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Z á p i s 
 

ze schůze Rady města Kuřimi č. 22/2022 konané dne 20.07.2022 
 
Přítomni:  
Mgr. Ing. Drago Sukalovský - starosta 
Ing. Petr Ondrášek, Ing. Jan Vlček, MSc., Mgr. Ladislav Ambrož, Ing. Milan Vlk 
 
 
Ing. Karel Torn, CSc. - tajemník úřadu. 
 
 
Ověřovatel zápisu: Ing. Jan Vlček, MSc. 
 
 
Starosta zahájil zasedání RM v 14:10 hodin, úvodem bylo přítomno 5 členů RM.  
RM je usnášeníschopná. 
 
 
Program: 

1 Plnění usnesení rady města Kuřimi ke dni 13.07.2022 

17 Schválení účetní závěrky Centra technických služeb Kuřim, s.r.o. za rok 2021 

11 Návrh na personální posílení odboru dopravy – úsek registru vozidel 

2 Pacht zahrádky 

3 Pronájem části pozemku parc.č. 3252/1 

4 Přijetí finančních darů na provoz sdílených kol 

5 Nouzové ubytování uprchlíků z Ukrajiny – Dohoda o zařazení do evidence a pravidla pro 
poskytování náhrady nákladů na ubytování 

6 Dohoda o postoupení práv a povinností vyplývajících z nájemní smlouvy k bytu 

7 Pověření k zastupování osoby omezené ve svéprávnosti 

8 Pověření k zastupování osoby omezené ve svéprávnosti 

9 Vnitřní směrnice č. S3/2022/RM Organizační a funkční schéma Městského úřadu Kuřim 

10 Organizační řád Městského úřadu Kuřim č. S2/2022/RM 

13 Dodatek č. 1 k Rámcové dohodě - č.O2OP / 846886 

14 Dodatek č. 5 k Rámcové dohodě - č.O2OP/ 606988 

15 Modernizace TC ORP Kuřim -  vyhodnocení VŘ 

16 Žádost o nařízení odvodu z fondu investic ZŠJ zřizovateli. 

18 Přidělení bytu zvláštního určení v Domě s pečovatelskou službou. Zahradní 1275/10, Kuřim 

19 Čerpání investičního fondu CSS Kuřim 

20 Studie a projekty – Zpomalovací práh Podhoří - změna 

22 "Generel dopravy města Kuřim" - dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo 

23 Rozhodnutí o přidělení zakázky: Změny územního plánu Kuřim 

24 Uzavření dodatku č. 2 - The People music, s. r. o. 

21 Žádost o souhlas s převodem prostředků z rezervního fondu do fondu investic ZŠT. 

12 Žádost o souhlas s čerpáním prostředků z fondu investic ZŠT. 
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25 Revitalizace školních hřišť ZŠ Tyršova a ZŠ Komenského - Dodatek č. 1 k SOD 

26 Rekonstrukce zdroje tepla MěÚ – zahájení VŘ 

27 Různé 

 
 
 

1. Plnění usnesení rady města Kuřimi ke dni 13.07.2022 
(Předkladatel: Ing. Karel Torn CSc., zpracovatel: Ing. Pavla Halouzková) 
 
Zůstávají nesplněna usnesení, jejíž naplnění závisí na spolupráci s druhou stranou. 
 
Odbor majetkoprávní žádá o prodloužení termínu plnění usnesení: 
č. 751/2013 ze dne 27.11.2013 
Dle sdělení Ing. Kazimíra Horáka ze Správy železniční dopravní cesty, státní organizace (SŽDC) byla 
stavba „Rekonstrukce koleje č. 2 Brno – Královo Pole – Kuřim“ ukončena se zpožděním. Nyní je návrh 
smlouvy v připomínkovém řízení. Vzhledem k tomu, že se jedná o věcné břemeno, které bude 
zapsáno do katastru nemovitostí, je proces uzavření smlouvy zdlouhavý. Dle sdělení SŽDC bylo 
zadáno vyhotovení znaleckého posudku na ocenění věcného břemene. SŽDC reaguje příslibem 
pouze na telefonické zavolání a svoje závazky neplní. 
Z tohoto důvodu OMP žádá o prodloužení termínu plnění usnesení do 30.6.2023. 
 
č. 541/2015 ze dne 23.09.2015 
Stavba „Stavební úpravy areálu Neuman el. s.r.o. byla dokončena v prvním pololetí 2021. Odboru 
majetkoprávnímu už byl předložen GP pro zřízení věcného břemene. Smlouva je tedy ve fázi 
projednávání. 
Z tohoto důvodu OMP žádá o prodloužení termínu plnění usnesení do 31.12.2022. 
 
č. 6/2016 ze dne 13.01.2016 
Byla uzavřena budoucí smlouva č. 2015/B/0052. Správa železniční dopravní cesty, státní organizace 
(SŽDC) doposud nepředložila geometrický plán potřebný pro uzavření smlouvy o zřízení věcného 
břemene. Smlouvu o zřízení věcného břemene tedy nelze uzavřít. Se SŽDC je těžká spolupráce. 
GP nebyl dosud dodán. 
Z tohoto důvodu OMP žádá o prodloužení termínu plnění usnesení do 30.6.2023. 
 
č. 128/2016 ze dne 06.04.2016 
Byla uzavřena budoucí smlouva č. 2015/B/0020. ČD – Telematika a.s., doposud nepředložila 
geometrický plán potřebný pro uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene. Smlouvu o zřízení 
věcného břemene tedy nelze uzavřít. 
Z tohoto důvodu OMP žádá o prodloužení termínu plnění usnesení do 30.6.2023. 
 
č. 102/2018 ze dne 28.02.2018 
Žádost o zřízení věcného břemene k vodovodnímu řadu uloženému v pozemcích Jihomoravského 
kraje podával – investor, Kuřimská průmyslová, s.r.o. Jihomoravský kraj doposud město Kuřim 
nevyzval k uzavření smlouvy. OMP se doposud nepodařilo zjistit v jakém stavu a kde je žádost 
o zřízení věcného břemene evidována. 
Z tohoto důvodu OMP žádá o prodloužení termínu plnění usnesení do 30.6.2023. 
 
č. 120/2018 ze dne 14.03.2018 
Byla uzavřena budoucí smlouva o zřízení věcného břemene č. 2018/B/0013. Oprávněný z věcného 
břemene předložil OMP geometrický plán. Smlouva je tedy ve fázi projednávání. 
Z tohoto důvodu OMP žádá o prodloužení termínu plnění usnesení do 31.03.2023. 
 
č. 398/2020 ze dne 21.10.2020 
Byla uzavřena budoucí smlouva o zřízení věcného břemene č. 2020/B/0038 k přípojce NN. Oprávněný 
z věcného břemene byl upozorněn na svůj závazek vůči městu a doručí doklady k přípojce. Smlouva 
je tedy ve fázi projednávání. 
Z tohoto důvodu OMP žádá o prodloužení termínu plnění usnesení do 31.03.2023. 
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č. R/2022/0193 ze dne 16.05.2022 
Čeká se na vyjádření protistrany. 
Z tohoto důvodu OMP žádá o prodloužení termínu plnění usnesení do 31.08.2022. 
 
Odbor stavební a životního prostředí žádá o prodloužení termínu plnění usnesení: 
č. R/2022/0238 ze dne 02.06.2022 
Čeká se na zaslání podepsaných smluv od protistrany. 
Z tohoto důvodu OSŽP žádá o prodloužení termínu plnění usnesení do 31.07.2022. 
 
Přílohy: A - plnění usnesení ke dni 13.07.2022 

B - pnění usnesení (I:) 
 
Přijaté usnesení: R/2022/0313 - RM bere na vědomí plnění usnesení rady města Kuřimi ke dni 

13.07.2022, prodlužuje termín plnění usnesení R/2022/0238 do 31.07.2022, 
R/2022/0193 do 31.08.2022, 751/2013, 6/2016, 128/2016, 102/2018 
do 30.06.2023, 541/2015 do 31.12.2022, 120/2018, 398/2020 do 31.03.2023. 

Hlasováno 
Pro: 5 (D. Sukalovský, P. Ondrášek, J. Vlček, L. Ambrož, M. Vlk). 
 
 
Na jednání RM se dostavil vedoucí Centra technických služeb Kuřim p. Tomšů a vedoucí odboru 
finančního p. Varmužka v 14:15 hodin.  
 
 
 

17. Schválení účetní závěrky Centra technických služeb Kuřim, s.r.o. za rok 
2021 
(Předkladatel: Mgr. Ing. Drago Sukalovský, zpracovatel: Ing. Ladislav Tomšů) 
 
Jednatel společnosti Centrum technických služeb Kuřim, s. r. o., předkládá Radě města v působnosti 
Valné hromady ke schválení účetní závěrku společnosti za rok 2021. Podrobná zpráva je obsažena 
v příloze tohoto materiálu. 
 
Přílohy: A - přiznání k dani za 2021 

B - příloha k účetní závěrce 2021 
C - rozvaha za 2021 
D - výkaz ZZ 2021 

 
Přijaté usnesení: R/2022/0314 - RM schvaluje účetní závěrku Centra technických služeb Kuřim, 

s. r. o., za rok 2021. 
Hlasováno 
Pro: 5 (D. Sukalovský, P. Ondrášek, J. Vlček, L. Ambrož, M. Vlk). 
 
Z jednání RM odešel p. Varmužka – vedoucí finančního odboru  a p. Tomšů – vedoucí CTSK a přišel 
p. Kučka – vedoucí odboru dopravního v 14:25 hodin.  
 
 
 

11. Návrh na personální posílení odboru dopravy – úsek registru vozidel 
(Předkladatel: Ing. Karel Torn CSc., zpracovatel: Bc. Miloslav Kučka) 
 
Odbor dopravy Městského úřadu Kuřim žádá Radu města Kuřimi o navýšení počtu referentů o jednu 
osobu na úseku evidence registru vozidel. 
Agendy dopravně správní - registr řidičů a registr vozidel byly zákonnými změnami převedeny v roce 
2003 z Okresního dopravního inspektorátu Brno-venkov na Městský úřad Kuřim. 
Agendu vozidel zabezpečovali celkem 4 pracovníci: 2 evidence vozidel, 1 technik na schvalování 
vozidel (dovozy, přestavby vozidel) a 1 technik na schvalování vozidel + zkušební komisař autoškoly. 
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V roce 2017 byl 1 pracovník technik a zkušební komisař autoškoly převeden do odboru Kanceláře 
úřadu MěÚ Kuřim, do oddělení přestupků a agendy autoškol. 
V současné době zpracovávají celou agendu registru vozidel 3 pracovníci, všichni na funkci technika. 
Postupnými novelami Zákona č. 56/2001 Sb., došlo k navýšení administrativní činnosti na úseku 
registru vozidel zejména o kontroly a následné vedení správního řízení (včetně Příkazního řízení) 
ohledně vyřazování vozidel z provozu, správní řízení při nesplnění zákonem stanovené 
povinnosti nahlášení změn vlastníka vozidla dle § 8a, vedení správního řízení týkajícího se 
nesplnění povinnosti sjednání povinného ručení vozidla a dále spolupráce při řešení autovraků 
v rámci celého ORP. 
 
Dále: 
- zpracovávání podkladů z ČKP (Česká kancelář pojistitelů) – kontrola vygenerovaných sestav 
a následné zahájení správního řízení s vlastníky nepojištěných vozidel. Tato správní řízení vedl jeden 
pracovník, kdy po jeho přesunutí na odbor Kanceláře úřadu – oddělení přestupků a autoškol 
MěÚ Kuřim tato správní řízení přestala být řešena. V současné době není z kapacitních důvodů 
tato agenda zpracovávána. 
- vyřazení vozidla podle § 12, § 13, která byla v depozitu a u nichž nebyla nahlášena adresa místa 
umístění a účel využití vyřazeného vozidla. Řeší se ve správním řízení. 
V současné době je z kapacitních důvodů tato agenda zpracovávána pouze částečně. 
Od 01.07.2017 v souvislosti s novelou Zákona č. 56/2001 Sb. vešel v platnost § 8a, ze kterého vznikla 
nově povinnost ORP zahájit řízení v případě, že došlo-li ke změně vlastníka silničního vozidla na 
základě převodu vlastnického práva a dosavadní nebo nový vlastník neposkytl potřebou součinnost 
pro podání společné žádosti o zápis změny vlastníka v CRV do 10 pracovních dnů. Řeší se ve 
správním řízení. V současné době je z kapacitních důvodů tato agenda zpracovávána pouze 
částečně. 
Výše uvedenými správními řízeními se částečně zabývá od roku 2020 jeden z techniků, čímž se 
výrazně snížila průchodnost přepážek, což dosvědčuje např. snížení finanční částky vybrané za 
správní poplatky: 
V roce 2016 (nebyla rozvolněná příslušnost)  : vybrané poplatky ve výši: 1.931.050 Kč 
V roce 2017 (od 1. 7. rozvolněná příslušnost)  : vybrané poplatky ve výši: 2.417.550 Kč 
V roce 2018 (3 přepážky)    : vybrané poplatky ve výši: 2.556.860 Kč 
V roce 2019 (3 přepážky)    : vybrané poplatky ve výši: 2.907.680 Kč 
V roce 2020 (pouze 2 přepážky)   : vybrané poplatky ve výši: 2.561.050 Kč 
V roce 2021 (pouze 2,5 přepážky)   : vybrané poplatky ve výši: 2.632.610 Kč. 
 
S přihlédnutí ke vzrůstající tendenci přihlašovaných vozidel ve srovnání s rokem 2019 a 2021 by 
uvedené částky byly mnohem vyšší v případě plného využívání všech přepážek. Jedná se tedy 
o nemalou finanční částku, která je při výběru na přepážkách za správní poplatky snížená právě 
z důvodu nenaplnění kapacity na všech třech přepážkách, díky povinnosti vedení dalších agend 
v podobě výše uvedených správních řízení. Tato správní řízení jsou vedena od 22.02.2022 a na 
pokutách bylo k dnešnímu dni vybráno 24.100 Kč). 
Další personální zátěž přijde avízovaným schválením novely Zákona č. 56/2001 Sb. od roku 2023 
s postupnou digitalizací agendy vozidel, kdy vzroste i počet úkonů spojených s touto agendou (příjem 
a následné vyřizování digitálně podaných žádostí, kontrola plateb, odesílání dokladů). 
Zcela zřejmý je také předpoklad, že v souvislosti s výstavbou městské části Kuřim Záhoří dojde ke 
značnému navýšení počtu klientů, kteří si budou potřebovat vyřídit své záležitosti spojené 
s registrem vozidel. 
Zásadním faktem přispívajícím k personálnímu deficitu v rámci registru vozidel je také rozvolnění 
působnosti ORP , ke kterému došlo 01.07.2017, což se okamžitě projevilo velkým nárůstem počtu 
klientů z jiných okolních ORP jako je Brno, Blansko, Tišnov (téměř 60 % všech transakcí 
provedených na registru vozidel se týká klientů z jiných ORP, což se stalo již trvalým trendem). 
Pracovníci na přepážkách jsou přetěžováni právě díky výraznému nárůstu počtu obsluhovaných 
klientů, nestíhají tak kapacitně jiné Zákonem č. 56/2001 Sb. o podmínkách provozu vozidel na 
pozemních komunikacích, stanovené povinnosti. 
Z výše uvedených důvodů vychází tedy evidentní nutnost posílit odbor dopravy na úseku registru 
vozidel o jednoho referenta pro volnou přepážku, čímž by se jeden ze stávajících techniků mohl plně 
věnovat agendám, které aktuálně nejsou vedeny vůbec, nebo jen částečně vizte povinnost vyplývající 
ze zákona č. 56/2001 Sb., O podmínkách provozu vozidel na pozemních komunikacích § 8a, § 12, 
§ 13, § 83; § 83a, správní řízení na úseku evidence vozidel a současně Zákona č. 168/1999 Sb. 
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Pojištění odpovědnosti z provozu vozidla § 15. Rovněž by spolupracoval s odborem Help desku 
Registru silničních vozidel na odstraňování duplicit a konzistencí dat našeho ORP, vznikajících při 
převodu dat na elektronickou databázi. 
Dále by zpracovával výdeje dat z Registru silničních vozidel, došlou poštu úseku evidence vozidel, 
objednávky registračních značek a tiskopisů z centrálního skladu a žádosti došlé elektronickou poštou 
(vizte novela Zákona č. 56/2001 Sb.). 
Současně by se také vyřešila problematika vzájemného zastupování v případě nepřítomnosti, nebo 
nemoci pracovníků na přepážkách. 
Výhodou přijetí nového referenta odboru dopravy je také fakt, že nevzniká finanční požadavek na 
novou místnost. 
 
Shrnutí: 
Důvodem návrhu organizační změny na Odboru dopravy MěÚ Kuřim, na úseku agendy vozidel, je 
dlouhodobý nárůst počtu obsluhovaných klientů, který se výrazně zvýšil zejména od 01.07.2017, kdy 
došlo k rozvolnění působnosti ORP (průměrně více jak 60 % transakcí se týká klientů z přilehlých obcí 
jiných ORP) a současně nárůst správních řízení vedených ve smyslu Zákona 56/2001 Sb. 
Pracovníci na přepážkách jsou tak dlouhodobě přetěžováni, a vzhledem k výraznému nárůstu počtu 
obsluhovaných klientů nestíhají pak kapacitně jiné zákonem stanovené povinnosti. 
Schválením další pracovní pozice na odboru dopravy – agenda vozidel, bude umožněno plné vytížení 
třetí přepážky na registru vozidel, bude obslouženo současně více klientů, zvýší se spokojenost 
občanů (eliminace stížností klientů ohledně dlouhé čekací doby na odbavení) a výrazně stoupne 
příjem ze správních poplatků do obecní pokladny. Dále se významným způsobem zvýší příjem za 
vybrané pokuty. 
Současně tak budou minimalizovány nedostatky v činnosti na úseku odboru dopravy – registr vozidel, 
týkající se nenaplnění zákonných povinností vyplývajících ze Zákona č. 56/2001 Sb., O podmínkách 
provozu na silničních komunikacích a současně Zákona č. 168/1999 Sb., Pojištění odpovědnosti 
z provozu silničních vozidel. 
 
Přijaté usnesení: R/2022/0315 - RM schvaluje jedno nové pracovní místo referenta registru 

vozidel na Odboru dopravy Městského úřadu Kuřim a stanovuje celkový počet 
zaměstnanců města Kuřimi zařazených do Městského úřadu Kuřim na 88, a to 
od 01.08.2022. 

Hlasováno 
Pro: 5 (D. Sukalovský, P. Ondrášek, J. Vlček, L. Ambrož, M. Vlk). 
 
 
Z jednání RM odešel vedoucí odboru dopravního p. Kučka a přišly p. Viktorinová – vedoucí odboru 
majetkoprávního a p. Chaloupková – referentka odboru majetkoprávního v 14:45 hodin.  
 
 

2. Pacht zahrádky 
(Předkladatel: Mgr. Ing. Drago Sukalovský, zpracovatel: Bc. Jitka Chaloupková) 
 
Město Kuřim propachtovává převážnou část pozemku parc. č. 2105 za účelem užívání jako zahrádky. 
Zahrádky se nacházejí za domem Bezručova čtvrť 1101 – 1103 a jsou oplocené s uzamykatelnými 
vchody. Dle sdělení předsedy členové SVJ udržují oplocení a vchody na vlastní náklady. 
V červnu se uvolnila jedna zahrádka o výměře 85 m

2
. O pronájem uvolněné zahrádky si požádal dne 

27.06.2022 pan [osobní údaj odstraněn] [osobní údaj odstraněn], bytem [osobní údaj odstraněn], 664 
34 Kuřim, a následně dne 28.06.2022 manželé [osobní údaj odstraněn] a [osobní údaj odstraněn] 
[osobní údaj odstraněn], bytem [osobní údaj odstraněn], 664 34 Kuřim. 
RM pověřila usnesením č. 63/2019 ze dne 13.02.2019 rozhodováním o uzavírání, prodlužování 
a ukončování smluv ve věci pachtů pozemků užívaných jako zahrádka vedoucí odboru 
majetkoprávního. Vyhradila si rozhodovat ve sporných případech, žádosti více zájemců atd.. 
Dle sdělení předsedy SVJ se v případě [osobní údaj odstraněn]. [osobní údaj odstraněn] jedná 
o rodinu s dítětem a doporučuje zahrádku propachtovat této rodině. 
OMP doporučuje schválit záměr propachtovat část pozemku parc. č. 2105 [osobní údaj odstraněn]. 
 
Přílohy: A - SVJ Bezručova 1101-103 
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Diskuse:  
Ondrášek – jde rozdělit zahrada na dvě části, aby se mohlo vyhovět oběma žadatelům? 
Chaloupková – rozdělit zahradu na dvě části by neměl být problém, je potřeba zjistit, zda o to budou 
mít žadatelé zájem za nově vzniklých skutečností.  
Sukalovský – žádá o prověření a stahuje materiál z jednání.  
 
Návrh usnesení: RM schvaluje záměr propachtovat část pozemku parc. č. 2105 k. ú. Kuřim 

o výměře 85 m
2
 – zahrádka v lokalitě „Bezručova čtvrť 1101 – 1103“ v Kuřimi na 

dobu neurčitou od 01.09.2022 se šestiměsíční výpovědní lhůtou za pachtovné 
ve výši 6,17 Kč/m2/rok panu [osobní údaj odstraněn], bytem Kuřim. 

Nebylo hlasováno. 
 
Návrh usnesení: RM schvaluje záměr propachtovat část pozemku parc. č. 2105 k. ú. Kuřim 

o výměře 85 m
2
 – zahrádka v lokalitě „Bezručova čtvrť 1101 – 1103“ v Kuřimi na 

dobu neurčitou od 01.09.2022 se šestiměsíční výpovědní lhůtou za pachtovné 
ve výši 6,17 Kč/m2/rok manželům [osobní údaj odstraněn], bytem Kuřim. 

Nebylo hlasováno. 
 
 
Z jednání RM odešla p. Chaloupková – referentka odboru majetkoprávního v 14:50 hodin.  
 
 
Z jednání RM odešla p. Chaloupková – referentka odboru majetkoprávního v 14:50 hodin.  
 
 

3. Pronájem části pozemku parc.č. 3252/1 
(Předkladatel: Mgr. Ing. Drago Sukalovský, zpracovatel: Ester Veselovská, DiS.) 
 
[osobní údaj odstraněn] bytem [osobní údaj odstraněn], Kuřim požádal o vyjádření k projektové 
dokumentaci na stavbu „Terénní úpravy na parcelních číslech 3252/20 a 3227“ (dále jen „Stavba“). 
Předmětem stavby je zřízení parkovacího stání na [osobní údaj odstraněn] na Podlesí. Schváleno 
usnesením RM č. R/2022/043 ze dne 02.02.2022. 
Pozemky parc. č. 3252/20 a 3227 v k. ú. Kuřim jsou ve vlastnictví [osobní údaj odstraněn]. Stavbou je 
však dotčen i pozemek parc. č. 3252/1 k. ú. Kuřim, který je ve vlastnictví města. Součástí schváleného 
vyjádření města je podmínka uzavřít nájemní smlouvu na část pozemku parc. č. 3252/1 k. ú. Kuřim 
o vým. cca 10 m

2
, který je dotčen stavbou parkovacího stání (dále jen „Předmět nájmu“) – viz příloha 

A.  
Při určení výše nájemného OMP vycházel z ceny pronájmu pozemků u RD zastavěných stavbou 
trvalého charakteru. V případě [osobní údaj odstraněn] a po valorizaci na rok 2022 činí výše 
nájemného 53,56 Kč/m

2
, roční nájemné výše uvedené části pozemku tedy vychází na částku ve výši 

535,60 Kč s roční valorizací.  
RM schválila dne 15.06.2022 usnesení č. R/2022/0261: 
záměr na pronájem části pozemku parc. č. 3252/1 v k. ú. Kuřim o výměře cca 10 m

2
 [osobní údaj 

odstraněn] bytem [osobní údaj odstraněn] Kuřim, za účelem zřízení parkovacího stání, na dobu 
neurčitou, za cenu ve výši 53,56 Kč/m

2
/rok s roční valorizací. 

Záměr byl v souladu se zákonem o obcích 15 dnů zveřejněn (16.06.- 01.07.2022) – bez připomínek. 
Návrh nájemní smlouvy předkládá odbor majetkoprávní v příloze B. 
 
Přílohy: A - situace 

B - návrh nájemní smlouvy 
 
Přijaté usnesení: R/2022/0316 - RM schvaluje pronájem části pozemku parc. č. 3252/1 

v k. ú. Kuřim o výměře cca 10 m
2
 [osobní údaj odstraněn] bytem [osobní údaj 

odstraněn] Kuřim, za účelem zřízení parkovacího stání, od 01.08.2022 na dobu 
neurčitou, za cenu ve výši 53,56 Kč/m

2
/rok s roční valorizací. 

Hlasováno 
Pro: 4 (P. Ondrášek, J. Vlček, L. Ambrož, M. Vlk) Zdržel se: 1 (D. Sukalovský). 
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4. Přijetí finančních darů na provoz sdílených kol 
(Předkladatel: Mgr. Ing. Drago Sukalovský, zpracovatel: Ester Veselovská, DiS.) 
 
Radě města Kuřimi byl v dubnu letošního roku předložen návrh na spuštění pilotního projektu sdílení 
jízdních kol ve městě Kuřimi se společností nextbike Czech Republic, s. r. o., se sídlem Libušina 
526/101, Chválkovice, 779 00 Olomouc, IČO 07389108.  
Dne 13.04.2022 přijala následující usnesení č. R/2022/0147 : 
Rada města schvaluje  uzavření Smlouvy o zapojení města Kuřim do pilotního projektu sdílení kol, 
na dobu určitou od 20.04.2022 do 30.09.2022, se společností nextbike Czech Republic, s. r. o., se 
sídlem Libušina 526/101, Chválkovice, 779 00 Olomouc, IČO 07389108. 
Jedná se o půlroční pilotní provoz sdílení nemotorových jízdních kol na území města, a to 
včetně rozšíření do sousedních obcí Moravské Knínice a Lipůvka. Se starosty zmíněných obcí bylo 
dohodnuto, že se budou finančně podílet na nákladech celého projektu.  
 
OMP doporučuje uzavřít s výše zmíněnými obcemi darovací smlouvy na poskytnutí finančních 
příspěvků na náklady projektu.  
 
Diskuse:  
Sukalovský – bude se hlasovat o všech usnesení současně.  
 
Přijaté usnesení: R/2022/0317 - RM schvaluje přijetí finančního daru ve výši 21 780 Kč od obce 

Moravské Knínice jako příspěvku na provoz sdílených kol. 
 
Přijaté usnesení: R/2022/0318 - RM schvaluje přijetí finančního daru ve výši 21 780 Kč od obce 

Lipůvka jako příspěvku na provoz sdílených kol. 
Hlasováno 
Pro: 5 (D. Sukalovský, P. Ondrášek, J. Vlček, L. Ambrož, M. Vlk). 
 
 
 

5. Nouzové ubytování uprchlíků z Ukrajiny – Dohoda o zařazení do evidence a 
pravidla pro poskytování náhrady nákladů na ubytování 
(Předkladatel: Mgr. Ing. Drago Sukalovský, zpracovatel: Mgr. Jana Viktorinová) 
 
Společnost VPI III, s.r.o., zastoupená jednatelem Ing. Vladimírem Plašilem, IČO 04867670, se sídlem 
Štefánikova 110/41, 602 00 Brno (dále jen „VPI“) je vlastníkem budovy č. p. 257, jiná stavba (bývalá 
správní budova „TOS“), která je součástí pozemku p. č. 4464 – zastavěná plocha a nádvoří o výměře 
1390 m

2 
vše k. ú. Kuřim (dále jen „budova“). Určená primárně k rekonstrukci, provozována 

i nemovitostí, která nebyla v posledních ĚŘE 1390,-M2 Město Kuřim. Město Kuřim se s VPI dohodlo 
na výpůjčce budovy za účelem poskytnutí nouzového ubytování uprchlíkům z Ukrajiny, a to od 
01.04.2022 do 31.03.2023.  
Jihomoravský kraj předložil městu Kuřim v souvislosti s poskytováním nouzového přístřeší uprchlíkům 
ke schválení „Dohodu o zařazení do evidence a pravidla pro poskytování náhrady nákladů na 
ubytování“ 
Předmětem dokumentu je primárně: 
termín zařazení budovy do evidence/HUMPO – od 31.07.2022 do 31.12.2022 
kapacita: 150 osob; 
úhrada za ubytování: 200 Kč/os/noc s tím, že JMK nebude hradit městu náhradu nákladů za 
ubytování v případě, že tuto povinnost zruší stát. 
 
Ve výše uvedené „Dohodě“ je mimo jiné stanovena podmínka, že ubytovatel (město Kuřim) musí 
disponovat oprávněním k poskytování ubytovací služby. Toto oprávnění město Kuřim aktuálně 
nemá, ovšem jeho získání je předjednáno s OŽU MÚ Kuřim. 
 
Přílohy: A - dohoda o zařazení do evidence  
 
Přijaté usnesení: R/2022/0319 - RM schvaluje uzavření Dohody o zařazení do evidence a 

pravidla pro poskytování náhrady nákladů na ubytování s Jihomoravským 
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krajem, se sídlem Žerotinovo nám. 449/3, 601 82 Brno, IČO 70888337. 
Hlasováno 
Pro: 5 (D. Sukalovský, P. Ondrášek, J. Vlček, L. Ambrož, M. Vlk). 
 
 
 

6. Dohoda o postoupení práv a povinností vyplývajících z nájemní smlouvy k 
bytu 
(Předkladatel: Mgr. Ing. Drago Sukalovský, zpracovatel: Alena Janoušková) 
 
Město Kuřim je vlastníkem jednotky č. [osobní údaj odstraněn] umístěné ve [osobní údaj odstraněn] 
bytového domu č. p. [osobní údaj odstraněn], který je součástí pozemku parc. č. [osobní údaj 
odstraněn], vše v obci a k. ú. Kuřim. Nájemcem této jednotky je paní [osobní údaj odstraněn], trvale 
bytem [osobní údaj odstraněn], 664 34 Kuřim, která má nájemní smlouvu uzavřenou na dobu určitou 
do 30. 11. 2022. 
Město Kuřim je dále vlastníkem jednotky č. [osobní údaj odstraněn] umístěné v  [osobní údaj 
odstraněn] 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 této jednotky je paní  
[osobní údaj odstraněn], trvale bytem [osobní údaj odstraněn], 664 34 Kuřim, která má nájemní 
smlouvu uzavřenou na dobu určitou do 31. 5. 2023. 
Oba nájemci mezi sebou uzavřeli dne 29. 6. 2022 Dohodu o postoupení práv a povinností 
vyplývajících z nájemní smlouvy k bytu (dále jen „Dohoda“). Důvodem uzavření Dohody je skutečnost, 
že paní [osobní údaj odstraněn] již byt o velikosti [osobní údaj odstraněn] nepotřebuje a paní  [osobní 
údaj odstraněn] uvítá pro své dvě děti větší byt. 
Správci bytů potvrdili, že na bytech neváznou dluhy. 
OMP předkládá radě města ke schválení výše uvedenou Dohodu a navrhuje udělit souhlas s výměnou 
nájemců v bytech. 
 
Diskuse: 
Ondrášek – na vyhlášené výběrové řízení dětského lékaře nebyla žádná odezva, chce zajistit prostor 
na vybudování ordinace, která by mohla pro tyto účely sloužit.  
Viktorinová – může se uvažovat o prostoru v CSSK, kde byla ordinace p. doktorky Laštůvkové.  
Sukalovský – tento prostor je potřeba zrekonstruovat. Zjistí, zda může město vypsat výběrové řízení.  
 
Přijaté usnesení: R/2022/0320 - RM schvaluje uzavření Dohody o postoupení práv a povinností 

vyplývajících z nájemní smlouvy k bytu ze dne 29.06.2022 a souhlasí 
s výměnou nájemců v bytech, a to tak, že novým nájemcem bytu č. [osobní údaj 
odstraněn] v ul. [osobní údaj odstraněn] v Kuřimi bude paní [osobní údaj 
odstraněn], trvale bytem [osobní údaj odstraněn] 664 34 Kuřim. Nájemní 
smlouva bude uzavřena na dobu určitou do 31.05.2023 s možností prolongace 
za nájemné ve výši 78 Kč/m

2
/měs. + zálohy na služby. Novým nájemcem bytu č.  

[osobní údaj odstraněn] v ul. [osobní údaj odstraněn] v Kuřimi bude paní [osobní 
údaj odstraněn], trvale bytem [osobní údaj odstraněn] 664 34 Kuřim. Nájemní 
smlouva bude uzavřena na dobu určitou do 30.11.2022 s možností prolongace 
za nájemné ve výši 78 Kč/m

2
/měs. + zálohy na služby. 

 

Hlasováno 
Pro: 5 (D. Sukalovský, P. Ondrášek, J. Vlček, L. Ambrož, M. Vlk). 
 
 
Z jednání RM odešla vedoucí odboru majetkoprávního p. Viktorinová v 15:00 hodin.  
 
 

7. Pověření k zastupování osoby omezené ve svéprávnosti 
(Předkladatel: Mgr. Ing. Drago Sukalovský, zpracovatel: Bc. Taťána Sojková) 
 
Pravomocným rozsudkem Okresního soudu Brno-venkov, č. j. P 151 / 2005-491, 32 P a Nc 344 / 
2020, ze dne 16.03.2021, byl stálý opatrovník [osobní údaj odstraněn], zproštěn funkce opatrovníka 
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[osobní údaj odstraněn], omezeného ve svéprávnosti rozsudkem Okresního soudu Brno-venkov ze 
dne 12.01.2017, č. j. P 151 / 2005-319.  
Opatrovníkem [osobní údaj odstraněn], trvale bytem [osobní údaj odstraněn] 664 34 Kuřim, bylo 
jmenováno město Kuřim. Rozsudek nabyl právní moci dne 30.04.2021, právní moc byla vyznačena 
Okresním soudem Brno-venkov dne 11.05.2021. 
Výkonem opatrovnické funkce byla pověřena dne 02.06.2021 Radou města Kuřimi Olga Foitová,DiS., 
sociální pracovnice odboru sociálních věcí a prevence Městského úřadu Kuřim.  
Vzhledem k organizačním změnám na odboru sociálních věcí a prevence navrhuje vedoucí odboru, 
aby zastupováním města Kuřimi, tedy veřejným opatrovníkem pana [osobní údaj odstraněn], byla 
pověřena paní Mgr. Olga Jirovská, referentka odboru sociálních věcí a prevence. 
Paní Mgr. Olga Jirovská se zastupováním pana [osobní údaj odstraněn] v rozsahu určeném 
rozhodnutím soudu souhlasí. 
 
Přílohy: A - rozsudek_ PM 30.04.2021 
 
Přijaté usnesení: R/2022/0321 - RM pověřuje paní Mgr. Olgu Jirovskou, referentku Odboru 

sociálních věcí a prevence Městského úřadu Kuřim, zastupováním města Kuřimi 
při výkonu funkce opatrovníka pana [osobní údaj odstraněn], který byl omezen 
ve svéprávnosti.  

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

8. Pověření k zastupování osoby omezené ve svéprávnosti 
(Předkladatel: Mgr. Ing. Drago Sukalovský, zpracovatel: Bc. Taťána Sojková) 
 
Pravomocným rozsudkem Okresního soudu Brno-venkov, č. j. 9 Nc 7401/2020-111, 9 P a Nc 54/2020, 
9 P a Nc 55/2020, P 542/2014, ze dne 09.09.2020, byl pan [osobní údaj odstraněn], bytem [osobní 
údaj odstraněn] 664 34  Kuřim, omezen ve svéprávnosti na dobu 5 let od právní moci citovaného 
rozsudku.  
Opatrovníkem pana [osobní údaj odstraněn] bylo jmenováno město Kuřim.  
Rozsudek nabyl právní moci dne 28.10.2020, právní moc byla vyznačena Okresním soudem Brno-
venkov dne 11.11.2020. 
Výkonem opatrovnické funkce byla pověřena dne 02.06.2021 Radou města Kuřimi Olga Foitová, DiS., 
sociální pracovnice odboru sociálních věcí a prevence Městského úřadu Kuřim.  
Vzhledem k organizačním změnám na odboru sociálních věcí a prevence navrhuje vedoucí odboru, 
aby zastupováním města Kuřimi, tedy veřejným opatrovníkem pana [osobní údaj odstraněn], byla 
pověřena paní Mgr. Olga Jirovská, referentka odboru sociálních věcí a prevence. 
Paní Mgr. Olga Jirovská se zastupováním pana [osobní údaj odstraněn] v rozsahu určeném 
rozhodnutím soudu souhlasí. 
 
Přílohy: A -rozsudek_PM 28.10.2020 
 
Přijaté usnesení: R/2022/0322 - RM pověřuje paní Mgr. Olgu Jirovskou, referentku Odboru 

sociálních věcí a prevence Městského úřadu Kuřim, zastupováním města Kuřimi 
při výkonu funkce opatrovníka pana [osobní údaj odstraněn], který byl omezen 
ve svéprávnosti.  

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

9. Vnitřní směrnice č. S3/2022/RM Organizační a funkční schéma Městského 
úřadu Kuřim 
(Předkladatel: Ing. Karel Torn CSc., zpracovatel: Ing. Silvie Ondrášková) 
 
Podle § 102 odst. 2 písm. f) stanovuje rada města rozdělení pravomocí v obecním úřadu, zřizuje a ruší 
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odbory a oddělení obecního úřadu a podle § 102 odst. 2 písm. j) stanovuje celkový počet 
zaměstnanců obce v obecním úřadu.  
Vnitřní směrnice č. S1/2021/RM Organizační řád Městského úřadu Kuřim (dále jen "Organizační řád") 
obsahuje přílohu Organizační a funkční schéma Městského úřadu Kuřim, ve které jsou přesně 
vymezeny jednotlivé odbory a oddělení a jednotlivá funkční místa a je určený celkový počet 
zaměstnanců zařazených do Městského úřadu Kuřim. Vzhledem k tomu, že vnitřní směrnice 
Organizační řád je poměrně obsáhlý předpis a funkční pozice uvedené v příloze Organizační a funkční 
schéma se během roku několikrát mění, je vhodné vyčlenit tuto přílohu jako samostatnou směrnici 
a schvalovat ji samostatně, bez toho, aniž by se musel měnit celý Organizační řád. 
Proto je RM předkládána ke schválení nová směrnice č. S3/2022/RM Organizační a funkční schéma 
Městského úřadu Kuřim. 
Účinnost směrnice je navržena od 01.08.2022. 
 
Přílohy: B - organizační a funkční schéma MěÚ od 01_08_2022 

A - organizační a funkční schéma MěÚ 
 
Diskuse:  
Sukalovský – v bodě číslo 11 se schválilo nová pracovní pozice a zvýšil se počet zaměstnanců na 
88. Prosí o změnu usnesení, aby se ve vnitřní směrnici č. S3/2022/RM s touto změnou počítalo.  
 
Přijaté usnesení: R/2022/0323 - RM schvaluje v souladu s ustanovením § 102 odst. 2 písm. f) a 

písm. j) zák. č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení) vnitřní směrnici Rady 
města Kuřimi č. S3/2022/RM Organizační a funkční schéma Městského úřadu 
Kuřim s účinností od 01.08.2022, se změnou. 

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

10. Organizační řád Městského úřadu Kuřim č. S2/2022/RM 
(Předkladatel: Ing. Karel Torn CSc., zpracovatel: Ing. Silvie Ondrášková) 
 
Podle § 102 odst. 2 písm. m) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích schvaluje rada města organizační řád 
městského úřadu. RM je proto nyní předkládán návrh aktualizovaného Organizačního řádu Městského 
úřadu Kuřim.  
Oproti platnému Organizačnímu řádu č. S1/2021/RM schváleného usnesením RM č. R/2021/083 
a účinného od 15.03.2021 byly v novém návrhu provedeny následující zásadnější změny: 

bylo doplněno ustanovení o vymezení vedoucích zaměstnanců podle zák. č. 312/2002 Sb., 
o úřednících územních samosprávních celků (Čl. IV., odst. 6) 

byla doplněna informace o podepisování závazných stanovisek vydaných podle zák. č. 183/2006 Sb., 
o územním plánování a stavebním řádu (Čl. VI., odst. 2) 

byla doplněna činnost dohledu starosty nad činností příspěvkové organizace Centrum sociálních 
služeb Kuřim (Čl. VIII., odst. 1 písm. v) 

podobně byla doplněna činnost dohledu u 1. místostarosty, a to na činnost příspěvkových organizací 
v oblasti školství (Čl. VIII., odst 2 písm. e) 

byly opraveny nebo doplněny náplně činností u některých odborů – vše konzultováno s vedoucími  

v příloze Příslušnost k projednávání přestupků byla doplněna povinnost projednávání přestupků 
oddělením přestupků a agendy autoškol dle zák. č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích 

původní příloha organizačního řádu Organizační a funkční schéma Městského úřadu Kuřim byla 
vyčleněna z této směrnice a je zavedena do systému vnitřních směrnic jako samostatný předpis.  
 
Účinnost směrnice je navrhovaná od 01.08.2022. 
 
Přílohy: A - organizační řád MěÚ - finální 

B - organizační řád MěÚ_revize 
C - příslušnost k projednávání přestupků 
D - příslušnost k projednávání přestupků_revize 
E - organizační schéma města Kuřimi 
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Přijaté usnesení: R/2022/0324 - RM schvaluje dle ustanovení § 102 odst. 2 písm. m) zák. 

č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení) vnitřní směrnici Rady města Kuřimi 
č. S2/2022/RM Organizační řád Městského úřadu Kuřim s účinností od 
01.08.2022.  

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

13. Dodatek č. 1 k Rámcové dohodě - č.O2OP / 846886 
(Předkladatel: Mgr. Ing. Drago Sukalovský, zpracovatel: Bc. Radek Jízdný) 
 
V návaznosti na uplynutí konce platnosti smlouvy na hlasové služby pevné sítě O2 č.2020/D/0084 
s poskytovatelem telekomunikačních služeb společností O2 Czech Republic, a. s., je Radě města 
Kuřimi předkládán ke schválení dodatek č. 1, který původní smlouvu (platnou do 31.07.2022) 
prodlužuje o dalších 36 měsíců. Dodatek č. 1 je uzavírán za původní ceny služeb, nedochází 
k navýšení cen. 
 
Přílohy: A - O2 - dodatek c1 
 
Přijaté usnesení: R/2022/0325 - RM souhlasí s uzavřením Dodatku č. 1 k Rámcové dohodě číslo 

O2OP/846886 se společností O2 Czech Republic, a. s., IČO 60193336, se 
sídlem Za Brumlovkou 266/2, 140 22 Praha 4 - Michle. 

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

14. Dodatek č. 5 k Rámcové dohodě - č.O2OP/ 606988 
(Předkladatel: Mgr. Ing. Drago Sukalovský, zpracovatel: Bc. Radek Jízdný) 
 
V návaznosti na uplynutí konce platnosti smlouvy č. 2015/D/0047 s poskytovatelem 
telekomunikačních služeb společností O2 Czech Republic, a. s., je Radě města Kuřimi předkládán ke 
schválení dodatek č.5, který původní smlouvu (platnou do 30.09.2022) prodlužuje o dalších 
36 měsíců. Dodatek č. 5 je uzavírán za původní ceny služeb, nedochází k navýšení cen. Nově byly se 
společností O2 vyjednány nové tarify na neomezené datové služby a také speciální tarif pro provoz 
přenosných kamerových systémů a SIM -karet v radarových měřících zařízeních MÚR (Měření 
úsekové rychlosti) a MOR (Měření okamžité rychlosti). 
 
Přílohy: A - O2 - dodatek - c5 
 
Přijaté usnesení: R/2022/0326 - RM souhlasí s uzavřením Dodatku č. 5 k Rámcové dohodě číslo 

O2OP/606988 se společností O2  Czech Republic, a. s., IČO 60193336, se 
sídlem Za Brumlovkou 266/2, 140 22 Praha 4 - Michle. 

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

15. Modernizace TC ORP Kuřim -  vyhodnocení VŘ 
(Předkladatel: Mgr. Ing. Drago Sukalovský, zpracovatel: Bc. Radek Jízdný) 
 
Vyhodnocení zadávacího řízení na výběr dodavatele veřejné zakázky města Kuřimi 
Název (předmět) zakázky:   „Modernizace TC ORP Kuřim“ 
Evidenční číslo v knize zakázek:  VZ-KÚ-2022-001 
Zajišťující odbor (ZO):    Odbor kancelář úřadu (dále „KÚ“) 
 



 

12 
 

Jedná se o veřejnou zakázku na Modernizaci Technologického centra ORP Kuřim na dodávky ve 
zjednodušeném podlimitním řízení ust. § 53 ZZVZ. Zajišťujícím odborem pro tuto akci je Odbor 
kanceláře úřadu - oddělení informačních technologií, odpovědná osoba Bc. Radek Jízdný. 
Administraci veřejné zakázky provádí společnost AJL, s. r. o., Markova 1965/6, Velké Meziříčí, 
PSČ: 59401, IČO 26933179. Kompletní zadávací dokumentace k podání nabídek byla v období 
02.06.2022 – 24.06.2022 zveřejněna v Národním elektronickém nástroji, dále jen “NEN“. Do termínu 
24.06.2022 byly podány 2 nabídky. Otevírání nabídek v NEN bylo provedeno pětičlennou pověřenou 
komisí a proběhlo standardním způsobem. Nabídky byly hodnoceny podle jejich ekonomické 
výhodnosti, jejímž jediným hodnotícím kritériem byla nejnižší nabídková cena.  Při posouzení nabídek 
bylo zjištěno, že účastník, který se dle hodnocení umístil na prvním místě, neprokázal splnění všech 
podmínek účasti v zadávacím řízení. Pověřená komise proto účastníka vyzvala k objasnění jeho 
nabídky. Uvedený účastník doručil objasnění své nabídky v požadovaném termínu, avšak údaje 
bohužel nebyly objasněny. Pověřená komise doporučila Radě města Kuřimi tohoto účastníka vyloučit 
z účasti v zadávacím řízení a to dle § 48 odst. 2 písm. a) a b) ZZVZ a v souladu s § 48 odst. 8 ZZVZ – 
z důvodu, že účastník neprokázal splnění podmínek účasti v zadávacím řízení. Rada města Kuřimi 
vyloučení tohoto účastníka schválila svým usnesením č. R/2022/0311 na svém zasedání  RM č.21 ze 
dne 01.07.2022. Na dalším jednání pověřené komise bylo provedeno hodnocení nabídky druhého 
účastníka. Ani zde pověřená komise neměla ke svému rozhodnutí všechny potřebné podklady 
a vyzvala i druhého účastníka k objasnění jeho nabídky. I druhý účastník doručil objasnění své 
nabídky v požadovaném termínu. Vysvětlení bylo pro pověřenou komisi dostačující, druhý účastník 
prokázal splnění všech podmínek účasti v zadávacím řízení. Pověřená komise tedy mohla dokončit 
hodnocení nabídky druhého účastníka. Na základě výsledku jednání pověřené komise je Radě města 
Kuřimi doporučena jako nejvýhodnější nabídka na veřejnou zakázku s názvem „Modernizace TC ORP 
Kuřim“  nabídka druhého účastníka společnosti AUTOCONT, a. s., se sídlem: Hornopolní 3322/34, 
Moravská Ostrava, 702 00 Ostrava IČO 04308697,  v celkové hodnotě 4.771.440 Kč bez DPH 
(tj. 5.773.442,40 Kč vč. DPH). Účastník  AUTOCONT, a. s., splnil veškeré podmínky účasti 
v zadávacím řízení a je tedy možné s ním uzavřít smlouvu o dílo a poskytování servisní podpory. 
 
Přílohy: A - rozhodnutí o výběru dodavatele 

B - posouzení splnění podmínek účasti 
C - P1 - Posouzení splnění technických podmínek nabídce účastníka AUTOCONT a.s 
D - návrh smlouvy o dílo a poskytovani servisni podpory - Modernizace TC ORP 

 
Přijaté usnesení: R/2022/0327 - RM souhlasí s výsledkem hodnocení nabídek na podlimitní 

veřejnou zakázku s názvem „Modernizace TC ORP Kuřim“ a schvaluje uzavření 
smlouvy o dílo se společností AUTOCONT, a. s., se sídlem Hornopolní 3322/34, 
Moravská Ostrava, 702 00 Ostrava, IČO 04308697 v celkové hodnotě 4.771.440 
Kč bez DPH (tj. 5.773.442,40 Kč vč. DPH). 

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

16. Žádost o nařízení odvodu z fondu investic ZŠJ zřizovateli. 
(Předkladatel: Ing. Petr Ondrášek, zpracovatel: Mgr. Hana Němcová) 
 
Ředitel Základní školy, Kuřim, Jungmannova 813, okres Brno-venkov, příspěvkové organizace 

Mgr. Richard Mach požádal, dle § 28 odst. 6 písm. b) zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových 

pravidlech územních rozpočtů, v platném znění, o nařízení odvodu části prostředků z fondu 

investic do rozpočtu zřizovatele ve výši 3.300.000 Kč za účelem navýšení provozního rozpočtu 

příspěvkové organizace na rok 2022 (vizte příloha A). 

Důvodem žádosti jsou tyto výdaje:  

neočekávaný meziroční nárůst nákladů za energie    1.200.000 Kč 

pronájmy sportovišť pro výuku TV (rozšířená výuka tělesné výchovy)  300.000 Kč 

změna odpisového plánu v průběhu roku     168.000 Kč 

nová učebna pro třetí první ročník      282.000 Kč 

šatní skříně pro třetí první ročník      60.000 Kč 
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oprava plotu kolem školního hřiště      100.000 Kč 

havarijní stav + revize elektroinstalace       190.000 Kč 

výmalba učeben, šaten a WC       128.000 Kč 

oprava WC odpady – havárie (kompletní rekonstrukce) 2x   185.000 Kč 

dokončení rekultivace travní plochy včetně zavlažování z vlastní ret. Nádrže 110.000 Kč 

platy učitelek z Ukrajiny včetně odvodů za 9 měsíců (72.927,- Kč/měs.) 656.343 Kč 

Celkem         3.379.343 Kč 

Dle § 28 odst. 6 písm. b) zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, 

v platném znění, může zřizovatel příspěvkové organizaci nařídit odvod části prostředků z fondu 

investic do rozpočtu zřizovatele.  

 

Jelikož má škola ve fondu investic k 31.05.2022 3.644.382,45 Kč, navrhuje ředitel školy využít 

tohoto zákonného ustanovení a výše požadovanou částku převést z fondu investic školy do rozpočtu 

zřizovatele, a následně těmito převedenými prostředky posílit provozní rozpočet školy. Bez rozhodnutí 

zřizovatele nemůže sama škola převést prostředky z fondu investic a použít je k posílení provozního 

rozpočtu. 

Žádá proto Radu města Kuřimi o nařízení odvodu a o doporučení Zastupitelstvu města Kuřimi schválit 

rozpočtové opatření, které by navýšilo provozní rozpočet školy na rok 2022 o nařízený odvod ve výši 

3.300.000 Kč. 

Pokud by bylo žádosti vyhověno a z fondu investic by byla do provozního rozpočtu převedena výše 

požadovaná částka, byl by po převodu zůstatek ve FI příspěvkové organizace 344.382,45 Kč (při 

nárůstu odpisů 218.843 Kč/měsíc). 

 
Přílohy: A - ZŠJ - žádost o nařízení převodu z FI do rozpočtu zřizovatele 
 
Diskuse:  
Ondrášek – stahuje materiál z jednání, kvůli upřesnění propočtů.  
 
Návrh usnesení: RM   nařizuje odvod části prostředků z fondu investic Základní školy, Kuřim, 

Jungmannova 813, okres Brno – venkov, příspěvkové organizace, se sídlem 
Jungmannova 813/5, 664 34 Kuřim, IČO 70988285 ve výši 3.300.000 Kč do 
rozpočtu zřizovatele a doporučuje Zastupitelstvu města Kuřimi schválit 
rozpočtové opatření, které by navýšilo provozní rozpočet příspěvkové 
organizace dle žádosti. 

Nebylo hlasováno. 
 
 
 

18. Přidělení bytu zvláštního určení v Domě s pečovatelskou službou. Zahradní 
1275/10, Kuřim 
(Předkladatel: Mgr. Ing. Drago Sukalovský, zpracovatel: Mgr. Jitka Tesařová) 
 
V Domě s pečovatelskou službou se uvolnil byt zvláštního určení 1+KK č. 14 v části A domu.  
Centrum sociálních služeb Kuřim přijalo dne 22.07.2020 od pana [osobní údaj odstraněn], narozeného 
[osobní údaj odstraněn], bytem [osobní údaj odstraněn], 664 34 Kuřim, žádost o přidělení bytu 
zvláštního určení. Údaje v žádosti byly členy pracovní skupiny dne 11.07.2022 prověřeny sociálním 
šetřením v místě zařízení následné péče LDN SurGal, Poliklinika Campus, Kamenice 811/32, Brno. 
Bylo zjištěno, že pan [osobní údaj odstraněn] se nachází v nepříznivé sociální situaci a splňuje 
podmínky Vnitřní směrnice Rady města Kuřimi č. S3/20250/RM – Pravidla pro přidělování bytů 
zvláštního určení umístěných v bytovém domě na ulici Zahradní 1275/10, 66434 Kuřim. V případě 
nastěhování do bytu zvláštního určení hodlá využívat pečovatelskou službu poskytovanou Centrem 
sociálních služeb Kuřim.  
Na základě výše uvedeného pracovní skupina pro přidělování bytů zvláštního určení doporučuje RM 
Kuřim schválit přidělení bytu zvláštního určení panu [osobní údaj odstraněn].  
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Zápis pracovní skupiny tvoří přílohu tohoto příspěvku. 
 
Přílohy: A - zápis prac. skupiny 
 
Přijaté usnesení: R/2022/0328 - RM schvaluje na základě Zápisu pracovní skupiny pro 

přidělování bytů zvláštního určení v bytovém domě na ul. Zahradní 1275/10, 
Kuřim ze dne 12.07.2022 přidělení bytu zvláštního určení 14 A panu [osobní 
údaj odstraněn], bytem [osobní údaj odstraněn], 664 34 Kuřim a schvaluje 
uzavření nájemní smlouvy s panem [osobní údaj odstraněn] na dobu určitou od 
01.08.2022 do 31.12.2022 s možností prolongace, za nájemné ve výši 78/ 
Kč/m2 + zálohy na služby. 

 

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

19. Čerpání investičního fondu CSS Kuřim 
(Předkladatel: Mgr. Ing. Drago Sukalovský, zpracovatel: Mgr. Jitka Tesařová) 
 
V kanceláři ředitelky Centra sociálních služeb Kuřim se nachází počítač, který byl zakoupen 
13.02.2013. Svou funkčností, rychlostí a pamětí nedostačuje při práci s většinou novějších aplikací. Při 
kancelářské práci se velmi využívá multifunkční zařízení (barevná kopírka, tiskárna a skener). 
Vyvstala však potřeba tisku či kopírování na formát A3, které stávající multifunkční zařízení nemá.  
Z výše uvedených důvodů ředitelka Centra sociálních služeb Kuřim, Zahradní 1275, Kuřim žádá 
o schválení čerpání investičního fondu  

na pořízení počítačového vybavení – notebook včetně OS a s kancelářským balíčkem MS OFFICE 
v částce do 50 tis. Kč 

na pořízení barevného multifunkčního zařízení (tiskárna, kopírka, skener) podporujícího formát 
papíru A3 v částce do 60 tis. Kč.  
 
Stav investičního fondu organizace k 30.06.2022 činí 3.501 tis Kč. 
 
Diskuse:  
Sukalovský – cena za notebook, který je určen ke kancelářské práci nemá tak vysokou hodnotu. 
Z tohoto důvodu snižuje částku, která se bude čerpat z investičního fondu na 90.000 Kč.  
 
Přijaté usnesení: R/2022/0329 - RM schvaluje Centru sociálních služeb Kuřim, Zahradní 

1275/10, Kuřim čerpání investičního fondu v celkové částce do 90 tis. na 
pořízení počítačového vybavení a pořízení barevného multifunkčního zařízení 
podporujícího formát A3. 

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

20. Studie a projekty – Zpomalovací práh Podhoří - změna 
(Předkladatel: Mgr. Ing. Drago Sukalovský, zpracovatel: Ing. Olga Hanáková) 
 
Rada města Kuřimi, na opakovanou žádost o zajištění bezpečného provozu v ulici Podhoří, schválila 
dne 02.02.2022 usnesením č. R/2022/051 vyčlenění částky 6.050 Kč z ORG 1008000000 – Studie a 
projekty na vypracování jednoduché dokumentace pro instalaci prahu v ulici Podhoří s názvem 
„Zpomalovací práh Podhoří“. Tato byla řádně odevzdána a zaplacena. Instalace zpomalovacího 
polštáře v lokalitě poblíž parcely číslo 981, k.ú. Kuřim, byla, z důvodu nesouhlasu místních obyvatel, 
zrušena a zpomalovací polštář uschován pro pozdější instalaci. Bylo dohodnuto nové umístění 
zpomalovacího polštáře, které si vyžádá nové stanovení Policií ČR. 
Z výše uvedených důvodů žádá Odbor investiční Radu města Kuřimi o vyčlenění částky 3.630 Kč 
z ORG 1008000000 – Studie a projekty na vypracování jednoduché dokumentace pro instalaci 
polštáře v ulici Podhoří s názvem „Zpomalovací práh Podhoří - změna“. 
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Přijaté usnesení: R/2022/0330 - RM schvaluje vyčlenění částky 3.630 Kč z ORG 1008000000 – 

Studie a projekty na vypracování jednoduché dokumentace pro instalaci polštáře 
v ulici Podhoří s názvem „Zpomalovací práh Podhoří - změna“. 

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

22. "Generel dopravy města Kuřim" - dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo 
(Předkladatel: Mgr. Ing. Drago Sukalovský, zpracovatel: Ing. Markelova Jana) 
 
Rada města Kuřimi na své schůzi č. 22/2021 dne 18.08.2021 schválila uzavření smlouvy o dílo se 
společností DHV PRO, spol., s. r. o., se sídlem Kounicova 688/26, 602 00 Brno, IČO 09754083 na 
zpracování dokumentu Generel dopravy města Kuřim. Smlouva se zhotovitelem byla uzavřena dne 
20.08.2021 s termínem realizace 12 měsíců.  
OI předkládá nyní Radě města ke schválení návrh dodatku č. 1 smlouvy o dílo, jehož předmětem je 
změna sjednaného termínu dokončení díla, a to nejpozději do 15.12.2022. 
Důvodem prodloužení je jak coronavirová pandemie v době jeho zpracovávání, tak potřeba projednání 
konceptu návrhové části generelu s veřejností mimo termín prázdnin a dovolených v měsících 
červenci a srpnu.  
 
Přílohy: A - dodatek č. 1 
 
Přijaté usnesení: R/2022/0331 - RM schvaluje uzavření dodatku č. 1 ke Smlouvě o dílo 

č. 2021/D/0095 na veřejnou zakázku „Generel dopravy města Kuřim“ se 
společností DHV PRO, spol. s r.o., se sídlem Kounicova 688/26, 602 00 Brno, 
IČO 09754083, kterým se prodlužuje termín dokončení. 

Hlasováno 
Pro: 5 (D. Sukalovský, P. Ondrášek, J. Vlček, L. Ambrož, M. Vlk). 
 
 
Na jednání RM se dostavil vedoucí investičního odboru p. Bartoš v 15:20 hodin.  
 
 

23. Rozhodnutí o přidělení zakázky: Změny územního plánu Kuřim 
(Předkladatel: Mgr. Ing. Drago Sukalovský, zpracovatel: Mgr. Dagmar Montagová) 
 
Název (předmět) zakázky: „Změny územního plánu Kuřim“ 
Evidenční číslo v knize zakázek: IV-OI-2022-005 
Zajišťující odbor (ZO): odbor investiční (dále „OI“) 
 
V souladu s Interní směrnicí Rady města Kuřimi č. S4/2022/RM bylo realizováno zadávací řízení na 
veřejnou zakázku malého rozsahu s názvem „Změny územního plánu Kuřim“.  Zadání veřejné 
zakázky probíhalo v režimu IV. kategorii, služby od 200.001 Kč do 2.000.000 Kč.  
Uzavřená výzva k podání nabídky byla dne 13.07.2022 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. Předmětem veřejné zakázky malého rozsahu je zpracování souboru změn 
územního plánu Kuřim, i opakovaně po dobu 5 let. 
Na základě zhodnocení získané nabídky OI doporučuje Radě města Kuřimi nabídku od společnosti 
knesl kynčl architekti, s. r. o., Šumavská 416/15, 602 00 Brno, IČO 47912481 za ceny uvedené 
v příloze č.2 smlouvy o dílo, jejíž nabídka splňuje všechny zadávací podmínky. 
Zakázka bude hrazena z ORG 9019 000 000 „ÚPD“. 
 
Přílohy: A-smlouva 
 
Přijaté usnesení: R/2022/0332 - RM souhlasí s uzavřením smlouvy o dílo se společností knesl 

kynčl architekti, s. r. o., se sídlem Šumavská 416/15, 602 00 Brno, 
IČO 47912481 za ceny dle přílohy č. 2 smlouvy o dílo. 



 

16 
 

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

24. Uzavření dodatku č. 2 - The People music, s. r. o. 
(Předkladatel: Mgr. Ing. Drago Sukalovský, zpracovatel: Ing. Pavla Halouzková) 
 
V roce 2020 uzavřelo město Kuřim smlouvu o dílo  - vystoupení skupiny The People na plese města 
Kuřimi. Vzhledem k situaci kolem pandemie Covid 19 nemohl být ples města uskutečněn ani v roce 
2021, ani v roce 2022 (uzavřen Dodatek č. 1 na změnu termínu). S manažerem kapely bylo tedy 
předjednáno vystoupení na Dni národnostních menšin dne 18.09.2022. 
 
Předkládáme radě města ke schválení Dodatek č. 2, kterým se mění termín vystoupení.  
 
Přílohy: A- dodatek  
 
Přijaté usnesení: R/2022/0333 - RM schvaluje uzavření Dodatku č. 2 smlouvy o dílo se 

společností THE PEOPLE music, s. r. o., IČO 07430434, se sídlem Příční 
113/4C, 602 00 Brno, kterým se mění termín vystoupení. 

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

21. Žádost o souhlas s převodem prostředků z rezervního fondu do fondu 
investic ZŠT. 
(Předkladatel: Ing. Petr Ondrášek, zpracovatel: Mgr. Hana Němcová) 
 
Ředitelka Základní školy Kuřim, Tyršova 1255, okres Brno – venkov, příspěvkové organizace (dále jen 
ZŠT) Mgr. Bc. Hana Kočevová požádala Radu města Kuřimi o souhlas s převodem finančních 
prostředků z rezervního fondu do fondu investic, a to ve výši 300.000,00 Kč (vizte příloha A).  
 
Důvodem je nedostatek prostředků ve fondu investic na rekonstrukci rozběhové dráhy a doskočiště na 
skok daleký u budovy školy na ulici Tyršova 1255/56.Na žádost příspěvkové organizace může 
zřizovatel, dle § 30 odst. 3 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, 
v platném znění, dát příspěvkové organizaci souhlas, aby část svého rezervního fondu použila 
k posílení svého fondu investic. 
 
Přílohy: A - ZŠT - převod finan. prostř. z RF do FI, 19. 7. 2022 
 
Přijaté usnesení: R/2022/0334 - RM souhlasí s převodem části prostředků ve výši 300.000,00 Kč 

z fondu rezervního do fondu investic Základní školy Kuřim, Tyršova 1255, okres 
Brno-venkov, příspěvkové organizace, se sídlem Tyršova 1255/56, 664 34 
Kuřim, IČO 49457888 dle žádosti. 

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

12. Žádost o souhlas s čerpáním prostředků z fondu investic 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 385.000,00 
Kč za účelem financování rekonstrukce rozběhové dráhy a doskočiště pro skok daleký na hřišti 
u budovy Tyršova 1255/56 (vizte příloha A). 
 
Stav fondu investic Základní školy Kuřim, Tyršova 1255, okres Brno-venkov, příspěvkové organizace 
ke dni 20.07.2022 je 415.699,25 Kč.  
 
Přílohy: A - ZŠT - žádost o souhlas s čerpáním z FI, doskočiště, rozběhová dráha, 19. 7.2022 
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Přijaté usnesení: R/2022/0335 - RM souhlasí s čerpáním prostředků z fondu investic Základní 
školy Kuřim, Tyršova 1255, okres Brno – venkov, příspěvkové organizace, se 
sídlem Tyršova 1255/56, 664 34 Kuřim, IČO 49457888 ve výši 385.000,00 Kč na 
rekonstrukci rozběhové dráhy a doskočiště pro skok daleký na hřišti u budovy 
Tyršova 1255/56 dle žádosti. 

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

25. Revitalizace školních hřišť ZŠ Tyršova a ZŠ Komenského - Dodatek č. 1 k 
SOD 
(Předkladatel: Ing. Petr Ondrášek, zpracovatel: Ing. Olga Hanáková) 
 
Název (předmět) zakázky: „Revitalizace školních hřišť ZŠ Tyršova a ZŠ Komenského“ 
Evidenční číslo v knize zakázek: II-OI-2022-005 
Zajišťující odbor (ZO): odbor investiční (dále „OI“) 
 
Dne 01.06.2022 Rada města Kuřimi schválila usnesením č. R/2022/0249 výsledek hodnocení nabídek 
na veřejnou zakázku malého rozsahu v režimu II. kategorie s názvem „Revitalizace školních hřišť 
ZŠ Tyršova a ZŠ Komenského“ a uzavření smlouvy o dílo se společností PROSTAVBY, a. s., se 
sídlem Dědina 447, 683 54 Otnice, IČO 27713130 ve výši 1.846.501,66 Kč včetně DPH. Předmětem 
veřejné zakázky jsou stavební práce na vybudování polyuretanové dráhy v areálu ZŠ Tyršova 
a revitalizaci školního hřiště v areálu ZŠ Komenského. 
 
V průběhu realizace vznikl požadavek na rekonstrukci rozběhové dráhy a doskočiště pro skok daleký, 
jehož stav je do budoucna neudržitelný. Z důvodu umístění doskočiště, které se nachází za nově 
budovanou polyuretanovou dráhu při příjezdu do areálu, znamenala by pozdější rekonstrukce zničení 
nově vybudované dráhy. Cenová nabídka zhotovitele na rekonstrukci rozběhové dráhy a doskočiště 
pro skok daleký v rámci probíhající veřejné zakázky činí 314.675,67 Kč bez DPH, to je 380.757,56 Kč 
včetně DPH. 
 
Z výše uvedených důvodů OI doporučuje Radě města Kuřimi schválit uzavření Dodatku č. 1 ke 
Smlouvě o dílo ze dne 27.06.2022 na zakázku „Revitalizace školních hřišť ZŠ Tyršova 
a ZŠ Komenského“ se společností PROSTAVBY, a. s., se sídlem Dědina 447, 683 54 Otnice, 
IČO 27713130, který spočívá v navýšení ceny o 380.757,56 Kč včetně DPH. 
Dodatek ve výši 380.757,56 Kč včetně DPH bude hrazen z investičního fondu Základní školy Kuřim, 
Tyršova 1255, okres Brno-venkov, příspěvková organizace. 
 
Přijaté usnesení: R/2022/0336 - RM schvaluje uzavření Dodatku č. 1 ke Smlouvě o dílo ze dne 

27.06.2022 na zakázku „Revitalizace školních hřišť ZŠ Tyršova a ZŠ 
Komenského“ se společností PROSTAVBY, a. s., se sídlem Dědina 447, 683 54 
Otnice, IČO 27713130, který spočívá v navýšení ceny o 380.757,56 Kč včetně 
DPH. 

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

26. Rekonstrukce zdroje tepla MěÚ – zahájení VŘ 
(Předkladatel: Mgr. Ing. Drago Sukalovský, zpracovatel: Ing. Renata Havlová) 
 
Zahájení zadávacího řízení na výběr dodavatele veřejné zakázky města Kuřimi 
Název (předmět) zakázky: „Rekonstrukce zdroje tepla MěÚ“ 
Evidenční číslo v knize zakázek: III-OI-2022-008 
Zajišťující odbor (ZO): odbor investiční (dále „OI“) 
 
Předmětem výběrového řízení je demontáž stávajících kotlů, dodávku a instalaci nových plynových 
kotlů včetně zprovoznění a likvidace vzniklého odpadu v souladu s platnou legislativou, nový ohřívač 
teplé vody včetně veškerého strojního vybavení strojovny tepelné soustavy, topných větví, expanze 
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a doplňovacího zařízení, kompletní izolatérské práce stávajících rozvodů v rámci prostoru kotelny. 
Jedná se o uzavřenou výzvu. 
Vzhledem k tomu, že nabídky budou podány pouze prostřednictvím Národního elektronického nástroje 
a budou hodnoceny podle jejich ekonomické výhodnosti, jejímž jediným hodnoticím kritériem je 
nejnižší nabídková cena, OI nenavrhuje jmenovat komisi pro posouzení a hodnocení nabídek.  
Ekonomicky nejvýhodnější nabídkou bude nabídka s nejnižší nabídkovou cenou. Pro hodnocení 
budou rozhodné ceny bez DPH.   
Odbor investiční doporučuje radě města schválit zahájení zadávacího řízení na výběr dodavatele výše 
uvedené zakázky malého rozsahu v souladu s vnitřní směrnicí Rady města Kuřimi č. S1/2022/RM, 
o zadávání veřejných zakázek malého rozsahu města, a dále doporučuje schválit znění výzvy 
k podání nabídky.  Předpokládaná hodnota zakázky 1.100.000 Kč bez DPH. 
 
Akce bude hrazena z ORG 1512 000 000 „Kotelna MěÚ“. 
 
Přílohy: A - výzva 

B -  návrh SoD 
 
Přijaté usnesení: R/2022/0337 - RM schvaluje zahájení zadávacího řízení zhotovení zakázky 

malého rozsahu „Rekonstrukce zdroje tepla MěÚ", dále schvaluje znění výzvy 
k podání nabídky vč. návrhu smlouvy o dílo. 

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

27. Různé 
 
Vlček – proběhla schůzka s vedoucím odboru finančního p. Varmužkou, za účelem využití peněz, 
které jsou uloženy na běžných účtech. Tyto peníze nelze uložit na delší dobu a díky volatitě na trzích 
není vhodné je investovat, proto jednali o možnosti uložit peníze na termínované účty. Oslovili více 
bankovníchj společností a rozhodli se peníze rozdělit na týdenní termínovaný účet u dvou různých 
společností a jeden spořící účet.  
Rada města Kuřimi s touto variantou souhlasí.  
 
Vlček – dále je potřeba projednat individuální žádost od SVJ Bezručova čtvrť, kterou podal p. Kneibl, 
za účelem úhrady kanalizačních přípojek.  
Bartoš – nejsou dané žádné postupy, jak v takovýchto případech postupovat. Je nutné také odečíst 
částky, které platí město za městské byty do fondu oprav.  
Ondrášek – nějakou část z žádané částky by SVJ poskytl. Udělá se příspěvek do RM a rozhodne se.  
 
 
 
Starosta ukončil jednání RM v 16:05 hodin. 
 
 
 
 
 
Mgr. Ing. Drago Sukalovský Ing. Petr Ondrášek 
starosta města 1. místostarosta města 
 
 
 
 

Ověřovatel zápisu: Ing. Jan Vlček, MSc. 
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V Kuřimi dne 08.08.2022 
Zapsala: Ing. Pavla Halouzková 
Materiály: 
 

1 Plnění usnesení rady města Kuřimi ke dni 13.07.2022 

 1A - plnění usnesení ke dni 13.07.2022 

 1B - Plnění usnesení I 

17 Schválení účetní závěrky Centra technických služeb Kuřim, s.r.o. za rok 2021 

 17A - Přiznání k dani za 2021 

 17B - Příloha k účetní závěrce 2021 

 17C - Rozvaha za 2021 

 17D - Výkaz ZZ 2021 

11 Návrh na personální posílení odboru dopravy – úsek registru vozidel 

2 Pacht zahrádky 

 2A - RM 2022-07-20 SVJ Bezručova zahrádka 

3 Pronájem části pozemku parc.č. 3252/1 

 3A - Příloha A 

 3B - Kočí - nájemní smlouva 

4 Přijetí finančních darů na provoz sdílených kol 

5 Nouzové ubytování uprchlíků z Ukrajiny – Dohoda o zařazení do evidence a pravidla 
pro poskytování náhrady nákladů na ubytování 

 5A - Dohoda o zařazení do evidence  

6 Dohoda o postoupení práv a povinností vyplývajících z nájemní smlouvy k bytu 

7 Pověření k zastupování osoby omezené ve svéprávnosti 

 7A - Rozsudek_ PM 30.04.2021 

8 Pověření k zastupování osoby omezené ve svéprávnosti 

 8A - Rozsudek_PM 28.10.2020 

9 Vnitřní směrnice č. S3/2022/RM Organizační a funkční schéma Městského úřadu Kuřim 

 9A - 2022_S3_RM_Organizační a funkční schéma MěÚ 

 9B - 2022_S3_RM_P1_Organizační a funkční schéma MěÚ od 01_08_2022 

10 Organizační řád Městského úřadu Kuřim č. S2/2022/RM 

 10A - 2022_S2_RM_Organizační řád MěÚ_FINAL do RM 

 10B - 2022_S2_RM_Organizační řád MěÚ_revize 

 10C - 2022_S2_RM_P1_Příslušnost k projednávání přestupků_2022_FINAL do RM 

 10D - 2022_S2_RM_P1_Příslušnost k projednávání přestupků_2022_revize 

 10E - 2022_S2_RM_P2_Organizační schéma města Kuřimi_2022 

13 Dodatek č. 1 k Rámcové dohodě - č.O2OP / 846886 

 13A - O2 - dodatek c1 

14 Dodatek č. 5 k Rámcové dohodě - č.O2OP/ 606988 

 14A - O2 - dodatek - c5 
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15 Modernizace TC ORP Kuřim -  vyhodnocení VŘ 

 15A - Rozhodnutí o výběru dodavatele 

 15B - Posouzení splnění podmínek účasti 

 15C - P1 - Posouzení splnění technických podmínek nabídce účastníka AUTOCONT a.s 

 15D - Návrh smlouvy o dílo a poskytovani servisni podpory - Modernizace TC ORP 

16 Žádost o nařízení odvodu z fondu investic ZŠJ zřizovateli. 

 16A - ZŠJ - žádost o nařízení převodu z FI do rozpočtu zřizovatele 

18 Přidělení bytu zvláštního určení v Domě s pečovatelskou službou. Zahradní 1275/10, 
Kuřim 

 18A - RM_20_07_22_CSS_a_priloha 

19 Čerpání investičního fondu CSS Kuřim 

20 Studie a projekty – Zpomalovací práh Podhoří - změna 

22 "Generel dopravy města Kuřim" - dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo 

 22A - dod 1 

23 Rozhodnutí o přidělení zakázky: Změny územního plánu Kuřim 

 23A - A-smlouva 

24 Uzavření dodatku č. 2 - The People music, s. r. o. 

 24A - people 

21 Žádost o souhlas s převodem prostředků z rezervního fondu do fondu investic ZŠT. 

 21A - ZŠT - převod finan. prostř. z RF do FI, 19. 7. 2022 

12 Žádost o souhlas s čerpáním prostředků z fondu investic ZŠT. 

 12A - ZŠT - žádost o souhlas s čerpáním z FI, doskočiště, rozběhová dráha, 19. 7.  2022 

25 Revitalizace školních hřišť ZŠ Tyršova a ZŠ Komenského - Dodatek č. 1 k SOD 

26 Rekonstrukce zdroje tepla MěÚ – zahájení VŘ 

 26A - RM 2022-07-20 výzva 

 26B - RM 2022-07-20 Návrh SoD.PDF 

27 Různé 

  

 
 


