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Z á p i s 
 

ze schůze Rady města Kuřimi č. 10/2020 konané dne 25.03.2020 
 
Přítomni: 
Mgr. Ing. Drago Sukalovský – starosta 
Ing. Petr Ondrášek, Ing. Jan Vlček, MSc., Ing. Milan Vlk – členové rady. 
 
 
Ing. Karel Torn, CSc. - tajemník úřadu. 
 
 
Omluven: Mgr. Ladislav Ambrož. 
 
 
Ověřovatel zápisu: Ing. Milan Vlk. 
 
 
Starosta zahájil zasedání RM v 14:18 hodin, úvodem byli osobně přítomni 3 členové RM a 1 člen 
rady Ing. Milan Vlk byl přítomen přes videokonferenční hovor. 
RM je usnášeníschopná. 
 
 
Informace k podmínkám konání schůze rady obce v době trvání nouzového stavu 
Schůze rady obce se tedy mohou uskutečnit, resp. jejich konání není omezeno jako v případě jednání 
zastupitelstva jen na řešení záležitostí nezbytných s ohledem na řešení nouzového stavu nebo na 
záležitosti, které je nutné vyřešit s ohledem na hrozící škody či plnění termínů. 
 
S ohledem na stávající situaci je však na místě uskutečnit schůzi rady s využitím prostředků 
komunikace na dálku umožňujícími účast členů na jednání rady v reálném čase bez jejich osobní 
přítomnosti (např. videokonference, telekonference). Tomu ostatně odpovídá i mimořádné opatření 
č. j. MZDR 12745/2020-1/MIN/KAN, které obecně ukládá omezit kontakty s jinými osobami jen na 
nezbytně nutnou míru. To bude splněno právě tím, že schůze rady bude provedena distančním 
způsobem. 
 
Bude-li však přesto zcela výjimečně nezbytné, aby schůze rady proběhla za osobní účasti jejích členů, 
je třeba zajistit splnění všech dalších požadavků ochrany proti šíření onemocnění: 
 
Z usnesení vlády č. 106/2020 Sb. vyplývá povinnost použití ochranných prostředků dýchacích cest 
(noc, ústa) za užití respirátoru, roušky apod. 
 
Dále pak je na místě respektovat i doporučenou 2m vzdálenost mezi osobami přítomnými osobami, 
kterou Ministerstvo zdravotnictví stanovilo jako povinnou pro pohyb na veřejně dostupných místech 
(mimořádné opatření Ministerstva zdravotnictví ze dne 23.03.2020, č. j. MZDR 12745/2020-
1/MIN/KAN). 
(zdroj: Ministerstvo vnitra ČR). 
 
 
 
Program: 
 

1 Plnění usnesení Rady města Kuřimi ke dni 18.03.2020 

2 Nákupů energií na komoditní burze 

3 Dopravní terminál Kuřim - uzavření smluv s vlastníky sousedních pozemků 

4 „Městský stadion Kuřim - rekonstrukce - SO 100 a SO 300“ – schválení smlouvy o výkonu 
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AD na stavbě 

5 Stavební úpravy objektu ZŠ Tyršova, Kuřim, Dodatek č. 1 k SOD 

6 Rekonstrukce zahrad v přírodním stylu při ZŠ Kuřim, Tyršova – stavební úpravy 

7 VPS - individuální dotace 

8 Výběrové řízení na dodavatele sortimentu tiskovin, reklamních předmětů a razítek 

9 Cyklostezka Kuřim – Veverská Bítýška – přeložka sloupu VN 

10 Smlouva o poskytnutí finanční podpory na poskytování sociálních služeb 

11 E.ON Distribuce, a. s. - žádost o prodej pozemku pod budoucí trafostanicí v ulici Tyršova 

12 Změna termínů zápisu do ZŠ a MŠ na školní rok 2020/2021 

 
 
 

1. Plnění usnesení Rady města Kuřimi ke dni 18.03.2020 
(Předkladatel: Ing. Karel Torn CSc., zpracovatel: Petra Glosová) 
 
Zůstávají nesplněna usnesení, jejíž naplnění závisí na spolupráci s druhou stranou. 
 
Přílohy: A - plnění usnesení RM 
 
Přijaté usnesení: 107/2020 - RM b e r e   n a   v ě d o m í plnění usnesení Rady města Kuřimi ke 

dni 18.03.2020. 
Hlasováno 
Pro: 4 (D. Sukalovský, P. Ondrášek, J. Vlček, M. Vlk) Nepřítomen: 1 (L. Ambrož). 
 
 
 

2. Nákupů energií na komoditní burze 
(Předkladatel: Ing. Jan Vlček, MSc., zpracovatel: Bc. Jitka Chaloupková) 
 
Město Kuřim (dále také „město“) se se „svými organizacemi a společnostmi“ již několik posledních let 
účastní projektu společných nákupů silové elektřiny a zemního plynu. Nákup silové elektřiny a 
zemního plynu (dále jen „energie“) byl vždy realizován jednorázovým nákupem na Českomoravské 
komoditní burze Kladno (dále jen „ČMKBK“) na následující jeden kalendářní rok, v září 2019 proběhl 
nákup pro rok 2020. V posledních letech byla centrálním zadavatelem obec Blatnička. Projekt je 
realizován za podpory obecně prospěšné společnosti Organizačně správní institut, o. p. s. 
Nevýhodou tohoto projektu je však skutečnost, že město nemůže ovlivnit termín nákupu a délku 
období, pro které se nakoupí. Nákup na jeden rok je často spojen se  změnou dodavatele, s čímž 
souvisí vyšší administrativní zátěž pro účetní apod. 
V případě, že by město realizovalo „vlastní“ nákup energií, mohlo by si, jako centrální zadavatel, 
stanovit podmínky nákupu, např. okamžik nákupu a zvolit si délku období, pro které nakoupí. 
 
Kromě ČMKBK nabízí od roku 2015 obchody s dodávkami energií i společnost POWER EXCHANGE 
CENTRAL EUROPE, a. s. (dále je „PXE“). Společnost PXE na rozdíl od ČMKBK poskytuje informace 
o tom, kteří dodavatelé na ní obchodují. 
 
Nákup na komoditní burze PXE probíhá formou elektronické aukce, kdy hlavním kritériem je nejnižší 
cena, nákup realizuje přímo zájemce on – line.  Nakup na komoditní burze je realizován jako veřejná 
zakázka zadávaná ve formě jednacího řízení bez uveřejnění v souladu s § 64 písm. c. zák č. 134/2016 
Sb., o zadávání veřejných zakázek. 
 
Kromě společnosti POWER EXCHANGE CENTRAL EUROPE, a. s., nabídla v říjnu 2019 městu Kuřim 
své služby i společnost FIN-servis, a. s. Společnost FIN-servis, a. s., v nabídce upozornila na fakt, že 
na ČMKBK je minimální hodnota pro obchod v hladině VN 500 MW. Město vlastní trafostanici 
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a pravděpodobně roční odběr tohoto místa nedosáhne této úrovně, město by tedy nemohlo na 
ČMKBK soutěžit dodávku VN pro trafostanici. 
 
Obě výše uvedené společnosti byly v říjnu osloveny v souvislosti s poptávkou na realizaci nákupu 
energií pro město a jeho organizace a společnosti. Předmětem poptávky byl nákup energií 
o předpokládaném ročním objemu 7460 MWh a nabídka měla zahrnovat veškeré poplatky spojené s 
nákupem. 
1. Nabídka burzy PXE pro rok 2021 činila 47.387 Kč bez DPH. 
2. Nabídka společnosti FIN-servis, a. s. (dohodce ČMKBK) činila 61.366 Kč bez DPH. 
 
Poplatky na burze vždy vychází z realizovaného finančního objemu nákupu a z aktuálních průměrných 
cen komodit na trhu a jsou tedy proměnné. Poplatky za vstup na burzu jsou jednorázové, poplatky za 
obchodování se fakturují pouze v případě realizovaného nákupu. 
Z výše uvedeného vyplývá, že nabídka společnosti PXE je cenově výhodnější.  
 
Nákup na komoditní burze PXE - postup: 
 
1. smluvní strany uzavřou Smlouvu o účastnictví a dojde k uhrazení jednorázového vstupního 
účastnického poplatku ve výši 2.500 Kč, 
 
2. na základě plné moci založí PXE přístup pro oprávněné osoby do internetové aplikace PARC, 
prostřednictvím které se poptávka podá a také sleduje aukce online, 
 
3. po vyplnění vstupních dat a parametrů poptávky zveřejní dohodce PXE aukci na dohodnutý termín, 
 
4. bezprostředně po aukci je v aplikaci PARC k dispozici závěrkový list, který je zároveň Smlouvou o 
sdružených službách dodávek elektřiny, následně jej dohodce rozešle podepsaný, 
 
5. město uhradí poplatku za úspěšnou aukci a zobchodovaný objem energií. 
 
Stanovení výsledné ceny komodity může být dvěma způsoby: 
 
a) fixní cenou – „tradiční“ stanovení ceny – soutěží se fixní cena komodity, která je na následující 
období (1 rok nebo více let) stanovena v den aukce na základě tržních podmínek v tento čas 
 
b) postupnou fixací – v aukci se soutěží tzv. koeficient (v přičítací nebo násobící podobě) a tento 
koeficient vstupuje následně do výpočtu ceny pro následující období dodávky. Odběratel si volí 
několik časových okamžiků nebo interval, kdy probíhá fixace ceny, přičemž důležitým faktorem je 
cena podkladového aktiva (zpravidla produkt základního pásma dodávky na daný kalendářní rok). 
Výsledná cena je dána průměrem jednotlivých fixačních kroků – cen burzovních produktů v dané dny, 
kurzu EUR/CZK dle ČNB v dané dny a příslušného koeficientu. Jedná se tedy o rozložení cenového 
rizika do více časových okamžiků než při variantě a). 
 
Město, jako centrální zadavatel, by nakupovalo energie i pro další organizace vizte níže, s nimiž by 
uzavřelo Smlouvu o centralizovaném zadávání veřejných zakázek – vizte příloha. 
 
Pověřující zadavatelé: 
Centrum sociálních služeb Kuřim, IČ 49457276 
Mateřská škola Kuřim, Zborovská 887, okres Brno – venkov, příspěvková organizace, IČ 70988293 
Základní škola Kuřim, Tyršova 1255, okres Brno - venkov, příspěvková organizace, IČ 49457888 
Základní škola Kuřim, Jungmannova 813, okres Brno - venkov, příspěvková organizace, IČ 70988285 
Společenské a kulturní centrum Kuřim, příspěvková organizace, IČ 07577346 
Centrum technických služeb Kuřim, s. r. o., IČ 26307189 
Wellness Kuřim, s. r. o., IČ 29213380 
REGO, s. r. o., IČ 15546497. 
 
V případě schválení nákupu na PXE, je potřeba schválit uzavření potřebných dokumentů a udělit 
konkrétní osobě plnou moc k zajištění burzovních obchodů – vizte přílohy. 
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Náklady spojené s realizací nákupu energií jsou standardně hrazeny z ORG 9005. Město uhradí 
veškeré poplatky i za nákup pro pověřující zadavatele (pro své příspěvkové organizace a společnosti 
nebo jim poměrnou část nákladů může přefakturovat. OMP žádá o rozhodnutí RM.  
Údaje o odběrných místech, potřebné pro nákup na burze, budou získány jednoduše výstupem 
z aplikace Energy Broker. 
 
 
Z veřejných zdrojů je dostupné, že na PXE letos realizovalo nákup energií např. Statutární město Brno 
a to na období 2020 – 2023 s postupnou fixací cen energií na jednotlivé roky. 
 
Přílohy: A - nabídka aukce elektřina a zemního plynu 

C - smlouva o centralizovaném zadávání veřejných zakázek 
D - smlouva o vzniku oprávnění k uzavírání obchodů na trhu PXE pro konečné 
zákazníky 
E - plná moc 
F - dohoda o zpracování údajů 
B - sazebník poplatků 

 
Diskuse: 
J. Vlček – musíme se zeptat na součinnost při využívání získané energie z kogenerace a solárních 
panelů. 
 
Přijaté usnesení: 108/2020 - RM s c h v a l u j e nákup elektřiny a zemního plynu pro město Kuřim, 

jeho příspěvkové organizace a městem založené společnosti prostřednictvím 
komoditní burzy POWER EXCHANGE CENTRAL EUROPE, a. s., Rybná 682/14, 
110 05 Praha 1, IČ 27865444 na dobu neurčitou v souladu s § 64 písm. c) 
zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších 
předpisů. 

Hlasováno 
Pro: 4 (D. Sukalovský, P. Ondrášek, J. Vlček, M. Vlk) Nepřítomen: 1 (L. Ambrož). 
 
 
Přijaté usnesení: 109/2020 - RM s c h v a l u j e uzavření Smlouvy o vzniku oprávnění k uzavírání 

obchodů na trhu PXE pro konečné zákazníky se společností POWER 
EXCHANGE CENTRAL EUROPE, a. s., se sídlem Rybná 14, 110 05 Praha 1, 
IČ 27865444 za cenu služeb stanovených dle Sazebníku poplatků uvedených 
v příloze.  

Hlasováno 
Pro: 4 (D. Sukalovský, P. Ondrášek, J. Vlček, M. Vlk) Nepřítomen: 1 (L. Ambrož). 
 
 
Přijaté usnesení: 110/2020 - RM s c h v a l u j e uzavření Smlouvy o centralizovaném zadávání 

veřejných zakázek ve věci nákupu elektřiny a zemního plynu prostřednictvím 
komoditní burzy POWER EXCHANGE CENTRAL EUROPE, a. s., Rybná 682/14, 
110 05 Praha 1, IČ 27865444 na dobu neurčitou mezi městem Kuřim 
a příspěvkovými organizacemi a společnostmi dle zápisu. 

Hlasováno 
Pro: 4 (D. Sukalovský, P. Ondrášek, J. Vlček, M. Vlk) Nepřítomen: 1 (L. Ambrož). 
 
 
Přijaté usnesení: 111/2020 - RM s c h v a l u j e uzavření Dohody o zpracování údajů se 

společností POWER EXCHANGE CENTRAL EUROPE, a. s., se sídlem Rybná 
14, 110 05 Praha 1, IČ 27865444. 

Hlasováno 
Pro: 4 (D. Sukalovský, P. Ondrášek, J. Vlček, M. Vlk) Nepřítomen: 1 (L. Ambrož). 
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Přijaté usnesení: 112/2020 - RM u d ě l u j e plnou moc Ing. Janu Vlčkovi, MSc., k realizaci 
burzovních obchodů na komoditní burze společnosti POWER EXCHANGE 
CENTRAL EUROPE, a. s., se sídlem Rybná 14, 110 05 Praha 1, IČ 27865444. 

Hlasováno 
Pro: 4 (D. Sukalovský, P. Ondrášek, J. Vlček, M. Vlk) Nepřítomen: 1 (L. Ambrož). 
 
 
Přijaté usnesení: 113/2020 - RM u d ě l u j e plnou moc Ing. Janu Vlčkovi, MSc., Bc. Jitce 

Chaloupkové a Ing. Rostislavu Hanákovi k přístupu do webové aplikace PARC 
sloužící k přípravě a uzavírání burzovních obchodů. Každý z uvedených uživatelů 
je oprávněn za odběratele jednat v rozsahu svého oprávnění uvedeného v plné 
moci. 

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

3. Dopravní terminál Kuřim - uzavření smluv s vlastníky sousedních pozemků 
(Předkladatel: Mgr. Ing. Drago Sukalovský, zpracovatel: Ing. Moris Réman) 
 
Název (předmět) zakázky:  „Dopravní terminál Kuřim - uzavření smluv s vlastníky sousedních 
pozemků“ 
Evidenční číslo v knize zakázek: - 
Zajišťující odbor (ZO):    OI 
 
V souvislosti s přípravou projektové dokumentace na akci „Dopravní terminál Kuřim“ je třeba uzavřít 
níže uvedené smlouvy s vlastníky pozemků, kteří sousedí se stavbou. 
 
Jedná se o Smlouvu o umístění a provedení stavby na pozemku a smlouvu o smlouvě budoucí na 
zřízení věcného břemene takto: 
 
S vlastníkem pozemku parc. č. 356, paní Lenkou Gregorovou, bude uzavřena smlouva o umístění 
stavby na hranici pozemku parc. č. 356. Dále pak smlouva o budoucím zřízení věcného břemene 
vstupu na pozemek za účelem oprav a údržby stavby za jednorázovou náhradu 5.000 Kč. 
 
S vlastníkem pozemku parc. č. 351 a 354, Náboženská obec Církev československé husitské v Kuřimi 
1, bude uzavřena smlouva o umístění stavby na hranici pozemku parc. č. 354 a o budoucím zřízení 
věcného břemene vstupu na pozemek za účelem oprav a údržby stavby za jednorázovou náhradu 
5.000 Kč. Dále pak zřízení věcného břemene ve smyslu služebnosti zřízení, provozování, oprav 
a údržby inženýrské sítě - elektrické přípojky stavby za jednorázovou náhradu 5.000 Kč. 
 
Akce bude financovaná z ORG 1385 „Dopravní terminál Kuřim“, dále pak z dotačního titulu IROP. 
 
Přílohy: A - smlouva pí Gregorová 

B - smlouva Církev husitská C - situační výkres 
D - zábor 

 
Přijaté usnesení: 114/2020 - RM s c h v a l u j e uzavření Smlouvy o umístění a provedení stavby 

na pozemku a smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene 
s vlastníkem pozemku parc. č. 356, paní Lenkou Gregorovou, bytem xxxxxxxxxxx 
xxxxxxx, 664 34 Kuřim. 

Hlasováno 
Pro: 4 (D. Sukalovský, P. Ondrášek, J. Vlček, M. Vlk) Nepřítomen: 1 (L. Ambrož). 
 
 
Přijaté usnesení: 115/2020 - RM s c h v a l u j e uzavření Smlouvy o umístění a provedení stavby 

na pozemku a smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene 
s vlastníkem pozemku parc. č. 351 a 354, spol. Náboženská obec Církev 
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československé husitské v Kuřimi 1, se sídlem Farského 349/22, 664 34 Kuřim. 
Hlasováno 
Pro: 4 (D. Sukalovský, P. Ondrášek, J. Vlček, M. Vlk) Nepřítomen: 1 (L. Ambrož). 
 
 
 

4. „Městský stadion Kuřim - rekonstrukce - SO 100 a SO 300“ – schválení 
smlouvy o výkonu AD na stavbě 
(Předkladatel: Ing. Petr Ondrášek, zpracovatel: Ing. Olga Hanáková) 
 
V říjnu roku 2019 dokončila společnost Deals management, a. s., odštěpný závod, Pitterova 2855/11, 
130 00 Praha 3, IČ 03493385 projektové práce na stavbu „Městský stadion Kuřim – rekonstrukce“, 
jejichž součástí je projektová dokumentace pro povolení a provedení dvou stavebních objektů (DPS): 
SO 100 - Rekonstrukce atletického stadionu v Kuřimi 
SO 300 - Odvodnění areálu 
V současné době probíhá zadávací řízení na podlimitní veřejnou zakázku a proces schvalování 
dotace z programu MŠMT. Po podpisu smlouvy s vybraných účastníkem zadávacího řízení a získání 
Rozhodnutí o přidělení dotace budou urychleně zahájeny stavební práce. V současné době je potřeba 
zajistit výkon autorského dozoru (AD), který bude provádět zhotovitel projektové dokumentace. 
 
Cena za výkon AD se skládá ze dvou složek: 
- cena za spolupráci při výběru zhotovitele stavby 12.100,- Kč vč. DPH 
- cena za výkon AD při provádění stavby 206.910,-Kč vč. DPH 
Výkon AD při provádění stavby bude účtován: 
hodinovou zúčtovací sazbou (HZS) 907,50 Kč/hod vč. DPH 
+ náklady na dopravu 6,46 Kč/km vč. DPH 
 
Z výše uvedených důvodů OI doporučuje Radě města Kuřimi, v souladu s interní směrnicí Rady města 
Kuřimi pro zadávání veřejných zakázek malého rozsahu S5/2019/RM z roku 2019, čl. 9 Odlišné 
postupy, provést přímý výběr dodavatele na výkon AD na výše uvedenou akci – společnost Deals 
management, a.s., odštěpný závod, Pitterova 2855/11, 130 00 Praha 3, IČ 03493385 za cenu 
219.010 Kč vč. DPH. 
 
Přílohy: A - smlouva 

B - cenová nabídka 
 
Přijaté usnesení: 116/2020 - RM s c h v a l u j e odlišný postup ve smyslu ustanovení čl. 9 

směrnice S5/2019/RM o zadávání zakázek malého rozsahu na dodavatele 
výkonu autorského dozoru a schvaluje uzavření smlouvy o výkonu AD se 
společností Deals management, a. s., odštěpný závod, Pitterova 2855/11, 130 00 
Praha 3, IČ 03493385 za cenu 219.010 Kč vč. DPH. 

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

5. Stavební úpravy objektu ZŠ Tyršova, Kuřim, Dodatek č. 1 k SOD 
(Předkladatel: Ing. Petr Ondrášek, zpracovatel: Ing. Olga Hanáková) 
 
V souvislosti s realizací akce „Stavební úpravy objektu ZŠ Tyršova, Kuřim“ žádá OI o schválení 
Dodatku č. 1 ke Smlouvě o dílo. Předmětem dodatku jsou méněpráce a vícepráce neobsažené 
v původní cenové nabídce. 
 
Dodatečné stavební práce spočívají ve: 
 
-vícepracech při bourání dveřních otvorů  - ZL č. 1
 ............................................................................................................................ 39.799,00 Kč bez DPH 
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Při bourání otvorů pro nové dveře v m.č. 209a a 209b bylo zjištěno, že krajem nového otvoru prochází 
stoupací potrubí vodovodu, původně skryté v dutině stěny. Bylo nutné provést větší rozsah bouracích 
prací včetně podlahy, přeložit potrubí a provést zpětné dozdívky. V místnosti 209c bylo zjištěno, že 
stěna určená pro vybourání nového dveřního otvoru není zděná, ale je tvořena ztužujícím 
železobetonovým panelem. Místo bourání cihelného zdiva bylo nutné provést vyřezání otvoru 
v železobetonu. 
 
-rozšíření díla o nášlapné vrstvy podlah a výměnu umyvadel  - ZL č. 2
 .......................................................................................................................... 132.076,64 Kč bez DPH 
Z důvodu zhoršujícího se stavu původních nášlapných vrstev a zařízení sanity v kabinetech - místnosti 
209a,b - bude dílo rozšířeno o jejich výměnu. Současně s výměnou podlah a sanity bude nutné 
provést demontáž krytů topných těles a obkladů stěn za umývadly. V místnostech 121a a 121c bude 
koberec nahrazen nášlapnou vrstvou z PVC. Dále bude dílo rozšířeno o demontáž VZT potrubí v m. č. 
209c a zakrytování rozvodů UT sádrokartonem v m.č. 121b. 
Související méněpráce ...................................................................................... -11.750,81 Kč bez DPH 
 
Cena víceprací Dodatek č. 1 
Cena víceprací bez DPH  ................................ 171.875,64 Kč 
DPH 21% ........................................................... 36.093,88 Kč 
Cena víceprací vč. DPH  ................................. 207.969,52 Kč 
 
Cena méněprací Dodatek č. 1 
Cena méněprací bez DPH  ............................... -11.750,81 Kč 
DPH 21% ........................................................... - 2.467,67 Kč 
Cena méněprací vč. DPH  ............................... - 14.218,48 Kč 
 
Celková cena Dodatek č. 1  
Cena celkem Dodatek č. 1 bez DPH  .............. 160.124,83 Kč 
DPH 21% ........................................................... 33.626,21 Kč 
Cena celkem Dodatek č. 1 vč. DPH  ............. 193.751,04 Kč 
 
Výsledná cena realizace stavby  
Cena kmenová smlouva bez DPH .................. 712.846,00 Kč 
Navýšení Dodatek č. 1 bez DPH ..................... 160.124,83 Kč 
Cena realizace celkem bez DPH  .................... 872.970,83 Kč 
DPH 21% ......................................................... 183.323,87 Kč 
Cena realizace celkem vč. DPH  ................ 1.056.294,70 Kč 
 
Z důvodu výše zmiňovaných prací dojde k navýšení rozpočtu o 160.124,83 Kč bez DPH, 
tj. 193.751,04 Kč vč. DPH. 
 
OI doporučuje Radě města Kuřimi schválit uzavření Dodatku č. 1 ke Smlouvě o dílo na akci „Stavební 
úpravy objektu ZŠ Tyršova, Kuřim" se společností Moravská stavební unie - MSU, s. r. o., Jižní 
náměstí 7/7, 619 00 Brno - Dolní Heršpice, IČ 48529303, který spočívá v navýšení ceny díla 
o 193.751,04 Kč vč. DPH. 
 
Přílohy: B - změnový list 

A - dodatek č. 1 
 
Přijaté usnesení: 117/2020 - RM s c h v a l u j e uzavření Dodatku č. 1 ke Smlouvě o dílo na 

zakázku „Stavební úpravy objektu ZŠ Tyršova, Kuřim" se společností Moravská 
stavební unie - MSU, s. r. o., Jižní náměstí 7/7, 619 00 Brno - Dolní Heršpice, 
IČ 48529303, který spočívá v navýšení ceny díla o 193.751,04 Kč vč. DPH 
z důvodu dle zápisu. 

Hlasováno 
Pro: 4 (D. Sukalovský, P. Ondrášek, J. Vlček, M. Vlk) Nepřítomen: 1 (L. Ambrož). 
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6. Rekonstrukce zahrad v přírodním stylu při ZŠ Kuřim, Tyršova – stavební 
úpravy 
(Předkladatel: Ing. Petr Ondrášek, zpracovatel: Ing. Renata Havlová) 
 
Název (předmět) zakázky:  „Rekonstrukce zahrad v přírodním stylu při ZŠ Kuřim, Tyršova“ – 
stavební úpravy 
Evidenční číslo v knize zakázek: III-OI-2020-003 
Zajišťující odbor (ZO): OI 
 
Z důvodu právě probíhajících stavebních úprav na objektu ZŠ Tyršova při realizaci zakázky „Stavební 
úpravy objektu ZŠ Tyršova, Kuřim“ OI navrhuje radě města, v souladu s interní směrnicí Rady města 
Kuřimi č. S5/2019/RM pro zadávání veřejných zakázek malého rozsahu z roku 2019 čl. 9 Odlišné 
postupy, provést přímý výběr zhotovitele stavebních úprav atria na ZŠ Tyršova společnost Moravská 
stavební unie - MSU s.r.o., Jižní náměstí 7/7, 619 00 Brno - Dolní Heršpice, IČ 48529303. 
Cenová nabídka činí 447.128,39 Kč bez DPH (tj. 541.026 Kč vč. DPH). Jedná se o cenu v čase 
a místě obvyklou. 
Akce bude hrazena z ORG 1440 000 000. 
 
Přílohy: A - nabídka CN MSU Atrium 
 
Přijaté usnesení: 118/2020 - RM s c h v a l u j e odlišný postup ve smyslu ustanovení čl. 9 

směrnice S5/2019/RM Zadávání veřejných zakázek malého rozsahu na akci 
„Rekonstrukce zahrad v přírodním stylu při ZŠ Kuřim, Tyršova“ – stavební úpravy 
a schvaluje uzavření smluvního vztahu se společností Moravská stavební unie - 
MSU, s. r. o., Jižní náměstí 7/7, 619 00 Brno - Dolní Heršpice, IČ 48529303 
v celkové hodnotě 541.026 Kč vč. DPH. 

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

7. VPS - individuální dotace 
(Předkladatel: Mgr. Ing. Drago Sukalovský, zpracovatel: Mgr. Aneta Štěpánková) 
 
Dne 28.01.2020 obdržel Městský úřad Kuřim žádost Diakonie ČCE - střediska v Myslibořicích /dále jen 
„žadatel“/ o přiznání individuální dotace na spolufinancování sociální služby domov pro seniory. Na 
základě žádosti poskytovatele budou prostřednictvím dotace hrazeny uznatelné výdaje – energie. 
Požadovaná částka, o kterou žadatel žádá, je 20.000 Kč. 
Pobytová sociální služba domov pro seniory je poskytována 1 seniorce, která ale již 6 let nemá trvalý 
pobyt ve městě Kuřimi. 
 
Město Kuřim se podílí na spolufinancování sociálních služeb prostřednictvím výpočtu dle schválených 
aktuálních Pravidel řízení o stanovení a přiznání finanční podpory Jihomoravského kraje pro léta 
2019-2020 v oblasti podpory poskytování sociálních služeb ve znění Dodatku č. 5, úplném znění, a 
poskytuje individuální dotaci z rozpočtu města Kuřimi pouze na občany s trvalým pobytem v Kuřimi. 
Diakonie ČCE - středisko v Myslibořicích nepatří k subjektům, které Zastupitelstvo města Kuřimi 
zařadilo do sítě poskytovatelů sociálních služeb pro období roku 2020. 
Z tohoto důvodu nechává OSVP, MěÚ Kuřim, na rozhodnutí Rady města Kuřimi zda bude dotace 
žadateli schválena. 
 
Žádost o poskytnutí individuální dotace z rozpočtu města Kuřimi je uvedena v příloze A. Příloha B 
obsahuje Veřejnoprávní smlouvu o poskytnutí dotace z rozpočtu města Kuřimi. 
 
Přílohy: A - žádost 

B - smlouva 
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Diskuse: 
P. Ondrášek – navrhuje příspěvek ve výši 5.000 Kč. 
D. Sukalovský – žádá napsat do odpovědi, že důvodem schválení této částky je fakt, že jsme 
s poskytovatelem spolupracovali, ale nyní není jejich klientem občan města Kuřimi. 
 
Přijaté usnesení: 119/2020 - RM s c h v a l u j e uzavření veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí 

dotace z rozpočtu města Kuřimi s poskytovatelem sociální služby Diakonie ČCE - 
středisko v Myslibořicích, se sídlem Myslibořice 1, 675 60 Myslibořice, 
IČ 00839345 ve výši 5.000 Kč. 

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

8. Výběrové řízení na dodavatele sortimentu tiskovin, reklamních předmětů 
a razítek 
(Předkladatel: Mgr. Ing. Drago Sukalovský, zpracovatel: Petra Glosová) 
 
Dne 03.03.2020 bylo vyhlášeno výběrové řízení na dodavatele sortimentu tiskovin, reklamních 
předmětů a razítek. Do stanoveného termínu byly doručeny dvě nabídky, a to od společnosti Tiskárna 
A.M.G, s. r. o. a společnosti Reakce, s. r. o. 
Hodnoticí komise postupně otevřela obálky s nabídkami v pořadí, ve kterém byly doručeny, a ověřila 
jejich úplnost z hlediska požadavků uplatněných zadavatelem v zadávací dokumentaci. Komise 
zaznamenala výsledek kontroly u každé nabídky v tabulce ”Kontrola úplnosti nabídek” a kontrolou 
zjistila, že všechny nabídky vyhověly požadavkům. Hodnocení podaných nabídek proběhlo podle 
hodnoticího kritéria „nejnižší celková nabídková cena“ (váha kritéria 100 %). 
Na základě výše uvedeného byla jako nejvýhodnější nabídka vyhodnocena nabídka uchazeče: 

Reakce, s. r. o., Ke Klínku 1313, Předklášteří, IČ 26882931 s výší vzorové zakázky 26.069 Kč vč. 
DPH. 
 
Proto doporučujeme Radě města Kuřimi schválit výsledek výběrového řízení a uzavření smlouvy 
s vítězným uchazečem. 
 
Přílohy: A - protokol o otevírání obálek.pdf 

B - zpráva o posouzení a hodnocení nabídek 
C - rámcová kupní smlouva 

 
Přijaté usnesení: 120/2020 - RM s o u h l a s í s výsledkem hodnocení uvedeným ve zprávě o 

posouzení a hodnocení nabídek na zakázku s názvem „Dodávka sortimentu 
tiskovin, reklamních předmětů a razítek“ a schvaluje uzavření rámcové kupní 
smlouvy se společností Reakce, s. r. o., IČ 26882931, se sídlem Ke Klínku 1313, 
666 02 Předklášteří. 

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

9. Cyklostezka Kuřim – Veverská Bítýška – přeložka sloupu VN 
(Předkladatel: Mgr. Ing. Drago Sukalovský, zpracovatel: Ing. Renata Havlová) 
 
Na podzim roku 2019 byla podána žádost o dotaci na I. a II. etapu projektu Cyklostezka Kuřim – 
Veverská Bítýška z prostředků ITI Brněnské aglomerace. Z tohoto důvodu byla E.ONu podána žádost 
o přeložku sloupu VN na ulici Kníničská parc. č. 2700/66 k. ú. Kuřim. 
Tento pozemek je v majetku Římskokatolická farnost Kuřim, Křížkovského 55/5, 66434 Kuřim a ti 
s přeložkou sloupu souhlasí. 
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Z výše uvedených důvodů OI navrhuje Radě města uzavření smlouvy o přeložce zařízení distribuční 
soustavy č. 9090004338 se společností E.ON Distribuce, a. s., se sídlem F. A. Gerstnera 2151/6, 
České Budějovice 7, 370 01 České Budějovice, IČ 28085400. 
Výše nákladů na přeložku činí 198.250 Kč, první splátka 30.000 Kč je splatná po uzavření smlouvy, 
druhá splátka bude uhrazena po vypracování projektové dokumentace. 
 
Akce bude hrazena z ORG 1366 000 000. 
 
Přijaté usnesení: 121/2020 - RM s c h v a l u j e uzavření smluvního vztahu se společností E.ON 

Distribuce, a. s., F. A. Gerstnera 2151/6, 370 01 České Budějovice, IČ 28085400 
v rámci akce „Cyklostezka Kuřim – Veverská Bítýška – přeložka sloupu VN“ 
v celkové hodnotě 198.250 Kč. 

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

10. Smlouva o poskytnutí finanční podpory na poskytování sociálních služeb 
(Předkladatel: Mgr. Ing. Drago Sukalovský, zpracovatel: PhDr. Miloslava Bártová) 
 
Ředitelka Centra sociálních služeb Kuřim, Zahradní 1275, Kuřim žádá RM o podpis Smlouvy 
o poskytnutí finanční podpory na poskytování sociálních služeb pro rok 2020. Předmětem smlouvy je 
poskytnutí účelové neinvestiční finanční podpory ve formě dotace v rámci vyrovnávací platby za plnění 
závazku veřejné služby, o jejímž poskytnutí rozhoduje kraj v souladu s ustanovením § 101a zákona 
č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů a v souladu se zákonem 
č. 129/2000 Sb., o krajích, ve znění pozdějších předpisů, zákonem č. 255/2012 Sb., o kontrole, ve 
znění pozdějších předpisů a zákonem č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, 
ve znění pozdějších předpisů. 
Finanční podpora je poskytována na základě žádosti v rámci „Pravidel řízení o přiznání finanční 
podpory Jihomoravského kraje pro léta 2019-2020 v oblasti podpory poskytování sociálních služeb“ 
schválených Zastupitelstvem Jihomoravského kraje na 15. zasedání dne 21. 6. 2018 usnesením 
č. 1250/18/Z15. 
Příjemcem finanční podpory je Centrum sociálních služeb Kuřim, Zahradní 1275, 664 34 Kuřim, 
IČ 49457276. Účelová finanční podpora je určena na druh služby - Pečovatelská služba, ID 6989675 
ve výši 3.437.300 Kč. 
Finanční podpora bude vyplacena bankovním převodem na účet zřizovatele tj. města Kuřim do 30 
kalendářních dnů od podpisu smlouvy. Zřizovatel se zavazuje poskytnout příjemci finanční podporu 
formou příspěvku na provoz bezodkladně. 
Smlouva se podepisuje elektronicky v aplikaci KISSOS. 
 
Přílohy: A - smlouva 
 
Přijaté usnesení: 122/2020 - RM s c h v a l u j e uzavření smlouvy o poskytnutí finanční podpory 

na poskytování sociálních služeb mezi Centrem sociálních služeb Kuřim, 
Zahradní 1275/10, 664 34 Kuřim, IČ 49457276, městem Kuřim, se sídlem 
Jungmannova 968/75, 664 34 Kuřim, IČ 00281964 a Jihomoravským krajem, se 
sídlem Žerotínovo nám. 449/3, 601 82 Brno, IČ 70888337 na poskytování 
pečovatelské služby pro rok 2020 ve výši 3.437.300 Kč. 

Hlasováno 
Pro: 4 (D. Sukalovský, P. Ondrášek, J. Vlček, M. Vlk) Nepřítomen: 1 (L. Ambrož). 
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11. E.ON Distribuce, a. s. - žádost o prodej pozemku pod budoucí trafostanicí 
v ulici Tyršova 
(Předkladatel: Mgr. Ing. Drago Sukalovský, zpracovatel: Ing. Vladimíra Fidrmucová) 
 
Společnost E.ON Distribuce, a. s., požádala město Kuřim o odprodej části pozemku parc. č. 1132 
v k. ú. Kuřim o vým. 21 m

2
 (dále jen „Pozemek“) za účelem vybudování nové kioskové trafostanice na 

ul. Tyršova. Tato trafostanice bude vybudována v rámci stavby „Kuřim, VNk, TS, NNk, Malý, 
p. č. 2614/1, 612/23, 1030049994“. Jedná se o rozšíření distribuční sítě, jejíž součástí je likvidace 
stávající sloupové trafostanice na pozemku parc č. 1080/1 a výstavba nové kioskové trafostanice na 
části pozemku parc. č. 1132 vše v k. ú. Kuřim – vizte příloha A, B. 
 
Společnost E.ON Distribuce, a. s., předložila OMP geometrický plán č. 3761-5649/2019, kterým je 
předmět prodeje specifikován jako část pozemku parc. č. 1132 o vým. 21 m

2
, geometrickým plánem 

nově označená jako parcela č. 1132/2 v k. ú. Kuřim – vizte příloha C. 
 
OMP se se společností E.ON Distribuce, a. s., dohodl na kupní ceně ve výši 2.000 Kč/m

2 
bez DPH. 

Za tuto cenu město obchoduje pozemky pod trafostanicemi.  
 
OMP a OI nemá k odprodeji předmětného Pozemku námitek.  
 
Ve smyslu § 39 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích je nutné nejprve zveřejnit záměr na prodej 
pozemku. Na dalším zasedání ZM bude řešen samotný prodej pozemku. 
OMP doporučuje odprodej Pozemku s předkupním právem. Kupní smlouva bude uzavřena po nabytí 
právní moci územního rozhodnutí na stavbu nové trafostanice. 
 
Přílohy: A - situace 

B - situace 
C - geometrický plán 

 
Přijaté usnesení: 123/2020 - RM s c h v a l u j e záměr na prodej části pozemku parc. č.  1132 

o vým. 21 m
2
, geometrickým plánem č. 3761-5649/2019 nově označené jako 

parc. č. 1132/2 vše v k. ú. Kuřim, společnosti E.ON Distribuce, a. s., se sídlem 
v Českých Budějovicích, F. A. Gerstnera 2151/6, IČ 28085400 za cenu 2.000 
Kč/m

2 
bez DPH. Nabyvatel uhradí veškeré náklady spojené s převodem pozemku 

včetně daně z nabytí nemovitých věcí. K převáděnému pozemku bude 
zřízeno předkupní právo ve prospěch města Kuřimi. Kupní smlouva bude 
uzavřena po nabytí právní moci územního rozhodnutí na stavbu nové 
trafostanice. 

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

12. Změna termínů zápisu do ZŠ a MŠ na školní rok 2020/2021 
(Předkladatel: Ing. Petr Ondrášek, zpracovatel: Mgr. Hana Němcová) 
 
Z důvodu krizové situace související s mimořádnými opatřeními k ochraně obyvatelstva a prevenci 
nebezpečí rozšíření výskytu koronaviru COVID-19 a rozhodnutí vlády ČR o vyhlášení nouzového 
stavu se ředitelé kuřimských základních škol po dohodě se zřizovatelem rozhodli ke změně termínu 
zápisu k povinné školní docházce. Obdobně také do MŠ. 
 
Současně zřizovatel zadal na základě rozhodnutí krizového štábu ORP Kuřim pokyn k organizaci 
zápisu bez přítomnosti dětí a umožnit podání přihlášky k zápisu do škol bez osobní přítomnosti 
zákonného zástupce dítěte. Následně byla vydána opatření Ministerstva školství, mládeže 
a tělovýchovy (č. j.: MSMT-12639/2020-1) k organizaci zápisů k povinné školní docházce pro školní 
rok 2020/2021 vyžadují organizovat zápis bez osobní přítomnosti dětí a jejich zákonných zástupců. 
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Dle § 36 odst. 4 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném 
a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů, se zápis žáků k povinné školní 
docházce musí konat v době od 01.04. do 30.04. (dříve od 15.01. do 15.02.). V této době je 
zákonný zástupce dítěte povinen ho přihlásit k povinné školní docházce jinak se dopouští přestupku. 
 
Z toho důvodu je navrženo: 
 
1. Organizovat zápisy do základních a mateřských škol bez osobní přítomnosti dětí ve škole. 
Upřednostnit, pokud je to možné, podání přihlášky elektronicky bez osobní přítomnosti zákonného 
zástupce dítěte ve škole (datová schránka, email s elektronickým podpisem), případně v listinné 
podobě poštou do označené schránky v budově školy. 
 
2. Pro příjem žádostí o přijetí k povinné školní docházce bude stanoveno dostatečně dlouhé období 
v rozmezí stanoveném školským zákonem, konkrétně je tedy navrženo od tedy od pondělí 
20.04.2020 do čtvrtka 30.04.2020. 
 
Přesný termín, kritéria přijetí žáků a další podmínky zápisu budou pro zákonné zástupce budoucích 
prvňáčků včas zveřejněny způsobem v místě obvyklým, na webových stránkách škol.  
 
Po ukončení mimořádných opatření budou školy připraveny uspořádat setkání se zapsanými dětmi 
zaměřené na seznámení se s prostředím školy, vzdělávacím programem, učiteli a prostory školy 
(motivační část). Nebude nyní však už součástí zápisu. 
 
Podle § 37 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, je možné podání (tj. 
žádost o přijetí k základnímu vzdělávání) učinit písemně anebo v elektronické podobě. Přihlášku je 
tedy možné doručit následujícími způsoby:  
 
1. elektronicky do datové schránky školy (každá škola má svou datovou schránku specifikovanou na 
webu),  

2. elektronicky e-mailem s uznávaným elektronickým podpisem (nelze jen poslat prostý email), 

3. v listinné podobě poštou,  

4. v listinné podobě formou osobního podání v obálce do označené schránky na budově školy. 
 
Pokud by bylo podání učiněno pomocí jiných technických prostředků (např. e-mailem bez uznávaného 
elektronického podpisu apod.), je nutné jej do 5 dnů ze strany zákonného zástupce potvrdit jedním 
z výše uvedených způsobů.  
 
Škola vyžaduje také doložení rodných listů, přičemž platí, že stačí jejich doložení prostou 
elektronickou kopií dálkovým způsobem. Škola samozřejmě nebude vyžadovat občanské průkazy. 
Místo trvalého pobytu dítěte u spádových dětí ověří ředitel školy na obecním úřadě, který vede 
evidenci obyvatel. 
 
Školská poradenská zařízení zajistí nejnutnější služby v souvislosti se zahájením školního roku, tedy 
typicky žádosti o odklad povinné školní docházky. Správní řízení o zápisu se v těchto případech 
přeruší do doby vydání doporučení školského poradenského zařízení. 
 
Přijaté usnesení: 124/2020 - RM r u š í usnesení č. 57/2020, č. 58/2020 a č. 71/2020 ze dne 

26.02.2020 ve věci termínů konání zápisu žáků k povinnému vzdělávání. 
Hlasováno 
Pro: 4 (D. Sukalovský, P. Ondrášek, J. Vlček, M. Vlk) Nepřítomen: 1 (L. Ambrož). 
 
Přijaté usnesení: 125/2020 - RM s o u h l a s í se změnou termínu a postupu konání zápisu žáků 

k povinné školní docházce do Základní školy, Kuřim, Jungmannova 813, okres 
Brno – venkov, příspěvkové organizace na školní rok 2020/2021 dle zápisu. 

Hlasováno 
Pro: 4 (D. Sukalovský, P. Ondrášek, J. Vlček, M. Vlk) Nepřítomen: 1 (L. Ambrož). 
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Přijaté usnesení: 126/2020 - RM s o u h l a s í se změnou termínu konání zápisu žáků k povinné 

školní docházce do Základní školy Kuřim, Tyršova 1255, okres Brno – venkov, 
příspěvkové organizace na školní rok 2020/2021 dle zápisu. 

Hlasováno 
Pro: 4 (D. Sukalovský, P. Ondrášek, J. Vlček, M. Vlk) Nepřítomen: 1 (L. Ambrož). 
 
Přijaté usnesení: 127/2020 - RM s o u h l a s í se změnou termínu konání zápisu žáků do 

mateřských škol Mateřské školy Kuřim, Zborovská 887, okres Brno-venkov, 
příspěvkové organizace na termín od 05. do 15.05.2020. 

Hlasováno 
Pro: 4 (D. Sukalovský, P. Ondrášek, J. Vlček, M. Vlk) Nepřítomen: 1 (L. Ambrož). 
 
 
 
 
Starosta ukončil jednání RM v 16:15 hodin. 
 
 
 
 
 
 
 
Mgr. Ing. Drago Sukalovský Ing. Petr Ondrášek 
starosta města 1. místostarosta 
 
 
 
 
Ověřovatelé zápisu: Ing. Milan Vlk 
 
 
 
 
V Kuřimi dne 25.03.2020 
 
Zapsala: Petra Glosová 
 
Materiály: 
1 Plnění usnesení Rady města Kuřimi ke dni 18.03.2020 
 1A - plnění usnesení RM 
2 Nákupů energií na komoditní burze 
 2A - nabídka 
 2B – sazebník poplatku pro koncové zákazníky 
 2C - smlouva o centralizovaném zadávání veřejné zakázky 
 2D – účastnická smlouva odběratel 2019 
 2E - plná moc 
 2F – dohoda o zpracování údajů 
3 Dopravní terminál Kuřim - uzavření smluv s vlastníky sousedních pozemků 
 3A - smlouva pí Gregorová 
 3B - smlouva Církev husitská 
 3C - situační výkres 
 3D - zábor 
4 „Městský stadion Kuřim - rekonstrukce - SO 100 a SO 300“ – schválení smlouvy 
 o výkonu AD na stavbě 
 4A - smlouva 
 4B - cenová nabídka 
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5 Stavební úpravy objektu ZŠ Tyršova, Kuřim, Dodatek č. 1 k SOD 
 5A - dodatek č. 1 
 5B – změnový list 
6 Rekonstrukce zahrad v přírodním stylu při ZŠ Kuřim, Tyršova – stavební úpravy 
 6A - nabídka 
7 VPS - individuální dotace 
 7A - žádost 
 7B - smlouva 
8 Výběrové řízení na dodavatele sortimentu tiskovin, reklamních předmětů a razítek 
 8A - protokol o otevírání obálek.pdf 
 8B - zpráva o posouzení a hodnocení nabídek 
 8C - rámcová kupní smlouva 
9 Cyklostezka Kuřim – Veverská Bítýška – přeložka sloupu VN 
10 Smlouva o poskytnutí finanční podpory na poskytování sociálních služeb 
 10A -smlouva 
11 E.ON Distribuce, a. s. - žádost o prodej pozemku pod budoucí trafostanicí v ulici 
 Tyršova 
 11A - situace 
 11B - situace 
 11C - geometrický plán 
12 Změna termínů zápisu do ZŠ a MŠ na školní rok 2020/2021 


