Zápis
ze schůze Rady města Kuřimi č. 26/2022 konané dne 31.08.2022
Přítomni:
Mgr. Ing. Drago Sukalovský – starosta
Ing. Petr Ondrášek, Mgr. Ladislav Ambrož, Ing. Jan Vlček, MSc. – členové rady
Ing. Karel Torn, CSc. - tajemník úřadu.

Omluven: Ing. Milan Vlk
Ověřovatel zápisu: Ing. Jan Vlček, MSc
Starosta zahájil zasedání RM v 14:30 hodin, úvodem byly přítomni 4 členové RM, tedy nadpoloviční
většina. RM je usnášeníschopná.

Program:
1
Plnění usnesení Rady města Kuřimi ke dni 24.08.2022
2

Dodatek č. 2 ke Smlouvě o výpůjčce bývalé „správní budovy TOS“ od společnosti VPI III, s. r.
o. - prodloužení výpůjčky

3

Převod prodloužení vodovodního řadu v ulici Na Vyhlídce

4

Převod prodloužení vodovodního řadu a splaškové kanalizace v ulici Pod Vinohrady

5

FZŠ – Kuřim – Cisternová automobilová stříkačka – vyhodnocení VŘ

6

Žádost o souhlas s čerpáním FI MŠ Zborovská

7

Revitalizace zahrady MŠ Komenského – dodatek č. 2

8

Odpisový plán dlouhodobého majetku – aktualizace č. 2 od 01.09.2022

9

Vyřazení majetku Centra sociálních služeb Kuřim

10

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

11

Souhlas s umístěním sídla společnosti

12

Výpůjčka vývěsní skříňky pro Sportovní klub Kuřim

13

Různé

1. Plnění usnesení Rady města Kuřimi ke dni 24.08.2022
(Předkladatel: Ing. Karel Torn CSc., zpracovatel: Ing. Pavla Halouzková)
Zůstávají nesplněna usnesení, jejíž naplnění závisí na spolupráci s druhou stranou.
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 30.09.2022.
Přílohy:

A - plnění usnesení RM
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Přijaté usnesení: R/2022/0385 - RM bere na vědomí stav plnění usnesení Rady města Kuřimi ke
dni 24.08.2022 a prodlužuje termín plnění usnesení č. R/2022/0238 do
30.09.2022.
Hlasováno
Pro: 4 (D. Sukalovský, P. Ondrášek, L. Ambrož, J. Vlček)
Nepřítomen: 1 (M. Vlk).

2. Dodatek č. 2 ke Smlouvě o výpůjčce bývalé „správní budovy TOS“ od
společnosti VPI III, s. r. o. - prodloužení výpůjčky
(Předkladatel: Mgr. Ing. Drago Sukalovský, zpracovatel: Ester Veselovská, DiS.)
Společnost VPI III, s. r. o. - půjčitel a město Kuřim - vypůjčitel spolu uzavřeli dne 14.04.2022 Smlouvu
o výpůjčce č. 2022/B/0012 (dále jen „Smlouva“), jejímž předmětem je výpůjčka budovy č. p. 257,
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jiná stavba, která je součástí pozemku p. č. 4464 – zastavěná plocha a nádvoří o výměře 1390 m vše
k. ú. Kuřim.
Vzhledem k aktuální potřebě města Kuřim zajistit v souvislosti s válkou na Ukrajině, dočasné nouzové
přístřeší uprchlíkům a ochotou půjčitele v této věci pomoci se smluvní strany dohodly na spolupráci
a uzavření této smlouvy, a to od 01.04.2022 do 31.03.2024.
Nyní však vyvstala potřeba prodloužení výpůjčky budovy č. p. 257. Vzhledem ke skutečnosti, že
válečný konflikt dosud neskončil a řada ukrajinských uprchlíků se nemá kam vrátit, se smluvní strany
dohodly na uzavření dodatku č. 2 ke smlouvě.
Přílohy:

A - návrh Dodatku č. 2 ke Smlouvě o výpůjčce

Přijaté usnesení: R/2022/0386 - RM schvaluje uzavření Dodatku č. 2 ke Smlouvě o výpůjčce
č. 2022/B/0012, jehož předmětem bude prodloužení doby výpůjčky budovy na
adrese Blanenská 257, Kuřim do 31.03.2024.
Hlasováno
Pro: 4 (D. Sukalovský, P. Ondrášek, L. Ambrož, J. Vlček)
Nepřítomen: 1 (M. Vlk).

3. Převod prodloužení vodovodního řadu v ulici Na Vyhlídce
(Předkladatel: Ing. Jan Vlček, MSc., zpracovatel: Ing. Pavla Kubová)
Manželé Hanákovi, bytem [osobní údaj odstraněn], investoři novostavby rodinného domu v ulici Na
Vyhlídce, požádali město Kuřim o vyjádření ke sloučenému územnímu řízení a stavebnímu povolení.
V rámci územního řízení je potřeba vymezit majetkoprávní vztahy stavebního objektu prodloužení
vodovodu DN 80 LT, v celkové délce 14,50 m, umístěného na pozemku parc. č. 2455/7. Po vydání
kolaudačního souhlasu bude předán výše uvedený stavební objekt do majetku města Kuřimi a
následně do provozu společnosti Brněnské vodárny a kanalizace, a. s.
Odbor investiční předkládá Radě města Kuřimi ke schválení nabytí stavby prodloužení vodovodního
řadu do majetku města Kuřimi (příloha B - situace) a odsouhlasení návrhu Budoucí kupní smlouvy pro
prodloužení vodovodního řadu (příloha A - návrh smlouvy).
Ve článku 4.1 Budoucí kupní smlouvy uděluje město Kuřim, jakožto vlastník pozemků dotčených
stavbou, souhlas se vstupem na pozemky p.¨č. 2455/7 za účelem vybudování stavby prodloužení
vodovodu. Vedlejší účastník není ve smlouvě vyplněn z důvodu, že zatím nebyl vysoutěžen.
Přílohy:

B - situace
A - návrh smlouvy

Přijaté usnesení: R/2022/0387 - RM schvaluje úplatné nabytí stavby prodloužení vodovodního
řadu dle situace vybudované na parc. 2455/7 v rámci výstavby rodinného domu
v ul. Na Vyhlídce do majetku města Kuřimi a souhlasí s uzavřením kupní
smlouvy s manž. (SJM) Ing. Michalem Hanákem, bytem [osobní údaj odstraněn]
a MUDr. Kateřinou Hanákovou, bytem [osobní údaj odstraněn] (prodávajícími)
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za cenu ve výši 1.000 Kč. Do doby uzavření kupní smlouvy o nabytí
vodovodního řadu bude uzavřena budoucí kupní smlouva o nabytí vodovodního
řadu.
Hlasováno
Pro: 4 (D. Sukalovský, P. Ondrášek, L. Ambrož, J. Vlček)

Nepřítomen: 1 (M. Vlk).

4. Převod prodloužení vodovodního řadu a splaškové kanalizace v ulici Pod
Vinohrady
(Předkladatel: Ing. Jan Vlček, MSc., zpracovatel: Ing. Pavla Kubová)
Manželé Kadlecovi, bytem [osobní údaj odstraněn], investoři novostavby rodinného domu v ulici Pod
Vinohrady, požádali město Kuřim o vyjádření ke sloučenému územnímu řízení a stavebnímu povolení.
V rámci územního řízení je potřeba vymezit majetkoprávní vztahy stavebních objektů, a to prodloužení
vodovodu DN 100 LT, v celkové délce 165 m a prodloužení splaškové kanalizace DN 300 KAM,
v celkové délce 160 m, vše na pozemku parc. č. 2612/1 a 2613. Po vydání kolaudačního souhlasu
budou výše uvedené stavební objekty předány do majetku města Kuřimi a následně do provozu
společnosti Brněnské vodárny a kanalizace, a. s.
Odbor investiční předkládá Radě města Kuřimi ke schválení nabytí stavby prodloužení vodovodního
řadu a prodloužení splaškové kanalizace do majetku města Kuřimi (příloha C - situace) a
odsouhlasení návrhu Budoucí kupní smlouvy pro prodloužení vodovodního řadu a splaškové
kanalizace (příloha A, B - návrh smlouvy).
Ve článku 4.1 Budoucí kupní smlouvy uděluje město Kuřim, jakožto vlastník pozemků dotčených
stavbou, souhlas se vstupem na pozemky p. č. 2612/1 a 2613 za účelem vybudování stavby
prodloužení vodovodu a splaškové kanalizace. Vedlejší účastník není ve smlouvě vyplněn z důvodu,
že zatím nebyl vysoutěžen.
Přílohy:

A - návrh smlouvy kanalizace splašková
B - návrh smlouvy vodovod
C - situace

Přijaté usnesení: R/2022/0388 - RM schvaluje úplatné nabytí stavby prodloužení vodovodního
řadu a splaškové kanalizace vybudované na parc. č. 2612/1 a 2613 v rámci
výstavby rodinného domu v ul. Pod Vinohrady dle situace do majetku města
Kuřimi a souhlasí s uzavřením kupní smlouvy s manž. Stanislavem Kadlecem,
bytem [osobní údaj odstraněn] a Simonou Kadlecovou, bytem [osobní údaj
odstraněn] (prodávajícími) za cenu ve výši 1.000 Kč. Do doby uzavření kupní
smlouvy o nabytí prodloužení vodovodního řadu a splaškové kanalizace bude
uzavřena budoucí kupní smlouva.
Hlasováno
Pro: 4 (D. Sukalovský, P. Ondrášek, L. Ambrož, J. Vlček)
Nepřítomen: 1 (M. Vlk).

5. FZŠ – Kuřim – Cisternová automobilová stříkačka – vyhodnocení VŘ
(Předkladatel: Mgr. Ing. Drago Sukalovský, zpracovatel: Ing. Renata Havlová)
Název (předmět) zakázky:
Evidenční číslo v knize zakázek:
Zajišťující odbor (ZO):

„FZŠ – Kuřim – Cisternová automobilová stříkačka“
VZ-OI-2022-004
odbor sociálních věcí a prevence (dále též „OSVP“)
odbor investiční (dále „OI“)

Jedná se o výběrové řízení na výše uvedenou akci a to v režimu nadlimitního řízení. Dne 11.07.2022
proběhlo odesláním Oznámení o zahájení zadávacího řízení do Věstníku veřejných zakázek, do
Úředního věstníku Evropské unie a přijetím potvrzení o přijetí v Úředním věstníku Evropské unie.
Oznámení o zahájení zadávacího řízení bylo ve Věstníku veřejných zakázek uveřejněno dne
14.07.2022 pod evidenčním číslem zakázky Z2022-026730. Výzva k podání nabídky byla v období
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14.07.2022 – 11.08.2022 zveřejněna v Národním elektronickém nástroji, dále jen “NEN“. Byly podány
3 nabídky.
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“).
Otevírání nabídek v NEN bylo provedeno dvoučlennou komisí a proběhlo standardním postupem.
Nabídky měly být hodnoceny podle jejich ekonomické výhodnosti, jejímž jediným hodnotícím kritériem
byla nejnižší nabídková cena bez DPH. Předpokládaná hodnota zakázky byla 12.705.000 Kč bez
DPH.
Na základě zhodnocení získané nabídky je doporučena Radě města Kuřimi ekonomicky nejvýhodnější
nabídka od společnosti THT Polička, s. r. o., Starohradská 316, 572 01 Polička, IČO 46508147,
v celkové hodnotě 8.147.000 Kč bez DPH (tj. 9.857.870 Kč vč. DPH).
Akce bude hrazena z ORG 1498 000 000 „Nákup hasičské cisterny pro JSDH“.
Na akci máme schválenou dotaci 2.500.000 Kč 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). Jihomoravský kraj
městu Kuřim nabídl spolufinancování projektu ve výši 1.666.000 Kč, tj. 2/3 skutečně poskytnuté
investiční dotace MV-GŘ HZS ČR.
Přílohy:

A - rozhodnutí o výběru

Přijaté usnesení: R/2022/0389 - RM souhlasí s výsledkem hodnocení uvedeným ve zprávě
Rozhodnutí o výběru dodavatele na nadlimitní veřejnou zakázku „FZŠ – Kuřim –
Cisternová automobilová stříkačka“ a schvaluje uzavření smlouvy o dílo se
společností THT Polička, s.r.o., Starohradská 316, 572 01 Polička,
IČO 46508147 v celkové hodnotě 9.857.870 Kč vč. DPH.
Hlasováno
Pro: 4 (D. Sukalovský, P. Ondrášek, L. Ambrož, J. Vlček)
Nepřítomen: 1 (M. Vlk).

6. Žádost o souhlas s čerpáním FI MŠ Zborovská
(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 291.000,00
Kč na dofinancování nákladů na vícepráce investiční akce „Revitalizace zahrady MŠ Komenského“
(vizte příloha A).
Investiční akce je spolufinancována městem Kuřim a mateřskou školou. Vysoutěžená cena byla
6.460.000,00 Kč, ze které 4.100.000,00 Kč poskytlo město Kuřim a 2.340.000,00 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.
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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 25.08.2022 je 1.588.607,58 Kč.
Přílohy:

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

Přijaté usnesení: R/2022/0390 - RM souhlasí s čerpáním prostředků z fondu investic Mateřské
školy Kuřim, Zborovská 887, okres Brno – venkov, příspěvkové organizace, se
sídlem Zborovská 887/5, 664 34 Kuřim, IČO 70988293 ve výši 291.000 Kč na
dofinancování nákladů na vícepráce investiční akce „Revitalizace zahrady
MŠ Komenského“ dle žádosti.
Hlasováno
Pro: 4 (D. Sukalovský, P. Ondrášek, L. Ambrož, J. Vlček)
Nepřítomen: 1 (M. Vlk).

7. Revitalizace zahrady MŠ Komenského – dodatek č. 2
(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. 2 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
úpravě dřevěných prvků a amfiteátru;
sadové úpravy;
změna ve velikosti kamenů a houpačky.
Celková hodnota zakázky:
Původní cena dle SoD bez DPH
Cena Dodatku č. 1 bez DPH
Cena Dodatku č. 2 bez DPH
Cena celkem bez DPH
DPH 21 % celkem
Cena celkem včetně DPH

5.137.380,64 Kč
42.308,68 Kč
399.101,21 Kč
5.578.790,53 Kč
1.171.546,01 Kč
6.750.336,54 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/2022/0391 - RM schvaluje uzavření Dodatku č. 2 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 482.913 Kč.
Hlasováno
Pro: 4 (D. Sukalovský, P. Ondrášek, L. Ambrož, J. Vlček)
Nepřítomen: 1 (M. Vlk).
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8. Odpisový plán dlouhodobého majetku – aktualizace č. 2 od 01. 09. 2022
(Předkladatel: Mgr. Ing. Drago Sukalovský, zpracovatel: Bc. Ing. Petra Šustrová)
Centrum sociálních služeb Kuřim, Zahradní 1275/10, Kuřim, z důvodu pořízení nového dlouhodobého
majetku, aktualizovalo odpisový plán dlouhodobého majetku s účinností od 01.09.2022, který tvoří
přílohu předkládaného příspěvku.
Na základě schválení Rady města Kuřimi pořídilo Centrum sociálních služeb Kuřim počítačové
vybavení a barevné multifunkční zařízení podporující formát A3 z finančních prostředků investičního
fondu organizace, čímž došlo ke změně stavu dlouhodobého majetku organizace a změně
odpisového plánu.
Přílohy:

A - odpisový plán

Přijaté usnesení: R/2022/0392 - RM schvaluje odpisový plán dlouhodobého majetku –
aktualizace č. 2 Centra sociálních služeb Kuřim, Zahradní 1275/10, Kuřim,
s účinností od 01.09.2022.
Hlasováno
Pro: 4 (D. Sukalovský, P. Ondrášek, L. Ambrož, J. Vlček)
Nepřítomen: 1 (M. Vlk).

9. Vyřazení majetku Centra sociálních služeb Kuřim
(Předkladatel: Mgr. Ing. Drago Sukalovský, zpracovatel: Bc. Ing. Petra Šustrová)
Ředitelka Centra sociálních služeb Kuřim, Zahradní 1275/10, Kuřim, předkládá Radě města Kuřimi
návrh na vyřazení majetku dle přílohy.
Přílohy:

A - vyřazení majetku

Přijaté usnesení: R/2022/0393 - RM schvaluje vyřazení majetku Centra sociálních služeb Kuřim,
Zahradní 1275/10, Kuřim, dle přílohy.
Hlasováno
Pro: 4 (D. Sukalovský, P. Ondrášek, L. Ambrož, J. Vlček)
Nepřítomen: 1 (M. Vlk).

10. Přidělení bytu zvláštního určení v Domě s pečovatelskou službou. Zahradní
1275/10, Kuřim
(Předkladatel: Mgr. Ing. Drago Sukalovský, zpracovatel: Bc. Ing. Petra Šustrová)
V Domě s pečovatelskou službou se uvolnil byt zvláštního určení 1+KK č. 14 v části A domu.V Domě
s pečovatelskou službou se uvolnil byt zvláštního určení 1+KK č. [osobní údaj odstraněn] v části
[osobní údaj odstraněn] domu.
Centrum sociálních služeb Kuřim přijalo dne 09.018.2022 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 16.08.2022 prověřeny
sociálním šetřením v místě bydliště žadatele na adrese Kuřim, Bezručova čtvrt. Bylo zjištěno, že se
pan Ondrášek nachází v nepříznivé sociální situaci a splňuje veškeré 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
i nadále 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].
Zápis pracovní skupiny tvoří přílohu tohoto příspěvku.
Přílohy:

A - zápis
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Diskuse:
Ondrášek – oznamuje střet zájmu, z tohoto důvodu nebude hlasovat.
Přijaté usnesení: R/2022/0394 - RM schvaluje na základě Zápisu pracovní skupiny pro
přidělování bytů zvláštního určení [osobní údaj odstraněn] 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
01.09.2022 do 31.12.2022 s možností prolongace, za nájemné ve výši
78/ Kč/m2 + zálohy na služby.
Hlasováno
Pro: 3 (D. Sukalovský, L. Ambrož, J. Vlček)
Nehlasovali: 1 (P. Ondrášek)
Nepřítomni: 1 (M. Vlk).

11. Souhlas s umístěním sídla společnosti
(Předkladatel: Mgr. Ing. Drago Sukalovský, zpracovatel: Alena Janoušková)
Dne 22.08.2022 požádal pan Martin Těžký, trvale bytem [osobní údaj odstraněn] Brno o souhlas
s umístěním sídla nově zakládané právnické osoby Guns4U, s. r. o., v bytě č. 17, nacházejícího se
v budově č. p. 1468 v ul. Hojerova, která je součástí pozemku parc. č. 2642/422, vše v obci a k. ú.
Kuřim. Spoluvlastníky tohoto bytu jsou město Kuřim (51 %) a Bytové družstvo Sv. Ján Kuřim,
družstvo, se sídlem Jungmannova 968/75, 664 34 Kuřim, IČ: 26277212 (49 %). Statutární orgán
Bytového družstva Sv. Ján Kuřim již souhlas s umístěním sídla nově vznikající společnosti udělil.
Předmětem podnikání bude obchodní činnost – nákup, prodej, přeprava, půjčování a uschovávání
zbraní a střeliva. Dle sdělení p. Těžkého se bude podnikání odehrávat mimo byt a nijak nenaruší
soukromí a klid ostatních obyvatel domu.
Přijaté usnesení: R/2022/0395 - RM uděluje souhlas s umístěním sídla nově zakládané právnické
osoby Guns4U, spol. s r. o., v bytě č. 17 na ul. Hojerova 1468/4 v Kuřimi.
Hlasováno
Pro: 4 (D. Sukalovský, P. Ondrášek, L. Ambrož, J. Vlček)
Nepřítomen: 1 (M. Vlk).

12. Výpůjčka vývěsní skříňky pro Sportovní klub Kuřim
(Předkladatel: Mgr. Ing. Drago Sukalovský, zpracovatel: Alena Janoušková)
Sportovní klub Kuřim, z. s., se sídlem U stadionu 697/2, 664 34 Kuřim, IČO 44947712 (dále jen „SK“)
požádal prostřednictvím předsedy SK o výpůjčku zasklené skříňky umístěné v ul. Dlouhá v Kuřimi
s účinností od 01.09.2022. OMP navrhuje uzavřít smlouvu na bezplatné užívání na období od
01.09.2022 do 31.05.2023. Datum 31.05.2023 navrhuje OMP z důvodu sjednocení platnosti s již
uzavřenými smlouvami o výpůjčce na bezplatné užívání vývěsních skříněk. Organizace bude vývěsní
skříňku využívat pro prezentaci činnosti SK.
Přílohy:

A - smlouva

Přijaté usnesení: R/2022/0396 - RM schvaluje uzavření Smlouvy o výpůjčce, jejímž předmětem je
výpůjčka vývěsní skříňky na ul. Dlouhá v Kuřimi, a to Sportovnímu klubu Kuřim,
z. s., se sídlem U Stadionu 697/2, 664 34 Kuřim, IČO 44947712, na dobu určitou
od 01.09.2022 do 31.05.2023.
Hlasováno
Pro: 4 (D. Sukalovský, P. Ondrášek, L. Ambrož, J. Vlček)
Nepřítomen: 1 (M. Vlk).
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13. Různé
Torn – je potřeba vyřešit vyhrazené parkovací stání před Městským úřadem Kuřim popř. vymezit
hodiny pro parkování návštěvníků městského úřadu.
Sukalovský – nechal by vyhradit 2 parkovací místa trvale pouze pro vozidla městského úřadu, dále
navrhuje rozšířit komunikaci, která vede vedle úřadu.
Torn – podle vedoucího OI jde o investici v předběžné částce 200 tisíc Kč.
Sukalovský – souhlasí.
Ondrášek – na ostatní parkovací stání by dal udělat časové omezení po dobu úředních dní
městského úřadu na 120 minut.
Torn – chcete vyhradit dvě parkovací stání naproti vchodu do budovy radnice?
Sukalovský – ano.
Ambrož – navrhuje vyhradit zbylé parkovací stání ve všední dny po dobu 60 minut.
Rada města souhlasí s trvalým vyhrazením dvou parkovacích míst pro vozidla využívané městským
úřadem před budovou Městského úřadu Kuřim.
PRO: 4 (D. Sukalovský, P. Ondrášek, L. Ambrož, J. Vlček)
Rada města Kuřimi ukládá odboru investičnímu zrealizovat dvě parkovací místa na parkovišti před
budovou radnice.

Starosta ukončil jednání RM v 15:33 hodin.

Mgr. Ing. Drago Sukalovský
starosta města

Ing. Petr Ondrášek
1. místostarosta města

Ověřovatel zápisu: Ing. Jan Vlček, MSc

V Kuřimi dne 07.09.2022
Zapsala: Ing. Pavla Halouzková
Materiály:
1
2

3

Plnění usnesení Rady města Kuřimi ke dni 24.08.2022
1A - plnění usnesení RM
Dodatek č. 2 ke Smlouvě o výpůjčce bývalé „správní budovy TOS“ od společnosti VPI
III, s. r. o. - prodloužení výpůjčky
2A - VPI III x Město Kuřim - Dodatek č. 2 ke Smlouvě o výpůjčce
Převod prodloužení vodovodního řadu v ulici Na Vyhlídce
8

4

5
6
7
8
9
10

11
12
13

3A - návrh smlouvy po doplnění
3B - situace
Převod prodloužení vodovodního řadu a splaškové kanalizace v ulici Pod Vinohrady
4A - návrh smlouvy kanalizace splašková
4B - situace
4C - návrh smlouvy vodovod
FZŠ – Kuřim – Cisternová automobilová stříkačka – vyhodnocení VŘ
5A - RM 2022-08-31 Rozhodnutí o výběru
Žádost o souhlas s čerpáním FI MŠ Zborovská
6A - MŠZ - žádost o souhlas s čerpáním FI - zahrada Kom. II. etapa, vícepráce
Revitalizace zahrady MŠ Komenského – dodatek č. 2
Odpisový plán dlouhodobého majetku – aktualizace č. 2 od 01. 09. 2022
8A - RM_31_08_22_CSS_a_příloha
Vyřazení majetku Centra sociálních služeb Kuřim
9A - RM_31_08_22_CSS_b_příloha
Přidělení bytu zvláštního určení v Domě s pečovatelskou službou. Zahradní 1275/10,
Kuřim
10A - RM_31_08_22_CSS_c_priloha
Souhlas s umístěním sídla společnosti
Výpůjčka vývěsní skříňky pro Sportovní klub Kuřim
12A - Smlouva o výpůjčce - Sportovní klub Kuřim - Dlouhá
Různé
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