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Z á p i s 
 

ze schůze Rady města Kuřimi č. 8/2020 konané dne 11.03.2020 
 
Přítomni: 
Mgr. Ing. Drago Sukalovský – starosta 
Ing. Petr Ondrášek, Ing. Jan Vlček, MSc., Mgr. Ladislav Ambrož, Ing. Milan Vlk – členové rady. 
 
 
Ing. Karel Torn, CSc. - tajemník úřadu. 
 
 
Ověřovatel zápisu: Ing. Jan Vlček, MSc. 
 
 
Starosta zahájil zasedání RM v 14:15 hodin, úvodem bylo přítomno 5 členů RM. 
RM je usnášeníschopná. 
 
 
Program: 
 

1 Plnění usnesení Rady města Kuřimi ke dni 04.03.2020 

2 Nabytí páteřní stoky dešťové kanalizace R7 

3 Reklama na silničním zábradlí 

4 Sociální bydlení Bezručova čtvrť 844, byt č. 7 – nájemní smlouva 

5 Pronájem nebytových prostor – záměr 

6 Stavební úpravy bytového domu č. p. 1122, 1123, 1124 

7 Rekonstrukce balkónů a výstavba nového balkónu v rámci revitalizace bytového domu č. p. 
1122 – 1124 

8 Výběrové řízení „Oprava povrchů místních komunikací v Kuřimi v roce 2020“ 

9 Revitalizace předprostoru MŠ Komenského - zrušení VŘ 

10 Venkovní úpravy MŠ Komenského - vyhodnocení VŘ 

11 Kulturní dům Podlesí - skladové prostory 

12 Potravinová pomoc 

13 Pracovní skupina pro revizi nástrojů interakce s občany na webu města 

14 Zápis z Komise pro životní prostředí RM Kuřimi ze dne 26.02.2020 

15 Dotace z programu Obnova kulturních památek prostřednictvím ORP 

16 Oznámení termínů ředitelského volna ve II. pololetí školního roku 2019/2020 - ZŠ Tyršova 

17 Mateřské a rodinné centrum KuřiMaTa, z.s. - darovací smlouva 

18 Základní škola Divizna, z. ú. - darovací smlouva 

19 Výstavba 3 parkovacích stání na parc. č. 612/13 

20 Žádost o finanční příspěvek - koncert 

21 První část transformace Domu s pečovatelskou službou 

22 Přidělení nájemního bytu v Domě s pečovatelskou službou mimo pořadník 

23 Různé 
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1. Plnění usnesení Rady města Kuřimi ke dni 04.03.2020 
(Předkladatel: Ing. Karel Torn CSc., zpracovatel: Petra Glosová) 
 
Zůstávají nesplněna usnesení, jejíž naplnění závisí na spolupráci s druhou stranou. 
 
Odbor majetkoprávní žádá o zrušení usnesení: 
č. 361/2019 
Důvodová zpráva: 
Původní termín plnění usnesení byl stanoven na 31. 12. 2019, usnesením RM č. 1/2020 byl termín 
prodloužen do 29. 2. 2020. 
Odbor majetkoprávní vyzval Bc. Jarošovou, MBA dne 25. 9. 2019 k doložení faktury za instalaci 
elektroinstalace. Paní Jarošová obratem sdělila, že vše dohledá a doloží. Bohužel ani na výzvu OMP 
dne 10. 2. 2020 a 2. 3. 2020 paní Jarošová již nereagovala. 
Z tohoto důvodu žádáme o zrušení usnesení č. 361/2019. 
 
Přílohy: A - plnění usnesení RM 
 
Přijaté usnesení: 82/2020 - RM b e r e   n a   v ě d o m í plnění usnesení Rady města Kuřimi ke dni 

04.03.2020 a ruší usnesení č. 361/2019 ze dne 21. 8. 2019 ve věci odkoupení 
kompletního osvětlení vč. realizované elektroinstalace v nebytovém prostoru 
č. 847/10 od paní Bc. Kateřiny Jarošové, MBA, Brno, IČ 64319911. 

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

2. Nabytí páteřní stoky dešťové kanalizace R7 
(Předkladatel: Mgr. Ing. Drago Sukalovský, zpracovatel: Mgr. Jana Viktorinová) 
 

zákon č. 274/2001 Sb., o vodovodech a kanalizacích pro veřejnou potřebu a o změně některých 
zákonů (zákon o vodovodech a kanalizacích) (dále jen „VodKan“) 

zákon č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon) (dále jen „Vodní 
zákon“) 
 
Moravská stavební – INVEST, a. s. (dále i „MSI“) je vlastníkem stavby páteřní dešťové kanalizace, 
stoky R7 (dále i „R7“) vybudované v rámci výstavby lokality Díly za sv. Jánem I. Etapa v Kuřimi cca 
v roce 1999. Stoka R7 včetně ochranných pásem se nachází na pozemcích především soukromých 
vlastníků, není nijak zajištěn vstup vlastníka kanalizace na dotčené pozemky za účelem údržby či 
provozování této kanalizace a navíc jsou v ochranných pásmech kanalizace nyní vybudovány stavby 
např. ploty, zídky, zahradní vybavení apod, jelikož vlastníci pozemků o existenci kanalizace nebo 
jejích ochranných pásem ve svých pozemcích ani nevěděli. Město Kuřim vede cca 15 let s MSI 
jednání ve věci zajištění provozování R7, která je páteřní stokou sloužící k odvádění dešťových vod 
z části lokality, jelikož k této složité situaci došlo na základě neseriózního chování Moravské stavební 
– INVEST, a. s., která jako investor a stavebník R7 většinu pozemků dotčených vlastní stavbou  R7 
nebo jejím ochranným pásmem rozprodala, avšak kupující na skutečnost, že prodávané parcely jsou 
zatíženy stavbou páteřní dešťové kanalizace R7 neupozornila a ani si tak nezřídila žádná práva 
k zajištění provozování stoky. 
 
Rekapitulace: 
Zastupitelstvo města Kuřimi na svém zasedání dne 14.12.2004, usnesením č. 1227/04  schválilo 
nabytí R7 včetně retenční nádrže do majetku města Kuřimi. 
 
1227/2004 
ZM schvaluje nabytí „technické infrastruktury v rámci zástavby I. a II. etapy lokality Díly za sv. Janem“ 
v rozsahu: 

 místní komunikace a chodníků ul. Rozdělovací, Hojerova, Metelkova, Dušínova, Foglarova, 
Vontská a Losnova 
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 vodovodní řad „B“ ul. Metelkova, „B1-1“ ul. Losnova 

 část vodovodního řadu „A1“ ul. Hojerova, dl. 195 m 

 splaškovou kanalizaci ul. Losnova, Hojerova a Vontská 

 část splaškové kanalizace ul. Foglarova, úsek Š 13-18 

 část splaškové kanalizace ul. Metelkova, úsek Š 6 - 32 

 dešťová kanalizace ul. Losnova, Vontská, Hojerova, Metelkova, páteřní stoka R7 

 část dešťové kanalizace ul. Foglarova – stoka R7-3 a R7-3-1 

 část dešťové kanalizace ul. Dušínova – stoka R7-2 

 suchá retenční nádrž 
 za kupní cenu 100 Kč. 
 
Páteřní stoka R7 však přesto zůstala ve vlastnictví firmy Moravská stavební - INVEST, a. s., z důvodu 
výše popsaných, nevypořádaných majetkových vztahů. 
 
V září 2006 projednávalo zastupitelstvo města nabytí R7 do majetku města Kuřimi opětovně a přijalo 
následující usnesení: 
 
1127/2006  
ZM schvaluje nabytí nemovitého majetku - dešťová kanalizace STOKA R 7-1, STOKA R 7-2,  STOKA 
R 7-3-1, STOKA R 7-3, STOKA R 7-4, retenční nádrž  na pozemku  parc. č. 2642/322, 2642/323, 
2642/324 vše v k. ú. Kuřim dle přílohy z vlastnictví investora Moravské stavební – INVEST, a. s., do 
majetku Města Kuřimi za cenu 500 Kč. 
 
K uzavření kupní smlouvy k R7 ovšem opět nedošlo z důvodů výše popsaných a navíc odmítavého 
postoje společnosti Brněnské vodárny a kanalizace, a. s., k provozování R7. Na základě výše 
uvedeného usnesení město do majetku převzalo pouze boční větve dešťové stoky a retenční nádrž, 
avšak nikoli samotnou stoku R7. 
 
 
Dne 17.02.2010 svolal odbor majetkoprávní do budovy městského úřadu jednání s vlastníky pozemků 
dotčených stavbou R7 vč. ochranných pásem ve věci narovnání majetkových práv. Vlastníky 
dotčených pozemků požádal o uzavření Smluv o zřízení věcného břemene ve prospěch města Kuřimi, 
aby mohl být provoz R7 ze strany města Kuřimi do budoucna zajištěn. Na jednání se dostavila většina 
oslovených vlastníků, avšak ne všichni byli ochotni s městem Kuřim jako budoucím vlastníkem R7 
smlouvu o zřízení věcného břemene uzavřít. 
Město Kuřim do jednání vstoupilo z toho důvodu, že je vlastníkem všech bočních větví dešťové 
kanalizace, avšak tyto nemůže předat společnosti Brněnské vodárny a kanalizace, a.s. (dále jen 
„BVaK“) do provozování, jelikož není provozována páteřní stoka R7 a MSI zase není schopna 
provozování této stoky ze strany BVaK zajistit, jelikož vlastníci pozemků dotčených stavbou nebo i 
ochranným pásmem kanalizace s MSI údajně odmítají jednat. 
Vzhledem k výše uvedené situaci OMP realizoval několik jednání se zástupci BVaK a MSI a jako 
jediné řešení této situace se jevilo převedení kanalizační stoky R7 do režimu kanalizace pro veřejnou 
potřebu, tedy do režimu kanalizace, která je zřízena a provozována ve veřejném zájmu a tudíž je 
provozována ve smyslu zákona č. 274/2001 Sb. a následné uzavření kupní smlouvy s městem Kuřim.  
Kanalizací pro veřejnou potřebu se R7 stala na základě Rozhodnutí Městského úřadu Kuřim, 
stavebního a vodoprávního odboru, č. j. MK/11487/11/OSVO ze dne 23.08.2011. V roce 2011 byla 
mezi městem Kuřim a Moravskou stavební – INVEST, a. s., uzavřena ve věci nabytí R7 do majetku 
města Smlouva o uzavření budoucí kupní smlouvy č. 2011/B/0014 a Dohoda o úhradě nákladů č. 
2011/O/0017, jejímž předmětem byl převod částky ve výši 60.000 Kč ze strany MSI městu Kuřimi. 
Tato finanční částka představovala předpokládanou náhradu za zřízení věcných břemen ve prospěch 
vlastníků pozemků dotčených stavbou R7 v souladu se Znaleckým posudkem zpracovaným Ing. 
Hubertem Vařejkou, ev. č. 582-1-2011, to vše v souladu s níže uvedenými usneseními. 
 
1153/2010 
ZM schvaluje uzavření smlouvy o smlouvě budoucí kupní s firmou Moravská stavební – Invest, a.s. 
se sídlem Brno, Koliště 13, IČ 25544756, ve věci budoucího převodu páteřní stoky dešťové kanalizace 



 
 
 

4 

(R7) vybudované při výstavbě lokality Díly za sv. Janem I. etapa do majetku města Kuřimi za 
podmínky, že Moravská stavební – Invest, a. s., se smluvně zaváže k uhrazení věcných břemen. 
 
178/2011 
RM schvaluje uzavření Dohody o úhradě nákladů ve věci majetkoprávního vypořádání páteřní stoky 
dešťové kanalizace R7 v lokalitě Díly za sv. Jánem s firmou Moravská stavební – INVEST a.s., se 
sídlem Koliště 13,  602 00 Brno, IČ: 25544756. 
 
K úhradě částky ve výši 60.000 Kč ze strany MSI však nedošlo, tudíž nebyla ani uzavřena žádná 
kupní smlouva. 
 
Město Kuřim však stále častěji muselo řešit otázky související s tím, že MSI R7 nijak neprovozuje 
např.: 

neprovádí údržbu R7;  

na R7 jsou napojeny další větve dešťové kanalizace v majetku města a ani tyto nejsou provozovány, 
jelikož MSI není ochotna uzavřít Dohodu o úpravě práv a povinností vlastníků provozně souvisejících 
kanalizací; 

neprovozování kanalizace (větve v majetku města) je standardně posuzováno jako přestupek, za 
který lze uložit pokutu. 

neprovozování kanalizace (větve v majetku města) může být důvodem odpovědnosti za škodu. 
 
OMP vzhledem k výše uvedenému znovu začal v roce 2019 vyjednávat s MSI a v této věci zadal Ing. 
Janu Zámečníkovi vypracování aktuálních znaleckých posudků na ocenění náhrad ve věci zřízení 
věcných břemen k pozemkům dotčeným stavbou R7. 
Celková výše náhrad (součet) vyčíslená v předložených znaleckých posudcích v loňském roce činila:  
1.523.750 Kč. 
 
Vzhledem k rapidnímu nárůstu výše náhrady za omezení vlastnického práva vlastníků pozemků 
dotčených stavbou R7 bylo v rámci studia problematiky  ze strany OMP zjištěno, že  novela Vodního 
zákona zakotvila s účinností od 01.01.2014 přímo do  §59a  tzv. zákonné věcné břemeno ve prospěch 
vodních děl vybudovaných před 01.01.2002 s tím, že „Vlastník pozemku je povinen strpět za náhradu 
na svém pozemku vodní dílo vybudované před 1. lednem 2002 a jeho užívání.“ 
 
V přechodných ustanoveních tohoto zákona je však dále uvedeno, že: „Nedojde-li mezi vlastníkem 
pozemku a vlastníkem vodního díla k dohodě o náhradě za užívání pozemku podle § 59a zákona 
č. 254/2001 Sb., ve znění účinném ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona, do 24 měsíců ode dne 
nabytí účinnosti tohoto zákona, rozhodne na návrh vlastníka pozemku nebo vodního díla o výši 
náhrady soud.“ 
Z uvedeného vyplývá, že vlastníkovi dotčeného pozemku byla stanovena lhůta do 01.01.2016 
k uzavření dohody o náhradě za užívání pozemku. Teprve uplynutím uvedeného 24 měsíčního období 
byla založena pravomoc soudu rozhodnout o výši takové náhrady.  Důležitou otázkou však pro OMP, 
bylo zda i právo na uplatnění náhrady za omezení vlastnického práva podléhá promlčení nebo nikoli. 
 
Ve věci posouzení této právní otázky se OMP obrátil  na advokátní kancelář Fiala, Tejkal a partneři, 
advokátní kancelář, s.r.o., která k problematice vypracovala právní stanovisko, ze kterého mimo jiné 
vyplynulo, že právo na náhradu se u soudu stalo vymahatelným až marným uplynutím 24 měsíční 
doby, tedy až od 02.01.2016, promlčecí doba začala plynout až od 02.01.2016 a promlčecí doba tak 
uplynula 02.01.2019. 
OMP předložil jednotlivým členům Rady města Kuřimi získané Právní stanovisko k dispozici, přesto 
v rámci rekapitulace připojuje jednotlivé právní závěry advokátní kanceláře: 
 
Závěr: 
Právo umístění, vedení a provozování Stoky R7 je zajištěno tzv. zákonným věcným břemenem 
zřízeným Novelou vodního zákona s účinností od 01.01.2014. 
 
Novela vodního zákona zároveň zakotvila vlastníkům pozemků dotčených Stokou R7 právo na 
náhradu za omezení vlastnického práva. Dotčení vlastníci mohli dosáhnout náhrady na základě 
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dohody s vlastníkem Stoky R7. Pokud této dohody nebylo dosaženo do 01.01.2016, mohli se dotčení 
vlastníci obrátit na soud, aby o výši jejich náhrady rozhodnul. 
 
Právo na náhradu za omezení vlastnického práva je právem majetkovým, které podléhá promlčení 
v obecné tříleté promlčecí době. Vzhledem k tomu, že pravomoc ke stanovení výše náhrady za 
omezení byla soudům svěřena až s účinností od 02.01.2016, začala promlčecí doba plynout dne 
2.1.2016 a uplynula dne 02.01.2019.  
 
V případném soudním sporu o náhradu za omezení vlastnického práva by tedy soud na základě 
námitky promlčení žalobu zamítnul. 
 
Náhrada za omezení vlastnického práva může náležet i za omezení způsobené existencí ochranného 
pásma. V případě ochranného pásma dle VodKan tento zákon žádný nárok na náhradu nestanoví a 
dle názoru Zpracovatele by takovou náhradu nebylo možné přiznat pravděpodobně ani na základě 
Listiny základních práv a svobod. 
 
Ochranné pásmo lze zřídit též rozhodnutím správního orgánu dle Vodního zákona a pro tento případ 
Vodní zákon právo na náhradu za omezení vlastnického práva zakotvuje. Z dostupných podkladů 
však Zpracovateli není známo, že by bylo ochranné pásmo Stoky R7 rozhodnutím zřízeno. 
 
S ohledem na existenci tzv. zákonného věcného břemene umístění Stoky R7 se vlastníci dotčených 
pozemků mohou domáhat náhrady pouze ve smyslu § 59a Vodního zákona. Tato úprava je úpravou 
speciální, je tak vyloučena možnost domáhat se ze stejných důvodu náhrady prostřednictvím jiného 
institutu, např. prostřednictvím vydání bezdůvodného obohacení. 
 
Pro účely provozování Stoky R7 zřizuje VodKan ve prospěch vlastníka tzv. zákonné věcné břemeno, 
které vlastníkovi zajišťuje po právní stránce oprávnění přístupu ke kanalizaci za účelem její údržby a 
případných stavebních úprav. 
 
Vlastníci provozně souvisejících kanalizací, v tomto případě tedy MS Invest a Objednatel, jsou povinni 
uzavřít smlouvou, kterou si upraví vzájemná práva a povinnosti tak, aby bylo zajištěno kvalitní a 
plynulé provozování kanalizace. Tato smlouva musí obsahovat mimo jiné ujednání týkající se sdílení 
nákladů stran na provoz zatížené kanalizace. 
 
V případě, že vlastník kanalizaci neprovozuje, může být jinému vlastníkovi kanalizace uložena 
povinnost tzv. veřejné služby v podobě zajištění provozu kanalizace, která řádně provozována není, a 
to za podmínek § 22 VodKan. 
 
Neplnění povinností stanovených VodKan je v případech stanovených VodKan přestupkem, za který 
lze uložit pokutu. V případě převodu Stoky R7 na Objednatele by odpovědnost za případné přestupky, 
jichž se dopustila MS Invest, na Objednatele nepřecházela. 
 
Vody protékající Stokou R7 jsou povrchovými vodami, které ve smyslu Vodního zákona nemají 
žádného vlastníka.  
 
V případě škody způsobené takovými vodami například při mimořádných srážkových událostech nelze 
proto z povahy věci určit subjekt, který by nesl odpovědnost za škodu těmito vodami způsobenou. 
 
Odpovědnost za škodu by však mohl nést vlastník kanalizace v případě, že porušil své povinnosti 
týkající se provozu kanalizace, tedy např. zanedbal povinnou řádnou údržbu a ke vzniku škody 
způsobené protékající povrchovou vodou by došlo právě v důsledku zanedbání údržby (např. 
z důvodu snížení kapacity kanalizace neodstraněním naplavenin, úplně nefunkčnosti kanalizace 
z důvodu jejího zhroucení apod.). 
Vzhledem k výše uvedenému OMP i OI doporučují převedení stavby dešťové kanalizace, stoky R7 
z majetku Moravská stavební – INVEST, a.s. do majetku města Kuřimi za kupní cenu ve výši 100 Kč. 
MSI je ochotna uhradit náhradu za zřízení věcných břemen ve prospěch vlastníků pozemků dotčených 
stavbou R7 v souladu se znaleckým posudkem zpracovaným Ing. Hubertem Vařejkou, ev. č. 582-1-
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2011 ve výši 60.000 Kč. Tento posudek se však OMP zpětně nepodařilo dohledat. Kupní smlouva 
bude v případě schválení uzavřena až po uhrazení částky ve výši 60.000 Kč. 
 
Přílohy: A - situace 
 
 
Na jednání se dostavila v 14:25 hod Mgr. Jana Viktorinová – vedoucí odboru majetkoprávního. 
 
 
Diskuse: 
J. Viktorinová – dle kamerových zkoušek je kanalizace v dobrém stavu. 
J. Vlček – je v zájmu města kanalizaci převzít. Společnost BVaK to bude provozovat s tím, že 
v případě havárie půjde úhrada za námi. 
 
Přijaté usnesení: 83/2020 - RM s c h v a l u j e uzavření Kupní smlouvy se společností Moravská 

stavební – INVEST, a. s., se sídlem Brno, Koliště 13, IČ 25544756, jejímž 
předmětem je zakoupení páteřní stoky dešťové kanalizace (R7) vybudované při 
výstavbě lokality Díly za sv. Jánem I. etapa do majetku města Kuřimi za cenu ve 
výši 100 Kč.  

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

3. Reklama na silničním zábradlí 
(Předkladatel: Mgr. Ing. Drago Sukalovský, zpracovatel: Alena Janoušková) 
 
Rada města usn. č. 414/2012 ze dne 25.07.2012 schválila mj. místa vymezená pro umístění reklamy 
na silničním zábradlí. Vzhledem k tomu, že na některých místech (např. ul. Tyršova) již silniční 
zábradlí není, předkládá OMP návrh na nová místa, kde je možné reklamu na zábradlí umístit. 
Cena za umístění reklamy zůstane nezměněna: 
- užití reklamní plochy – komerční reklama – 400 Kč/1 pole/měsíc + DPH 
- užití reklamní plochy – reklama na kulturní, sportovní a společenské akce – 100 
Kč/1pole/měsíc + DPH 
- reklamní banner na opěrné zdi u kruhového objezdu – 200 Kč/m

2
/měsíc + DPH 

- reklamní banner na zábradlí opěrné zdi u kruhového objezdu – 200 Kč/m
2
/měsíc + DPH. 

 
Přílohy: A - vymezení míst 
 
Přijaté usnesení: 84/2020 - RM s c h v a l u j e vymezení míst pro umísťování reklamy na silničním 

zábradlí, opěrné zdi a zábradlí opěrné zdi dle přílohy. 
 

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

4. Sociální bydlení Bezručova čtvrť 844, byt č. 7 – nájemní smlouva 
(Předkladatel: Mgr. Ing. Drago Sukalovský, zpracovatel: Alena Janoušková) 
 
Město Kuřim je vlastníkem bytové jednotky č. 844/7 (1+1) umístěné v podkroví bytového domu č. p. 
839, 840, 841, 842, 843, 844, který je součástí pozemku parc. č. 2125 v ul. Bezručova čtvrť, vše v obci 
a k. ú. Kuřim. 
 
Rada města Kuřimi svým usnesením č. 500/2019 ze dne 27.11.2019 vyčlenila byt č. 844/7 ve 
prospěch občanů doporučených OSVP za účelem poskytování komplexní sociální péče. 
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OSVP navrhlo do této bytové jednotky ubytovat paní Silvii Folwarcznou, trvale bytem xxxxxxxxxxxxxx, 
664 34 Kuřim s dvěma dětmi. OMP nemá námitek proti uzavření nájemní smlouvy s paní 
Folwarcznou. Dle dohody s OSVP bude nájemní smlouva uzavřena na dobu určitou, a to od 
01.04.2020 do 30.09.2020 s možností prodloužení.  
 
Přijaté usnesení: 85/2020 - RM s c h v a l u j e uzavření nájemní smlouvy s paní Silvií 

Folwarcznou, trvale bytem xxxxxxxxxxxxxx, 664 34 Kuřim, jejímž předmětem je 
nájem bytu č. 844/7 umístěného v podkroví bytového domu č. p. 839, 840, 841, 
842, 843, 844 v ul. Bezručova čtvrť, který je součástí pozemku parc. č. 2125 vše 
v obci a k. ú. Kuřim, na dobu určitou od 01.04.2020 do 30.09.2020 za nájemné ve 
výši 78 Kč/m

2
/měs. + zálohy za služby. 

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

5. Pronájem nebytových prostor – záměr 
(Předkladatel: Mgr. Ing. Drago Sukalovský, zpracovatel: Alena Janoušková) 
 
Město Kuřim je mj. vlastníkem části nebytového prostoru č. 841/10 o výměře 14,83 m

2
 a nebytového 

prostoru č. 843/9 o výměře 134,24 m
2
, které jsou umístěny v I. nadzemním podlaží bytového domu 

č. p. 839 – 844 v ul. Bezručova čtvrť, který je součástí pozemku parc. č. 2125, vše v obci a k. ú. Kuřim. 
Celková výměra těchto nebytových prostor je 149,07 m

2
. 

O pronájem zmíněných nebytových prostor projevil zájem pan Tomáš Štancl, se sídlem Křenov 147, 
PSČ 569 22, IČ 74265644. V těchto nebytových prostorách by otevřel showroom s prodejnou, 
kancelářské prostory, sklad s balícími pulty a školící prostory. Zaměření firmy pana Štancla je na 
speciální čisticí prostředky pro auta, motorky, lodě, karavany, průmysl i domácnost a nanotechnologie. 
Dále se zaměřuje na tvorbu e-shopů, internetových stránek apod. 
 
Město Kuřim pronajímá společnosti RAPO BRNO, s. r. o., vedlejší nebytový prostor za nájemné ve 
výši 90,79 Kč/m

2
/měs. (v cenách roku 2020). OMP navrhuje schválit „adresný“ záměr přímo panu 

Štanclovi na pronájem části nebytového prostoru č. 841/10 a nebytového prostoru č. 843/9 za 
nájemné ve výši 89 Kč/m

2
/měs. + zálohy na služby. 

Vzhledem ke stávajícímu stavu nebytových prostor bude muset budoucí nájemce realizovat jejich 
rekonstrukci a rekolaudaci tak, aby vyhovovaly požadavkům nájemce. 
 
Přílohy: A - žádost, vizualizace 
 
Diskuse: 
D. Sukalovský – schválíme záměr a dále se bude jednat s nájemcem. 
 
Přijaté usnesení: 86/2020 - RM s c h v a l u j e záměr na pronájem části nebytového prostoru 

č. 841/10 o výměře 14,83 m
2
 a nebytového prostoru č. 843/9 o výměře 134,24 m

2
 

umístěných v I. nadzemním podlaží bytového domu č. p. 839 – 844 v ul. 
Bezručova čtvrť, který je součástí pozemku parc. č. 2125, vše v obci a k. ú. 
Kuřim, panu Tomášovi Štanclovi, se sídlem Křenov 147, PSČ 569 22, 
IČ 74265644, na dobu neurčitou s šestiměsíční výpovědní lhůtou s účinností od 
01.10.2020, za nájemné ve výši 89 Kč/m

2
/měs. s roční valorizací + zálohy na 

služby, za účelem využívání prostoru jako showroomu s prodejnou, skladem 
a kancelářských a školících prostor. 
 

Hlasováno 
Pro: 5 (D. Sukalovský, P. Ondrášek, J. Vlček, L. Ambrož, M. Vlk). 
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6. Stavební úpravy bytového domu č. p. 1122, 1123, 1124 
(Předkladatel: Mgr. Ing. Drago Sukalovský, zpracovatel: Michaela Juránková Hrbková) 
 
Odbor investiční radě města předkládá žádost na stavební úpravy bytového domu č. p. 1122, 1123, 
1124 na par. č. 2138/3,2139 v k. ú. Kuřim (vizte příloha). Společenství vlastníků má v plánu zateplení 
bytového domu a vybudování nových balkonů dle projektové dokumentace společnosti HNK revital, 
s. r. o., se sídlem Krapkova 709/4, Nová Ulice, 779 00 Olomouc. 
 
Přílohy: A - pohledy 
 
Přijaté usnesení: 87/2020 - RM s c h v a l u j e stavební úpravy bytového domu č. p. 1122, 1123, 

1124 na par. č. 2138/3,2139 v k. ú. Kuřim dle projektové dokumentace 
společnosti HNK revital, s. r. o., se sídlem Krapkova 709/4, Nová Ulice, 779 00 
Olomouc. 
 

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

7. Rekonstrukce balkónů a výstavba nového balkónu v rámci revitalizace 
bytového domu č. p. 1122 – 1124 
(Předkladatel: Mgr. Ing. Drago Sukalovský, zpracovatel: Alena Janoušková) 
 
Město Kuřim je součástí Společenství vlastníků domu Bezručova čtvrť 1122, 1123, 1124, se sídlem 
Bezručova čtvrť 1122/48, 664 34 Kuřim, IČ 26269848 (dále jen „SVJ“) s podílem 32,90 %. Město 
Kuřim je v tomto bytovém domě mimo pěti podkrovních bytů také vlastníkem jednotek č. 1122/6 
(3. NP), 1122/9 (1. PP), 1124/5 a 1124/6 (oba 3. NP). 
SVJ v průběhu roku 2019 schválilo celkovou revitalizaci bytového domu. Součástí revitalizace bude 
mj. rekonstrukce stávajících balkónů z přední strany a stávajících balkónů ze zadní strany bytového 
domu. Rekonstrukce stávajících balkónů ze zadní strany domu bude spočívat ve výměně stávajících 
balkónových sestav za nové. Toto se týká obecních bytů č. 1122/6 a č 1124/5. Byt č. 1124/6 má 
pouze balkón z přední strany bytového domu. 
Vlastníci jednotek, kteří mají pouze balkón z přední strany bytového domu, vyjádřili požadavek 
vybudovat zcela nový balkón i ze zadní strany domu. Jedná se o jednotky situované v krajních 
částech domu a v přízemí. Vlastník jednotky č. 1124/2 vybudování nového balkónu nepožaduje; 
důvodem je nízká výška balkónu od terénu. Nově budovaný balkón by se týkal pouze jedné jednotky 
ve vlastnictví města, a to jednotky č. 1124/6 – příloha A. 
Předpokládaná částka za rekonstrukci jednoho balkónu z přední strany domu činí 17.500 Kč (obecní 
bytu - jednotky č. 1122/6, č. 1124/5 a č. 1124/6), za rekonstrukci jednoho balkónu ze zadní strany 
domu činí 66.500 Kč (jednotka č. 1122/6, č. 1124/5) a za vybudování nového balkónu činí 109.500 Kč 
(jednotka č. 1124/6). Financování rekonstrukce balkónů a vybudování nového balkónu bude řešeno 
v rámci schváleného úvěru pro SVJ, z tohoto důvodu došlo k navýšení příspěvku do „fondu oprav“. 
Předsedkyně SVJ přípisem ze dne 25. 1. 2020 žádá RM o souhlas s vybudováním nového balkónu 
v obecním bytě – jednotce č. 1124/6, důvodem je mimo jiné i jednotný vizuální vzhled domu. 
 
Přílohy: A - vizualizace finálního vzhledu BD 
 
Přijaté usnesení: 88/2020 - RM s o u h l a s í s vybudováním nového balkónu v obecním bytě 

č. 1124/6 (2+1) umístěného ve 3. nadzemním podlaží bytového domu č. p. 1122, 
1123, 1124 v ul. Bezručova čtvrť v Kuřimi, který bude zbudován v rámci 
revitalizace bytového domu. Realizace balkónu bude financována prostřednictvím 
úvěru pro Společenství vlastníků domu Bezručova čtvrť 1122, 1123, 1124, se 
sídlem Bezručova čtvrť 1122/48, 664 34 Kuřim, IČ 26269848. 

Hlasováno 
Pro: 3 (P. Ondrášek, J. Vlček, M. Vlk) Zdrželi se: 2 (D. Sukalovský, L. Ambrož). 
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Z jednání odešla v 15:15 hod Mgr. J. Viktorinová a dostavil se S. Bartoš – vedoucí odboru 
investičního. 
 
 

8. Výběrové řízení „Oprava povrchů místních komunikací v Kuřimi v roce 2020“ 
(Předkladatel: Mgr. Ing. Drago Sukalovský, zpracovatel: Michaela Juránková Hrbková) 
 
Rozhodnutí o přidělení zakázky města Kuřimi  
Název (předmět) zakázky: „Oprava povrchů místních komunikací v Kuřimi v roce 2020“ 
Evidenční číslo v knize zakázek:IV-OI-2020-004 
Zajišťující odbor (ZO): OI 
 
V souladu s vnitřní směrnicí Rady města Kuřimi č. S5/2019/RM bylo zajišťujícím odborem - OI na 
základě usnesení RM 31/2020 ze dne 12.02.2020 realizováno zadávací řízení na zakázku malého 
rozsahu s názvem „Oprava povrchů místních komunikací v Kuřimi v roce 2020“. Zakázka je kryta 
finanční částkou z rozpočtu na opravu a údržbu komunikací - ORG 1 270 000 000, její celková 
předpokládaná hodnota je 3 mil. Kč bez DPH. Výzva k podání nabídky byla zveřejněna v systému 
NEN od 13.02. do 02.03.2020, elektronickou poštou bylo informováno 5 firem se zaměřením na 
provádění oprav komunikací. Základním hodnoticím kritériem byla cena za jednotlivé technologie, 
přičemž výzva připouští uzavřít smlouvy s více dodavateli pro jednotlivé technologie. 
Ve stanovené lhůtě byly získány nabídky od 5 uchazečů. Na základě zhodnocení získaných 
nabídek jsou výběrovou komisí doporučeny radě města nejvýhodnější nabídky firem pro dílčí 
technologie dle zprávy o posouzení a hodnocení nabídek - vizte příloha. 
 
Přílohy: B - vyhodnocení zakázky 

A - protokol o otevírání obálek 
 
Přijaté usnesení: 89/2020 - RM s o u h l a s í s výsledkem hodnocení uvedeným ve zprávě 

o posouzení a hodnocení nabídek na zakázku „Oprava povrchů místních 
komunikací v Kuřimi v roce 2020“ a schvaluje uzavření smlouvy o dílo na 
jednotlivé technologie se společnostmi dle přílohy. 

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

9. Revitalizace předprostoru MŠ Komenského - zrušení VŘ 
(Předkladatel: Ing. Petr Ondrášek, zpracovatel: Ing. Renata Havlová) 
 
Název (předmět) zakázky:  „Revitalizace předprostoru MŠ Komenského“ 
Evidenční číslo v knize zakázek: IV-OI-2019-010 
Zajišťující odbor (ZO): OI 
 
Podle vnitřní směrnice S4/2018/RM Zadávání veřejných zakázek malého rozsahu, bylo realizováno 
zadávací řízení na zakázku „Revitalizace předprostoru MŠ Komenského“ ve dnech 03.07. - 
19.07.2019. Předmětem díla měla být revitalizace předprostoru MŠ Komenského - Kuřim, 
Komenského 1011, spočívající ve výměně oplocení a vytvoření části nového oplocení, sanaci stávající 
zídky a venkovního schodiště, vytvoření krytého prostoru před oběma vchody do MŠ, novém 
uspořádání pochůzích ploch a zeleně včetně nového materiálu pochůzích ploch, doplnění 
předprostoru novou drobnou i větší vzrostlou zelení a novým mobiliářem. 

 
Výzva k podání nabídky byla odeslána 22 potenciálním dodavatelům a uveřejněna v elektronickém 
nástroji, dále jen „NEN“. 
V určeném termínu pro podání nabídky ke dni 19.07.2019 nebyla podána žádná nabídka.  
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Hodnoticí komise doporučuje radě města zrušení výběrového řízení s ohledem na skutečnost, že po 
uplynutí lhůty pro podání nabídek nebyly podány žádné nabídky, a tedy není žádný účastník 
zadávacího řízení. 
Přílohy: A - protokol 
 
Přijaté usnesení: 90/2020 - RM s c h v a l u j e zrušení zadávacího řízení na výběr zhotovitele 

zakázky „Revitalizace předprostoru MŠ Komenského“. 
Hlasováno 
Pro: 5 (D. Sukalovský, P. Ondrášek, J. Vlček, L. Ambrož, M. Vlk). 
 
 
 

10. Venkovní úpravy MŠ Komenského - vyhodnocení VŘ 
(Předkladatel: Ing. Petr Ondrášek, zpracovatel: Ing. Renata Havlová) 
 
Název (předmět) zakázky:  „Venkovní úpravy MŠ Komenského“ 
Evidenční číslo v knize zakázek: 1/2020 (IV-OI-2020-001) 
Zajišťující odbor (ZO): OI 
 
Podle vnitřní směrnice S5/2019/RM ZADÁVÁNÍ VEŘEJNÝCH ZAKÁZEK MALÉHO ROZSAHU, bylo 
realizováno zadávací řízení na zakázku „Venkovní úpravy MŠ Komenského“. Výběrové řízení pro 
zakázku bylo realizováno v limitu nad 500 tis. Kč.  
 
Výzva k podání nabídky byla dne 24.01.2020 zveřejněna na profilu zadavatele v Národním 
elektronickém nástroji (tzv. systému NEN) na adrese: <https://nen.nipez.cz/profil/kurim>. 
Požadavek na podání nabídky byl v elektronické nebo písemné podobě. Otevírání obálek proběhlo 
dne 10.02.2020. Na výzvu bylo upozorněno přes profil zadavatele 17 firem. 
Nabídku odevzdala 1 firma v elektronické podobě, tato nabídka byla otevřena v systému Národního 
elektronického nástroje. 
Otevírání obálky s nabídkou bylo provedeno komisí. Jediným hodnoticím kritériem byla nejnižší 
nabídková cena bez DPH. Nejvýše přípustná hodnota zakázky byla 3.200.000 Kč vč. DPH. 
Na základě zhodnocení získané nabídky je komisí doporučena Radě města nejvhodnější nabídka od 
společnosti PSVS-STRUKTURE, s. r. o., Lidická 700/19, 602 00 Brno, IČ 07794967 v ceně 
2.557.438,10 Kč bez DPH (tj. 3.094.500,10 Kč vč. DPH), jejíž nabídka splňuje všechny zadávací 
podmínky. 
 
Přílohy: A - protokol 

B - smlouva o dílo 
 
Přijaté usnesení: 91/2020 - RM s o u h l a s í s výsledkem hodnocení uvedeným v protokolu 

o otevírání obálek a hodnocení nabídek na zakázku malého rozsahu s názvem 
„Venkovní úpravy MŠ Komenského“ a schvaluje uzavření smlouvy o dílo se 
společností PSVS-STRUKTURE, s. r. o., Lidická 700/19, 602 00 Brno, 
IČ 07794967 v ceně 3.094.500,10 Kč vč. DPH. 

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

11. Kulturní dům Podlesí - skladové prostory 
(Předkladatel: Ing. Petr Ondrášek, zpracovatel: Ing. Moris Réman) 
 
Název (předmět) zakázky:  „Kulturní dům Podlesí - skladové prostory“ 
Evidenční číslo v knize zakázek: - 
Zajišťující odbor (ZO):    OI 
 
Uvedená zakázka souvisí s požadavkem na rozšíření skladových prostor Kulturního domu na Podlesí, 
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kdy byly prověřeny možnosti navýšení úložných prostor pro potřeby uskladnění vybavení Kulturního 
domu, mezi které patří zejména stoly, židle, stoly na stolní tenis apod. V zadání nebyl požadavek na 
vytápění prostoru, je uvažováno s vydlážděním přístupové cesty od zadních vchodových dveří ke 
skladovému prostoru. 
Celkové rozměry jsou voleny v závislosti na prostorové možnosti za budovou Kulturního domu. 
 
Varianta A - plechová garáž 6x4m 
Popis tohoto řešení je součástí přílohy. 
Jedná se o plechovou garáž s ocelovou konstrukcí a opláštěním, uvažovány jsou výklopná vrata. 
Zdroj www.garazeplechove.cz 
Cenu předpokládáme        do 60.000,- Kč s DPH 
 
Varianta B - plechová garáž s omítkou 
Na venkovní povrchovou úpravu je použita omítka, garáže jsou tak k nerozeznání od zděných. Je 
možno objednat i v zateplené verzi. Zdroj www.modernigaraze.cz.  
Cenu předpokládáme na úrovni      do 110.000,- Kč s DPH 
 
Varianta C - skladové kontejnery 6x2,4m 
V kalkulaci ceny uvažujeme 2 ks tak, abychom dosáhli srovnatelné skladové plochy. Získáváme 
trvanlivý a robustní výrobek, který bude i v budoucnu možné využít v jiném místě ke skladovým 
účelům. Esteticky patrně do lokality příliš nezapadne. 
Cenu předpokládáme       do 150.000,- Kč s DPH 
 
Varianta D - obytné kontejnery spojené delší stranou o celkovém rozměru 4,9x6,1m 
Sestava tvoří jednu skladovou plochu, je vybavena osvětlením, vnitřní povrch je tvořen deskami 
lamino, venkovní trapézovým plechem. 
Cenu předpokládáme na úrovni      do 280.000,- Kč s DPH 
 
Varianta E - stávající prefabrikovaná garáž o rozměrech 5,2x3,2m 
Tato garáž je v současné době deponována u nového skladového dvora a není využita. Je třeba 
uvažovat zásadní opravy 
Cenu předpokládáme na úrovni      do 50.000,- Kč s DPH 
 
Součástí nákladů bude navíc 
a)Příprava zpevněné betonové plochy (200-300mm hutněného podsypu + 100mm armovaného 
betonu)      1200,- Kč/m2 
(Pro garáž o rozměru 4x6m bude cena cca 40.000,- Kč, u kontejnerů nebude podkladová plocha 
potřeba) 
b) Přístupová cesta ze zámkové dlažby15m2    30.000,- Kč 
(vzhledem k výškovému rozdílu dveří a okolního terénu doporučujeme přístupovou rampu 
ohraničenou nízkou palisádovou stěnou, což bude dohodnuto při detailním proměření se správcem) 
 
Odbor investiční doporučuje variantu B plechové garáže s omítkou o rozměrech cca 6x4m, která 
bude vybaveno výklopnými garážovými vraty, plochou střechou a okapovým systémem. Bude 
osazena na železobetonové desce a napojena na budovu přístupovým chodníkem. Celková cenu 
bude na úrovni 200 tis Kč s DPH. 
 
Přílohy: A - skladové prostory KD Podlesí 
 
Diskuse: 
P. Ondrášek – souhlasí s variantou B, ale bylo by dobré, kdybychom garáž opatřili elektřinou. Proto 
navrhuje hlasovat o částce 250.000 Kč. 
 
Přijaté usnesení: 92/2020 - RM s c h v a l u j e vyčlenění částky 250.000 Kč z ORG 1006 Drobné 

investice na vybudování skladového prostoru za objektem Kulturního domu na 
Podlesí. Nový skladový prostor bude napojen na budovu přístupovým chodníkem. 

Hlasováno 
Pro: 5 (D. Sukalovský, P. Ondrášek, J. Vlček, L. Ambrož, M. Vlk). 
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12. Potravinová pomoc 
(Předkladatel: Mgr. Ing. Drago Sukalovský, zpracovatel: Mgr. Aneta Štěpánková) 
 
Dne 19.12.2018 usnesením č. 644/2018 schválila Rada města Kuřimi uzavření Dohody o potravinové 
pomoci mezi městem Kuřimí a Potravinovou bankou pro Brno a Jihomoravský kraj, z. s., která byla 
uzavřena dne 25.01.2019. 
Rada města Kuřimi na své schůzi dne 26.02.2020 usnesením č. 69/2020 schválila uzavření Dohody 
o potravinové pomoci mezi městem Kuřimí a Potravinovou bankou pro Brno a Jihomoravský kraj, z. s., 
se sídlem Řípská 960/9a, 627 00 Brno-Slatina, IČ 03010376, a tím i další pokračování ve spolupráci 
s organizací. 
 
Aby mohla být spolupráce i nadále zachována, je tedy nutné v letošním roce nově uhradit také 
administrační poplatek za vedení odběratele v databázi Potravinové banky pro Brno a Jihomoravský 
kraj, z. s. Jeho výše byla stanovena za rok 2020 na 1.000 Kč za službu a pro další roky bude určen na 
základě rozhodnutí valné hromady Potravinové banky pro Brno a Jihomoravský kraj, z. s. 
Administrační poplatek bude hrazen prostřednictvím faktury. 
Vzhledem k této skutečnosti bude uzavřen Dodatek k Dohodě o potravinové pomoci č. 1, kterým se 
upravuje Dohoda o potravinové pomoci uzavřená dne 25.01.2019. Na základě uhrazení poplatku 
a uzavření Dodatku k Dohodě o potravinové pomoci č. 1 může být prodloužena spolupráce 
s Potravinovou bankou pro Brno a Jihomoravský kraj, z. s. i v letošním roce. 
 
V příloze A je uvedena Dohoda o potravinové pomoci uzavřená dne 25.01.2019. V příloze B je uveden 
Dodatek k Dohodě o potravinové pomoci č. 1. Příloha C obsahuje fakturu k úhradě administračního 
poplatku na rok 2020. 
 
Přílohy: A - dohoda 

C - faktura 
B - dodatek 

 
Přijaté usnesení: 93/2020 - RM s c h v a l u j e uzavření Dodatku č. 1 k Dohodě o potravinové 

pomoci mezi městem Kuřimí a Potravinovou bankou pro Brno a Jihomoravský 
kraj, z. s., se sídlem Řípská 960/9a, 627 00 Brno-Slatina, IČ 03010376. 

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

13. Pracovní skupina pro revizi nástrojů interakce s občany na webu města 
(Předkladatel: Ing. Petr Ondrášek, zpracovatel: Ing. Petr Ondrášek) 
 
Pro přípravu úprav webu v zájmu efektivnější komunikace s občany navrhuji sestavit pracovní 
skupinu, která se bude zabývat zejména revizí formulářových nástrojů, elektronických podání 
a nástrojů hlášení závad a podnětů občanů na webu města. Na webu jsou nyní současně 
implementovány různé nástroje, které jsou rozdílné jak technologicky, tak z hlediska návazných 
procesů zpětné vazby k občanovi. Výstupem pracovní skupiny budou doporučení, která mohou být 
podkladem k tvorbě funkčního a přehlednějšího prostředí pro elektronickou komunikaci. Navrhuji 
pětičlennou pracovní skupinu ve složení Marek Svoboda, Radek Jízdný (oba za město Kuřim), David 
Holman (Contimex), Petr Mikšovič (Sovanet) a Petr Ondrášek, pověřený člen RM. 
 
Diskuse: 
J. Vlček – přidá se do pracovní skupiny. 
M. Vlk – také se do pracovní skupiny přidá. 
 
Přijaté usnesení: 94/2020 - RM j m e n u j e pracovní skupinu pro přípravu návrhu úprav webu 

města ve složení dle zápisu se změnou. 
Hlasováno 
Pro: 5 (D. Sukalovský, P. Ondrášek, J. Vlček, L. Ambrož, M. Vlk). 
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14. Zápis z Komise pro životní prostředí RM Kuřimi ze dne 26.02.2020 
(Předkladatel: Ing. Petr Ondrášek, zpracovatel: Ing. Zuzana Svobodová) 
 
V příloze předkládáme zápis Komise pro životní prostředí Rady města Kuřimi ze dne 26.02.2020. 
 
Přílohy: A - zápis 
 
Diskuse: 
Bod č. 1.1. – schvaluje: 
D. Sukalovský – pokud tam budou byty, tak musí být změna. 
S. Bartoš – jde taky o specifikaci ploch. 
P. Ondrášek – souhlasí s doporučením komise. 
PRO: 5. 
 
 
Bod č. 1.2. – bere na vědomí: 
S. Bartoš – musíme materiál předložit do zastupitelstva. 
PRO: 5. 
 
 
Bod č. 2 – bere na vědomí: 
S. Bartoš – musíme zpracovat zadání a toto potom předložíme do zastupitelstva. 
PRO: 5. 
 
 
Z jednání se vzdálil v 15:35 hod J. Vlček – počet členů rady je 4. 
 
Bod č. 3 – bere na vědomí: 
D. Sukalovský – mezideponii potřebujeme. 
P. Ondrášek – navrhuje pozemek zaplotit. 
S. Bartoš – na zaplocení zatím nebyly peníze. 
PRO: 4. 
 
 
Bod č. 4 – schvaluje: 
PRO: 4. 
 
 
Bod č. 5 – bere na vědomí: 
S. Bartoš – stromy v ulici zvedají asfalt. 
P. Ondrášek – komise nepřijala žádné usnesení (nebyl souhlas nadpoloviční většiny členů). Materiál 
bude předložen do dalšího jednání RM. 
PRO: 4. 
 
 
Bod č. 6 – schvaluje: 
PRO: 4. 
 
 
Bod č. 7 – schvaluje: 
PRO: 4. 
 
 
Bod č. 8 – bere na vědomí: 
PRO: 4. 
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P. Ondrášek – ptá se, jak probíhá plán náhradní výsadby? 
S. Bartoš – většinou na to máme posudek. 
 
 
Na jednání se v 15:57 hod vrátil Ing. Jan Vlček, MSc. – počet členů rady je 5. 
 
 
Bod č. 9 – bere na vědomí: 
PRO: 5. 
 
Přijaté usnesení: 95/2020 - RM b e r e   n a   v ě d o m í zápis komise pro životní prostředí ze dne 

26.02.2020 v bodech 1.2, 2, 3, 5, 8 a 9 a schvaluje body 1.1, 4, 6 a 7 dle zápisu. 
Hlasováno 
Pro: 5 (D. Sukalovský, P. Ondrášek, J. Vlček, L. Ambrož, M. Vlk). 
 
 
 

15. Dotace z programu Obnova kulturních památek prostřednictvím ORP 
(Předkladatel: Mgr. Ing. Drago Sukalovský, zpracovatel: Ing. Ivana Darmovzalová) 
 
Ministerstvo kultury každoročně vyhlašuje dotační program „Podpora obnovy kulturních památek 
prostřednictvím obcí s rozšířenou působností“. 
Kvóta podpory stanovená pro rok 2020 pro obec s rozšířenou působností Kuřim činí 96.000 Kč. 
Žadatelem o tuto podporu může být vlastník kulturní památky, která se nachází mimo památkové 
rezervace a zóny, není národní kulturní památkou, a není ve vlastnictví České republiky. Minimální 
podíl žadatele je 20% z celkových uznatelných nákladů akce. 
Rozhodnutí o rozdělení prostředků je plně záležitostí obce s rozšířenou působností. Žádosti o dotaci 
včetně všech povinných příloh se předkládají na Ministerstvo kultury do 31.03.2020. 
 
Celkem byly v letošním roce přijaty 2 žádosti o dotaci: 
 
SOU a SOŠ Kuřim, s.r.o. předkládá žádost o dotaci ve výši 60.100 Kč na projekt Oprava fasád zámku 
v Kuřimi - 1. a 2. etapa - obnova 2 ks dveří. 
 
Římskokatolická farnost Kuřim předkládá žádost o dotaci ve výši 113.684 Kč na projekt Oprava 
kostela sv. Markéty v Moravských Knínicích – provedení fixace helmice věže. 
 
Oba projekty mají vydané závazné stanovisko k provedení prací.  
OI doporučuje rozdělit kvótu 96.000 Kč na polovinu a poskytnout každému žadateli příspěvek ve výši 
48.000 Kč. 
 
Přijaté usnesení: 96/2020 - RM d o p o r u č u j e předložení žádosti o dotaci SOU a SOŠ Kuřim, 

s. r. o., ve výši 60.100 Kč na projekt Oprava fasád zámku v Kuřimi - 1. a 2. etapa - 
obnova 2 ks dveří do programu Ministerstva kultury „Podpora obnovy kulturních 
památek prostřednictvím obcí s rozšířenou působností“ a poskytnutí 48.000 Kč 
z kvóty pro ORP Kuřim na číslo účtu, které je součástí žádosti o dotaci. 

Hlasováno 
Pro: 5 (D. Sukalovský, P. Ondrášek, J. Vlček, L. Ambrož, M. Vlk). 
 
Přijaté usnesení: 97/2020 - RM d o p o r u č u j e předložení žádosti o dotaci Římskokatolické 

farnosti Kuřim ve výši 113.684 Kč na projekt Oprava kostela sv. Markéty 
v Moravských Knínicích – provedení fixace helmice věže do programu 
Ministerstva kultury „Podpora obnovy kulturních památek prostřednictvím obcí 
s rozšířenou působností“ a poskytnutí 48.000 Kč z kvóty pro ORP Kuřim na číslo 
účtu, které je součástí žádosti o dotaci. 

Hlasováno 
Pro: 5 (D. Sukalovský, P. Ondrášek, J. Vlček, L. Ambrož, M. Vlk). 
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16. Oznámení termínů ředitelského volna ve II. pololetí školního roku 2019/2020 
- ZŠ Tyršova 
(Předkladatel: Ing. Petr Ondrášek, zpracovatel: Mgr. Hana Němcová) 
 
Dle ustanovení § 24 odst. 2 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším 
odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), v platném znění, oznamuje ředitelka Základní školy 
Kuřim, Tyršova 1255, okres Brno – venkov, příspěvkové organizace, Mgr. Bc. Hana Kočevová Radě 
města Kuřimi termíny vyhlášení ředitelských dnů ve II. pololetí školního roku 2019/2020. Jedná se 
o dny 29.06. a 30.06.2020. Jako důvod ředitelského volna uvedla dokončování stavebních prací 
souvisejících s rekonstrukcí budovy na ulici Tyršova 1255/56 a následný úklid celé budovy (vizte 
příloha A). 
O termínech ředitelských dnů budou zákonní zástupci žáků včas informováni způsobem v místě 
obvyklým. 
 
Ustanovení § 24 odst. 2 školského zákona: 
„V období školního vyučování může ředitel školy ze závažných důvodů, zejména organizačních 
a technických, vyhlásit pro žáky nejvýše 5 volných dnů ve školním roce. Umožňuje-li to povaha věci, 
ředitel školy s dostatečným předstihem oznámí důvody vyhlášení volného dne zřizovateli a zveřejní je 
způsobem umožňujícím dálkový přístup.“ 
 
Přílohy: A - oznámení ředitelského volna ve šk. roce 2019-2020 
 
Návrh usnesení: RM b e r e   n a   v ě d o m í oznámení termínů ředitelského volna v Základní 

škole Kuřim, Tyršova 1255, okres Brno – venkov, příspěvkové organizaci, se 
sídlem Tyršova 1255/56, 664 34 Kuřim, IČ 49457888, pro II. pololetí školního roku 
2019/2020. 

O tomto návrhu usnesení nebylo hlasováno. 
 
 
 

17. Mateřské a rodinné centrum KuřiMaTa, z.s. - darovací smlouva 
(Předkladatel: Mgr. Ing. Drago Sukalovský, zpracovatel: Ing. Silvie Ondrášková) 
 
Mateřské a rodinné centrum KuřiMaTa, z. s., získalo od města Kuřim v roce 2019 dotaci z dotačního 
programu Podpora kulturní a spolkové činnosti ve městě Kuřimi. Část dotace měla být použita také na 
pronájem nových prostor v Kulturním a společenském centru. Do konce ledna 2020 ovšem nebylo k 
dispozici celkové vyúčtování energií, na které měl spolek vystaveny od CTSK zálohové faktury a tudíž 
nebylo možné tyto zálohy vyúčtovat v rámci dotace. Proto spolek část dotace ve výši 21.400 Kč vrátil 
na účet města Kuřim. V té souvislosti požádal spolek o dofinancování této částky. Proto je nyní RM 
předkládán návrh darovací smlouvy ve výši 20.000 Kč. 
 
Přijaté usnesení: 98/2020 - RM s c h v a l u j e uzavření darovací smlouvy s Mateřským 

a rodinným centrem KuřiMaTa, z. s., se sídlem nám. Osvobození 902/1, Kuřim, 
IČ 22687467 na poskytnutí finančního daru ve výši 20.000 Kč. 

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

18. Základní škola Divizna, z. ú. - darovací smlouva 
(Předkladatel: Ing. Petr Ondrášek, zpracovatel: Ing. Petr Ondrášek) 
 
Základní škola Divizna působí v Kuřimi od roku 2019. Škola žádala na činnost v oblasti kulturní 
výchovy dětí a mládeže, v roce 2020 o dotaci z dotačního programu Podpora kulturní a spolkové 
činnosti ve městě Kuřimi. Žádost byla doručena řádně a v termínu formou elektronického podání dne 
3. 11. 2019 prostřednictvím informačního systému datových schránek, ale písemnost nebyla 
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zpracována. Z toho důvodu je předkládán radě města návrh darovací smlouvy, jejíž forma i obsah byl 
předjednán se žadatelem, vč. zněním účelu v darovací smlouvě. 
 
Kromě výuky připravuje aktivity pro děti i dospělé z Kuřimi a okolí řadu volnočasových kroužků, které 
navazují na činnost školy v odpoledních hodinách a jsou otevřené široké veřejnosti. 
Jde zejména o rozvoj umělecké i rukodělné dovednosti dětí i dospělých jako přirozenou součást 
celkového rozvoje osobnosti. Konkrétně o kroužky kreativní taneční a pohybová výchovy pro děti od 
5 do 9 let, dále dramatický kroužek pro děti od 5 do 9 let, hudební kroužek pro děti od 4 do 6 let, klub 
rodičovského setkávání, zejména setkávání maminek s dětmi na rodičovské dovolené nebo setkávání 
s rukodělnými aktivitami pro maminky i další zájemce. 
 
Přílohy: A - darovací smlouva 
 
Přijaté usnesení: 99/2020 - RM s c h v a l u j e uzavření darovací smlouvy se Základní školou 

Divizna, z. ú., se sídlem Havlíčkova 508/33, Kuřim, IČ 07488866, na školství, 
vzdělání a podporu mládeže ve smyslu § 20/odst. 8) zák. č. 586/1992 Sb. ve výši 
20.000 Kč. 

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

19. Výstavba 3 parkovacích stání na parc. č. 612/13 
(Předkladatel: Mgr. Ing. Drago Sukalovský, zpracovatel: Michaela Juránková Hrbková) 
 
Dne 10.02.2020 byly doručeny dvě žádosti od pana Vladislava Proseckého, bydlištěm na ul. 
xxxxxxxxxxxxxxxxxx. Jedna žádost se týká odkupu části pozemku na parc. 612/13 v k. ú. Kuřim pro 
účely přístavby schodiště. Druhá žádost se týká možnosti vystavět na městském pozemku 3 parkovací 
stání pro osobní automobily. 
Pan Prosecký jako vlastník nemovitosti na parcele č. 612/6 v k. ú. Kuřim, která je nyní užívána jako 
provozovna k podnikání, hodlá nad touto provozovnou nástavbou vybudovat novou bytovou jednotku. 
Z důvodu šetření prostorem v provozovně žádá o odprodej části městského pozemku pro vybudování 
venkovního schodiště pro přístup do prvního nastavovaného podlaží.  
V případě, že má vzniknout nová bytová jednotka musí taky zabezpečit výstavbu minimálně dvou 
nových parkovacích míst, protože pan Prosecký nevlastní v blízkosti nastavovaného objektu žádný 
pozemek, na kterém by bylo možno parkovací místa vybudovat, navrhuje vybudování 3 nových 
parkovacích míst za vlastní prostředky na městském pozemku parc. č. 612/13 v k. ú. Kuřim. Návrh je 
v souladu s dříve zpracovanou studií 28 parkovacích míst v ul. Brněnská. 
Odbor investiční doporučuje radě města, aby pan Prosecký vybudoval venkovní schodiště pro přístup 
do prvního podlaží, dále doporučuje, aby pan Prosecký zainvestoval 3 parkovací stání, která přejdou 
do vlastnictví města Kuřim. Vzhledem k tomu, že je v lokalitě nedostatek parkovacích stání odbor 
investiční doporučuje dát do investičních akcí pro rok 2020 minimálně zadání vypracování projektové 
dokumentace pro parkoviště na ul. Brněnské. 
 
Přílohy: A - parkovací stání 
 
Přijaté usnesení: 100/2020 - RM s c h v a l u j e záměr na odprodej části pozemku parc. č. 612/13 

v k. ú. Kuřim o výměře cca 13 m
2
 panu Vladislavu Proseckému, xxxxxxxxxxxx 

xxxxxxxxxx, za cenu dle znaleckého posudku, s podmínkou vybudování 
3 parkovacích stání dle požadavku města Kuřim a předání vybudovaného stání 
městu Kuřim. 

Hlasováno 
Pro: 4 (P. Ondrášek, J. Vlček, L. Ambrož, M. Vlk) Zdržel se: 1 (D. Sukalovský). 
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20. Žádost o finanční příspěvek - koncert 
(Předkladatel: Mgr. Ing. Drago Sukalovský, zpracovatel: Petra Glosová) 
 
Dne 19.02.2020 byla doručena žádost o finanční příspěvek na pořádání koncertu Aleše Brichty v nově 
otevřené "Hospůdce" na ul. Legionářské. 
Žádost pana Slávka Bednáře je v příloze. 
 
Přílohy: A - žádost 
 
Diskuse: 
P. Ondrášek – obcházíme dotační tituly. 
D. Sukalovský – není to tak, v době vyhlášení programu ještě neměl restauraci pronajatou. 
P. Ondrášek – podobný koncert by měl být na jiném místě. 
J. Vlček – proč to nedáme k posouzení kulturnímu výboru? Mohli jsme mít aspoň vyjádření 
předsedkyně výboru. 
L. Ambrož – navrhuje hlasovat o částce 10.000 Kč. 
 
Přijaté usnesení: 101/2020 - RM s c h v a l u j e uzavření darovací smlouvy s panem Slávkem 

Bednářem, bytem xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, 664 34 Kuřim na poskytnutí finančního 
daru ve výši 10.000 Kč spojeného s pořádání koncertu Aleše Brichty. 

Hlasováno 
Pro: 4 (D. Sukalovský, J. Vlček, L. Ambrož, M. Vlk) Proti: 1 (P: Ondrášek). 
 
 
Z jednání odešel v 16:25 hod S. Bartoš. 
 
 
 

21. První část transformace Domu s pečovatelskou službou 
(Předkladatel: Mgr. Ing. Drago Sukalovský, zpracovatel: PhDr. Miloslava Bártová) 
 
Rada města Kuřimi vzala na své schůzi dne 18. 12. 2019 v rámci KPSS na vědomí transformaci 
Domu s pečovatelskou službou, Zahradní 1275 a rozšíření CSS Kuřim. 
První část transformace Domu s pečovatelskou službou, Zahradní 1275, Kuřim zahrnuje nastavení 
níže vyjmenovaných činností pro všechny nájemníky domu tak, aby byl jednak zachován jejich 
dosavadní standard služeb a také nebyli zatěžováni a časově omezováni těmito činnostmi pracovníci 
pečovatelské služby, neboť uvedené činnosti nesouvisí s poskytováním sociální služby, ale řeší 
problematiku nájemního bydlení. 
 
Jedná se o činnosti spojené: 
1.se zajištěním požárního dozoru v domě mimo noční hodiny dle nařízení HZS, 
2.s nastavením nových pravidel k zajištění uložení klíčů nájemníků,  
3.se zajištěním provozu prádelen pro nájemníky. 
 
Ad 1. 
V objektu na Zahradní 1275 v Kuřimi je nařízeno HZP z důvodu požární ochrany zajištění požárního 
dozoru 24 hod. Jedná se o výškovou budovu s velkou kumulací osob vysokého věku. Požární dozor 
je v současné době zajišťován noční službou – vrátnými v čase přes týden od 19-6 hod. a o víkendu 
19-7 hod. Ve zbylém čase je požární dozor nyní zajišťován pracovníky pečovatelské služby. 
Pečovatelská služba (PS) je sociální službou terénní, přibývá klientů pečovatelské služby mimo 
objekt DPS, není tedy nadále možné, aby pracovníci PS byli časově vázáni k tomuto nájemnímu 
domu jako požární dozor a neposkytovali péči klientům na území ORP. Z tohoto důvodu ředitelka 
Centra sociálních služeb Kuřim navrhuje rozšířit počet vrátných na zajištění požárního dozoru 
v Domě s pečovatelskou službou zatím do odpoledních hodin v týdnu od 15.30 do 19 hod. a na 
víkendy v čase od 7-19 hod. 
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Ad 2. 
Pracovníci pečovatelské služby Centra sociálních služeb Kuřim dosud zajišťují uchovávání klíčů od 
bytů nájemníků v domě s pečovatelskou službou (DPS) z důvodu zajištění např. pomoci nájemníkovi, 
který si zabouchl dveře od bytu či v bytě upadl, atd. Tato činnost nebyla dosud zpoplatněna ani 
zrušena, i když je pro pracovníky pečovatelské služby časově omezující a občas nájemníky 
zneužívána.  
Uložení klíčů v organizaci bylo historicky zajišťováno pracovníky bývalého Penzionu pro důchodce 
jako ústavního zařízení, jímž Dům s pečovatelskou službou není. Jde pouze o dům zvláštního určení, 
nájemní dům, kde je a měla by být poskytována sociální služba ve stejném rozsahu jako u obyvatel 
v ostatních bytech města.  
Uložení klíčů od nájemních bytů nesouvisí s poskytováním pečovatelské služby. Pracovníci 
pečovatelské služby mají povinnost ke všem svým klientům přistupovat stejně. V ostatních bytech 
města pečovatelská služba klíče nájemníků neřeší. Ředitelka Centra sociálních služeb Kuřim 
navrhuje zachovat nájemníkům DPS tuto službu a přesunout tuto činnost na pracovníky vrátnice. 
Vzhledem k tomu, že se jedná o službu, která je nadstandardní, riziková a nevyplývá z žádných 
předpisů, navrhuje uložení klíčů od bytů nájemníků a případné otevření bytu nájemníka zpoplatnit 
nebo ji dále nezajišťovat. Zpoplatnění uložení klíče nájemníka z důvodu určitého rizika je navrhováno 
ve výši paušálu 200 Kč za měsíc tj. 6,70 Kč/den a 100 Kč/úkon za otevření bytu nájemníka. Práce 
zámečníka na otevření zabouchnutých dveří se pohybuje v částce cca 1000-1500 Kč plus čekání na 
jeho příjezd, který je v řádu několika hodin. Je na zvážení každého nájemníka, zda služby nadále 
využije nebo bude mít klíče uloženy jako ostatní lidé u souseda, rodiny atd. Poplatek za uložení klíče 
by byl zahrnut do části výpočtu služeb v rámci bydlení v domě.  
 
Ad 3. 
Pracovníci pečovatelské služby dále zajišťují činnosti související s provozem prádelen nájemníků 
v DPS. Jsou to činnosti, které nesouvisí se sociální službou a časově pracovníky zatěžují na úkor 
jejich činnosti spadající do oblasti výkonu pečovatelské služby. Ředitelka Centra sociálních služeb 
Kuřim navrhuje tuto činnost také přenést na pracovníky vrátnice. 
 
Přijaté usnesení: 102/2020 - RM s c h v a l u j e rozšíření provozu vrátnice v domě 

s pečovatelskou službou, Zahradní 1275, Kuřim od 15:30 hod ve všední dny a od 
7-19 hod o víkendech z důvodu zajištění požárního dozoru bez zatížení 
pečovatelské služby. 

Hlasováno 
Pro: 5 (D. Sukalovský, P. Ondrášek, J. Vlček, L. Ambrož, M. Vlk). 
 
 
Diskuse: 
D. Sukalovský – za uložení klíče navrhuje 20 Kč/měsíčně za otevření bytu 200 Kč. 
 
Přijaté usnesení: 103/2020 - RM s c h v a l u j e zajištění a zpoplatnění nadstandardní služby 

nájemníkům objektu, která nesouvisí se sociální službou ve formě uložení klíče 
od bytů nájemníkům v objektu na ul. Zahradní 1275, Kuřim u Centra sociálních 
služeb Kuřim za paušální poplatek ve výši 20 Kč/ měs. a jednorázovou částkou 
200 Kč za otevření bytu nájemníka. Paušální částka bude zahrnuta do plateb za 
služby související s bydlením. 

Hlasováno 
Pro: 5 (D. Sukalovský, P. Ondrášek, J. Vlček, L. Ambrož, M. Vlk). 
 
 
Diskuse: 
D. Sukalovský – nyní rušíme dosavadní službu a zajištění služby se přesouvá na vrátnici. 
 
Přijaté usnesení: 104/2020 - RM s c h v a l u j e zrušení služby - ukládání klíčů nájemníků DPS 

u Centra sociálních služeb Kuřim, Zahradní 1275, Kuřim z důvodu, že se jedná 
o nájemní dům dle OZ. 

Hlasováno 
Pro: 5 (D. Sukalovský, P. Ondrášek, J. Vlček, L. Ambrož, M. Vlk). 
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22. Přidělení nájemního bytu v Domě s pečovatelskou službou mimo pořadník 
(Předkladatel: Mgr. Ing. Drago Sukalovský, zpracovatel: PhDr. Miloslava Bártová) 
 
Paní Marta Střížová, bytem Lelekovice se obrátila na odbor sociálních věcí a prevence s žádostí 
o pomoc. Jedná se o osobou zdravotně postiženou. Vzhledem ke svému nepříznivému zdravotnímu 
stavu zažádala o příspěvek na péči. Paní Střížová byla vystavena domácímu násilí a ocitla se tak 
v nepříznivé sociální situaci. Tu lze řešit přidělením nájemního bytu xxxxx v DPS mimo Pořadník 
žadatelů o nájemní byt v Domě s pečovatelskou službou, Zahradní 1275/10, Kuřim. 
 
Přijaté usnesení: 105/2020 - RM s c h v a l u j e přidělení nájemního bytu xxxx v Domě 

s pečovatelskou službou, Zahradní 1275/10, Kuřim mimo Pořadník žadatelů 
o nájemní byt v Domě s pečovatelskou službou paní Martě Střížové od 
19.03.2020. 

Hlasováno 
Pro: 5 (D. Sukalovský, P. Ondrášek, J. Vlček, L. Ambrož, M. Vlk). 
 
 
 
 
 
Starosta ukončil jednání RM v 16:42 hodin. 
 
 
 
 
 
 
 
Mgr. Ing. Drago Sukalovský Ing. Petr Ondrášek 
starosta města 1. místostarosta 
 
 
 
 
 
 
Ověřovatelé zápisu: Ing. Jan Vlček, MSc. 
 
 
 
 
 
 
V Kuřimi dne 11.03.2020 
 
Zapsala: Petra Glosová 
 
 
 
 
 
Materiály: 
1 Plnění usnesení Rady města Kuřimi ke dni 04.03.2020 
 1A - plnění usnesení RM 
2 Nabytí páteřní stoky dešťové kanalizace R7 
 2A - situace 
3 Reklama na silničním zábradlí 
 3A - vymezení míst 
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4 Sociální bydlení Bezručova čtvrť 844, byt č. 7 – nájemní smlouva 
5 Pronájem nebytových prostor – záměr 
 5A - žádost, vizualizace 
6 Stavební úpravy bytového domu č. p. 1122, 1123, 1124 
 6A - pohledy 
7 Rekonstrukce balkónů a výstavba nového balkónu v rámci revitalizace bytového domu 
 č. p. 1122 – 1124 
 7A - vizualizace finálního vzhledu BD 
8 Výběrové řízení „Oprava povrchů místních komunikací v Kuřimi v roce 2020“ 
 8A - protokol o otevírání obálek 
 8B - vyhodnocení zakázky 
9 Revitalizace předprostoru MŠ Komenského - zrušení VŘ 
 9A - protokol 
10 Venkovní úpravy MŠ Komenského - vyhodnocení VŘ 
 10A - protokol 
 10B - smlouva o dílo 
11 Kulturní dům Podlesí - skladové prostory 
 11A - skladové prostory KD Podlesí 
12 Potravinová pomoc 
 12A - dohoda 
 12B - faktura 
 12C - dodatek 
13 Pracovní skupina pro revizi nástrojů interakce s občany na webu města 
14 Zápis z Komise pro životní prostředí RM Kuřimi ze dne 26.02.2020 
 14A - zápis 
15 Dotace z programu Obnova kulturních památek prostřednictvím ORP 
16 Oznámení termínů ředitelského volna ve II. pololetí školního roku 2019/2020 - ZŠ 
 Tyršova 
 16A - oznámení ředitelského volna ve šk. roce 2019-2020 
17 Mateřské a rodinné centrum KuřiMaTa, z.s. - darovací smlouva 
18 Základní škola Divizna, z. ú. - darovací smlouva 
 18A - darovací smlouva 
19 Výstavba 3 parkovacích stání na parc. č. 612/13 
 19A - parkovací stání 
20 Žádost o finanční příspěvek - koncert 
 20A - žádost 
21 První část transformace Domu s pečovatelskou službou 
22 Přidělení nájemního bytu v Domě s pečovatelskou službou mimo pořadník 


