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Z á p i s 
 

ze schůze Rady města Kuřimi č. 13/2019 konané dne 6. 5. 2019 
 
Přítomni: 
Ing. Petr Ondrášek – místostarosta 
Ing. Jan Vlček, MSc., Mgr. Ladislav Ambrož - členové rady města. 
 
 
Omluven: Mgr. Ing. Drago Sukalovský, Ing. Milan Vlk. 
 
 
Ověřovatel zápisu: Mgr. Ladislav Ambrož. 
 
 
První místostarosta zahájil zasedání RM v 17:38 hodin, úvodem byli přítomni 3 členové RM, tedy 
nadpoloviční většina. RM je usnášeníschopná. 
 
 
Na jednání přítomen S. Bartoš - vedoucí odboru investičního. 
 
 
Program: 
 

1 Nebytový prostor č. 847/10 ul. nám. Osvobození, Kuřim – technické zhodnocení 

2 Statutární město Brno – nájemní smlouva na pozemky pod Cyklostezkou Kuřim – 
Veverská Bítýška 

3 „Společenské a kulturní centrum v Kuřimi“ – digitalizace kina ve formátu DCI – dodatek 
č. 1 ke smlouvě o dílo   

4 Dopravní a technická infrastruktura sportovního areálu  

5 Dopravní a technická infrastruktura sportovního areálu – prodloužení IS 

6 Dodatek č. 1 ke Smlouvě o výpůjčce č. 3/2018/MPŘ 

7 Různé 

 
 
 

1. Nebytový prostor č. 847/10 ul. nám. Osvobození, Kuřim – 
technické zhodnocení 
(Předkladatel: Mgr. Ing. Drago Sukalovský, zpracovatel: Alena Janoušková) 
 
Město Kuřim je mj. vlastníkem nebytového prostoru č. 847/10 umístěného v I. nadzemním podlaží 
bytového domu č. p. 845, 846 v ul. Bezručova čtvrť a č. p. 847 v ul. nám. Osvobození, který je 
součástí pozemku parc. č. 2121, vše v obci a k. ú. Kuřim. 
Nájemcem tohoto prostoru byla paní Bc. Kateřina Jarošová, MBA, se sídlem Chytilova 775/4, 624 00 
Brno, IČ 64319911, kde provozovala kancelář pojišťovny. Ukončení Nájemní smlouvy č. 2012/O/0036, 
ve znění Dodatku č. 1, bylo schváleno na schůzi Rady města Kuřimi dne 30. 1. 2019 pod číslem 
usnesení 26/2019, a to dohodou ke dni 30. 1. 2019. 
Současně se žádostí o ukončení Nájemní smlouvy dohodou požádala paní Jarošová o poskytnutí 
finančního vyrovnání ve výši 380.000 Kč. 
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Nebytový prostor č. 847/10 (bývalá cukrárna) byl v roce 2012 nevyhovující k okamžitému podnikání. 
Již ve své nabídce ke zveřejněnému záměru paní Jarošová uvedla, že je nezbytné před zahájením 
nájmu provést rekonstrukci nebytového prostoru, která by se skládala z: 

- reinstalace stávajících rozvodů vody a instalace nových rozvodů s vybudováním nových 
sociálních zařízení 

- nové elektroinstalace 
- opravy podlah a pokládky podlahových krytin 
- opravy omítek, nové výmalby prostor 
- výměny vstupních dveří 
- výměny skleněných výlohových skel 

Rekonstrukce byla tehdy odhadnuta na 450.000 Kč. V nabídce paní Jarošová dále uvedla, že tato 
vložená investice nebude po městě nárokována slevou z nájemného a ani po ukončení smluvního 
vztahu nebude nárokována k proplacení. Požadovala však minimální dobu nájmu alespoň 5 let. Takto, 
dle požadavku paní Jarošové, byla i Nájemní smlouva koncipována, a to v bodu 4.8. Nájemní smlouvy 
č. 2012/O/0036 ve znění Dodatku č. 1, který zní: 
4.8. Nedohodnou-li se smluvní strany jinak, je nájemce povinen po skončení nájemního vztahu 
odevzdat předmět nájmu pronajímateli ve stavu, v jakém se bude nacházet po provedení 
odsouhlasených úprav s přihlédnutím k běžnému opotřebení. Po provedení odsouhlasených úprav 
bude skutečný stav zadokumentován. Nájemce se zavazuje, že provede níže uvedené úpravy, které 
v případě ukončení nájmu ponechá v nebytovém prostoru ve vlastnictví pronajímatele, aniž by 
požadoval úhradu vložených nákladů. Výjimka je dohodnuta v čl. 9.3. této smlouvy. 
Plánované úpravy: 
a) výměna stávajících výloh za nové 
b) úprava podlahy 
c) rekonstrukce sociálního zázemí 
d) snížení stropů sádrokartonem 
 
Bod 9.3. zmíněné Nájemní smlouvy, na který je odkazováno v čl. 4.8., zní: 
9.3. V případě, že pronajímatel ukončí do 30. 06. 2017 tuto smlouvu podle ustanovení čl. 9.2. (tj. bez 
udání důvodu), zavazují se smluvní strany vstoupit do jednání o způsobu majetkového vypořádání 
pronajímatelem odsouhlasených investic. Nedojde-li k dohodě, bude vypracován znalecký posudek, 
který určí zůstatkovou hodnotu investic. Náklady na vypracování znaleckého posudku ponesou obě 
strany rovnoměrně. K 30. 06. 2017 pozbývá toto ustanovení účinnosti. 
 
Pronajímatel Nájemní smlouvu jednostranně neukončil, avšak paní Jarošová v nebytovém prostoru 
podnikat přestala již cca před dvěma roky, Nájemní smlouva však ukončena nebyla a nájemné 
z nevyužívaného nebytového prostoru hradila. Současně se po dobu posledních cca dvou let 
pokoušela za sebe sehnat nového nájemce. 
Dle výše uvedeného nemá město vůči nájemci žádnou povinnost z titulu finančního vyrovnání. 
Ve své žádosti ze dne 9. 1. 2019 však paní Jarošová uvádí, že předpokládané náklady na 
rekonstrukci se z původních 450.000 Kč ve skutečnosti vyšplhaly na téměř 850.000 Kč, a to z důvodu 
dalších nutných víceprací, které se objevily až během oprav. Další provedené práce: 

- vyrovnání původních podlah v celém prostoru (rozdíl výšek podlah byl až 10 cm) 
- vybudování nových příček 
- stropní konstrukce v celém prostoru (snížení z důvodu různých nepraktických výšek) 
- přeložka trubek na studenou a teplou vodu (trubky jsou nyní vedeny kolem zdí a jsou skryté 

pod sádrokartonem) 
- oprava otopného systému 
- zednické a podlahářské vícepráce 
- vybudování zázemí kuchyňky 

 
OMP požadoval po paní Jarošové doložení znaleckého posudku na ocenění technického zhodnocení 
nebytového prostoru. Paní Jarošová však doložila znalecký posudek o odhadu tržní hodnoty 
nemovitosti. Znalec, Ing. Lubor Burka, Brno, ocenil nemovitost cenou obvyklou v hodnotě 
2.800.000 Kč. OMP proto zkontaktoval znalce, který zmíněný znalecký posudek vypracoval, zda by 
byl schopen ocenit nemovitost ve stavu před rekonstrukcí v současné cenové úrovni. Ing. Burka 
předložil OMP doplnění znaleckého posudku, ve kterém sdělil, že předpokládaná výše ceny obvyklé 
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(tržní hodnoty) nebytového prostoru ve stavu před rekonstrukcí posledním nájemcem by činila 
v současné cenové úrovni přibližně 2.000.000 Kč. Rozdíl činí 800.000 Kč. Vzhledem ke skutečnosti, 
že rekonstrukce byla provedena již v roce 2012, OMP odhaduje technické zhodnocení na cca 
600.000 Kč. 
 
Nebytový prostor je nyní ve stavu k okamžitému pronájmu. Z výše uvedených důvodů žádá paní 
Jarošová o finanční vyrovnání. OMP k žádosti uvádí, že nebytový prostor byl skutečně ve stavu 
neschopného dalšího pronájmu a v případě, že by rekonstrukci nerealizovala paní Jarošová, muselo 
by ji realizovat město. Dále pro informaci OMP sděluje, že na nájemném v období, kdy nebytový 
prostor neužívala, uhradila paní Jarošová městu cca 238.000 Kč. 
 
Přílohy: A - fotodokumentace - před rekonstrukcí 

B - fotodokumentace - současný stav 
 
Diskuse: 
P. Ondrášek – měli bychom se chovat v souladu se smlouvou a navrhuje jednat o odkupu osvětlení. 
 
Návrh usnesení: RM doporučuje zastupitelstvu města projednání žádosti paní Bc. Kateřiny 

Jarošové, MBA, se sídlem Chytilova 775/4, 624 00 Brno, IČ 64319911, o finanční 
vyrovnání ve výši 380.000 Kč za rekonstrukci nebytového prostoru č. 847/10, 
umístěného v I. nadzemním podlaží bytového domu č. p. 845 a 846 v ul. 
Bezručova čtvrť a č. p. 847 v ul. nám. Osvobození, který je součástí pozemku parc. 
č. 2121, vše v obci a k. ú. Kuřim. 

Hlasováno 
Pro: 2 (J. Vlček, L. Ambrož)   Proti: 1 (P. Ondrášek) 
Nepřítomni: 2 (D. Sukalovský, M. Vlk). 
Nebylo schváleno. 
 
 
 

2. Statutární město Brno – nájemní smlouva na pozemky pod 
Cyklostezkou Kuřim – Veverská Bítýška 
(Předkladatel: Mgr. Ing. Drago Sukalovský, zpracovatel: Ing. Vladimíra Fidrmucová) 
 
Město Kuřim plánuje stavbu „Cyklostezka Kuřim - Veverská Bítýška“ - I. etapa, dále jen -
„Cyklostezka“. Cyklostezka se mimo jiné dotýká i pozemků ve vlastnictví Statutárního města Brna, 
IČ 44992785, se sídlem Dominikánské náměstí 196/1, Brno. Konkrétně se jedná se o části pozemků 
parc. č. 778, 2699/5, 2699/10 a 2700/5. vše v k. ú. Kuřim o celkové výměře 2.481 m

2
 (dále jen 

„předmětné pozemky“) - vizte příloha A. 
 
Z důvodu čerpání dotace z dotačního programu ITI brněnské aglomerace, bude stavbu jako investor 
budovat DSO Mikroregion Kuřimka, který požaduje, aby předmětné pozemky v k. ú. Kuřim, dotčené 
stavbou Cyklostezky, nabylo po ukončení výstavby (resp. po kolaudaci) do svého vlastnictví město 
Kuřim. 
 
Pro získání stavebního povolení (sloučeného s územním řízením) je nutné získat souhlas majitelů 
pozemků dotčených stavbou Cyklostezky s výhledem na majetkoprávní vypořádání těchto pozemků. 
Získání dotace je podmíněno budoucím vlastnictvím jak stavby Cyklostezky, tak i pozemků, na kterých 
je Cyklostezka vybudována. 
 
Na základě výše uvedeného, byl se Statutárním městem Brno dohodnutý tento postup: 
 

1. Bude uzavřena „Smlouva o budoucí smlouvě kupní“ na „předmětné pozemky“ - schválení je 
v kompetenci zastupitelstva města. 

 
2. Na „předmětné pozemky“ bude uzavřena nájemní smlouva. 
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3. Po realizaci stavby (kolaudačním souhlasu) bude na „předmětné pozemky“ uzavřena kupní 
smlouva. 

 
Nájemní smlouva - předmětem nájemní smlouvy jsou části pozemků: 

- parc. č. 778 o vým. 85 m
2
 

- parc. č. 2699/5 o vým. 20 m
2
 

- parc. č. 2699/10 o vým. 10 m
2
 

- parc. č. 2700/5 o vým. 2 366 m
2
, tedy o celkové výměře 2.481 m

2 
vizte příloha A. 

 
Nájemní smlouva bude uzavřena na dobu určitou do 31. 3. 2022 s možností prodloužení doby nájmu 
v případě objektivních důvodů nezaviněných nájemcem. 
Výše nájemného činí 5 Kč/m

2
/rok,

 
tj. 12.405 Kč/rok s roční valorizací, která odpovídá míře inflace 

stanovené a vyhlášené českým statistickým úřadem. 
 
OI znění nájemní smlouvy odsouhlasil. OMP v příloze B předkládá návrh nájemní smlouvy. 
 
Přílohy: A - situace 

B - NS 
B - přílohy č. 1-3 
B - sítě příloha č. 4 
B - sítě příloha č. 4a-d 

 
Diskuse: 
S. Bartoš - s vedoucí Odboru majetkoprávního Statutárního města Brna jednal osobně. Budeme dále 
jednat o odkupu. 
 
Přijaté usnesení: 217/2019 - RM schvaluje uzavření nájemní smlouvy na části pozemků parc. 

č. 778 o vým. 85 m
2
, parc. č. 2699/5 o vým. 20 m

2
, parc. č. 2699/10 o vým. 10 m

2
 

a parc. č. 2700/5 o vým. 2.366 m
2
 vše v k. ú. Kuřim, tedy o celkové výměře 2.481 

m
2
 s pronajímatelem Statutárním městem Brnem, se sídlem Dominikánské 

náměstí 196/1, Brno, IČ 44992785, na dobu určitou do 31. 3. 2022 za nájemné ve 
výši 5 Kč/m

2
/rok s roční valorizací, dle přílohy. 

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

3. „Společenské a kulturní centrum v Kuřimi“ – digitalizace kina ve 
formátu DCI – dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo 
(Předkladatel: Mgr. Ing. Drago Sukalovský, zpracovatel: Ing. Markelova Jana) 
 
Rada města Kuřimi na své schůzi č. 7/2019 dne 13. 3. 2019 schválila smlouvu o dílo č. 2019/D/0035 
se společností AV MEDIA, a.s., Pražská 1335/63, 102 00 Praha 10, IČ 48108375 na dodávku, montáž 
a zprovoznění digitálního kina ve formátu DCI do objektu rekonstruovaného Společenského 
a kulturního centra v Kuřimi. Jedná se o veřejnou zakázku malého rozsahu na dodávku, zadávanou 
v souladu s vnitřní směrnicí Rady města Kuřimi č. S4/2018/RM. 
Smlouva byla uzavřena se zhotovitelem dne 29. 3. 2019 na celkovou cenu 1.534.000 Kč bez DPH 
a lhůta plnění činí 45 dnů od podpisu smlouvy, tj. do 13. 5. 2019. 
 
Z důvodu nevyhovující stavební připravenosti místa plnění (prostory kinosálu a promítací kabiny) 
v objektu rekonstruovaného „Společenského a kulturního centra v Kuřimi“ je nutné posunutí termínu 
nástupu zahájení montáže dodavatele digitálního kina. 
Vzhledem k tomu, že dne 18. 4. 2019 bylo schváleno Radou města prodloužení termínu plnění 
dodavatele stavebních prací do 6. 6. 2019, budou v prostorách malého sálu a promítací kabiny cca do 
24. 5. 2019 probíhat práce na dokončení obkladů, instalaci stropních kazet a dokončení kompletace 
AVT a divadelní technologie. Provádění montáže včetně zprovoznění dodávaného zařízení v takto 



 
 

 

5 

prašném prostředí není proto od původního předpokládaného termínu 6. 5. 2019 možné, a tím tedy 
není možné ani splnění smluvního termínu dokončení pro dodavatele digitálního kina do 13. 5. 2019. 
V návaznosti na výše uvedené je nutné z důvodů na straně objednatele, posunout termín dokončení 
díla zhotoviteli dodávky digitálního kina do 5. 6. 2019. 
 
Investiční akce „Společenské a kulturní centrum v Kuřimi“ je zařazena ve schváleném rozpočtu města 
pod ORJ 004, ORG 1162 000 000. Zastupitelstvo města dne 22. 1. 2019 schválilo rozpočtovým 
opatřením č. 1 na investiční akci „Společenské a kulturní centrum v Kuřimi“ (stavba, okolí, interiér, 
gastro, digit. kino) pro rok 2019 částku 69,5 mil. Kč. 
Na základě předložené žádosti obdrželo Město Kuřim dne 7. 9. 2018 na digitální kino dotaci ze 
Státního fondu kinematografie. Výše podpory činí 820.000 Kč (plánované náklady 1.714.340 Kč bez 
DPH). 
 
OI proto nyní žádá radu města o schválení dodatku č. 1 ke Smlouvě o dílo č. 2019/D/0035, jehož 
předmětem je změna termínu plnění zhotovitele. 
 
Přílohy: A – dodatek č. 1 

B – příloha č. 1 dodatku 
 
Diskuse: 
S. Bartoš - dnes proběhla koordinační schůzka s projektantem, dodavatelem interiérů a dodavatelem 
gastro zařízení. Vše probíhalo bez problémů. 
 
Přijaté usnesení: 218/2019 - RM souhlasí s uzavřením dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo 

č. 2019/D/0035 na veřejnou zakázku „Společenské a kulturní centrum v Kuřimi“ - 
digitalizace kina ve formátu DCI se společností AV MEDIA, a.s., Pražská 1335/63, 
102 00 Praha 10, IČ 48108375, jehož předmětem je změna termínu plnění 
zhotovitele. 

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

4. Dopravní a technická infrastruktura sportovního areálu 
(Předkladatel: Ing. Petr Ondrášek, zpracovatel: Ing. Renata Havlová) 
 
Zahájení zadávacího řízení na výběr dodavatele veřejné zakázky města Kuřimi 
Název (předmět) zakázky: „Dopravní a technická infrastruktura sportovního areálu - 

komunikace vč. chodníků“ 
Evidenční číslo v knize zakázek: VZ-OI-2019-006 
Zajišťující odbor (ZO):  OI 
 
Jedná se o zadávací řízení na výše uvedenou akci a to v režimu zjednodušeného podlimitní řízení. 
Zajišťujícím odborem pro tuto akci je odbor investiční, odpovědná osoba Ing. Renata Havlová. 
Administraci veřejné zakázky provádí paní Renata Petrželová, která sestavila zadávací dokumentaci, 
kterou připomínkovalo OI. 
 
Vzhledem k tomu, že nabídky budou podány pouze prostřednictvím Národního elektronického nástroje 
a budou hodnoceny podle jejich ekonomické výhodnosti (jediným hodnoticím 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. 
 
Přijaté usnesení: 219/2019 - RM schvaluje zahájení zadávacího řízení podlimitní veřejné zakázky 

na stavební práce s názvem „Dopravní a technická infrastruktura sportovního 
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areálu - komunikace vč. chodníků“ a schvaluje zadávací dokumentaci vč. návrhu 
smlouvy o dílo. 

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

5. Dopravní a technická infrastruktura sportovního areálu – 
prodloužení IS 
(Předkladatel: Ing. Petr Ondrášek, zpracovatel: Ing. Renata Havlová) 
 
Název (předmět) zakázky: „Dopravní a technická infrastruktura sportovního areálu - 

prodloužení IS“ 
Evidenční číslo v knize zakázek: VZ-OI-2019-007 
Zajišťující odbor (ZO):  OI 
 
Při realizaci Městské sportovní haly v Kuřimi byly provedeny veškeré inženýrské sítě pro napojení 
budovy. Dle plánovací smlouvy č. 2017/D/0040 je město povinno tyto sítě zbudovat po úroveň 
nápojných bodů s hokejovou halou zakreslený v příloze č. 1A. V další realizaci těchto sítí pokračuje 
hokejová hala. 
 
Jednatel firmy Ing. Zdeněk Přichystal předložil odboru OI cenový návrh pro zbudování našich sítí 
k nápojným bodům jednotlivých sítí z důvodu provázanosti a hladkému průběhu realizace. Tyto ceny 
byly porovnány s cenami za zbudování sítí pro sportovní halu roku 2017-2018 (vizte příloha přehled 
cen). Navrhované ceny pro realizaci prodloužení inženýrských sítí jsou vyšší z důvodu meziročního 
nárůstu cen a odpovídá tomuto navýšení cen ve stavebnictví. 
 
OI navrhuje radě města, v souladu Rady města Kuřimi č. S4/2018/RM pro zadávání veřejných 
zakázek malého rozsahu z roku 2018 čl. VIII Odlišné postupy, provést přímý výběr zhotovitele pro 
realizaci prodloužení inženýrských sítí pro sportovní areál akce „Dopravní a technická infrastruktura 
sportovního areálu vč. trafostanice“ a uzavřít smlouvu se zhotovitelem stavby sportovní haly, 
společností Zimní stadion Kuřim, s.r.o., Dlouhá 1720/8, 664 34 Kuřim, IČ 05886007 a to za cenu 
3.595.084 Kč vč. DPH. Akce bude hrazena z ORG 1354 000 000 „Dopravní a technická infrastruktura 
sportovního areálu“. 
 
Přílohy: A - přehled cen 

B - situace investičních objektů 
 
Diskuse: 
S. Bartoš - upozorňuje na to, že nám chybí cenová nabídka na nízké napětí. Až ji budeme mít, potom 
to bude předloženo do RM. Je to náš požadavek pro rozvoj našeho areálu. 
 
Přijaté usnesení: 220/2019 - RM schvaluje odlišný postup ve smyslu ustanovení čl. VIII směrnice 

S4/2018/RM Zadávání veřejných zakázek malého rozsahu pro terénní úpravy 
včetně odvodnění v místech budoucího sportovního areálu a schvaluje uzavření 
smlouvy o dílo se společností Zimní stadion Kuřim, s.r.o., Dlouhá 1720/8, 664 34 
Kuřim, IČ 05886007 pro realizaci prodloužení inženýrských sítí pro zakázku 
„Dopravní a technická infrastruktura sportovního areálu“ za cenu 3.595.084 Kč vč. 
DPH. 

Hlasováno 
Pro: 3 (P. Ondrášek, J. Vlček, L. Ambrož) Nepřítomni: 2 (D. Sukalovský, M. Vlk). 
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6. Dodatek č. 1 ke Smlouvě o výpůjčce č. 3/2018/MPŘ 
(Předkladatel: Mgr. Ing. Drago Sukalovský, zpracovatel: Bc. Kateřina Rovná) 
 
Muzeum Brněnska žádá o schválení dodatku ke Smlouvě č. 3/2018/MPŘ (smlouva o výpůjčce 
sbírkových předmětů pro potřeby stálé expozice o historii města Kuřimi). 
Dodatek se týká přeuložení zapůjčených sbírkových předmětů, které se vlivem hudební produkce na 
nádvoří zámku posouvají a může tak docházet k jejich poškozování. Vypůjčitel dle dodatku zajistí 
kontrolu a rekonzervaci exponátů ve spolupráci s Archeologickým ústavem AV ČR. 
Žádám RM o mimořádné zasedání a schválení tohoto dodatku před datem 11. 5. 2019, kdy se 
uskuteční hudební produkce, která by mohla ohrozit stav exponátů. Teprve po usnesení je možné 
vitríny v expozici otevřít a dle požadavků půjčitele přepravit exponáty k rekonzervaci a následně je 
přeuložit. 
 
Přílohy: A - dodatek č. 1 
 
Přijaté usnesení: 221/2019 - RM schvaluje uzavření dodatku č. 1 ke smlouvě č. 3/2018/MPŘ 

s Muzeem Brněnska, příspěvková organizace, se sídlem Porta coeli 1001, 666 02 
Předklášteří, IČ 00089257 na exponáty pro Stálou expozici města Kuřimi. 

Hlasováno 
Pro: 3 (P. Ondrášek, J. Vlček, L. Ambrož) Nepřítomni: 2 (D. Sukalovský, M. Vlk). 
 
 
 
 
 
První místostarosta ukončil jednání RM v 18:15 hod. 
 
 
 
 
 
 
 
Ing. Petr Ondrášek Ing. Jan Vlček, MSc. 
1. místostarosta města místostarosta města 
 
 
 
 
 
 
 
Ověřovatel zápisu: Mgr. Ladislav Ambrož 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
V Kuřimi dne 6. 5. 2019 
 
Zapsala: Petra Glosová 
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Materiály: 
1 Nebytový prostor č. 847/10 ul. nám. Osvobození, Kuřim – technické zhodnocení 
 1A - fotodokumentace - před rekonstrukcí 
 1B - fotodokumentace - současný stav 
2 Statutární město Brno – nájemní smlouva na pozemky pod Cyklostezkou Kuřim – 

Veverská Bítýška 
 2A - situace 
 2B - nájemní smlouva 
 2B - přílohy k NS  1-3 
 2B - přílohy k NS 4 
 2B - přílohy k NS 4 a-d, 5 a, b 
3 „Společenské a kulturní centrum v Kuřimi“ – digitalizace kina ve formátu DCI – dodatek 

č. 1 ke smlouvě o dílo 
 3A - dodatek č. 1 
 3B - příloha č. 1 dodatku  
4 Dopravní a technická infrastruktura sportovního areálu 
 4A - výzva a zadávací dokumentace 

4B - krycí list nabídky 
 4C - smlouva o dílo 
5 Dopravní a technická infrastruktura sportovního areálu – prodloužení IS 
 5A - přehled cen 
 5B - situace 
6 Dodatek č. 1 ke Smlouvě o výpůjčce č. 3/2018/MPŘ 
 6A - dodatek č. 1 


