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Z á p i s 
 

ze schůze Rady města Kuřimi č. 14/2022 konané dne 11.05.2022 
 
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 14:05 hodin, úvodem bylo přítomno 5 členů RM. RM je 
usnášeníschopná. 
 
 
Program: 

1 Plnění usnesení Rady města Kuřimi ke dni 04.05.2022 

2 Smlouvy o výpůjčce k bytům vyčleněným pro humanitární účely (ubytování uprchlíků z 
Ukrajiny) 

3 Žádost o přidělení sociálního bytu v bytovém domě na ul. Zahradní 1275/10, Kuřim 

4 Žádost o přidělení sociálního bytu v bytovém domě na ul. Zahradní 1275/10, Kuřim 

5 Obědy pro uprchlíky ubytované v budově č. p. 257 

6 Nájemní smlouva 

7 Splátkový kalendář 

8 Dodatek ke smlouvě o ubytování 

9 Díly za Sv. Jánem, realizace VIII. etapy - příspěvek na úhradu odboček a navrtávacích pasů 

10 Měření rychlosti vozidel – Dodatek č. 3 rozšíření technické podpory SW 

11 Měření úsekové rychlosti v obci Lelekovice – pronájem technologie 

12 Smlouva o poskytnutí dotace -  Výsadba stromů v Kuřimi 

13 Výsledky hospodaření k 31.03.2022 

14 Rozpočtové opatření č. 5 

15 Schválení sítě sociálních služeb pro rok 2023 

16 Žádost o souhlas s čerpáním FI ZŠT. 

17 Žádost o schválení změny odpisového plánu 2022 ZŠT. 

18 Žádost o souhlas s vyřazením nepotřebného majetku ZŠT. 

19 Zpráva o činnosti a hospodaření, žádost o schválení výsledků hospodaření a jejich rozdělení 
do fondů, schválení účetní závěrky Centra sociálních služeb Kuřim za rok 2021 

20 Zpráva o činnosti Centra sociálních služeb Kuřim za rok 2021 

21 Žádost finančního příspěvku - Den pro rodinu 

22 „Oprava povrchů místních komunikací v Kuřimi v roce 2022“ - oprava 

23 „Společenské a kulturní centrum v Kuřimi“ - odlišný postup na stavební práce- dodatečné 
stavební úpravy přípravy teplé užitkové vody 
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24 Sportovní plocha na ul. Brněnská - vyhodnocení výběrového řízení 

25 Rozhodnutí o přidělení zakázky „Kuřim, VDJ 2 x 1500 m3, I. pásmo …..“ 

26 Drobné investice – nákup nábytku 

27 Komunitní zahrada na Dílech za Sv. Jánem 

28 Poskytnutí materiálního daru - Lidl ČR, v. o. s. 

29 Různé 

 
 
 

1. Plnění usnesení Rady města Kuřimi ke dni 04.05.2022 
(Předkladatel: Ing. Karel Torn CSc., zpracovatel: Ing. Pavla Halouzková) 
 
Všechna usnesení s termínem plnění ke dni 04.05.2022 jsou splněna. 
 
Přijaté usnesení: R/2022/0187 - RM bere na vědomí stav plnění usnesení Rady města Kuřimi ke 

dni 04.05.2022. 
Hlasováno 
Pro: 5 (D. Sukalovský, P. Ondrášek, J. Vlček, L. Ambrož, M. Vlk). 
 
 
Na jednání RM se dostavila J. Viktorinová – vedoucí odboru majetkoprávního v 14:10 hodin. 
 
 

2. Smlouvy o výpůjčce k bytům vyčleněným pro humanitární účely (ubytování 
uprchlíků z Ukrajiny) 
(Předkladatel: Mgr. Ing. Drago Sukalovský, zpracovatel: Alena Janoušková) 
 
Rada města Kuřimi svým usnesením č. R/2022/075 ze dne 25.02.2022 vyčlenila tři byty z fondu 
sociálního bydlení na adrese Zahradní 1275, Kuřim a jeden byt z bytového fondu města na ulici 
Jungmannova pro humanitární účely – pro válečné uprchlíky z Ukrajiny. 
Do vyčleněných bytů se již od začátku března postupně stěhovali uprchlíci z Ukrajiny, kteří zatím za 
bydlení nehradí městu žádné finanční prostředky.  
V bytě [osobní údaj odstraněn] na ul. [osobní údaj odstraněn] bydlí celkem 4 lidi, z toho 2 dospělí a 2 
děti. 
Ve třech bytech 1+kk na ul. Zahradní bydlí: 
byt [osobní údaj odstraněn]  - 1 dospělý, 2 děti 
byt [osobní údaj odstraněn]  - 2 dospělí, 2 děti 
byt [osobní údaj odstraněn]  - 1 dospělý, 3 děti 
Dle informací OSVP má většina bydlících dospělých zajištěné zaměstnání, jedna paní je důchodkyně 
a jedna osoba je na mateřské dovolené.  
OMP dává radě ke zvážení uzavření Smlouvy o výpůjčce s uživateli těchto bytů s účinností od 
01.06.2022 na dobu určitou do 31.12.2022 s tím, že by mohli městu platit alespoň energie – vodné, 
stočné, dodávku zemního plynu a dodávku elektrické energie. 
 
Diskuse: 
D. Sukalovský – výpůjčka bude do 31.08.2022 a bude se hlasovat o všech usnesení současně s 
navrhovanou změnou. 
 
Přijaté usnesení: R/2022/0188 - RM schvaluje záměr na výpůjčku sociálního bytu č. [osobní údaj 

odstraněn] umístěného v  [osobní údaj odstraněn] nadzemním podlaží bytového 
domu Zahradní 1275/10, 664 34 Kuřim, který je součástí pozemku parc. č. 382/5 
vše v obci a k. ú. Kuřim, paní [osobní údaj odstraněn], na dobu určitou od 
01.06.2022 do 31.08.2022 s možností prolongace, s tím, že od 01.06.2022 bude 
zálohy na služby hradit vypůjčitel. 
 

. 
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Přijaté usnesení: R/2022/0189 - RM schvaluje záměr na výpůjčku sociálního bytu č. [osobní údaj 

odstraněn] umístěného v  [osobní údaj odstraněn] nadzemním podlaží bytového 
domu Zahradní 1275/10, 664 34 Kuřim, který je součástí pozemku parc. č. 382/5 
vše v obci a k. ú. Kuřim, paní [osobní údaj odstraněn] a paní [osobní údaj 
odstraněn, na dobu určitou od 01.06.2022 do 31.08.2022 s možností 
prolongace, s tím, že od 01.06.2022 bude zálohy na služby hradit vypůjčitel. 

 
Přijaté usnesení: R/2022/0190 - RM schvaluje záměr na výpůjčku sociálního bytu č. [osobní údaj 

odstraněn] umístěného v  [osobní údaj odstraněn] nadzemním podlaží bytového 
domu Zahradní 1275/10, 664 34 Kuřim, který je součástí pozemku parc. č. 382/5 
vše v obci a k. ú. Kuřim, paní [osobní údaj odstraněn], na dobu určitou od 
01.06.2022 do 31.08.2022 s možností prolongace, s tím, že od 01.06.2022 bude 
zálohy na služby hradit vypůjčitel. 

 
Přijaté usnesení: R/2022/0191 - RM schvaluje záměr na výpůjčku bytu č. [osobní údaj odstraněn]  

umístěného v podkroví bytového domu č. p. [osobní údaj odstraněn], 664 34 
Kuřim, který je součástí pozemku parc. č. [osobní údaj odstraněn] vše v obci a k. 
ú. Kuřim, paní [osobní údaj odstraněn] a paní [osobní údaj odstraněn], na dobu 
určitou od 01.06.2022 do 31.08.2022 s možností prolongace, s tím, že od 
01.06.2022 bude zálohy na služby hradit vypůjčitel. 

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

3. Žádost o přidělení sociálního bytu v bytovém domě na ul. Zahradní 1275/10, 
Kuřim 
(Předkladatel: Mgr. Ing. Drago Sukalovský, zpracovatel: Alena Janoušková) 
 
V roce 2020 došlo k transformaci Domu s pečovatelskou službou Kuřim (dále jen „DPS“). DPS je 
rozdělen na blok „A“, ve kterém zůstávají byty zvláštního určení, a blok „B“, kde je celkem 28 bytů. 
Tyto byty jsou ve většině případů obsazeny nájemci, kteří získali byt zvláštního určení ještě před 
transformací DPS. Postupným uvolňováním bytů v bloku „B“ budou tyto byty zvláštního určení 
využívány jako byty sociální. 
V bloku „B“ DPS jsou volné byty č. 11B, 27B a 2B. OSVP přijala žádost o přidělení sociálního bytu 
paní [osobní údaj odstraněn], trvale bytem [osobní údaj odstraněn], 664 34 Kuřim. Žádost byla 
projednána pracovní skupinou pro přidělování sociální bytů, pracovní skupina byla seznámena 
s přípisem žadatelky, kde popisuje svoji nepříznivou bytovou situaci a uvádí důvody pro přidělení 
sociálního bytu. Na základě posouzení žádosti o přidělení sociálního bytu nedoporučuje pracovní 
skupina schválit přidělení sociálního bytu paní [osobní údaj odstraněn]. 
OMP k tomu uvádí: 
17.09.2018 požádala paní [osobní údaj odstraněn] (později provdaná [osobní údaj odstraněn]) se 
svým partnerem, p. [osobní údaj odstraněn], a [osobní údaj odstraněn] dětmi o pronájem bytu od 
města Kuřimi. Do 01.10.2018 měla doložit potřebné dokumenty, aby mohla být zařazena do tehdy 
připravovaného pořadníku. Paní [osobní údaj odstraněn] již víckrát na OMP nepřišla a svou žádost 
nedoplnila. Dne 13.05.2020 byla její žádost z evidence žadatelů o byt vyřazena. Novou žádost o 
obecní byt do dnešního dne nepodala. 
Zápis pracovní skupiny tvoří přílohu tohoto příspěvku. 
 
Přílohy: A - zápis pracovní skupiny 
 
Návrh usnesení: RM schvaluje na základě Zápisu pracovní skupiny pro přidělování sociálních 

bytů v bytovém domě na ul. Zahradní 1275/10, Kuřim ze dne 03.05.2022 
přidělení sociálního bytu č. 27B paní [osobní údaj odstraněn], trvale bytem  
[osobní údaj odstraněn], 664 34 Kuřim a schvaluje uzavření nájemní smlouvy 
s paní [osobní údaj odstraněn], jejímž předmětem bude nájem sociálního bytu č.  
[osobní údaj odstraněn] na dobu určitou od 01.06.2022 do 30.11.2022 
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s možností prolongace, za nájemné ve výši 78 Kč/m2/měs. + zálohy na služby. 
Hlasováno 
Proti: 4 (D. Sukalovský, P. Ondrášek, J. Vlček, M. Vlk). Zdržel se: 1 (L. Ambrož). 
Návrh nebyl přijat. 
 
 
 

4. Žádost o přidělení sociálního bytu v bytovém domě na ul. Zahradní 1275/10, 
Kuřim 
(Předkladatel: Mgr. Ing. Drago Sukalovský, zpracovatel: Alena Janoušková) 
 
V roce 2020 došlo k transformaci Domu s pečovatelskou službou Kuřim (dále jen „DPS“). DPS je 
rozdělen na blok „A“, ve kterém zůstávají byty zvláštního určení, a blok „B“, kde je celkem 28 bytů. 
Tyto byty jsou ve většině případů obsazeny nájemci, kteří získali byt zvláštního určení ještě před 
transformací DPS. Postupným uvolňováním bytů v bloku „B“ budou tyto byty zvláštního určení 
využívány jako byty sociální. 
V bloku „B“ DPS jsou volné byty č. 11B, 27B a 2B. OSVP přijala žádost o přidělení sociálního bytu 
pana [osobní údaj odstraněn], trvale bytem [osobní údaj odstraněn], [osobní údaj odstraněn]. Žádost 
byla projednána pracovní skupinou pro přidělování sociální bytů, pracovní skupina byla seznámena 
s přípisem žadatele, kde popisuje svoji nepříznivou životní situaci a uvádí potřebu přidělení sociálního 
bytu. Na základě posouzení žádosti o přidělení sociálního bytu doporučuje pracovní skupina schválit 
přidělení sociálního bytu č. 11B panu [osobní údaj odstraněn]. Nájemní smlouva bude uzavřena od 
01.06.2022 do 30.11.2022 s možností prolongace.  
 
Přílohy: A - Zápis pracovní skupiny 
 
Přijaté usnesení: R/2022/0192 - RM schvaluje na základě Zápisu pracovní skupiny pro 

přidělování sociálních bytů v bytovém domě na ul. Zahradní 1275/10, [osobní 
údaj odstraněn] Kuřim ze dne 03.05.2022 přidělení sociálního bytu č. [osobní 
údaj odstraněn] panu [osobní údaj odstraněn], trvale bytem [osobní údaj 
odstraněn], [osobní údaj odstraněn] a schvaluje uzavření nájemní smlouvy 
s panem [osobní údaj odstraněn], jejímž předmětem bude nájem sociálního bytu 
č. [osobní údaj odstraněn] na dobu určitou od 01.06.2022 do 30.11.2022 
s možností prolongace, za nájemné ve výši 78 Kč/m2/měs. + zálohy na služby. 

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

5. Obědy pro uprchlíky ubytované v budově č. p. 257 
(Předkladatel: Mgr. Ing. Drago Sukalovský, zpracovatel: Alena Janoušková) 
 
Město Kuřim uzavřelo od 01.04.2022 se společností VPI III, s. r. o., se sídlem Štefánikova 110/41, 602 
00 Brno, IČO 04867670, Smlouvu o výpůjčce budovy č. p. 257 v ul. Blanenská. V budově bude 
poskytnuto nouzové přístřeší pro cca 150 uprchlíků z Ukrajiny. Město Kuřim hodlá zajistit těmto 
osobám v případě zájmu stravování – obědy u společnosti Helan spol., s. r. o., se sídlem Blanenská 
245, 664 34 Kuřim, IČO 47908670, a to přímo v jídelně společnosti. Cena oběda je ve dnech pondělí 
– pátek stanovena dodavatelem na 85,80 Kč vč. DPH, cena oběda o víkendech a svátcích na 96,80 
Kč vč. DPH. Cena o víkendu je vyšší z důvodu nemožnosti využívat jídelnu dodavatele, jídlo v boxech 
dodá dodavatel přímo do budovy ubytovaných. 
OMP předkládá radě města návrh smlouvy o poskytování stravovacích služeb. 
 
Přijaté usnesení: R/2022/0193 - RM schvaluje uzavření Smlouvy o poskytování stravovacích 

služeb, jejímž předmětem je zajištění stravování – obědů – osobám, kterým bylo 
poskytnuto nouzové přístřeší v budově č. p. 257 v ul. Blanenská, od společnosti 
Helan spol., s. r. o., se sídlem Blanenská 245, 664 34 Kuřim, IČO 47908670, na 
dobu neurčitou. 

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

6. Nájemní smlouva 
(Předkladatel: Mgr. Ing. Drago Sukalovský, zpracovatel: Alena Janoušková) 
 
Město Kuřim je vlastníkem jednotky č. [osobní údaj odstraněn] umístěné v I. nadzemním podlaží 
bytového domu č. p. [osobní údaj odstraněn], který je součástí pozemku parc. č. [osobní údaj 
odstraněn], vše v obci a k. ú. Kuřim. Nájemcem tohoto bytu byla do 30.04.2022 paní [osobní údaj 
odstraněn], trvale bytem [osobní údaj odstraněn], 664 34 Kuřim. Paní [osobní údaj odstraněn] o 
prodloužení nájemní smlouvy do konce měsíce dubna nepožádala. 
Paní [osobní údaj odstraněn] užívá byt č. 892/1 od 01.05.2022 bez právního důvodu. Dne 02.05.2022 
se paní [osobní údaj odstraněn] dostavila na OMP a požádala o uzavření nové nájemní smlouvy 
k uvedenému bytu. S paní [osobní údaj odstraněn] byla nájemní smlouva uzavírána na dobu určitou tří 
měsíců. Za paní [osobní údaj odstraněn] hradí nájemné a paušální poplatek za služby přímo úřad 
práce na účet města, nicméně se stává, že finanční prostředky přicházejí se zpožděním a vzniká dluh 
na nájemném. Ke dni 31.03.2022 činí dluh na nájemném a paušálním poplatku za služby částku ve 
výši [osobní údaj odstraněn] Kč. Ke dni odevzdání tohoto příspěvku není OMP známá dlužná částka 
ke dni 30.04.2022. [osobní údaj odstraněn]. V roce 2021 byla paní [osobní údaj odstraněn] městem 
Kuřim vystavena faktura ve výši [osobní údaj odstraněn] v Kuřimi, jehož byla nájemcem. Fakturu paní 
[osobní údaj odstraněn] postupně splácí, stále jí však zbývá uhradit částku ve výši [osobní údaj 
odstraněn] Kč. 
OMP dává radě města ke zvážení, zda paní [osobní údaj odstraněn] smlouvu na další období schválit. 
 
Diskuse: 
D. Sukalovský – bude hlasováno o usnesení se změnou, která spočívá ve změně termínu uzavření 
nájemní smlouvy. 
 
Přijaté usnesení: R/2022/0194 - RM schvaluje uzavření nájemní smlouvy s paní [osobní údaj 

odstraněn], trvale bytem [osobní údaj odstraněn], 664 34 Kuřim, jejímž 
předmětem je nájem bytu č. [osobní údaj odstraněn] umístěného v I. nadzemním 
podlaží bytového domu č. p. [osobní údaj odstraněn] v ul. [osobní údaj 
odstraněn], který je součástí pozemku parc. č. [osobní údaj odstraněn] vše 
v obci a k. ú. Kuřim, na dobu určitou od 11.05.2022 do 31.05.2022 s možností 
prolongace za nájemné ve výši 78,- Kč/m2/měs. + paušální poplatek za služby. 

 

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

7. Splátkový kalendář 
(Předkladatel: Mgr. Ing. Drago Sukalovský, zpracovatel: Alena Janoušková) 
 
Manželé [osobní údaj odstraněn], oba trvale bytem [osobní údaj odstraněn], 664 34 Kuřim jsou 
společnými nájemci obecního bytu č. [osobní údaj odstraněn], umístěného v I. nadzemním podlaží 
bytového domu č. p. [osobní údaj odstraněn], který je součástí pozemku parc. č. [osobní údaj 
odstraněn], vše v obci a k. ú. Kuřim. Nájemní smlouva je se společnými nájemci uzavřena na dobu 
neurčitou. 
Manželé [osobní údaj odstraněn] požádali dne 25.04.2022 o uzavření splátkového kalendáře, jehož 
prostřednictvím bude uhrazen dluh na Vyúčtování služeb za období 2021/01 – 2021/12 ve výši 
[osobní údaj odstraněn] Kč. Manželé  [osobní údaj odstraněn] navrhují měsíční splátku ve výši [osobní 
údaj odstraněn] Kč. Úroky z prodlení budou řešeny samostatně po zaplacení jistiny. Ve smyslu § 102 
odst. 3 ve spojení s § 85 písm. h) zák. č. 128/2000 Sb., o obcích, rozhoduje o dohodách o splátkách 
se lhůtou splatnosti kratší než 18 měsíců rada města.  
Manželé [osobní údaj odstraněn] mají opakovaně každý rok velkou spotřebu vody, v loňském roce jim 
rada města také schválila uzavření splátkového kalendáře na úhradu spotřeby vody, který řádně 
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splatili. OMP doporučuje splátkový kalendář schválit. Spolu se splátkovým kalendářem nechá OMP 
podepsat „uznání dluhu“ ve smyslu § 2053 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník. 
 
Přijaté usnesení: R/2022/0195 - RM schvaluje uzavření splátkového kalendáře s manž. [osobní 

údaj odstraněn], oba trvale bytem [osobní údaj odstraněn], 664 34 Kuřim, jehož 
prostřednictvím bude splacen dluh na Vyúčtování služeb za období 2021/01 – 
2021/12 související s bytem č. [osobní údaj odstraněn], umístěného v I. 
nadzemním podlaží bytového domu č. p. [osobní údaj odstraněn], který je 
součástí pozemku parc. č. [osobní údaj odstraněn], vše v obci a k. ú. Kuřim, ve 
výši [osobní údaj odstraněn] Kč. Výše splátek bude činit částku [osobní údaj 
odstraněn] Kč/měs. 

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

8. Dodatek ke smlouvě o ubytování 
(Předkladatel: Mgr. Ing. Drago Sukalovský, zpracovatel: Bc. Jitka Chaloupková) 
 
[osobní údaj odstraněn], trvale bytem [osobní údaj odstraněn], 664 34 Kuřim, uzavřel dne 01.03.2021 
s městem Kuřim na základě usnesení RM č. [osobní údaj odstraněn] ze dne 17.02.2021 Smlouvu 
o ubytování č. [osobní údaj odstraněn], jejímž předmětem je poskytnutí přechodného ubytování 
v objektu [osobní údaj odstraněn] v Kuřimi do 31.05.2022. 
[osobní údaj odstraněn]. [osobní údaj odstraněn]  
[osobní údaj odstraněn]  
 
Diskuse: 
D. Sukalovský – stahuje materiál z jednání. 
 
Návrh usnesení: RM schvaluje uzavření Dodatku č. 5 ke Smlouvě o ubytování č. [osobní údaj 

odstraněn] s  [osobní údaj odstraněn], trvale bytem [osobní údaj odstraněn], 664 
34 Kuřim, jehož předmětem je užívání místnosti č. 2 v [osobní údaj odstraněn]. 

Nebylo hlasováno. 
 
 
Z jednání RM odešla J. Viktorinová – vedoucí odboru majetkoprávního e 14:25 hodin. 
 
 

9. Díly za Sv. Jánem, realizace VIII. etapy - příspěvek na úhradu odboček a 
navrtávacích pasů 
(Předkladatel: Ing. Jan Vlček, MSc., zpracovatel: Ing. Pavla Kubová) 
 
Předkládáme Radě města Kuřimi ke schválení návrh Darovací smlouvy, jejímž účelem je poskytnutí 
příspěvku městu ve výši 179.800 Kč na úhradu navrtávacích pasů od společnosti PRO VÁS 
DEVELOPMENT, s. r. o., se sídlem Božetěchova 2826/36, Královo Pole, 612 00 Brno, IČO 08259640 
namontovaných v rámci výstavby rodinných domů - VIII. etapy na Dílech za Sv. Jánem. 
Od roku 2020 do roku 2021 zahájil investor realizaci inženýrských sítí v rámci výše uvedené akce. 
Jedním ze stavebních objektů byla výstavba nových vodovodů. Po kolaudaci a předání těchto 
vodovodů do majetku města proběhla realizace napojení jednotlivých rodinných domů přípojkami na 
vodovod navrtávacím pasem.  
Dle zákona 274/2001 Sb., je odbočení vč. uzávěru součástí vodovodu. Materiál na odbočení přípojky 
a uzávěr vodovodní přípojky hradí vlastník vodovodu. Společnost Brněnské vodárny a kanalizace, a. 
s., tyto komponenty, které byly potřeba pro výstavbu VIII. etapy ve výši 179.800 Kč, pro město 
zajistila, namontovala a městu vyfakturovala. Město čerpalo finance pro tyto účely z ORG 1022000000 
„Vodoměry a navrtávky“. 
Vzhledem ke skutečnosti, že se jedná o soukromou investici velkého rozsahu, projednali zástupci 
města se zástupci investora poskytnutí příspěvku městu ve výši 179.800 Kč. Výše příspěvku byla 
stanovena na základě předaných kopií jednotlivě proplacených faktur za dodávku navrtávacích pasů.  
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Přílohy: A - návrh smlouvy 
 
Přijaté usnesení: R/2022/0196 - RM schvaluje uzavření Darovací smlouvy se společností PRO 

VÁS DEVELOPMENT, s. r. o., se sídlem Božetěchova 2826/36, Královo Pole, 
612 00 Brno, IČO 08259640, jejímž účelem je poskytnutí příspěvku ve výši 
179.800 Kč na úhradu navrtávacích pasů namontovaných v rámci výstavby 
rodinných domů VIII. etapy na Dílech za Sv. Jánem.  

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

10. Měření rychlosti vozidel – Dodatek č. 3 rozšíření technické podpory SW 
(Předkladatel: Ing. Karel Torn CSc., zpracovatel: Ing. Olga Hanáková) 
 
Název (předmět) zakázky: „Technická podpora k SW pro měření rychlosti vozidel“ 
Evidenční číslo v knize zakázek: III-OI-2021-005 
Zajišťující odbor (ZO): Odbor investiční dále jen „OI“ 
 
V předchozích letech schválila Rada města Kuřimi uzavření smlouvy na nákup SW pro měření 
rychlosti vozidel a navazující smlouvy o technické podpoře, včetně následných dodatků se společností 
INIT technology, s. r. o., se sídlem Sehradice 129, 76323 Dolní Lhota, IČO 04423101. 
Na základě rozšíření servisovaných licencí o nově zakoupenou licenci Scarabeus DMS, z důvodu 
připojení nového měřícího zařízení pro měření úsekové rychlosti v obci Lelekovice, ulice Hlavní a 
Poňava, je nutné uzavřít dodatek ke smlouvě, kterým se mění rozsah produktů a služeb a cena 
technické podpory. Navýšení technické podpory činí 10.000 Kč/rok bez DPH, tj.12.100 Kč/rok 
vč. DPH. 
 
Celková cena technické podpory činí: 

Cena dle původní SOD č. 2020/D/0093 ................................................................ 81.400 Kč 
Dodatek č. 1 - Navýšení ceny - nové měřící zařízení MOR Zámecká .................. 10.000 Kč 
Dodatek č. 2 - Navýšení ceny - nová licence .......................................................... 2.000 Kč 
Dodatek č. 3 - Navýšení ceny - nové měřící zařízení MÚR Lelekovice ................ 10.000 Kč 
Celková cena technické podpory bez DPH za rok .............................................. 103.400 Kč 
DPH 21 % .............................................................................................................. 21.714 Kč 
Celková cena technické podpory vč. DPH za rok .............................................. 125.114 Kč 

 
Z výše zmíněných důvodů OI navrhuje Radě města Kuřimi schválit uzavření Dodatku č. 3 ke Smlouvě 
o technické podpoře č. 2020/D/0093 se společností INIT technology, s. r. o., se sídlem Sehradice 129, 
76323 Dolní Lhota, IČO 04423101, spočívající v navýšení rozsahu produktů a služeb a ceny technické 
podpory o 12.100 Kč/rok, na celkovou cenu technické podpory SW pro měření rychlosti vozidel ve výši 
125.114 Kč/rok. 
 
Výše uvedené náklady budou hrazeny z provozního rozpočtu ORG 9071000000 - „Radary - měření 
rychlosti vozidel“. 

 
Přílohy: A - návrh Dodatku č 3 
 
Přijaté usnesení: R/2022/0197 - RM schvaluje uzavření Dodatku č. 3 ke Smlouvě o technické 

podpoře k SW pro měření rychlosti vozidel se společností INIT technology, 
s. r. o., se sídlem Sehradice 129, 763 23 Dolní Lhota, IČO 04423101, spočívající 
v navýšení rozsahu produktů a služeb a ceny technické podpory o 
12.100 Kč/rok, na celkovou cenu technické podpory SW pro měření rychlosti 
vozidel ve výši 125.114 Kč/rok. 

Hlasováno 
Pro: 5 (D. Sukalovský, P. Ondrášek, J. Vlček, L. Ambrož, M. Vlk). 
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11. Měření úsekové rychlosti v obci Lelekovice – pronájem technologie 
(Předkladatel: Ing. Karel Torn CSc., zpracovatel: Ing. Olga Hanáková) 
 
Název (předmět) zakázky:  „Pronájem technologie pro měření úsekové rychlosti vozidel 

v obci Lelekovice“ 
Evidenční číslo v knize zakázek:  III-OI-2022-003 
Zajišťující odbor (ZO):   odbor investiční (dále jen OI) 
 
V říjnu 2021 jsme získali společné povolení na měření úsekové rychlosti vozidel v obci Lelekovice, 
ulici Hlavní a Poňava (dále jen MÚR), které nabylo právní moci 09.12.2021. V roce 2020 schválila 
Rada města Kuřimi, dále jen „RM“, pořízení technologie pro měření rychlosti vozidel formou pronájmu. 
Následně, z důvodu dobrých referencí a propracovanosti zařízení, byla schválena smlouva 
o pronájmu technologie měření úsekové rychlosti v ulici Pod Vinohrady se společností AŽD Praha, 
s. r. o., se sídlem Žirovnická 3146/2, Záběhlice, 106 00, Praha 10, IČO 48029483 a téhož roku bylo 
měření spuštěno do provozu, následně v roce 2021 byl uveden do provozu radar pro měření okamžité 
rychlosti vozidel v ulici Zámecká, vše ke spokojenosti provozovatele. 
Dle cenové nabídky ze dne 13.01.2022, od společnosti AŽD Praha, s. r. o., činí náklady na pronájem 
MÚR po dobu 5-ti let provozu 1.993.800 Kč bez DPH, měsíční platba tedy činí 33.230 Kč bez DPH, tj. 
40.208,30 Kč vč. DPH, tato bude hrazena zpětně, vždy následující měsíc. 
Předpokládaný termín zahájení provozu MÚR je srpen 2022. 
Z důvodu návaznosti a kompatibility stávajícího programové vybavení Scarabeus pro vyhodnocování 
a zpracování dopravních přestupků a s ohledem na služby týkajícími se pronájmu již provozovaného 
měření rychlosti v ulici Pod Vinohrady a Zámecká, OI navrhuje Radě města Kuřimi, v souladu s interní 
směrnicí S1/2022/RM Zadávání veřejných zakázek malého rozsahu, článkem 9 Odlišné postupy, 
odstavcem 2, přímo schválit pronajímatele technologie MÚR v obci Lelekovice společnost AŽD Praha, 
s. r. o., se sídlem Žirovnická 3146/2, Záběhlice, 106 00, Praha 10, IČO 48029483. 
Měsíční platby budou hrazeny z provozního rozpočtu ORG 9071000000 - „Radary - měření rychlosti 
vozidel“. 
 
Přílohy: A - návrh 
 
Diskuse: 
P. Ondrášek – prosí IT oddělení poptat nabídky zprostředkovatelů podobných technologií. 
 
Přijaté usnesení: R/2022/0198 - RM schvaluje odlišný postup ve smyslu ustanovení čl. 9. 

směrnice S1/2022/RM Zadávání veřejných zakázek malého rozsahu na zakázku 
"Pronájem technologie pro měření úsekové rychlosti vozidel v obci Lelekovice" 
a schvaluje uzavření smlouvy o pronájmu technologie MÚR se společností AŽD 
Praha, s. r. o., se sídlem Žirovnická 3146/2, Záběhlice, 106 00, Praha 10, 
IČO 48029483, s měsíční platbou 40.208,30 Kč vč. DPH po dobu pěti let. 

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

12. Smlouva o poskytnutí dotace -  Výsadba stromů v Kuřimi 
(Předkladatel: Ing. Petr Ondrášek, zpracovatel: Jaroslava Hédlová) 
 
Odbor investiční (dále jen OI) předkládá radě města ke schválení Smlouvu o poskytnutí dotace ze 
Státního fondu životního prostředí České republiky. Město získalo finanční podporu v rámci Výzvy č. 
4/2021 Národního programu Životní prostředí. Předmětem podpory byla výsadba 39 ks listnatých 
dřevin v Kuřimi v rámci akce „Výsadba stromů v Kuřimi“. Stromy byly vysázeny v průběhu listopadu a 
prosince 2021. 
OI doporučuje radě města uzavřít Smlouvu č. 1210400035 o poskytnutí finanční podpory ze Státního 
fondu životního prostředí České republiky. 
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Přílohy: A -  smlouva  
 
 
Přijaté usnesení: R/2022/0199 - RM schvaluje uzavření smlouvy o poskytnutí finanční podpory ze 

Státního fondu životního prostředí České republiky, k akci „Výsadba stromů 
v Kuřimi“. 

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

 
13. Výsledky hospodaření k 31.03.2022 
(Předkladatel: Mgr. Ing. Drago Sukalovský, zpracovatel: Ing. Aleš Varmužka) 
 
V příloze jsou předkládány výsledky hospodaření města ke dni 31.03.2022. Příjmy města po 
konsolidaci ke dni 31.03.2022 činily 76.836.974,77 Kč, výdaje města po konsolidaci činily 
66.219.560,87 Kč. Hospodářský výsledek k tomuto datu tedy činí nezaokrouhleně 10.617.413,90 Kč. 
Hospodaření s rozpočtovými prostředky probíhá dle schváleného a následně upraveného rozpočtu 
a je za 1. čtvrtletí roku 2022 vzhledem k rozpočtu města v konsolidovaném stavu, s příjmy 
převyšujícími výdaje. 
Příjmy: 
Příjmová stránka rozpočtu je plněna z 20,49 %. Nižší procento čerpání je způsobeno 
narozpočtováním dotačních příjmů, které očekáváme v průběhu roku 2022. Daňové příjmy převyšují 
plnění z roku 2021 o 2 mil. Kč, což souvisí především s vyšším inkasem DPH. 
Výdaje: 
Výdajová stránka rozpočtu je plněna z 12,75 %  a je ovlivněna čerpáním především u „investičních 
akcí“, které je na úrovni 7,34 %. Provozní výdaje jsou čerpány z 24,43 % . Vizte podrobnější rozbory 
dle ORG. 
 
Přílohy: A - Celkem  
 
Přijaté usnesení: R/2022/0200 - RM bere na vědomí a předkládá ZM výsledky hospodaření 

města Kuřimi k 31.03.2022, s přebytkem hospodaření ve výši 10.617. 413,90 Kč. 
Hlasováno 
Pro: 5 (D. Sukalovský, P. Ondrášek, J. Vlček, L. Ambrož, M. Vlk). 
 
 
 

14. Rozpočtové opatření č.5 
(Předkladatel: Mgr. Ing. Drago Sukalovský, zpracovatel: Ing. Aleš Varmužka) 
 
OI žádá o navýšení rozpočtu ORGu 1459 Společenské a kulturní centrum v Kuřimi - systém chlazení 
o 150.000 Kč. 
 
Přílohy: A - RO 5 

B - RO 5 
 
Přijaté usnesení: R/2022/0201 - RM schvaluje rozpočtové opatření č.5 k rozpočtu města Kuřimi 

na rok 2022, dle zápisu a přílohy. 
Hlasováno 
Pro: 5 (D. Sukalovský, P. Ondrášek, J. Vlček, L. Ambrož, M. Vlk). 
 
 
 

15. Schválení sítě sociálních služeb pro rok 2023 
(Předkladatel: Mgr. Ing. Drago Sukalovský, zpracovatel: Mgr. Aneta Štěpánková) 
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Proces optimalizace sítě sociálních služeb reaguje na potřebu vytvořit udržitelnou a efektivní síť 
služeb nezbytných pro sociální stabilitu na území daných obcí, okresů i v celém kraji. Jihomoravský 
kraj proto požádal obce s rozšířenou působností o spolupráci na vytvoření návrhu minimální sítě 
sociálních služeb na okresní úrovni, která odráží priority jednotlivých ORP.  
Jihomoravský kraj vydává pro rok 2023 aktualizovaná Pravidla pro tvorbu sítě sociálních služeb 
v Jihomoravském kraji, která jsou uvedena v příloze A. Dokument byl schválen Radou 
Jihomoravského kraje usnesením č. 3298/22/R50 dne 09.02.2022. Základní síť sociálních služeb 
v Jihomoravském kraji pro rok 2023 je tvořena registrovanými sociálními službami se zařízením na 
území JMK (službě bylo vydáno rozhodnutí o registraci dle § 78 zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních 
službách), které v dostatečné kapacitě, náležité kvalitě, požadované efektivitě a odpovídající místní 
dostupností napomáhají řešit nepříznivou sociální situaci potřebných osob na území kraje. Základní 
síť sociálních služeb Jihomoravského kraje definuje kapacitu a působnost sociálních služeb, které 
reagují na zjištěné potřeby osob v nepříznivé sociální situaci na území Jihomoravského kraje. 
Kapacity těchto služeb jsou podporované a financované z veřejných zdrojů prostřednictvím dotace ze 
státního rozpočtu, dle § 101a) zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, případně současně 
financované z dotačního programu JMK, rozpočtů obcí v JMK, nebo prostřednictvím individuálních 
projektů kraje. Základní síť JMK je tvořena na období jednoho roku. 
Zákon č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů, ukládá krajům povinnost 
(§ 95 písm. h) „určovat síť sociálních služeb na území kraje, a přitom přihlížet k informacím obcí 
sděleným podle § 94 písm. f).“ Obec pak dle uvedeného legislativního vymezení „spolupracuje 
s krajem při určování sítě sociálních služeb na území kraje; za tím účelem sděluje kraji informace 
o kapacitě sociálních služeb, které jsou potřebné pro zajištění potřeb osob na území obce 
a spoluvytváří podmínky pro zajištění potřeb těchto osob“. 

JMK v návaznosti na výše uvedené legislativní požadavky spolupracuje s obcemi s rozšířenou 
působností na vytvoření návrhu sítě sociálních služeb, která odráží priority a potřeby jednotlivých 
ORP. Návrhem sítě sociálních služeb se rozumí definice sociálních služeb a jejich kapacit, jejichž 
zachování je v daném území žádoucí, a které představují základ pro sociální stabilitu dané lokality. 
Zájem na udržení služeb zařazených do návrhu okresní sítě je deklarován ochotou obce/obcí podílet 
se na spolufinancování služeb podle podmínek stanovených JMK na příslušný rok. 
Sociální služby budou ze strany příslušných ORP řazeny do následujících kategorií:  
 

skupina A: u služeb je doložena deklarace potřebnosti a spolufinancování v požadované výši 
stanovené JMK, 

skupina B: služby v území zbytné, nad rámec definovaných potřeb, bez deklarace spolufinancování, 
služba bude ze sítě vyřazena, 

skupina C: u služeb je doložena deklarace potřebnosti, z objektivních důvodů však není možno 
služby financovat v požadované výši (zejména příspěvkové organizace kraje, jedinečné služby v kraji 
se zařízením v malých obcích, pobytové služby apod.). 
 
Do Základní sítě JMK budou na základě splnění ostatních podmínek definovaných Pravidly zařazeny 
pouze sociální služby v kategoriích A a C. V případě zařazení služby do skupiny B je zástupcům 
oddělení koncepce a plánování Odboru sociálních věcí Jihomoravského kraje předána informace o 
nepotřebnosti/zbytnosti služby v území, což bude ze strany JMK akceptováno, a tato služba nebude 
do Základní sítě JMK zařazena. 
 
V příloze B je uveden dokument Rozvojová strategie sociálních služeb v Jihomoravském kraji pro rok 
2023. Přílohou C je aktualizovaná Síť sociálních služeb pro rok 2023 za ORP Kuřim. 
 
Přílohy: A - pravidla síť 2023 

B - rozvojová strategie 2023 
C - síť 2023 

 
Přijaté usnesení: R/2022/0202 - RM schvaluje zařazení sociálních služeb působících v ORP 

Kuřim, které jsou uvedeny v příloze C, do sítě sociálních služeb pro rok 2023. 
Hlasováno 
Pro: 5 (D. Sukalovský, P. Ondrášek, J. Vlček, L. Ambrož, M. Vlk). 
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16. 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 schválení čerpání prostředků z fondu investic školy ve výši 

1.020.000,00 Kč za účelem financování opravy komína a údržbu střechy budovy školy na ulici 

Komenského 511/40 a opravu podlahy v malé tělocvičně v budově na ulici Tyršova 1255/56 (vizte. 

příloha A, B). 

Stav fondu investic Základní školy Kuřim, Tyršova 1255, okres Brno-venkov, příspěvkové organizace 

ke dni 31.03.2022 je 1.091.143,25 Kč.  

 
Přílohy: A - ZŠT - žádost o souhlas s čerpáním FI, komíny, střecha, podlaha TV 

B - ZŠT - příloha k žádosti o čerpání FI, komín a střecha 
 
Přijaté usnesení: R/2022/0203 - 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 1.020.000,00 Kč na 
opravu komína, údržbu střechy a opravu podlahy v malé tělocvičně dle žádosti. 

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

17. Žádost o schválení změny odpisového plánu 2022 ZŠT. 
(Předkladatel: Ing. Petr Ondrášek, zpracovatel: Mgr. Hana Němcová) 
 
Ředitelka Základní školy Kuřim, Tyršova 1255, okres Brno – venkov, příspěvkové organizace Mgr. Bc. 
Hana Kočevová předložila Radě města Kuřimi ke schválení žádost o schválení změny odpisového 
plánu na rok 2022 (viz příloha A).Důvodem žádosti o změnu odpisového plánu od 01.02.2022 je 
odepisování nově zakoupeného topného kotle do služebního bytu. 
Změna odpisového plánu a výpočet navýšení odpisů v roce 2022, vizte. příloha B. 
 
Přílohy: A - ZŠT - ŽÁDOST O SCHVÁLENÍ ZMĚNY OP NA ROK 2022 

B - ZŠT - ZMĚNA OP 2022 
 
Přijaté usnesení: R/2022/0204 - RM schvaluje změnu odpisového plánu Základní školy Kuřim, 

Tyršova 1255, okres Brno – venkov, příspěvkové organizace na rok 2022, a to 
od 01.02.2022 dle žádosti. 

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

18. Žádost o souhlas s vyřazením nepotřebného majetku ZŠT. 
(Předkladatel: Ing. Petr Ondrášek, zpracovatel: Mgr. Hana Němcová) 
 
Ředitelka Základní školy Kuřim, Tyršova 1255, okres Brno-venkov, příspěvkové organizace, sídlo 

Tyršova 1255/56, 664 34 Kuřim, IČO 49457888 Mgr. Bc. Hana Kočevová, požádala radu města 

o souhlas s vyřazením nepotřebného majetku (vizte. příloha A). 

K žádosti přiložila i seznam vyřazovaného majetku (vizte. příloha B) a vyřazovací protokoly (vizte. 

příloha C). 

Přílohy: A - ZŠT - žádost o souhlas s vyřazením nepotřebného majetku 
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B - ZŠT - SEZNAM MAJETKU navrženého k vyřazení  
C - ZŠT - vyřazovací protokoly + likvidace 

 
Přijaté usnesení: R/2022/0205 - RM souhlasí s vyřazením nepotřebného majetku Základní školy 

Kuřim, Tyršova 1255, okres Brno – venkov, příspěvkové organizace, sídlo 

Tyršova 1255/56, 664 34 Kuřim, IČO 49457888 dle žádosti. 

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

19. Zpráva o činnosti a hospodaření, žádost o schválení výsledků hospodaření 
a jejich rozdělení do fondů, schválení účetní závěrky Centra sociálních služeb 
Kuřim za rok 2021 
(Předkladatel: Mgr. Ing. Drago Sukalovský, zpracovatel: Mgr. Jitka Tesařová) 
 
Ekonom pověřený řízením organizace Centra sociálních služeb Kuřim, Zahradní 1275/10, Kuřim Mgr. 
Jitka Tesařová předkládá RM zprávu o výsledku hospodaření organizace za rok 2021 včetně účetních 
výkazů a žádá o převod kladného výsledku hospodaření za rok 2021 ve výši 290.638,60 Kč do 
rezervního fondu organizace a o schválení účetní závěrky Centra sociálních služeb Kuřim za rok 2021 
dle příloh. 
 
Přílohy: D - příloha 

A - výsledek hospodaření  
B - výkaz zisku a ztráty 
C - rozvaha 

 
Přijaté usnesení: R/2022/0206 - RM schvaluje zprávu o výsledku hospodaření Centra sociálních 

služeb Kuřim za rok 2021, převod kladného výsledku hospodaření za rok 2021 
ve výši 290.638,60 Kč do rezervního fondu organizace a účetní závěrku Centra 
sociálních služeb Kuřim za rok 2021 dle příloh. 

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

20. Zpráva o činnosti Centra sociálních služeb Kuřim za rok 2021 
(Předkladatel: Mgr. Ing. Drago Sukalovský, zpracovatel: Mgr. Jitka Tesařová) 
 
Ekonomka pověřená řízením organizace Centra sociálních služeb Kuřim, Zahradní 1275/10, Kuřim 
Mgr. Jitka Tesařová zpracovala výroční zprávu za rok 2021 dle zákona 563/1991 Sb., o účetnictví 
v platném znění, kterou přikládá v příloze. 
 
Přílohy: A - výroční zpráva  
 
Přijaté usnesení: R/2022/0207 - RM bere na vědomí výroční zprávu Centra sociálních služeb 

Kuřim, Zahradní 1275/10, 664 34 Kuřim za rok 2021. 
Hlasováno 
Pro: 5 (D. Sukalovský, P. Ondrášek, J. Vlček, L. Ambrož, M. Vlk). 
 
 
 

21. Žádost finančního příspěvku - Den pro rodinu 
(Předkladatel: Mgr. Ing. Drago Sukalovský, zpracovatel: Ing. Pavla Halouzková) 
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Pan Pavel Sádlík se obrátil dne 04.05.2022 na město Kuřim se žádostí o poskytnutí finančního daru 
ve výši 15.000 Kč, který bude využit na propagaci akce Den pro rodinu a částečně k financování 
koncertu písničkáře Pavla Helana. 
Přílohy: A - žádost  

B - plakát 
 
Diskuse: 
D. Sukalovský – bude se jednat s p. Sádlíkem osobně. 
 
Návrh usnesení: RM schvaluje uzavření darovací smlouvy o poskytnutí finančních prostředků s 

pořadatelem Pavlem Sádlíkem, Bezručova čtvrť 1101/2, 664 34 Kuřim, na 
propagaci akce Den pro rodinu a částečně k financování koncertu písničkáře 
Pavla Helana ve výši 15.000 Kč.  

Hlasováno 
Proti: 1 (J. Vlček) Zdrželi se: 4 (D. Sukalovský, P. Ondrášek, L. Ambrož, M. Vlk). 
Návrh nebyl přijat. 
 
 
 

22. „Oprava povrchů místních komunikací v Kuřimi v roce 2022“ - oprava 
(Předkladatel: Mgr. Ing. Drago Sukalovský, zpracovatel: Stanislav Bartoš, Michaela Juránková 
Hrbková) 
 
Na základě VŘ s názvem „Oprava povrchů místních komunikací v Kuřimi v roce 2022“ byla 
u technologie Velkoplošná vysprávka asfaltovým recyklátem – sejmutí stávajícího povrchu šotolinové 
komunikace v tl. 100 mm, odvoz materiálu na určené místo v Kuřimi, strojní položení asfaltového 
recyklátu finišerem v tl. 100 mm a jeho hutnění, chybně vybrána dle krycího listu firma SILPRA, 
s. r. o., Černovická 253/2c, 617 00 Brno, IČO 28149726. Avšak v systému NEN jsou u této 
technologie zaevidovány firmy Soukup Miloš, s. r. o., Jiráskova 511, 664 11 Zbýšov, IČO 29351511 
a EUROVIA CS, a. s., Vídeňská 104, 619 00 Brno, IČO 45274924. Tudíž je vybrána firma Soukup 
Milo, s. r. o., Jiráskova 511, 664 11 Zbýšov, IČO 29351511, která má na profilu zadavatele nejnižší 

cenu za jednotku (1m2) bez dodávky asfaltového recyklátu a to 360,00 Kč bez DPH (435,60 Kč 
s DPH). 
 
Přijaté usnesení: R/2022/0208 - RM schvaluje pro technologii Velkoplošné vysprávky asfaltovým 

recyklátem – sejmutí stávajícího povrchu šotolinové komunikace v tl. 100 mm, 
odvoz materiálu na určené místo v Kuřimi, strojní položení asfaltového recyklátu 
finišerem v tl. 100 mm a jeho hutnění, firmu Soukup Miloš, s. r. o., Jiráskova 511, 

664 11 Zbýšov, IČO 29351511 za jednotkovou cenu  (1m2) bez dodávky 
asfaltového recyklátu a to 435,60 Kč s DPH. 

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

23. „Společenské a kulturní centrum v Kuřimi“ - odlišný postup na stavební 
práce- dodatečné stavební úpravy přípravy teplé užitkové vody 
(Předkladatel: Mgr. Ing. Drago Sukalovský, zpracovatel: Ing. Markelova Jana) 
 
Odbor investiční žádá Radu města Kuřim o schválení využití odlišného postupu při zadání veřejné 
zakázky malého rozsahu na stavební práce – dodatečné stavební úpravy přípravy teplé užitkové vody 
v objektu Společenského a kulturního centra v Kuřimi (dále jen kulturní dům) v souladu s čl. 9 
směrnice č. S1/2022/RM o zadávání veřejných zakázek malého rozsahu pro společnost 
PKS stavby, a. s., Brněnská 126/38, 591 01 Žďár nad Sázavou, IČO 46980059. Uvedená společnost 
je zhotovitelem stavby kulturního domu, jehož rekonstrukce proběhla v letech 2017 až 2020.V rámci 
zpracovaného znaleckého posudku na posouzení stavu vzduchotechniky a vytápění Společenského 
a kulturního centra v Kuřimi v 09/2021 byla posuzována i provozní závada – nedostatečná teplota 
teplé vody.  
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Původní projektová dokumentace zpracovaná společností ARCHTEAM PROJEKTOVÁ KANCELÁŘ, 
s. r. o., se sídlem Dominikánská 342/19, 602 00 Brno, IČO 27755690 je koncipována následně: 
Ohřívač s integrovaným vzduchovým tepelným čerpadlem má velmi dlouhou dobu ohřevu malým 
výkonem. Slouží pouze pro předehřev studené vody. Hlavní ohřev teplé vody a pokrytí odběrových 
špiček má zajistit nepřímotopný ohřívač, do něhož je topná voda dodávána samostatnou větví 
z akumulační nádrže. Tato je teplem zásobována z tepelných čerpadel a kondenzačních plynových 
kotlů. V létě, kdy v případě potřeby tepelná čerpadla vyrábí chladovou vodu, je jejich provoz vytápění 
přerušen. Přípravu otopné vody a pomocí této teplonosné látky následně teplé vody musí zajistit 
kondenzační plynové kotle. Projektová dokumentace ale ve schématu zapojení uvažuje s teplotou 
50 C a výkonem jen 12 kW. Pro odběrové špičky je však potřeba vyššího výkonu a vyšší teploty 
otopné vody. Pro projektovanou a podle zjištění u místního šetření i provozovanou teplotu otopné 
vody je nepřímotopný ohřívač teplé vody poddimenzován. 
Úpravami stávajícího stavu (dotčené profese ZTI, vytápění a MaR) je proto potřeba zvýšit jak teplotu 
teplé vody na výtoku, tak i množství teplé vody. 
Ve věci zpracování projektové dokumentace pro provádění stavby na výše uvedené dodatečné 
stavební úpravy se obrátil Odbor investiční na zhotovitele stavby kulturního domu – společnost 
PKS stavby, a. s.. Po zpracování a předání projektové dokumentace byla společností PKS stavby, 
a. s., zpracována cenová nabídka na realizaci dodatečně prováděných stavebních prací, která činí 
598.825,01 Kč s DPH (494.896,70 Kč bez DPH). 
Vzhledem k udržitelnosti poskytovaných záruk na provedené dílo s ohledem na stavební 
zásahy, které budou na základě zpracované projektové dokumentace provedeny, doporučuje 
Odbor investiční zadat nyní veřejnou zakázku na stavební úpravy napřímo zhotoviteli stavby 
„Společenské a kulturní centrum v Kuřimi“ - společnosti PKS stavby, a. s..  
Realizaci stavebních úprav je vhodné provádět po ukončení topné sezóny (od 05/2022), přičemž 
předpoklad doby realizace je cca 30 dnů, z toho omezení provozu cca 2 dny. 
Dodatečné stavební úpravy přípravy TUV v objektu Společenské a kulturní centrum v Kuřimi jsou 
přiřazeny ve schváleném rozpočtu města pod ORJ 004, ORG 1459 000 000. Zastupitelstvo města dne 
25.01.2022 vyčlenilo v rámci rozpočtového opatření č. 1 pro rok 2022 částku 500.000 Kč.  
Vzhledem k tomu, že dle nabídky společnosti PKS stavby, a. s., činí náklady na realizaci 598.825,01 
Kč s DPH a náklady na zpracování projektové dokumentace pro provádění stavby činily 48.400 Kč 
s DPH, je nutné provést navýšení rozpočtu ORG 1459 000 000 Radou města o 150.000 Kč.  
 
Přijaté usnesení: R/2022/0209 - RM schvaluje odlišný postup zadání dle směrnice Rady města 

Kuřimi S1/2022/RM o zadávání veřejných zakázek malého rozsahu na stavební 
práce - dodatečné stavební úpravy přípravy teplé užitkové vody v objektu 
Společenského a kulturního centra v Kuřimi a schvaluje uzavření smluvního 
vztahu se společností PKS stavby, a. s., Brněnská 126/38, 591 01 Žďár nad 
Sázavou, IČO 46980059 za cenu 598.825,01 Kč s DPH. 

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

24. Sportovní plocha na ul. Brněnská - vyhodnocení výběrového řízení 
(Předkladatel: Ing. Petr Ondrášek, zpracovatel: Ing. Moris Réman) 
 
Název (předmět) zakázky:   „Sportovní plocha na ul. Brněnská“ 
Evidenční číslo v knize zakázek:  II-OI-2022-002 
Zajišťující odbor (ZO):    OI 
 
Usnesením zastupitelstva města Kuřim č. Z/2022/022 ze dne 25.01.2022 byla schválena investiční 
akce „Revitalizace hřiště Brněnská“. Tato investiční akce navazuje na uspořádání veřejného prostoru 
na sídlišti Brněnská. Detailně se zaměří na revitalizaci stávající herní plochy mezi výškovými 
panelovými domy, které vyhoví širší věkové skupině dětí. V souladu s Interní směrnicí S1/2022/RM, 
o zadávání veřejných zakázek malého rozsahu, byly v uzavřené výzvě napřímo osloveni čtyři 
potenciální dodavatelé. Výběr proběhl na základě hodnotícího kritéria nejnižší nabídková s váhou 60% 
a účelnost a estetika s váhou 40%. 
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Usnesením RM č. R/2022/0150 byla jmenována Komise pro posouzení a hodnocení nabídek, a to dle 
čl. 8, bod 2a Interní směrnice S1/2022/RM v počtu 4 členů komise a 4 náhradníků. Dne 04.05.2022 
tato komise zasedala a nabídky hodnotila. Výsledek hodnocení nabídek výběrového řízení je uveden 
v dokumentu Protokol o otevírání, posouzení a hodnocení nabídek. Zároveň předkládáme návrh 
finálního text Smlouvy o dílo č. 2022/D/0053 s vybraným dodavatelem. 
Akce bude financována z ORG 1495 000 000 „Revitalizace hřiště Brněnská“. 
 
Přílohy: A - Protokol o vyhodnocení nabídek 

B - Smlouva o dílo 
C - Výzva k podání nabídky 
D - Nabídka_ALESTRA_22DH0134 

 
Diskuse: 
D. Sukalovský – bude hlasováno o obou usneseních současně. 
 
Přijaté usnesení: R/2022/0210 - RM souhlasí s výsledkem zadávacího řízení pod názvem 

„Sportovní plocha na ul. Brněnská“, vedeného dle Interní směrnice S1/2022/RM, 
o zadávání veřejných zakázek malého rozsahu, na výběr dodavatele stavebních 
prací investiční akce „Revitalizace hřiště Brněnská“.  

 
Přijaté usnesení: R/2022/0211 - RM schvaluje uzavření Smlouvy o dílo č. 2022/D/0053 

s vybraným dodavatelem spol. Alestra, s. r. o., Tišnovská 305, 664 34 Kuřim, 
IČO 29196485 za cenu 1.396.685 Kč s DPH ve věci realizace stavební zakázky 
„Sportovní plocha na ul. Brněnská“ v rámci investiční akce „Revitalizace hřiště 
Brněnská“. 

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

25. Rozhodnutí o přidělení zakázky „Kuřim, VDJ 2 x 1500 m3, I. pásmo“ 
(Předkladatel: Ing. Jan Vlček, MSc., zpracovatel: Ing. Pavla Kubová) 
 
Název akce:    „Kuřim, VDJ 2 x 1500 m3, I. pásmo - sanace vnitřního líce AKU 

komor + ARM komory, oprava technologického potrubí v AKU 
komorách, oprava střešního pláště nad AKU komorami“ 

Evidenční číslo zakázky: VZ-OI-2022-001 
Veřejná zakázka:   sektorová na stavební práce 
 
Předkládáme Radě města Kuřimi ke schválení návrh Smlouvy o dílo na realizaci sektorové veřejné 

zakázky s názvem akce „Kuřim, VDJ 2 x 1500 m3, I. pásmo - sanace vnitřního líce AKU komor + ARM 
komory, oprava technologického potrubí v AKU komorách, oprava střešního pláště nad AKU 
komorami“ se společností FIRESTA - Fišer, rekonstrukce, stavby a.s., se sídlem Mlýnská 388/68, 602 
00 Brno, IČO 25317628, která předložila nejvýhodnější nabídku v celkové hodnotě 22.783.772,85 Kč 
bez DPH. 
V souvislosti s již schválenou investiční akcí „Kuřim, Obnova vodojemu II/1“ zástupci společnosti 
Brněnské vodárny a kanalizace, a. s., nechali zpracovat na své náklady v roce 2021 projektovou 
dokumentaci pro výše uvedené práce. Projektová dokumentace byla předána městu v srpnu roku 
2021. Na tyto opravy není potřeba žádat o stavební povolení, vodoprávnímu úřadu se pouze oznámí 
zahájení stavebních prací. Realizaci výše uvedené investiční akce schválilo Zastupitelstvo města 
Kuřimi pro tento rok ve výši 8.600.000 Kč. Délka trvání stavebních prací se předpokládá od června 
roku 2022 do konce roku 2023, rezerva je čtyři měsíce, z tohoto důvodu je uvedeno dokončení prací 
v dubnu roku 2024. Předmětná veřejná zakázka je sektorovou zakázkou a je zadávána mimo režim 
zákona o zadávání veřejných zakázek. Cenové nabídky byly podány v listinné podobě a byly 
hodnoceny podle jejich ekonomické výhodnosti, jejíž jediným hodnotícím kritériem byla nejnižší 
nabídková cena.  
Zveřejnění zakázky a otevírání obálek: Na výzvu bylo upozorněno elektronickou poštou dne 
06.04.2022 pět společností. Termín pro podání nabídky byl stanoven do 25.04.2022 včetně. Cenovou 
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nabídku podaly 4 společnosti. Otevírání obálek s nabídkami bylo provedeno  dne 26.04.2022 
hodnoticí komisí a proběhlo standardním postupem. Všechny nabídky prošly prvním kolem posouzení. 
Seznam přijatých nabídek je vypsán v příloze A - Zpráva o posouzení a hodnocení nabídek. 
Posouzení nabídek: Základním hodnotícím kritériem pro zadání veřejné sektorové zakázky byla 
nejnižší nabídková cena. Na jednání uskutečněném dne 26.04.2022 od 9:00 hodin hodnotící komise 
posuzovala nabídky z hlediska splnění požadavků zadavatele uvedených v zadávacích podmínkách, 
provedla kontrolu úplnosti nabídek a došla k závěru, že nabídka společnosti FIRESTA - Fišer, 
rekonstrukce, stavby, a. s., se sídlem Mlýnská 388/68, 602 00 Brno, IČO 25317628, která předložila 
nejvhodnější nabídku v celkové hodnotě 22.783.772,85 Kč bez DPH, tj. 27.568.304,65 Kč vč DPH, 
splnila požadavky výzvy a je nabídkou ekonomicky nejvýhodnější. 
Zakázka je kryta finanční částkou z ORG 1490000000 „Obnova vodojemu II/1“. 
 
Přílohy: A - zpráva o posouzení a hodnocení nabídek 

B - návrh smlouvy 
 
Přijaté usnesení: R/2022/0212 - RM souhlasí s výsledkem hodnocení uvedeným ve Zprávě 

o posouzení a hodnocení nabídek na realizaci sektorové veřejné zakázky 
s názvem akce „Kuřim, VDJ 2 x 1500 m3, I. pásmo - sanace vnitřního líce AKU 
komor + ARM komory, oprava technologického potrubí v AKU komorách, oprava 
střešního pláště nad AKU komorami“ a schvaluje uzavření Smlouvy o dílo se 
společností FIRESTA - Fišer, rekonstrukce, stavby, a. s., se sídlem Mlýnská 
388/68, 602 00 Brno, IČO 25317628, která předložila nejvhodnější nabídku 
v celkové hodnotě 27.568.304,65 Kč vč DPH. 

Hlasováno 
Pro: 4 (D. Sukalovský, J. Vlček, L. Ambrož, M. Vlk) Zdržel se: 1 (P. Ondrášek). 
 
 
Na jednání RM se dostavil S. Bartoš – vedoucí investičního odboru v 15:00 hodin. 
 
 

26. Drobné investice – nákup nábytku 
(Předkladatel: Mgr. Ing. Drago Sukalovský, zpracovatel: Bc. Jitka Chaloupková) 
 
Odbor majetkoprávní má záměr pořídit 12 nových stolů v ceně 3 260,95 Kč/ks a 60 nových 
stohovatelných židlí v ceně 1 082,95 Kč/ks do sálu kulturního domu na Podlesí. Veškeré původní stoly 
a židle ze sálu byly použity v bývalé správní budově TOS, kterou město využívá k zajištění ubytování 
uprchlíků z Ukrajiny. 
Potřebnou částku na pořízení výše uvedeného nábytku nemá odbor majetkoprávní v rozpočtu na 
ORG 9016 000 000 - Objekty města, žádá tedy o vyčlenění částky 104.109 Kč z Drobných investic. 
 
Diskuse: 
P. Ondrášek – žádá o změnu ORG, ze kterého bude nákup uskutečněn, tj. z ORG 9016 00 00 00. 
 
Přijaté usnesení: R/2022/0213 - RM schvaluje vyčlenění částky 104.109 Kč z ORG 9016 000 000 

– Objekty města na nákup nových stolů a židlí do sálu v objektu občanské 
vybavenosti č. p. 147 v Kuřimi. 

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

27. Komunitní zahrada na Dílech za Sv. Jánem 
(Předkladatel: Ing. Petr Ondrášek, zpracovatel: Ing. Petr Ondrášek) 
 
Město Kuřim je vlastníkem pozemku 2642/6 k. ú. Kuřim na ulici Rozdělovací (dle přílohy) v lokalitě Díly 
za Sv. Jánem. V roce 2020 se Odboru majetkoprávnímu města Kuřimi (dále „OMP“) podařilo dojednat 
s tehdejším vlastníkem, Moravskou stavební – INVEST, a. s., v rámci dalšího majetkoprávního 
vypořádání odkoupení pozemků v lokalitě Díly za sv. Janem, o jejichž získání OMP usiloval v jednání 
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s majitelem přibližně deset let a které se nacházejí ve vnitrobloku. Pozemek p. č. 2642/6 o výměře 920 
m2 je pozemek mezi bytovými domy s přístupem z ulice Rozdělovací, dále došlo k nabytí dalších 

pozemků (p. č. 2647/32 o výměře 5 m2, p. č. 2646/1 o výměře 40 m2, p. č. 2642/982 o výměře 8 m2 

p. č. 2642/12 o výměře 79 m
2
, p. č. 2642/140 o výměře 77 m2 vše k. ú. Kuřim v celkové výměře 1129 

m2).  
Moravská stavební – INVEST, a. s., se za tyto parcely v minulosti požadovala úhradu ve výši 

2.500 Kč/m2, ale byla dojednána cena 871,25 Kč/m2. Tuto nízkou kupní cenu podmínila Moravská 
stavební – INVEST, a. s., zřízením předkupního práva k převáděným pozemkům za stejnou cenu pro 
případ, že by město Kuřim chtělo převáděné pozemky prodat třetí straně. Kupní cena byla Moravské 
stavební – INVEST, a. s., uhrazena ve dvou splátkách, druhá byla uhrazena v loňském roce. 
V současnosti je u pozemku již zapsán vlastník město Kuřim v katastru nemovitostí. 
V okamžiku nákupu pozemku bylo zvažováno umístění dětského hřiště nebo sběrného místa pro 
separovaný odpad. Další možností je umístění komunitní zahrady, které je podle předběžného zájmu 
okolními obyvateli vítáno a dobře odpovídá charakteru vnitrobloku v dané lokalitě. V rozpočtovém 
opatření č. 1 v lednu letošního roku schválilo Zastupitelstvo města Kuřimi pro rok 2022 ORG1501 
„Komunitní zahrada na Dílech za Sv. Jánem“ s alokovaným rozpočtem 600.000 Kč. 
V budoucnu by bylo možné v této lokalitě rovněž zrealizovat stavbu jednotřídní mateřské školky, která 
by pomohla v jižní části města vykrýt zvýšenou poptávku, kterou dnes není schopna MŠ Kuřim pokrýt 
nabídkou pracoviště MŠ Brněnská. Vypracováním investiční studie na stavbu jednotřídní mateřské 
školky v Kuřimi je třeba adjustovat záměr, ale i tak lze nadále počítat s paralelním využitím plochy pro 
komunitní zahradu. Proto je současně zadáváno zpracování dopravního řešení napojení pozemku 
(projektant Ing. Rambousek) a prostorové studie mateřské školy (Ing. arch. Kateřina Harazimová), 
protože provoz mateřské školy bude potřebovat rovněž zahradu, tudíž tomu musí odpovídat například 
koncepce vyvýšených záhonů, zvažované výsadby stromů komunitní zahrady a volných ploch. 
Komunitní zahrada je prostorem, který má svá pravidla a může sloužit občanům jako sdílené místo pro 
společné zahrádkaření, kompostování organických zbytků a pěstování okrasných květin, ovoce, 
zeleniny a bylinek uprostřed bloku bytových a rodinných domů. Přínosem je komunitní péče o zeleň ve 
městě. Projekt je uveden jako jedno z mnoha opatření v schválené Adaptační strategii vůči změnám 
klimatu Kuřimska. Dalšími přínosy jsou užitečné využívání organických zbytků biologického odpadu, 
ale také posilování vztahu k přírodě, lepší přístup k lokálním a zdravým potravinám, ale také možnost 
podpory setkávání sousedů a lokální společenské aktivity. Podmínkou pro zapojení do komunitní 
zahrady nutně nemusí být přímé sousedství pozemku, ale člen by měl být občanem města Kuřimi. 
Pro realizaci záměru je navrhováno rozšíření informace o záměru a uspořádání sousedského setkání 
ve spolupráci s externími koordinátory ze společnosti Kokoza, která má za sebou mnohé úspěšné 
realizace komunitních zahrad. Firma následně připraví vizualizaci projektu a rozpočet realizace, 
včetně přípravy ukázkových záhonů, výsadby stromů a prostoru pro komunitní kompostování. 
V příloze B je přiložená nabídka společnosti KOKOZA, o. p. s., ve výši 195.000 Kč bez DPH. Akce 
bude hrazena z ORG1501  „Komunitní zahrada na Dílech za Sv. Jánem“. 
 
Přílohy: A - situace ulice Rozdelovaci s pozemky 

B - nabídka 
 
Přijaté usnesení: R/2022/0214 - RM schvaluje uzavření objednávky se společností KOKOZA, o. 

p. s., IČO 24228630 ve věci spolupráce na vybudování komunitní zahrady pro 
občany města Kuřimi v lokalitě Díly za Svatým Jánem, ulice Rozdělovací v ceně 
236.000 Kč včetně DPH. 

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

28. Poskytnutí materiálního daru - Lidl ČR, v. o. s.  
(Předkladatel: Mgr. Ing. Drago Sukalovský, zpracovatel: Mgr. Ing. Drago Sukalovský) 
 
Společnost Lidl Česká republika, v. o. s., se na město obrátila s nabídkou materiálního daru v podobě 
potravin v hodnotě o hodnotě k 05.05.2022 ve výši 25.325,70 Kč, které se poskytnou uprchlíkům z 
Ukrajiny ubytované na správní budově TOS Kuřim. 
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Přílohy: A - návrh 

B - darovací smlouva 
 
Přijaté usnesení: R/2022/0215 - RM schvaluje uzavření darovací smlouvy na přijetí materiálního 

daru - potraviny pro uprchlíky ubytované ve městě Kuřimi se společností Lidl 
Česká republika, v. o. s., Nárožní 139/11, 158 00 Praha 5, IČO 26178541. 

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

29. Různé  
 
P. Ondrášek – proběhne výsadba stromů u Lučního potoka. Rozšíří se i výsadba na ulici Legionářská 
(od ulice Havlíčková až po prodejnu Elprum), je nutné udělat dohody s majiteli soukromých pozemků. 
 
S. Bartoš – byl osloven společností TE Connectivity, že chtějí ubytovat příbuzné uprchlíků svých 
zaměstnanců ve správní budově. Ptají se, zda dojde na rámcovou smlouvu, jsou ochotni za bydlení 
platit.  
K. Torn – je potřeba dohodnout pravidla pro ubytovávání uprchlíku, jak se budou vybírat a jaké budou 
mít podmínky. 
P. Ondrášek – je také potřeba dořešit ceník pokojů, podle počtu ubytovaných a mít o nich přehled. 
 
 
 
 
Starosta ukončil jednání RM v 15:55 hodin. 
 
 
 
 
 
 
 
Mgr. Ing. Drago Sukalovský Ing. Petr Ondrášek 
starosta města 1. místostarosta města 
 
 

Ověřovatel zápisu: Ing. Milan Vlk 

 
 
 
 
V Kuřimi dne 17.05.2022 
 
Zapsala: Ing. Pavla Halouzková 
 
 
 
 
Materiály: 
1 Plnění usnesení Rady města Kuřimi ke dni 04.05.2022 
2 Smlouvy o výpůjčce k bytům vyčleněným pro humanitární účely (ubytování uprchlíků z 

Ukrajiny) 
3 Žádost o přidělení sociálního bytu v bytovém domě na ul. Zahradní 1275/10, Kuřim 
 3A - zápis pracovní skupiny 
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4 Žádost o přidělení sociálního bytu v bytovém domě na ul. Zahradní 1275/10, Kuřim 
 4A - zápis pracovní skupiny 
5 Obědy pro uprchlíky ubytované v budově č. p. 257 
6 Nájemní smlouva 
7 Splátkový kalendář 
8 Dodatek ke smlouvě o ubytování 
9 Díly za Sv. Jánem, realizace VIII. etapy - příspěvek na úhradu odboček a navrtávacích 

pasů 
 9A - návrh smlouvy bez připomínek 
10 Měření rychlosti vozidel – Dodatek č. 3 rozšíření technické podpory SW 
 10A - Návrh Dodatku č 3.DOC 
11 Měření úsekové rychlosti v obci Lelekovice – pronájem technologie 
 11A - návrh_Nájemní smlouva MÚR Lelekovice 
12 Smlouva o poskytnutí dotace -  Výsadba stromů v Kuřimi 
 12A - smlouva o poskytnutí podpory ze SFŽP  
13 Výsledky hospodaření k 31.3.2022 
 13A - celkem  
14 Rozpočtové opatření č.5 
 14A - RO 0511 ORG KD 
 14B - RO č.05 
15 Schválení sítě sociálních služeb pro rok 2023 
 15A - pravidla síť 2023 
 15B - rozvojová strategie 2023 
 15C - síť 2023 
16 Žádost o souhlas s čerpáním FI ZŠT. 
 16A - ZŠT - žádost o souhlas s čerpáním FI, komíny, střecha, podlaha TV 
 16B - ZŠT - příloha k žádosti o čerpání FI, komín a střecha 
17 Žádost o schválení změny odpisového plánu 2022 ZŠT. 
 17A - ZŠT - ŽÁDOST O SCHVÁLENÍ ZMĚNY OP NA ROK 2022 
 17B - ZŠT - ZMĚNA OP 2022 
18 Žádost o souhlas s vyřazením nepotřebného majetku ZŠT. 
 18A - ZŠT - žádost o souhlas s vyřazením nepotřebného majetku 
 18B - ZŠT - SEZNAM MAJETKU navrženého k vyřazení  
 18C - ZŠT - vyřazovací protokoly + likvidace 
19 Zpráva o činnosti a hospodaření, žádost o schválení výsledků hospodaření a jejich 

rozdělení do fondů, schválení účetní závěrky Centra sociálních služeb Kuřim za rok 
2021 

 19A - hospodářský_výsledek_2021 
 19B - Výkaz zisku a ztráty 
 19C - Rozvaha 
 19D - Příloha 
20 Zpráva o činnosti Centra sociálních služeb Kuřim za rok 2021 
 20A - Výroční zpráva za rok 2021 
21 Žádost finančního příspěvku - Den pro rodinu 
 21A - žádost o finanční příspěvek 
 21B - Den_rodin_2022 
22 „Oprava povrchů místních komunikací v Kuřimi v roce 2022“ - oprava 
23 „Společenské a kulturní centrum v Kuřimi“ - odlišný postup na stavební práce- 

dodatečné stavební úpravy přípravy teplé užitkové vody 
24 Sportovní plocha na ul. Brněnská - vyhodnocení výběrového řízení 
 24A - Protokol o vyhodnocení nabídek 
 24B - Smlouva o dílo 
 24C - Výzva k podání nabídky 
 24D - Nabídka_ALESTRA_22DH0134 
25 Rozhodnutí o přidělení zakázky „Kuřim, VDJ 2 x 1500 m3, I. pásmo …..“ 
 25A - zpráva o posouzení a hodnocení nabídek 
 25B - návrh smlouvy 
26 Drobné investice – nákup nábytku 
27 Komunitní zahrada na Dílech za Sv. Jánem 
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 27A - situace ulice Rozdelovaci s pozemky.JPG 
 27B - KOKOZA_Město Kuřim_22_03_2022_nabídka 

28 Poskytnutí materiálního daru - Lidl ČR, v. o. s.  

 28A - návrh_obchod Lidl  5_5 

 28B - darovaci_smlouva 

29 Různé  
  
 
 


