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Z á p i s 
 

ze schůze Rady města Kuřimi č. 33/2018 konané dne 10. 10. 2018 
 
Přítomni: 
Mgr. Ing. Drago Sukalovský – starosta 
PaedDr. David Holman - místostarosta, Mgr. Ladislav Ambrož, Ing. Jan Vlček, MSc. - členové rady 
města. 
 
 
Ing. Karel Torn, CSc. - tajemník úřadu. 
 
 
 
Omluven: Ing. Petr Ondrášek. 
 
 
 
Ověřovatel zápisu: Mgr. Ladislav Ambrož. 
 
 
 
Starosta zahájil zasedání RM v 14:14 hodin, úvodem byli přítomni 3 členové RM, tedy nadpoloviční 
většina. RM je usnášeníschopná. 
Později se dostavil Ing. Jan Vlček, MSc. 
 
 
 
Program: 
 

1 Plnění usnesení Rady města Kuřimi ke dni 3. 10. 2018 

2 Česká telekomunikační infrastruktura a.s. – zřízení služebnosti inženýrské sítě pro 
stavbu „11010-077363 MIMO4x4_O2_M8_B_BOYKP_OK“. 

3 Služebnosti inženýrské sítě pro stavbu „I/43 Kuřim-Podlesí křižovatka“ 

3/1 Služebnosti inženýrské sítě pro stavbu „I/43 Kuřim-Podlesí křižovatka“ 

4 Alaa Edin Bourji, Kuřim – záměr na pronájem nebytového prostoru č. 839/10 ul. 
Bezručova čtvrť, Kuřim 

5 Dohoda o převodu práv z územního rozhodnutí k akci ZŠ Jungmannova III.etapa – 
dopravní řešení 

6 Zrušení zadávacího řízení  

7 Vyčlenění z drobných investic - dva kusy veřejného osvětlení 

8 Zápis komise stavební ze dne 24. 9. 2018 

9 Ředitelství silnic a dálnic ČR, státní příspěvková organizace - výpůjčka staveb - „I/43 
Kuřim-Podlesí křižovatka“ 

10 Expozice Štola - kupní smlouva 

11 Odměna ředitelům škol zřizovaných městem Kuřim za kalendářní rok 2018 

11/1 Odměna ředitelům škol zřizovaných městem Kuřim za kalendářní rok 2018 

11/2 Odměna ředitelům škol zřizovaných městem Kuřim za kalendářní rok 2018 

12 Souhlas s umístěním sídla společnosti 
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13 Provozní řád hřiště v areálu ZŠ Tyršova, Kuřim 

14 Interiér kanceláří č. 207 – 209, 309, 318 radnice Kuřim - komise 

15 Oprava kotelny MŠ Zborovská 887/5, Kuřim - vyhodnocení VŘ – zrušení usnesení  

15/1 Oprava kotelny MŠ Zborovská 887/5, Kuřim - vyhodnocení VŘ 

16 Úprava projektu modernizace ZŠ Tyršova  

17 Energetický management - EnergyBroker 

18 Reciproční úhrada startovného pro běžce z partnerského města Niepolomice 

19 Různé 

 
 
 

1. Plnění usnesení Rady města Kuřimi ke dni 3. 10. 2018 
(Předkladatel: Mgr. Ing. Drago Sukalovský, zpracovatel Petra Glosová) 
 
Zůstávají nesplněna usnesení, jejíž naplnění závisí na spolupráci s druhou stranou. 
 
Přílohy: A - plnění usnesení RM 
 
Přijaté usnesení: 504/2018 - RM bere na vědomí plnění usnesení Rady města Kuřimi ke dni 3. 10. 

2018. 
Hlasováno 
Pro: 3 (D. Sukalovský, D. Holman, L. Ambrož) Nepřítomni: 2 (J. Vlček, P. Ondrášek). 
 
 
 
 

2. Česká telekomunikační infrastruktura a.s. – zřízení služebnosti 
inženýrské sítě pro stavbu „11010-077363 
MIMO4x4_O2_M8_B_BOYKP_OK“. 
(Předkladatel: Mgr. Ing. Drago Sukalovský, zpracovatel: Ing. Vladimíra Fidrmucová) 
 
Společnost LR CESARO, spol. s r.o. v zastoupení investora České telekomunikační infrastruktury a.s., 
zaslala městu Kuřim k podpisu smlouvu o smlouvě budoucí, jejímž předmětem je zřízení služebnosti 
inženýrské sítě (dále jen „služebnost“) v souvislosti se stavbou „ 11010-077363 
MIMO4x4_O2_M8_B_BOYKP_OK“. 
 
Jedná se o vybudování nové veřejné komunikační sítě české telekomunikační infrastruktury v ulici 
Komenského. 
 
Stavbou budou dotčeny pozemky, které jsou ve vlastnictví města Kuřimi a to parc. č. 1246/5, 2053, 
2086/1, 2310/1, 2310/3 a 2311 vše v k. ú. Kuřim - viz příloha A. Z tohoto důvodu je potřeba 
k pozemkům zřídit věcné břemeno - služebnost. 
 
OI nemá k realizaci projektu námitky. 
 
Služebnost bude zřízena úplatně, na dobu neurčitou, za jednorázovou úhradu, kterou vyčíslí znalecký 
posudek. Do doby uzavření smlouvy o zřízení služebnosti bude uzavřena smlouva o budoucí smlouvě 
o zřízení služebnosti. Budoucí smlouvu o zřízení služebnosti předkládá OMP v příloze B. 
 
Přílohy: A - situace 

B - návrh smlouvy 
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Přijaté usnesení: 505/2018 - RM schvaluje zřízení služebnosti inženýrské sítě spočívající ve zřízení, 
provozování údržbě a opravách podzemního komunikačního vedení veřejné 
komunikační sítě ve prospěch společnosti Česká telekomunikační infrastruktura 
a.s., se sídlem Olšanská 2681/6, Žižkov, Praha 3, IČ 04084063, jako oprávněné ze 
služebnosti v rozsahu dle přílohy k částem pozemků parc. č. 1246/5, 2053, 2086/1, 
2310/1, 2310/3 a 2311 vše v k. ú. a obci Kuřim, LV č. 1. Služebnost bude zřízena 
za jednorázovou úhradu dle znaleckého posudku na dobu neurčitou. Náklady na 
její zřízení ponese oprávněný ze služebnosti. Do doby uzavření smlouvy o zřízení 
služebnosti bude uzavřena smlouva o budoucí smlouvě o zřízení služebnosti 
inženýrské sítě. 

Hlasováno 
Pro: 3 (D. Sukalovský, D. Holman, L. Ambrož) Nepřítomni: 2 (J. Vlček, P. Ondrášek). 
 
 
 

3. Služebnosti inženýrské sítě pro stavbu „I/43 Kuřim-Podlesí 
křižovatka“ 
(Předkladatel: Mgr. Ing. Drago Sukalovský, zpracovatel: Ing. Vladimíra Fidrmucová) 
 
V rámci stavby „I/43 Kuřim-Podlesí, křižovatka“ (dále jen „stavba“ - vizte př. A) byla provedena 
přeložka podzemního komunikačního vedení veřejné komunikační sítě (dále jen „komunikační 
vedení“) a přeložka kabelové televizní sítě (dále jen „televizní kabel“). Projekční společnost 
KVADRANT, spol. s.r.o. vyzvala město Kuřim z pověření stavebníka (Ředitelství silnic a dálnic ČR, 
státní příspěvková organizace) k majetkoprávnímu vypořádání stavby, které spočívá v uzavření 
věcného břemene (služebnosti) ke stavebním objektům „SO 461 Přeložka telefonních kabelů“ a „SO 
462 Přeložka kabelové televize“. Přeložkou inženýrských sítí byl dotčen pozemek parc. č. 3398/3 
v k. ú. Kuřim, který je ve vlastnictví města. Z tohoto důvodu je potřeba zřídit na inženýrské sítě věcná 
břemena - služebnost inženýrské sítě. 
 
„SO 461 Přeložka telefonních kabelů“: 
vlastník komunikačního vedení - Česká telekomunikační infrastruktura a.s se sídlem Praha 3, 
Olšanská 2681/6, IČO 04084063, požaduje uzavření smlouvy o zřízení služebnosti spočívající ve 
zřízení, provozování, údržbě a opravách komunikačního vedení v nové trase v části pozemku parc. 
č. 3398/3 v k. ú. Kuřim v rozsahu vymezeném geometrickým plánem č. 3237-24/2015 - vizte příloha B. 
Služebnost bude zřízena úplatně, na dobu neurčitou, za jednorázovou úhradu dle znaleckého 
posudku č. 3695/2018 v celkové výši 1.483 Kč bez DPH.  
 
„SO 462 Přeložka kabelové televize“: 
vlastník televizního kabelu - KABELOVÁ TELEVIZE CZ s.r.o. se sídlem Praha 10, Ruská 8, IČO 
48150029, požaduje uzavření smlouvy o zřízení služebnosti spočívající ve zřízení, provozování, 
údržbě a opravách vedení kabelové televizní sítě v nové trase v části pozemku parc. č. 3398/3 v k. ú. 
Kuřim v rozsahu vymezeném geometrickým plánem č. 3238-24/2015 - viz příloha C. Služebnost bude 
zřízena úplatně, na dobu neurčitou, za jednorázovou úhradu dle znaleckého posudku č. 3696/2018 
v celkové výši 1.481 Kč bez DPH  
 
Na základě výše uvedeného OMP doporučuje zavření smlouvy o zřízení služebnosti. Návrhy smluv 
předkládáme v př. D a E. 
 
Přílohy: A - situace 

B - GP 
C - GP 
D - návrh smlouvy 
E - návrh smlouvy 

 
Přijaté usnesení: 506/2018 - RM schvaluje zřízení služebnosti spočívající ve zřízení, provozování, 

údržbě a opravách podzemního komunikačního vedení ve prospěch společnosti 
Česká telekomunikační infrastruktura a.s. se sídlem Praha 3, Olšanská 2681/6, 
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IČ 04084063, jako oprávněné ze služebnosti v rozsahu vymezeném GP č. 3237-
24/2015 k části pozemku města Kuřimi parc. č. 3398/3 v k. ú. a obci Kuřim. 
Služebnost bude zřízena za jednorázovou úhradu ve výši 1.483 Kč bez DPH na 
dobu neurčitou, náklady na její zřízení ponese investor - Ředitelství silnic a dálnic 
ČR, státní příspěvková organizace, se sídlem Na Pankráci 56, Praha 4, 
IČ 65993390. 

Hlasováno 
Pro: 3 (D. Sukalovský, D. Holman, L. Ambrož) Nepřítomni: 2 (J. Vlček, P. Ondrášek). 
 
 
 

3/1. Služebnosti inženýrské sítě pro stavbu „I/43 Kuřim-Podlesí 
křižovatka“ 
(Předkladatel: Mgr. Ing. Drago Sukalovský, zpracovatel: Ing. Vladimíra Fidrmucová) 
 
Přijaté usnesení: 507/2018 - RM schvaluje zřízení služebnosti spočívající ve zřízení, provozování, 

údržbě a opravách kabelové televizní sítě ve prospěch společnosti KABELOVÁ 
TELEVIZE CZ s.r.o., se sídlem Praha 10, Ruská 8, IČ 48150029, jako oprávněné 
ze služebnosti v rozsahu vymezeném GP č. 3238-24/2015 k části pozemku města 
Kuřimi parc. č. 3398/3 v k. ú. a obci Kuřim. Služebnost bude zřízena za 
jednorázovou úhradu ve výši 1.481 Kč bez DPH na dobu neurčitou, náklady na její 
zřízení ponese investor - Ředitelství silnic a dálnic ČR, státní příspěvková 
organizace se sídlem Na Pankráci 56, Praha 4, IČ 65993390. 

Hlasováno 
Pro: 3 (D. Sukalovský, D. Holman, L. Ambrož) Nepřítomni: 2 (J. Vlček, P. Ondrášek). 
 
 
 

4. Alaa Edin Bourji, Kuřim – záměr na pronájem nebytového 
prostoru č. 839/10 ul. Bezručova čtvrť, Kuřim 
(Předkladatel: Mgr. Ing. Drago Sukalovský, zpracovatel: Alena Janoušková) 
 
Rada města Kuřimi přijala na své schůzi dne 25. 7. 2018 toto usnesení: 
 
369/2018 
RM schvaluje záměr na pronájem nebytového prostoru č. 839/10 o výměře 71,72 m

2
, umístěného 

v I. nadzemním podlaží bytového domu č. p. 839 - 844 v ul. Bezručova čtvrť, který je součástí 
pozemku parc. č. 2125, vše v obci a k. ú. Kuřim, k obchodním účelům nebo službám, na dobu 
neurčitou s šestiměsíční výpovědní lhůtou, za nájemné ve výši min. 86 Kč/m

2
/měs. + zálohy na služby, 

ve znění dle přílohy. 
 
Termín pro odevzdání nabídek byl stanoven na 30. 8. 2018. 
 
Do stanoveného termínu nebyla předložena žádná nabídka. 
 
Dne 1. 10. 2018 předložil na OMP svůj podnikatelský záměr pan Alaa Edin Bourji, trvale bytem xxx 
xxxxxxxxxxxxxxxxxx 664 34 Kuřim, IČ 65311175. V nebytovém prostoru č. 839/10 hodlá provozovat 
rychlé občerstvení a rozvoz jídla - pizza/kebab. Pan Bourji navrhuje nájemné ve výši 86 Kč/m

2
/měs. + 

zálohy na služby. 
 
OMP navrhuje nejprve schválit adresný záměr pronajmout nebytový prostor č. 839/10 panu Bourjimu. 
 
Přílohy: A - podnikatelský záměr 
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Přijaté usnesení: 508/2018 - RM schvaluje záměr na pronájem nebytového prostoru č. 839/10 
o výměře 71,72 m

2
, umístěného v I. nadzemním podlaží bytového domu č. p. 839 - 

844 v ul. Bezručova čtvrť, který je součástí pozemku parc. č. 2125, vše v obci 
a k. ú. Kuřim, panu Alaa Edin Bourjimu, se sídlem nám. Osvobození 825/9, 664 34 
Kuřim, IČ 65311175, na dobu neurčitou s šestiměsíční výpovědní lhůtou, za 
nájemné ve výši 86 Kč/m

2
/měs. s roční valorizací + zálohy na služby, za účelem 

provozování rychlého občerstvení a rozvozu jídla. 
Hlasováno 
Pro: 3 (D. Sukalovský, D. Holman, L. Ambrož) Nepřítomni: 2 (J. Vlček, P. Ondrášek). 
 
 
 

5. Dohoda o převodu práv z územního rozhodnutí k akci ZŠ 
Jungmannova III. etapa – dopravní řešení 
(Předkladatel: PaedDr. David Holman, zpracovatel: Ing. Olga Hanáková) 
 
V rámci investiční akce „Město Kuřim - ZŠ Kuřim - vybudování nových výukových kapacit - III. etapa“ - 
dopravní řešení je i přeložení telefonního kabelu společnosti Česká telekomunikační infrastruktura a.s. 
(CETIN). S touto společností je podepsaná smlouva na realizaci překládky sítě elektronických 
komunikací. Realizace překládky je podmíněna uzavřením Dohody o převodu některých práv 
a povinností z rozhodnutí o umístění stavby. 
OI doporučuje radě města schválit tuto Dohodu o převodu některých práv a povinností z rozhodnutí 
o umístění stavby na investiční akci: „Město Kuřim - ZŠ Kuřim - vybudování nových výukových kapacit 
- III. etapa“ - dopravní řešení se společností Česká telekomunikační infrastruktura a.s. (CETIN), 
Olšanská 2681/6, 130 00 Praha 3 - Žižkov, IČO 04084063. 
 
Přílohy: A - dohoda o převodu práv 
 
Přijaté usnesení: 509/2018 - RM schvaluje uzavření Dohody o převodu některých práv a povinností 

z rozhodnutí o umístění stavby na investiční akci „Město Kuřim - ZŠ Kuřim - 
vybudování nových výukových kapacit - III. etapa“ - dopravní řešení se společností 
Česká telekomunikační infrastruktura a.s. (CETIN), Olšanská 2681/6, 130 00 
Praha 3 - Žižkov, IČ 04084063 z důvodu přeložení telefonního kabelu. 

Hlasováno 
Pro: 3 (D. Sukalovský, D. Holman, L. Ambrož) Nepřítomni: 2 (J. Vlček, P. Ondrášek). 
 
 
 

6. Zrušení zadávacího řízení 
(Předkladatel: Mgr. Ing. Drago Sukalovský, zpracovatel: Bc. Konečná Zuzana) 
 
Zadavatel Město Kuřim v souladu s interní směrnicí Rady města Kuřimi č. S4/2018/RM o Zadávání 
veřejných zakázek malého rozsahu zahájil zadávací řízení na zakázku "Zpomalovací polštáře v ul. 
U Stadionu, Kuřim". Bylo osloveno šest uchazečů a podklady k veřejnému řízení zadány na profil 
zadavatele. Z důvodu obdržení 0 podaných nabídek na realizaci nebylo možné provést hodnocení. 
Dle čl. VII. interní směrnice Rady města Kuřimi OI žádá o zrušení zadávacího řízení. OI předpokládá 
opětovné vyhlášení této veřejné zakázky počátkem roku 2019, který bude příhodnější pro budoucí 
realizaci. 
 
Přílohy: A - posouzení nabídek 
 
Diskuse: 
D. Holman – žádá odbor investiční, by do dalšího jednání rady města předložili novou výzvu. 
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Přijaté usnesení: 510/2018 - RM ruší v souladu s interní směrnicí Rady města Kuřimi č. S4/2018/RM 
o Zadávání veřejných zakázek malého rozsahu, zadávací řízení na veřejnou 
zakázku "Zpomalovací polštáře v ul. U Stadionu, Kuřim" z důvodu podání 0 
nabídek a po uplynutí lhůty pro podání nabídek není žádný účastník zadávacího 
řízení. 

Hlasováno 
Pro: 3 (D. Sukalovský, D. Holman, L. Ambrož) Nepřítomni: 2 (J. Vlček, P. Ondrášek). 
 
 
 

7. Vyčlenění z drobných investic - dva kusy veřejného osvětlení 
(Předkladatel: Mgr. Ing. Drago Sukalovský, zpracovatel: Michaela Juránková Hrbková) 
 
Odbor investiční předkládá Radě města Kuřim ke schválení vyčlenění částky 69.650 Kč z drobných 
investic na dva kusy svítidel GUIDA G3M-NR1-AN- solar včetně pohybových čidel a stožárů na ulici 
Na Zahrádkách v Kuřimi v oblasti parkoviště. 
 
Přijaté usnesení: 511/2018 - RM schvaluje vyčlenění částky 69.650 Kč z ORGu 1006 000 00 

drobných investic dva kusy svítidel GUIDA G3M-NR1-AN- solar včetně 
pohybových čidel a stožárů na ulici Na Zahrádkách v Kuřimi v oblasti parkoviště. 

Hlasováno 
Pro: 3 (D. Sukalovský, D. Holman, L. Ambrož) Nepřítomni: 2 (J. Vlček, P. Ondrášek). 
 
 
Na jednání se dostavil v 14:20 hod Ing. J. Vlček, MSc. - počet přítomných členů rady 4. 
 
 
 

8. Zápis komise stavební ze dne 24. 9. 2018 
(Předkladatel: Mgr. Ing. Drago Sukalovský, zpracovatel: Michaela Juránková Hrbková) 
 
Dne 24. 9. 2018 proběhlo jednání komise stavební Města Kuřimi. Na programu bylo projednání 
žádostí fyzických a právnických osob: 
 

1. Žádost o vydání souhlasu s výstavbou novostavby RD na ulici Zahradní 
2. Výstavba rodinného domu na p. č. 73/4 
3. RD KUŘIM - PŘÍSTAVBA - Rychlonožkova 
4. Žádost o stanovisko ke společnému povolení na akci: „ROZŠÍŘENÍ STÁVAJÍCÍHO 

PARKOVIŠTĚ WALTER“ 
5. Sauna 
6. Žádost o vyjádření k novostavbě rodinného domu Luční 
7. Různé 

 
Přílohy: A - zápis komise stavební 24. 9. 2018 
 
 
Na jednání se dostavil v 14:23 hod S. Bartoš - vedoucí odboru investičního. 
 
 
Diskuse: 
Bod č. 1 - schvaluje: 
PRO: 4. 
S. Bartoš - zkontroluje soulad s územním plánem. 
 
Bod č. 2 - schvaluje: 
PRO: 4. 
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Bod č. 3 - schvaluje: 
PRO: 4. 
 
Bod č. 4 - schvaluje: 
PRO: 4. 
 
Bod č. 5 - schvalujeme: 
PRO: 4. 
 
Bod č. 6 - schvaluje: 
PRO: 4. 
 
Přijaté usnesení: 512/2018 - RM bere na vědomí závěry z jednání komise stavební ze dne 24. 9. 

2018 a schvaluje body 1, 2, 3, 4, 5 a 6, dle zápisu v příloze. 
Hlasováno 
Pro: 4 (D. Sukalovský, D. Holman, L. Ambrož, J. Vlček) Nepřítomen: 1 (P. Ondrášek). 
 
 
 

9. Ředitelství silnic a dálnic ČR, státní příspěvková organizace - 
výpůjčka staveb - „I/43 Kuřim-Podlesí křižovatka“ 
(Předkladatel: Mgr. Ing. Drago Sukalovský, zpracovatel: Ing. Vladimíra Fidrmucová) 
 
V rámci veřejného zájmu efektivně a účelně využívat stavby na pozemcích ve vlastnictví Ředitelství 
silnic a dálnic ČR, státní příspěvková organizace (dále jen „ŘSD ČR“) v lokalitě křižovatky I/43 Kuřim 
- Podlesí,“- viz př. A, se město Kuřim a ŘSD ČR dohodly na uzavření smlouvy o výpůjčce na stavby: 

- chodníků, které jsou součástí pozemků parc. č. 3043/18 a parc. č. 3043/19 vše v k. ú. Kuřim - 
vizte př. B; 

- stavbu podchodu pod silnicí 1. třídy s názvem I/43, která je součástí pozemku parc. 
č. 3043/11 v k. ú. Kuřim, GP č. 3452-67/2017 odděleným jako nová (na katastru nemovitostí 
dosud nezapsaná) parc. 3043/21 v k. ú. Kuřim o vým. 39 m

2
 - dále jen „předmět výpůjčky“- 

vizte př. C. 
 

Na základě smlouvy o výpůjčce se bude město starat o předmět výpůjčky s péčí řádného hospodáře, 
bude provádět jeho běžnou údržbu zahrnující i opravy nezbytné pro zajištění funkčnosti a bezpečnosti 
předmětu výpůjčky a realizovat osvětlení podchodu na vlastní náklady. 
Smlouva o výpůjčce bude uzavřena na dobu 8 let. Návrh smlouvy předkládá OMP v př. D 
 
Přílohy: A - situace 

B - situace 
C - GP 
D - návrh smlouvy 

 
Přijaté usnesení: 513/2018 - RM schvaluje výpůjčku pozemků parc. č. 3043/18 a parc. č. 3043/19 

včetně staveb chodníků a části pozemku parc. č. 3043/11 o vým. 39 m
2
 včetně 

stavby podchodu dle přílohy, vše v k. ú. Kuřim od Ředitelství silnic a dálnic ČR, 
státní příspěvková organizace, se sídlem Na Pankráci 546/56, Praha 4, 
IČ 65993390, na dobu určitou osmi let. 

Hlasováno 
Pro: 4 (D. Sukalovský, D. Holman, L. Ambrož, J. Vlček) Nepřítomen: 1 (P. Ondrášek). 
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10. Expozice Štola - kupní smlouva 
(Předkladatel: Mgr. Ing. Drago Sukalovský, zpracovatel: Mgr. Ing. Drago Sukalovský) 
 
Pro připravovanou expozici o 2. světové válce ve štole na ulici Pod Zárubou je potřeba zakoupit 
nákresy tzv. einamannbunkru a kuželového výlomu štoly, které budou součástí výstavních panelů. 
Čtyři výkresy kuželového výlomu jsou v ceně 6.800 Kč, ostatní výkresy poskytne autor městu zdarma. 
Pro převzetí výkresů a možnost dalšího použití ze strany města je potřeba schválit kupní smlouvu, 
kterou předkládáme v příloze a žádáme radu města o schválení. 
 
Přílohy: A - kupní smlouva - štola výkresy 
 
Přijaté usnesení: 514/2018 - RM souhlasí s uzavřením kupní smlouvy na výkresy pro expozici Štola 

se Spolkem přátel československého opevnění Brno, s.r.o., IČ 25596772, se 
sídlem Luční 199, Hradčany, za cenu 6.800 Kč. 

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

11. Odměna ředitelům škol zřizovaných městem Kuřim za 
kalendářní rok 2018 
(Předkladatel: PaedDr. David Holman, zpracovatel: Mgr. Hana Němcová) 
 
Rada města Kuřimi se v roce 2005 usnesla, že odměnu ředitelům školských příspěvkových organizací 
bude přiznávat jednou ročně, a to koncem kalendářního roku. 
Z důvodu rovného přístupu byly vytvořeny pro všechny ředitele stejné oblasti hodnocení (drobné 
odchylky se týkají pouze specifických úkolů MŠ). Oblasti hodnocení schválila Rada města Kuřimi 
a jsou rozděleny do 5 okruhů (vizte příloha A). 
Hodnocení proběhlo na základě rozboru autoevaulace, a to formou osobních rozhovorů s řediteli, 
vedených místostarostou města a referentkou pro školství ve dnech 3. - 5. 10. 2018 (vizte příloha B 
a C). 
Závěry hodnocení: 
MŠZ: 
Ředitelka mateřské školy, Mgr. Lenka Slámová, pracuje v poměrně obtížných podmínkách mnoha 
detašovaných pracovišť (nejvíce v JMK), přičemž školu řídí z pohledu zřizovatele i hodnocení ČŠI 
velmi dobře. Navrhovaná odměna je xxxxxx Kč. 
ZŠJ: 
Ředitel školy, Mgr. Richard Mach, aktivně přistoupil k nápravě drobných nedostatků zjištěných ČŠI 
a zástupcem zřizovatele. Navrhovaná odměna xxxxxxx Kč zohledňuje kvalitní práci ředitele a je 
nepatrně snížena pro drobné rezervy, které ředitel uznává. 
ZŠT: 
Nová ředitelka školy, Mgr. Bc. Hana Kočevová, aktuálně řeší řadu problémů spojených s nástupem do 
funkce po odchodu ředitele Mgr. Stanislava Plchota. Aktivně přistupuje k nápravě dlouhodobě 
kritizovaných nedostatků ve vedení školy. Jako ocenění této aktivity je navržena motivační odměna 
xxxxxx Kč, a to i přesto, že hodnotíme poměrně krátké působení ve funkci (2,5 měsíce). 
 
Odměna ředitelům škol by měla ocenit jejich aktivitu a práci právě na specifických cílech vytýčených 
zřizovatelem školy. 
Odměna není nároková složka platu, ale má pro další práci motivační charakter. Odměna ředitelům 
není vyplácena z rozpočtu města, ale z rozpočtu příspěvkové organizace, nebo z jejího fondu odměn. 
 
Přílohy: A - oblasti hodnocení práce ředitelů škol 2018 

B - manažerské cíle 2018 
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Přijaté usnesení: 515/2018 - RM schvaluje ředitelce Mateřské školy Kuřim, Zborovská 887, okres 
Brno - venkov, příspěvkové organizace Mgr. Lence Slámové odměnu za 
kalendářní rok 2018 dle návrhu. 

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

11/1. Odměna ředitelům škol zřizovaných městem Kuřim za 
kalendářní rok 2018 
(Předkladatel: PaedDr. David Holman, zpracovatel: Mgr. Hana Němcová) 
 
Přílohy: A - manažerské cíle 2018 
 
Přijaté usnesení: 516/2018 - RM schvaluje řediteli Základní školy, Kuřim, Jungmannova 813, okres 

Brno - venkov, příspěvkové organizace Mgr. Richardu Machovi odměnu za 
kalendářní rok 2018 dle návrhu. 

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

11/2. Odměna ředitelům škol zřizovaných městem Kuřim za 
kalendářní rok 2018 
(Předkladatel: PaedDr. David Holman, zpracovatel: Mgr. Hana Němcová) 
 
Přijaté usnesení: 517/2018 - RM schvaluje ředitelce Základní školy Kuřim, Tyršova 1255, okres 

Brno - venkov, příspěvkové organizace Mgr. Bc. Haně Kočevové odměnu dle 
návrhu. 

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

12. Souhlas s umístěním sídla společnosti 
(Předkladatel: Mgr. Ing. Drago Sukalovský, zpracovatel: Alena Janoušková) 
 
Dne 8. 10. 2018 požádal pan Roman Štěpánek, trvale bytem xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 664 34 Kuřim 
o souhlas s umístěním sídla nově zakládané právnické osoby Bug´s Way s.r.o. v bytě č. 8, umístěném 
v podkroví bytového domu č. p. 1122, 1123, 1124, na ulici Bezručova čtvrť v Kuřimi, jehož je 
nájemcem. 
Dle sdělení pana Štěpánka bude předmětem podnikání zakládané obchodní společnosti chov hmyzu 
a výroba potravin z hmyzu pro lidskou spotřebu. Podnikání se bude odehrávat mimo byt a nijak tedy 
nenaruší soukromí a klid ostatních obyvatel domu. 
 
Přijaté usnesení: 518/2018 - RM uděluje souhlas s umístěním sídla nově zakládané právnické 

osoby Bug´s way s.r.o., v domě č. p. 1123/50 na ulici Bezručova čtvrť v Kuřimi. 
Hlasováno 
Pro: 4 (D. Sukalovský, D. Holman, L. Ambrož, J. Vlček) Nepřítomen: 1 (P. Ondrášek). 
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13. Provozní řád hřiště v areálu ZŠ Tyršova, Kuřim 
(Předkladatel: PaedDr. David Holman, zpracovatel: PaedDr. David Holman) 
 
Předkládám Radě města Kuřimi ke schválení provozní řád multifunkčního hřiště ZŠ Tyršova, Kuřim, 
kterým se upravují podmínky provozu tak, aby se provozní řád nemusel měnit při každé další změně 
na pozici správce hřiště, a aby byl explicitně zakázán vstup na hřiště mimo provozní dobu. 
 
Přílohy: A - provozní řád ZŠT 
 
Přijaté usnesení: 519/2018 - RM schvaluje Provozní řád multifunkčního hřiště v areálu ZŠ Tyršova, 

Kuřim. 
Hlasováno 
Pro: 4 (D. Sukalovský, D. Holman, L. Ambrož, J. Vlček) Nepřítomen: 1 (P. Ondrášek). 
 
 
 

14. Interiér kanceláří č. 207 – 209, 309, 318 radnice Kuřim - komise 
(Předkladatel: Mgr. Ing. Drago Sukalovský, zpracovatel: Ing. Renata Havlová) 
 
V souvislosti s veřejnou zakázkou „Interiér kanceláří č. 207-209, 309, 318 radnice Kuřim“. 
OI doporučuje jmenovat komisi pro posouzení a hodnocení nabídek, která bude zároveň plnit funkci 
komise pro otevírání obálek s nabídkami, v následujícím složení. 
 
Návrh členů hodnoticí komise:  Návrh náhradníků hodnoticí komise: 
1. Mgr. Ing. D. Sukalovský 1. PaedDr. David Holman 
2. Ing. Karel Torn, CSc. 2. Hana Koláčková   
3. Stanislav Bartoš 3. Ing. Dagmar Ševčíková 
4. Ing. Renata Havlová 4. Mgr. Dagmar Montagová 
5. Ing. Rostislav Hanák 5. Ing. Miluše Macková 
 
 
Z jednání se vzdálil v 14:40 hod D. Holman - počet přítomných členů rady 3. 
 
 
Přijaté usnesení: 520/2018 - RM jmenuje komisi pro posouzení a hodnocení nabídek, která bude 

zároveň plnit funkci komise pro otevírání obálek s nabídkami pro veřejnou zakázku 
s názvem „Interiér kanceláří č. 207-209, 309, 318 radnice Kuřim". 

Hlasováno 
Pro: 3 (D. Sukalovský, L. Ambrož, J. Vlček) Nepřítomni: 2 (P. Ondrášek, D. Holman). 
 
 
 

15. Oprava kotelny MŠ Zborovská 887/5, Kuřim - vyhodnocení VŘ – 
zrušení usnesení  
(Předkladatel: PaedDr. David Holman, zpracovatel Ing. Renata Havlová) 
 
Název (předmět) zakázky:  „Oprava kotelny MŠ Zborovská 887/5, Kuřim“ 
Evidenční číslo v knize zakázek: 3/2018 
Zajišťující odbor (ZO): OI 
 
Dne 26. 9. 2018 bylo na radě města schváleno usnesením číslo 498/2018 - uzavření smlouvy o dílo se 
společností CERGOMONT s.r.o., Sukova 1052/6, 678 01 Blansko, IČ 46993223 v celkové hodnotě 
603.591,56 Kč vč. DPH. 
 
Dne 1. 10. 2018 bylo provedeno místní šetření za účasti dvou zástupců firmy CERGOMONT s.r.o. 
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V zadávací dokumentaci výběrového řízení byly navrženy nové kotle značky IESSMANN Vitodens 
200-W B2HA 60 kW. 
Zadavatel uvedl shodně ve výkazu výměr i ve výzvě následující: Je-li v zadávací dokumentaci 
definován konkrétní výrobek nebo technologie, má se za to, že je tím definován minimální požadovaný 
standard a v nabídce může být nahrazen i výrobkem či technologií srovnatelnou, nebo lepší. 
V souladu s tímto společnost CERGOMONT s.r.o. při zpracování cenové nabídky uvažovala kotle 
BAXI. Zároveň nás emailem upozornila, že pokud budeme trvat na kotlech od výrobce Viessmann, 
nemohou přistoupit k podpisu smlouvy o dílo a z výběrového řízení budou nuceni odstoupit. 
Dle našeho názoru a také názoru projektanta nelze kvalitu italských kotlů Baxi srovnávat s kvalitou 
německých kotlů Viessmann. Projektant jako srovnatelné uvedl německé kotle Dietrich. 
CERGOMONT s.r.o. je schopen kotle Viessmann dodat s navýšenou cenou o 200.000 Kč. 
Druhý v pořadí uchazečů AGO-TOP, s.r.o., Palackého 212/32, Šlapanice 664 51, IČ 25561057 
s nabídkou 659.805 Kč bez DPH (tj. 798.364 Kč vč. DPH) potvrdil, že dodá kotle Viessmann. 
Vzhledem k dané situaci doporučujeme Radě města Kuřimi uzavření smlouvy o dílo se společností 
AGO-TOP, s.r.o., Palackého 212/32, Šlapanice 664 51, IČ 25561057, která se umístila na druhém 
místě ve výběrovém řízení „Oprava kotelny MŠ Zborovská 887/5, Kuřim“ s cenovou nabídkou 
659.805 Kč bez DPH (tj. 798.364 Kč vč. DPH). 
 
Přijaté usnesení: 521/2018 - RM ruší usnesení č. 498/2018 ze dne 26. 9. 2018 ve věci výběru 

zhotovitele zakázky „Oprava kotelny MŠ Zborovská 887/5, Kuřim“. 
Hlasováno 
Pro: 3 (D. Sukalovský, L. Ambrož, J. Vlček) Nepřítomni: 2 (P. Ondrášek, D. Holman). 
 
 
 

15/1. Oprava kotelny MŠ Zborovská 887/5, Kuřim - vyhodnocení VŘ 
(Předkladatel: PaedDr. David Holman, zpracovatel Ing. Renata Havlová) 
 
Přijaté usnesení: 522/2018 - RM schvaluje uzavření smlouvy o dílo se společností AGO-TOP, s.r.o., 

Palackého 212/32, Šlapanice 664 51, IČ 25561057, která se umístila na druhém 
místě ve výběrovém řízení „Oprava kotelny MŠ Zborovská 887/5, Kuřim“ 
s cenovou nabídkou 659.805 Kč bez DPH (tj. 798.364 Kč vč. DPH) a schvaluje 
změnu termínu dokončení díla do 7. 11. 2018. 

Hlasováno 
Pro: 3 (D. Sukalovský, L. Ambrož, J. Vlček) Nepřítomni: 2 (P. Ondrášek, D. Holman). 
 
 
 

18. Reciproční úhrada startovného pro běžce z partnerského města 
Niepolomice 
(Předkladatel: PaedDr. David Holman, zpracovatel: PaedDr. David Holman) 
 
Dne 13. října 2018 se běžeckého závodu v polských Niepolomicích 4REST RUN zúčastnili čtyři běžci 
z Kuřimi. Bylo jim poskytnuto veškeré zázemí včetně ubytování, stravování a startovného. Na základě 
vzájemné spolupráce mezi městem Kuřim a partnerským městem Niepolomice bylo pozváno 6 běžců 
z tohoto města na běžecký závod "Vokolo priglu", který se koná dne 13. 10. 2018. Navrhuji proto Radě 
města Kuřimi, aby bylo těmto závodníkům zaplaceno startovné, které činní 1.000 Kč/osobu. 
 
Přijaté usnesení: 523/2018 - RM schvaluje reciproční úhradu startovného pro běžce z partnerského 

města Niepolomice na závod Vokolo prýglu 2018 v celkové ceně 6.000 Kč. 
Hlasováno 
Pro: 3 (D. Sukalovský, L. Ambrož, J. Vlček) Nepřítomni: 2 (P. Ondrášek, D. Holman). 
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16. Úprava projektu modernizace ZŠ Tyršova 
(Předkladatel: PaedDr. David Holman, zpracovatel: PaedDr. David Holman) 
 
Zastupitelstvo města schválilo dne 23. 1. 2018 realizaci investiční akce, jejímž předmětem je mj. 
rozšíření prostoru stávající učebny výtvarné výchovy o část sousední chodby a vytvoření tak nové 
odborné učebny- řemeslné dílny, přístavby nového výtahu v prostoru vnitřního atria a vybudování 
bezbariérového WC ve 3. patře objektu ZŠ Tyršova, výměna stávajících podhledů ve společných 
prostorách 1.NP. Dále bude v rámci investiční akce provedena modernizace učebny ICT/jazyků 
vybavením digitální technologií a novou výpočetní technikou. Bude zřízena nová učebna jazyků, 
obnovena učebna přírodopisu včetně pořízení výukových pomůcek a modernizován přírodopisný 
a jazykový kabinet. Součástí investice bude i zajištění vnitřní konektivity školy a připojení k internetu. 
Připravována je i výměna stávajících podhledů ve společných prostorách 1.NP (tato část bez dotace). 
Prostřednictvím administrátora byla podána dne 5. 3. 2018 na tento projekt žádost o dotaci v rámci 
programu IROP, výzvy č. 24 ITI Infrastruktura pro vzdělávání (ZŠ) II (mimo Brno) a následně byly 
doplněny poslední dokumenty potřebné k vydání Registrace akce. Předpokládaná výše dotace činí 
10.584.758,70 Kč. 
 
V souvislosti s požadavkem nové ředitelky školy ZŠ Tyršova, Mgr. Kočevové, předkládám návrh na 
úpravu projektu a příslušné dokumentace pro zajištění dotace (ITI /IROP), který spočívá v ponechání 
učebny výtvarné výchovy (dále jen VV) svému původnímu účelu, a to v původním, plně vyhovujícím 
stavu (bez stavebních úprav), tj. ve vypuštění sdílené učebny VV a pracovního vyučování (dále jen 
PV) z projektu. Připomínám, že na učebnu VV nelze čerpat dotaci, přičemž právě podmínka dotace 
byla spojena s rozhodováním ZM v této věci. 
 
S příchodem nové ředitelky školy, je zde i nová představa o vedení školy, rozmístění učeben a jejich 
využití. K tomu je vhodné přihlédnout. Předkládaný návrh je výsledkem jednání s ředitelkou školy. 
 
Současně s touto změnou RM vyjadřuje souhlas i s přemístěním učebny PV ze škol. budovy na ul. 
Komenského do uvolněné učebny v 1. NP ZŠ Tyršova. Tak bude odpovídajícím způsobem zajištěno 
kvalitní zázemí pro výuku VV a PV, aniž by byly nutné stavební úpravy a čerpání dotací na tuto část 
projektu. Pouze je nyní nutné rozšířit zadání stropních obkladů v chodbě právě o tu část, která se 
původně měla stát součástí učebny a nyní zůstane chodbou. Na tyto práce se ovšem dotace 
nevztahovala. Ostatní zůstává beze změn. 
 
Přílohy: A - situace 

B - situace 
C - situace 

 
 
Na jednání se v 14:55 hod vrátil D. Holman – počet přítomných členů rady 4. 
 
 
Diskuse: 
D. Holman – musíme zjistit názor CRR. 
S. Bartoš - bylo by lépe, kdybychom na ZŠ Tyršova dotaci na pracovnu zachovali a vybavení 
pracovny ze ZŠ Komenského přemístili na ZŠ Jungmannova, protože pan ředitel Mach tvrdí, že má 
vybavení málo. 
 
Návrh usnesení: RM souhlasí se změnou v řešení učebny VV/PV v 1. NP ZŠ Tyršova v rámci 

investiční akce "Vybudování odborných učeben na Základní škole Kuřim, Tyršova 
1225" dle zápisu. 

O tomto návrhu usnesení nebylo hlasováno. 
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17. Energetický management - EnergyBroker 
(Předkladatel: PaedDr. David Holman, zpracovatel: PaedDr. David Holman) 
 
Energetický management je soubor opatření, jejichž cílem je efektivní řízení a snižování spotřeby 
energie. Předkládám Radě města Kuřimi k projednání návrh na zavedení služby portálu EnergyBroker 
od společnosti ENSYTRA, který by měl přispět k optimalizaci nákupu energií i plnění povinností 
řádného hospodáře při správě a nakládání se svěřeným majetkem.  
V letošním roce jsme zintenzivnili kontrolní činnost v této oblasti, a ta ukázala na řadu rezerv. Jak 
v efektivním využívání investic do oblasti energetiky, tak v přehledu o povinnostech i možnostech 
efektivnější správy. 
Proběhla řada jednání s potencionálními dodavateli různých systémů energetického managementu. 
V příloze tohoto materiálu naleznete zprávu z prezentace fungování této služby na radnici 
v Prostějově. Prezentace se zúčastnili za KÚ Marek Svoboda, za OMP paní Veselovská a za OI 
externí spolupracovník pro oblast energetiky, Ing. Krpec. 
Na základě hodnocení závěrů všech jednání a ověření fungování této služby v praxi příslušnými 
pracovníky MěÚ (zástupci IT, OMP, OI) předkládám návrh na uzavření smlouvy, která by nám 
umožnila zatím na dobu 10 měsíců ověřit v praxi nabízené výhody. 
Plně si uvědomuji, že velice záleží i na schopnosti příslušných pracovníků MěÚ, příp. externích 
spolupracovníků, porozumět a racionálně využívat výhod, které toto řešení nabízí. Věřím však, že 
tento krok je krokem správným směrem. Cena této služby je 9.000 Kč /měsíc (tj. 90 tis. Kč celkem) 
bez DPH. 
Ačkoliv lze tuto smlouvu v souladu se směrnicí RM o zadávání veřejných zakázek malého rozsahu 
chápat jako veřejnou zakázku v kategorii č. II (do 200 tis. Kč bez DPH), kterou schvaluje příslušný 
vedoucí odboru (ORG Technická pomoc), považuji za vhodné její projednání i v radě města. 
 
Přínos systému správy energetického managementu prostřednictvím portálu EnergyBroker: 

· aktuální přehled všech odběrných míst: elektřina, zemní plyn, teplo a voda (spotřeby, náklady, 
průměrné ceny, atd.), 

· sledování a vyhodnocování skutečné energetické náročnosti budov, 
· plnění povinností veřejného zadavatele - vyčíslení skutečně uhrazených nákladů na energie 

za plnění veřejné zakázky, 
· průběžná optimalizace distribuční nákladů - distribučních sazeb a velikosti hlavních jističů, 

příp. rezervovaných kapacit 
· sledování vývoje cen elektřiny a zemního plynu na energetických burzách, 
· zasílání reportů výsledků obchodování (závěrečná cena, nejlepší nabídka, spotová cena) 

prostřednictvím e-mailu, SMS  zasílání reportů postupných nákupů, 
· realizace risk managementu nákupu prostřednictvím EMA - (exponenciální klouzavý průměr) - 

kladení důrazu na nejnovější hodnoty cen energií a reagování na nedávné cenové změny. 
· vyhodnocení dosažení cílových hodnot pro jednotlivé energetické cíle budovy pomocí 

ukazatelů energetické náročnosti (EnPI), 
· správa a evidence veřejného osvětlení, 
· vedení záznamů o spotřebičích (datum uvedení do provozu, monitoring provádění kontrol 

apod.), 
· jednoduchý přehled povinností vyplývající ze zákona č. 406/2000 Sb., o hospodaření energií, 

v platném znění, potažmo z vyhlášky č. 480/2012 Sb., o energetickém auditu a energetickém 
posudku (zpracování PENB, auditů, posudků apod.), 

· je ideálním podpůrným nástrojem při implementaci normy ČSN EN ISO 50001 - Systémy 
managementu hospodaření s energií, 

· porovnání produkce CO2 a dalších emisních faktorů (NOx, polétavý prach, CxHy - dle 
požadavku uživatele aplikace), 

· lze využít pro splnění podmínka provádění energetického managementu v případě dotace 
z Operačního programu Životní prostředí 2014-2020 např. na zateplení budov, výměnu oken 
apod. 

 
Přílohy: A - licenční smlouva 

B - příloha č. 1 smlouvy 
C - zpráva z prezentace služby v praxi 
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D - reference 
E - nabídka licence 

 
Diskuse: 
K. Torn - co nám to za 90 tisíc Kč přinese? 
D. Holman – přínosem bude aktuální sledování a vyhodnocení energetických nákladů, spotřeby 
energií apod. 
S. Bartoš - potřebujeme, aby „správci“ objektů například 1x za měsíc dodali údaje potřebné pro 
zadání do softwaru. 
K. Torn - v současné chvíli nemáme referenta, který by se tomuto mohl věnovat tak, aby to pro nás 
bylo přínosem. 
D. Holman – předložený materiál stahuje z jednání a předloží ho do dalšího jednání rady města. 
 
Návrh usnesení: RM schvaluje uzavření licenční smlouvy se společností ENSYTRA s.r.o., náměstí 

Svobody 931/22, Mohelnice, IČ 28582136, na služby spočívající v přístupu 
k webové aplikaci EnergyBroker a zajištění jejího servisu na dobu určitou od 1. 12. 
2018 do 30. 9. 2019 za cenu 90.000 Kč bez DPH. 

O tomto návrhu usnesení nebylo hlasováno. 
 
 
 
 
Starosta ukončil jednání RM v 15:07 hod. 
 
 
 
 
 
 
 
 
Mgr. Ing. Drago Sukalovský PaedDr. David Holman 
starosta města místostarosta města 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ověřovatel zápisu: Mgr. Ladislav Ambrož 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
V Kuřimi dne 10. 10. 2018 
 
Zapsala: Petra Glosová 
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Materiály: 
1 Plnění usnesení Rady města Kuřimi ke dni 3. 10. 2018 
 1A - Plnění usnesení RM 
2 Česká telekomunikační infrastruktura a.s. – zřízení služebnosti inženýrské sítě pro 

stavbu „11010-077363 MIMO4x4_O2_M8_B_BOYKP_OK“ 
 2A - situace 
 2B - návrh smlouvy 
3 Služebnosti inženýrské sítě pro stavbu „I/43 Kuřim-Podlesí křižovatka“ 
 3A - situace 
 3B - geometrický plán 
 3C - geometrický plán 
 3D - návrh smlouvy 
 3E - návrh smlouvy 
3/1 Služebnosti inženýrské sítě pro stavbu „I/43 Kuřim-Podlesí křižovatka“ 
4 Alaa Edin Bourji, Kuřim – záměr na pronájem nebytového prostoru č. 839/10 ul. 

Bezručova čtvrť, Kuřim 
 4A - Podnikatelský záměr 
5 Dohoda o převodu práv z územního rozhodnutí k akci ZŠ Jungmannova III. etapa – 

dopravní řešení 
 5A - dohoda o převodu práv z ÚR CETIN ZŠJ III. etapa 
6 Zrušení zadávacího řízení 
 6A - zpráva o posouzení nabídek 
7 Vyčlenění z drobných investic - dva kusy veřejného osvětlení 
8 Zápis komise stavební ze dne 24. 9. 2018 
 8A - zápis komise stavební 24. 9. 2018 
9 Ředitelství silnic a dálnic ČR, státní příspěvková organizace - výpůjčka staveb - „I/43 

Kuřim-Podlesí křižovatka“ 
 9A - situace 
 9B - situace 
 9C - GP 
 9D - návrh smlouvy 
10 Expozice Štola - kupní smlouva 
 10A - kupní smlouva - štola výkresy 
11 Odměna ředitelům škol zřizovaných městem Kuřim za kalendářní rok 2018 
 11A - oblasti hodnocení práce ředitelů škol 2018 
 11B - manažerské cíle 2018 
11/1 Odměna ředitelům škol zřizovaných městem Kuřim za kalendářní rok 2018 
 11/1A - manažerské cíle 2018 
11/2 Odměna ředitelům škol zřizovaných městem Kuřim za kalendářní rok 2018 
12 Souhlas s umístěním sídla společnosti 
13 Provozní řád hřiště v areálu ZŠ Tyršova, Kuřim 
 13A - provozní řád ZŠT 
14 Interiér kanceláří č. 207 – 209, 309, 318 radnice Kuřim - komise 
15 Oprava kotelny MŠ Zborovská 887/5, Kuřim - vyhodnocení VŘ – zrušení usnesení  
15/1 Oprava kotelny MŠ Zborovská 887/5, Kuřim - vyhodnocení VŘ 
16 Úprava projektu modernizace ZŠ Tyršova  
 16A - situace 
 16B - situace 
 16C - situace 
17 Energetický management - EnergyBroker 
 17A - licenční smlouva 
 17B - příloha č. 1 smlouvy 
 17C - zpráva z prezentace služby v praxi 
 17D - reference 
 17E - nabídka licence 
18 Reciproční úhrada startovného pro běžce z partnerského města Niepolomice 


