se
snažila najít, nicméně toto je nad její možnosti, aktuálně se dle jejích informací cena nájmu a inkasa
pohybuje od 13.000 Kč, což si nemůže finančně dovolit. Při koupi nemovitosti do osobního vlastnictví
by neměla možnost využít hypotéky, nemá žádné finanční rezervy, ani možnost jiného příjmu. Žije
sama s dětmi, bez partnera. Děti ve věku 13 a 9 let má ve střídavé péči. Rodina má veškeré zázemí
v Kuřimi. Děti navštěvují základní školu v Kuřimi, 7. a 2. ročník, matka je v Kuřimi zaměstnaná.
Staršího syna matka 3x týdně vozí na sportovní kroužek do Brna.“
Paní [osobní údaj odstraněn] má od roku 2021 podanou Žádost o poskytnutí nájmu bytu ve vlastnictví
města Kuřim. OMP nyní připravuje aktualizaci nového pořadníku žadatelů o obecní byt, paní [osobní
údaj odstraněn] bude do pořadníku zařazena s celkovým získaným počtem sedmi bodů. Vzhledem
k nízké frekvenci nabízených bytů pro žadatele o obecní byt by paní [osobní údaj odstraněn] na
obecní byt dlouho nedosáhla. Navíc neprodloužit paní [osobní údaj odstraněn] od 01.05.2022
nájemní smlouvu k bytu č. [osobní údaj odstraněn] a trvat na odstěhování do komerčního nájmu, by
pro ni a její děti bylo v její nelehké situaci velmi zatěžující a psychicky náročné.
Paní [osobní údaj odstraněn] je již prověřený nájemce, od samého počátku hradí řádně a včas
nájemné a zálohy na služby, není dlužníkem města.
Na základě výše uvedeného navrhuje OMP radě města postupovat takto:
1.zrušit usnesení č. 500/2019 ze dne 27.11.2019 s účinností ke dni 02.03.2022,
2.ukončit nájemní smlouvu uzavřenou s paní [osobní údaj odstraněn] k sociálnímu bytu dohodou ke
dni 02.03.2022,
3.přidělit byt č. [osobní údaj odstraněn] ve smyslu čl. 9 odst. 1) Pravidel a schválit paní [osobní údaj
odstraněn] nájemní smlouvu s účinností od 03.03.2022.
Tímto postupem získá paní [osobní údaj odstraněn] nájemní smlouvu, díky které bude mít možnost
výměny bytu za větší, který město aktuálně nabízí.
Diskuse:
D. Sukalovský – navrhuje hlasovat o všech usneseních současně.
Přijaté usnesení: R/2022/086 - RM ruší usnesení č. 500/2019 ze dne 27.11.2019 ve věci .
vyčlenění bytu č. [osobní údaj odstraněn] ve prospěch občanů doporučených
OSVP za účelem poskytování komplexní sociální péče.
Přijaté usnesení: R/2022/087 - RM schvaluje ukončení nájemní smlouvy k sociálnímu bytu
uzavřené s paní [osobní údaj odstraněn], trvale bytem [osobní údaj odstraněn],
664 34 Kuřim, jejímž předmětem je nájem bytu č. [osobní údaj odstraněn] (1+1)
umístěného v [osobní údaj odstraněn] bytového domu č. p. [osobní údaj
odstraněn], který je součástí pozemku parc. č. [osobní údaj odstraněn], vše
v obci a k. ú. Kuřim, a to dohodou ke dni 02.03.2022.
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Přijaté usnesení: R/2022/088 - RM schvaluje přidělení bytu č. [osobní údaj odstraněn], 1+1,
umístěného v [osobní údaj odstraněn] bytového domu č. p. [osobní údaj
odstraněn], který je součástí pozemku parc. č. [osobní údaj odstraněn], vše
v obci a k. ú. Kuřim, ve smyslu čl. 9 odst. 1) Pravidel města Kuřimi o volných
bytech v majetku města č. P1/2016/ZM, paní [osobní údaj odstraněn], trvale
bytem [osobní údaj odstraněn], 664 34 Kuřim a uzavření nájemní smlouvy na
dobu určitou od 03.03.2022 do 28.02.2023 s možností prolongace za nájemné
2
ve výši 78,- Kč/m /měs. + zálohy na služby.
Hlasováno
Pro: 5 (D. Sukalovský, P. Ondrášek, J. Vlček, L. Ambrož, M. Vlk).
Z jednání RM odešla A. Janoušková – referentka odboru majetkoprávního v 15:28.

6. Michal Šenk, Kuřim – smlouva o umístění stožáru
(Předkladatel: Mgr. Ing. Drago Sukalovský, zpracovatel: Alena Janoušková)
Centrum sociálních služeb Kuřim, příspěvková organizace, se sídlem Zahradní 1275/10, 664 34
Kuřim, IČO 49457276 (dále jen „CSSK“) měla s panem Michalem Šenkem, se sídlem U stadionu
955/19, 664 34 Kuřim, IČO 75679922 uzavřenou Smlouvu o nájmu části nemovitosti, a to konkrétně
části střechy domu Zahradní 1275 za účelem umístění anténních nosičů. Smlouva byla uzavřena již
v roce 2007 za účelem montáže a provozování antén a VF technologií pro provoz retranslačního bodu
bezdrátové sítě. Smlouva byla uzavřena na dobu neurčitou, pan Šenk platil CSSK nájem ve výši 2.400
Kč vč. DPH ročně.
Po převzetí budovy zpět do správy města OMP reviduje jednotlivé smlouvy uzavřené v minulosti
s CSSK a doporučuje v tomto případě s panem Šenkem uzavřít novou smlouvu a navýšit cenu. OMP
navrhuje uzavřít Smlouvu o umístění stožáru (místo smlouvy nájemní), na základě které bude na
střeše budovy Zahradní 1275 umístěn stožár pro provozování antén a VF technologií pro provoz
retranslačního bodu bezdrátové sítě. Pan Šenk, dle jeho sdělení, v současné době hradí jiným
„pronajímatelům“ částku ve výši 500 Kč vč. DPH měsíčně, tj. 6.000 Kč ročně. OMP navrhuje tuto cenu
akceptovat. Pan Šenk poskytne OMP vzorovou smlouvu.
Přijaté usnesení: R/2022/089 - RM schvaluje uzavření Smlouvy o umístění stožáru pro
provozování antén a VF technologií pro provoz retranslačního bodu bezdrátové
sítě na střeše budovy Zahradní 1275, která bude uzavřena s panem Michalem
Šenkem, se sídlem U stadionu 955/19, 664 34 Kuřim, IČO 75679922 na dobu
neurčitou za cenu ve výši 6.000 Kč vč. DPH/rok s valorizací.
Hlasováno
Pro: 5 (D. Sukalovský, P. Ondrášek, J. Vlček, L. Ambrož, M. Vlk).

7. Dohoda o ukončení nájemní smlouvy a záměr na pronájem téhož pozemku
(Předkladatel: Mgr. Ing. Drago Sukalovský, zpracovatel: Ester Veselovská, DiS.)
2

Město Kuřim je vlastníkem pozemku p. č. 3271/1 v k. ú. Kuřim o výměře 967 m , který je pronajímán
2
panu [osobní údaj odstraněn], bytem [osobní údaj odstraněn] za nájemné ve výši 1,68 Kč/m /rok
s roční valorizací za účelem využití jako pastva a výběh pro koně.
Dne 10.2.2022 předložil pan [osobní údaj odstraněn] žádost o ukončení NS dohodou k 31.03.2022.
Tentýž den jeho přímý soused pan [osobní údaj odstraněn] bytem [osobní údaj odstraněn] požádal
o pronájem výše uvedeného pozemku, který se nachází za zahradami rodinných domů obou sousedů
pouze přes „polní“ cestu, vizte příloha A. Rád by pozemek uvedl do pořádku, vyklidil a udržoval zde
"čistou zónu", aby zde nevznikala skládka a mohly si zde hrát jeho děti.
OMP doporučuje ukončit nájemní smlouvu s panem [osobní údaj odstraněn] dohodou ke dni
31.03.2022 a zároveň vyhlásit záměr na pronájem výše uvedeného pozemku od 01.04.2022 s panu
[osobní údaj odstraněn].
Vzhledem k charakteru pozemku, který není oplocen a je zaplevelen náletovými dřevinami doporučuje
2
OMP nechat cenu na stávajících 1,68 Kč/m /rok (cena za pronájem výše uvedeného pozemku by
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činila 1627 Kč/rok s valorizací), protože se jedná o pozemek prakticky v současné době nevyužívaný
a zanedbaný (příloha B).
Přílohy:

A - situace
B - fotodokumentace

Přijaté usnesení: R/2022/090 - RM schvaluje ukončení Nájemní smlouvy č. 295/2002 ze dne
16.12.2002, jejímž předmětem je pronájem pozemku parc. č. 3271/1 v k. ú.
2
Kuřim o výměře 967 m jako pastvy a výběhu pro koně, uzavřené s [osobní údaj
odstraněn], bytem [osobní údaj odstraněn] dohodou ke dni 31.03.2022.
Hlasováno
Pro: 5 (D. Sukalovský, P. Ondrášek, J. Vlček, L. Ambrož, M. Vlk).
Návrh usnesení:

RM schvaluje záměr na pronájem pozemku parc. č. 3271/1 v k. ú. Kuřim o
2
výměře 967 m [osobní údaj odstraněn], bytem [osobní údaj odstraněn], za
účelem udržování „čisté zóny“, na dobu neurčitou, za cenu ve výši 1627 Kč/rok
s valorizací.

Hlasováno
Proti: 3 (L. Ambrož, D. Sukalovský, P. Ondrášek)
Návrh nebyl přijat.

Zdrželi se: 2 (J. Vlček, M. Vlk).

8. Pronájem části pozemku jako přídomní zahrady
(Předkladatel: Mgr. Ing. Drago Sukalovský, zpracovatel: Ester Veselovská, DiS.)
Město Kuřim uzavřelo dne 18.09.2014 s panem [osobní údaj odstraněn], bytem [osobní údaj
odstraněn]. Smlouvu o nájmu č. 2014/O/0048 ve znění Dodatku č. 1 ze dne 23.12.2014 a Dodatku
2
č. 2 ze dne 12.04.2021 ve věci nájmu části pozemku parc. č. 264/1 v k. ú. Kuřim o výměře 105 m ,
pozemek se nachází v lokalitě ulice Úvoz (příloha A). [osobní údaj odstraněn] požádala o pokračování
v nájmu výše uvedené části pozemku, která je oplocena a využívána k obhospodařování
a uskladňování různého materiálu.
2
2
2
Nájemné bylo stanoveno jako 25 Kč/m /rok za část pozemku o výměře 50 m a 5 Kč/m /rok za část
2
pozemku o výměře 55 m , včetně valorizace za rok 2021 tvoří nájemné částku ve výši 1 583 Kč/rok
s roční valorizací, osvobozeno od DPH.
RM schválila dne 02.02.2022:
Usnesení č. R/2022/026:
2
záměr na pronájem části pozemku parc. č. 264/1 v k. ú. Kuřim o výměře 105 m v rozsahu dle situace
[osobní údaj odstraněn] bytem [osobní údaj odstraněn] na dobu neurčitou s tříměsíční výpovědní
lhůtou od 15.03.2022 za nájemné ve výši 1.583 Kč/rok s roční valorizací.
Záměr byl v souladu se zákonem o obcích 15 dnů zveřejněn (03.02.- 18.02.2022) – bez připomínek.
Návrh nájemní smlouvy předkládá odbor majetkoprávní v příloze B.
Přílohy:

A - situace
B - nájemní smlouva

Přijaté usnesení: R/2022/091 - RM schvaluje pronájem části pozemku parc. č. 264/1 v k. ú. Kuřim
2
o výměře 105 m v rozsahu dle situace [osobní údaj odstraněn] bytem [osobní
údaj odstraněn], na dobu neurčitou s tříměsíční výpovědní lhůtou od 15.03.2022
za nájemné ve výši 1.583 Kč/rok s roční valorizací.
Hlasováno
Pro: 5 (D. Sukalovský, P. Ondrášek, J. Vlček, L. Ambrož, M. Vlk).
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9. Jihomoravský kraj – věcné břemeno u kruhového objezdu u OC Kaufland
(Předkladatel: Mgr. Ing. Drago Sukalovský, zpracovatel: Ing. Vladimíra Fidrmucová)
Společnost Fuertes Development, s. r. o., (dále jen „Fuertes“) jako investor stavby „Inženýrské sítě
a dopravní napojení k Centru obchodu a služeb a Nákupní areál Kaufland Kuřim, ul. Blanenská,
Kuřim“ v rámci přípravy stavby uzavřela Budoucí smlouvu o zřízení služebnosti spočívající v právu
umístit a provozovat vodovodní řad, dešťovou kanalizaci a veřejné osvětlení (dále i „inženýrské sítě“)
uložené do pozemku parc. č. 1843/1 v k. ú. Kuřim, který je ve vlastnictví Jihomoravského kraje se
sídlem Žerotínovo nám. 449/3, Brno, IČO 708883373. Situace - viz př. A.
V roce 2014 město Kupní smlouvou č. 2014/D/0048 nabylo dešťovou kanalizaci, Kupní smlouvou
č. 2014/D/0064 město nabylo veřejné osvětlení a v roce 2018 Kupní smlouvou č. 2018/D/0035 město
nabylo prodloužení vodovodu. V souvislosti s kolaudací kruhového objezdu byly z pozemku
parc. č. 1843/1 odděleny parcely dle způsobu jejich využití. Na základě výše uvedeného je potřeba,
aby město Kuřim, jako vlastník inženýrských sítí, zřídilo věcná břemena k těmto sítím, které jsou
uloženy v pozemcích Jihomoravského kraje.
Vodovodní řad: věcné břemeno spočívající v právu zřídit a provozovat vodovodní řad v rozsahu dle
GP č. 3795-1792/2020 na pozemcích parc. č. 1843/18, 1843/20 a 2982/5 vše v k. ú. Kuřim – vizte
př. B. Věcné břemeno bude zřízeno na dobu neurčitou, za jednorázovou úplatu dle Sazebníku úhrad
za zřizování věcných břemen na nemovitém majetku Jihomoravského kraje ve výši 8.148 Kč bez
DPH.
Dešťová kanalizace: věcné břemeno spočívající v právu zřídit a provozovat dešťovou kanalizaci
v rozsahu dle GP č. 3590-2039/2018 na pozemcích parc. č. 1843/1, 1843/19, 1843/20, 2983/2
a 2989/3 vše v k. ú. Kuřim – viz př. C. Věcné břemeno bude zřízeno na dobu neurčitou, za
jednorázovou úplatu dle Sazebníku úhrad za zřizování věcných břemen na nemovitém majetku
Jihomoravského kraje ve výši 82.768 Kč bez DPH.
Veřejné osvětlení: věcné břemeno spočívající v právu zřídit a provozovat veřejné osvětlení v rozsahu
dle GP č. 3591-2040/2018 na pozemcích parc. č. 1843/18, 1843/20 a 2982/5 vše v k. ú. Kuřim - viz
př. D. Věcné břemeno bude zřízeno na dobu neurčitou, za jednorázovou úplatu dle Sazebníku úhrad
za zřizování věcných břemen na nemovitém majetku Jihomoravského kraje ve výši 9.859,50 Kč bez
DPH.
Jelikož se vlastníkem inženýrských sítí stalo město Kuřim, zaslal Jihomoravský kraj návrh Smlouvy
o zřízení věcného břemene městu. OMP s uzavřením této Smlouvy souhlasí, přestože doposud není
vyřešený spor mezi městem Kuřim, Fuertesem a Kauflandem Česká republika, v. o. s., o tom, která ze
stran by měla městu Kuřim nahradit náklady představující výši úplaty za zřízení věcného břemene.
Návrh smlouvy předkládá OMP v př. E.
Přílohy:

A - situace
B - GP vodovod
C - GP kanalizace
D - GP veřejné osvětlení
E - návrh smlouvy

Diskuse:
D. Sukalovský – bude hlasováno o všech usnesení současně.
Přijaté usnesení: R/2022/092 - RM schvaluje zřízení věcného břemene ve prospěch města Kuřimi
spočívající v právu zřídit, provozovat, udržovat, opravovat, případně odstranit
vodovodní řad k částem pozemků parc. č. 1843/18, 1843/20 a 2982/5 vše v
k. ú. a obci Kuřim v rámci stavby „Inženýrské sítě a dopravní napojení k Centru
obchodu a služeb a Nákupní areál Kaufland Kuřim, ul. Blanenská, Kuřim“
v rozsahu dle GP č. 3795-1792/2020, které vlastní povinný z věcného břemene
Jihomoravský kraj, se sídlem Žerotínovo nám. 449/3, Brno, IČO 70888337. Věcné
břemeno bude zřízeno za jednorázovou úplatu ve výši 8.148 Kč bez DPH, na
dobu neurčitou.
Přijaté usnesení: R/2022/093 - RM schvaluje zřízení věcného břemene ve prospěch města Kuřimi
spočívající v právu zřídit, provozovat, udržovat, opravovat, případně odstranit
dešťovou kanalizaci k částem pozemků parc. č. 1843/1, 1843/19, 1843/20, 2983/2
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a 2989/3 vše v k. ú. a obci Kuřim v rámci stavby „Inženýrské sítě a dopravní
napojení k Centru obchodu a služeb a Nákupní areál Kaufland Kuřim, ul.
Blanenská, Kuřim“ v rozsahu dle GP č. 3590-2039/2018, které vlastní povinný
z věcného břemene Jihomoravský kraj, se sídlem Žerotínovo nám. 449/3, Brno,
IČO 70888337. Věcné břemeno bude zřízeno za jednorázovou úplatu ve výši
82.768 Kč bez DPH, na dobu neurčitou.
Přijaté usnesení: R/2022/094 - RM schvaluje zřízení věcného břemene ve prospěch města Kuřimi
spočívající v právu zřídit, provozovat, udržovat, opravovat, případně odstranit
veřejné osvětlení k částem pozemků parc. č. 1843/18, 1843/20 a 2982/5 vše v
k. ú. a obci Kuřim v rámci stavby „Inženýrské sítě a dopravní napojení k Centru
obchodu a služeb a Nákupní areál Kaufland Kuřim, ul. Blanenská, Kuřim“
v rozsahu dle GP č. 3591-2040/2018, které vlastní povinný z věcného břemene
Jihomoravský kraj, se sídlem Žerotínovo nám. 449/3, Brno, IČO 70888337. Věcné
břemeno bude zřízeno za jednorázovou úplatu ve výši 9.859,50 Kč bez DPH, na
dobu neurčitou.
Hlasováno
Pro: 5 (D. Sukalovský, P. Ondrášek, J. Vlček, L. Ambrož, M. Vlk).
Na jednání RM se dostavil S. Bartoš – vedoucí odboru investičního v 15:50 hod.

10. Studie a projekty – Pumptrack, Kuřim – Podlesí
(Předkladatel: Ing. Petr Ondrášek, zpracovatel: Ing. Olga Hanáková)
Rada města Kuřimi schválila dne 13.10.2021 usnesením č. R/2021/0381 vyčlenění částky 48.000 Kč
z ORG 1008000000 – Studie a projekty na projektovou dokumentaci pro územní souhlas
v podrobnosti pro zadání a provedení stavby „Pumptrack, Kuřim – Podlesí“
Z důvodu dodání a následné fakturace díla v roce 2022 žádá Odbor investiční Radu města Kuřimi
o vyčlenění částky 48.000 Kč z rozpočtu města pro rok 2022 z ORG 1008000000 – Studie a projekty
na vypracování projektové dokumentace pro územní souhlas v podrobnosti pro zadání a provedení
stavby „Pumptrack, Kuřim – Podlesí“.
Přijaté usnesení: R/2022/095 - RM schvaluje vyčlenění částky 48.000 Kč z ORG 1008000000 –
Studie a projekty na projektovou dokumentaci pro územní souhlas v podrobnosti
pro zadání a provedení stavby „Pumptrack, Kuřim – Podlesí“.
Hlasováno
Pro: 5 (D. Sukalovský, P. Ondrášek, J. Vlček, L. Ambrož, M. Vlk).

11. Výběrové řízení „Oprava povrchů místních komunikací v Kuřimi v roce
2022"
(Předkladatel: Mgr. Ing. Drago Sukalovský, zpracovatel: Stanislav Bartoš, Michaela Juránková
Hrbková)
Zahájení zadávacího řízení na výběr dodavatele veřejné zakázky města Kuřimi
Název (předmět) zakázky:
„Oprava povrchů místních komunikací v Kuřimi v roce 2022“
Evidenční číslo v knize zakázek: III-OI-2022-001
Zajišťující odbor (ZO):
Odbor investiční (dále jen OI)
Jedná se o otevřené výběrové řízení na postupnou celoroční opravu povrchu místních komunikací, ve
výzvě jsou definovány nejčastější technologie oprav aplikovatelné na naše poměry, výzva pak
připouští uzavřít smlouvu na tyto dílčí technologie s různými dodavateli. Osloveni budou např.:
EUROVIA CS, a. s., Jan Kolomazník, SILPRA silniční práce, s. r. o., Soukup Miloš, s. r. o.,
EUROSTAVBY PLUS, s. r. o., Zdeněk Ostřížek.
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Vzhledem k tomu, že nabídky budou podány pouze prostřednictvím Národního elektronického nástroje
a budou hodnoceny podle jejich ekonomické výhodnosti, jejímž jediným hodnoticím kritériem je
nejnižší nabídková cena, OI nenavrhuje jmenovat komisi pro posouzení a hodnocení nabídek.
Ekonomicky nejvýhodnější nabídkou bude nabídka s nejnižší nabídkovou cenou. Pro hodnocení
budou rozhodné ceny bez DPH.
Odbor investiční doporučuje radě města schválit zahájení zadávacího řízení na výběr dodavatele výše
uvedené zakázky malého rozsahu v souladu s vnitřní směrnicí Rady města Kuřimi č. S1/2022/RM,
o zadávání veřejných zakázek malého rozsahu města, a dále doporučuje schválit znění výzvy
k podání nabídky. Předpokládaná hodnota zakázky 4.000.000 Kč bez DPH.
Přílohy:

A - Smlouva 2022 vzor
B - Výzva k podání nabídky_2022

Přijaté usnesení: R/2022/096 - RM schvaluje zahájení zadávacího řízení zhotovení zakázky
malého rozsahu „Oprava povrchů místních komunikací v Kuřimi v roce 2022",
dále schvaluje znění výzvy k podání nabídky vč. návrhu smlouvy o dílo.
Hlasováno
Pro: 5 (D. Sukalovský, P. Ondrášek, J. Vlček, L. Ambrož, M. Vlk).

12. Město Kuřim - vybudování odborných učeben na ZŠ Jungmannova
(Předkladatel: Ing. Petr Ondrášek, zpracovatel: Mgr. Karina Kiesslingová)
V rámci realizace schválené investiční akce ORG 1467000000 ZŠ Kuřim Jungmannova,
vybudování odborných učeben byl z důvodu administrativní náročnosti evropské dotace proveden
průzkum dotačních administrátorů. Předpokládané náklady realizace investice jsou 82.000.000 Kč vč.
DPH. Předpokládaná výše dotace je 90%.
Na základě referencí a předchozí spolupráce byly poptány tři subjekty Regionální poradenská
agentura, s. r. o. a OREGIO - Ing. Olga Ondráčková a Ing. Petra Podroužková. Nabídky byly
posuzovány podle ekonomické výhodnosti, kde jediným kritériem byla cena. Z této poptávky vyšla jako
nejvýhodnější a nejlevnější Ing. Petra Podroužková, se kterou má město výborné zkušenosti
z předchozího dotačního období v administraci a čerpání dotací. Poptávky jsou k dispozici
u předkladatele příspěvku. Cenová nabídka na zpracování žádosti o dotaci a administraci dotace:
Zpracování studie proveditelnosti – 55.000 Kč
Zpracování žádosti o dotaci – 15.000 Kč
Administrace dotace v průběhu realizace – 95.000 Kč.
OI doporučuje Radě města schválit uzavření příkazní smlouvy s Ing. Petrou Podroužkovou k tomuto
projektu.
Přijaté usnesení: R/2022/097 - RM schvaluje s uzavřením příkazní smlouvy s Ing. Petrou
Podroužkovou, k projektu ZŠ Kuřim Jungmannova, vybudování odborných
učeben za cenu 165.000 Kč včetně DPH.
Hlasováno
Pro: 5 (D. Sukalovský, P. Ondrášek, J. Vlček, L. Ambrož, M. Vlk).

13. Rekonstrukce střechy MŠ Brněnská
(Předkladatel: Ing. Petr Ondrášek, zpracovatel: Mgr. Karina Kiesslingová)
V rámci realizace schválené investiční akce ORG 1469000000 Rekonstrukce střechy MŠ Brněnská
se chystá město Kuřim žádat o dotaci z Operačního programu životní prostředí 2021 – 2027
v příslušné výzvě. Rozpočtované náklady projektu jsou 7.095.000 Kč bez DPH, což je 8.584.950 Kč
s DPH. Předpokládaná výše dotace je 85 % uznatelných nákladů projektu.
Z důvodu administrativní náročnosti (např. zpracování energetických výpočtů dle podmínek výzvy) je
nutné využít externího administrátora dotace. Po provedeném průzkumu se jeví jako vhodná
Regionální poradenská agentura, s. r. o. , která má výborné zkušenosti s čerpáním dotací a realizací
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projektů tohoto typu. Cenové podmínky administrátora: 48.400 Kč vč. DPH za podání žádosti o dotaci,
v případě schválené dotace 4 % výše uznané dotace + DPH (tj. cca 250.000 Kč).
Přijaté usnesení: R/2022/098 - RM souhlasí s uzavřením příkazní smlouvy s Regionální
poradenskou agenturou s. r. o., k projektu Rekonstrukce střechy MŠ Brněnská
za cenu 48.400 Kč vč. DPH za podání žádosti o dotaci, v případě schválené
dotace 4% výše uznané dotace + DPH.
Hlasováno
Pro: 5 (D. Sukalovský, P. Ondrášek, J. Vlček, L. Ambrož, M. Vlk).

14. Veřejnoprávní smlouva - individuální dotace
(Předkladatel: Mgr. Ing. Drago Sukalovský, zpracovatel: Mgr. Aneta Štěpánková)
Městský úřad Kuřim obdržel žádost od poskytovatele sociální služby Paspoint, z. ú., o přiznání
individuální dotace na spolufinancování sociální služby sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi
s poruchou autistického spektra. Na základě žádosti poskytovatele služby budou prostřednictvím
dotace hrazeny uznatelné výdaje na mzdové náklady pracovníků, kteří pracují s klienty z města
Kuřimi.
Sociální služba je poskytována 3 klientům z města Kuřimi. Prostřednictvím služby je poskytována
podpora rodinám, jejichž dítě trpí některou z diagnóz poruch autistického spektra nebo u něj existuje
na tuto poruchu podezření. Odborná pomoc je poskytována rodinám s dětmi v oblasti sociální,
psychologické a speciálně pedagogické s cílem zlepšit situaci uvnitř rodiny a její začlenění v širším
okolí, její nezávislost a samostatnost. Sociálně aktivizační služba pro rodiny s dětmi podporuje dítě
s poruchou autistického spektra v rámci práce individuální i skupinové a v začleňování do širšího
okolí. Podpora je zaměřena na rodiny, pro které je tato skutečnost nová a na rodiny, kde je diagnóza
u dětí známá delší dobu, ale jejich situace je dlouhodobě nepříznivá. Služba pro rodiny s dětmi
s autismem je náročná z hlediska personálního zajištění a vyžaduje velmi kvalifikovaný personál.
Multidisciplinární tým se skládá ze sociálních pracovníků, speciálních pedagogů a psychologů. Pomoc
je poskytována komplexně celé rodině.
Žadatel žádá o částku ve výši 20.000 Kč. Dle Pravidel financování sociálních služeb v Jihomoravském
kraji pro léta 2021-2022, v platném znění, má nárok na dotaci až do výše 24.240 Kč.
Hrazeno z ORG 9049000001, který je přidělen v rámci rozpočtu města OSVP.
Žádost o poskytnutí individuální dotace z rozpočtu města Kuřimi je uvedena v příloze A. Příloha B
obsahuje Veřejnoprávní smlouvu o poskytnutí dotace z rozpočtu města Kuřimi.
Přílohy:

A - žádost
B - smlouva

Přijaté usnesení: R/2022/099 - RM schvaluje uzavření veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí
dotace z rozpočtu města Kuřimi s poskytovatelem sociální služby Paspoint, z. ú.,
se sídlem Anenská 10/10, Staré Brno, 602 00 Brno, IČO 26589907 ve výši
20.000 Kč.
Hlasováno
Pro: 5 (D. Sukalovský, P. Ondrášek, J. Vlček, L. Ambrož, M. Vlk).

15. Veřejnoprávní smlouva - individuální dotace
(Předkladatel: Mgr. Ing. Drago Sukalovský, zpracovatel: Mgr. Aneta Štěpánková)
Městský úřad Kuřim obdržel žádost Diakonie ČCE - střediska v Myslibořicích o přiznání individuální
dotace na spolufinancování sociální služby domov pro seniory. Na základě žádosti poskytovatele
služby budou prostřednictvím dotace hrazeny uznatelné výdaje – energie. Žadatel žádá o částku ve
výši 23.500 Kč.
Pobytová sociální služba domov pro seniory je poskytována 1 seniorce, která ale již 8 let nemá trvalý
pobyt ve městě Kuřimi. V loňském roce byla žadateli poskytnuta v rámci stejného požadavku finanční
podpora ve výši 5.000 Kč.
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Město Kuřim se podílí na spolufinancování sociálních služeb prostřednictvím výpočtu dle schválených
Pravidel financování sociálních služeb v Jihomoravském kraji pro léta 2021-2022, v platném znění,
a poskytuje individuální dotaci z rozpočtu města Kuřimi pouze na občany s trvalým pobytem v Kuřimi.
Diakonie ČCE - středisko v Myslibořicích nepatří k subjektům, které Zastupitelstvo města Kuřimi
zařadilo do sítě poskytovatelů sociálních služeb pro období roku 2022.
Z tohoto důvodu nechává OSVP, MěÚ Kuřim, na rozhodnutí Rady města Kuřimi zda bude dotace
žadateli schválena. Pokud by Radou města Kuřimi byla dotace schválena, bude hrazena z ORG
9049000001, který je přidělen v rámci rozpočtu města OSVP.
Žádost o poskytnutí individuální dotace z rozpočtu města Kuřimi je uvedena v příloze A. Příloha B
obsahuje Veřejnoprávní smlouvu o poskytnutí dotace z rozpočtu města Kuřimi.
Přílohy:

A - žádost
B - smlouva

Diskuse:
D. Sukalovský – navrhuje orientačně hlasovat o částce 15.000 Kč.
Hlasováno:
Pro: 3 (D. Sukalovský, J. Vlček, L. Ambrož)
Zdrželi se: 2 (P. Ondrášek, M. Vlk)
Přijaté usnesení: R/2022/0100 - RM schvaluje uzavření veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí
dotace z rozpočtu města Kuřimi s poskytovatelem sociální služby Diakonie ČCE
- středisko v Myslibořicích, se sídlem Myslibořice 1, 675 60 Myslibořice,
IČO 00839345 ve výši 15.000 Kč.
Hlasováno
Pro: 5 (D. Sukalovský, P. Ondrášek, J. Vlček, L. Ambrož, M. Vlk).

16. Žádost o povolení výjimky z počtu dětí v MŠZ
(Předkladatel: Ing. Petr Ondrášek, zpracovatel: Mgr. Hana Němcová)
Dle § 2 odst. 2 vyhlášky č. 14/2005 Sb., o předškolním vzdělávání, v platném znění, se třída mateřské
školy naplňuje do počtu 24 dětí. Na základě § 23 odst. 5 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním,
základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), v platném znění, může
zřizovatel školy povolit výjimku z počtu dětí stanoveného prováděcím právním předpisem + 4 děti ve
třídě. V případě vyššího počtu dětí musí být splněny podmínky bezpečnosti a ochrany zdraví a nesmí
to být na újmu kvalitě vzdělávací činnosti, v případě nižšího počtu dětí, uhradí zřizovatel zvýšené
výdaje na vzdělávací činnost školy.
Z důvodu každoročního velkého zájmu o umístění dětí do naší mateřské školy
povinné předškolní vzdělávání (zákonná povinnosti přednostního přijímání předškoláků včetně těch
s přechodným pobytem v Kuřimi),
přednostním přijímáním čtyřletých a tříletých dětí
možné přijímáním dětí dvouletých,
žádá ředitelka školy Mgr. Lenka Novotná zřizovatele o povolení výjimky z počtu dětí pro školní rok
2022/2023 (viz příloha A).
Přílohy:

A - žádost o povolení výjimky z počtu dětí

Přijaté usnesení: R/2022/0101 - RM povoluje Mateřské škole Kuřim, Zborovská 887, okres Brnovenkov, příspěvkové organizaci, výjimku z počtu dětí pro školní rok 2022/2023
dle přílohy.
Hlasováno
Pro: 5 (D. Sukalovský, P. Ondrášek, J. Vlček, L. Ambrož, M. Vlk).
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17. Kritéria přijímání k předškolnímu vzdělávání 2022/2023
(Předkladatel: Ing. Petr Ondrášek, zpracovatel: Mgr. Hana Němcová)
Ředitelka Mateřské školy Kuřim, Zborovská 887, okres Brno – venkov, příspěvkové organizace, Mgr.
Lenka Novotná předkládá Radě města Kuřimi „Kritéria pro přijímání dětí k předškolnímu
vzdělávání a jejich umisťování na jednotlivá místa výkonu činnosti Mateřské školy Kuřim,
Zborovská 887, okres Brno – venkov, příspěvkové organizace, platná pro školní rok 2022/2023“
(viz příloha A).
Kritéria pro přijímání tvoří příspěvková organizace pro případ, kdy počet podaných žádostí o přijetí
k předškolnímu vzdělávání překročí stanovenou kapacitu maximálního možného počtu přijatých dětí.
Tvorba kritérií pro přijímání je dle školského zákona zcela v kompetenci ředitelky mateřské školy
a zřizovateli jsou předkládána pouze na vědomí. „Kritéria pro přijímání“ platná pro školní rok
2022/2023 předkládá ředitelka mateřské školy spolu s žádostí o schválení termínu zápisu.
Přílohy:

A - kritéria k přijímání 2022-2023

Přijaté usnesení: R/2022/0102 - RM bere na vědomí „Kritéria pro přijímání dětí k předškolnímu
vzdělávání a jejich umisťování na jednotlivá místa výkonu činnosti Mateřské
školy Kuřim, Zborovská 887, okres Brno – venkov, příspěvkové organizace,
platná pro školní rok 2022/2023“ dle návrhu.
Hlasováno
Pro: 5 (D. Sukalovský, P. Ondrášek, J. Vlček, L. Ambrož, M. Vlk).

18. Souhlas s termínem a místem konání zápisu do MŠZ.
(Předkladatel: Ing. Petr Ondrášek, zpracovatel: Mgr. Hana Němcová)
Školský zákon stanovuje, že zápis k předškolnímu vzdělávání se musí každoročně konat v době od
02.05. do 16.05. Dle ustanovení § 34 odst. 3 a 4 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním,
středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů,
požádala ředitelka Mateřské školy Kuřim, Zborovská 887, okres Brno – venkov, příspěvkové
organizace, Mgr. Lenka Novotná Radu města Kuřimi o souhlas s termínem a místem pro podávání
žádostí o přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání (viz příloha A).
Zápis k předškolnímu vzdělávání bude probíhat distančně.
Termín podávání žádostí k předškolnímu vzdělávání:
05.05.2022 – 12.05.2022
Forma podávání žádostí k předškolnímu vzdělávání:
elektronicky nebo poštou nebo
vhozením do schránky na budově školy na ulici Zborovská 887/5, 664 34 Kuřim
Formulář „Žádosti o přijetí k předškolnímu vzdělávání“, čestné prohlášení k očkovacímu průkazu dítěte
a souhlas se zpracováním osobních údajů budou k dispozici na webových stránkách školy www.
mskurim.cz ve složce informace/přijímání dětí. Zákonní zástupci dětí si také mohou formuláře
vyzvednout na pracovišti mateřské školy na ulici Zborovská 887/5 od 21.04.2022 do 04.05.2022
v době od 8:00 do 16:00 hod.
Informace o přijímání dětí k předškolnímu vzdělávání včetně „kritérií pro přijímání“ budou
v jednotlivých budovách mateřské školy zveřejněny způsobem v místě obvyklým (nástěnky) a na
internetových stránkách školy a města.
O přijímání dětí k předškolnímu vzdělávání rozhoduje ředitelka mateřské školy dle § 165 odst. 2 písm.
b) školského zákona. Rozhodnutí, kterým se vyhovuje žádosti o přijetí dítěte k předškolnímu
vzdělávání (rozhodnutí o přijetí), se oznamuje zveřejněním seznamu dětí, pod přiděleným
registračním číslem, na veřejně přístupném místě, t. j. na nástěnkách jednotlivých míst výkonu činnosti
mateřské školy, a to po dobu 15 dnů. Součástí rozhodnutí je datum zveřejnění.
Rozhodnutí o nepřijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání bude zákonným zástupcům dítěte doručeno
poštou do vlastních rukou do 03.06.2022.
Přílohy:

A - žádost o schválení termínu a místa konání zápisu 2022-2023
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Přijaté usnesení: R/2022/0103 - RM souhlasí s termínem a místem podávání žádosti o přijetí
dítěte k předškolnímu vzdělávání do Mateřské školy Kuřim, Zborovská 887,
okres Brno – venkov, příspěvkové organizace pro školní rok 2022/2023 dle
žádosti.
Hlasováno
Pro: 5 (D. Sukalovský, P. Ondrášek, J. Vlček, L. Ambrož, M. Vlk).

19. Inventarizační zprávy za rok 2021 školských příspěvkových organizací.
(Předkladatel: Ing. Petr Ondrášek, zpracovatel: Mgr. Hana Němcová)
Ředitelky a ředitel školských příspěvkových organizací zřizovaných městem Kuřim předložili Radě
města Kuřimi inventarizační zprávy za rok 2021 (viz přílohy A¹, A², A³). Inventarizační zprávy dokládají
provedení řádné inventury hmotného a nehmotného majetku příspěvkových organizací. Na základě
inventur je potom vyřazován nepotřebný majetek. U dlouhodobého majetku, který měl pořizovací cenu
vyšší než 5.000,- Kč, žádá příspěvková organizace zřizovatele o souhlas s jeho vyřazením. Žádosti
organizace předkládaly jednotlivě začátkem roku.
Dle inventarizačních zpráv proběhly inventury dle platné legislativy a v souladu s vnitřní směrnicí
příspěvkové organizace o inventarizaci majetku. Inventární seznamy jsou uloženy v jednotlivých
školských příspěvkových organizacích.
Přílohy:

A - MŠZ - inventarizační zpráva 2021- příloha č. 1
B - ZŠJ - inventarizační zpráva 2021 - příloha č. 1
C - ZŠT - inventarizační zpráva 2021 - příloha č. 1

Diskuse:
D. Sukalovský – bude hlasováno o všech usnesení současně.
Přijaté usnesení:

R/2022/0104 - RM bere na vědomí „Inventarizační zprávu za rok 2021“ Mateřské
školy Kuřim, Zborovská 887, okres Brno – venkov, příspěvkové organizace.

Přijaté usnesení:

R/2022/0105 - RM bere na vědomí „Inventarizační zprávu za rok 2021“ Základní
školy, Kuřim, Jungmannova 813, okres Brno – venkov, příspěvkové organizace.

Přijaté usnesení: R/2022/0106 - RM bere na vědomí „Inventarizační zprávu za rok 2021“ Základní
školy Kuřim, Tyršova 1255, okres Brno – venkov, příspěvkové organizace.
Hlasováno
Pro: 5 (D. Sukalovský, P. Ondrášek, J. Vlček, L. Ambrož, M. Vlk).

20. Žádost o souhlas s přerušením provozu MŠZ
(Předkladatel: Ing. Petr Ondrášek, zpracovatel: Mgr. Hana Němcová)
Ředitelka Mateřské školy Kuřim, Zborovská 887, okres Brno-venkov, příspěvkové organizace Mgr.
Lenka Novotná, požádala Radu města Kuřimi o souhlas s přerušením provozu mateřské školy v době
hlavních prázdnin od 08.08.2022 do 31.08.2022 z důvodu umožnění čerpání řádné dovolené
zaměstnancům školy (viz příloha A).
Pedagogičtí pracovníci mají ze zákona 8 týdnů řádné dovolené (dále jen „ŘD“) a 12 dnů studijního
volna (dále jen „SV“). U pedagogů základních škol není s vybíráním ŘD a SV problém, 8 týdnů ŘD
pokryjí hlavní prázdniny a 12 dnů SV prázdniny vedlejší. Navíc má ještě ředitel základní školy možnost
vyhlásit ze závažných důvodů 5 dní ředitelského volna. U pedagogů mateřské školy však vyvstává
problém. Naše mateřská škola má provoz celý rok téměř bez přerušení (kromě přípravného týdne na
konci srpna), což způsobuje problém s vybíráním ŘD nebo SV. Oproti základní škole není v mateřské
škole možnost vyhlásit ředitelské volno, ani se na ni nevztahují vedlejší prázdniny. Pedagogické
pracovnice tak nemají možnost souvislého vyčerpání ŘD.
Dle § 3 vyhlášky č. 14/2005 Sb., o předškolním vzdělávání, v platném znění, může být, podle místních
podmínek, provoz mateřské školy v měsících červenci nebo srpnu, popřípadě v obou měsících,
přerušen nebo omezen. Rozsah omezení nebo přerušení stanoví ředitelka mateřské školy po
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projednání se zřizovatelem. Pokud je v obci ještě jiná mateřská škola mohou se ředitelky mezi sebou
dohodnout na pomoci při zajištění předškolního vzdělávání, což v Kuřimi nelze.
Jedinou možností, jak umožnit pedagogům vyčerpat ŘD je buď přerušení provozu, nebo pokud by k
přerušení nedošlo, sjednat na tuto dobu zástupy učitelek z jiných mateřských škol. Toto řešení je však
velmi ekonomicky nevýhodné z důvodu finančního zatížení rozpočtu mateřské školy (je třeba platit
mzdy zastupujícím „cizím“ učitelkám i dovolenou „vlastním“ učitelkám).
Ředitelka mateřské školy musí o přerušení provozu prokazatelně informovat zákonné zástupce dětí
nejméně 2 měsíce před plánovaným uzavřením mateřské školy.
Zaměstnaní zákonní zástupci dětí mají dle zákoníku práce právo na 4 týdny dovolené na zotavenou,
mnozí mohou čerpat navíc 1 týden dodatkové dovolené. Z toho důvodu se domnívám, že povolení
uzavření provozu mateřské školy by nemělo zásadním způsobem narušit chod rodin.
Přílohy:

A - žádost o souhlas s přerušením provozu 2022-2023

Přijaté usnesení: R/2022/0107 - RM souhlasí s přerušením provozu Mateřské školy Kuřim,
Zborovská 887, okres Brno-venkov, příspěvkové organizace, a to v době od
08.08.2022 do 31.08.2022.
Hlasováno
Pro: 5 (D. Sukalovský, P. Ondrášek, J. Vlček, L. Ambrož, M. Vlk).

21. Rozhodnutí o přidělení zakázky Centra technických služeb Kuřim, s. r. o.
(Předkladatel: Mgr. Ing. Drago Sukalovský, zpracovatel: Ing. Ladislav Tomšů)
Rada města schválila usnesením č. R/2022/022 ze dne 25.01.2022 zahájení zadávacího řízení na
dodávku 1 ks svozového vozidla s nástavbou pro svoz komunálního odpadu. Výzva byla zveřejněna
prostřednictvím NEN dne 28.01.2022. Nabídky k termínu 17.02.2022 podali 3 dodavatelé. Hodnoceny
byly všechny nabídky.
Centrum technických služeb Kuřim, s.r.o., předkládá Radě města Kuřimi zprávu o hodnocení nabídek
k rozhodnutí o přidělení zakázky.
Přílohy:

A - podmínky účasti ZŘ 2022 v1
B - Zpráva o hodnocení nabídek

Přijaté usnesení: R/2022/0108 - RM souhlasí s výsledkem hodnocení uvedeným ve
o hodnocení nabídek a přiděluje zakázku „Dodávka svozového
s nástavbou 2022“ právnické osobě Zoeller Systems, s. r. o., Říčany
Rooseveltova 1500, PSČ 251 01, IČO 46349413 za cenu 4.415.000
DPH a souhlasí s uzavřením smlouvy s uvedenou společností.
Hlasováno
Pro: 5 (D. Sukalovský, P. Ondrášek, J. Vlček, L. Ambrož, M. Vlk).

zprávě
vozidla
– Kuří,
Kč bez

22. Vyřazení majetku Centra sociálních služeb Kuřim
(Předkladatel: Mgr. Ing. Drago Sukalovský, zpracovatel: PhDr. Miloslava Bártová)
Ředitelka Centra sociálních služeb Kuřim, Zahradní 1275, Kuřim předkládá RM návrh na vyřazení
majetku organizace dle přílohy.
Přílohy:
A - vyřazovací protokol
Přijaté usnesení: R/2022/0109 - RM schvaluje vyřazení majetku Centra sociálních služeb Kuřim,
Zahradní 1275/10, Kuřim dle přílohy.
Hlasováno
Pro: 5 (D. Sukalovský, P. Ondrášek, J. Vlček, L. Ambrož, M. Vlk).
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23. Odpisový plán dlouhodobého majetku CSS Kuřim na rok 2022
(Předkladatel: Mgr. Ing. Drago Sukalovský, zpracovatel: PhDr. Miloslava Bártová)
Centrum sociálních služeb Kuřim, Zahradní 1275, Kuřim aktualizovalo odpisový plán dlouhodobého
majetku na rok 2022, a to z důvodu změny při odpisování altánu, zemních úprav a technického
zhodnocení budovy. Ve schváleném odpisovém plánu na rok 2022 nebyl tento majetek zahrnut
z důvodu nejasností při převodu budovy na Zahradní 1275/10, Kuřim.
Přílohy:

A - odpisový plán

Přijaté usnesení: R/2022/0110 - RM schvaluje odpisový plán Centra sociálních služeb Kuřim,
Zahradní 1275, Kuřim na rok 2022.
Hlasováno
Pro: 5 (D. Sukalovský, P. Ondrášek, J. Vlček, L. Ambrož, M. Vlk).

24. Poskytnutí finančního příspěvku
(Předkladatel: Mgr. Ing. Drago Sukalovský, zpracovatel: Ing. Pavla Halouzková)
Unie ROSKA - reg. org. ROSKA BRNO-VENKOV, z. p. s., Mikulovská 4222/9, 628 00 Brno-Židenice,
IČO 44946309, se obrátila dne 09.02.2022 na město Kuřim se žádostí o poskytnutí finančního daru,
který by byl použit na dopravu účastníků rekondičního pobytu ve výši 10.000 Kč.
V současné době má Unie ROSKA dva členy města Kuřimi.
Přílohy:

A - žádost
B - Darovací smlouva

Přijaté usnesení: R/2022/0111 - RM schvaluje s uzavřením darovací smlouvy o poskytnutí
finančních prostředků Unii ROSKA - reg.org. ROSKA BRNO-VENKOV, z. p. s.,
Mikulovská 4222/9, 628 00 Brno-Židenice, IČO 44946309, na dopravu účastníků
rekondičního pobytu ve výši 10.000 Kč.
Hlasováno
Pro: 5 (D. Sukalovský, P. Ondrášek, J. Vlček, L. Ambrož, M. Vlk).

25. Uzavření dodatku č. 1 k Rámcové kupní smlouvě
(Předkladatel: Mgr. Ing. Drago Sukalovský, zpracovatel: Ing. Pavla Halouzková)
Dne 31.03.2022 končí Rámcová kupní smlouva se společností Reakce, s. r. o., IČO 26882931, se
sídlem Ke Klínku 1313, 666 02 Předklášteří, na dodávku tiskovin a reklamních předmětů, která byla
vybrána na základě výběrového řízení. Doporučujeme smlouvu prodloužit a nedělat nové výběrové
řízení. Důvodem je dosavadní výborná spolupráce s vybranou společností a hlavně současný velmi
rychlý růst cen ve všech sektorech, kdy při prodloužení smlouvy i nadále bude město objednávat za
vysoutěžené ceny. Při vyhlášení nového výběrového řízení by bezesporu došlo k navýšení cen.
Žádáme radu města o souhlas s uzavřením dodatku ke stávající rámcové kupní smlouvě, kterým
dojde k jejímu prodloužení.
Přílohy:

A - Dodatek č. 1

Přijaté usnesení: R/2022/0112 - RM schvaluje uzavření Dodatku č. 1 k Rámcové kupní smlouvě
č.2020/D/0059 se společností Reakce, s. r. o., IČO 26882931,se sídlem Ke
Klínku 1313, 666 02 Předklášteří, kterým se smlouva prodlouží do 31.03.2024.
Hlasováno
Pro: 5 (D. Sukalovský, P. Ondrášek, J. Vlček, L. Ambrož, M. Vlk).
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26. Dodatek č. 2 ke smlouvě o hudebním vystoupení - THE PEOPLE music, s. r. o.
(Předkladatel: Mgr. Ing. Drago Sukalovský, zpracovatel: Ing. Pavla Halouzková)
V souladu s usnesením RM č. 346/2020 ze dne 19.08.2020 byla uzavřena smlouva se společností
THE PEOPLE music, s. r. o., se sídlem Příční 113/4c, 602 00 Brno, IČO 07430434. Předmětem
smlouvy bylo zajištění hudebního vystoupení na městském plese, který se měl konat 05.03.2021.
S ohledem na mimořádná opatření v souvislosti s pandemii Covid-19 se účinkující a pořadatel
domluvili na přeložení termínu hudebního vystoupení na rok 2021. Díky stále trvajícím opatřením se
konání plesu zrušilo, a proto navrhujeme uzavřít dodatek č. 2, kde se hudební vystoupení bude konat
na akci Ceny a medaile města Kuřimi konané 02.06.2022.
Vzhledem k této skutečnosti navrhuji uzavřít dodatek č. 2 vizte příloha A.
Přílohy:

A - dodatek č. 2

Diskuse:
D. Sukalovský – stahuje materiál z jednání.
Návrh usnesení:

RM schvaluje uzavření dodatku č. 2 ke smlouvě č. 2020/D/0097 se společností
THE PEOPLE music, s. r. o., se sídlem Příční 113/4c, 602 00 Brno,
IČO 07430434, týkající se přeložení termínu hudebního vystoupení.

Nebylo hlasováno.

27. Výpůjčka vozidla pro humanitární pomoc uprchlíkům z Ukrajiny
(Předkladatel: Mgr. Ing. Drago Sukalovský, zpracovatel: Ester Veselovská, DiS.)
Město Kuřim zajišťuje pomoc uprchlíkům z Ukrajiny mimo jiné i formou ubytování a pro tyto účely, pro
převoz osob, nábytku a z důvodu zásobování bylo třeba zajistit větší vozidlo/dodávku. Pomoc městu
nabídla sousední obec Lelekovice.
OMP navrhuje uzavřít Smlouvu o výpůjčce na dobu určitou do 31.12.2022, vzhledem k aktuální situaci
s přílivem osob z válkou zasažených oblastí.
Přijaté usnesení: R/2022/0113 - RM schvaluje uzavření Smlouvy o výpůjčce s obcí Lelekovice se
sídlem Hlavní 75/7, 66431 Lelekovice, zastoupenou starostou Alešem
Mikaušem, IČO 00281999, jejímž předmětem je výpůjčka automobilu Ford SPZ
2BN8692, na dobu určitou do 31.12.2022.
Hlasováno
Pro: 5 (D. Sukalovský, P. Ondrášek, J. Vlček, L. Ambrož, M. Vlk).

28. Návrh na personální posílení OI
(Předkladatel: Ing. Karel Torn CSc., zpracovatel: Stanislav Bartoš, Michaela Juránková Hrbková)
V poslední době probíhá rozšíření udržovaných ploch zeleně, kde jsou požadavky na novou výsadbu
stromů a keřů a zřizování udržovaných záhonů, některé vyžadují vybudování umělé závlahy. Vyšší
zatížení pracovníků odboru v této souvislosti vzniká proto, že technické služby nejsou vybaveny
pracovníky na údržbu zeleně a tyto služby ve stále větší míře zadáváme soukromým firmám.
Dále pro pracovníky OI vznikají požadavky na rekonstrukci hřišť, přípravu projektů ozelenění včetně
přípravy dotací a příprava projektů revitalizace veřejných prostor.
V současné době na dohodu o pracovní činnosti probíhá administrativa zavádění do majetku, provozu
veřejného osvětlení, správa a aktualizace technické mapy dat (pasporty) a evidence závazných
stanovisek úřadu územního plánování.
Vzhledem k množství administrovaných dotací je třeba také disponovat zástupem projektové
manažerky.
Z výše uvedených důvodů navrhujeme zřízení nového pracovního místa pro odbor investiční.
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Přijaté usnesení: R/2022/0114 - RM schvaluje jedno nové pracovní místo referenta Odboru
investičního Městského úřadu Kuřim a stanovuje celkový počet zaměstnanců
města Kuřimi zařazených do Městského úřadu Kuřim na 85 a to od 01.04.2022,
dle zápisu.
Hlasováno
Pro: 5 (D. Sukalovský, P. Ondrášek, J. Vlček, L. Ambrož, M. Vlk).

29. Různé
P. Ondrášek – je potřeba dohodnout se, jaký projekt hřiště s umělým trávníkem vybereme pro žádost
o dotaci u NSA. Pro fotbalisty budeme dotace žádat u NSA.
J. Vlček – zastává názor, že žádat o více dotací v totožném roce není dobré. Prvotní stavbou by měl
být atletický stadion.
P. Ondrášek – může zažádat o dotaci i sportovní klub, v našem případě FC Kuřim, který by s touhle
variantou neměl problém. V hodnocení kritérií mají žadatelé klubů větší preferenci, než obce. Pokud
by se radní shodli, bylo by možné projekt spolufinancovat.
S. Bartoš – po dobu udržitelnosti by byli majiteli klub FC Kuřim.
P. Ondrášek – navrhuje nachystat stavební povolení pro projekt hřiště s umělým trávníkem bez
podzemního parkování a po té dokončit stejnou agendu i pro druhý projekt hřiště s umělým trávníkem,
a to s podzemním parkováním.
J. Vlček – kolik stojí dokumentace? Je zbytečné udělat všechnu dokumentaci pro dva projekty, když
se jeden určitě nevyužije.
P. Ondrášek – bylo by možné využít nějakou městkou plochu/sklad na vytvoření Re-use centra, kde
by se odkládal nábytek od občanů, který je zachovalý a dal by se ještě využít.
S. Bartoš – pokusí se vykomunikovat volné místa na statku.
L. Ambrož – navrhuje zjistit možnosti i v areálu TOS Kuřim.
S. Bartoš – je nutné vyřešit parkování na ulici Tyršova.
P. Ondrášek – je nutné vyřešit pozemky na ulici Brněnská, kde bude v nejbližší době probíhat
revitalizace dětského hřiště na sídlišti.
S. Bartoš – chce informovat členy rady o nabídce na zahradnické práce na ulici Legionářskou od
p. Rubáše za cenu 194.537 Kč. Může společnost objednat?
Členové rady souhlasí.

Starosta ukončil jednání RM v 16:30 hodin.

Mgr. Ing. Drago Sukalovský
starosta města

Ing. Petr Ondrášek
1. místostarosta města

Ověřovatel zápisu: Ing. Milan Vlk
V Kuřimi dne 02.03.2022
Zapsala: Ing. Pavla Halouzková
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Materiály:
Plnění usnesení Rady města Kuřimi ke dni 23.02.2022
Odkup systému MaR pro kotelnu budovy radnice Kuřim od p. Ing. Ivana Augustina
2A - Příloha A
2B - Příloha B
3
B.Bednář – žádost o snížení, prominutí nájmu za letní zahrádku u Hospůdky,
Legionářská 1017
3A - Příloha A - žádost odpuštění nájmu
4
Reklama na silničním zábradlí
5
Sociální bydlení – zrušení usnesení, dohoda o ukončení nájemní smlouvy, přidělení
bytu
6
Michal Šenk, Kuřim – smlouva o umístění stožáru
7
Dohoda o ukončení nájemní smlouvy a záměr na pronájem téhož pozemku
7A - Příloha B
7B - Příloha A
8
Pronájem části pozemku jako přídomní zahrady
8A - Příloha A
8B - NS Boušková
9
Jihomoravský kraj – věcné břemeno u kruhového objezdu u OC Kaufland
9A - JMK A - situace
9B - JMK B - GP vodovod
9C - JMK C - GP kanalizace
9D - JMK D - GP veřejné osvětlení
9E - JMK E - návrh smlouvy
10
Studie a projekty – Pumptrack, Kuřim – Podlesí
11
Výběrové řízení „Oprava povrchů místních komunikací v Kuřimi v roce 2022"
11A - Smlouva 2022 vzor
11B - Výzva k podání nabídky_2022.DOC
12
Město Kuřim - vybudování odborných učeben na ZŠ Jungmannova
13
Rekonstrukce střechy MŠ Brněnská
14
Veřejnoprávní smlouva - individuální dotace
14A - žádost
14B - smlouva
15
Veřejnoprávní smlouva - individuální dotace
15A - žádost
15B - smlouva
16
Žádost o povolení výjimky z počtu dětí v MŠZ
16A - MŠZ - ŽÁDOST O POVOLENÍ VÝJIMKY Z POČTU DĚTÍ MŠZ 2022-2023
17
Kritéria přijímání k předškolnímu vzdělávání 2022/2023
17A - MŠZ - KRITÉRIA K PŘIJÍMÁNÍ 2022-2023
18
Souhlas s termínem a místem konání zápisu do MŠZ.
18A - MŠZ - ŽÁDOST O SCHVÁLENÍ TERMÍNU A MÍSTA KONÁNÍ ZÁPISU 2022-2023
19
Inventarizační zprávy za rok 2021 školských příspěvkových organizací.
19A - MŠZ - INVENTARIZAČNÍ ZPRÁVA 2021- příloha č. 1
19B - ZŠJ - INVENTARIZAČNÍ ZPRÁVA 2021 - příloha č. 1
19C - ZŠT - INVENTARIZAČNÍ ZPRÁVA 2021 - příloha č. 1
20
Žádost o souhlas s přerušením provozu MŠZ
20A - MŠZ - ŽÁDOST O SOUHLAS S PŘERUŠENÍM PROVOZU MŠZ 2022-2023
21
Rozhodnutí o přidělení zakázky Centra technických služeb Kuřim, s. r. o.
21A - CTS Kuřim 1. Protokol podmínky účasti ZŘ 2022 v1
21B - CTS Kuřim Zpráva o hodnocení nabídek ZŘ 2022 v1
22
Vyřazení majetku Centra sociálních služeb Kuřim
22A - RM_vyraz_protokol_02_22
23
Odpisový plán dlouhodobého majetku CSS Kuřim na rok 2022
23A - Odpisový_plán_na_rok_2022_akt_1
24
Poskytnutí finančního příspěvku
24A - Žádost o finanční příspěvěk - ROSKA
24B - Darovací smlouva (ROSKA)
1
2
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25
26
27
28
29

Uzavření dodatku č. 1 k Rámcové kupní smlouvě
25A - Dodatek č. 1
Dodatek č. 2 ke smlouvě o hudebním vystoupení - THE PEOPLE music, s. r. o.
26A - dodatek č. 2
Výpůjčka vozidla pro humanitární pomoc uprchlíkům z Ukrajiny
Návrh na personální posílení OI
Různé

20

