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Z á p i s 
 

ze schůze Rady města Kuřimi č. 34/2022 konané dne 09.11.2022 
 
Přítomni:  
Mgr. Ing. Drago Sukalovský – starosta 
Mgr. Petr Vodka, Mgr. Ladislav Ambrož, Ing. Jan Vlček, MSc., Petr Macek – členové rady 
 
 
Mgr. Alena Životská  - tajemnice úřadu. 
 
 
Ověřovatel zápisu: Mgr. Ladislav Ambrož 
 
 
Starosta zahájil zasedání RM v 14:15 hodin, úvodem bylo přítomno 5 členů RM.  
RM je usnášeníschopná. 
 
 
Program: 

1 Plnění usnesení Rady města Kuřimi ke dni 02.11.2022 

2 Zřízení komisí Rady města Kuřimi 

18 Výroční zprávy o činnosti škol za školní rok 2021/2022 

17 Modernizace TC ORP Kuřim -  vyhodnocení VŘ 

3 Plán energetického auditu 

4 D. Oral – snížení výměry pronajatého pozemku – Dodatek č. 3 

5 AGRODRUŽSTVO Brťov - Lipůvka – sloučení parcel – Dodatek č. 1 

6 Záměr na pronájem pozemku 

7 Úprava ceníku pronájmu pozemků v zastavěné části města – „zahrad u domu“ 

8 Vyřazení majetku 

9 Přechod nájmu, nájemní smlouva 

10 Wellness Kuřim, s. r. o. – pacht „Plaveckého areálu v Kuřimi“ – Dodatek č. 14 

11 Wellness Kuřim, s. r. o. – pacht „Městské sportovní haly v Kuřimi“ – Dodatek č. 9 

12 Zastupování města na shromáždění společenství vlastníků jednotek pro volební období 2022 
- 2026 

13 Drobné investice - Rozšíření VO na ul. Pod Zárubou - ul. Na Zahrádkách 

14 Uliční prostor na ul. Bezručova čtvrť a Nerudova v Kuřimi - uzavření dodatku dodatek č. 1 
Smlouvy o dílo 

15 Výsledky hospodaření k 30.09.2022 

16 VŘ - Zajištění služby Senior taxi Kuřim 

19 Žádost o schválení změny odpisového plánu 2022 

20 Žádost o souhlas s čerpáním fondu investic ZŠ Tyršova 

21 Jmenování nových členů školských rad při základních školách. 

22 Dary pro děti uprchlíků z Ukrajiny 

23 Nouzové ubytování uprchlíků z Ukrajiny – Dohoda o zařazení do evidence a pravidla pro 
poskytování náhrady nákladů na ubytování 
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24 Studie a projekty – Chodník v ul. Zámecká 

25 Rekonstrukce komunikace II/386, od jižního okraje náměstí Osvobození po kruhový objezd u 
Wellness Kuřim“ – Dohoda o předčasném užívání stavby se zhotovitelem stavby 

26 Vytvoření pracovní skupiny pro energetiku 

27 Různé 

 
 
 

1. Plnění usnesení Rady města Kuřimi ke dni 02.11.2022 
(Předkladatel: Mgr. Alena Životská, zpracovatel: Ing. Pavla Halouzková) 
 
Všechna usnesení s termínem plnění ke dni 02.10.2022 jsou splněna.  
 
Přijaté usnesení: R/2022/0475 - RM bere na vědomí stav plnění usnesení RM ke dni 02.11.2022. 
Hlasováno 
Pro: 5 (D. Sukalovský, P. Vodka, J. Vlček, L. Ambrož, P. Macek). 
 
 
 

2. Zřízení komisí Rady města Kuřimi 
(Předkladatel: Mgr. Ing. Drago Sukalovský, zpracovatel: Ing. Pavla Halouzková) 
 
Po zvolení nové rady města je potřeba zřídit nové komise rady města. Navrhujeme zřízení komise 
výstavby, komise dopravy, komise životního prostředí a školské komise. 
 
Diskuse:  
D. Sukalovský – navrhuje jako předsedu komise stavební pana Ing. arch. Petra Němce a členy Petra 
Krejčího, Ing. Hanu Studenou, Vladislava Zejdu, Ing. Michala Hanáka, Ing. Gabrielu Šoukalovou, 
Radka Drahovského. 
Navrhuje jako předsedu komise dopravy pana Ing. Miloše Kotka a členy Mgr. Aleše Vítka, Ing. Hanu 
Studenou, Ing. Vladimíra Pančíka, Ing Oldřicha Štarhu, Ing. Janu Němečkovou, PaeDr. Davida 
Holmana.  
Do komise životního prostředí navrhuje jako předsedu Ing. Radovana Smíška a členy Ing. Davida 
Janíka, PhD., Michala Šrollera, RNDr. Igora Poledňáka, Jiřího Blažka, Gabrielu Motyčkovou 
a Lenku Psotovou.  
Do komise školské navrhuje jako předsedu Mgr. Ladislava Ambrože a členy Ing. Petra Němce, Ing. 
Vojtěcha Notovného, Ing. Mgr. Markétu Matulovou, PhD., Mgr. Petra Bracka. Lucii Horákovou, 
PhDr. Jiřinu Novotnou, PhD.. 
 
Přijaté usnesení: R/2022/0476 - RM schvaluje zřízení Komise stavební Rady města Kuřimi. 
Hlasováno 
Pro: 5 (D. Sukalovský, P. Vodka, J. Vlček, L. Ambrož, P. Macek). 
 
Přijaté usnesení: R/2022/0477 - RM jmenuje předsedu komise stavební Ing. arch. Petra Němce 

a členy dle zápisu. 
Hlasováno 
Pro: 5 (D. Sukalovský, P. Vodka, J. Vlček, L. Ambrož, P. Macek). 
 
Přijaté usnesení: R/2022/0478 - RM schvaluje zřízení Komise dopravy Rady města Kuřimi. 
Hlasováno 
Pro: 5 (D. Sukalovský, P. Vodka, J. Vlček, L. Ambrož, P. Macek). 
 
Přijaté usnesení: R/2022/0479 - RM jmenuje předsedu komise dopravy Ing. Miloše Kotka a členy 

dle zápisu. 
Hlasováno 
Pro: 5 (D. Sukalovský, P. Vodka, J. Vlček, L. Ambrož, P. Macek). 
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Přijaté usnesení: R/2022/0480 - RM schvaluje zřízení komise životního prostředí Rady města 

Kuřimi. 
Hlasováno 
Pro: 5 (D. Sukalovský, P. Vodka, J. Vlček, L. Ambrož, P. Macek). 
 
Přijaté usnesení: R/2022/0481 - RM jmenuje předsedu komise životního prostředí Ing. Radovana 

Smíška a členy dle zápisu. 
Hlasováno 
Pro: 5 (D. Sukalovský, P. Vodka, J. Vlček, L. Ambrož, P. Macek). 
 
Přijaté usnesení: R/2022/0482 - RM schvaluje zřízení Školské komise Rady města Kuřimi. 
Hlasováno 
Pro: 5 (D. Sukalovský, P. Vodka, J. Vlček, L. Ambrož, P. Macek). 
Přijaté usnesení: R/2022/0483 - RM jmenuje předsedu školské komise Mgr. Ladislava Ambrože 

a členy dle zápisu. 
Hlasováno 
Pro: 5 (D. Sukalovský, P. Vodka, J. Vlček, L. Ambrož, P. Macek). 
 
 
Na jednání RM se dostavila paní L Novotná – ředitelka Mateřské školy Kuřim v 14:30 hodin.  
 
 

18. Výroční zprávy o činnosti škol za školní rok 2021/2022 
(Předkladatel: Mgr. Ing. Drago Sukalovský, zpracovatel: Mgr. Hana Němcová) 
 
Dle § 10 odst. 3 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném 
a jiném vzdělávání (školský zákon), v platném znění a § 7 vyhlášky č. 15/2005 Sb., kterou se stanoví 
náležitosti dlouhodobých záměrů a výročních zpráv, v platném znění, musí ředitelé základních škol 
předkládat školské radě a následně po jejím schválení i zřizovateli, „Výroční zprávu o činnosti školy za 
uplynulý školní rok“ (dále jen „VZoČ“). Tuto povinnost nemají ředitelky mateřských škol, ale v minulých 
letech se dohodl zřizovatel s ředitelkou kuřimské mateřské školy na vypracování VZoČ a zaslání radě 
města ve stejném termínu, jako ředitelé základních škol.  
Výroční zprávy slouží k základní orientaci v činnosti školy, využívání jejich kapacity, výukových 
programech, počtu tříd, dětí a žáků, kvalifikovanosti pedagogických pracovníků, o dalším vzdělávání 
pedagogických pracovníků a akcích pořádaných školou. Výroční zprávy jsou přílohami A, B, C. 
Činnost škol byla na začátku školního roku 2021/2022 ovlivněna pandemií COVID 19. Předškolní 
vzdělávání nebylo přerušeno, ale vyučování v základních školách probíhalo distančně. Ředitelé, 
pedagogové i žáci organizaci distanční výuky zvládli bez problémů. Všichni pedagogičtí pracovníci byli 
vybaveni přenosnými PC vybavenými kamerami i mikrofony a bylo možno PC zapůjčit i žákům, kteří 
vybavení neměli, nebo bylo nevyhovující pro vzdálenou výuku. Způsob výuky i její hodnocení bylo 
přizpůsobeno on-line výuce. 
Ředitelé si zaslouží velké poděkování za to, že organizačně zvládli zajistit již druhým rokem hladký 
průběh distanční výuky včetně zápisů nových dětí a žáků na další školní rok. Stejný dík patří i všem 
pedagogickým a ostatním zaměstnancům škol. 
Originály VZoČ jsou uloženy u referentky KÚ – školství Mgr. Hany Němcové. 
 
Přílohy: A - MŠZ - VZoČ za školní rok 2021-2022 

B - ZŠJ - VZoČ za školní rok 2021-2022 
C - ZŠT - VZoČ za školní rok 2021-2022 

 
Diskuse:  
L. Novotná – v novém roce je nutné opravit střechu MŠ Brněnská a garáž, kterou využívá MŠ 
Jungmannova.  
D. Sukalovský – s opravou střechy město počítá a v tuto chvíli projekt zpracovává investiční 
oddělení. Nutnost opravy garáže prodiskutuje. Jak vidí perspektivu MŠ v dalších letech? 
L. Novotná – pokud dojde k další výstavbě, a nebude postavena nová mateřská škola, vidí to jako 
velký problém. V současnosti kapacita mateřských škol stačí. 
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J. Vlček – jak jsou ve výroční správě počítané energie na rok 2023? 
L. Novotná – jsou počítány podle podkladů, které škola obdržela. 
J. Vlček – jaká jsou zavedená úsporná opatření energií? 
L. Novotná – stahují teploty ve třídách, ale nemůžou jít až na teplotu 18 stupňů. Vzhledem k teplotním 
normám není škola schopna ušetřit na energiích 30% rozpočtu.  
P. Vodka – je spokojený s výsledkem vzdělávání učitelů. 
 
Z jednání odešla L. Novotná – ředitelka Mateřské školy Kuřim a dostavil se pan R. Mach – ředitel 
základní školy Jungmannova v 14:42 hodin.  
 
D. Sukalovský – zvažuje se dostavba nového pavilonu, v tuto chvíli je projekt rozdělen do dvou 
dotačních programů a čeká se na výsledky.  
P. Vodka – v rámci realizace této akce je škola schopna snížit počty dětí ve třídách? 
R. Mach – půjde o odborné učebny, tudíž nelze s nimi nakládat jako s kmenovými třídami žáků.  
P. Vodka – probíhají na škole výměnné pobyty? 
R. Mach – v tuto chvíli byl ukončen dotační program, který dopomáhá k výměnným pobytům, a budou 
žádat o další zapojení do dotačního programu.  
J. Vlček – pokud by se dělala realizace nástavby, jakým způsobem to ovlivní chod výuky, a kam se 
přesunou děti po dobu rekonstrukce? 
R. Mach – bude využita školní družina, popřípadě Dům dětí a mládeže. Jakým způsobem to ovlivní 
výuku nelze dopředu říct, vzhledem k nedostatku informací. Bude nutné dohodnout se dopředu. 
J. Vlček – byl na ZŠ zaslán seznam opatření a návod jak šetřit energie. Pracuje se s tím, nebo mají 
vlastní energetické opatření? 
R. Mach – ve třídách jsou nainstalovány teploměry a začíná se topit, jen pokud je zima.  
J. Vlček – jak se počítala spotřeba energií na další  rok? 
R. Mach – v tuto chvíli se spotřeba nepočítala, nepředpokládá však, že budou potřeba finance od 
zřizovatele. V tuto chvíli se dělá studie na odpočívárnu, která bude dokončena 07.12.2022. 
D. Sukalovský – budou zpoplatněna venkovní hřiště pro sportovní kluby? 
R. Mach – vzhledem k energetické náročnosti na osvětlení a potřeba záchodů a sprchy je to potřeba. 
Cena bude cca 180 Kč/hod.  
D. Sukalovský – přemýšlela škola, jak vyřešit problém ranního provozu u základní školy? 
R. Mach – pomohla brána, která byla naistalována, aby rodiče nevjížděli na školní hřiště, ale dále 
neví, jak tento problém řešit.  
J. Vlček – označení parkovacích míst od určité hodiny jako K+R.  
 
Z jednání RM odešel ředitel ZŠ Jungmannova R. Mach a dostavila se ředitelka ZŠ Tyršova 
H. Kočevová v 15:16 hodin. 
 
P. Vodka – ve výroční zprávě jsou pozitivní výsledky, které se týkají vysokého počtu přijímaných děti 
na gymnázia. Také kladně hodnotí půlení hodin, aby mohla probíhat příprava dětí na víceletá 
gymnázia. 
J. Vlček – jak se daří pracovat s úsporou energií? 
H. Kočevová – výrazně bylo omezené topení, další opatření vedlo k výměně všech krytů na topeních, 
které brání k rozšíření tepla po třídách. Zaměstnanci byli poučeni, jak správně větrat a byly do tříd 
namontovány teploměry.  
 
Z jednání RM odešla ředitelka ZŠ Tyršova H. Kočevová v 15:25 hodin.  
 
Přijaté usnesení: R/2022/0484 - RM bere na vědomí Výroční zprávu o činnosti Mateřské školy 

Kuřim, Zborovská 887, okres Brno-venkov, příspěvkové organizace za školní rok 
2021/2022. 

Hlasováno 
Pro: 5 (D. Sukalovský, P. Vodka, J. Vlček, L. Ambrož, P. Macek). 
 
Přijaté usnesení: R/2022/0485 - RM bere na vědomí Výroční zprávu o činnosti Základní školy, 

Kuřim, Jungmannova 813, okres Brno-venkov, příspěvkové organizace za školní 
rok 2021/2022. 

Hlasováno 
Pro: 5 (D. Sukalovský, P. Vodka, J. Vlček, L. Ambrož, P. Macek). 
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Přijaté usnesení: R/2022/0486 - RM bere na vědomí Výroční zprávu o činnosti Základní školy 
Kuřim, Tyršova 1255, okres Brno-venkov, příspěvkové organizace za školní rok 
2021/2022. 

Hlasováno 
Pro: 5 (D. Sukalovský, P. Vodka, J. Vlček, L. Ambrož, P. Macek). 
 
 
 

17. 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“) 
 
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. 
Dále zadavatel dne 18.07.2022 obdržel námitky účastníka Microshop,s.r.o. proti vyloučení ze 
zadávacího řízení, kterým v plném rozsahu vyhověl. Na základě podaných námitek zadavatel učinil 
opatření k nápravě spočívající ve: 
1) zrušení rozhodnutí o vyloučení účastníka zadávacího řízení Microshop,s. r. o., RM č. 21 ze 
dne 01.07.2022 usnesení č. R/2022/0311, 
2) zrušení oznámení o vyloučení účastníka zadávacího řízení Microshop,s. r. o., uveřejněném na 
profilu zadavatele 01.07.2022 
3) zrušení rozhodnutí o výběru účastníka zadávacího řízení AUTOCONT, a. s., RM č. 22 ze dne 
20.07.2022, usnesení č. R/2022/0327 
4) zrušení oznámení o výběru účastníka zadávacího řízení AUTOCONT, a. s., uveřejněném na 
profilu zadavatele 22.07.2022 
5) zrušení dosavadního posouzení splnění podmínek účasti v zadávacím řízení.  
Zadávací řízení bylo opatřením k nápravě vráceno do fáze posouzení splnění podmínek účasti 
v zadávacím řízení. Zadavatelem byla dne 01.08.2022 pověřena 2. komise posouzením splnění 
podmínek účasti a hodnocením nabídek v rámci této předmětné zakázky.  
Vybraný účastník Microshop, s. r. o., byl dne 25.08.2022 zadavatelem vyzván podle § 46 zákona 
a v souladu s § 39 odst. 5 ZZVZ k 2. objasnění předložených údajů nebo doplnění údajů a dokladů. 
Účastník na výzvu reagoval objasněním č. 2 ze dne 31.08.2022, v němž předložil výpis z SKD 
(Seznam kvalifikovaných dodavatelů) a uvedl informaci, že technická kvalifikace byla poskytnuta 
v originálech prostřednictvím dvojího objasnění nabídky. Komise ustanovená zadavatelem takovéto 
doplnění posoudila jako nedostatečné, a to z následujících důvodů. Účastník nepředložil originály 
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nebo úředně ověřené kopie všech dokladů o kvalifikaci. Účastník předně nedoložil originály nebo 
úředně ověřené kopie dokladů o vzdělání členů realizačního týmu, účastník dosud dokonce vůbec 
nedoložil ani kopie dokladů o vzdělání členů realizačního týmu. Účastník dále nedoložil profesní 
životopis podepsaný členem realizačního týmu na pozici technik - specialista IT s certifikací na 
stávající operační systém MS Windows Server v oblasti instalace a konfigurace.  
Zadavatel tedy rozhodl, RM č. 30 ze dne 23.09.2022 usnesení č. R/2022/0422, o 2. vyloučení 
účastníka zadávacího řízení Microshop, s. r. o., se sídlem: Praha 6, Pod Marjánkou 4, PSČ 16900; 
IČO 26165031 a to postupem podle § 48 odst. 2 písm. b) ZZVZ. 
Účastník Microshop, s. r. o., podal dne 10.10.2022 námitku proti vyloučení dodavatele. Zadavatele 
rozhodl, RM č. 32 ze dne 17.10.2022, usnesení č. R/2022/0454, o námitkách proti vyloučení 
dodavatele podaných společností Microshop, s. r. o., tak že zadavatel námitky odmítl. Vyloučenému 
účastníku zadávacího řízení Microshop, s. r. o., zanikla účast v zadávacím řízení v okamžiku, kdy 
v případě podání námitek uplyne lhůta pro podání návrhu podle ZZVZ § 251 odst. 2. Lhůta pro podání 
návrhu uplynula dne 27.10.2022 a účastník návrh nepodal. 
 
Pověřená 2. komise tedy mohla dokončit nové posuzování a hodnocení nabídky druhého účastníka 
společnosti AUTOCONT, a. s. Na základě výsledku jednání 2. 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: D -návrh smlouvy o dílo a poskytovani servisni podpory - Modernizace TC ORP 

C - posouzení splnění technických podmínek nabídce účastníka 
A - rozhodnutí o výběru dodavatele 
B - protokol o posouzení splnění podmínek účasti v zadávacím řízení 

 
Přijaté usnesení: R/2022/0487 - 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. Vodka, J. Vlček, L. Ambrož, P. Macek). 
 
 
 

3. Plán energetického auditu 
(Předkladatel: Mgr. Petr Vodka, zpracovatel: Ester Veselovská, DiS.) 
 
V souladu s § 9 zákona č. 406/2000 Sb. o hospodaření energií má obec povinnost podrobit své 
energetické hospodářství energetickému auditu v případě, že hodnota průměrné roční spotřeby 
energie energetického hospodářství za poslední 2 po sobě jdoucí kalendářní roky je vyšší než 500 
MWh. 
Dle vyjádření ředitele společnosti PORSENNA o.p.s., což je obecně prospěšná společnost poskytující 
služby a poradenství zejména municipalitám, regionům, středním a malým firmám a fyzickým osobám 
v oblasti energetického hospodaření se zaměřením na realizaci energetických úspor a využívání 
obnovitelných zdrojů energie je třeba auditovat veškerý majetek obce, a to včetně majetku svěřeného 
k hospodaření ( jedná se tedy o audit veškerého energetického hospodářství – všech budov, provozů, 
vozů, VO atd.) 
Součástí energetického auditu by měl by v prvé řadě Plán energetického auditu. Jedná se 
o dokument, ve kterém by si obec měla stanovit konkrétní cíle, které chce auditem dosáhnout např. 
úsporu energií v konkrétním provozu nebo objektu a současně si může určit, které části energetického 
hospodářství by se měl auditor věnovat prioritně.Odhad spotřebovaných energií v budovách 
a provozech města Kuřimi činí cca 8000 MWh ročně.Na OMP se  ve věci přípravy energetického 
auditu obrátil vedoucí  Ing. Pavel Musil, vedoucí  Odboru správy majetku z MÚ Boskovice. Pracovníci 
MÚ Boskovice se dne 12.10.2002 dostavili na konzultaci ve výše uvedené věci na MÚ Kuřim, odborné 
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poradenství poskytl Ing.  Šafařík ze společnosti PORSENNA, o. p. s.. Jako první krok bylo městům 
doporučeno zadání Plánu energetického auditu.  
OMP orientačně požádal o cenové nabídky možné zpracovatele Plánu energetického auditu (dále jen 
„PEA“) a to, PORSENA ENERGY, s. r. o.,  Energomex, s. r. o., PKV BUILD, s. r. o. a ENSYTRA, 
s. r. o. 
PORSENA ENERGY, s. r. o. – cena 50.000 Kč – 100.000 Kč. Přesnější cenu je schopna stanovit až 
po dodání podkladů.   
Energomex, s. r. o –  konzultace proběhla telefonicky. Jednatel sdělil, že mají mnoho práce a nejbližší 
možná realizace je v rozmezí leden – únor 2023, na písemnou poptávku nikdo neodpověděl. 
PKV BUILD, s. r. o. –  cena  91.355 Kč. Nabídka byla zpracována pro město Boskovice, avšak 
zástupce firmy pan David Petřík OMP emailem potvrdil, že by se  v případě  města Kuřimi jednalo 
o podobnou částku. 
ENSYTRA, s. r. o. – cenová nabídka zatím nepřišla. 
Zpracovateli PEA bude nutno předložit následující podklady: 
- Závěrkové listy z nákupu energie (pravděpodobně jde o totožný export ze SW) 
- Export dat ze SW – přehled všech odběrných míst (OM) – elektřina, zemní plyn, teplo, tuhá/kapalná 
paliva a roční spotřeby (export faktur za ucelený rok 
- PENB 
- Dříve zpracované energetické audity a posudky  
- Přehled vozového parku v majetku města a vlastněných organizací. 
 
Přijaté usnesení: R/2022/0488 - RM schvaluje vypracování Plánu energetického auditu budov 

a provozů ve vlastnictví města Kuřimi v souladu se zákonem 406/2000 Sb. 

společností PORSENA ENERGY s.r.o. 

Hlasováno 
Pro: 5 (D. Sukalovský, P. Vodka, J. Vlček, L. Ambrož, P. Macek). 
 
 
 

4. D. Oral – snížení výměry pronajatého pozemku – Dodatek č. 3 
(Předkladatel: Mgr. Petr Vodka, zpracovatel: Ester Veselovská, DiS.) 
 
Město Kuřim uzavřelo dne 31.08.1998 Smlouvu o nájmu č. 66/1998 ve znění Dodatku č. 1 ze dne 
11.12.2000 a Dodatku č. 2 ze dne 21.01.2005 ve věci pronájmu pozemků parc. č. 3471/2 o výměře 
1831 m2 a parc. č 3471/3 o výměře 37 m2 oba v k. ú. Kuřim s panem Danem Oralem, bytem Spojovací 
2039/6, Brno. Jedná se o pozemky, které se nachází v lokalitě Zadní Mezihoří. 
Vzhledem k majetkoprávnímu vypořádání s panem Oralem (dle usn. č. Z/2022/044 ze dne 
17.05.2022) a paní Leitgebovou (dle usn. č. Z/2022/0… ze dne 01.11.2022) zůstává nyní k pronájmu 
pozemek města parc.č. 3471/2 o snížené výměře 1325 m2. 
Jelikož má pan Oral zájem zbývající část pozemku parc.č. 3471/2 k.ú. Kuřim dále užívat navrhuje 
OMP ošetřit tuto změnu Dodatkem č. 3 k výše uvedené Smlouvě o nájmu č. 66/1998. 
Nájemné na rok 2022 činilo 0,997 Kč/m2/rok za pozemky o výměře 1868 m2 včetně valorizace za rok 
2021. Po snížení výměry tedy činí nájemné částku ve výši 1.321 Kč/rok s roční valorizací, osvobozeno 
od DPH. 
 
Přílohy: A - situace 
 
Přijaté usnesení: R/2022/0489 - RM schvaluje uzavření Dodatku č. 3 ke Smlouvě o nájmu 

č. 66/1998 ze dne 31.08.1998, kterým se snižuje pronajímaná výměra pozemku 
parc. č. 3471/2 v k. ú. Kuřim na 1325 m2 s panem Danem Oralem, bytem 
Spojovací 2039/6, Brno, na dobu neurčitou s tříměsíční výpovědní lhůtou od 
01.12.2022 za nájemné ve výši 1.321 Kč/rok s roční valorizací. 

Hlasováno 
Pro: 5 (D. Sukalovský, P. Vodka, J. Vlček, L. Ambrož, P. Macek). 
 
 
Z jednání RM odešel J. Vlček – člen RM v 15:38 hodin.  
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5. AGRODRUŽSTVO Brťov - Lipůvka – sloučení parcel – Dodatek č. 1 
(Předkladatel: Mgr. Petr Vodka, zpracovatel: Ester Veselovská, DiS.) 
 
Město Kuřim uzavřelo dne 04.03.2020 Pachtovní smlouvu č. 2020/O/0004 na pacht pozemků 
určených k zemědělskému obhospodařování s AGRODRUŽSTVEM Brťov-Lipůvka (dále jen 
„Agrodružstvo“) za pachtovné ve výši 0,2000 Kč/m2/rok. Pachtovní smlouva byla uzavřena na dobu 
určitou pěti let do 31.12.2024.  
V průběhu léta jsme obdrželi oznámení z Katastrálního úřadu pro Jihomoravský kraj – pracoviště 
Blansko o tom, že provedl v souvislosti s revizí katastru v kat. území Svinošice změny údajů – 
sloučení parcel. Z původních 5 parc. čísel zůstala pouze 2, výměra ze 3 zaniklých parc.č. přešla ke 
2 stávajícím, vizte v tabulce níže.  
 

Původní parc.číslo Původní výměra  Nově vzniklá parc.č. Nová výměra 

442/6 308 zánik   

443/4 129 zánik   

443/10 421  443/10 764 

462/1 670  462/1 978 

464/4 214 zánik   

Celkem  1 742   1742 

 
Tzn. celková výměra zůstává beze změny, proto není třeba zveřejňovat záměr, ale pouze změnu 
zanést do Dodatku č. 1 k Pachtovní smlouvě č. 2020/O/0004, jeho návrh tvoří přílohu A. Zároveň jsme 
povinni, v důsledku změny okolností rozhodných pro vyměření daně z nemovitostí, podat do 
31.01.2023 daňové přiznání. 
 
Přílohy: A - návrh Dodatku č. 1  
 
Přijaté usnesení: R/2022/0490 - RM schvaluje uzavření Dodateku č. 1 k Pachtovní smlouvě 

č. 2020/O/0004 ze dne 04.03.2020, kterým se mění označení propachtovaných 
parcel v k. ú. Svinošice určených k zemědělskému obhospodařování 
AGRODRUŽSVU Brťov – Lipůvka, se sídlem Na Návsi 87, Brťov u Černé Hory, 
IČO 49971492, za pachtovné ve výši 0,2000 Kč/m2/rok na dobu určitou do 
31.12.2024. 

Hlasováno 
Pro: 4 (D. Sukalovský, P. Vodka, L. Ambrož, P. Macek). 
 
 
 

6. Záměr na pronájem pozemku 
(Předkladatel: Mgr. Petr Vodka, zpracovatel: Ester Veselovská, DiS.) 
 
Manželé Libuše a David Pelikánovi bytem Metelkova 1438/1, Kuřim požádali o pronájem částí 
pozemků ve vlastnictví města Kuřim parc. č. 2642/6 a 2646/1 oba v k.ú. Kuřim o celkové výměře cca 
87 m2 (dále jen „Předmět nájmu“ – vizte příloha A). Jejich záměrem je využívat pozemky jako 
relaxační zónu u domu a oplotit je, vzhledem k tomu, že povrch pozemků tvoří navážka, nehodlají zde 
pěstovat zeleninu, ani cokoliv budovat nebo skladovat. Žadatelé jsou vlastníky sousedících pozemků 
parc.č. 2646/30 a 2642/22 oba v k.ú. Kuřim, zde mají situován bazén a chtějí si rozšířit prostor kolem 
něj. 
 
Při určení výše nájemného OMP vycházel z nové úpravy ceníku pronájmu pozemků u RD, kdy je 
pozemek u RD svou rozlohou do 100 m2, je obhospodařován a oplocen, jeho nájemné činí 
10 Kč/m2/rok s účinností od 15.11.2022,  
 
OMP nedoporučuje požadované pozemky pronajímat, neboť pozemky se nachází hned u nově 
vybudované komunitní zahrady, jejímž cílem je sdružovat všechny sousedy z okolí a budovat 
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komunitu, společně pěstovat zeleninu a kompostovat (vizte příloha B – fotodokumentace). OMP 
doporučuje pozemek neoplocovat a ponechat přístupný veřejnosti (umístit zde lavičky – vybudovat 
posezení) nebo jej využívat k jinému veřejně prospěšnému účelu 
 
Přílohy: A - situace 

B - foto pozemku 
C - foto komunitní zahrady 
D - foto  

 
Návrh usnesení: RM schvaluje záměr na pronájem částí pozemků parc. č. 2642/6 o výměře cca 

80 m2 a parc. č. 2646/1 o výměře cca 7 m2 manželům Libuši a Davidovi 
Pelikánovým, bytem Metelkova 1438/1, Kuřim, za účelem vybudování oplocené 
relaxační zóny u domu, na dobu neurčitou, za cenu ve výši 10 Kč/m2/rok s roční 
valorizací. 

Hlasováno 
Proti: 4 (D. Sukalovský, P. Vodka, L. Ambrož, P. Macek) Nepřítomen: 1 (J. Vlček). 
Návrh nebyl přijat. 
 
 
 

7. Úprava ceníku pronájmu pozemků v zastavěné části města – „zahrad u 
domu“ 
(Předkladatel: Mgr. Petr Vodka, zpracovatel: Ester Veselovská, DiS.) 
 
OMP předložil dne 12.02.2020 RM ke schválení návrh nového ceníku pronájmu pozemků města 
s funkcí jako „zahrada u domu“. Hlavním důvodem byly dlouhodobě nízké ceny za pronájem 
srovnatelných pozemků v okolních obcích, které v mnohých případech nepokryly ani administrativní 
náklady spojené s valorizací. RM tehdy schválila usnesení č. 34/2020: 
RM schvaluje nový ceník pronájmu pozemků v k. ú. Kuřim využívaných jako „zahrada u domu“ se 
změnami. 
Ve stávajícím ceníku (vizte příloha A) byla pronajatá plocha pozemků rozčleněna do 5 kategorií, za 
ceny ve výši 50 Kč, 25 Kč, 5 Kč, 2,5 Kč a 1,5 Kč/m2/rok, nájemné je na základě uzavřených smluv 
pravidelně valorizováno. 
 
OMP navrhuje upravit ceník nájmu pozemků u RD využívaných jako „zahrada u domu“ z roku 2020, 
a to tak, že v případě řádku 3 bude cena navýšena z 5 Kč na 10 Kč/m2/rok – vizte příloha B. Zvýšené 
nájemné se bude týkat pouze nově uzavíraných smluv s účinností od 15.11.2022. 
 
Důvodem k tomuto kroku je přijaté usnesení RM č. R/2022/0144: 
RM schvaluje s účinností od 13.04.2022 pachtovné u pozemků využívaných jako zahrádka ve výši 
6,17 Kč/m2/rok. 
Pokud by k úpravě ceníku nedošlo, byl by nájem zahrádek v zahrádkářské kolonii dražší nežli nájem 
obdobných pozemků u RD atd. 
 
Přílohy: A - stávající ceník 

B - upravený ceník 
 
Přijaté usnesení: R/2022/0491 - RM schvaluje úpravu ceníku pronájmu pozemků v k. ú. Kuřim 

využívaných jako „zahrada u domu“ s účinností od 15.11.2022 – dle přílohy. 
Hlasováno 
Pro: 4 (D. Sukalovský, P. Vodka, L. Ambrož, P. Macek) Nepřítomen: 1 (J. Vlček). 
 
 
 
 
 
 
 



 

10 
 

8. Vyřazení majetku 
(Předkladatel: Mgr. Petr Vodka, 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 návrh na vyřazení majetku. Jedná se 
o faktury z let 2006 a 2018 za urbanistické studie rekonstrukce nám. Osvobození. Tyto studie nebyly 
využity při zpracování projektové dokumentace, faktury tedy měly být řazeny do nákladů, nikoliv do 
investic. Nejedná se o zmařenou investici, ale o nesprávné zaúčtování faktur. 
 
Přílohy: A - vyřazovací protokol 

B - žádost OI 
C - žádost OI  

 
Přijaté usnesení: R/2022/0492 - RM schvaluje vyřazení majetku dle přílohy. 
Hlasováno 
Pro: 4 (D. Sukalovský, P. Vodka, L. Ambrož, P. Macek) Nepřítomen: 1 (J. Vlček). 
 
 
 

9. Přechod nájmu, nájemní smlouva 
(Předkladatel: Mgr. Petr Vodka, zpracovatel: Alena Janoušková) 
 
Město Kuřim je vlastníkem bytu č. [osobní údaj odstraněn] umístěného [osobní údaj odstraněn], který 
je součástí pozemku parc. č. [osobní údaj odstraněn] vše v obci a k. ú. Kuřim. Nájemcem tohoto bytu 
byla paní [osobní údaj odstraněn], která dne [osobní údaj odstraněn] zemřela. 
O přechod nájmu požádala dcera nájemce, paní [osobní údaj odstraněn], která žila s matkou ve 
společné domácnosti; toto bylo doloženo vyjádřením vlastníků sousedních bytů o trvalém užívání a 
vedení společné domácnosti. Na základě vyjádření správce bytu nevázne na předmětném bytě 
nedoplatek nájemného ani záloh na služby. 
Paní [osobní údaj odstraněn] splňuje podmínky pro přechod nájmu dle ustanovení § 2279 odst. 1 
zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník. Dle ustanovení § 2279 odst. 2 uvedeného zákona skončí 
nájem bytu po jeho přechodu nejpozději uplynutím dvou let ode dne, kdy nájem přešel. 
OMP doporučuje uzavřít nájemní smlouvu s paní [osobní údaj odstraněn] na dobu určitou dvou let (dle 
zákona). 
 
Přijaté usnesení: R/2022/0493 - RM bere na vědomí v souladu s § 2279 zákona č. 89/2012 Sb., 

občanský zákoník, přechod nájmu k bytu č. [osobní údaj odstraněn] umístěného 
v  [osobní údaj odstraněn], který je součástí pozemku parc. č. [osobní údaj 
odstraněn], vše v obci a k. ú. Kuřim, na paní [osobní údaj odstraněn], trvale 
bytem [osobní údaj odstraněn] 664 34 Kuřim. Nájemní smlouva bude uzavřena 
na dobu určitou dvou let s možností prolongace za nájemné ve výši 78 
Kč/m2/měs. + zálohy na služby 

Hlasováno 
Pro: 4 (D. Sukalovský, P. Vodka, L. Ambrož, P. Macek) Nepřítomen: 1 (J. Vlček). 
 
 
 

10. Wellness Kuřim, s. r. o. – pacht „Plaveckého areálu v Kuřimi“ – Dodatek č. 
14 
(Předkladatel: Mgr. Petr Vodka, zpracovatel: Alena Janoušková) 
 
Město Kuřim je vlastníkem „Plaveckého areálu v Kuřimi“ vybudovaného na pozemcích parc. č. 2980/2, 
parc. č. 2980/1, parc. č. 2976/3, vč. zrekonstruované budovy č. p. 1082 na ul. Sportovní na pozemku 
parc. č. 2980/2, vše v obci a k. ú. Kuřim. K výše uvedeným nemovitým věcem je uzavřena Smlouva 
o pachtu č. 2017/O/0020 ze dne 30.04.2017. Předmětem pachtu je i pacht movitých věcí (inventáře) 
specifikovaných v Příloze č. 2 Smlouvy o pachtu. 
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Do inventáře plaveckého areálu jsou v průběhu roku pořizovány nové movité věci, některé movité věci 
jsou naopak vyřazovány. Příloha č. 2 se tedy stále mění. Pro aktualizaci Přílohy č. 2 je nutné uzavřít 
vždy Dodatek ke Smlouvě o pachtu.  
OMP předkládá radě města ke schválení Dodatek č. 14, kterým se změní Příloha č. 2. 
 
Přílohy: A - dodatek č. 14 

B - příloha č. 2 - k 30. 09. 2022 
 
Přijaté usnesení: R/2022/0494 - RM schvaluje uzavření Dodatku č. 14 ke Smlouvě o pachtu 

č. 2017/O/0020 ze dne 30.04.2017, ve znění Dodatků č. 1 – 13, uzavřené se 
společností Wellness Kuřim, s. r. o., se sídlem Sportovní 1082/1, 664 34 Kuřim, 
IČO 29213380, kterým se mění Příloha č. 2 - soupis movitých věcí (inventáře). 

Hlasováno 
Pro: 4 (D. Sukalovský, P. Vodka, L. Ambrož, P. Macek) Nepřítomen: 1 (J. Vlček). 
 
 
 

11. Wellness Kuřim, s. r. o. – pacht „Městské sportovní haly v Kuřimi“ – 
Dodatek č. 9 
(Předkladatel: Mgr. Petr Vodka, zpracovatel: Alena Janoušková) 
 
Město Kuřim je vlastníkem „Městské sportovní haly v Kuřimi“ vybudované na části pozemku parc. 
č. 2972/1 vše v obci a k. ú. Kuřim. K výše uvedeným nemovitostem je uzavřena Smlouva o pachtu 
č. 2018/O/0046 ze dne 31.08.2018. Předmětem pachtu je i pacht movitých věcí (inventáře) 
specifikovaných v Příloze č. 2 Smlouvy o pachtu. 
Do inventáře sportovní haly jsou v průběhu roku pořizovány nové movité věci, některé movité věci jsou 
naopak vyřazovány. Příloha č. 2 se tedy stále mění. Aby mohl být prováděn nadměrný odpočet DPH 
(dle zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, v platném znění), je nutné jednou za určité 
období soubor movitých věcí ve sportovní hale aktualizovat a tím měnit Přílohu č. 2 Smlouvy o pachtu 
č. 2018/O/0046. Pro aktualizaci Přílohy č. 2 je nutné uzavřít vždy Dodatek ke Smlouvě o pachtu. 
OMP předkládá radě města ke schválení Dodatek č. 9, kterým se změní Příloha č. 2. 
 
Přílohy: A - dodatek č. 9 

B - příloha č. 2 - k 30. 09. 2022 
 
Přijaté usnesení: R/2022/0495 - RM schvaluje uzavření Dodatku č. 9 ke Smlouvě o pachtu 

č. 2018/O/0046 ze dne 31.08.2018, ve znění Dodatků č. 1 – 8, uzavřené se 
společností Wellness Kuřim, s. r. o., se sídlem Sportovní 1082/1, 664 34 Kuřim, 
IČO 29213380, kterým se mění Příloha č. 2 – soupis movitých věcí (inventáře). 

Hlasováno 
Pro: 4 (D. Sukalovský, P. Vodka, L. Ambrož, P. Macek) Nepřítomen: 1 (J. Vlček). 
 
 
 

12. Zastupování města na shromáždění společenství vlastníků jednotek pro 
volební období 2022 - 2026 
(Předkladatel: Mgr. Petr Vodka, zpracovatel: Alena Janoušková) 
 
Město Kuřim jako vlastník bytů je členem některých společenství vlastníků jednotek. Společenství 
konají pravidelná shromáždění vlastníků jednotek, kterých se díky svému spoluvlastnickému podílu 
v bytových domech účastní i zástupci města. Dle zavedené praxe hájí zájmy města na těchto 
shromážděních pracovník majetkoprávního odboru nebo zaměstnanci správcovských firem. Podle 
zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, v platném znění, by měl zastupovat obec na těchto shromážděních 
starosta města nebo místostarosta. V rámci posílení právní jistoty právních jednání činěných 
nestatutárními zástupci města doporučujeme, aby rada města odsouhlasila udělení plné moci níže 
navrženým osobám. 
Odbor majetkoprávní navrhuje, aby město Kuřim na shromážděních vlastníků jednotek zastupovali 
a hlasovali o navržených usneseních osoby uvedené v příloze. 
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a) Mgr. Jana Viktorinová, trvale bytem [osobní údaj odstraněn] Kuřim – vedoucí majetkoprávního 
odboru MěÚ Kuřim, 
b) Alena Janoušková, trvale bytem [osobní údaj odstraněn] Blansko – referentka majetkoprávního 
odboru MěÚ Kuřim, 
c) Bc. Martin Knos, trvale bytem [osobní údaj odstraněn] Brno – zaměstnanec Správy bytů Kuřim, 
s. r. o., 
d) Ing. Bc. Dita Bechová, trvale bytem [osobní údaj odstraněn] Brno – jednatelka INVESTSERVIS 
RK, s. r. o., 
e) Tereza Bechová, trvale bytem [osobní údaj odstraněn] Brno – zaměstnanec INVESTSERVIS RK, 
s. r. o. 
 
Přílohy: A - seznam navržených osob 
 
Přijaté usnesení: R/2022/0496 - RM souhlasí s udělením plné moci osobám dle Přílohy, které 

budou město Kuřim, se sídlem Jungmannova 968/75, Kuřim, IČO 00281964, 
zastupovat na shromážděních společenství vlastníků jednotek a hlasovat 
o navržených usneseních. Souhlas se uděluje pro volební období 2022 – 2026. 

Hlasováno 
Pro: 4 (D. Sukalovský, P. Vodka, L. Ambrož, P. Macek) Nepřítomen: 1 (J. Vlček). 
 
 
 

13. Drobné investice - Rozšíření VO na ul. Pod Zárubou - ul. Na Zahrádkách 
(Předkladatel: Mgr. Ing. Drago Sukalovský, zpracovatel: Ing. Moris Réman) 
 
Název (předmět) zakázky:  Rozšíření VO na ul. Pod Zárubou - ul. Na Zahrádkách 
Evidenční číslo v knize zakázek: - 
Zajišťující odbor (ZO):    OI 
 
Uvedená investiční akce souvisí s dlouhodobým záměrem o zlepšení světlených podmínek v úseku 
propojení ul. Pod Zárubou a Na Zahrádkách přes potok Kuřimka. Zpracování projektová dokumentace 
bylo objednáno od Ing. Marie Krejčí a na základě posouzení lokality navrhuje použít solární svítidla 
STARTREK. Její doporučení plyne z dobrých zkušeností při instalaci v obci Ořešín na jihu Brna. 
Toto bylo konzultováno i se správcem veřejného osvětlení p. Tůmou a ten doporučuje tato svítidla 
vyzkoušet. 
 
Odbor investiční navrhuje Radě města schválit pořízení dvou kusů solárních svítidel 40W dle 
katalogového listu v příloze, která jsou vybavena integrovaným solárním panelem, baterií o kapacitě 
230Wh, čidlem, dálkovým ovladačem pro nastavení třech provozních módů. 
Cena stanovená na základě položkového rozpočtu zpracovaného projektantem ve výši 75.968 Kč 
bez DPH zahrnuje veškeré práce včetně dodávky sloupu a jeho montáže. 
 
Přílohy: A - foto z lokality 

B - katalog svítidel (str. 34) 
C - položkový rozpočet 

 
Přijaté usnesení: R/2022/0497 - RM schvaluje vyčlenění částky 100.000 Kč z ORG 1006 Drobné 

investice na vybudování prodloužení veřejného osvětlení na propojovací 
komunikaci ul. Pod Zárubou a ul. Na Zahrádkách, přes potok Kuřimku. 

Hlasováno 
Pro: 4 (D. Sukalovský, P. Vodka, L. Ambrož, P. Macek) Nepřítomen: 1 (J. Vlček). 
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14. Uliční prostor na ul. Bezručova čtvrť a Nerudova v Kuřimi - uzavření 
dodatku dodatek č. 1 Smlouvy o dílo 
(Předkladatel: Mgr. Ing. Drago Sukalovský, zpracovatel: Ing. Moris Réman) 
 
Název (předmět) zakázky:   Uliční prostor na ul. Bezručova čtvrť a Nerudova v Kuřimi - 
uzavření dodatku č. 1 Smlouvy o dílo 
Evidenční číslo v knize zakázek:  III-OI-2022-007 
Zajišťující odbor (ZO):    OI 
 
Usnesením Rady města Kuřim č. R/2022/0350 ze dne 03.08.2022 bylo schváleno uzavření Smlouvy 
o dílo č. 2022/D/0103 se společností SOUKUP MILOŠ, s. r. o., Na Láně 708, 664 11 Zbýšov, 
IČO 29351511 na stavební práce při opravách uličního prostoru na ul. Bezručova čtvrť a Nerudova 
v Kuřimi v celkové výši 5.905.893 Kč bez DPH. 
 
V průběhu realizace stavebních prací souvisejících s opravou komunikace na ul. Nerudova vyvstala 
potřeba nad rámec plánovaných prací, opravit stávající chodník v úseku od  křižovatky ul. U Potoka 
směrem ke klenbovému drážnímu mostnímu objektu a s tím souviselo i vybudování opěrné stěny pro 
stabilizaci sousedního svahu. 
Dále byly nad rámec původního záměru realizovány terénní úpravy podél uličního prostoru. V místě 
snížených obrub bylo třeba osadit v chodníku reliéfní dlažbu. 
 
Akce bude dále financována z ORG 1270 0000 Opravy komunikací. 
 
Přílohy: A - dodatek č. 1 Smlouvy o dílo č. 2022-D-0103 

B - změnový položkový rozpočet 
 
Přijaté usnesení: R/2022/0498 - RM schvaluje Uzavření dodatku č. 1 Smlouvy o dílo 

č. 2022/D/0103 se společností SOUKUP MILOŠ s.r.o., Na Láně 708, 664 11 
Zbýšov, IČO 29351511 za novou cenu díla ve výši 7.015.964 Kč bez DPH 
(8.489.317 Kč s DPH) ve věci navýšení rozsahu stavebních prací při realizaci 
stavební zakázky „Uliční prostor na ul. Bezručova čtvrť a Nerudova v Kuřimi“. 

Hlasováno 
Pro: 4 (D. Sukalovský, P. Vodka, L. Ambrož, P. Macek) Nepřítomen: 1 (J. Vlček). 
 
 
 

15. Výsledky hospodaření k 30.09.2022 
(Předkladatel: Mgr. Ing. Drago Sukalovský, zpracovatel: Ing. Aleš Varmužka) 
 
V příloze jsou předkládány výsledky hospodaření města ke dni 30.09.2022. Příjmy města po 
konsolidaci ke dni 30.09.2022 činily 280.883.255,16 Kč, výdaje města po konsolidaci činily 
285.917.633,99 Kč. Hospodářský výsledek k tomuto datu tedy činí nezaokrouhleně minus 
5.034.378,83 Kč. Hospodaření s rozpočtovými prostředky probíhá dle schváleného a následně 
upraveného rozpočtu a je za 3. čtvrtletí roku 2022 vzhledem k rozpočtu města v konsolidovaném 
stavu, s výdaji převyšujícími příjmy v rámci plánovaného schodku. 
Příjmy: 
Příjmová stránka rozpočtu je plněna z 66,13 %. Nižší procento čerpání je způsobeno 
narozpočtováním dotačních příjmů, které ještě očekáváme v průběhu roku 2022. Daňové příjmy 
převyšují plnění z roku 2021 o 20,5 mil. Kč, což souvisí především s vyšším inkasem DPH, 
způsobeným vysokou inflací. 
Výdaje: 
Výdajová stránka rozpočtu je plněna z 50,25 %  a je ovlivněna čerpáním především u „investičních 
akcí“, které je na úrovni 39,88 %. Provozní výdaje jsou čerpány ze 70,82 % po odečtení rozpočtované 
rezervy na akce. Vizte podrobnější rozbory dle ORG. 
 
Přílohy: A - celkem 
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Přijaté usnesení: R/2022/0499 - RM bere na vědomí a předkládá ZM výsledky hospodaření 
města Kuřimi k 30.09.2022 se schodkem hospodaření ve výši 5.034.378,83 Kč. 

Hlasováno 
Pro: 4 (D. Sukalovský, P. Vodka, L. Ambrož, P. Macek) Nepřítomen: 1 (J. Vlček). 
 
 
Na jednání RM se vrátil J. Vlček – člen RM v 15:45 hodin. 
 
 

16. VŘ - Zajištění služby Senior taxi Kuřim 
(Předkladatel: Mgr. Ing. Drago Sukalovský, zpracovatel: Mgr. Alena Životská) 
 
Koncem roku 2022 končí zakázka na zajištění služby Senior taxi Kuřim. Služba funguje od roku 2018 
a velmi se osvědčila, proto navrhujeme vyhlásit nové výběrové řízení a v poskytování služby občanům 
pokračovat. Předkládáme radě města zadávací dokumentaci k zakázce a žádáme o její schválení. 
 
Přílohy:  A - senior taxi - výzva 

B - senior taxi - příloha č. 4 - smlouva 
 
Přijaté usnesení: R/2022/0500 - RM schvaluje zadávací dokumentaci k zakázce malého rozsahu 

Zajištění služby Senior taxi Kuřim dle přílohy. 
Hlasováno 
Pro: 5 (D. Sukalovský, P. Vodka, J. Vlček, L. Ambrož, P. Macek). 
 
 
 

19. Žádost o schválení změny odpisového plánu 2022 
(Předkladatel: Mgr. Ing. Drago Sukalovský, zpracovatel: Mgr. Hana Němcová) 
 
Ředitelka Základní školy Kuřim, Tyršova 1255, okres Brno – venkov, příspěvkové organizace 
Mgr. Bc. Hana Kočevová předložila Radě města Kuřimi ke schválení žádost o schválení změny 
odpisového plánu na rok 2022 (vizte příloha A). 
Důvodem žádosti o změnu odpisového plánu od 01.10.2022 je odepisování nově instalovaných 
venkovních žaluzií v malé tělocvičně na ulici Tyršova 1255/56 a rekonstrukce hřišť na obou budovách 
školy. 
Změna odpisového plánu a výpočet navýšení odpisů v roce 2022, vizte příloha B. 
 
Přílohy: A - ZŠT - ŽÁDOST O SCHVÁLENÍ ZMĚNY OP NA ROK 2022 

B - ZŠT - ZMĚNA OP 2022 
 
Přijaté usnesení: R/2022/0501 - RM schvaluje změnu odpisového plánu Základní školy Kuřim, 

Tyršova 1255, okres Brno – venkov, příspěvkové organizace na rok 2022, a to 
od 01.10.2022 dle žádosti. 

Hlasováno 
Pro: 5 (D. Sukalovský, P. Vodka, J. Vlček, L. Ambrož, P. Macek). 
 
 
 

20. Žádost o souhlas s čerpáním fondu investic ZŠ Tyršova 
(Předkladatel: Mgr. Ing. Drago Sukalovský, 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 
60.000 Kč za účelem doplatku rekonstrukce podlahy v malé tělocvičně, opravy krytů na topení 
(doplatek z důvodu navýšení cen) v budově Tyršova 1255/56 a havarijní opravy čerpadla plynového 
kotle v budově Komenského 511/40 (vizte příloha A). 
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Stav fondu investic Základní školy Kuřim, Tyršova 1255, okres Brno-venkov, příspěvkové organizace 
ke dni 30.09.2022 je 387.998,69 Kč. 
 
Přílohy: A - ZŠT - žádost o čerpání z FI 

B - ZŠT - příloha č. 1 k IF 
C - ZŠT - příloha č. 2 k IF 

 
Přijaté usnesení: R/2022/0502 - RM souhlasí s čerpáním prostředků z fondu investic Základní 

školy Kuřim, Tyršova 1255, okres Brno – venkov, příspěvkové organizace, sídlo 
Tyršova 1255/56, 664 34 Kuřim, IČO 49457888 ve výši 60.000 Kč dle žádosti. 

Hlasováno 
Pro: 5 (D. Sukalovský, P. Vodka, J. Vlček, L. Ambrož, P. Macek). 
 
 
 

21. Jmenování nových členů školských rad při základních školách. 
(Předkladatel: Mgr. Ing. Drago Sukalovský, zpracovatel: Mgr. Hana Němcová) 
 
Dle § 167 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném 

vzdělávání (školský zákon), v platném znění, se při základní škole zřizuje školská rada. Školská rada 

je orgán školy umožňující zákonným zástupcům nezletilých žáků, zletilým žákům a studentům, 

pedagogickým pracovníkům školy, zřizovateli a dalším osobám podílet se na správě školy. Školskou 

radu zřizuje zřizovatel, který zároveň stanoví počet jejích členů a vydá její volební řád. Třetinu členů 

školské rady jmenuje zřizovatel, třetinu volí zákonní zástupci nezletilých žáků a zletilí žáci a studenti a 

třetinu volí pedagogičtí pracovníci dané školy. Členem školské rady nemůže být ředitel školy. 

V základních školách zřizovaných městem Kuřim byl stanoven počet členů školských rad na 9 (3 volí 

zákonní zástupci žáků, 3 volí zástupci pedagogů školy, 3 zástupce jmenuje zřizovatel). Po letošních 

komunálních volbách skončil mandát současných členů školských rad jmenovaných zřizovatelem na 

období 2018 - 2022 a je třeba za zřizovatele jmenovat členy nové na volební období 2022 – 2026. Do 

obou školských rad při kuřimských základních školách se jmenují stejní zástupci zřizovatele, aby bylo 

možné srovnání škol. 

Jako členy školských rad navrhuji: 

Mgr. Ing. Draga Sukalovského 

Mgr. Hana Němcová 

Třetí člen ŠR za zřizovatele (prosím doplnit konkrétní jméno a příjmení) 

 
Diskuse:  
D. Sukalovský – navrhuje jako dalšího člena pana Mgr. Ladislava Ambrože.  
Bude hlasováno o všech usnesení současně.  
 
Přijaté usnesení: R/2022/0503 - RM jmenuje Mgr. Ing. Draga Sukalovského, Mgr. Hanu 

Němcovou a Mgr. Ladislava Ambrože za členy Školské rady při Základní škole, 
Kuřim, Jungmannova 813, okres Brno – venkov, příspěvkové organizaci na 
období 2022 – 2026. 

 
Přijaté usnesení: 

 

R/2022/0504 - RM jmenuje Mgr. Ing. Draga Sukalovského, Mgr. Hanu 

Němcovou a Mgr. Ladislava Ambrože za členy Školské rady při Základní škole 

Kuřim, Tyršova 1255, okres Brno – venkov, příspěvkové organizaci na období 

2022 – 2026. 

Hlasováno 
Pro: 5 (D. Sukalovský, P. Vodka, J. Vlček, L. Ambrož, P. Macek). 
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22. Dary pro děti uprchlíků z Ukrajiny 
(Předkladatel: Mgr. Petr Vodka, zpracovatel: Ester Veselovská, DiS.) 
 
Město Kuřim provozuje ubytovací zařízení pro uprchlíky z Ukrajiny. V tomto zařízení (bývalá správní 
budova TOS) aktuálně žije 145 lidí z toho 52 dětí do 18 let.  
Vzhledem k tíživé situaci ve které se děti nacházejí a blížícím se vánočním svátkům  navrhuje OMP 
jako odbor zajišťující provoz ubytovny, připravit  pro obyvatele budovy Vánoce. Konkrétně by šlo 
o pomoc zajistit dětem od 0 do 15 let věku  vánoční dárky a to tak, že by město zakoupilo poukázky na 
zboží ve vybraných řetězcích, tyto by byly rozdány maminkám dětí a ty by za ně nakoupily dárky. 
Vybrané dárky by byly následně odevzdaly pověřené osobě ke kontrole včetně účtenek, aby nedošlo 
ke zneužití poukázek, společně zabaleny a uschovány do Štědrého dne.  
 
OMP navrhuje pořídit poukázky ve Sportisimu a ve Wiky hračky v celkové hodnotě 2000 Kč na osobu. 
 
Přílohy: A - seznam - dárkové poukazy 
 
Přijaté usnesení: R/2022/0505 - RM schvaluje poskytnutí daru ve formě poukázek na nákup 

vánočních dárků ve vybraných obchodních řetězcích v celkové hodnotě 2000 
Kč/os dětem uprchlíků z Ukrajiny ve věku do 15 let ubytovaným v ubytovacím 
zařízení provozovaném městem Kuřim – dle přílohy. 

Hlasováno 
Pro: 5 (D. Sukalovský, P. Vodka, J. Vlček, L. Ambrož, P. Macek). 
 
 
 

23. Nouzové ubytování uprchlíků z Ukrajiny – Dohoda o zařazení do evidence a 
pravidla pro poskytování náhrady nákladů na ubytování 
(Předkladatel: Mgr. Petr Vodka, zpracovatel: Ester Veselovská, DiS.) 
 
Společnost VPI III, s. r. o., zastoupená jednatelem Ing. Vladimírem Plašilem, IČO 048 67 670, 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 m2 vše k. ú. Kuřim (dále jen „budova“).  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.  Dne 31.08.22 schválila RM prodloužení doby výpůjčky do 31.03.2024. Podepsaný 
Dodatek č.2 ze strany VPI III, s. r. o., by měl být městu Kuřim doručen příští týden. 
Jihomoravský kraj předložil městu Kuřim v souvislosti s poskytováním nouzového přístřeší uprchlíkům 
ke schválení další  „Dohodu o zařazení do evidence a pravidla pro poskytování náhrady nákladů na 
ubytování“. První byla platná do 31.12.2022. 
Předmětem dokumentu je primárně: 
termín zařazení budovy do evidence/HUMPO – od 01.01.2023 do 31.12.2023; 
kapacita : 150 osob; 
úhrada za ubytování : 300 Kč/os/noc s tím, že JMK nebude hradit městu náhradu nákladů za 
ubytování v případě, že tuto povinnost zruší stát  (došlo k navýšení  paušální náhrady z 200 Kč/os/noc 
na 300 Kč/os/noc). 
 
Přílohy: A- dohoda  
 
Přijaté usnesení: R/2022/0506 - RM schvaluje uzavření Dohody o zařazení do evidence a 

pravidla pro poskytování náhrady nákladů na ubytování s Jihomoravským 
krajem, se sídlem Žerotínovo nám. 449/3, 601 82 Brno, IČO 70888337 
zastoupeným Mgr. Janem Grolichem na období od od 01.01.2023 do 
31.12.2023. 
 

Hlasováno 
Pro: 5 (D. Sukalovský, P. Vodka, J. Vlček, L. Ambrož, P. Macek). 

24. Studie a projekty – Chodník v ul. Zámecká 
(Předkladatel: Mgr. Ing. Drago Sukalovský, zpracovatel: Ing. Olga Hanáková) 
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Rada města Kuřimi schválila dne 10.11.2021 usnesením č. R/2021/0428 vyčlenění částky 42.350 Kč 
z ORG 1008000000 – Studie a projekty na projektovou dokumentaci pro společné povolení 
v podrobnosti pro zadání a provedení stavby „Chodník v ul. Zámecká“. 

Z důvodu koordinace se studií „Sportovně rekreační plocha a park Zámecká“, s plánovanou trasou 
vedení vysokého napětí společnosti EG.D a se stávající trasou plynovodního porubí byl projekt 
pozastaven do doby ujasnění polohy chodníku. Pro tyto účely došlo k vytýčení hranice pozemku 
města a zmapování stromů stávajících i budoucí plánované výsadby v rámci revitalizace lesoparku. 
V současné době je schválena trasa chodníku, na který jsme obdrželi cenovou nabídku na projektové 
práce ve výši 45.000 Kč a inženýrskou činnost ve výši 25.000 Kč bez DPH. Předpokládaný termín 
odevzdání verze projektové dokumentace k vyjádření je do konce roku 2022. 
Z výše uvedených důvodů Odbor investiční žádá o vyčlenění částky 85.000 Kč z ORG 1008000000 – 
Studie a projekty na vypracování projektové dokumentace pro společné povolení v podrobnosti pro 
zadání a provedení stavby „Chodník v ul. Zámecká“, včetně inženýrské činnosti. 
 
Přijaté usnesení: R/2022/0507 - RM schvaluje vyčlenění částky 85.000 Kč z ORG 1008000000 – 

Studie a projekty na projektovou dokumentaci pro společné povolení 
v podrobnosti pro zadání a provedení stavby „Chodník v ul. Zámecká“. 

Hlasováno 
Pro: 5 (D. Sukalovský, P. Vodka, J. Vlček, L. Ambrož, P. Macek). 
 
 
 

25. Rekonstrukce komunikace II/386, od jižního okraje náměstí Osvobození po 
kruhový objezd u Wellness Kuřim“ – Dohoda o předčasném užívání stavby se 
zhotovitelem stavby 
(Předkladatel: Mgr. Ing. Drago Sukalovský, zpracovatel: Ing. Markelova Jana) 
 
Investiční akce „Rekonstrukce komunikace II/386, od jižního okraje náměstí Osvobození po kruhový 
objezd u Wellness Kuřim“, která zahrnuje jak stavební objekty financované SÚS JMK (komunikace 
II/386 včetně úpravy odvodnění, zastávkové zálivy a přechody pro pěší), tak stavební objekty 
financované městem Kuřim (zejména místní komunikace a vjezdy, parkovací pruh, chodníky, terénní 
a sadové úpravy) je realizována zhotovitelem společností EUROVIA CS, a. s., U Michelského lesa 
1581/2, 140 00 Praha, IČO 46980059. 
Smlouva o dílo se zhotovitelem byla uzavřena dne 07.07.2022 s termínem dokončení a předání 
stavby do 30.11.2022. V současné době probíhají stavební práce. 
Odbor investiční předkládá nyní Radě města ke schválení Dohodu o předčasném užívání stavby (dále 
jen Dohoda) mezi Městem Kuřim a zhotovitelem stavby na stavební objekty financované městem. 
Důvodem požadavku na předčasné užívání je možnost užívat dokončenou a městu předanou stavbu 
před vydáním kolaudačního souhlasu, ke kterému je požadováno, jako součást předkládané žádosti, 
doložení i geometrických plánů, které dle uzavřené smlouvy o dílo předává zhotovitel až do 90 dnů od 
data dokončení a předání stavby. 
Dohoda je uzavřená dle ustanovení § 123 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním 
řádu (stavební zákon) v platném znění a je nezbytným dokladem vyžadovaným k žádosti o povolení 
předčasného užívání stavby. Dohoda, která tvoří přílohu tohoto materiálu, obsahuje souhlas 
zhotovitele s předčasným užíváním stavby a sjednává podmínky předčasného užívání. 
 
Přílohy: A - návrh Dohody 
 
Diskuse:  
D. Sukalovský – bude se dělat akce pro děti, než se komunikace oficiálně otevře? 
J. Vlček – ano, udělal by podobnou akci, jako při rekonstrukci první části ulice Legionářská.  
 
Přijaté usnesení: R/2022/0508 - RM schvaluje uzavření Dohody o předčasném užívání stavby 

„Rekonstrukce komunikace II/386, od jižního okraje náměstí Osvobození po 
kruhový objezd u Wellness Kuřim“ se společností EUROVIA CS, a.s., 
U Michelského lesa 1581/2, 140 00 Praha, IČO 46980059 na stavební objekty 
financované městem. 
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Hlasováno 
Pro: 5 (D. Sukalovský, P. Vodka, J. Vlček, L. Ambrož, P. Macek). 
 
 
 

26. Vytvoření pracovní skupiny pro energetiku 
(Předkladatel: Ing. Jan Vlček, MSc., zpracovatel: Mgr. Alena Životská) 
 
Vzhledem k celostátní situaci kolem energetické krize navrhujeme vytvořit pracovní skupinu složenou 
z odborníků, která by se zabývala vývojem situace, vizemi do budoucna, jak nakládat s energiemi ve 
městě Kuřimi a jeho blízkém okolí a s tím souvisejícími dotačními možnostmi. Členy skupiny by byli 
odborníci zabývající se profesně problematikou energetiky a úspor v energetice – energetický auditor, 
autorizovaní inženýři apod. Skupina by se scházela dle potřeby a odpovídala by se radě města. Cílem 
bude zadání energetické koncepce města Kuřimi v návaznosti na jeho okolní obce. 
Pracovní skupina by úzce spolupracovala s energetickým manažerem města, kterého město nyní 
hledá.  
Jako předsedu pracovní skupiny navrhujeme Ing. Oldřicha Štarhu, který se této problematice 
dlouhodobě věnuje z pozice předsedy MAS Brána Brněnska. 
Dalšími členy navrhujeme: …… 
 
Přijaté usnesení: R/2022/0509 - RM   zřizuje pracovní skupinu pro energetiku ve složení dle 

zápisu a jmenuje předsedou pracovní skupiny Ing. Oldřicha Štarhu. 
Hlasováno 
Pro: 5 (D. Sukalovský, P. Vodka, J. Vlček, L. Ambrož, P. Macek). 
 
 
 

27. Různé 
 
J. Vlček – chtěl by navýšit počet sdílených kol na 40 v letním období a naopak v zimním období počet 
sdílených kol po městě snížit na 20.  
 
P. Vodka – v noci stále svítí nouzové osvětlení na kulturním domě.  
D. Sukalovský – je objednaná záruční oprava osvětlení. 
 
 
 
 
 
Starosta ukončil jednání RM v 16:18 hodin. 
 
 
 
 
 
 
 
Mgr. Ing. Drago Sukalovský Mgr. Petr Vodka 
starosta města 1. místostarosta města 
 
 

Ověřovatel zápisu: Mgr. Ladislav Ambrož 

 
 
V Kuřimi dne 14.11.2022 
 
Zapsala: Ing. Pavla Halouzková 
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Materiály: 
 

1 Plnění usnesení Rady města Kuřimi ke dni 02.11.2022 

2 Zřízení komisí Rady města Kuřimi 

18 Výroční zprávy o činnosti škol za školní rok 2021/2022 

 18A - MŠZ - VZoČ za školní rok 2021-2022 

 18B - ZŠJ - VZoČ za školní rok 2021-2022 

 18C - C - ZŠT - VZoČ za školní rok 2021-2022 

17 Modernizace TC ORP Kuřim -  vyhodnocení VŘ 

 17A - Rozhodnutí o výběru dodavatele 

 17B - Protokol o posouzení splnění podmínek účasti v zadávacím řízení 

 17C - Posouzení splnění technických podmínek nabídce účastníka 

 17D - Návrh smlouvy o dílo a poskytovani servisni podpory - Modernizace TC ORP 

3 Plán energetického auditu 

4 D. Oral – snížení výměry pronajatého pozemku – Dodatek č. 3 

 4A - Příloha A 

5 AGRODRUŽSTVO Brťov - Lipůvka – sloučení parcel – Dodatek č. 1 

 5A - Dodatek č. 1 k sml. č. 2020-O-0004 

6 Záměr na pronájem pozemku 

 6A - Příloha A 

 6B - 20221012_135409 

 6C - 20221012_134958 

 6D - 20221012_135007 

7 Úprava ceníku pronájmu pozemků v zastavěné části města – „zahrad u domu“ 

 7A - Příloha A 

 7B - Příloha B 

8 Vyřazení majetku 

 8A - Vyřazovací protokol 11_2022 16 - NUK do RM 

 8B - žádost OI studie I. 

 8C - žádost OI studie II. 

9 Přechod nájmu, nájemní smlouva 

10 Wellness Kuřim, s. r. o. – pacht „Plaveckého areálu v Kuřimi“ – Dodatek č. 14 

 10A - Dodatek č. 14 

 10B - Příloha č. 2 - k 30. 09. 2022.XLSX 

11 Wellness Kuřim, s. r. o. – pacht „Městské sportovní haly v Kuřimi“ – Dodatek č. 9 

 11A - Dodatek č. 9 

 11B - Příloha č. 2 - k 30. 09. 2022.XLSX 

12 Zastupování města na shromáždění společenství vlastníků jednotek pro volební 
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období 2022 - 2026 

 12A - Seznam navržených osob 

13 Drobné investice - Rozšíření VO na ul. Pod Zárubou - ul. Na Zahrádkách 

 13A - Foto z lokality 

 13B - Katalog svítidel (str. 34) 

 13C - Položkový rozpočet 

14 Uliční prostor na ul. Bezručova čtvrť a Nerudova v Kuřimi - uzavření dodatku dodatek 
č. 1 Smlouvy o dílo 

 14A - Dodatek č. 1 Smlouvy o dílo č. 2022-D-0103 

 14B - Změnový položkový rozpočet 

15 Výsledky hospodaření k 30.09.2022 

 15A - Celkem 3q 

16 VŘ - Zajištění služby Senior taxi Kuřim 

 16A - Senior taxi - výzva 

 16B - Senior taxi - příloha č. 4 - smlouva 

19 Žádost o schválení změny odpisového plánu 2022 

 19A - ZŠT - ŽÁDOST O SCHVÁLENÍ ZMĚNY OP NA ROK 2022 

 19B - ZŠT - ZMĚNA OP 2022 

20 Žádost o souhlas s čerpáním fondu investic ZŠ Tyršova 

 20A - ZŠT - žádost o čerpání z FI 

 20B - ZŠT - příloha č. 1 k IF 

 20C - ZŠT - příloha č. 2 k IF 

21 Jmenování nových členů školských rad při základních školách. 

22 Dary pro děti uprchlíků z Ukrajiny 

 22A - Příloha A - seznam - dárkové poukazy 

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

 23A - 2. Bývalá správní budova TOS_Město Kuřim.  pdf 

24 Studie a projekty – Chodník v ul. Zámecká 

25 Rekonstrukce komunikace II/386, od jižního okraje náměstí Osvobození po kruhový 
objezd u Wellness Kuřim“ – Dohoda o předčasném užívání stavby se zhotovitelem 
stavby 

 25A - DPUS fi 

26 Vytvoření pracovní skupiny pro energetiku 

27 Různé 

  

 
 


