Zápis
ze schůze Rady města Kuřimi č. 20/2022 konané dne 29.06.2022
Přítomni:
Mgr. Ing. Drago Sukalovský - starosta
Ing. Petr Ondrášek, Ing. Jan Vlček, MSc., Ing. Milan Vlk
Ing. Karel Torn, CSc. - tajemník úřadu.
Omluven: Mgr. Ladislav Ambrož

Ověřovatel zápisu: Ing. Milan Vlk

Starosta zahájil zasedání RM v 14:20 hodin, úvodem byli přítomni 4 členi RM, tedy nadpoloviční
většina. RM je usnášeníschopná.
Program:
1
Plnění usnesení rady města Kuřimi ke dni 22.06.2022
2

Vyřazení majetku

3

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

4

EG.D, a. s. – zřízení věcného břemene pro stavbu „Kuřim, rozš. NNk, Hanáková, pč. 2608/5“

5

HUNSGAS, s. r. o. – smlouva o zřízení věcného břemene k plynovodní přípojce

6

HUNSGAS, s. r. o. – smlouva o zřízení věcného břemene k vodovodní přípojce

7

ZŠ Kuřim Jungmannova, vybudování odborných učeben – PD zdroj tepla a chlazení

8

DUSP - ZŠ Kuřim Jungmannova, vybudování odborných učeben – Dodatek č. 1

9

Rozhodnutí o přidělení zakázky „Kuřim, Červenáčkova - rekonstrukce dešťové kanalizace“

10

Smlouva o poskytnutí dotace z rozpočtu JMK- Zvýšení akceschopnosti JSDH Kuřim

11

Rozhodnutí o přidělení zakázky "Výsadby a údržba zeleně v Kuřimi v roce 2022"

12

Uliční prostor na ul. Bezručova čtvrť a Nerudova v Kuřimi - zahájení výběrového řízení

13

Zápis z Komise výstavby a dopravy RM Kuřimi ze dne 20.06.2022

14

Schválení účetní závěrky Společenského a kulturního centra Kuřim, příspěvkové organizace
za rok 2021

15

Společenské a kulturní centrum Kuřim, příspěvková organizace – Schválení výsledku
hospodaření za rok 2021 a návrh na rozdělení zlepšeného výsledku hospodaření za rok
2021

16

Uzavření darovací smlouvy

17

Žádost o souhlas s čerpáním FI MŠZ.

18

Interiér kanceláří radnice MěÚ - Dodatek č.1

19

Stavební práce spojené s opravou komunikací – Dodatek č. 2

20

Přestavba bývalé kotelny na ul. Jungmannova – vyhodnocení VŘ

1

21

FZŠ – Kuřim – Cisternová automobilová stříkačka – zahájení VŘ

22

Revitalizace zahrady MŠ Komenského – dodatek č. 1

23

II/386 Kuřim, ulice Legionářská km 0,023 – 0,863 Chodníky a zpevněné plochy - dodatek č. 4

24

Změny ÚP Kuřim

25

Petice – zahrádkářská kolonie Pod Slavičkou

26

Zpráva o činnosti WK Kuřim

27

Různé

1. Plnění usnesení rady města Kuřimi ke dni 22.06.2022
(Předkladatel: Ing. Karel Torn CSc., zpracovatel: Ing. Pavla Halouzková)
Všechna usnesení s termínem plnění ke dni 22.06.2022 jsou splněna.
Přijaté usnesení: R/2022/0282 - RM bere na vědomí plnění usnesení RM ke dni 22.06.2022.
Hlasováno
Pro: 4 (D. Sukalovský, P. Ondrášek, J. Vlček, M. Vlk)
Nepřítomen: 1 (L. Ambrož).

2. Vyřazení majetku
(Předkladatel: Mgr. Ing. Drago Sukalovský, zpracovatel: Bc. Jitka Chaloupková)
V souladu s Vnitřní směrnicí Městského úřadu Kuřim č. S1/2020/TAJ „Pořizování, oceňování,
evidence a vyřazování dlouhodobého majetku“ OMP připravil návrhy na vyřazení majetku. Vyřazený
majetek bude zlikvidován dle platných předpisů, zmařené investice budou vyřazeny pouze účetně.
Starosta Sboru dobrovolných hasičů Kuřim požádal město Kuřim o vydání již neprovozuschopného
bez STK vozidla VW Transporter s tím, že by toto vozidlo jednotka využila k výcviku a následně by
zajistila jeho ekologickou likvidaci. Dle informace z registru vozidel tuto formu likvidace předpisy
umožňují.
Přílohy:

C - vyřazovací protokol - NUK
A - vyřazovací protokol IT
B - vyřazovací protokol - SDH
D - servisní list NTB Toshiba
E - servisní list NTB ASUS
F - servisní zpráva VW Transporter
H - žádost OI ORG 1376
G - Žádost OI 1353

Přijaté usnesení: R/2022/0283 - RM schvaluje vyřazení majetku dle příloh.
Hlasováno
Pro: 4 (D. Sukalovský, P. Ondrášek, J. Vlček, M. Vlk)
Nepřítomen: 1 (L. Ambrož).

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
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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. [osobní údaj odstraněn], OSVP přijala žádost o přidělení sociálního
bytu paní [osobní údaj odstraněn], trvale bytem [osobní údaj odstraněn], skutečný pobyt [osobní údaj
odstraněn]. Žádost byla projednána pracovní skupinou pro přidělování sociální bytů, pracovní skupina
byla seznámena s nepříznivou životní situací žadatelky. Na základě posouzení žádosti o přidělení
sociálního bytu doporučuje pracovní skupina schválit přidělení sociálního bytu č. [osobní údaj
odstraněn] paní [osobní údaj odstraněn]. Nájemní smlouva bude uzavřena od 01.07.2022 do
31.12.2022 s možností prolongace.
Přílohy:

A - zápis pracovní skupiny

Přijaté usnesení: R/2022/0284 - RM schvaluje na základě Zápisu pracovní skupiny pro
přidělování sociálních bytů v bytovém domě na ul. Zahradní 1275/10, Kuřim ze
dne 20.06.2022 přidělení sociálního bytu č. [osobní údaj odstraněn] paní
[osobní údaj odstraněn], trvale bytem [osobní údaj odstraněn] 664 71 Veverská
Bítýška a schvaluje uzavření nájemní smlouvy s paní [osobní údaj odstraněn],
jejímž předmětem bude nájem sociálního bytu č. [osobní údaj odstraněn] na
dobu určitou od 01.07.2022 do 31.12.2022 s možností prolongace, za nájemné
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ve výši 78 Kč/m /měs. + zálohy na služby.
Hlasováno
Pro: 4 (D. Sukalovský, P. Ondrášek, J. Vlček, M. Vlk)
Nepřítomen: 1 (L. Ambrož).
Na jednání RM se v 14:40 hodin dostavila Mgr. J. Viktorinová – vedoucí oddělení odboru
majetkoprávního.

4. EG.D, a.s. – zřízení věcného břemene pro stavbu „Kuřim, rozš. NNk,
Hanáková, pč. 2608/5“
(Předkladatel: Mgr. Ing. Drago Sukalovský, zpracovatel: Ing. Vladimíra Fidrmucová)
Společnost PK Elektro, s. r. o., v zastoupení investora EG.D, a. s., zaslala městu Kuřim k podpisu
smlouvu o smlouvě budoucí, jejímž předmětem je zřízení věcného břemene v souvislosti se stavbou
zařízení distribuční soustavy s názvem „Kuřim, rozš. NNk, Hanáková, pč. 2608/5“. Jedná se
o rozšíření distribuční soustavy na ul. Hybešova.
Stavbou budou mimo jiné dotčeny i pozemky, které jsou ve vlastnictví města Kuřim a to
parc. č. 2606/1, parc. č. 2606/2, parc. č. 2606/3 a parc. č. 2606/4 vše v k. ú. Kuřim – viz příloha A, B.
Do pozemků bude uloženo nové zemní kabelové vedení NN.
Z tohoto důvodu je potřeba k pozemkům zřídit věcné břemeno.
OMP a OI nemá k realizaci projektu námitky.
Na základě změny zákona č.151/1997 Sb., o oceňování majetku a změny vyhlášky č. 441/2013 Sb.,
došlo s účinností od 01.01.2021 k úpravě postupu ve věci výpočtu náhrady za zřízení věcného
břemene. Investor požadoval, aby náhrada za zřízení věcného břemene byla vypočtena
projektantem ve fázi projektové přípravy, kdy je rovněž uzavírána budoucí smlouva o zřízení
věcného břemene. OMP s tímto postupem nesouhlasil, neboť v poslední době se zvýšila chybovost
projektantů a OMP požadoval, aby výpočet náhrady za věcné břemeno byl realizován znalcem
v oboru až po skutečném provedení stavby.
Výpočet náhrady od 01.01.2021 vychází z ceny pozemků oceněných tzv. cenou „zjištěnou“, což je
výhodné pouze tehdy, jestliže je distribuční zařízení ukládáno do komunikace, protože s pozemky
pod komunikací se neobchoduje a proto je obtížené vyčíslit jejich obvyklou cenu. V případě, že bude
distribuční zařízení ukládáno do jiných pozemků, bylo se zástupci dohodnuto, že znalecký posudek
bude vycházet z cen pozemků obvyklých.
Z tohoto důvodu proběhlo dne 05.01.2022 jednání zástupců města Kuřimi se zástupci EG.D, a. s., kde
bylo dohodnuto, že do doby, nežli se smluvní strany dohodnou jinak, se bude náhrada za věcné
břemeno stanovovat takto:
- v případě uložení nového vedení v délce do 10 m bude náhrada činit paušální částku ve výši
3.000 Kč;
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- v případě uložení nového vedení v délce nad 10 m bude náhrada stanovena znaleckým posudkem,
který bude vycházet v případě dotčeného pozemku z ceny obvyklé vyjma komunikací. Náklady za
vyhotovení znaleckého posudku uhradí EG. D, a. s., znalecký posudek zadá město Kuřim.
Na základě výše uvedeného bude věcné břemeno zřízeno k částem pozemků parc. č. 2606/1,
parc. č. 2606/2, parc. č. 2606/3 a parc. č. 2606/4 vše v k. ú. Kuřim, na dobu neurčitou, úplatně, za
jednorázovou náhradu dle znaleckého posudku. Do doby uzavření Smlouvy o zřízení věcného
břemene bude uzavřena Smlouva o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene. Text budoucí
Smlouvy o zřízení věcného břemene předkládá OMP v příloze C.
Přílohy:

A - situace
B - situace
C - návrh smlouvy

Diskuse:
D. Sukalovský – zadává podmět pro odbor majetkoprávní, aby vypracoval dokument, ve kterém
budou uvedeny ceny obvyklé a zjištěné nutné pro zjišťovány celkových částek, které město dostává
z věcných břemen.
Přijaté usnesení: R/2022/0285 - RM schvaluje zřízení věcného břemene spočívajícího v umístění
a provozování distribuční soustavy ve prospěch obchodní společnosti EG.D,
a.s., se sídlem v Brně, Lidická 1873/36, IČO 28085400, jako oprávněného
z věcného břemene v rozsahu dle přílohy k částem pozemků parc. č. 2606/1,
parc. č. 2606/2, parc. č. 2606/3 a parc. č. 2606/4 vše v k. ú. Kuřim LV č. 1.
Věcné břemeno bude zřízeno za jednorázovou náhradu ve výši dle znaleckého
posudku na dobu neurčitou, náklady na jeho zřízení ponese oprávněný
z věcného břemene. Do doby uzavření Smlouvy o zřízení věcného břemene
bude uzavřena Smlouva o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene.
Hlasováno
Pro: 4 (D. Sukalovský, P. Ondrášek, J. Vlček, M. Vlk)
Nepřítomen: 1 (L. Ambrož).

5. HUNSGAS s.r.o. – smlouva o zřízení věcného břemene k plynovodní přípojce
(Předkladatel: Mgr. Ing. Drago Sukalovský, zpracovatel: Ing. Vladimíra Fidrmucová)
V rámci stavby „Mycí centrum HUNSGAS – samoobslužná automatická myčka aut 2+1 L – Kuřim“
uzavřelo město Kuřim se společností HUNSGAS, s. r. o., se sídlem Franzova 830/125, Maloměřice,
614 00 Brno, IČO 25277715. Budoucí smlouvu o zřízení věcného břemene č. 2017/B/0021. Zřízení
věcného břemene bylo schváleno usnesením rady města č. 224/20017 ze dne 10.05.2017:
224/2017
Rada města schvaluje zřízení věcného břemene za účelem uložení a provozování plynovodní
přípojky do části pozemků parc. č. 432/24 a 4225 vše v k. ú. a obci Kuřim, LV č. 1, ve prospěch
společnosti HUNSGAS, s. r. o., se sídlem Franzova 830/125, Maloměřice, 614 00 Brno,
IČO 25277715, jako oprávněného z věcného břemene v rozsahu dle přílohy. Do doby uzavření
smlouvy o zřízení věcného břemene bude uzavřena smlouva o smlouvě budoucí o zřízení věcného
břemene. Věcné břemeno bude zřízeno na dobu neurčitou, za jednorázovou úhradu ve výši 250
Kč/bm bez DPH minimálně však 2.000 Kč bez DPH. Náklady na jeho zřízení ponese oprávněný z
věcného břemene.
Po realizaci stavby se geometrickým plánem č. 3996-3354/2021 vymezil průběh a rozsah věcného
břemene pro uložení plynovodní přípojky (dále jen „přípojka“). Z předloženého geometrického plánu
(viz př. A) vyplývá, že ochranným pásmem přípojky byl dotčen i pozemek ve vlastnictví města, na
který nebyla uzavřena budoucí smlouva o zřízení věcného břemene a to parc. č. 432/25 v k. ú. Kuřim.
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Dotčení pozemku je nepatrné (0,07 m viz př. B) a na výši úhrady za zřízení věcného břemene nemá
vliv, neboť úhrada za zřízení věcného břemene se počítá z délky přípojky.
Na základě výše uvedeného OMP doporučuje přijmout doplňující usnesení na pozemek
parc. č. 432/25 v k. ú. Kuřim.
Z přílohy B (výkaz délek a výměr věcného břemene) vyplývá, že výše úhrady za zřízení věcného
břemene k celé plynovodní přípojce činí částku ve výši 3.250 Kč bez DPH.
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Návrh Smlouvy o zřízení věcného břemene předkládá OMP v příloze C.
Přílohy:

A - GP
B - výkaz délek
C - návrh smlouvy

Přijaté usnesení: R/2022/0286 - RM schvaluje zřízení věcného břemene pro ochranné pásmo
plynovodní přípojky v části pozemku parc. č. 432/25 v k. ú. a obci Kuřim, LV č. 1,
dle GP č. 3996-3354/2021, ve prospěch společnosti HUNSGAS s.r.o., se sídlem
Franzova 830/125, Maloměřice, 614 00 Brno, IČO 25277715, jako oprávněného
z věcného břemene. Věcné břemeno bude zřízeno na dobu neurčitou, náklady
na jeho zřízení ponese oprávněný z věcného břemene.
Hlasováno
Pro: 4 (D. Sukalovský, P. Ondrášek, J. Vlček, M. Vlk)
Nepřítomen: 1 (L. Ambrož).

6. HUNSGAS s.r.o. – smlouva o zřízení věcného břemene k vodovodní přípojce
(Předkladatel: Mgr. Ing. Drago Sukalovský, zpracovatel: Ing. Vladimíra Fidrmucová)
V rámci stavby „Mycí centrum HUNSGAS – samoobslužná automatická myčka aut 2+1 L – Kuřim“
uzavřelo město Kuřim se společností HUNSGAS, s. r. o., se sídlem Franzova 830/125, Maloměřice,
614 00 Brno, IČO 25277715 Budoucí smlouvu o zřízení věcného břemene č. 2017/B/0018. Zřízení
věcného břemene bylo schváleno usnesením rady města č. 223/20017 ze dne 10.05.2017:
223/2017
Rada města schvaluje zřízení věcného břemene za účelem uložení a provozování splaškové
kanalizační přípojky do části pozemků parc. č. 4225, 605/2 a 612/13 a vodovodní přípojky do části
pozemku parc. č. 432/24 vše v k. ú. a obci Kuřim, LV č. 1, ve prospěch společnosti HUNSGAS, s. r. o.,
se sídlem Franzova 830/125, Maloměřice, 614 00 Brno, IČO 25277715, jako oprávněného z věcného
břemene v rozsahu dle přílohy. Do doby uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene bude uzavřena
smlouva o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene. Věcné břemeno bude zřízeno na dobu
neurčitou, za jednorázovou úhradu ve výši 10.000 Kč bez DPH za každou zřízenou služebnost
jednotlivě. Náklady zřízení služebnosti ponese oprávněný z věcného břemene.
Po realizaci stavby se geometrickým plánem č. 3992-3354/2021 vymezil průběh a rozsah věcného
břemene pro uložení splaškové kanalizační přípojky (část A) a vodovodní přípojky (část B).
Z předloženého geometrického plánu (viz př. A) vyplývá, že ochranným pásmem vodovodní přípojky
byl dotčen i pozemek ve vlastnictví města, na který nebyla uzavřena budoucí smlouva o zřízení
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věcného břemene a to parc. č. 432/25 v k. ú. Kuřim. Dotčení pozemku je nepatrné (0,03 m ) a na výši
úhrady za zřízení věcného břemene nemá vliv, neboť úhrada za zřízení věcného břemene je dle usn.
č. 223/2017 10 0000 Kč bez DPH za každou přípojku zvlášť.
Na základě výše uvedeného OMP doporučuje přijmout doplňující usnesení na pozemek
parc. č. 432/25 v k. ú. Kuřim.
Návrh Smlouvy o zřízení věcného břemene předkládá OMP v příloze B.
Přílohy:

A - GP
B - návrh smlouvy

Přijaté usnesení: R/2022/0287 - RM schvaluje zřízení věcného břemene pro ochranné pásmo
vodovodní přípojky do části pozemku parc. č. 432/25 v k. ú. a obci Kuřim, LV
č. 1, ve prospěch společnosti HUNSGAS s.r.o., se sídlem Franzova 830/125,
Maloměřice, 614 00 Brno, IČO 25277715, jako oprávněného z věcného
břemene dle GP č. 3992-3354/2021. Věcné břemeno bude zřízeno na dobu
neurčitou, náklady na jeho zřízení ponese oprávněný z věcného břemene.
Hlasováno
Pro: 4 (D. Sukalovský, P. Ondrášek, J. Vlček, M. Vlk)
Nepřítomen: 1 (L. Ambrož).
Z jednání RM odešla v 15:00 hodin vedoucí odboru majetkoprávního J. Viktorinová.
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7. ZŠ Kuřim Jungmannova, vybudování odborných učeben – PD zdroj tepla
a chlazení
(Předkladatel: Ing. Petr Ondrášek, zpracovatel: Ing. Olga Hanáková)
Název (předmět) zakázky:
zdroj tepla a chlazení“
Evidenční číslo v knize zakázek:
Zajišťující odbor (ZO):

„ZŠ Kuřim Jungmannova, vybudování odborných učeben IV-OI-2022-004
odbor investiční (dále „OI“)

Koncem roku 2021 město uzavřelo smlouvu na vypracování projektové dokumentace ke společnému
povolení na zakázku „ZŠ Kuřim Jungmannova, vybudování odborných učeben“ se společností Ateliér
Němec, s. r. o. V průběhu projektových prací jsme dospěli k závěru, že v souvislosti s nástavbou
budovy školy je potřeba obnovit dosluhující tepelné zdroje. V souvislosti s rostoucími cenami za
energie, je vhodné využít k vytápění obnovitelných zdrojů, jako jsou tepelná čerpadla. Po jednáních
s odborníky a prověření možnosti čerpání dotace byla oslovena společnost RV projekt, s. r. o., se
sídlem Moskva 232, Rokytnice, 755 01 Vsetín, IČO 14133059 na vypracování projektové
dokumentace ke společnému povolení (dále jen „DUSP“) a provedení stavby (dále jen „DPS“), jejíž
předmětem je vytápění objektu základní školy Jungmannova pomocí tepelných čerpadel, která budou
zároveň budovu chladit v letních měsících.
Vzhledem k tomu, že existuje mnoho možností využití tepelných čerpadel, v různých cenových
relacích, s různými provozními náklady, schválila Rada města Kuřimi usnesením č. R/2022/0275
vypracování projektové dokumentace ke společnému povolení v podrobnosti pro provedení
zkušebního vrtu, jehož provedení se předpokládá v říjnu 2022. Po realizaci a vyhodnocení zkušebního
vrtu bude dopracována DPS v nejvhodnější variantě kombinací tepelných čerpadel země - voda
vzduch – voda.
Předpokládané náklady na:
přípravu projektu ..................................................................... 75.000 Kč
vypracování DUSP ............................................................... 347.000 Kč
vypracování DPS .................................................................. 437.750 Kč
inženýrskou činnost ................................................................ 33.250 Kč
celkové náklady bez DPH ..................................................... 893.000 Kč
DPH 21% .............................................................................. 187.530 Kč
Celkové náklady včetně DPH ............................................ 1.080.530 Kč
Předpokládané termíny předání:
DUSP k projednání ................................................................................................................. 31.08.2022
DUSP ve finální podobě pro podání žádosti o společné územní rozhodnutí a stavební povolení, tedy
včetně zajištění potřebných stanovisek a vyjádření neprodleně po jejich získání a zapracování
připomínek, nejpozději do 31.11.2022.
DPS závisí na vyhodnocení zkušebního vrtu ...................... do 8 týdnů od vyhodnocení zkušebního vrtu
Z důvodu časové naléhavosti spočívající v podání projektu na žádost o dotaci, která se předpokládá
koncem roku 2022, ve smyslu ustanovení čl. 6, odst. 2. směrnice S1/2022/RM Zadávání veřejných
zakázek malého rozsahu byl osloven pouze jeden dodavatel, který se zároveň podílí na vypracování
DUSP „ZŠ Kuřim Jungmannova, vybudování odborných učeben“ - stavební části.
Z výše uvedených důvodů žádá OI Radu města Kuřimi o schválení uzavření smlouvy na vypracování
projektové dokumentace ke společnému povolení a provedení stavby „ZŠ Kuřim Jungmannova,
vybudování odborných učeben - zdroj tepla a chlazení“, vč. inženýrské činnosti, se společností RV
projekt, s. r. o., se sídlem Moskva 232, Rokytnice, 755 01 Vsetín, IČO 14133059 ve výši 1.080.530 Kč
vč. DPH.
Náklady budou hrazeny z rozpočtu ORG 1467000000 – ZŠ Kuřim Jungmannova, vybudování
odborných učeben.
Přijaté usnesení: R/2022/0288 - RM schvaluje uzavření smlouvy na vypracování projektové
dokumentace ke společnému povolení a provedení stavby „ZŠ Kuřim
Jungmannova, vybudování odborných učeben - zdroj tepla a chlazení“ se
společností RV projekt, s. r. o., se sídlem Moskva 232, Rokytnice, 755 01 Vsetín,
IČO 14133059 ve výši 1.080.530 Kč vč. DPH.
Hlasováno
Pro: 4 (D. Sukalovský, P. Ondrášek, J. Vlček, M. Vlk)
Nepřítomen: 1 (L. Ambrož).
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8. DUSP - ZŠ Kuřim Jungmannova, vybudování odborných učeben – Dodatek
č. 1
(Předkladatel: Ing. Petr Ondrášek, zpracovatel: Ing. Olga Hanáková)
Název (předmět) zakázky:
učeben“
Evidenční číslo v knize zakázek:
Zajišťující odbor (ZO):

„DUSP - ZŠ Kuřim Jungmannova, vybudování odborných
IV-OI-2021-012
odbor investiční (dále „OI“)

Dne 23.12.2021 schválila Rada města Kuřimi usnesením č. R/2021/0495 uzavření smlouvy na
vypracování projektové dokumentace ke společnému povolení (dále jen „DUSP“) se společností
Ateliér Němec, s. r. o., se sídlem Otevřená 1058/8, 664 34 Kuřim, IČO 01996177 s termínem
odevzdání DUSP v pracovní verzi k vyjádření dotčených orgánů státní správy a všech dotčených
třetích osob 1x v tištěné i digitální formě do 30.06.2022.
V průběhu projektových prací jsme dospěli k závěru, že v souvislosti s nástavbou budovy školy je
potřeba obnovit dosluhující tepelné zdroje. V souvislosti s rostoucími cenami za energie, je vhodné
využít k vytápění obnovitelných zdrojů, jako jsou tepelná čerpadla. Po jednáních s odborníky
a prověření možnosti čerpání dotace byla oslovena společnost RV projekt, s. r. o., se sídlem Moskva
232, Rokytnice, 755 01 Vsetín, IČO 14133059 na vypracování projektové dokumentace ke
společnému povolení ve stupni pro provedení stavby centrální zdroj tepla a chlazení s termínem
předání dokumentace ke společnému povolení do 31.08.2022.
Z objektivních důvodu závislosti podání DUSP stavební části k vyjádření na odevzdání DUSP
centrálního zdroje tepla a chlazení (nutné doložení průkazu energetické náročnosti budovy), OI žádá
Radu města Kuřimi o schválení uzavření Dodatku č. 1 ke Smlouvě o dílo na zakázku „ZŠ Kuřim
Jungmannova, vybudování odborných učeben“ se společností Ateliér Němec, s. r. o., se sídlem
Otevřená 1058/8, 664 34 Kuřim, IČO 01996177, který spočívá v posunu termínu na 31.08.2022.
Přijaté usnesení: R/2022/0289 - RM schvaluje uzavření Dodatku č. 1 ke Smlouvě o dílo
č. 2021/D/0125 na zakázku „ZŠ Kuřim Jungmannova, vybudování odborných
učeben“ se společností Ateliér Němec, s. r. o., se sídlem Otevřená 1058/8, 664
34 Kuřim, IČO 01996177, který spočívá v posunu termínu na 31.08.2022.
Hlasováno
Pro: 4 (D. Sukalovský, P. Ondrášek, J. Vlček, M. Vlk)
Nepřítomen: 1 (L. Ambrož).

9. Rozhodnutí o přidělení zakázky „Kuřim, Červenáčkova - rekonstrukce
dešťové kanalizace“
(Předkladatel: Ing. Jan Vlček, MSc., zpracovatel: Ing. Pavla Kubová)
Název akce:
Evidenční číslo zakázky:
Veřejná zakázka:

„Kuřim, Červenáčkova - rekonstrukce dešťové kanalizace“
II-OI-2022-003
sektorová na stavební práce

Předkládáme Radě města Kuřimi ke schválení návrh Smlouvy o dílo na realizaci sektorové veřejné
zakázky malého rozsahu s názvem akce „Kuřim, Červenáčkova - rekonstrukce dešťové kanalizace“ se
společností SVÍTIL PLUS, s. r. o., se sídlem Holzova 2942/14, 628 00 Brno, IČO 25324942, která
předložila nejvýhodnější nabídku v celkové hodnotě 1.349.686 Kč bez DPH.
V souvislosti s již schválenou investiční akcí s názvem „Rekonstrukce kanalizace ul. Červenáčkova“
zástupci odboru investičního nechali zpracovat v roce 2021 projektovou dokumentaci DUR, DSP
a DPS. Projektová dokumentace byla předána městu v lednu roku 2022. Společné povolení bylo
vydáno dne 25.04.2022.
Realizaci výše uvedené investiční akce schválilo Zastupitelstvo města Kuřimi pro tento rok ve výši
1.200.000 Kč. Délka trvání stavebních prací je dle časového harmonogramu stanovena od poloviny
července cca na jeden měsíc a následující měsíc na zpracování podkladů pro kolaudaci. Vzhledem
k vysoutěžené částce bylo potřeba v červnu předložit ZM rozpočtové opatření, ve kterém se navýšila
částka na 1.700.000 Kč.
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Předmětná veřejná zakázka je sektorovou zakázkou malého rozsahu 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 16.05.2022 osm společností. Termín pro podání nabídky byl stanoven do 30.05.2022
včetně. Cenovou nabídku podaly dvě společnosti. Otevírání obálek s nabídkami bylo provedeno dne
31.05.2022 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 této veřejné sektorové zakázky byla
nejnižší nabídková cena. Na jednání uskutečněném dne 31.05.2022 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 společnost SVÍTIL PLUS, s. r. o., se sídlem
Holzova 2942/14, 628 00 Brno, IČO 25324942 předložila nejvhodnější nabídku, a to v celkové
hodnotě 1.349.686 Kč bez DPH, tj. 1.633.120,06 Kč vč. DPH, splnila požadavky výzvy a je nabídkou
ekonomicky nejvýhodnější.
Zakázka je kryta finanční částkou z ORG 1457000000 „Rekonstrukce kanalizace ul. Červenáčkova“.
Přílohy:

A - zpráva o posouzení, hodnocení nabídek
B - návrh smlouvy o dílo

Přijaté usnesení: R/2022/0290 - RM souhlasí s výsledkem hodnocení uvedeným ve Zprávě
o posouzení a hodnocení nabídek na realizaci sektorové veřejné zakázky malého
rozsahu s názvem akce „Kuřim, Červenáčkova - rekonstrukce dešťové
kanalizace“ a schvaluje uzavření Smlouvy o dílo se společností SVÍTIL PLUS,
s. r. o., se sídlem Holzova 2942/14, 628 00 Brno, IČO 25324942, která předložila
nejvhodnější nabídku v celkové hodnotě 1.633.120,06 Kč vč. DPH.
Hlasováno
Pro: 4 (D. Sukalovský, P. Ondrášek, J. Vlček, M. Vlk)
Nepřítomen: 1 (L. Ambrož).

10. Smlouva o poskytnutí dotace z rozpočtu JMK- Zvýšení akceschopnosti
JSDH Kuřim
(Předkladatel: Mgr. Ing. Drago Sukalovský, zpracovatel: Jaroslava Hédlová)
Odbor investiční (dále jen OI) předkládá radě města ke schválení Smlouvu o poskytnutí dotace
z rozpočtu Jihomoravského kraje
Město získalo účelovou neinvestiční finanční podporu 100.000 Kč na akci "Zvýšení akceschopnosti
JSDH Kuřim a její dovybavení OOP". Předmětem podpory je koupě 5 ks náhradních tlakových lahví
a 4 ks dýchacích přístrojů Dräger PSS 4000. Celkové výdaje na tuto koupi činí 169.489 Kč.
OI doporučuje radě města uzavřít Smlouvu č. JMK076105/22/OKH o poskytnutí finanční podpory z
rozpočtu Jihomoravského kraje.
Přílohy:

A - smlouva

Přijaté usnesení: R/2022/0291 - RM schvaluje uzavření smlouvy o poskytnutí finanční podpory
z rozpočtu Jihomoravského kraje na akci "Zvýšení akceschopnosti JSDH Kuřim
a její dovybavení OOP".
Hlasováno
Pro: 4 (D. Sukalovský, P. Ondrášek, J. Vlček, M. Vlk)
Nepřítomen: 1 (L. Ambrož).
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11. Rozhodnutí o přidělení zakázky "Výsadby a údržba zeleně v Kuřimi v roce
2022"
(Předkladatel: Ing. Petr Ondrášek, zpracovatel: Jaroslava Hédlová)
Název akce:
Výsadby a údržba zeleně v Kuřimi v roce 2022
Evidenční číslo zakázky: III-OI-2022-005
Veřejná zakázka:
výběr přes NEN
Na základě usnesení Rady města Kuřim č. R/2022/0173 z 27.04.2022 bylo provedeno výběrové řízení
na akci s názvem "Výsadby a údržbu zeleně v roce 2022". Celková předpokládaná hodnota zakázky
byla do 1.500.000 Kč bez DPH. Výzva k podání nabídky proběhla formou uzavřeného výběrového
řízení, kdy byli napřímo osloveni 3 uchazeči. Výzva byla zveřejněna v systému NEN 27.05.2022, lhůta
pro podání nabídek skončila 13.06.2022 v 10:00 hodin. Všichni oslovení zaslali nabídku v termínu.
Kritériem pro hodnocení nabídek byla cena, přičemž výzva připouští uzavření smluv s více dodavateli,
dle nejnižší nabídkové ceny jednotlivých částí nabídek (podrobněji viz příloha B "B_krycí listy nabídky").
Odbor investiční (OI) předkládá Radě města Kuřimi ke schválení uzavření Smlouvy o poskytování
služeb k realizaci veřejné zakázky s názvem akce "Výsadby a údržba zeleně v Kuřimi v roce 2022" s:
Ing. Pavlem Švecem, se sídlem: Na Kopečku 214, 664 61 Rajhradice, IČO 60358742, DIČ
CZ7207024803, který předložil nejvýhodnější nabídku na úkony:
- práce se zeminou - terénní modelace
- práce s dřevním odpadem
- řez stromů a keřů (kromě stříhání trvalek)
- výsadba stromů a keřů (do velikosti 16/18)
- zakládání trávníku - trávník osev, travní koberec
a s firmou MANDLOŇ, s. r. o., se sídlem: Dlouhá 26, 69124 Vranovice, IČO 29361311, která
předložila nejvýhodnější nabídku na úkony:
- práce se zeminou - plevelení
- řez stromů a keřů - jarní stříhání trvalek
- trvalky - výsadba komplet včetně přípravy záhonu
- zakládání trávníku - hydroosev a jiná protierozní opatření
V případě položek
řez stromů a keřů - vyfrézování pařezu do hloubky 20 cm pařezovou frézou, pod úroveň terénu
(včetně odvozu a likvidace odpadu) - průměr pařezu 70-80 cm
výsadba stromů a keřů - výsadba prostokořenných keřů
výsadba stromů a keřů - výsadba kontejnerovaných rostlin 2 L
výsadba stromů a keřů - výsadba kontejnerovaných rostlin 5 L
výsadba stromů a keřů - výsadba kontejnerovaných rostlin 10 až 30 L
a v případě ceny za dopravu dřevin a pomocného materiálu u položek

Výsadba stromů a keřů – výsadba stromu 12-12, 12-14 cm

Výsadba stromů a keřů – výsadba stromu 14-16, 16-18 cm
došlo k podání totožné nabídkové ceny účastníka Ing. Pavla Švece, IČO 60358742 a Zahradnických
úprav, s. r. o., IČO 27707113.
Z důvodu, že Ing. Pavel Švec, IČO 60358742 nabídl nižší nabídkové ceny u jiných částí nabídky
a byly mu tak přiděleny i jiné části zakázky, v rámci komplexnosti mu byly přiděleny i tyto položky.
Přílohy:

A_zpráva o posouzení nabídek a hodnocení VŘ údržba zeleně
B_krycí listy - nabídky

Přijaté usnesení: R/2022/0292 - RM souhlasí s výsledkem hodnocení uvedeným ve Zprávě
o posouzení a hodnocení nabídek na realizaci veřejné zakázky s názvem akce
"Výsadby a údržbu zeleně v roce 2022" a schvaluje uzavření Smlouvy
o poskytování služeb s Ing. Pavlem Švecem, se sídlem: Na Kopečku 214, 664
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61 Rajhradice, IČO 60358742, a s firmou MANDLOŇ s.r.o., se sídlem: Dlouhá
26, 69124 Vranovice, IČO 29361311.
Hlasováno
Pro: 4 (D. Sukalovský, P. Ondrášek, J. Vlček, M. Vlk)

Nepřítomen: 1 (L. Ambrož).

12. Uliční prostor na ul. Bezručova čtvrť a Nerudova v Kuřimi - zahájení
výběrového řízení
(Předkladatel: Mgr. Ing. Drago Sukalovský, zpracovatel: Ing. Moris Réman)
Název (předmět) zakázky:
Evidenční číslo v knize zakázek:
Zajišťující odbor (ZO):

„Uliční prostor na ul. Bezručova čtvrť a Nerudova v Kuřimi“
III-OI-2022-007
OI

Veřejná zakázka malého rozsahu není zadávána podle zákona č. 134/2016 Sb. o zadávání veřejných
zakázek, zadavatel postupuje podle vnitřní směrnice č. S5/2019/RM o zadávání veřejných zakázek
malého rozsahu na dodavatele stavebních prací ve finančním limitu III.
V uzavřeném výběrovém řízení budou osloveni tři potenciální dodavatelé:
SILPRA silniční práce, s. r. o., Černovická 253/2c, Komárov, 617 00 Brno, IČO 28149726
SOUKUP MILOŠ, s. r. o., Na Láně 708, 664 11 Zbýšov, IČO 29351511
STAVOS - PM TEAM, s. r. o., Příkop 838/6, 602 00 Brno – Zábrdovice, IČO 29314453
Doba plnění:
Hodnotící kritérium:

do 180 dní od převzetí staveniště
ekonomická výhodnost, nejnižší nabídková cena bez DPH

Akce bude financována z ORG 1270 0000 Opravy komunikací.
Přílohy:

A - Výzva k podání nabídky
B - Krycí list nabídky
C - Smlouva o dílo do výběrového řízení

Přijaté usnesení: R/2022/0293 - RM schvaluje zahájení zadávacího řízení na zhotovení zakázky
malého rozsahu „Uliční prostor na ul. Bezručova čtvrť a Nerudova v Kuřimi", dále
schvaluje znění výzvy k podání nabídky, návrh smlouvy o dílo a výběr
oslovených potenciálních dodavatelů.
Hlasováno
Pro: 4 (D. Sukalovský, P. Ondrášek, J. Vlček, M. Vlk)
Nepřítomen: 1 (L. Ambrož).

13. Zápis z Komise výstavby a dopravy RM Kuřimi ze dne 20.06.2022
(Předkladatel: Mgr. Ing. Drago Sukalovský, zpracovatel: Michaela Juránková Hrbková)
Dne 20.06.2022 proběhlo jednání Komise výstavby a dopravy Rady města Kuřimi.
Na programu bylo projednání žádostí fyzických a právnických osob:
Program jednání:
1.Žádost o vyjádření ke stavbě plotu Vojtova 648/17
2.Nabíjecí stanice Kuřim
3.Kuřim U Rybníka sjezd
4.Kuřim Podhoří sjezd
5.Různé
Přílohy:

A - zápis komise výstavby a dopravy z 20.6.2022.
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Diskuse:
BOD č. 1 – schvaluje:
PRO: 3
ZDRŽEL SE: 1
J. Vlček – bylo by potřeba prověřit možnost regulativu, ve kterém by bylo určené, které ploty se
mohou schvalovat.
BOD č. 2 – bere na vědomí:
PRO: 4.
BOD č. 3 – bere na vědomí:
PRO: 4.
BOD č. 4 – schvaluje:
PRO: 4.
Přijaté usnesení: R/2022/0294 - RM bere na vědomí závěry z jednání komise výstavby a dopravy
ze dne 20.06.2022 v bodě 2 a 3 a schvaluje body 1 a 4, dle zápisu v příloze.
Hlasováno
Pro: 4 (D. Sukalovský, P. Ondrášek, J. Vlček, M. Vlk)
Nepřítomen: 1 (L. Ambrož).
Na jednání RM se dostavila v 15:15 hodin K. Rovná – ředitelka SKCK, p. Jakubec – vedoucí účetní
společnosti a p. Kuderová – ekonomka.

14. Schválení účetní závěrky Společenského a kulturního centra Kuřim,
příspěvkové organizace za rok 2021
(Předkladatel: Mgr. Ing. Drago Sukalovský, zpracovatel: Bc. Kateřina Rovná)
Ředitelka Společenského a kulturního centra Kuřim, příspěvkové organizace Bc. Kateřina Rovná
předkládá Radě města Kuřimi ke schválení účetní závěrku k 31.12.2021 včetně výkazů.
Výkazy Rozvaha, Výkaz zisku a ztráty a Příloha ke dni 31.12.2021 se shodují s náklady, výnosy
i zlepšeným výsledkem hospodaření příspěvkové organizace.
Přílohy:

A - rozvaha
B - výkaz zisku
C - příloha učetní uzávěrky 2021

Přijaté usnesení: R/2022/0295 - RM schvaluje účetní závěrku k 31.12.2021 Společenského
a kulturního centra Kuřim, příspěvkové organizace se sídlem nám. Osvobození
902/1, 664 34 Kuřim, IČO 07577346.
Hlasováno
Pro: 4 (D. Sukalovský, P. Ondrášek, J. Vlček, M. Vlk)
Nepřítomen: 1 (L. Ambrož).

15. Společenské a kulturní centrum Kuřim, příspěvková organizace – Schválení
výsledku hospodaření za rok 2021 a návrh na rozdělení zlepšeného výsledku
hospodaření za rok 2021
(Předkladatel: Mgr. Ing. Drago Sukalovský, zpracovatel: Bc. Kateřina Rovná)
Ředitelka Společenského a kulturního centra Kuřim, příspěvkové organizace Bc. Kateřina Rovná
předkládá Radě města Kuřimi žádost o souhlas s rozdělením zlepšeného výsledku hospodaření (ZVH)
za rok 2021 do fondů.
V roce 2021 byl zlepšený hospodářský výsledek příspěvkové organizace 1.605.080,18 Kč. Výše
hospodářského výsledku byla ovlivněna především vládními opatřeními souvisejícími s coronavirovou
11

pandemií (úspora mzdových a provozních nákladů z důvodu uzavření některých středisek po část
roku).
Návrh na rozdělení ZVH do fondů:
a) Fond rezervní (min. 20 % ZVH)
b) Fond odměn (max. 80 % ZVH)

1 605 080,18 Kč (100 %)
0 Kč

1. Stav fondů k 31. 12. 2021:
a) Fond rezervní
b) Fond odměn

4 934 793,67 Kč
0 Kč

2. Stav fondů po rozdělení ZVH:
a) Fond rezervní
6 539 873,85 Kč
b) Fond odměn
0 Kč
Část rezervního fondu bude převedena do fondu investic a využita dle plánu investic.
Diskuse:
D. Sukalovský – dává podmět p. Rovné k vypracování plánu investic do konce srpna 2022, který
následně proberou a určí, co se bude hradit z rezervního fondu. V případě, že naznají, že se jedná
o investice, která bude hradit zřizovatel, RM případně nařídí odvod peněz z rezervního fondu.
K. Rovná – chtěla by do následují rady dát příspěvek o koupi nového auta pro SKCK.
Přijaté usnesení: R/2022/0296 - RM schvaluje zlepšený výsledek hospodaření Společenského a
kulturního centra Kuřim, příspěvkové organizace, nám. Osvobození 902/1, 664
34 Kuřim za rok 2021 a souhlasí s jeho rozdělením do fondů dle návrhu.
Hlasováno
Pro: 4 (D. Sukalovský, P. Ondrášek, J. Vlček, M. Vlk)
Nepřítomen: 1 (L. Ambrož).
Z jednání RM odešla v 15:45 hodin K. Rovná – ředitelka SKCK, p. Jakubec – vedoucí účetní
společnosti a p. Kuderová – ekonomka.

16. Uzavření darovací smlouvy
(Předkladatel: Mgr. Ing. Drago Sukalovský, zpracovatel: Mgr. Radim Novák, DiS.)
Jednotka sboru dobrovolných hasičů Kuřim se dlouhodobě potýká s nedostatkem řidičů skupiny C.
Bezpečnostní rada ORP Kuřim proto na svém loňském zasedání rozhodla o příspěvku ve výši 50%
ceny kurzu pro každého člena JSDH Kuřim, který řidičský průkaz skupiny C nově získá.
Této nabídky využil [osobní údaj odstraněn] a [osobní údaj odstraněn]. Kurz stál každého 16 500 Kč,
proto výše daru činí 8 250 Kč vč. DPH.
Přílohy:

A - Darovací smlouva JR
B - darovací smlouva DD

Diskuse:
D. Sukalovský – bude hlasováno o všech usnesení současně.
J. Vlček – bylo by dobré smluvně ošetřit podmínkou, že budou aspoň rok nadále vykonávat hasičské
práce.
Přijaté usnesení: R/2022/0297 - RM schvaluje uzavření darovací smlouvy na poskytnutí
finančního daru na zvýšení osobní kvalifikace pro členy zásahové jednotky SDH
Kuřim ve výši 8.250 Kč vč. DPH panu [osobní údaj odstraněn].
Přijaté usnesení: R/2022/0298 - RM schvaluje uzavření darovací smlouvy na poskytnutí finančního
daru na zvýšení osobní kvalifikace pro členy zásahové jednotky SDH Kuřim ve
výši 8.250 Kč vč. DPH panu [osobní údaj odstraněn]
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Hlasováno
Pro: 4 (D. Sukalovský, P. Ondrášek, J. Vlček, M. Vlk)

Nepřítomen: 1 (L. Ambrož).

17. Žádost o souhlas s čerpáním FI MŠZ.
(Předkladatel: Ing. Petr Ondrášek, zpracovatel: Mgr. Hana Němcová)
Ředitelka Mateřské školy Kuřim, Zborovská 887, okres Brno-venkov, příspěvkové organizace Mgr.
Lenka Novotná 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 140.000 Kč
na dofinancování nákladů na vícepráce investiční akce „Revitalizace zahrady MŠ Komenského“ (viz
příloha A).
Investiční akce je spolufinancována městem Kuřim a mateřskou školou. Vysoutěžená cena byla
6.283.623,11 Kč, ze které 4.100.000 Kč poskytlo město Kuřim a 2.220.000 Kč mateřská škola z fondu
investic. V průběhu realizace investiční akce došlo k vícepracím na betonových površích, schodišti
a ke změně živičných povrchů. Naproti tomu došlo k méněpracím u zemních prací.
Předmětem investiční akce je revitalizace východní části zahrady mateřské školy na ulici Komenského
1011/28 se zaměřením na učení, práci a hru dětí v prostředí přírodní zahrady a bude navazovat na již
zrealizovanou revitalizaci západní části zahrady, která je určena ke sportovnímu vyžití.
Revitalizace spočívá v odstranění nevhodných herních prvků, pryžových dopadových ploch,
stávajících zpevněných ploch, doplnění nových herních prvků a mobiliáře, zbudování dřevěného
přístřešku, zahradního domku a asfaltobetonové dráhy pro koloběžky a odrážedla. Dále budou nově
uspořádány pochozí plochy, vysázena nová zeleň a zrekultivován travní porost. Stávající vzrostlá
zeleň zůstane zachována. Součástí revitalizace bude i umístění nerezového pítka pro děti a mlhoviště,
které budou napojeny na vnitřní vodovod v budově školy.
V rámci doplnění herních prvků a mobiliáře budou v zahradě umístěny zejména kompostéry, sedátka,
lavičky, hmyzí hotel, meteobudka, ptačí budka, zemní trampolína, pamětní deska, pískoviště, různé
druhy záhonů, odpadkové koše, houpačka, pružinové houpadlo, solární sušička, lanová pyramida
s dopadovou plochou, síť na lezení, dřevěný informační panel a venkovní kuchyňka.
Stav fondu investic Mateřské školy Kuřim, Zborovská 887, okres Brno-venkov, příspěvkové
organizace ke dni 31.05.2022 je 3.833.000,00 Kč.
Přílohy:

A - MŠZ - žádost o souhlas s čerpáním FI - zahrada Kom. II. etapa, vícepráce

Přijaté usnesení: R/2022/0299 - RM souhlasí s čerpáním prostředků z fondu investic Mateřské
školy Kuřim, Zborovská 887, okres Brno – venkov, příspěvkové organizace, sídlo
Zborovská 887/5, 664 34 Kuřim, IČO 70988293 ve výši 140.000 Kč na
dofinancování nákladů na vícepráce investiční akce „Revitalizace zahrady MŠ
Komenského“ dle žádosti.
Hlasováno
Pro: 4 (D. Sukalovský, P. Ondrášek, J. Vlček, M. Vlk)

Nepřítomen: 1 (L. Ambrož).

18. Interiér kanceláří radnice MěÚ - Dodatek č.1
(Předkladatel: Ing. Karel Torn CSc., zpracovatel: Ing. Renata Havlová)
Název (předmět) zakázky:
Evidenční číslo v knize zakázek:
Zajišťující odbor (ZO):

„Interiér kanceláří radnice MěÚ“
II-OI-2022-004
odbor investiční (dále „OI“)

V souvislosti s realizací akce žádá OI schválení Dodatku č. 1 ke smlouvě 2022/D/0066 společnost
Fersto, s. r. o., K lesu 1, 635 00 Brno, IČO 26885590. Jedná se o dodávku a montáž interiéru
kanceláře místnosti č. 411 a č. 308 a vícepráce v místnosti č. 203.
Celková hodnota zakázky:
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Původní cena dle SoD bez DPH
Cena Dodatku č. 1 bez DPH
Cena celkem bez DPH
DPH 21 % celkem
Cena celkem včetně DPH

259.645 Kč
500.480 Kč
760.125 Kč
159.627 Kč
919.752 Kč

Z důvodu realizace zakázky v dalších místnostech, žádá zhotovitel o posun ukončení termínu
realizace do 31.10.2022.
Akce bude hrazena z ORG 1242 000 000 „Rekonstrukce budovy MěÚ“.
Přijaté usnesení: R/2022/0300 - RM schvaluje uzavření Dodatku č. 1 ke Smlouvě o dílo
č. 2022/D/0066 na zakázku „„Interiér kanceláří radnice MěÚ“ se společností
Fersto, s. r. o., K lesu 1, 635 00 Brno, IČO 26885590, který spočívá v navýšení
ceny o 605.581 Kč vč. DPH a termínu realizace do 31.10.2022.
Hlasováno
Pro: 4 (D. Sukalovský, P. Ondrášek, J. Vlček, M. Vlk)
Nepřítomen: 1 (L. Ambrož).

19. Stavební práce spojené s opravou komunikací – Dodatek č. 2
(Předkladatel: Mgr. Ing. Drago Sukalovský, zpracovatel: Ing. Renata Havlová)
Usnesení č. R/2022/0280 nebylo naplněno z důvodu spojení opravy zpevněných ploch se zakázkou
„II/386 Kuřim, ulice Legionářská km 0,023 – 0,863 Chodníky a zpevněné plochy".
Přijaté usnesení: R/2022/0301 - RM ruší usnesení č. R/2022/0280 ze dne 15.06.2022 ve věci
uzavření Dodatku č. 2 ke smlouvě o dílo č. 2021/D/0130 se společností M SILNICE, a. s., Husova 1697, 530 03 Pardubice, IČO 42196868 v hodnotě
705.136 Kč vč. DPH.
Hlasováno
Pro: 4 (D. Sukalovský, P. Ondrášek, J. Vlček, M. Vlk)
Nepřítomen: 1 (L. Ambrož).

20. Přestavba bývalé kotelny na ul. Jungmannova – vyhodnocení VŘ
(Předkladatel: Mgr. Ing. Drago Sukalovský, zpracovatel: Ing. Renata Havlová)
Název (předmět) zakázky:
Evidenční číslo v knize zakázek:
Zajišťující odbor (ZO):

„Přestavba bývalé kotelny na ul. Jungmannova“
IV-OI-2022-002
odbor investiční (dále „OI“)

Podle vnitřní směrnice S1/2022/RM ZADÁVÁNÍ VEŘEJNÝCH ZAKÁZEK MALÉHO ROZSAHU, bylo
realizováno zadávací řízení na zakázku „Přestavba bývalé kotelny na ul. Jungmannova“. Výběrové
řízení pro zakázku bylo realizováno v IV. kategorii, služby od 200.001 Kč do 2.000.000 Kč.
Uzavřená výzva k podání nabídky byla dne 09.06.2022 zaslána přes profil zadavatele v Národním
elektronickém nástroji (dále též „NEN“) na adrese: < https://nen.nipez.cz/profil/kurim >. Na výzvu byl
osloven jeden dodavatel.
Předmět veřejné zakázky malého rozsahu je vypracování projektové dokumentace
a) pro vydání rozhodnutí o odstranění stavby (dále také „DEM“), vč. zajištění inženýrské činnosti, tj.
zajištění všech dokladů potřebných pro toto rozhodnutí vč. podání žádosti;
b) pro územní řízení (dále také „DUR“), vč. zajištění inženýrské činnosti, tj. zajištění všech dokladů
potřebných pro toto rozhodnutí vč. podání žádosti, pro zajištění vydání pravomocného rozhodnutí
o umístění stavby.
Na základě zhodnocení získané nabídky OI doporučuje radě města nejvhodnější nabídku od
společnosti Knesl kynčl architekti, s. r. o., Šumavská 416/15, 602 00 Brno, IČO 47912481 v celkové
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ceně 897.600 Kč bez DPH (tj. 1.086.096 Kč vč. DPH), jejíž nabídka splňuje všechny zadávací
podmínky.
Akce bude hrazena z ORG 1415 000 000 „Přestavba bývalé kotelny na ul. Jungmannova“.
Přílohy:

A - kotelna PD_SoD

Přijaté usnesení: R/2022/0302 - RM schvaluje uzavření smluvního vztahu se společností knesl
kynčl architekti s.r.o., Šumavská 416/15, 602 00 Brno, IČO 47912481 v ceně
1.086.096 Kč vč. DPH pro akci „Přestavba bývalé kotelny na ul. Jungmannova“.
Hlasováno
Pro: 4 (D. Sukalovský, P. Ondrášek, J. Vlček, M. Vlk)
Nepřítomen: 1 (L. Ambrož).

21. FZŠ – Kuřim – Cisternová automobilová stříkačka – zahájení VŘ
(Předkladatel: Mgr. Ing. Drago Sukalovský, zpracovatel: Ing. Renata Havlová)
Zahájení zadávacího řízení na výběr dodavatele veřejné zakázky města Kuřimi
Název (předmět) zakázky:
„FZŠ – Kuřim – Cisternová automobilová stříkačka“
Evidenční číslo v knize zakázek:
VZ-OI-2022-004
Zajišťující odbor (ZO):
odbor sociálních věcí a prevence (dále též „OSVP“)
odbor investiční (dále „OI“)
Jedná se o zadávací řízení na výše uvedenou akci a to v režimu nadlimitního řízení. Zajišťujícím
odborem pro tuto akci je OSVP Mgr. Radim Novák a OI odbor investiční Ing. Renata Havlová.
Administraci veřejné zakázky provádí společnost Dobrovolný svazek obcí Tišnovsko, Radniční 14, 666
01 Tišnov, IČO 75058944, která sestavila zadávací dokumentaci a návrh smlouvy o dílo, tyto byly
připomínkovány.
Předmětem veřejné zakázky je dodání 1 ks nové cisternové automobilové stříkačky vybavené
požárním čerpadlem se jmenovitým výkonem 2 000 l.min-1 podle ČSN EN 1028-1, kategorie
podvozku 2 „pro smíšený provoz“ v provedení „R“ (speciálním redukovaném pro šest osob)
a hmotnostní třídy S (dále jen „CAS“), splňující požadavky:
předpisů pro provoz vozidel na pozemních komunikacích v ČR, a veškeré povinné údaje k provedení
a vybavení CAS včetně výjimek budou uvedeny v osvědčení o registraci vozidla část II. (technický
průkaz),
stanovené vyhláškou č. 35/2007 Sb., o technických podmínkách požární techniky, ve znění
pozdějších předpisů a doložené při dodání CAS kopií certifikátu vydaného pro požadovaný typ CAS
autorizovanou osobou, případně prohlášením o shodě výrobku,
stanovené vyhláškou č. 247/2001 Sb., o organizaci a činnosti jednotek požární ochrany ve znění
pozdějších předpisů.
Vzhledem k tomu, že nabídky budou podány pouze prostřednictvím Národního elektronického nástroje
a budou hodnoceny podle jejich ekonomické výhodnosti a jediným hodnotícím kritériem je nejnižší
nabídková cena, OI nenavrhuje jmenovat komisi pro posouzení a hodnocení nabídek, což umožňuje
novela zákona o zadávání veřejných zakázek.
Předpoklad doby plnění zakázky je 18 měsíců od podpisu Smlouvy o dílo, nejpozději do 30.05.2024.
Akce bude hrazena z ORG 1498 000 000 „Nákup hasičské cisterny pro JSDH“. Rozhodnutím ZM ze
dne 25.01.2022 bylo vyčleněno z rozpočtu města 9.500.000 Kč. Předpokládaná hodnota zakázky je
12.705.000 Kč. Na akci máme schválenou dotaci v rámci programu „Účelové investiční dotace pro
jednotky SDH obcí“ výzva JSDH-V1-2022 Pořízení cisternové automobilové stříkačky. Financování dle
výzvy je nastaveno způsobem "Ex Ante", tj. převodem prostředků na účet příjemce dotace vedený
u ČNB na základě kopie předloženého neuhrazeného daňového dokladu (faktury).
OI doporučuje radě města schválit zahájení zadávacího řízení, zadávací dokumentaci a návrh
smlouvy o dílo.
Přílohy:

B - Technické podmínky CAS
A - Zadávací podmínky
C - Návrh kupní smlouvy
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Přijaté usnesení: R/2022/0303 - RM schvaluje zahájení zadávacího řízení nadlimitní veřejné
zakázky na dodání 1 ks nové cisternové automobilové stříkačky práce s názvem
„FZŠ – Kuřim – Cisternová automobilová stříkačka“ a schvaluje výzvu k podání
nabídek vč. návrhu smlouvy o dílo.
Hlasováno
Pro: 4 (D. Sukalovský, J. Vlček,M. Vlk)
Zdrželi se: 1 (P. Ondrášek)
Nepřítomni: 1 (L. Ambrož).

22. Revitalizace zahrady MŠ Komenského – dodatek č. 1
(Předkladatel: Ing. Petr Ondrášek, zpracovatel: Ing. Renata Havlová)
Název (předmět) zakázky:
Evidenční číslo v knize zakázek:
Zajišťující odbor (ZO):

„Revitalizace zahrady MŠ Komenského“
VZ-OI-2021-006
odbor investiční (dále „OI“)

V souvislosti s realizací akce žádá OI schválení Dodatku č. 1 ke smlouvě ze dne 17.02.2022 se
společností PSVS-STRUKTURE, s. r. o., Lidická 700/19, Veveří, 602 00 Brno, IČO 07794967.
V průběhu stavby realizované na základě smlouvy vyvstaly potřeby víceprací, které nebyly obsaženy
v původní nabídce.
Změna související s tímto dodatkem spočívá v
úprava živičných povrchů;
úprava betonových povrchů;
změna tvaru schodiště.
Celková hodnota zakázky:
Původní cena dle SoD bez DPH
Cena Dodatku č. 1 bez DPH
Cena celkem bez DPH
DPH 21 % celkem
Cena celkem včetně DPH

5.137.380,64 Kč
43.320,00 Kč
5.224.020,64 Kč
1.097.044,33 Kč
6.321.064,97 Kč

Zakázka je kryta z rozpočtu města ORG 1468 000 000 „Příspěvek MŠ Kuřim - revitalizace zahrady MŠ
Komenského“ a fondu investic mateřské školy.
Přijaté usnesení: R/2022/0304 - RM schvaluje uzavření Dodatku č. 1 ke Smlouvě o dílo na
zakázku „Revitalizace zahrady MŠ Komenského“ se společností PSVSSTRUKTURE s.r.o., Lidická 700/19, Veveří, 602 00 Brno, IČO 07794967, který
spočívá v navýšení ceny o 52.417 Kč.
Hlasováno
Pro: 4 (D. Sukalovský, P. Ondrášek, J. Vlček, M. Vlk)
Nepřítomen: 1 (L. Ambrož).

23. II/386 Kuřim, ulice Legionářská km 0,023 – 0,863 Chodníky a zpevněné
plochy - dodatek č. 4
(Předkladatel: Mgr. Ing. Drago Sukalovský, zpracovatel: Ing. Renata Havlová)
Název (předmět) zakázky:
a zpevněné plochy“
Evidenční číslo v knize zakázek:
Zajišťující odbor (ZO):

„II/386 Kuřim, ulice Legionářská km 0,023 – 0,863 Chodníky
VZ-OI-2021-003
odbor investiční (dále „OI“)

Geodetické zaměření bylo zhotoviteli zasláno k přepracování z důvodu změny realizačních prací
u Elprumu a některým drobným nejasnostem. Proto zhotovitel stavby společnost M-SILNICE, a. s.,
Husova 1697, 530 03 Pardubice, IČO 42196868. žádá o přeschválení Dodatku č. 4 ke smlouvě o dílo
2021/D/0077.
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Celková hodnota zakázky:
Původní cena dle SoD bez DPH
Cena Dodatku č. 1 bez DPH
Cena Dodatku č. 2 bez DPH
Cena Dodatku č. 3 bez DPH
Cena Dodatku č. 4 bez DPH
Cena celkem bez DPH
DPH 21 % celkem
Cena celkem včetně DPH

7.876.922,65 Kč
0,00 Kč
1.724.429,41 Kč
307.293,88 Kč
- 680.465,18 Kč
9.228.180,76 Kč
1.937.918,20 Kč
11.166,098,71 Kč

Akce bude hrazena z ORG 1430 000 000 „Ul. Legionářská - rekonstrukce uličního prostoru“.
Diskuse:
D. Sukalovský – bude hlasováno o všech usnesení současně.
Přijaté usnesení: R/2022/0305 - RM ruší usnesení č. R/2022/0253 ze dne 01. 06. 2022 ve věci
uzavření Dodatku č. 4 ke smlouvě o dílo č. 2021/D/0130 se společností MSILNICE, a. s., Husova 1697, 530 03 Pardubice, IČO 42196868 v hodnotě
212.812,38 Kč vč. DPH.
Přijaté usnesení: R/2022/0306 - RM schvaluje uzavření Dodatku č. 4 ke smlouvě o dílo
č. 2021/D/0077 na veřejnou zakázku „II/386 Kuřim, ulice Legionářská km 0,023
– 0,863 Chodníky a zpevněné plochy“ se společností M-SILNICE, a. s., Husova
1697, 530 03 Pardubice, IČO 42196868, který spočívá ve snížení ceny o
823.362,87 Kč vč.
Hlasováno
Pro: 4 (D. Sukalovský, P. Ondrášek, J. Vlček, M. Vlk)
Nepřítomen: 1 (L. Ambrož).

24. Změny ÚP Kuřim
(Předkladatel: Mgr. Ing. Drago Sukalovský, zpracovatel: Mgr. Dagmar Montagová)
Dne 10.07.2018 byla se společností knesl kynčl architekti, s. r. o., se sídlem: Šumavská 416/15, 602
00 Brno, IČO 47912481 uzavřena Smlouva o dílo – Změny územního plánu města Kuřim
č. 2018/D/0092 na dobu 4 let od nabytí účinnosti (tj. od zveřejnění smlouvy v registru smluv tj. do
24.07.2022). Společnost byla vybrána na základě zadávacího řízení na veřejnou zakázku malého
rozsahu s názvem: „Město Kuřim - Změny územního plánu“, která byla realizována v souladu s Interní
směrnicí Rady města Kuřimi č. S4/2018/RM zástupcem zadavatele: Fiala, Tejkal a partneři, advokátní
kancelář, s. r. o. Zadání veřejné zakázky probíhalo v režimu finančního limitu III, předpokládaná
hodnota veřejné zakázky za zpracování jednoho souboru změn ÚP v rozsahu 200.000 až 500.000 Kč
bez DPH.
Dle platné Interní směrnice Rady města Kuřimi č. S1/2022/RM o zadávání veřejných zakázek malého
rozsahu dle čl. 1 bodu 4. „Má-li být smlouva uzavřena na dobu neurčitou, nebo na dobu, jejíž trvání
nelze přesně vymezit, stanoví se předpokládaná hodnota veřejné zakázky na základě předpokládané
výše celkového peněžitého závazku zadavatele za 48 měsíců.“ Dle uvedené směrnice se jedná
o zakázku malého rozsahu IV. kategorie, resp. zakázky na služby od 200.001 Kč do 2.000.000 Kč
(bez DPH), jejichž předmětem je plnění týkající se práv duševního vlastnictví, jako jsou např. služby
architektů a projektantů…
Po dobu trvání smlouvy byly zpracovány změny ÚP Kuřim č. 2, 3 a 4. Dokumentace změny ÚP Kuřim
č. 4 pro vydání byla předložena pro jednání ZM dne 28.6.2022. Zpracovateli bylo na základě ceníku,
který smlouva obsahuje, vyplacena i včetně předpokládané ceny za dokončení úplného znění ÚP
Kuřim po změně č. 4 částka 1.339.876 Kč (bez DPH). S ohledem na výše uvedené lze smlouvu
prodloužit do max. celkové předpokládané výše 2.000.000 Kč, tj. o 1 rok. Prodloužení termínu
smlouvy není v rozporu s podmínkami dotačních programů na pořízení změn ÚP z rozpočtu
Jihomoravského kraje.
V případě uzavření smlouvy na dobu delší (5 nebo 6 let) doporučujeme RM v souladu s platnou Interní
směrnicí Rady města Kuřimi č. S1/2022/RM zahájit výběrové řízení pro zakázku malého rozsahu IV.
kategorie.
17

Přílohy:

A - dodatek č. 1 změny ÚP Kuřim

Diskuse:
D. Sukalovský – bude hlasováno o všech usnesení současně.
Přijaté usnesení: R/2022/0307 - RM schvaluje uzavření dodatku č.1 ke smlouvě o o dílo
č. 2018/D/0092 se společností knesl kynčl architekti, s. r. o., se sídlem:
Šumavská 416/15, 602 00 Brno, IČO 47912481, kterým se prodlužuje termín
smlouvy o 1 rok.
Přijaté usnesení: R/2022/0308 - RM schvaluje zahájení zadávací řízení na veřejnou zakázku
malého rozsahu IV. kategorie, resp. zakázky na služby od 200.001 Kč do
2.000.000 Kč (bez DPH).
Hlasováno
Pro: 4 (D. Sukalovský, P. Ondrášek, J. Vlček, M. Vlk)
Nepřítomen: 1 (L. Ambrož).

25. Petice – zahrádkářská kolonie Pod Slavičkou
(Předkladatel: Ing. Karel Torn CSc., zpracovatel: Mgr. Dagmar Montagová)
Dne 23.06.2022 byla na MěÚ Kuřim doručena „Petice za zachování stávajícího stavu zahrádkářské
kolonie Pod Slavíčkou“, která žádá, aby „byl zachován stávající stav zahrádkářské lokality Pod
Slavíčkou a v novém ÚP byl uveden výrok: Zahrádkářská lokalita Pod Slavíčkou beze změn.“ Členové
petičního výboru jsou: Ing. Dana Kumprechtová Ph.D., Ing. Jaroslav Procházka a Jiří Koláček,
k zastupování petičního výboru je oprávněn jednat kterýkoliv člen výboru. Dne 25.06.2022 bylo na
MěÚ Kuřim doručeno upřesnění předmětu petice.
Nový Územní plán Kuřim byl vydaný Zastupitelstvem města Kuřimi dne 18.12.2014 a nabyl účinnosti
05.01.2015. Zahrádkářská lokalita Pod Slavičkou byla vymezena do plochy individuální rekreace
a zahrnuta do územní rezervy pro smíšené obytné využití UR-10. V pořizované změně č.4 ÚP Kuřim
je vymezena nová plocha pro zpracování územní studie US-13 a mění se obecně podmínky pro
všechny plochy rekreace.
Změna č. 4 ÚP Kuřim je pořizována a projednána v souladu se zákonem č. 183/2006 Sb., o územním
plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů. Petiční výbor nevyužil
zákonem stanovené lhůty pro uplatnění připomínek a námitek, které byly ve lhůtě 7 dní po veřejném
projednání konané dne 28.03.2022. K později uplatněným připomínkám a námitkám se dle stavebního
zákona nepřihlíží, z tohoto důvodu nelze vyhovět úpravě nebo doplnění územně plánovací
dokumentace.
V případě požadavku na změnu podmínek využití území zahrádkářské kolonie lze podat na Město
Kuřim podnět k pořízení změny územního plánu, který obsahuje prokázání vlastnického práva a návrh
na požadovanou změnu využití území včetně jejího zdůvodnění.
Přijaté usnesení: R/2022/0309 - RM souhlasí s odpovědí na petici dle důvodové zprávy.
Hlasováno
Pro: 4 (D. Sukalovský, P. Ondrášek, J. Vlček, M. Vlk)
Nepřítomen: 1 (L. Ambrož).

26. Udělení odměny jednateli WK
(Předkladatel: Ing. Petr Ondrášek, zpracovatel: Ing. Jan Sojka)
Diskuse:
P. Ondrášek – navrhuje částku 40.000 Kč
PRO: 4
Přijaté usnesení: R/2022/0310 - RM v působnosti valné hromady společnosti Wellness Kuřim, s.
r. o., se sídlem Blanenská 1082, 664 34 Kuřim, IČO 29213380, uděluje jednateli
Ing. Janu Sojkovi odměnu ve výši dle zápisu.
Hlasováno
Pro: 4 (D. Sukalovský, P. Ondrášek, J. Vlček, M. Vlk)
Nepřítomen: 1 (L. Ambrož).
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27. Různé
J. Vlček – je nutné vyřešit individuální dotaci od SVJ Bezručova čtvrť. Individuální dotace půjde do
ZM.

Starosta ukončil jednání RM v 16:50 hodin.

Mgr. Ing. Drago Sukalovský
starosta města

Ing. Petr Ondrášek
1. místostarosta města

Ověřovatel zápisu: Ing. Milan Vlk

V Kuřimi dne: 29.06.2022
Zapsala: Ing. Pavla Halouzková
Materiály:
1

Plnění usnesení rady města Kuřimi ke dni 22.06.2022

2

Vyřazení majetku
2A - Vyřazovací protokol 1 - MěÚ - IT
2B - Vyřazovací protokol 6 - SDH
2C - Vyřazovací protokol 16 - NUK
2D - vyřazovací list 2210032 Město Kuřim
2E - vyřazovací list 2210034 Město Kuřim
2F - servisní zpráva transporter
2G - žádost OI I.
2H - žádost OI II.

3

Žádost o přidělení sociálního bytu v bytovém domě na ul. Zahradní 1275/10, Kuřim
3A - Zápis pracovní skupiny

4

EG.D, a.s. – zřízení věcného břemene pro stavbu „Kuřim, rozš. NNk, Hanáková, pč.
2608/5“
4A - EG.D A - situace
4B - EG.D B - situace

19

4C - EG.D C - návrh smlouvy
5

HUNSGAS s.r.o. – smlouva o zřízení věcného břemene k plynovodní přípojce
5A - HU A - GP
5B - HU B - výkaz délek
5C - HU C - návrh smlouvy

6

HUNSGAS s.r.o. – smlouva o zřízení věcného břemene k vodovodní přípojce
6A - HU AA - GP
6B - HU B - návrh smlouvy

7

ZŠ Kuřim Jungmannova, vybudování odborných učeben – PD zdroj tepla a chlazení

8

DUSP - ZŠ Kuřim Jungmannova, vybudování odborných učeben – Dodatek č. 1

9

Rozhodnutí o přidělení zakázky „Kuřim, Červenáčkova - rekonstrukce dešťové
kanalizace“
9A - zpráva o posouzení, hodnocení nabídek
9B - návrh smlouvy o dílo

10

Smlouva o poskytnutí dotace z rozpočtu JMK- Zvýšení akceschopnosti JSDH Kuřim
10A - Smlouva - zvýšení akceschopnosti JSDH Kuřim a její dovybavení OOP

11

Rozhodnutí o přidělení zakázky "Výsadby a údržba zeleně v Kuřimi v roce 2022"
11A - zpráva o posouzení nabídek a hodnocení VŘ údržba zeleně
11B - krycí listy - nabídky

12

Uliční prostor na ul. Bezručova čtvrť a Nerudova v Kuřimi - zahájení výběrového řízení
12A - Výzva k podání nabídky
12B - Krycí list nabídky
12C - Smlouva o dílo do výběrového řízení

13

Zápis z Komise výstavby a dopravy RM Kuřimi ze dne 20.06.2022
13A - Zápis komise výstavby a dopravy z 20.6.2022.

14

Schválení účetní závěrky Společenského a kulturního centra Kuřim, příspěvkové
organizace za rok 2021
14A - rozvaha
14B - výkaz zisku
14C - příloha učetní uzávěrky 2021

15

Společenské a kulturní centrum Kuřim, příspěvková organizace – Schválení výsledku
hospodaření za rok 2021 a návrh na rozdělení zlepšeného výsledku hospodaření za
rok 2021

16

Uzavření darovací smlouvy
16A - Jroslav Rdavan Dafrovací smlouva
16B - Dominik Dufek - daroivací smlouva

17

Žádost o souhlas s čerpáním FI MŠZ.
17A - MŠZ - žádost o souhlas s čerpáním FI - zahrada Kom. II. etapa, vícepráce

18

Interiér kanceláří radnice MěÚ - Dodatek č.1

19

Stavební práce spojené s opravou komunikací – Dodatek č. 2

20

20

Přestavba bývalé kotelny na ul. Jungmannova – vyhodnocení VŘ
20A - RM 2022-06-15 Kotelna PD_SoD

21

FZŠ – Kuřim – Cisternová automobilová stříkačka – zahájení VŘ
21A - ZD_Část 1_Zadávací podmínky
21B - Příloha č. 3_ZD_Část 1_Technické podmínky CAS
21C - ZD_Část 2_Návrh kupní smlouvy

22

Revitalizace zahrady MŠ Komenského – dodatek č. 1

23

II/386 Kuřim, ulice Legionářská km 0,023 – 0,863 Chodníky a zpevněné plochy dodatek č. 4

24

Změny ÚP Kuřim
24A - Dodatek č.1 změny ÚP Kuřim

25

Petice – zahrádkářská kolonie Pod Slavičkou

26

Udělení odměny jednateli WK

27

Různé
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