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Z á p i s 
 

ze schůze Rady města Kuřimi č. 1/2019 konané dne 16. 1. 2019 
 
Přítomni: 
Mgr. Ing. Drago Sukalovský – starosta 
Ing. Petr Ondrášek, Ing. Jan Vlček, MSc., Mgr. Ladislav Ambrož, Ing. Milan Vlk - členové rady 
města. 
 
 
Ing. Karel Torn, CSc. - tajemník úřadu. 
 
 
Ověřovatel zápisu: Mgr. L. Ambrož. 
 
 
Starosta zahájil zasedání RM v 14:00 hodin, úvodem bylo přítomno 5 členů RM, tedy nadpoloviční 
většina. RM je usnášeníschopná. 
 
 
Program: 
 

1 Plnění usnesení Rady města Kuřimi ke dni 9. 1. 2019 

2 Rozdělení kompetencí Rady města Kuřimi 

3 K&K Royal Gastro s.r.o. – žádost o pronájem pozemku (zahrádka restaurace Tylion) 

4 Pan Shahbazyan – žádost o pronájem části pozemku za účelem umístění stánku 
s pečivem 

5 RAPO – žádost o dodatečný souhlas s rekonstrukcí interiéru 

5/1 RAPO – žádost o dodatečný souhlas s rekonstrukcí interiéru 

6 Manž. Rastislav a Petra Slatkovští, Kuřim - splátkový kalendář 

7 Nebytový prostor č. 839/10, Kuřim – záměr 

8 VINUAR group s.r.o., Kuřim – výpůjčka části pozemku 

9 Zahájení zadávacího řízení „Město Kuřim - ZŠ Kuřim - vybudování nových výukových 
kapacit - III. etapa – dopravní řešení“ 

10 Nové vyhrazené parkovací místo pro ZTP 

11 Poskytnutí daru 

12 Zápis z 1. jednání komise školské 

13 Odpisový plán dlouhodobého majetku CSS Kuřim na rok 2019 

14 Vyřazení majetku Centra sociálních služeb Kuřim 

15 Dohoda o ukončení nájemní smlouvy - Střelnice 

15/1 Dohoda o ukončení nájemní smlouvy - Střelnice 

16 Smlouva o zpracování osobních údajů - INVESTSERVIS RK s.r.o. 

17 Smlouva o zpracování osobních údajů - Správa bytů Kuřim s.r.o. 

18 Žádost o souhlas s vyřazením nepotřebného majetku MŠ Zborovská 

19 Jaromír Svítil, Kuřim – přidělení bytu, nájemní smlouva 
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20 Rozpočtové opatření č. 16 

21 Různé 

 
 
 

1. Plnění usnesení Rady města Kuřimi ke dni 9. 1. 2019 
(Předkladatel: Mgr. Ing. Drago Sukalovský, zpracovatel: Petra Glosová) 
 
Zůstávají nesplněna usnesení, jejíž naplnění závisí na spolupráci s druhou stranou. 
 
Odbor investiční žádá o prodloužení termínů plnění usnesení: 
 
č. 26/2018 
Důvodová zpráva: 
Z počátku nebylo možné sehnat zhotovitele, později se nedalo realizovat kvůli počasí. 
Z tohoto důvodu OI žádá o prodloužení termínu plnění do 31. 12. 2019. 
 
č. 524/2018 
Důvodová zpráva: 
smlouva bude podepsána cca v lednu. 
Z tohoto důvodu OI žádá o prodloužení termínu plnění usnesení do 28. 2. 2019. 
 
Odbor majetkoprávní žádá o prodloužení termínů plnění usnesení 
 
č. 598/2011 
Důvodová zpráva: 
odkoupení části pozemku parc. č. 1199 v k. ú. Kuřim, na kterém město Kuřim postavilo komunikaci 
v ul. Dr. Vališe je možné teprve po rekonstrukci nádraží a vybudování protihlukových stěn. Tato stavba 
byla ze strany SŽDC dokončena koncem října minulého roku. Doposud nemáme zprávu, že by stavba 
byla zkolaudována. 
S ohledem na obtížnost vypořádání pozemku se SŽDC (schvaluje vláda ČR) navrhujeme prodloužit 
termín do konce roku 2020. 
Z tohoto důvodu OMP a OI žádá o prodloužení termínu plnění usnesení do 31. 12. 2020. 
 
č. 75/2012 
Důvodová zpráva: 
věcné břemeno mezi společností JMP Net, s.r.o. a městem Kuřim bude zprostředkovaně vyřizovat 
investor stavby „I/43 Kuřim - Podlesí, křižovatka“ - tj. Ředitelství silnic a dálnic ČR (dále jen „ŘSD“). Po 
mnoha urgencích OMP zadalo ŘSD majetkoprávní vypořádání stavby společnosti KVADRANT, s.r.o. 
Dle sdělení této společnosti se ŘSD a JMP Net, s.r.o. doposud nedohodli znění smlouvy o zřízení 
věcného břemene. 
Z tohoto důvodu OMP žádá o prodloužení termínu plnění usnesení do 31. 12. 2019. 
 
č. 751/2013 
Důvodová zpráva: 
dle sdělení Ing. Kazimíra Horáka ze Správy železniční dopravní cesty, státní organizace (SŽDC) byla 
stavba „Rekonstrukce koleje č. 2 Brno - Královo Pole - Kuřim“ ukončena se zpožděním. Nyní OMP 
projednává se SŽDC znění smlouvy o zřízení věcného břemene. 
Z tohoto důvodu OMP žádá o prodloužení termínu plnění usnesení do 31. 7. 2019. 
 
č. 540/2015 
Důvodová zpráva: 
společnost SmartZone s.r.o. (nástupce společnosti Slévárna Kuřim, a.s.) předložila OMP geometrický 
plán na zřízení věcného břemene, který je v rozporu s budoucí smlouvou o zřízení věcného břemene. 
Smlouva je tedy ve fázi projednávání. 
Z tohoto důvodu OMP žádá o prodloužení termínu plnění usnesení do 31. 12. 2019. 
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č. 263/2016 
Důvodová zpráva: 
oprávněný z věcného břemene předložil v prosinci 2018 OMP geometrický plán. Smlouva je tedy ve 
fázi projednávání. 
Z tohoto důvodu OMP žádá o prodloužení termínu plnění usnesení do 31. 7. 2019. 
 
č. 369/2017 
Důvodová zpráva: 
město Kuřim je investorem stavby splaškové kanalizační přípojky na ul. Svatopluka Čecha. Jedná se 
o kanalizační přípojku pro Centrum technických služeb Kuřim, s.r.o. Město Kuřim stavbu prozatím 
odložilo. 
Z tohoto důvodu OMP žádá o prodloužení termínu plnění usnesení do 31. 12. 2021. 
 
č. 258/2018 
Důvodová zpráva 
smlouva o bezúplatném převodu je ve fázi projednávání. 
Z tohoto důvodu OMP žádá o prodloužení termínu plnění usnesení do 30. 6. 2019. 
 
č. 565/2018 
Důvodová zpráva: 
čekáme na podpis protistrany. 
Z tohoto důvodu OMP žádá o prodloužení termínu plnění usnesení do 31. 3. 2019. 
 
Přílohy: A - plnění usnesení RM 
 
Přijaté usnesení: 1/2019 - RM bere na vědomí plnění usnesení Rady města Kuřimi ke dni 9. 1. 2019 

a prodlužuje termín plnění usnesení č. 26/2018 do 31. 12. 2019, č. 524/2018 do 
28. 2. 2019, č. 598/2011 do 31. 12. 2020, č. 75/2012 do 31. 12. 2019, č. 751/2013 
do 31. 7. 2019, č. 540/2015 do 31. 12. 2019, č. 263/2016 do 31. 7. 2019, 
č. 369/2017 do 31. 12. 2021, č. 258/2018 do 30. 6. 2019, č. 565/2018 do 31. 3. 
2019. 

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

2. Rozdělení kompetencí Rady města Kuřimi 
(Předkladatel: Ing. Petr Ondrášek, zpracovatel: Ing. Karel Torn CSc.) 
 
Přijaté usnesení: 2/2019 - RM schvaluje ve smyslu zákona č. 128/2000 Sb., o obcích rozdělení 

následujících oblastí působnosti: - starosty Mgr. Ing. Drago Sukalovského - oblast 
dopravy a rekonstrukce uličního prostoru a komunikací, kultury a sociální oblast, 
vše včetně investičních akcí, dále oblast rozpočtu, majetkoprávního hospodaření, 
územního plánování a rozvoje města, oblast lidských zdrojů a interního auditu, 
oblast vnějších vztahů. 
- 1. místostarosty Ing. Petra Ondráška - oblast životního prostředí, školství, 
mládeže a sportu, vše včetně souvisejících investičních akcí, dále informační 
technologie, transparentnost, oblast strategického plánování a spolupráce 
s partnerskými městy. 
- místostarosty Ing. Jana Vlčka MSc. - oblast energetiky, vodovodů, kanalizací, vše 
včetně souvisejících investic a finanční kontroling. 

Hlasováno 
Pro: 4 (P. Ondrášek, J. Vlček, L. Ambrož, M. Vlk)  Zdržel se: 1 (D. Sukalovský). 
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Na jednání se dostavila Mgr. J. Viktorinová - vedoucí odboru majetkoprávního. 
 
 
 

3. K&K Royal Gastro s.r.o. – žádost o pronájem pozemku (zahrádka 
restaurace Tylion) 
(Předkladatel: Mgr. Ing. Drago Sukalovský, zpracovatel: Ester Veselovská, DiS.) 
 
Pan Zdeněk Scholz, vlastník objektu občanské vybavenosti č. p. 1017 na ul. Legionářská, ve kterém je 
provozována restaurace „Tylion“ uzavřel s panem Jiřím Koliášem, jednatelem společnosti K&K Royal 
Gastro s.r.o., se sídlem Legionářská 1017/80, 664 34 Kuřim, IČ 07444206, nájemní smlouvu na 
uvedenou restauraci. 
Pan Koliáš požádal město Kuřim o pronájem části pozemku parc. č. 2108/1 v k. ú. Kuřim o výměře 25 
m

2
, za účelem provozování letní zahrádky u restaurace „Tylion“ - vizte př. A. 

OMP doporučil předmětný pozemek pronajmout ve stejném režimu, jako byl užíván dřívějším 
nájemcem paní Bartoňovou, provozovatelkou restaurace „Taverna Casa Mia“, tj. uzavřít nájemní 
smlouvu na dobu neurčitou s tříměsíční výpovědní lhůtou, za nájemné ve výši 313 Kč/m

2
/rok s roční 

valorizací. Toto nájemné již bylo valorizováno předpokládanou inflací za rok 2018. 
RM dne 19. 12. 2018 projednala a schválila usnesení č. 632/2018: 
RM schvaluje záměr na pronájem části pozemku parc. č. 2108/1 v k. ú. Kuřim o výměře 25 m

2
 za 

účelem využití jako letní zahrádky společnosti K&K Royal Gastro s.r.o., se sídlem Legionářská 
1017/80, 664 34 Kuřim, IČ 07444206 zastoupené jednatelem panem Jiřím Koliášem, na dobu 
neurčitou s tříměsíční výpovědní lhůtou, za nájemné ve výši 313 Kč/m

2
/rok od 1. 2. 2019 s roční 

valorizací. 
Záměr byl v souladu se zákonem o obcích po dobu 15 dnů zveřejněn - bez připomínek. 
OMP předkládá RM návrh smlouvy o nájmu - vizte příloha B. 
 
Přílohy: A - situace 

B - smlouva 
 
Přijaté usnesení: 3/2019 - RM schvaluje pronájem části pozemku parc. č. 2108/1 v k. ú. Kuřim 

o výměře 25 m
2
 za účelem využití jako letní zahrádky společnosti K&K Royal 

Gastro s.r.o., se sídlem Legionářská 1017/80, 664 34 Kuřim, IČ 07444206 
zastoupené jednatelem panem Jiřím Koliášem, na dobu neurčitou s tříměsíční 
výpovědní lhůtou od 1. 2. 2019, za nájemné ve výši 313 Kč/m

2
/rok s roční 

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

4. Pan Shahbazyan – žádost o pronájem části pozemku za účelem 
umístění stánku s pečivem 
(Předkladatel: Mgr. Ing. Drago Sukalovský, zpracovatel: Ester Veselovská, DiS.) 
 
Město Kuřim je vlastníkem pozemku parc. č. 289/1 v k. ú. Kuřim z boční strany obchodního domu 
Albert. Pan Armen Shahbazyan požádal město Kuřim o pronájem části výše uvedeného pozemku 
o výměře 10 m

2 
(vizte příloha A) pro umístění stánku s čerstvým pečivem firmy „Kulhánek a Drápal“. 

Stánek by využíval napojení na elektřinu z městského rozvaděče (na místě, kde stával mlékomat). 
Pan Shahbazyan již dva stánky s pečivem provozuje v Brně. 
 
OMP doporučuje předmětný pozemek pronajmout za cenu 150 Kč/m

2
/měsíc, tj. 1.500 Kč/měsíc, tedy 

18.000 Kč/rok + vyúčtování elektřiny 2x za rok (k 30. 6. a k 31. 12.). 
Město Kuřim pronajímá obchodní prostory např. v ulici Bezručova čtvrť /nám. Osvobození za cenu 
87 Kč/m

2
/měsíc. Obchodní prostor i zázemí jsou pronajímány za stejnou cenu. Vzhledem k tomu, že 
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se jedná o pozemek v obchodní zóně „nám. 1. května“ a nájemce bude hradit nájemné výhradně za 
prodejní prostor, doporučuje OMP nájemné ve výši 150 Kč/m

2
/měsíc s valorizací. 

 
V souladu se zákonem o obcích je potřeba před schválením nájemní smlouvy nejprve zveřejnit záměr 
na pronájem předmětného pozemku. 
 
Přílohy: A - příloha stánek s pečivem 
 
Přijaté usnesení: 4/2019 - RM schvaluje záměr na pronájem části pozemku parc. č. 289/1 v k. ú. 

Kuřim o výměře 10 m
2
 za účelem umístění stánku s pečivem panu Armenu 

Shahbazyanovi, se sídlem Modřická 190/23, 619 00 Brno - Přízřenice, na dobu 
neurčitou s tříměsíční výpovědní lhůtou od 1. 4. 2019, za nájemné ve výši 
150 Kč/m

2
/měsíc s roční valorizací. 

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

5. RAPO – žádost o dodatečný souhlas s rekonstrukcí interiéru 
(Předkladatel: Mgr. Ing. Drago Sukalovský, zpracovatel: Alena Janoušková) 
 
Společnost RAPO BRNO s.r.o., se sídlem Mrštíkova 356, 666 01 Tišnov, IČ 60738677 je nájemcem 
nebytových prostor č. 841/10 umístěných v I. nadzemním podlaží bytového domu č. p. 839 - 844 v ul. 
Bezručova čtvrť v Kuřimi. 
RM svým usnesením č. 312/2016 ze dne 13. 7. 2016 souhlasila se stavebními úpravami předmětného 
nebytového prostoru provedených v roce 2016, kdy prostor společnost převzala po původním nájemci 
- p. Čaňkovi. Rekonstrukcí byly provedeny opravy podlah, elektroinstalace, snížení stropů, obklady, 
klimatizační a chladicí jednotka a s tím související bourací práce, oprava omítek atd. 
V roce 2017 a 2018 provedl nájemce další opravy v celkové částce 1.088.765,80 Kč (dle přílohy). 
Společnost RAPO BRNO s.r.o. v souvislosti s opravou interiéru potřebuje souhlasné stanovisko 
pronajímatele, aby si mohla statisícové investice vložit do svého účetnictví. Tímto společnost RAPO 
BRNO s.r.o. žádá o dodatečný souhlas s opravami interiéru provedenými v r. 2017 a 2018 
a s odepisováním vložené investice. Současně společnost RAPO BRNO s.r.o. prohlásila, že v případě 
opuštění prodejních prostor nebude požadovat žádné finanční plnění ze strany města Kuřim. 
 
Přílohy: A - opravy nebytového prostoru 
 
Přijaté usnesení: 5/2019 - RM souhlasí se stavebními úpravami nebytového prostoru č. 841/10 

umístěného v I. nadzemním podlaží bytového domu č. p. 839 - 844 v ul. Bezručova 
čtvrť v Kuřimi, které provedla společnost RAPO BRNO s.r.o., se sídlem Mrštíkova 
356, 666 01 Tišnov, IČ 60738677, v rozsahu dle přílohy, a souhlasí 
s odepisováním oprav provedených v nebytovém prostoru č. 841/10. 

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

5/1. RAPO – žádost o dodatečný souhlas s rekonstrukcí interiéru 
(Předkladatel: Mgr. Ing. Drago Sukalovský, zpracovatel: Alena Janoušková) 
 
Přílohy: A - dodatek č. 3 
 
Přijaté usnesení: 6/2019 - RM schvaluje uzavření dodatku č. 3 k nájemní smlouvě č. 2016/O/0032 

ze dne 21. 6. 2016, ve znění dodatku č. 1 a č. 2, se společností RAPO BRNO, 
s.r.o., se sídlem Mrštíkova 356, 666 01 Tišnov, IČ 60738677.  

Hlasováno 
Pro: 5 (D. Sukalovský, P. Ondrášek, J. Vlček, L. Ambrož, M. Vlk). 
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6. Manž. Rastislav a Petra Slatkovští, Kuřim - splátkový kalendář 
(Předkladatel: Mgr. Ing. Drago Sukalovský, zpracovatel: Alena Janoušková) 
 
Manželé Rastislav Slatkovský, trvale bytem xxxxxxxxxxxxx 664 34 Kuřim a Petra Slatkovská, trvale 
bytem xxxxxxxxxxxxxxxxx 664 34 Kuřim jsou společnými nájemci obecního bytu č. 870/6, 2+1, 
umístěného ve III. nadzemním podlaží bytového domu č. p. 870, 871 v ul. Jungmannova, který je 
součástí pozemku parc. č. 1853, vše v obci a k. ú. Kuřim. Nájemní smlouva je uzavřena na dobu 
určitou - do 31. 3. 2019. 
Manželé Slatkovští požádali dne 17. 12. 2018 o uzavření splátkového kalendáře, jehož 
prostřednictvím bude uhrazen dluh na nájemném a úhradách za služby související s nájmem bytu 
(zálohy na služby). Dluh ke dni 31. 12. 2018 činí částku ve výši xxxxxx Kč. Jedná se o neuhrazené 
nájemné vč. záloh na služby za měsíce duben a červenec 2018 a za část měsíce srpna 2018. 
Manželé Slatkovští navrhují měsíční splátku ve výši xxxxx Kč. Úroky z prodlení budou řešeny 
samostatně po zaplacení jistiny. 
 
Ve smyslu § 102 odst. 3 ve spojení s § 85 písm. h) zák. č. 128/2000 Sb., o obcích, rozhoduje 
o dohodách o splátkách se lhůtou splatnosti kratší než 18 měsíců rada města. OMP doporučuje 
splátkový kalendář schválit. Spolu se splátkovým kalendářem nechá OMP podepsat „uznání dluhu“ ve 
smyslu § 2053 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník. 
 
Přijaté usnesení: 7/2019 - RM schvaluje uzavření splátkového kalendáře s manž. Rastislavem 

Slatkovským, trvale bytem xxxxxxxxxxxxxxx 664 34 Kuřim a Petrou Slatkovskou, 
trvale bytem xxxxxxxxxxxxxxxx 664 34 Kuřim, jehož prostřednictvím bude splacen 
dluh (jistina) na nájemném a zálohách na služby za byt č. 870/6 v ul. 
Jungmannova, umístěný ve III. nadzemním podlaží bytového domu č. p. 870, 871, 
který je součástí pozemku p. č. 1853, vše v obci a k. ú. Kuřim, ve výši 11.000 Kč. 
Výše splátek bude činit částku xxxxx Kč/měs. 

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

7. Nebytový prostor č. 839/10, Kuřim – záměr 
(Předkladatel: Mgr. Ing. Drago Sukalovský, zpracovatel: Alena Janoušková) 
 
Město Kuřim je mj. vlastníkem 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. 
Dohodou ke dni 31. 7. 2018 byl ukončen nájemní vztah s panem Romanem Vaněrkou, trvale bytem 
xxxxxxxxx, 664 34 Kuřim, IČ 68034172. Současně byl usnesením č. 369/2018 ze dne 25. 7. 2018 
schválen záměr na pronájem tohoto nebytového prostoru 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. 
Do stanovené lhůty - 30. 8. 2018 - na záměr nikdo nereagoval. 
Dne 1. 10. 2018 projevil zájem o nebytový prostor pan Alaa Edin Bourji, se sídlem nám. Osvobození 
825/9, 664 34 Kuřim, IČ 65311175, který zde chtěl provozovat rychlé občerstvení a rozvoz jídla. 
 
Rada města Kuřimi proto na své schůzi dne 10. 10. 2018 schválila adresný záměr na pronájem 
nebytového prostoru a na schůzi dne 20. 11. 2018 pod číslem usnesení 556/2018 schválila uzavření 
nájemní smlouvy s panem Alaa Edin Bourji s účinností od 1. 1. 2019. 
 
Dne 21. 12. 2018 však pan Bourji od svého záměru upustil a k uzavření nájemní smlouvy nedošlo. 
 
OMP proto navrhuje schválit nový záměr na pronájem nebytového prostoru č. 839/10. OMP zveřejní 
záměr nejen na webové stránky a facebook města Kuřimi, ale také na realitní server. 
 
Přílohy: A - záměr 
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Přijaté usnesení: 8/2019 - 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. 
Hlasováno 
Pro: 5 (D. Sukalovský, P. Ondrášek, J. Vlček, L. Ambrož, M. Vlk). 
 
 
 

8. VINUAR group s.r.o., Kuřim – výpůjčka části pozemku 
(Předkladatel: Mgr. Ing. Drago Sukalovský, zpracovatel: Alena Janoušková) 
 
Rada města Kuřimi na své schůzi dne 19. 12. 2018 schválila toto usnesení: 
631/2018 
RM schvaluje záměr na výpůjčku části pozemku parc. č. 2004/2 zahrada o výměře 31,50 m

2
, k. ú. 

Kuřim, ve prospěch společnosti VINUAR group s.r.o., se sídlem Nádražní 1259/4, 664 34 Kuřim, 
IČ 04172027, na dobu určitou 5 let. 
 
Záměr byl na úřední desce zveřejněn v době od 20. 12. 2018 do 4. 1. 2019 a nebyly k němu vzneseny 
žádné námitky ani připomínky. 
OMP předkládá radě města ke schválení uzavření smlouvy o výpůjčce na dobu 5 let. 
 
Přílohy: A - smlouva o výpůjčce VINUAR 
 
Přijaté usnesení: 9/2019 - RM schvaluje výpůjčku části pozemku parc. č. 2004/2 zahrada o výměře 

31,50 m
2
, k. ú. Kuřim, ve prospěch společnosti VINUAR group s.r.o., se sídlem 

Nádražní 1259/4, 664 34 Kuřim, IČ 04172027, na dobu určitou 5 let. 
Hlasováno 
Pro: 5 (D. Sukalovský, P. Ondrášek, J. Vlček, L. Ambrož, M. Vlk). 
 
 
 

19. Jaromír Svítil, Kuřim – přidělení bytu, nájemní smlouva 
(Předkladatel: Mgr. Ing. Drago Sukalovský, zpracovatel: Alena Janoušková) 
 
Pan Jaromír Svítil, trvale bytem xxxxxxxxxxxxxxxx 664 34 Kuřim byl do 31. 12. 2018 nájemcem 
obecního bytu č. 900/4 (2+1), umístěného ve II. nadzemním podlaží bytového domu č. p. 898, 899, 
900, 901 v ul. Na Královkách, který je součástí pozemku parc. č. 1806, vše v obci a k. ú. Kuřim. 
Poslední nájemní smlouvu měl uzavřenou na období od 1. 10. 2018 do 31. 12. 2018. 
Pan Svítil dne 17. 12. 2018 požádal o prodloužení nájemní smlouvy. Nájemní smlouva mu však 
prodloužena nebyla z důvodu neuhrazeného nájemného. Dlužná částka ke dni 31. 12. 2018 činila 
částku xxxxx Kč - informace od správce bytu. Jedná se o část nájmu a záloh na služby za měsíc říjen 
a celý nájem a zálohy na služby za měsíc prosinec 2018. 
Výzvu k vyklizení bytu a úhradě dlužného nájemného a služeb ze dne 10. 1. 2019 se panu Svítilovi 
podařilo doručit až 16. 1. 2019. 
Pan Svítil dne 16. 1. 2019 doložil ústřižky složenek, ze kterých vyplývá, že dne 31. 12. 2018 uhradil 
částku xxx Kč a dne 15. 1. 2019 částku xxxxx Kč. Současně požádal o obnovení nájemní smlouvy. 
Jako důvod neuhrazení nájemného a záloh na služby v řádném termínu uvádí skutečnost, že své 
známé - matce samoživitelce - zapůjčil v prosinci peníze s tím, že mu je známá do konce prosince 
vrátí. K tomu nedošlo, známá mu peníze vrátila až v lednu. Z vrácených peněz následně uhradil 
dlužné nájemné a zálohy na služby. 
 
Vzhledem k tomu, že panu Svítilovi skončila nájemní smlouva dne 31. 12. 2018 a nebyla prodloužena, 
lze na byt nahlížet jako na byt užívaný bez právního důvodu a další úkony ve věci přidělení tohoto 
bytu se řídí Pravidly města Kuřimi o volných bytech v majetku města č. P1/2016/ZM. Rada města však 
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může v souladu s čl. 9 odst. 1) pravidel rozhodnout o „využití bytu jinak, než stanoví tato pravidla“, a to 
způsobem, že přidělí byt panu Jaromíru Svítilovi, trvale bytem Na Královkách 900, 664 34 Kuřim 
a následně schválí uzavření nájemní smlouvy. 
 
OMP znovu upozorňuje, že pan Svítil má problémy s řádným plněním nájemní smlouvy již několik let. 
Důkazem toho je, že i v roce 2015 a 2016 rada města schválila uzavření splátkových kalendářů 
k úhradě dlužných částek souvisejících s nájmem bytu. V polovině loňského roku byla situace 
s panem Svítilem podobná, na schůzi rady města dne 11. 7. 2018 byl panu Svítilovi také stejným 
způsobem byt přidělen s tím, že se, vzhledem k dlouhodobě špatné platební morálce, jedná 
o „poslední“ mimořádné přidělení obecního bytu jeho osobě. 
 
Na základě výše uvedeného OMP nedoporučuje panu Svítilovi byt přidělit a schválit uzavření nové 
nájemní smlouvy k bytu č. 900/4, ale trvat na jeho vyklizení. Pan Svítil může využívat místnost 
v objektu sociálního bydlení na ul. Tišnovská. 
 
Diskuse: 
Členové rady dávají tímto poslední souhlas s prodloužením nájemní smlouvy. 
 
Přijaté usnesení: 10/2019 - RM souhlasí s přidělením bytu č. 900/4, 2+1, umístěného ve II. NP 

bytového domu č. p. 898, 899, 900, 901 v ul. Na Královkách, který je součástí 
pozemku p. č. 1806, vše v obci a k. ú. Kuřim, ve smyslu čl. 9 odst. 1) Pravidel 
města Kuřimi o volných bytech v majetku města č. P1/2016/ZM, panu Jaromíru 
Svítilovi, trvale bytem xxxxxxxxxxxxxxxxxx 664 34 Kuřim a schvaluje uzavření 
nájemní smlouvy na dobu určitou do 31. 3. 2019 s možností prolongace za 
nájemné ve výši 56 Kč/m

2
/měs. + zálohy na služby. 

Hlasováno 
Pro: 3 (D. Sukalovský, L. Ambrož, P. Ondrášek)  Proti: 2 (J. Vlček, M. Vlk). 
 
 
 

9. Zahájení zadávacího řízení „Město Kuřim - ZŠ Kuřim - vybudování 
nových výukových kapacit - III. etapa – dopravní řešení“ 
(Předkladatel: Ing. Petr Ondrášek, zpracovatel: Ing. Olga Hanáková) 
 
Zahájení zadávacího řízení na výběr dodavatele veřejné zakázky města Kuřimi 
Název (předmět) zakázky: „Město Kuřim - ZŠ Kuřim - vybudování nových výukových 

kapacit - III. etapa - dopravní řešení“ 
Evidenční číslo v knize zakázek: VZ-OI-2019-001 
Zajišťující odbor (ZO):  OI 
 
Jedná se o zadávací řízení na výše uvedenou akci a to v režimu zjednodušeného podlimitního řízení, 
akce je dotačně podpořena Ministerstvem financí ČR. Zajišťujícím odborem pro tuto akci je odbor 
investiční, odpovědná osoba Ing. Olga Hanáková. Administraci veřejné zakázky provádí paní Renata 
Petrželová, která sestavila zadávací dokumentaci a návrh smlouvy o dílo, které OI připomínkovalo. 
Vzhledem k tomu, že nabídky budou podány pouze prostřednictvím Národního elektronického nástroje 
a budou hodnoceny podle jejich ekonomické výhodnosti, jejíž jediným hodnotícím kritériem je nejnižší 
nabídková cena, OI nenavrhuje jmenovat komisi pro posouzení a hodnocení nabídek, což umožňuje 
novela zákona o zadávání veřejných zakázek. 
OI doporučuje radě města schválit zahájení zadávacího řízení, zadávací dokumentaci a návrh 
smlouvy o dílo. 
 
Přílohy: A - výzva a Zadávací dokumentace 

B - krycí list nabídky 
C - seznam poddodavatelů 
D - příloha č. 5 - Smlouva o dílo 
E - příloha č. 5 - Smlouva o dílo - příloha č. 7 - Sazebník pokut BOZP 
F - čestné prohlášení - splnění kvalifikace 
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Přijaté usnesení: 11/2019 - RM schvaluje zahájení zadávacího řízení podlimitní veřejné zakázky na 

stavební práce s názvem „Město Kuřim - ZŠ Kuřim - vybudování nových výukových 
kapacit - III. etapa - dopravní řešení“ a schvaluje zadávací dokumentaci včetně 
návrhu smlouvy o dílo. 

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

10. Nové vyhrazené parkovací místo pro ZTP 
(Předkladatel: Mgr. Ing. Drago Sukalovský, zpracovatel: Michaela Juránková Hrbková) 
 
Odbor investiční předkládá radě města žádost o zřízení nového vyhrazeného parkovacího místa pro 
občana s průkazem ZTP. Parkovací místo by mělo vzniknout na parkovišti v ulici Školní první 
parkovací místo od ulice Jungmannova, vizte příloha. Podklady od PČR máme vyřízené a schválené. 
 
Přílohy: A - poloha vyhrazeného parkovacího stání 
 
Přijaté usnesení: 12/2019 - RM schvaluje zřízení nového vyhrazeného parkovacího místa pro 

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

11. Poskytnutí daru 
(Předkladatel: Mgr. Ing. Drago Sukalovský, zpracovatel: Mgr. Radim Novák, DiS., Petra Glosová) 
 
Předkládám Radě města Kuřimi návrh na poskytnutí daru ve formě kreditu na zákaznických kartách 
do Wellness Kuřim členům Jednotky sboru dobrovolných hasičů Kuřim. 
Jedná se o 28 členů JSDH. Celková výše daru bude ve výši 28.000 Kč. 
 
Přílohy: A - účast u zásahů 
 
Přijaté usnesení: 13/2019 - RM schvaluje poskytnutí daru formou kreditu na zákaznických kartách 

do Wellness Kuřim členům Jednotky sboru dobrovolných hasičů Kuřim, jako 
podporu jejich činnosti, ve výši 28.000 Kč. 

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

12. Zápis z 1. jednání komise školské 
(Předkladatel: Ing. Petr Ondrášek, zpracovatel: Mgr. Hana Němcová) 
 
Dne 10. 12. 2018 proběhlo první jednání Komise školské Rady města Kuřimi pro volební období 2018 
- 2022 (zápis vizte příloha A). Komise školská přijala usnesení o volbě místopředsedy komise. 
 
Přílohy: A - zápis z 1. jednání komise školské 
 
Přijaté usnesení: 14/2019 - RM bere na vědomí zápis z 1. jednání komise školské ze dne 10. 12. 

2018. 
Hlasováno 
Pro: 5 (D. Sukalovský, P. Ondrášek, J. Vlček, L. Ambrož, M. Vlk). 
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13. Odpisový plán dlouhodobého majetku CSS Kuřim na rok 2019 
(Předkladatel: Mgr. Ing. Drago Sukalovský, zpracovatel: PhDr. Miloslava Bártová) 
 
Centrum sociálních služeb Kuřim, Zahradní 1275, Kuřim aktualizovalo odpisový plán dlouhodobého 
majetku na rok 2018. 
 
Přílohy: A - odpisový plán 2019 
 
Přijaté usnesení: 15/2019 - RM schvaluje odpisový plán Centra sociálních služeb Kuřim, Zahradní 

1275, Kuřim na rok 2019. 
Hlasováno 
Pro: 5 (D. Sukalovský, P. Ondrášek, J. Vlček, L. Ambrož, M. Vlk). 
 
 
 

14. Vyřazení majetku Centra sociálních služeb Kuřim 
(Předkladatel: Mgr. Ing. Drago Sukalovský, zpracovatel: PhDr. Miloslava Bártová) 
 
Ředitelka Centra sociálních služeb Kuřim, Zahradní 1275, Kuřim předkládá RM návrh na vyřazení 
majetku dle přílohy. 
 
Přílohy: A - vyřazovací protokol 
 
Přijaté usnesení: 16/2019 - RM schvaluje vyřazení majetku Centra sociálních služeb Kuřim dle 

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

15. Dohoda o ukončení nájemní smlouvy - Střelnice 
(Předkladatel: Mgr. Ing. Drago Sukalovský, zpracovatel: Ester Veselovská, DiS.) 
 
Rada města schválila dne 26. 9. 2018 usnesení č. 473/2018: 
 
RM schvaluje ukončení Nájemní smlouvy ze dne 30. 1. 1995, jejímž předmětem je nájem pozemku 
parc. č. 3476 v k. ú. Kuřim o výměře 2 904 m

2 
včetně staveb, uzavřené s ČSS z.s.- sportovně 

střeleckým klubem Kuřim, se sídlem Pod Vinohrady 335/55, 664 34 Kuřim, IČ 15547353, dohodou ke 
dni 31. 12. 2018. 
 
Vzhledem k tomu, že doposud neproběhla kolaudace zrekonstruované střelnice, která je naplánována 
na 17. 1. 2019, předseda ČSS, z.s. - sportovně střeleckého klubu Kuřim pan Ing. Vladimír Kryštof 
nesouhlasí s ukončením Nájemní smlouvy dohodou ke dni 31. 12. 2018, jelikož by klub užíval střelnici 
bez právního důvodu. 
 
OMP doporučuje zrušit usnesení č. 473/2018 a schválit nové usnesení, kterým se datum ukončení NS 
o měsíc posune. 
 
OMP dále informuje, že vzhledem k výše uvedenému bude smlouva o výpůjčce zrekonstruované 
střelnice uzavřena až od 1. 2. 2019, přestože usnesením č. 609/2018 byla výpůjčka pozemku parc. 
č. 3476 v k. ú. Kuřim o výměře 2 904 m

2
 včetně staveb schválena od 1. 1. 2019. 

 
Přijaté usnesení: 17/2019 - RM ruší usnesení č. 473/2018 ze dne 26. 9. 2018 ve věci ukončení 

nájemní smlouvy s ČSS z.s. - sportovně střeleckým klubem Kuřim. 
Hlasováno 
Pro: 5 (D. Sukalovský, P. Ondrášek, J. Vlček, L. Ambrož, M. Vlk). 
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15/1. Dohoda o ukončení nájemní smlouvy - Střelnice 
(Předkladatel: Mgr. Ing. Drago Sukalovský, zpracovatel: Ester Veselovská, DiS.) 
 
Přijaté usnesení: 18/2019 - RM schvaluje ukončení nájemní smlouvy ze dne 30. 1. 1995, jejímž 

předmětem je nájem pozemku parc. č. 3476 v k. ú. Kuřim o výměře 2 904 m
2 

včetně staveb, uzavřené s ČSS z.s. - sportovně střeleckým klubem Kuřim, se 
sídlem Pod Vinohrady 335/55, 664 34 Kuřim, IČ 15547353, dohodou ke dni 31. 1. 
2019. 

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

16. Smlouva o zpracování osobních údajů - INVESTSERVIS RK 
s.r.o. 
(Předkladatel: Ing. Karel Torn CSc., zpracovatel: Ing. Silvie Ondrášková) 
 
Město Kuřim uzavřelo na zákl. usn. RM č. 655/2018 se společností INVESTSERVIS RK s.r.o. Příkazní 
smlouvu č. 2018/D/0145  o obstarávání správy domů, bytových a nebytových jednotek. V rámci této 
smlouvy dochází také k předávání a zpracovávání osobních údajů nájemců bytů a nebytových prostor 
ve vlastnictví města Kuřimi za účelem výkonu správy bytových a nebytových prostor. 
Dle čl. 28 Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679, o ochraně fyzických osob 
v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 
95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů), dále "GDPR", jsme jako správci osobních 
údajů povinni smluvně zajistit ochranu osobních údajů, pokud dochází ke zpracovávání osobních 
údajů jiným zpracovatelem v podobě smlouvy o zpracování osobních údajů. Bez uzavření této 
smlouvy by správci nemovitostí jako zpracovatelé osobních údajů neměli osobní údaje pro město 
zpracovávat a tedy neměli by poskytovat své služby správy nemovitostí. 
Dle GDPR musí být smlouva o zpracování osobních údajů písemná a jejím obsahem je závazek 
zpracovatele vůči správci osobních údajů zpracovávat osobní údaje na základě pokynů správce, dále 
jsou ve smlouvě stanoveny kategorie subjektů údajů, okruhy zpracovávaných osobních údajů, účel, 
práva a povinnosti smluvních stran, doba zpracovávání osobních údajů a další podmínky tak, aby byla 
zajištěna ochrana osobních údajů dle požadavků GDPR. 
Radě města Kuřimi je nyní předkládán návrh této smlouvy o zpracování osobních údajů. 
 
Přílohy: A – smlouva 
 
Přijaté usnesení: 19/2019 - RM schvaluje uzavření Smlouvy o zpracování osobních údajů se 

společností INVESTSERVIS RK s.r.o., se sídlem Farského 212/2, 664 34 Kuřim, 
IČ 25553518, týkající se osobních údajů, které jsou zpracovávány v souvislosti 
s plněním Příkazní smlouvy č. 2018/D/0145, uzavřené dne 28. 12. 2018. 

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

17. Smlouva o zpracování osobních údajů - Správa bytů Kuřim s.r.o. 
(Předkladatel: Ing. Karel Torn CSc., zpracovatel: Ing. Silvie Ondrášková) 
 
Město Kuřim uzavřelo na zákl. usn. RM č. 654/2018 se společností Správa bytů Kuřim s.r.o. Příkazní 
smlouvu č. 2018/D/0144  o obstarávání správy domů, bytových a nebytových jednotek. V rámci této 
smlouvy dochází také k předávání a zpracovávání osobních údajů nájemců bytů a nebytových prostor 
ve vlastnictví města Kuřimi za účelem výkonu správy bytových a nebytových prostor. 
Dle čl. 28 Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679, o ochraně fyzických osob 
v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 
95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů), dále "GDPR", jsme jako správci osobních 
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údajů povinni smluvně zajistit ochranu osobních údajů, pokud dochází ke zpracovávání osobních 
údajů jiným zpracovatelem v podobě smlouvy o zpracování osobních údajů. Bez uzavření této 
smlouvy by správci nemovitostí jako zpracovatelé osobních údajů neměli osobní údaje pro město 
zpracovávat a tedy neměli by poskytovat své služby správy nemovitostí. 
Dle GDPR musí být smlouva o zpracování osobních údajů písemná a jejím obsahem je závazek 
zpracovatele vůči správci osobních údajů zpracovávat osobní údaje na základě pokynů správce, dále 
jsou ve smlouvě stanoveny kategorie subjektů údajů, okruhy zpracovávaných osobních údajů, účel, 
práva a povinnosti smluvních stran, doba zpracovávání osobních údajů a další podmínky tak, aby byla 
zajištěna ochrana osobních údajů dle požadavků GDPR. 
Radě města Kuřimi je nyní předkládán návrh této smlouvy o zpracování osobních údajů. 
 
Přílohy: A - smlouva o zpracování 
 
Přijaté usnesení: 20/2019 - RM schvaluje uzavření Smlouvy o zpracování osobních údajů se 

společností Správa bytů Kuřim s.r.o., se sídlem Jungmannova 950, 664 34 Kuřim, 
IČ 25585053, týkající se osobních údajů, které jsou zpracovávány v souvislosti 
s plněním Příkazní smlouvy č. 2018/D/0144, uzavřené dne 28. 12. 2018. 

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

18. Žádost o souhlas s vyřazením nepotřebného majetku MŠ 
Zborovská 
(Předkladatel: Ing. Petr Ondrášek, zpracovatel: Mgr. Hana Němcová) 
 
Ředitelka Mateřské školy Kuřim, Zborovská 887, okres Brno-venkov, příspěvkové organizace Mgr. 
Lenka Slámová, požádala radu města o souhlas s vyřazením nepotřebného majetku (vizte příloha A). 
K žádosti přiložila i seznam vyřazovaného majetku (vizte příloha B) a vyřazovací protokoly (vizte 
příloha C). 
 
Přílohy: A - žádost o souhlas s vyřazením nepotřebného majetku - prosinec 2018 

B - seznam majetku navrhovaného k vyřazení - prosinec 2018 
C - vyřazovací protokoly 

 
Přijaté usnesení: 21/2019 - RM souhlasí s vyřazením nepotřebného majetku Mateřské školy Kuřim, 

Zborovská 887, okres Brno - venkov, příspěvkové organizace dle žádosti. 
Hlasováno 
Pro: 5 (D. Sukalovský, P. Ondrášek, J. Vlček, L. Ambrož, M. Vlk). 
 
 
 

20. Rozpočtové opatření č. 16 
(Předkladatel: Mgr. Ing. Drago Sukalovský, zpracovatel: Ing. Aleš Varmužka) 
 
Na základě zmocnění ZM je RM předkládán návrh na provedení závěrečného rozpočtového opatření 
k rozpočtu roku 2018. 
 
Přijaté usnesení: 22/2019 - RM schvaluje rozpočtové opatření č. 16 k rozpočtu města Kuřimi na rok 

2018, dle přílohy. 
Hlasováno 
Pro: 5 (D. Sukalovský, P. Ondrášek, J. Vlček, L. Ambrož, M. Vlk). 
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21. Různé 
 
Členové rady města projednali rozpočtové opatření č. 1, které bude předloženo do zasedání 
Zastupitelstva města Kuřimi dne 22. 1. 2019. 
 
 
 
Starosta ukončil schůzi v 15:22 hod. 
 
 
 
 
 
 
 
Mgr. Ing. Drago Sukalovský Ing. Petr Ondrášek 
starosta města 1. místostarosta města 
 
 
 
 
 
 
Ověřovatel zápisu: Mgr. Ladislav Ambrož 
 
 
 
 
 
 
 
 
V Kuřimi dne 16. 1. 2019 
 
Zapsala: Hana Koláčková 
 
 
Materiály: 
1 Plnění usnesení Rady města Kuřimi ke dni 9. 1. 2019 
 1A - plnění usnesení RM 
2 Rozdělení kompetencí Rady města Kuřimi 
3 K&K Royal Gastro s.r.o. – žádost o pronájem pozemku (zahrádka restaurace Tylion) 
 3A - situace 
 3B - smlouva 
4 Pan Shahbazyan – žádost o pronájem části pozemku za účelem umístění stánku 

s pečivem 
 4A - příloha 
5 RAPO – žádost o dodatečný souhlas s rekonstrukcí interiéru 
 5A - opravy nebytového prostoru 
5/1 RAPO – žádost o dodatečný souhlas s rekonstrukcí interiéru 
 5/1A - dodatek č. 3 
6 Manž. Rastislav a Petra Slatkovští, Kuřim - splátkový kalendář 
7 Nebytový prostor č. 839/10, Kuřim – záměr 
 7A - záměr 
8 VINUAR group s.r.o., Kuřim – výpůjčka části pozemku 
 8A - smlouva o výpůjčce VINUAR 
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9 Zahájení zadávacího řízení „Město Kuřim - ZŠ Kuřim - vybudování nových výukových 
kapacit - III. etapa – dopravní řešení“ 

 9A - výzva a zadávací dokumentace 
 9B - krycí list nabídky 
 9C - seznam poddodavatelů 
 9D - příloha č. 5 - Smlouva o dílo 
 9E - příloha č. 5 - Smlouva o dílo - Příloha č. 7 - sazebník pokut BOZP 
 9F - čestné prohlášení - splnění kvalifikace 
10 Nové vyhrazené parkovací místo pro ZTP 
 10A - poloha vyhrazeného parkovacího stání 
11 Poskytnutí daru 
 11A - účast u zásahů 
12 Zápis z 1. jednání komise školské 
 12A - zápis z 1. jednání komise školské, 10. 12. 2018 
13 Odpisový plán dlouhodobého majetku CSS Kuřim na rok 2019 
 13A - odpisový plán 2019 
14 Vyřazení majetku Centra sociálních služeb Kuřim 
 14A - vyřazovací protokol 
15 Dohoda o ukončení nájemní smlouvy - Střelnice 
15/1 Dohoda o ukončení nájemní smlouvy - Střelnice 
16 Smlouva o zpracování osobních údajů - INVESTSERVIS RK s.r.o. 
 16A - smlouva o zpracování osobních údajů 
17 Smlouva o zpracování osobních údajů - Správa bytů Kuřim s.r.o. 
 17A - smlouva o zpracování osobních údajů 
18 Žádost o souhlas s vyřazením nepotřebného majetku MŠ Zborovská 
 18A - žádost o souhlas s vyřazením nepotřebného majetku - prosinec 2018 
 18B - seznam majetku navrhovaného k vyřazení - prosinec 2018 
 18C - vyřazovací protokol - prosinec 2018 
19 Jaromír Svítil, Kuřim – přidělení bytu, nájemní smlouva 
20 Rozpočtové opatření č. 16 
 16A – rozpočtové opatření č. 16 


