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Z á p i s 
 

ze schůze Rady města Kuřimi č. 13/2020 konané dne 08.04.2020 
 
Přítomni: 
Mgr. Ing. Drago Sukalovský – starosta 
Mgr. Ladislav Ambrož, Ing. Petr Ondrášek, Ing. Milan Vlk, Ing. Jan Vlček, MSc. – členové rady. 
 
 
 
Ing. Karel Torn, CSc. - tajemník úřadu. 
 
 
 
Ověřovatel zápisu: Ing. Milan Vlk. 
 
 
 
Starosta zahájil zasedání RM v 14:14 hodin, úvodem bylo přítomno 5 členů RM. 
RM je usnášeníschopná. 
 
 
 
Program: 
 

1 Plnění usnesení Rady města Kuřimi ke dni 01.04.2020 

2 Sociální bydlení Bezručova čtvrť 844, byt č. 7 – zrušení usnesení, nájemní smlouva 

3 ČSS, z. s. - sportovně střelecký klub Kuřim - záměr 

4 Výkon TDI na stavbu „Městský stadion Kuřim - rekonstrukce“ 

5 Parkoviště Bezručova čtvrť č. p. 839-1116 - přeložka trasy E.ON 

6 Zpráva o hospodaření za rok 2019 MŠ Zborovská 

7 Návrh na rozdělení ZVH za rok 2019 do fondů MŠ Zborovská 

8 Schválení účetní závěrky za rok 2019 MŠ Zborovská 

9 Zpráva o hospodaření za rok 2019 ZŠ Jungmannova 

10 Návrh na rozdělení ZVH za rok 2019 do fondů ZŠ Jungmannova 

11 Schválení účetní závěrky za rok 2019 ZŠ Jungmannova 

12 Zpráva o hospodaření za rok 2019 ZŠ Tyršova 

13 Návrh na rozdělení ZVH za ro 2019 do fondů ZŠ Tyršova 

14 Schválení účetní závěrky za rok 2019 ZŠ Tyršova 

15 Poskytnutí veřejné podpory z rozpočtu města Kuřimi na poskytování sociálních služeb pro 
rok 2020 

16 Dodatek k závěrkovému listu 

17 Výběrové řízení „Městský stadion Kuřim – rekonstrukce“ – vyhodnocení, výběr zhotovitele 

18 Wellness Kuřim – Saunový svět - studie 

19 Různé 
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1. Plnění usnesení Rady města Kuřimi ke dni 01.04.2020 
(Předkladatel: Ing. Karel Torn, CSc., zpracovatel: Petra Glosová) 
 
Zůstávají nesplněna usnesení, jejíž naplnění závisí na spolupráci s druhou stranou. 
 
Odbor investiční žádá o prodloužení termínů plnění usnesení: 
č. 432/2019 ze dne 09.10.2019 
č. 454/2019 ze dne 23.10.2019 
Důvodová zpráva: 
Z důvodu odvolání se občana proti stavebnímu povolení na akci „Kuřim - obnova komunikace ulice 
Zahradní“ není možné uzavřít smlouvu o dílo se zhotovitelem - společností PORR, a. s., 
a s technickým dozorem stavby Ing. Šudákem. 
Z tohoto důvodu žádáme o prodloužení termínů plnění usnesení do 30.06.2020. 
 
Odbor majetkoprávní žádá o prodloužení termínu plnění usnesení: 
č. 119/2018 ze dne 14.03.2018 
Důvodová zpráva: 
společnost L.D.Energy, s. r. o., předložila OMP geometrický plán na zřízení věcného břemene, avšak 
ve věci uzavření smlouvy nečiní potřebné kroky. OMP investora opětovně upomene. 
Z tohoto důvodu OMP žádá o prodloužení termínu plnění usnesení do 31.12.2020. 
 
Přílohy: A - plnění usnesení RM 
 
Přijaté usnesení: 132/2020 - RM b e r e   n a   v ě d o m í plnění usnesení Rady města Kuřimi ke 

dni 01.04.2020 a prodlužuje termín plnění usnesení č. 432/2019 a č. 454/2019 
do 30.06.2020 a usnesení č. 119/2018 do 31.12.2020. 
 

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

2. Sociální bydlení Bezručova čtvrť 844, byt č. 7 – zrušení usnesení, nájemní 
smlouva 
(Předkladatel: Mgr. Ing. Drago Sukalovský, zpracovatel: Alena Janoušková) 
 
Rada města Kuřimi přijala na své schůzi dne 11.03.2020 následující usnesení: 
85/2020 
Rada města schvaluje uzavření nájemní smlouvy s paní Silvií Folwarcznou, trvale bytem xxxxxxxxx 
xxx, 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. 
 
Vzhledem k nařízením vlády omezující volný pohyb osob, požádala paní Folwarczná o posunutí 
termínu platnosti nájemní smlouvy, a tedy i nastěhování do předmětného bytu – od 01.05.2020. 
OMP proto navrhuje schválené usnesení č. 85/2020 zrušit a schválit nové, kterým bude posunuta 
platnost nájemní smlouvy od 01.05.2020 do 31.10.2020 s možností prodloužení. 
 
Přijaté usnesení: 133/2020 - RM r u š í usnesení č. 85/2020 ze dne 11.03.2020 ve věcí 

schváleného uzavření nájemní smlouvy k bytu č. 844/7 v ul. Bezručova čtvrť. 
Hlasováno 
Pro: 5 (D. Sukalovský, P. Ondrášek, J. Vlček, L. Ambrož, M. Vlk). 
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Přijaté usnesení: 134/2020 - RM s c h v a l u j e uzavření nájemní smlouvy s paní Silvií 
Folwarcznou, trvale bytem xxxxxxxxxxxxx, 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 01.05.2020 do 31.10.2020 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). 
 
 
 

3. ČSS, z. s. - sportovně střelecký klub Kuřim - záměr 
(Předkladatel: Mgr. Ing. Drago Sukalovský, zpracovatel: Alena Janoušková) 
 
ČSS, z. s. - sportovně střelecký klub Kuřim (dále jen „SSK“), se sídlem Pod Vinohrady 335/55, 664 34 
Kuřim, IČ 15547353 má na základě Smlouvy o výpůjčce č. 2017/B/0031 vypůjčenou část nebytového 
prostoru č. 899/12 (sloužící jako kryt CO) o výměře 9,6 m

2
. Smlouva o výpůjčce je uzavřena na dobu 

určitou tří let – do 31.05.2020. Předseda SSK požádal o uzavření nové smlouvy na delší časové 
období – alespoň 10 let. 
Na výpůjčku nebytového prostoru je nutné nejprve vyhlásit záměr ve smyslu § 39 zákona č. 128/2000 
Sb., o obcích. 
 
Pan Radim Novák jako osoba odpovědná za provoz krytů CO s výpůjčkou části krytu CO vyslovil 
souhlas. Souhlasí i s délkou výpůjčky na 10 let. 
 
Přijaté usnesení: 135/2020 - RM s c h v a l u j e záměr na výpůjčku části nebytového prostoru 

č. 899/12 (kryt CO) o výměře 9,6 m
2
 umístěného v I. podzemním podlaží 

bytového domu č. p. 898, 899, 900, 901 v ul. Na Královkách, který je součástí 
pozemku p. č. 1806, vše v obci a k. ú. Kuřim, ve prospěch ČSS, z. s., - sportovně 
střeleckého klubu Kuřim, se sídlem Pod Vinohrady 335/55, 664 34 Kuřim, 
IČ 15547353, do 31.05.2030. 

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

4. Výkon TDI na stavbu „Městský stadion Kuřim - rekonstrukce“ 
(Předkladatel: Ing. Petr Ondrášek, zpracovatel: Ing. Olga Hanáková) 
 
V současné době probíhá zadávací řízení na podlimitní veřejnou zakázku a proces schvalování 
dotace z programu MŠMT na investiční akci s názvem „Městský stadion Kuřim – rekonstrukce“. Akce 
zahrnuje 3 stavební objekty v předpokládané hodnotě realizace 47,2 mil. Kč bez DPH. Jedná se 
o následující stavební objekty: 

SO 100 - Rekonstrukce atletického stadionu v Kuřimi 
SO 200 - Hřiště pro míčové sporty 
SO 300 - Odvodnění areálu 

Po podpisu smlouvy s vybraným účastníkem zadávacího řízení a získání Rozhodnutí o přidělení 
dotace budou okamžitě zahájeny stavební práce. Z důvodu koordinace stavebních prací s právě 
probíhající výstavbou „Dopravní a technická infrastruktura sportovního areálu – parkoviště“, 
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 
vykonavatele TDI na stavbu „Městský stadion Kuřim – rekonstrukce“ Ing. Pavla Šudáka. Ing. Šudák 
zná prostředí realizace stavby, v současné době dozoruje stavbu „Dopravní a technická infrastruktura 
sportovního areálu - parkoviště“, je tedy schopen zajistit hladký průběh stavebních prací, zejména co 
se týče dopravní obsluhy, zná záruční podmínky okolní výstavby a má nemalé zkušenosti s realizací 
dotačně podpořených staveb. 
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Předpokládaný termín realizace je rok 2020. 

Cena za výkon TDI se skládá ze dvou složek: 
- cena za činnosti při provádění stavby 210.540,- Kč vč. DPH 
- cena za činnosti při řešení reklamací po dobu záruky díla 363,- Kč/hod vč. DPH 

Realizace zakázky bude hrazena z ORGu 1365 000 000. 
 
Přílohy: A - příkazní smlouva 
 
Přijaté usnesení: 136/2020 - 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 výkon 
TDI na stavbu "Městský stadion Kuřim – rekonstrukce“ a schvaluje uzavření 
smlouvy o výkonu TDI s Ing. Pavlem Šudákem, xxxxxxxxxxxxxxx, 664 34 Kuřim, 
IČ 01446487, v celkové hodnotě 210.540 Kč vč. DPH za činnost po dobu 
provádění stavby a hodinové sazbě 363 Kč/hod vč. DPH za činnost při řešení 
reklamací po dobu záruky díla. 

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

5. Parkoviště Bezručova čtvrť č. p. 839-1116 - přeložka trasy E.ON 
(Předkladatel: Mgr. Ing. Drago Sukalovský, zpracovatel: Ing. Moris Réman) 
 
Název (předmět) zakázky:  Parkoviště Bezručova čtvrť č.p. 839-1116 - přeložka trasy E.ON 
Evidenční číslo v knize zakázek: III-OI-2020-004 
Zajišťující odbor (ZO):    OI 
 
Uvedená zakázka souvisí s plánovanou realizací parkoviště na ul. Bezručova čtvrť v úseku bytových 
domů č.p. 839-1116, kde zpracovatelem projektové dokumentace je PIK Ing. Jiří Bajer. 
 
V návaznosti na Vyjádření E.ON Distribuce ze dne 31.01.2020 a 03.02.2020 k naší žádosti o souhlas 
se stavbou a činností v ochranném pásmu zařízení distribuční soustavy ve vlastnictví E.ON Distribuce, 
a. s. jsem zažádali o přeložku v místě kolize našich stavebních prací s podzemní kabelovou trasu 
nízkého napětí (dále jen „nn“). 
 
Kolize je způsobena plánovaným rozšířením uličního prostoru o parkovací stání do tělesa stávajícího 
svahu, čímž dojde k obnažení a kolizi parkoviště s kabelem nn. 
 
Odbor investiční doporučuje radě města schválit vlastníka distribuční soustavy společnost E.ON 
Distribuce, a. s., jako jediného možného dodavatele stavebních prací na přeložce trasy nn.  
 
Akce bude financovaná z ORG 1408 „Parkoviště Bezručova čtvrť 839 - 1116“. 
 
Přílohy: A - smlouva o přeložce 

B - výřez z projektu 
 
 
V 14:20 hod by telefonicky spojen S. Bartoš – vedoucí odboru investičního. 
 
 
Diskuse: 
S. Bartoš – parkovací místa nepotřebujeme. Potřebujeme co nejvíce pakovacích míst, ale nemá to 
podmínky. Chce přesvědčit EON, že kabel položíme níž. Pokud je nepřesvědčíme, tak by to nechal 
tak, jak to je. Jiné řešení se nenabízí. 
P. Ondrášek – usnesení tedy neschválíme? 
D. Sukalovský – ano a budeme dále jednat se společností E.ON. 
S. Bartoš – bude s nimi vyjednávat. 
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Návrh usnesení: RM s c h v a l u j e v souladu se směrnicí S5/2019/RM o zadávání veřejných 

zakázek malého rozsahu odlišný postup při výběru zhotovitele na akci „Parkoviště 
Bezručova čtvrť č. p. 839-1116 - přeložka trasy E.ON“ a schvaluje uzavření 
smlouvy o dílo se společností E.ON Distribuce, a. s., F. A. Gerstnera 2151/6, 
370 01 České Budějovice, IČ 28085400 za cenu 379.922 Kč s DPH, ve věci 
vybudování přeložky trasy nízkého napětí v místě stavby. 

Hlasováno 
Proti: 5 (D. Sukalovský, P. Ondrášek, J. Vlček, L. Ambrož, M. Vlk). 
Návrh nebyl přijat. 
 
 
Telefonní hovor byl se S. Bartošem ukončen v 14:25 hod. 
 
 
 

6. Zpráva o hospodaření za rok 2019 MŠ Zborovská 
(Předkladatel: Ing. Petr Ondrášek, zpracovatel: Mgr. Hana Němcová) 
 
Ředitelka mateřské školy Mgr. Lenka Novotná předložila Radě města Kuřimi, dle Článku 6 oddílu D 
odst. 16 písm. e) zřizovací listiny Zprávu o hospodaření za rok 2019 (vizte příloha A, B). 
Náklady, výnosy i zlepšený výsledek hospodaření příspěvkové organizace se shodují s účetní 
závěrkou k 31.12.2019. 
 
Přílohy: A - zpráva o hospodaření za rok 2019 do 30.03.2020 

B - přílohy č. 1, č. 2 rozbor hospodaření 2017-2019, HČ a DČ, náklady, výnosy 
 
Přijaté usnesení: 137/2020 - RM b e r e   n a   v ě d o m í Zprávu o hospodaření za rok 2019 

Mateřské školy Kuřim, Zborovská 887, okres Brno – venkov, příspěvkové 
organizace, se sídlem Zborovská 887/5, 664 34 Kuřim, IČ 70988293. 

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

7. Návrh na rozdělení ZVH za rok 2019 do fondů MŠ Zborovská 
(Předkladatel: Ing. Petr Ondrášek, zpracovatel: Mgr. Hana Němcová) 
 
Ředitelka Mateřské školy Kuřim, Zborovská 887, okres Brno – venkov, příspěvkové organizace (dále 
jen MŠZ) Mgr. Lenka Novotná předložila Radě města Kuřimi, dle Článku 6 oddílu D odst. 16 písm. e) 
zřizovací listiny žádost o souhlas s rozdělením zlepšeného výsledku hospodaření za rok 2019 (dále 
jen „ZVH“) do fondů rezervního a odměn (vizte příloha A). 
ZVH příspěvková organizace vytvoří tehdy, když skutečné výnosy jejího hospodaření spolu s přijatým 
provozním příspěvkem jsou větší než její provozní náklady. 
Návrh na rozdělení ZVH dává příspěvková organizace, ale rada města může tento návrh změnit.  
 
ZVH MŠZ za rok 2019 je 150,00 Kč. 
 
Návrh na rozdělení ZVH do fondů: 
a) Fond rezervní (min. 20% ZVH)   60,00 Kč (40%) 
b) Fond odměn (max. 80% ZVH)   90,00 Kč (60%) 
 
1. Stav fondů k 31.12.2019: 
a) Fond rezervní     442.220,61 Kč 
b) Fond odměn      257.958,85 Kč 
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2. Stav fondů po rozdělení ZVH: 
a) Fond rezervní     442.280,61 Kč 
b) Fond odměn      258.048,85 Kč 
 
Na žádost příspěvkové organizace může zřizovatel, dle § 30 odst. 3 zákona č. 250/2000 Sb., 
o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, v platném znění, dát příspěvkové organizaci souhlas, 
aby část svého rezervního fondu použila k posílení svého fondu investic. 
Příspěvková organizace v roce 2019, ani k dnešnímu dni 08.04.2020, nepožádala o posílení fondu 
investic převodem prostředků z fondu rezervního. 
Rozdělení ZVH do fondů navrhuje příspěvková organizace v poměru 40 %: 60 %. 
 
Přílohy: A - příloha č. 3, rozdělení ZVH, návrh i schválení 
 
Diskuse: 
D. Sukalovský – navrhuje rozdělení v poměru 40 % do fondu odměn a 60 % dát do rezervy. 
Důvodem je nejistota letošního roku. Je to spíše z opatrnosti. 
P. Ondrášek – telefonicky konzultoval nový návrh s ředitelkou MŠ, která rozumí důvodům. Navrhuje 
tedy hlasovat o návrhu: 
a) fond rezervní 60 % 
b) fond odměn 40 %. 
 
Přijaté usnesení: 138/2020 - RM s c h v a l u j e zlepšený výsledek hospodaření Mateřské školy 

Kuřim, Zborovská 887, okres Brno – venkov, příspěvkové organizace za rok 2019 
a souhlasí s jeho rozdělením do fondů dle návrhu se změnou. 

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

8. Schválení účetní závěrky za rok 2019 MŠ Zborovská 
(Předkladatel: Ing. Petr Ondrášek, zpracovatel: Mgr. Hana Němcová) 
 
U příspěvkových organizací, které zřizuje obec dle § 102 odst. 2 písm. b) a q) zákona č. 128/2000 Sb., 
o obcích (obecní zřízení), v platném znění, schvaluje rada města od roku 2013 účetní závěrku 
k rozhodnému datu, tj. k 31.12. 
Ředitelka mateřské školy Mgr. Lenka Novotná předložila Radě města Kuřimi ke schválení účetní 
závěrku k 31.12.2019 (vizte přílohy A, B, C). 
Výkazy Rozvaha, Výkaz zisku a ztráty a Příloha ke dni 31.12.2019 se shodují s náklady, výnosy 
i zlepšeným výsledkem hospodaření příspěvkové organizace uváděné ve Zprávě o hospodaření za 
rok 2019. 
 
Přílohy: A - rozvaha k 31.12.2019 

B - výkaz zisku a ztráty k 31.12.2019 
C - příloha k 31.12.2019 

 
Přijaté usnesení: 139/2020 - RM s c h v a l u j e dle § 102 odst. 2 písm. b) a q) zákona č. 128/2000 

Sb., o obcích (obecní zřízení), v platném znění, účetní závěrku k 31.12.2019 
Mateřské školy Kuřim, Zborovská 887, okres Brno – venkov, příspěvkové 
organizace, se sídlem Zborovská 887/5, 664 34 Kuřim, IČ 70988293. 

Hlasováno 
Pro: 5 (D. Sukalovský, P. Ondrášek, J. Vlček, L. Ambrož, M. Vlk). 
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9. Zpráva o hospodaření za rok 2019 ZŠ Jungmannova 
(Předkladatel: Ing. Petr Ondrášek, zpracovatel: Mgr. Hana Němcová) 
 
Ředitel základní školy Mgr. Richard Mach předložil Radě města Kuřimi, dle Článku 6 oddílu D odst. 16 
písm. e) zřizovací listiny Zprávu o hospodaření za rok 2019 (vizte příloha A, B). Náklady, výnosy 
i zlepšený výsledek hospodaření příspěvkové organizace se shodují s účetní závěrkou k 31.12.2019. 
 
Přílohy: A - zpráva o hospodaření za rok 2019 do 30.03.2020 

B - přílohy č. 1, č. 2 - rozbor hospodaření 2017-2019 HČ a DČ náklady výnosy do 
30.03.2020 

 
Diskuse: 
D. Sukalovský – navrhuje poslat všem ředitelům příspěvkovým organizací doporučení, aby začali 
připravovat plán úspor včetně úspor při investicích. 
J. Vlček – měli bychom s ředitelem ZŠ Jungmannova jednat o investici do čističek vzduchu. Nyní se 
mu to zdá být zbytečné. 
 
Přijaté usnesení: 140/2020 - RM b e r e   n a   v ě d o m í Zprávu o hospodaření za rok 2019 

Základní školy, Kuřim, Jungmannova 813, okres Brno – venkov, příspěvkové 
organizace, se sídlem Jungmannova 813/5, 664 34 Kuřim, IČ 70988285. 

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

10. Návrh na rozdělení ZVH za rok 2019 do fondů ZŠ Jungmannova 
(Předkladatel: Ing. Petr Ondrášek, zpracovatel: Mgr. Hana Němcová) 
 
Ředitel Základní školy, Kuřim, Jungmannova 813, okres Brno – venkov, příspěvkové organizace (dále 
jen ZŠJ) Mgr. Richard Mach předložil Radě města Kuřimi, dle Článku 6 oddílu D odst. 16 písm. e) 
zřizovací listiny žádost o souhlas s rozdělením zlepšeného výsledku hospodaření za rok 2019 (dále 
ZVH) do fondů (příloha A). ZVH příspěvková organizace vytvoří tehdy, když skutečné výnosy jejího 
hospodaření spolu s přijatým provozním příspěvkem jsou větší než její provozní náklady. 
Návrh na rozdělení ZVH dává příspěvková organizace, ale rada města může tento návrh změnit. 
 
ZVH ZŠJ za rok 2019 je 352.454,24 Kč. 
 
Návrh na rozdělení ZVH do fondů: 
a) Fond rezervní (min. 20% ZVH)   140.981,57 Kč (40%) 
b) Fond odměn (max. 80% ZVH)   211.472,67 Kč (60%) 
 
1. Stav fondů k 31.12.2019: 
a) Fond rezervní     687.258,48 Kč 
b) Fond odměn          0,33 Kč 
 
2. Stav fondů po rozdělení ZVH: 
a) Fond rezervní      828.240,05 Kč 
b) Fond odměn       211.473,00 Kč 
 
Na žádost příspěvkové organizace může zřizovatel, dle § 30 odst. 3 zákona č. 250/2000 Sb., 
o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, v platném znění, dát příspěvkové organizaci souhlas, 
aby část svého rezervního fondu použila k posílení svého fondu investic. 
Příspěvková organizace v roce 2019, ani k dnešnímu datu 08. 04. 2020, nepožádala o posílení fondu 
investic převodem prostředků z fondu rezervního. 
Rozdělení ZVH do fondů navrhuje příspěvková organizace v poměru 40 %: 60 %. 
 
Přílohy: A - příloha č. 3, rozdělení ZVH, návrh i schválení 
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Diskuse: 
D. Sukalovský – navrhuje rozdělení v poměru 40 % do fondu odměn a 60 % dát do rezervy. 
Důvodem je nejistota letošního roku. Je to spíše z opatrnosti. 
P. Ondrášek – navrhuje tedy hlasovat o návrhu: 
a) fond rezervní 60 % 
b) fond odměn 40 %. 
 
Přijaté usnesení: 141/2020 - RM s c h v a l u j e zlepšený výsledek hospodaření Základní školy, 

Kuřim, Jungmannova 813, okres Brno-venkov, příspěvkové organizace za rok 
2019 a souhlasí s jeho rozdělením do fondů dle návrhu se změnou. 

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

11. Schválení účetní závěrky za rok 2019 ZŠ Jungmannova 
(Předkladatel: Ing. Petr Ondrášek, zpracovatel: Mgr. Hana Němcová) 
 
U příspěvkových organizací, které zřizuje obec dle § 102 odst. 2 písm. b) a q) zákona č. 128/2000 Sb., 
o obcích (obecní zřízení), v platném znění, od roku 2013 schvaluje rada města účetní závěrku 
k rozhodnému datu 31.12. 
Ředitel základní školy Mgr. Richard Mach předložil Radě města Kuřimi ke schválení účetní závěrku 
k 31. 12. 2019 (vizte přílohy A, B, C). 
Výkazy Rozvaha, Výkaz zisku a ztráty a Příloha ke dni 31.12.2019 se shodují s náklady, výnosy 
i zlepšeným výsledkem hospodaření příspěvkové organizace uváděné ve Zprávě o hospodaření za 
rok 2019. 
 
Přílohy: A - rozvaha k 31.12.2019 

B - výkaz zisku a ztráty k 31.12.2019 
C - příloha k 31.12.2019 

 
Přijaté usnesení: 142/2020 - RM s c h v a l u j e dle § 102 odst. 2 písm. b) a q) zákona č. 128/2000 

Sb., o obcích (obecní zřízení), v platném znění, účetní závěrku k 31.12.2019 
Základní školy, Kuřim, Jungmannova 813, okres Brno – venkov, příspěvkové 
organizace, se sídlem Jungmannova 813/5, 664 34 Kuřim, IČ 70988285. 

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

12. Zpráva o hospodaření za rok 2019 ZŠ Tyršova 
(Předkladatel: Ing. Petr Ondrášek, zpracovatel: Mgr. Hana Němcová) 
 
Ředitelka základní školy Mgr. Bc. Hana Kočevová předložila Radě města Kuřimi, dle Článku 6 oddílu 
D odst. 16 písm. e) zřizovací listiny Zprávu o hospodaření za rok 2019 (vizte příloha A, B).  
Náklady, výnosy i zlepšený výsledek hospodaření příspěvkové organizace se shodují s účetní 
závěrkou k 31.12.2019. 
 
Přílohy: A - zpráva o hospodaření za rok 2019 do 30.03.2020 

B - přílohy č. 1, č.  2 - rozbor hospodaření 2017-2019 HČ a DČ náklady, výnosy do 
30.03.2020 

 
Přijaté usnesení: 143/2020 - RM b e r e   n a   v ě d o m í Zprávu o hospodaření za rok 2019 

Základní školy Kuřim, Tyršova 1255, okres Brno – venkov, příspěvkové 
organizace, se sídlem Tyršova 1255/56, 664 34 Kuřim, IČ 49457888. 

Hlasováno 
Pro: 5 (D. Sukalovský, P. Ondrášek, J. Vlček, L. Ambrož, M. Vlk). 
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13. Návrh na rozdělení ZVH za ro 2019 do fondů ZŠ Tyršova 
(Předkladatel: Ing. Petr Ondrášek, zpracovatel: Mgr. Hana Němcová) 
 
Ředitelka Základní školy Kuřim, Tyršova 1255, okres Brno – venkov, příspěvkové organizace (dále jen 
ZŠT) Mgr. Bc. Hana Kočevová předložila Radě města Kuřimi, dle Článku 6 oddílu D odst. 16 písm. e) 
zřizovací listiny žádost o souhlas s rozdělením zlepšeného výsledku hospodaření za rok 2019 (dále 
ZVH) do fondů (vizte příloha A). 
ZVH příspěvková organizace vytvoří tehdy, když skutečné výnosy jejího hospodaření spolu s přijatým 
provozním příspěvkem jsou větší než její provozní náklady. 
Návrh na rozdělení ZVH dává příspěvková organizace, ale rada města může tento návrh změnit.  
 
ZVH ZŠT za rok 2019 je 63.372,06 Kč. 
 
Návrh na rozdělení ZVH do fondů: 
a) Fond rezervní (min. 20% ZVH)    16.650,39 Kč (26,3%) 
b) Fond odměn (max. 80% ZVH)    46.721,67 Kč (73,7%) 
 
1. Stav fondů k 31.12.2019: 
a) Fond rezervní    422.984,55 Kč 
b) Fond odměn     103.278,33 Kč 
 
2. Stav fondů po rozdělení ZVH: 
a) Fond rezervní    439.634,94 Kč 
b) Fond odměn     150.000,00 Kč 
 
Na žádost příspěvkové organizace může zřizovatel, dle § 30 odst. 3 zákona č. 250/2000 Sb., 
o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, v platném znění, dát příspěvkové organizaci souhlas, 
aby část svého rezervního fondu použila k posílení svého fondu investic. 
Příspěvková organizace v roce 2019, ani k dnešnímu datu 08.04.2020, nepožádala o posílení fondu 
investic převodem prostředků z fondu rezervního. 
Rozdělení ZVH do fondů navrhuje příspěvková organizace v poměru 26,3 %: 73,7 % z důvodu 
dorovnání fondu odměn na celou částku.    
 
Přílohy: A - příloha č. 3 rozdělení ZVH návrh i schválení 
 
Diskuse: 
D. Sukalovský – navrhuje rozdělení v poměru 40 % do fondu odměn a 60 % dát do rezervy. 
Důvodem je nejistota letošního roku. Je to spíše z opatrnosti. 
P. Ondrášek – navrhuje tedy hlasovat o návrhu: 
a) fond rezervní 60 % 
b) fond odměn 40 %. 
 
Přijaté usnesení: 144/2020 - RM s c h v a l u j e zlepšený výsledek hospodaření Základní školy 

Kuřim, Tyršova 1255, okres Brno-venkov, příspěvkové organizace za rok 2019 
a souhlasí s jeho rozdělením do fondů dle návrhu se změnou. 

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

14. Schválení účetní závěrky za rok 2019 ZŠ Tyršova 
(Předkladatel: Ing. Petr Ondrášek, zpracovatel: Mgr. Hana Němcová) 
 
U příspěvkových organizací, které zřizuje obec dle § 102 odst. 2 písm. b) a q) zákona č. 128/2000 Sb., 
o obcích (obecní zřízení), v platném znění, od roku 2013 schvaluje rada města účetní závěrku 
k rozhodnému datu 31.12. 
Ředitelka základní školy Mgr. Bc. Hana Kočevová předložila Radě města Kuřimi ke schválení účetní 
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závěrku k 31. 12. 2019 (vizte přílohy A, B, C). 
Výkazy Rozvaha, Výkaz zisku a ztráty a Příloha ke dni 31.12.2019 se shodují s náklady, výnosy, 
výsledkem hospodaření příspěvkové organizace uváděné ve Zprávě o hospodaření za rok 2019. 
 
Přílohy: A - rozvaha k 31.12.2019 

B - výkaz zisku a ztráty k 31.12.2019 
C - příloha k 31.12.2019 

 
Přijaté usnesení: 145/2020 - RM s c h v a l u j e dle § 102 odst. 2 písm. b) a q) zákona č. 128/2000 

Sb., o obcích (obecní zřízení), v platném znění, účetní závěrku k 31.12.2019 
Základní školy Kuřim, Tyršova 1255, okres Brno – venkov, příspěvkové 
organizace, se sídlem Tyršova 1255/56, 664 34 Kuřim, IČ 49457888. 

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

15. Poskytnutí veřejné podpory z rozpočtu města Kuřimi na poskytování 
sociálních služeb pro rok 2020 
(Předkladatel: Mgr. Ing. Drago Sukalovský, zpracovatel: Mgr. Aneta Štěpánková) 
 
V roce 2015 došlo ke změně zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších 
předpisů, v § 101a, kdy některé kompetence byly přesunuty z úrovně Ministerstva práce a sociálních 
věcí ČR na kraje. Kraje mají povinnost poskytnout finanční podporu pro poskytovatele sociálních 
služeb v souladu s pravidly Evropské unie. Aby se nejednalo o nedovolenou veřejnou podporu, je 
nutné financovat služby formou vyrovnávací platby v souladu s Metodikou Ministerstva práce 
a sociálních věcí. 
 
Proces optimalizace sítě sociálních služeb reaguje na potřebu vytvořit udržitelnou a efektivní síť 
služeb nezbytných pro sociální stabilitu na území daných obcí i v celém kraji. Jihomoravský kraj proto 
požádal obce s rozšířenou působností o spolupráci na vytvoření návrhu minimální sítě sociálních 
služeb na okresní úrovni, která odráží priority jednotlivých ORP. Ke spolupráci byli přizváni zástupci 
politické reprezentace obcí s rozšířenou působností, vedoucí odborů sociálních věcí a koordinátoři 
komunitního plánování. 
 
V souvislosti s probíhajícími procesy optimalizace a síťování sociálních služeb byla přijata strategie 
v podobě 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, úplné znění (dále 
jen „Pravidla“), která jsou uvedena v příloze A, stanovující podíl obcí na spolufinancování stávajících 
sociálních služeb, a to ve výši: 
 

služby sociální prevence: raná péče, telefonická krizová pomoc, tlumočnické služby, kontaktní 
centra, krizová pomoc, nízkoprahová denní centra, noclehárny, služby následné péče, terapeutické 
komunity, terénní programy, sociální rehabilitace; 

forma poskytovatele služby: nestátní neziskové organizace, obchodní organizace (fyzické 
a právnické osoby): 17 %. 
 
Dne 10.09.2019 usnesením č. 1077/2019 schválilo Zastupitelstvo města Kuřimi zařazení sociálních 
služeb, uvedených v příloze B, do své minimální sítě sociálních služeb a zároveň garantovalo těmto 
službám finanční spoluúčast. 
 
Příloha C obsahuje Veřejnoprávní smlouvu o poskytnutí finanční podpory z rozpočtu města Kuřimi pro 
rok 2020. V příloze D je Žádost o poskytnutí individuální dotace z rozpočtu města Kuřimi. 
 
Žadatel poskytuje sociální službu ranou péči 1 klientovi z města Kuřimi a žádá o dotaci ve výši 13.998 
Kč. Dle výpočtu Pravidel má nárok na dotaci ve výši 10.010 Kč. 
Hrazeno z ORG 9049000005, který je přidělen v rámci rozpočtu města OSVP. 
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Přílohy: A - pravidla financování 2019-2020 
B - síť 2020 
C - smlouva 
D - žádost 

 
Přijaté usnesení: 146/2020 - RM s c h v a l u j e uzavření veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí 

finanční podpory z rozpočtu města Kuřimi pro rok 2020 s poskytovatelem sociální 
služby DOTYK II, o. p. s., se sídlem Vídeňská 11/127, Přízřenice, 619 00 Brno, 
IČ 29277817 ve výši 10.010 Kč. 

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

16. Dodatek k závěrkovému listu 
(Předkladatel: Mgr. Ing. Drago Sukalovský, zpracovatel: Bc. Jitka Chaloupková) 
 
V roce 2019 byla zřízena přípojka elektrické energie pro rybník Srpek. K zajištění dodávky elektrické 
energie město Kuřim uzavřelo smlouvu se společností E. ON Energie, a. s. 
Na základě burzovního obchodu ze dne 26.09.2019 je „hlavním“ dodavatelem elektřiny pro rok 2020 
společnost EP ENERGY TRADING, a.s., dodávka probíhá dle podmínek Závěrkového listu č. EL-
20190926-1663-9. 
OMP doporučuje v rámci sjednocení převést odběrné místo u rybníku Srpek ke společnosti EP 
ENERGY TRADING, a. s. 
Odběrné místo bude k závěrkovému listu přidáno za stejných podmínek. Nový dodavatel zajistí 
ukončení stávající smlouvy. 
 
Přílohy: A - dodatek č. 1 vč. přílohy č. 1 
Přílohy: A - dodatek č. 1 vč. přílohy č. 1 
 
Diskuse: 
J. Vlček – budeme náklady někomu přefakturovávat? 
D. Sukalovský – přípojka se pořizovala k případnému provzdušňování rybníka. Pokud by tam 
nájemce připojoval pro svou potřebu, tak si odečte spotřebu. 
 
Přijaté usnesení: 147/2020 - RM s c h v a l u j e uzavření dodatku č. 1 k Závěrkovému listu č. EL-

20190926-1663-9 se společností EP ENERGY TRADING, a. s., se sídlem Praha 
1, Klimentská 46, PSČ 110 02, IČ 27386643, jehož předmětem je zajištění 
dodávky elektřiny pro odběrné místo u rybníku Srpek, Kuřim, parc. č. 2784/5 do 
31.12.2020. 

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

17. Výběrové řízení „Městský stadion Kuřim – rekonstrukce“ – vyhodnocení, 
výběr zhotovitele 
(Předkladatel: Ing. Petr Ondrášek, zpracovatel: Ing. Olga Hanáková) 
 
Název (předmět) zakázky: „Městský stadion Kuřim – rekonstrukce“ 
Evidenční číslo v knize zakázek: VZ-OI-2020-001 
Zajišťující odbor (ZO):  OI 
 
Jedná se o veřejnou zakázku na stavební práce zadávanou formou zjednodušeného podlimitního 
řízení, která je dotačně podpořena. Výzva k podání nabídek byla v období 06.03. – 01.04.2020 
zveřejněna v Národním elektronickém nástroji, dále jen “NEN“. Bylo podáno 7 nabídek. 
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Otevírání nabídek v NEN bylo provedeno dvoučlennou komisí a proběhlo standardním postupem. 
Nabídky byly hodnoceny podle jejich ekonomické výhodnosti, jejímž jediným hodnotícím kritériem byla 
nejnižší nabídková cena. Při posouzení nabídek bylo zjištěno, že účastník, který se dle hodnocení 
umístil na prvním místě, splnil veškeré podmínky účasti v zadávacím řízení a je tedy možné s ním 
uzavřít smlouvu o dílo. 

Na základě výsledku výběrového řízení je doporučena Radě města Kuřimi tato ekonomicky 
nejvýhodnější nabídka v celkové hodnotě 37.886.184,48 Kč bez DPH (tj. 45.842.283,22 Kč vč. DPH) 
od společnosti PROSTAVBY, a. s., Dědina 447, 683 54 Otnice, IČ 27713130. 
 
Přílohy: A - smlouva o dílo 

B - zpráva o hodnocení nabídek 
C - posouzení splnění podmínek účasti 
D - příloha k posouzení spnění podmínek účasti 
E - rozhodnutí o výběru dodavatele 

 
Přijaté usnesení: 148/2020 - RM s o u h l a s í s výsledkem hodnocení uvedeným ve zprávě 

o hodnocení nabídek na podlimitní veřejnou zakázku s názvem „Městský stadion 
Kuřim – rekonstrukce“ a schvaluje uzavření smlouvy o dílo se společností 
PROSTAVBY, a. s., Dědina 447, 683 54 Otnice, IČ 27713130 v celkové hodnotě 
37.886.184,48 Kč bez DPH (tj. 45.842.283,22 Kč vč. DPH). 

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

18. Wellness Kuřim – Saunový svět - studie 
(Předkladatel: Ing. Petr Ondrášek, zpracovatel: Ing. Renata Havlová) 
 
Název (předmět) zakázky:  „Wellness Kuřim – Saunový svět – studie“ 
Evidenční číslo v knize zakázek: III-OI-2020-007 
Zajišťující odbor (ZO): OI 
 
Z důvodu provázanosti prověřování různých prostorových variant uspořádání saunového světa 
částečně do výběžku hotelu, navrhuje OI 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 architektonické studie akce „Wellness Kuřim – studie saunového 
světa“ společnost kynčl architekti s. r. o., Šumavská 416/15, 602 00 Brno, IČ 47912481. 
Cenová nabídka činí 190.000 Kč bez DPH (tj. 229.900 Kč vč. DPH). 
 
Návrh rozvoje služeb Wellness Kuřim, s. r. o., a s tím souviseních dispozičních úprav a rozšíření 
vypracovala společnost Relaxsolution, s. r. o., ve spolupráci s TIPRO projekt, s. r. o., v listopadu 2018 
na základě zadání Wellness Kuřim. Úpravy se týkaly rozšíření plaveckého bazénu, fitness, vstupní 
haly a saunového světa a spa. 
 
V současné době připravuje soukromý investor projekt Sport Hotel v prostoru mezi městským 
aquaparkem, městským stadionem a sportovní halou, jehož projektantem je společnost knesl kynčl 
architekti. Z toho důvodu je třeba posoudit možné návaznosti sousedících provozů a následných úprav 
objektu Wellness Kuřim, především o rozšíření zařízení o nové středisko Saunového světa, které 
doposud ve sportovně – relaxačním komplexu chybí. 
 
Na to navazuje řešení úprav fitness z důvodu vybudování vlastních šaten a jeho prostorové rozšíření 
pod přístavbu saun. Zároveň je již připraveno stavební povolení na výstavbu mokrého baru, který by 
měl rozvíjet areál v části občerstvení v kombinaci s letním a zimním provozem. 
 
Byla zpracována Provozně – ekonomická analýza přínosů po realizaci těchto úprav. 
Analýza řeší posouzení úprav objektu Wellness Kuřim ve zpracovávané studii z hlediska provozně-
ekonomického a jako podklad pro dořešení prostoru architekty projektu a pro rozhodnutí investora 
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o finální náplni tohoto centra. V současné době se celý areál Wellness Kuřim provozuje v konceptu 
objektu po rekonstrukci a přístavbě z roku 2010. 
 
Cílem navržených úprav je nabídnout nejvhodnější variantu řešení rozvoje zařízení s ohledem 
vytvoření nových služeb, které v areálu doposud nejsou a jsou přitom zákaznicky velmi žádané – 
Saunový svět. Studie je potřebná jako důležitý artefakt pro nastavení další strategie rozvoje zařízení. 
Nové středisko – Saunový svět, by mělo zvýšit atraktivitu zařízení a udržet krok s konkurencí 
z pohledu zákazníků, rozšířit zákaznické skupiny a přispět k zlepšení ekonomiky provozu. 
 
Pro zpracování studie žádáme o vyčlenění částky z ORG 1008 000 000 „Studie a projekty“ na akci 
„Wellness Kuřim – Saunový svět - studie“. 
 
Diskuse: 
J. Vlček – není si jistý, jestli v této době toto připravovat. Máme zde aktuální problém se 
vzduchotechnikou, který se bude muset řešit. Šetříme na školách a tato akce bude reálná v horizontu 
5-10 let. 
L. Ambrož – příprava velkých projektů je na dlouhou dobu. Studii podpoří. 
D. Sukalovský – také zpracování studie podpoří. Navíc je zde návaznost na hotel. 
P. Ondrášek – musíme si ujasnit, jaký směr máme do budoucna vytvářet. 
 
Přijaté usnesení: 149/2020 - RM s c h v a l u j e vyčlenění částky ve výši 229.900 Kč z ORG 1008 

000 000 „Studie a projekty“ a schvaluje odlišný postup ve smyslu ustanovení 
čl. 9 směrnice S5/2019/RM Zadávání veřejných zakázek malého rozsahu na akci 
„Wellness Kuřim – Saunový svět – studie“ a schvaluje uzavření smluvního 
vztahu se společností knesl kynčl architekti s. r. o., Šumavská 416/15, 602 00 
Brno, IČ 47912481 v celkové hodnotě 229.900 Kč vč. DPH. 

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

19. Různé 
 
D. Sukalovský – byla doručena žádost chráněné dílky To Zařídíme na poskytnutí finančního 
příspěvku na vybavení dílny. Spolek aktuálně připravuje zřízení pobočky v Kuřimi. 
M. Vlk – až bude společnost v Kuřimi, tak jim můžeme přispět. 
 
 
 
Starosta ukončil jednání RM v 15:28 hodin. 
 
 
 
 
 
Mgr. Ing. Drago Sukalovský Ing. Petr Ondrášek 
starosta města místostarosta města 
 
 
 
 
Ověřovatel zápisu: Ing. Milan Vlk 
 
 
 
V Kuřimi dne 09.04.2020  
 
Zapsala: Petra Glosová 
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Materiály: 
1 Plnění usnesení Rady města Kuřimi ke dni 01.04.2020 
 1A - plnění usnesení RM 
2 Sociální bydlení Bezručova čtvrť 844, byt č. 7 – zrušení usnesení, nájemní smlouva 
3 ČSS, z. s. - sportovně střelecký klub Kuřim - záměr 
4 Výkon TDI na stavbu „Městský stadion Kuřim - rekonstrukce“ 
 4A - příkazní smlouva 
5 Parkoviště Bezručova čtvrť č. p. 839-1116 - přeložka trasy E.ON 
 5A - smlouva na přeložku 
 5B - výřez z projektu 
6 Zpráva o hospodaření za rok 2019 MŠ Zborovská 
 6A - zpráva o hospodaření za rok 2019 do 30.03.2020 
 6B - přílohy č. 1, č. 2 rozbor hospodaření 2017-2019, HČ a DČ, náklady, výnosy 
7 Návrh na rozdělení ZVH za rok 2019 do fondů MŠ Zborovská 
 7A - příloha č. 3, rozdělení ZVH, návrh i schválení, 30.03.2020 
8 Schválení účetní závěrky za rok 2019 MŠ Zborovská 
 8A - rozvaha k 31.12.2019 
 8B - výkaz zisku a ztráty k 31.12.2019 
 8C - příloha k 31.12.2019 
9 Zpráva o hospodaření za rok 2019 ZŠ Jungmannova 
 9A - zpráva o hospodaření za rok 2019 do 30.03.2020 
 9B - přílohy č. 1, č. 2 - rozbor hospodaření 2017-2019 HČ a DČ náklady výnosy do 30.03.
 2020 
10 Návrh na rozdělení ZVH za rok 2019 do fondů ZŠ Jungmannova 
 10A - příloha č. 3, rozdělení ZVH, návrh i schválení 
11 Schválení účetní závěrky za rok 2019 ZŠ Jungmannova 
 11A - rozvaha k 31. 12. 2019 
 11B - výkaz zisku a ztráty k 31. 12. 2019 
 11C - příloha k 31. 12. 2019 
12 Zpráva o hospodaření za rok 2019 ZŠ Tyršova 
 12A - zpráva o hospodaření za rok 2019 do 30. 03. 2020 
 12B - přílohy č. 1, č. 2 - rozbor hospodaření 2017-2019 HČ a DČ náklady, výnosy do 
 30.03.2020 
13 Návrh na rozdělení ZVH za ro 2019 do fondů ZŠ Tyršova 
 13A - příloha č. 3 rozdělení ZVH návrh i schválení 
14 Schválení účetní závěrky za rok 2019 ZŠ Tyršova 
 14A - rozvaha k 31.12.2019 
 14B - výkaz zisku a ztráty k 31.12.2019 
 14C - příloha k 31.12.2019 
15 Poskytnutí veřejné podpory z rozpočtu města Kuřimi na poskytování sociálních služeb 
 pro rok 2020 
 15A - pravidla financování 2019-2020 
 15B - síť 2020 
 15C - smlouva 
 15D - žádost 
16 Dodatek k závěrkovému listu 
 16A - dodatek 
17 Výběrové řízení „Městský stadion Kuřim – rekonstrukce“ – vyhodnocení, výběr 
 zhotovitele 
 17A – smlouva o dílo 
 17B - zpráva o hodnocení nabídek 
 17C - posouzení splnění podmínek účasti 
 17D - příloha k posouzení splnění podmínek účasti 
 17E - rozhodnutí o výběru dodavatele 
18 Wellness Kuřim – Saunový svět - studie 


