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Z á p i s 
 

ze schůze Rady města Kuřimi č. 17/2019 konané dne 12. 6. 2019 
 
Přítomni: 
Mgr. Ing. Drago Sukalovský – starosta 
Mgr. Ladislav Ambrož, Ing. Milan Vlk - členové rady města. 
 
 
Ing. Karel Torn, CSc. - tajemník úřadu. 
 
 
Omluven: Ing. Petr Ondrášek, Ing. Jan Vlček, MSc. 
 
 
Ověřovatel zápisu: Ing. Milan Vlk. 
 
 
Starosta zahájil zasedání RM v 14:04 hodin, úvodem byli přítomni 3 členové RM, tedy nadpoloviční 
většina. RM je usnášeníschopná. 
 
 
Program: 
 

1 Plnění usnesení Rady města Kuřimi ke dni 5. 6. 2019 

2 Pan Kosek a pan Zachar – žádost o pronájem části pozemku u Alberta za účelem 
umístění pojízdného občerstvení 

3 K&K Royal Gastro s.r.o. – žádost o pronájem další části pozemku (rozšíření zahrádky 
restaurace Tylion) 

4 Výkon TDI na stavbu „Kuřim, ul. Úvoz - obnova uličního prostoru“ 

5 Dopravní terminál Kuřim - pořízení projektu pro územní řízení 

6 „Město Kuřim - ZŠ Kuřim - vybudování nových výukových kapacit - III. etapa“ - Dodatek 
č. 2 – únikové schodiště 

7 Oprava povrchů místních komunikací v Kuřimi v roce 2019 - odstoupení od SoD 

8 Žádost o souhlas s vyřazením nepotřebného majetku MŠ Zborovská 

9 Smlouva o reklamě a propagaci - Partner Cities Cup 2019 

10 Zpráva o činnosti Centra sociálních služeb Kuřim za rok 2018 

11 Revitalizace předprostoru MŠ Komenského - komise VŘ 

12 Dopravní a technická infrastruktura sportovního areálu - komunikace vč. chodníků - 
vyhodnocení VŘ 

13 „Společenské a kulturní centrum v Kuřimi“ – technologie stravování - dodatek č. 2 ke 
smlouvě o dílo  

14 Závěrečný účet hospodaření města 2018 

15 Rozhodnutí o přidělení zakázky města Kuřimi  

16 Dotace z programu MV generální ředitelství Hasičského záchranného sboru České 
republiky 

16/1 Dotace z programu MV generální ředitelství Hasičského záchranného sboru České 
republiky 
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17 Dodatek č. 3 ke Smlouvě o poskytnutí finanční podpory na poskytování sociálních 
služeb č. 035557/16/OSV 

18 Souhlas s umístěním sídla společnosti 

19 Různé 

 
 
 

1. Plnění usnesení Rady města Kuřimi ke dni 5. 6. 2019 
(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: 268/2019 - RM bere na vědomí plnění usnesení Rady města Kuřimi ke dni 5. 6. 

2019. 
Hlasováno 
Pro: 3 (D. Sukalovský, L. Ambrož, M. Vlk) Nepřítomni: 2 (P. Ondrášek, J. Vlček). 
 
 
 

2. Pan Kosek a pan Zachar – žádost o pronájem části pozemku 
u Alberta za účelem umístění pojízdného občerstvení 
(Předkladatel: Ing. Karel Torn, CSc., zpracovatel: Ester Veselovská, DiS.) 
 
Město Kuřim je vlastníkem pozemku parc. č. 289/1 v k. ú. Kuřim z boční strany obchodního domu 
Albert. Pan Petr Kosek a pan Lukáš Zachar požádali město Kuřim o pronájem části výše uvedeného 
pozemku o výměře 12 m

2 
(vizte příloha A) pro umístění pojízdného občerstvení, které by využívalo 

napojení na elektřinu z městského rozvaděče. V nabídce budou mít hamburgery, hot dogy, saláty, 
wrapy a balené nápoje. Provozní dobu budou mít pondělí až pátek od 10 do 18 hodin. Plánují zůstat 
do konce října 2019. 
 
RM dne 15. 5. 2019 projednala a schválila usnesení č. 226/2019: 
RM schvaluje záměr na pronájem části pozemku parc. č.  289/1 v k. ú. Kuřim o výměře 12 m

2
 panu 

Petru Koskovi, xxxxxxxxxxxx, Držovice, IČ 86872257 a panu Lukáši Zacharovi, xxxxxxxxxxxxxxxxxx, 
Prostějov, IČ 05485894 za účelem umístění pojízdného občerstvení, na dobu určitou od 30. 6. do 31. 
10. 2019 za nájemné ve výši 150 Kč/m

2
/měsíc s vyúčtováním elektrické energie. 

 
Záměr byl v souladu se zákonem o obcích 15 dnů zveřejněn - bez připomínek. 
 
Přílohy: A - situace 

B - smlouva na dobu určitou 
 
Přijaté usnesení: 269/2019 - RM schvaluje pronájem části pozemku parc. č.  289/1 v k. ú. Kuřim 

o výměře 12 m
2
 panu Petru Koskovi, xxxxxxxxxxxxxxxx, Držovice, IČ 86872257 

a panu Lukáši Zacharovi, xxxxxxxxxxxxxxxx, Prostějov, IČ 05485894 za účelem 
umístění pojízdného občerstvení, na dobu určitou od 30. 6. do 31. 10. 2019 za 
nájemné ve výši 150 Kč/m

2
/měsíc s vyúčtováním elektrické energie. 

Hlasováno 
Pro: 3 (D. Sukalovský, L. Ambrož, M. Vlk) Nepřítomni: 2 (P. Ondrášek, J. Vlček). 
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3. K&K Royal Gastro s.r.o. – žádost o pronájem další části pozemku 
(rozšíření zahrádky restaurace Tylion) 
(Předkladatel: Ing. Karel Torn CSc., zpracovatel: Ester Veselovská, DiS.) 
 
Dne 6. 5. 2019 požádal pan Koliáš město Kuřim o pronájem další části pozemku parc. č. 2108/1 v k. ú. 
Kuřim o výměře 32,4 m

2
 za účelem rozšíření letní zahrádky u restaurace „Tylion“, vizte příloha A. 

Záměrem provozovatele je vybudovat pod posezením dřevěnou podestu.  
 
RM dne 15. 5. 2019 projednala a schválila usnesení č. 224/2019: 
RM schvaluje záměr na pronájem části pozemku parc. č. 2108/1 v k. ú. Kuřim o výměře 32,4 m

2
 za 

účelem rozšíření 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 15. 6. 2019, za nájemné ve výši 313 Kč/m

2
/rok s roční valorizací. 

 
Záměr byl v souladu se zákonem o obcích 15 dnů zveřejněn - bez připomínek. 
 
Přílohy: A - situace 

B - dodatek č. 1 
 
Přijaté usnesení: 270/2019 - RM schvaluje pronájem části pozemku parc. č. 2108/1 v k. ú. Kuřim 

o výměře 32,4 m
2
 za účelem rozšíření 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 15. 6. 2019, za nájemné ve výši 313 Kč/m

2
/rok s roční 

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

4. Výkon TDI na stavbu „Kuřim, ul. Úvoz - obnova uličního 
prostoru“ 
(Předkladatel: Ing. Petr Ondrášek, zpracovatel: Ing. Pavla Kubová) 
 
Odbor investiční navrhuje Radě města Kuřimi, v souladu s interní směrnicí S4/2018/RM Zadávání 
veřejných zakázek malého rozsahu, čl. VIII. Odlišné postupy, přímo schválit vykonavatele technického 
dozoru investora (dále jen „TDI“) na stavbu s názvem „Kuřim, ul. Úvoz - obnova uličního prostoru“ Ing. 
Pavla Šudáka, xxxxxxxxxxxxxxxxxxx, 664 34 Kuřim, IČ 01446487 ve výši 83.490 Kč, vizte cenová 
nabídka ze dne 17. 1. 2019. 
Obnově uličního prostoru v ulici Úvoz předcházela realizace rekonstrukce vodovodního řadu, která 
proběhla v roce 2018, následně realizace NN spol. EON (zhotovitel spol. ELQA) s názvem akce 
„Kuřim, Úvoz - obnova NNk“ a města Kuřimi s názvem akce „Kuřim, ul. Úvoz - rekonstrukce veřejného 
osvětlení“ (zhotovitel CTSK), které probíhají od května do konce června tohoto roku. 
Veřejnou zakázku na realizaci obnovy uličního prostoru vyhrála společnost Skanska a.s., se sídlem 
Křižíkova 682/34a, 186 00 Praha 8, v celkové hodnotě 8.800.000 Kč. 
Pan Ing. Pavel Šudák k všestranné spokojenosti dozoroval rekonstrukci uličního prostoru v ul. Na 
Zahrádkách, rekonstrukci chodníků v ul. Tyršova a Tišnovská, nově vybudovanou cyklostezku Kuřim, 
Lipůvka a zná prostředí realizace stavby. 
OI doporučuje Radě města Kuřimi schválit uzavření objednávky o výkonu TDI s Ing. Pavlem Šudákem 
v celkové hodnotě 69.000 Kč bez DPH, tj. 83.490 Kč vč. DPH. Přílohou objednávky bude seznam 
činností TDI. 
Částka ve výši 83.490 Kč bude čerpána z ORG 1411000000 „Úvoz - rekonstrukce komunikace vč. 
VO“. 
 
Přílohy: A - cenová nabídka 
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Přijaté usnesení: 271/2019 - RM schvaluje odlišný postup, ve smyslu ustanovení čl. VIII. směrnice 
S4/2018/RM Zadávání veřejných zakázek malého rozsahu, na výkon TDI na 
stavbu „Kuřim, ul. Úvoz - obnova uličního prostoru“ a schvaluje jako vykonavatele 
TDI Ing. Pavla Šudáka, xxxxxxxxxxxxxxx, 664 34 Kuřim, IČ 01446487 v celkové 
hodnotě 69.000 Kč bez DPH, tj. 83.490 Kč vč. DPH za činnost po dobu provádění 
stavby. 

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

5. Dopravní terminál Kuřim - pořízení projektu pro územní řízení 
(Předkladatel: Ing. Karel Torn CSc., zpracovatel: Ing. Moris Réman) 
 
Název (předmět) zakázky:  „Dopravní terminál Kuřim - pořízení projektu pro územní řízení 
Evidenční číslo v knize zakázek: IV-OI-2019-009 
Zajišťující odbor (ZO):    OI 
 
Uvedená zakázka souvisí s plánovanou realizací Dopravního terminálu v Kuřimi. 
 
Na přípravě tohoto investičního záměru spolupracuje město Kuřim dlouhodobě s projekční kanceláří 
Ing. Jiřího Bajera, a to již ve fázi zpracování četných variant prováděcích studií. Projekční kancelář se 
účastnila řady jednání s organizacemi, které budou záměrem přímo dotčeny, např. Správa železniční 
dopravní cesty, České dráhy, Policie ČR, Brněnské vodárny a kanalizace apod. 
 
Vzhledem k tomu, že se jedná o veřejnou zakázku na služby, jejímž předmětem je plnění týkající se 
duševního vlastnictví, navrhujeme uzavřít smlouvu o dílo na projekční práce s kanceláří Ing. Jiří Bajer 
na odlišný postup dle Interní směrnice S4/2018/RM o zadávání veřejných zakázek malého rozsahu. 
Nabízená cena za projekční práce je v místě a čase obvyklá. 
 
Akce bude financovaná z ORG 1385 „Dopravní terminál Kuřim“. 
 
Přílohy: A – cenová nabídka 

B – smlouva o dílo 
 
Na jednání se dostavil v 14:17 hod S. Bartoš - vedoucí odboru investičního. 
 
Diskuse: 
M. Vlk - žádá opravit v čl. IV v odstavci 2 datum a namísto 27. 5. 5019 uvést 27. 5. 2019. 
 
Přijaté usnesení: 272/2019 - RM schvaluje v souladu se směrnicí S4/2018/RM o zadávání 

veřejných zakázek malého rozsahu odlišný postup při výběru zhotovitele na akci 
„Dopravní terminál Kuřim“ a schvaluje uzavření smlouvy o dílo se společností Ing. 
Jiří Bajer, xxxxxxxxxxxxxxxx, 602 00 Brno, IČ 13372319 za cenu 527.700 Kč bez 
DPH (tj. 638.517 Kč s DPH) ve věci vypracování projektu pro územní řízení. 

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

6. „Město Kuřim - ZŠ Kuřim - vybudování nových výukových kapacit 
- III. etapa“ - Dodatek č. 2 – únikové schodiště 
(Předkladatel: Ing. Petr Ondrášek, zpracovatel: Ing. Olga Hanáková) 
 
Na stavbě „Město Kuřim - ZŠ Kuřim - vybudování nových výukových kapacit - III. etapa“ zajišťuje 
autorský dozor (dále jen “AD“) společnost 7points s.r.o., která zároveň vypracovala projektovou 
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dokumentaci (dále jen “PD“). V průběhu stavebních prací vznikla potřeba vyřešit, v rámci PBŘ, 
únikovou cestu, která, dle stávajícího projektu, byla navržena přes kancelář paní provozní kuchyně 
a kuchyní. Z důvodu takto navržené únikové cesty, by musely zůstat dveře z jídelny do kuchyně a do 
kanceláře provozní stále otevřené, což je pro provoz školy nepřípustné řešení, hlavně z důvodů 
bezpečnostních (nevhodnost pohybu lidí - dětí po kuchyni). AD zjišťoval možnost případného 
uzamčení daných prostor formou úpravy provozním řádem, toto však bylo zamítnuto zpracovatelem 
PBŘ. Jediným - provozně a bezpečnostně správným řešením se tak stává venkovní únikové 
schodiště. Toto rozšíření PD znamená finanční navýšení ceny o 16.260 Kč bez DPH, celková cena 
rozšíření projektu, včetně DPH činí 19.674,60 Kč. Termín dodání PD k změně stavby před 
dokončením, která bude obsahovat PD únikového schodiště, včetně PBŘ, bez vyjádření dotčených 
orgánů je stanoven na 28. 6. 2019. 
 
Předpokládaná cena ocelového únikového schodiště je 300.000,- Kč a související náklady na stavební 
úpravy. 
 
Odbor investiční žádá Radu města Kuřimi o schválení Dodatku č. 2 ke smlouvě o dílo č. 2017/D/0100, 
jehož předmětem je navýšení ceny za rozšíření PD únikového schodiště ve výši 16.260 Kč bez DPH 
(tj. 19.674,60 Kč vč. DPH). 
 
Přílohy: A - dodatek č. 2 k SOD 

B – vizualizace 1 
C - vizualizace 2 

 
Diskuse: 
D. Sukalovský - opravdu schodiště potřebujeme? 
S. Bartoš - ano, únikovou cestu musíme mít. Máme dvě možnosti tj. přes kuchyň nebo pomocí 
schodiště. Provozu to prospěje, vzhledu to neprospěje, ale na střeše už máme vzduchotechniku. 
D. Sukalovský - ale je to cca 500 tisíc Kč navýšení. 
 
Přijaté usnesení: 273/2019 - RM schvaluje uzavření Dodatku č. 2 ke Smlouvě o dílo č. 2017/D/0100 

na zakázku „Město Kuřim - ZŠ Kuřim - vybudování nových výukových kapacit - 
III. etapa“ se společností 7points s.r.o., xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, 664 34 Kuřim, 
IČ 28323793, který spočívá v navýšení ceny za rozšíření projektové dokumentace 
o únikové schodiště ve výši 16.260 Kč bez DPH (tj. 19.674,60 Kč vč. DPH), 
z důvodu dle zápisu. 

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

7. Oprava povrchů místních komunikací v Kuřimi v roce 2019 - 
odstoupení od SoD 
(Předkladatel: Ing. Karel Torn CSc., zpracovatel: Michaela Juránková Hrbková) 
 
Odbor investiční předkládá Radě města Kuřim informaci k výběrovému řízení na Opravu povrchů 
místních komunikací v Kuřimi v roce 2019, schválené radou města 27. 3. 2019 usnesením 147/2019. 
Společnost EUROVIA CS, a.s., která byla vybraná v tomto řízení na opravu chodníků, zaslala dopis 
s informací, že nebude schopna z kapacitních důvodů realizovat požadované práce pro město Kuřim.  
Odbor investiční navrhuje na opravy chodníků pro letošní rok společnost Centrum technických služeb 
Kuřim s.r.o. a to z důvodu nižší ceny, než má společnost Soukup Miloš s.r.o., která skončila ve 
výběrovém řízení na druhém místě. 
 
Přílohy: A - dopis 
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Přijaté usnesení: 274/2019 - RM bere na vědomí předloženou informaci ohledně odstoupení 
společnosti EUROVIA CS, a.s. od smlouvy o dílo na Opravu povrchů místních 
komunikací v Kuřimi v roce 2019. 

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

8. 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 nepotřeb. majetku 

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

 
Diskuse: 
M. Vlk - proč se vyřazuje ke dni 21. 5. 2019, když to schvalujeme až nyní? 
 
Přijaté usnesení: 275/2019 - RM souhlasí s vyřazením nepotřebného majetku Mateřské školy 

Kuřim, Zborovská 887, okres Brno - venkov, příspěvkové organizace dle žádosti. 
Hlasováno 
Pro: 3 (D. Sukalovský, L. Ambrož, M. Vlk) Nepřítomni: 2 (P. Ondrášek, J. Vlček). 
 
 
 

9. Smlouva o reklamě a propagaci - Partner Cities Cup 2019 
(Předkladatel: Ing. Petr Ondrášek, zpracovatel: Petra Glosová) 
 
Předkládáme Radě města Kuřimi ke schválení smlouvu o reklamě a propagaci mezi městem Kuřim 
(zhotovitelem) a společností Brněnské vodárny a kanalizace, a.s. (objednatelem) týkající se zajištění 
reklamy na fotbalovém turnaji mládeže "PARTNER CITY 2019", který se koná 22. 6. 2019 v Kuřimi. 
 
Přílohy: A - smlouva Partner Cities Cup Kuřim 2019 
 
Přijaté usnesení: 276/2019 - RM schvaluje uzavření smlouvy mezi městem Kuřim a společností 

Brněnské vodárny a kanalizace, a.s., se sídlem Pisárecká 555/1a, 603 00 Brno, 
IČ 46347275 ve věci zajištění reklamy a propagace na fotbalovém turnaji mládeže 
"PARTNER CITY 2019" dne 22. 6. 2019. 

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

10. Zpráva o činnosti Centra sociálních služeb Kuřim za rok 2018 
(Předkladatel: Ing. Karel Torn CSc., zpracovatel: PhDr. Miloslava Bártová) 
 
Centrum sociálních služeb Kuřim, Zahradní 1275, Kuřim zpracovalo Výroční zprávu za rok 2018 dle 
zákona 563/1991 Sb., o účetnictví v aktuálním znění, kterou přikládá v příloze. 
 
Přílohy: A - výroční zpráva CSSK za 2018 
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Přijaté usnesení: 277/2019 - RM bere na vědomí Výroční zprávu Centra sociálních služeb Kuřim, 
Zahradní 1275, Kuřim za rok 2018. 

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

11. Revitalizace předprostoru MŠ Komenského - komise VŘ 
(Předkladatel: Ing. Petr Ondrášek, zpracovatel: Ing. Renata Havlová) 
 
Název (předmět) zakázky:  „Revitalizace předprostoru MŠ Komenského“ 
Evidenční číslo v knize zakázek: 1/2019 (IV-OI-2019-006) 
Zajišťující odbor (ZO): OI 
 
V souvislosti s veřejnou zakázkou Revitalizace předprostoru MŠ Komenského 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. Ing. Petr Ondrášek  1. Mgr. Ing. D. Sukalovský 
2. Mgr. Lenka Slámová   2. Mgr. Petra Vysloužilová  
3. Stanislav Bartoš 3. Ing. Dagmar Montagová 
4. Ing. Renata Havlová 4. Ing. Olga Hanáková 
5. Ing. Petr Němec 5. Petr Macek 
 
Přijaté usnesení: 278/2019 - RM jmenuje komisi pro posouzení a hodnocení nabídek, která bude 

zároveň plnit funkci komise pro otevírání obálek s nabídkami pro veřejnou zakázku 
s názvem „Revitalizace předprostoru MŠ Komenského“. 

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

12. Dopravní a technická infrastruktura sportovního areálu - 
komunikace vč. chodníků - vyhodnocení VŘ 
(Předkladatel: Ing. Petr Ondrášek, zpracovatel: Ing. Renata Havlová) 
 
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 výběrové řízení na výše uvedenou akci a to v režimu podlimitní veřejné zakázky. 
Zajišťujícím odborem pro tuto akci je odbor investiční (dále jen OI), odpovědná osoba Ing. Renata 
Havlová. Administraci veřejné zakázky provádí Renata Petrželová, xxxxxxxxxxxxxx, 783 49 Lutín, 
IČ 02127288, která sestavila zadávací dokumentaci, tu následně připomínkovalo OI. 
 
Výzva k podání nabídky byla v období 9. 5. - 6. 6. 2019 zveřejněna v Národním elektronickém nástroji, 
dále jen “NEN“. Byly podány čtyři nabídky. 
 
Otevírání obálek s nabídkami v NEN bylo provedeno dvoučlennou komisí a proběhlo standardním 
postupem. Nabídky byly hodnoceny podle jejich ekonomické výhodnosti, jejíž jediným hodnotícím 
kritériem byla nejnižší nabídková cena. Ekonomická výhodnost nabídek byla hodnocena na základě 
jediného kritéria a to podle nejnižší nabídkové ceny bez DPH. Toto kritérium tak bude mít v hodnocení 
váhu 100%. Za nejúspěšnější nabídku byla stanovena nabídka s nejnižší nabídkovou cenou bez DPH. 
 



 
 

 

8 

Na základě zhodnocení získaných nabídek je hodnoticí komisí doporučena radě města nejvhodnější 
nabídka od společnosti EUROVIA CS, a.s., Odštěpný závod oblast Morava, Vídeňská 104, 619 00 
Brno, IČ 45274924, která je pro zadavatele ekonomicky nejvhodnější, a to za předpokladu, že tento 
účastník splnil veškeré podmínky zadávacího řízení. Společnost předložila nabídku v celkové hodnotě 
12.569.702 Kč bez DPH (tj. 15.209.339,42 Kč s DPH). 
 
Přílohy: A - zpráva o hodnocení nabídek 

B - posouzení splnění podmínek účasti 
C - rozhodnutí o výběru dodavatele 
D – smlouva o dílo 

 
Přijaté usnesení: 279/2019 - RM souhlasí s výsledkem hodnocení uvedeným v protokolu na 

zakázku „Dopravní a technická infrastruktura sportovního areálu - komunikace vč. 
chodníků“ a schvaluje uzavření smlouvy o dílo se společností EUROVIA CS, a.s., 
Odštěpný závod oblast Morava, Vídeňská 104, 619 00 Brno, IČ 45274924, která 
předložila nejvhodnější nabídku v celkové hodnotě 12.569.702 Kč bez DPH, tj. 
15.209.339,42 Kč s DPH. 

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

13. „Společenské a kulturní centrum v Kuřimi“ – technologie 
stravování - dodatek č. 2 ke smlouvě o dílo 
(Předkladatel: Mgr. Ing. Drago Sukalovský, zpracovatel: Ing. Markelova Jana) 
 
Rada města Kuřimi na své schůzi č. 35/2018 dne 24. 10. 2018 schválila smlouvu o dílo se společností 
TeS, spol. s r. o. Chotěboř, Zednická 558, 583 01 Chotěboř, IČ 60934395 na dodávku nového gastro 
zařízení do kuchyně, přípravných prostor, kavárny, restaurace a kuchyněk včetně dopravy, montáže 
a napojení na inženýrské rozvody v  objektu „Společenské a kulturní centrum v Kuřimi“. Smlouva 
o dílo byla uzavřena se zhotovitelem dne 26. 11. 2018 s celkovou cenou plnění 3.502.906 Kč s DPH.  
Dne 22. 3. 2019 schválila rada města dodatek č. 1 s dodavatelem, kterým se navyšovala celková cena 
díla z důvodu změn na 3.551.294 Kč s DPH. 
 
V průběhu provádění montážních prací byla zjištěna potřeba provedení níže uvedených změn, jejichž 
provedení nemá dopad do termínu plnění a do ceny má dopad v podobě méněprací. 
 
Odbor investiční předkládá nyní radě města ke schválení návrh dodatku č. 2 ke smlouvě o dílo. 
Vzhledem k tomu, že se jedná o práce a dodávky, které nemohou být technicky a ekonomicky 
odděleny od původní veřejné zakázky, a jejich provedení je zcela nezbytné pro řádné dokončení 
plnění, doporučuje OI Radě města schválení dodatku č. 2 ke smlouvě o dílo. 
 
Specifikace změn: 
 
Změna č. 3 
Na základě zaměření na stavbě bylo zjištěno, že do výklenku v místnosti 0.14 není možné osadit 
projektem uvažovanou chladničku výšky 1850 mm. Bude proto dodána chladnička nižší s výškou 1640 
mm. 
Změna naplňuje podmínky dle § 222 odst. 4 zákona, nemění celkovou povahu veřejné zakázky 
a hodnota změny je nižší než finanční limit pro nadlimitní veřejnou zakázku. Změna, která je součástí 
Změnového listu č. 3 vyvolává snížení nákladů o -2.468 Kč bez DPH. 
 
Změna č. 4 
Součástí dodávky technologie stravování nebylo provedení opláštění barových stolů MDF deskami, 
které je součástí dodávky Interiérů. Po dodání stolů na stavbu a po jejich zhlédnutí dodavatelem 
Interiérů bylo sděleno, že pro fungování, do stolů vsazovaných dvoukřídlových dveří, je nutné 
v některých místech doplnit barové stoly nerezovými jekly, které vytvoří pro tyto dveře doraz. 
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Změna naplňuje podmínky dle § 222 odst. 4 zákona, nemění celkovou povahu veřejné zakázky 
a hodnota změny je nižší než finanční limit pro nadlimitní veřejnou zakázku. Změna, která je součástí 
Změnového listu č. 4 vyvolává zvýšení nákladů o 2.420 Kč bez DPH. 
 
Kontrola splnění podmínek pro změny dle § 222 odst. 4 zákona 
Součet hodnoty všech změn závazku dle tohoto odstavce musí být nižší než 10% původní hodnoty 
závazku. 
10% z 2.894.964 Kč bez DPH = 289.496 Kč 
 
Hodnota dosud provedených změn č. 1 - 4 (absolutní) činí 44.878,00 Kč bez DPH 
44.878 Kč < 289.496 Kč - splňuje 
 
Rekapitulace ceny díla:  
Cena plnění bez DPH dle smlouvy o dílo a dodatku č. 1   2.934.954,00 Kč 
Cena víceprací bez DPH dle dodatku č. 2 smlouvy o dílo  2.420.00 Kč 
Cena méněprací bez DPH dle dodatku č. 2 smlouvy o dílo  -2.468,00 Kč 
DPH                          616.330,00 Kč 
Celková cena včetně DPH 3.551.236,00 Kč 
 
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. 
 
Přílohy: A – dodatek č. 2 

B – příloha č. 1 
 
Přijaté usnesení: 280/2019 - RM schvaluje uzavření dodatku č. 2 ke Smlouvě o dílo č. 2018/D/0123 

na veřejnou zakázku „Společenské a kulturní centrum v Kuřimi“ - technologie 
stravování se společností TeS, spol. s r.o. Chotěboř, Zednická 558, 583 01 
Chotěboř, IČ 60934395, kterým se ponižuje celková smluvní cena díla na 
2.934.906 Kč bez DPH (tj. 3.551.236 Kč s DPH). 

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

14. Závěrečný účet hospodaření města 2018 
(Předkladatel: Mgr. Ing. Drago Sukalovský, zpracovatel: Ing. Aleš Varmužka) 
 
Radě města Kuřimi je předkládán na vědomí materiál Závěrečný účet hospodaření za rok 2018, 
včetně schválení účetní závěrky, který bude projednán ve Finančním výboru ZM Kuřimi dne 19. 6. 
2019 a následně předložen ke schválení Zastupitelstvu města Kuřimi. 
Hospodaření bylo ověřeno auditorem (v příloze) a v zákonném termínu byl závěrečný účet vyvěšen 
také na úřední desce. 
Jelikož se jedná o rozsáhlý materiál, který je zveřejněn na úřední desce, nejsou přílohy součástí 
tohoto materiálu. 
Přílohy naleznete: 
 
https://www.kurim.cz/redakce/index.php?lanG=cs&clanek=37366&slozka=66976&as4uOriginalDomai
n=www.kurim.cz&as4u_protocol=https&_gid=GA1.2.1008844825.1560251416&ConfirmCookie=confir
m&detail_claim=105868&. 
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Přijaté usnesení: 281/2019 - RM bere na vědomí a předkládá ZM ke schválení materiál týkající se 
závěrečného účtu hospodaření města a účetní závěrky města za rok 2018. 

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

15. Rozhodnutí o přidělení zakázky města Kuřimi 
(Předkladatel: Ing. Jan Vlček, MSc., zpracovatel: Ing. Pavla Kubová) 
 
Předmět (název) zakázky: „Kuřim, ul. Legionářská - rekonstrukce kanalizace a vodovodu“ 
Evidenční číslo zakázky: VZ-OI-2019-007  
 
Předmět (název) zakázky: „Kuřim, ul. Zahradní - rekonstrukce kanalizace“ 
Evidenční číslo zakázky: VZ-OI-2019-008  
 
Shrnutí vývoje rekonstrukce kanalizace a vodovodu v ulicích Legionářská a Zahradní: 
 
1. „Kuřim, ul. Legionářská - rekonstrukce kanalizace a vodovodu“ 
Dvě jednotné kanalizace, nacházející se v tělese silnice II/386 v ulici Legionářská jsou celkově ve 
špatném stavebním stavu. V souvislosti s připravovanou akcí společnosti Správa a údržba silnic 
Jihomoravského kraje (dále jen „SÚS JMK“) s názvem akce „II/386 - průtah ulice Legionářská - 
obnova silniční sítě“ proběhla v roce 2015 jednání mezi zástupci města Kuřimi, zástupci společnosti 
Brněnské vodárny a kanalizace a.s. (dále jen „BVK“) a zástupci SÚS JMK o potřebě 
oprav/rekonstrukcí vodovodní a kanalizační sítě v úseku plánované obnovy povrchu vozovky. 
Zástupci BVK doporučili před samotnou obnovou silnice provést rekonstrukci kanalizace a vodovodu 
v části ulice Legionářská (v délce cca 430 m, a to od ulice Havlíčkova před RD č. p. 271 po křižovatku 
v Bezručově čtvrti před RD č. p. 847). 
V rekonstruovaném úseku je nově navržena jedna jednotná kanalizace v niveletě hlubší kanalizace 
z důvodu napojení stávajících nemovitostí. V rámci projektové dokumentace (dále jen „PD“) je 
optimalizována trasa i spád navrhované kanalizace. Trasa rekonstruovaného vodovodního řadu je 
koordinována s trasou rekonstruované kanalizace. Součástí rekonstrukce kanalizace a vodovodu je 
výměna všech domovních přípojek ve veřejné části. 
Podle rozhodnutí Krajské hygienické stanice v Brně je na ulici Legionářské povolen pouze dočasný 
provoz z důvodu překračování norem hlučnosti. Současně má Jihomoravský kraj (dále jen „JMK“) jako 
vlastník komunikace nařízeno KHS provést výměnu obrusného povrchu vozovky s použitím tzv. 
tichého asfaltu tak, aby došlo ke snížení hlučnosti. Dle dohody s JMK a správcem komunikace SÚS 
JMK provede město Kuřim rekonstrukci vozovky do stadia před položením finální obrusné vrstvy. Tu 
pak položí na své náklady JMK nebo tak učiní město Kuřim na náklady JMK. O finální podobě této 
dohody vede město Kuřim s JMK a SÚS JMK jednání. 
Realizace akce bude hrazena na základě uzavřené Smlouvy o dílo z ORG 1330000000 
„Rekonstrukce ulice Legionářská - vodovod, kanalizace,….“. 
 
2. „Kuřim, ul. Zahradní - rekonstrukce kanalizace“ 
Stávající jednotná kanalizace v ulici Zahradní z roku 1950 je ve špatném stavebním stavu. 
Zrekonstruován bude úsek cca 200m kanalizace, a to od křižovatky s ul. Legionářskou po penzion pro 
důchodce v ulici Zahradní. Bude optimalizována trasa a spád kanalizace. Vzhledem ke stáří 
vodovodního řadu, různým profilům a z prostorových důvodů je potřeba provést přeložku vodovodního 
řadu. V rámci rekonstrukce sítí bude provedena výměna všech domovních přípojek ve veřejné části. 
Místní komunikace bude zapravena pouze nad výkopem, a to provizorně. Výše uvedená akce 
proběhne v koordinaci s akcí "Kuřim, obnova komunikace ulice Zahradní". 
   Realizace akce bude hrazena na základě uzavřené Smlouvy o dílo 1355000000 „Zahradní - 
rekonstrukce kanalizace“. 
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Aktuální informace k výše uvedeným akcím: 
 
Jedná se o veřejnou sektorovou zakázku na stavební práce. V návaznosti na výše uvedené schválilo 
Zastupitelstvo města Kuřimi dne 20. 11. 2018 zahájení realizace obou investičních akcí. 
Stavební povolení na rekonstrukci kanalizace a vodovodu v ul. Zahradní nabylo právní moci dne 17. 5. 
2019. V polovině června nabude právní moci stavební povolení na rekonstrukci inženýrských sítí 
(vč. obnovy komunikace) v ulici Legionářská. 
Dne 15. 5. 2019 zástupci BVK na základě uzavřené mandátní smlouvy doručili výzvu uchazečům 
elektronickou poštou s možností předložení nabídky do 6. 6. 2019. Osloveno bylo 8 společností, 
cenovou nabídku podalo 7 společností. Seznam přijatých nabídek je uveden v příloze B. 
 
Posouzení nabídek: 
 
Základním hodnotícím kritériem pro zadání veřejné sektorové zakázky byla nejnižší nabídková cena. 
Na jednání uskutečněném 7. 6. 2019 od 9:00 hodnotící komise posuzovala nabídky z hlediska splnění 
požadavků zadavatele uvedených v zadávacích podmínkách, provedla kontrolu úplnosti nabídek 
a došla k závěru, že nabídka společnosti EVT Stavby s.r.o., se sídlem V Zahrádkách 2155/3, 568 02 

Svitavy, IČ 25260766 splnila požadavky výzvy a je nabídkou ekonomicky nejvýhodnější. 

 
Zahájení realizace akcí dle smlouvy o dílo: 
 
1. „Kuřim, ul. Legionářská - rekonstrukce kanalizace a vodovodu“ 
Zahájení prací na díle od 15. 9. 2019 do 15. 9. 2020. 
 
2. „Kuřim, ul. Zahradní - rekonstrukce kanalizace“ 
Zahájení prací na díle od 15. 7. 2019 do 15. 10. 2019. 
 
Cenová nabídka společnosti EVT Stavby s.r.o., se sídlem V Zahrádkách 2155/3, 568 02 Svitavy: 
 
1. „Kuřim, ul. Legionářská - rekonstrukce kanalizace a vodovodu“ 
Cena:  44.317.833 Kč bez DPH  (DPH) 9.306.744,93 Kč  53.624.577,93 Kč vč. DPH 
 
2. „Kuřim, ul. Zahradní - rekonstrukce kanalizace“ 
Cena:  9.608.463 Kč bez DPH   (DPH) 2.017.777,23 Kč  11.626.240,23 Kč vč. DPH 
 
Celkem: 53.926.296 Kč bez DPH (DPH) 11.324.522,16 Kč 65.250.818,16 Kč vč. DPH 
 
Přílohy: A - návrh smlouvy 

B - protokol 
C - zpráva 

 
Přijaté usnesení: 282/2019 - RM souhlasí s výsledkem hodnocení uvedeným ve Zprávě 

o posouzení a hodnocení nabídek na realizaci sektorové veřejné zakázky 
s názvem akce „Kuřim, ul. Legionářská - rekonstrukce kanalizace a vodovodu, 
Kuřim, ul. Zahradní - rekonstrukce kanalizace“ a schvaluje uzavření Smlouvy 
o dílo se společností EVT Stavby s.r.o., se sídlem V Zahrádkách 2155/3, 568 02 

Svitavy, IČ 25260766, která předložila nejvhodnější nabídku v celkové hodnotě 

53.926.296 Kč bez DPH, tj. 65.250.819 Kč vč. DPH. 
Hlasováno 
Pro: 3 (D. Sukalovský, L. Ambrož, M. Vlk) Nepřítomni: 2 (P. Ondrášek, J. Vlček). 
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16. Dotace z programu MV generální ředitelství Hasičského 
záchranného sboru České republiky 
(Předkladatel: Mgr. Ing. Drago Sukalovský, zpracovatel: Ing. Ivana Darmovzalová) 
 
Odbor investiční předkládá radě města ke schválení podání žádosti o dotaci Sboru dobrovolných 
hasičů Kuřim ve výši 1.200.000 Kč na projekt "Pořízení nového dopravního automobilu" v rámci 
dotačního programu Ministerstva vnitra: „Účelové investiční dotace pro jednotky sboru dobrovolných 
hasičů obcí“. 
Podmínkou je dodatečné schválení předložení žádosti Zastupitelstvem města Kuřim. 
 
Diskuse: 
D. Sukalovský - vše bude předloženo do zastupitelstva, ale vzhledem k termínu podání žádosti tj. do 
pátku 15. 6. danou věc schvaluje rada města. 
 
Přijaté usnesení: 283/2019 - RM schvaluje podání žádosti o dotaci Sboru dobrovolných hasičů 

Kuřim ve výši 1 200 000 Kč na projekt "Pořízení nového dopravního automobilu" 
v rámci dotačního programu Ministerstva vnitra: „Účelové investiční dotace pro 
jednotky sboru dobrovolných hasičů obcí“. 

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

16/1. Dotace z programu MV generální ředitelství Hasičského 
záchranného sboru České republiky 
(Předkladatel: Mgr. Ing. Drago Sukalovský, zpracovatel: Ing. Ivana Darmovzalová) 
 
Odbor investiční předkládá radě města ke schválení podání žádosti o dotaci Sboru dobrovolných 
hasičů Kuřim ve výši 7.500.000 Kč na projekt "Pořízení cisternové automobilové stříkačky" v rámci 
dotačního programu Ministerstva vnitra: „Účelové investiční dotace pro jednotky sboru dobrovolných 
hasičů obcí“. 
Podmínkou je dodatečné schválení předložení žádosti zastupitelstvem města Kuřim. 
 
Přijaté usnesení: 284/2019 - RM schvaluje předložení žádosti o dotaci Sboru dobrovolných hasičů 

Kuřim ve výši 7.500.000 Kč na projekt Pořízení cisternové automobilové stříkačky 
v rámci dotačního programu Ministerstva vnitra: „Účelové investiční dotace pro 
jednotky sboru dobrovolných hasičů obcí“. Podmínkou je dodatečné schválení 
předložení žádosti Zastupitelstvem města Kuřim. 

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

17. Dodatek č. 3 ke Smlouvě o poskytnutí finanční podpory na 
poskytování sociálních služeb č. 035557/16/OSV 
(Předkladatel: Mgr. Ing. Drago Sukalovský, zpracovatel: PhDr. Miloslava Bártová) 
 
Ředitelka Centra sociálních služeb Kuřim, Zahradní 1275, Kuřim žádá RM o podpis Dodatku č. 3 ke 
Smlouvě o poskytnutí finanční podpory na poskytování sociálních služeb pro rok 2016. Jedná se 
o dofinancování pečovatelské služby v r. 2016. Dodatek č. 3 byl schválen Zastupitelstvem 
Jihomoravského kraje v souladu s ustanovením § 37 zákona č.129/2000 Sb., o krajích, ve znění 
pozdějších předpisů, na 21. zasedání konaném dne 25. 4. 2019 usnesením č. 1927/19/Z21. 
Příjemcem finanční podpory bylo Centrum sociálních služeb Kuřim, Zahradní 1275, Kuřim. Účelová 
finanční podpora byla určena na druh služby - Pečovatelská služba, s názvem Pečovatelská služba, 
dům s pečovatelskou službou, ID 6989675 ve výši 422.000 Kč. 
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Finanční podpora byla vyplacena na účet zřizovatele tj. města Kuřim. Zřizovatel poskytl tuto finanční 
podporu příjemci dotace tj. Centrum sociálních služeb Kuřim. 
 
Přijaté usnesení: 285/2019 - RM schvaluje uzavření Dodatku č. 3 Smlouvy o poskytnutí finanční 

podpory na poskytování sociálních služeb č. 035557/16/OSV pro Centrum 
sociálních služeb Kuřim, Zahradní 1275, Kuřim na poskytování pečovatelské 
služby v 2016 ve výši 422.000 Kč. 

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

18. Souhlas s umístěním sídla 
(Předkladatel: Mgr. Ing. Drago Sukalovský, zpracovatel: Bc. Jitka Chaloupková) 
 
Spolek Mateřské a rodinné centrum KuřiMaTa, z. s., se sídlem Farského 481/20, 664 34 Kuřim, 
IČ 22687467, zaslal městu Kuřim žádost o souhlas s umístěním sídla spolku na adresu nám. 
Osvobození 902/1, 664 34 Kuřim, Společenské centrum Kuřim (kulturní dům), ve kterém bude mít 
pronajatý nebytový prostor za účelem realizace své činnosti. 
 
Přílohy: A - žádost 
 
Přijaté usnesení: 286/2019 - RM uděluje souhlas s umístěním sídla spolku KuřimMaTa, z. s., se 

sídlem Farského 481/20, 664 34 Kuřim, IČ 22687467, na adresu nám. Osvobození 
902/1, 664 34 Kuřim. 

Hlasováno 
Pro: 3 (D. Sukalovský, L. Ambrož, M. Vlk) Nepřítomni: 2 (P. Ondrášek, J. Vlček). 
 
 
 
 
 
 
Starosta ukončil schůzi v 14:54 hod. 
 
 
 
 
 
 
Mgr. Ing. Drago Sukalovský Mgr. Ladislav Ambrož 
starosta města člen rady 
 
 
 
 
 
 
Ověřovatel zápisu: Ing. Milan Vlk 
 
 
 
 
 
V Kuřimi dne 12. 6. 2019 
 
Zapsala: Petra Glosová 
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Materiály: 
1 Plnění usnesení Rady města Kuřimi ke dni 5. 6. 2019 
 1A - plnění usnesení RM 
2 Pan Kosek a pan Zachar – žádost o pronájem části pozemku u Alberta za účelem 

umístění pojízdného občerstvení 
 2A - situace 
 2B - smlouva 
3 K&K Royal Gastro s.r.o. – žádost o pronájem další části pozemku (rozšíření zahrádky 

restaurace Tylion) 
 3A - situace 
 3B - dodatek č. 1 
4 Výkon TDI na stavbu „Kuřim, ul. Úvoz - obnova uličního prostoru“ 
 4A - cenová nabídka 
5 Dopravní terminál Kuřim - pořízení projektu pro územní řízení 
 5A - cenová nabídka 
 5B - smlouva o dílo 
6 „Město Kuřim - ZŠ Kuřim - vybudování nových výukových kapacit - III. etapa“ - Dodatek 

č. 2 – únikové schodiště 
 6A - dodatek č. 2 
 6B - vizualizace 1 schodiště 
 6B - vizualizace 2 schodiště 
7 Oprava povrchů místních komunikací v Kuřimi v roce 2019 - odstoupení od SoD 
 7A - dopis EUROVIA CS, a.s. 
8 Žádost o souhlas s vyřazením nepotřebného majetku MŠ Zborovská 
 8A - žádost o souhlas s vyřazením nepotřeb. majetku 
 8B - seznam majetku navrhovaného k vyřazení 
 8C - vyřazovací protokoly k majetku 
9 Smlouva o reklamě a propagaci - Partner Cities Cup 2019 
 9A - smlouva Partner Cities Cup Kuřim 2019 
10 Zpráva o činnosti Centra sociálních služeb Kuřim za rok 2018 
 10A - výroční zpráva CSSK za 2018 
11 Revitalizace předprostoru MŠ Komenského - komise VŘ 
12 Dopravní a technická infrastruktura sportovního areálu - komunikace vč. chodníků - 

vyhodnocení VŘ 
 12A - zpráva o hodnocení nabídek 
 12B - posouzení splnění podmínek účasti 
 12C - rozhodnutí o výběru dodavatele 
 12D - smlouva o dílo 
13 „Společenské a kulturní centrum v Kuřimi“ – technologie stravování - dodatek č. 2 ke 

smlouvě o dílo  
 13A - dodatek č. 2 
 13B - příloha č. 1 dodatku 
14 Závěrečný účet hospodaření města 2018 
15 Rozhodnutí o přidělení zakázky města Kuřimi  
 15A - návrh smlouvy 
 15B - protokol 
 15C - zpráva 
16 Dotace z programu MV generální ředitelství Hasičského záchranného sboru České 

republiky 
16/1 Dotace z programu MV generální ředitelství Hasičského záchranného sboru České 

republiky 
17 Dodatek č. 3 ke Smlouvě o poskytnutí finanční podpory na poskytování sociálních 

služeb č. 035557/16/OSV 
 17A – dodatek č. 3 
18 Souhlas s umístěním sídla společnosti 
 18A - žádost 


