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Z á p i s 
 

ze schůze Rady města Kuřimi č. 19/2020 konané dne 10.06.2020 
 
Přítomni:  
Mgr. Ing. Drago Sukalovský - starosta 
Ing. Petr Ondrášek, Mgr. Ladislav Ambrož, Ing. Jan Vlček, MSc., Ing. Milan Vlk – členové rady. 
 
 
Ing. Karel Torn, CSc. - tajemník úřadu. 
 
 
 
Ověřovatel zápisu: Ing. Jan Vlček, MSc. 
 
 
 
Starosta zahájil zasedání RM v 14:10 hodin, úvodem bylo přítomno 5 členů RM. 
RM je usnášeníschopná. 
 
 
 
Program: 

1 Plnění usnesení Rady města Kuřimi ke dni 10.06.2020 

2 Ing. Ivana Valová – smlouva o umístění a provedení stavby - „Dopravní napojení parcely 
č. 2309/1 k. ú. Kuřim“ 

3 Manželé Fialkovi, Kuřim - pronájem části pozemku u ZŠ Jungmannova - stavba plotu 

4 Jan Malásek, Kuřim – nájemní smlouva na dobu neurčitou 

5 Kateřina Valášková, Kuřim – nájemní smlouva na dobu neurčitou 

6 Manž. Petr a Jitka Šimkovi, Kuřim – nájemní smlouva na dobu neurčitou 

7 Iveta Malá, Kuřim – nájemní smlouva na dobu neurčitou 

8 Mgr. Veronika Kucharská, Kuřim – žádost o odpuštění smluvní pokuty 

9 Rekreační objekt - stavební úpravy 

10 Žádost o udělení souhlasu s uzavřením smlouvy o partnerství MŠZ s JMK 

11 Žádost o schválení změny odpisového plánu na rok 2020 MŠ Zborovská 

12 Schválení účetní závěrky Společenského a kulturního centra Kuřim, příspěvkové organizace 
za rok 2019 

13 Společenské a kulturní centrum Kuřim, příspěvková organizace – Návrh na rozdělení 
zlepšeného výsledku hospodaření za rok 2019  

14 Zpráva o činnosti Společenského a kulturního centra Kuřim za rok 2019 

15 Zpráva o činnosti Centra sociálních služeb Kuřim za rok 2019 

16 Schválení účetní závěrky Centra sociálních služeb Kuřim, příspěvková organizace za rok 
2019 

17 Přidělení nájemního bytu v Domě s pečovatelskou službou 

18 Přidělení nájemního bytu v Domě s pečovatelskou službou mimo pořadník 

19 Rekonstrukce zahrad v přírodním stylu při ZŠ Kuřim – zahájení VŘ 

20 Poskytnutí materiální pomoci obci Dlouhá Loučka 
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21 Vyčlenění částky z drobných investic na zakoupení a instalaci dvou IP venkovních kamer 
SpeedDome 4MPx s příslušenstvím 

22 Různé 

 
 
 

1. Plnění usnesení Rady města Kuřimi ke dni 10.06.2020 
(Předkladatel: Ing. Karel Torn CSc., zpracovatel: Kateřina Friedlová) 
 
Zůstávají nesplněna usnesení, jejíž naplnění závisí na spolupráci s druhou stranou. 
 
Odbor investiční žádá o prodloužení termínů plnění usnesení: 
č. 136/2020  ze dne 08.04.2020 
Důvodová zpráva: 
Investiční akce je podmíněna získáním dotace z MŠMT, s podpisem smlouvy vyčkáváme na 
Rozhodnutí o poskytnutí dotace, abychom ji pak nemuseli rušit. 
Z tohoto důvodu žádáme o prodloužení termínu plnění usnesení do 31.10.2020. 
 
č. 148/2020 ze dne 08.04.2020 
Důvodová zpráva: 
Proběhlo zadávací řízení, které je v současné době podáno na ÚOHS na přezkoumání, z toho důvodu 
nyní nelze podepsat SOD s vítězným uchazečem. 
Z tohoto důvodu žádáme o prodloužení termínu plnění usnesení do 31.10.2020. 
 
Přílohy: A - plnění usnesení RM 
 
Přijaté snesení: 242/2020 - RM b e r e   n a   v ě d o m í plnění usnesení Rady města Kuřimi ke 

dni 10.06.2020 a prodlužuje termín plnění usnesení č. 136/2020 do 31.10.2020 
a usnesení č. 148/2020 do 31.10.2020. 

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

2. Ing. Ivana Valová – smlouva o umístění a provedení stavby - „Dopravní 
napojení parcely č. 2309/1 k. ú. Kuřim“ 
(Předkladatel: Mgr. Ing. Drago Sukalovský, zpracovatel: Ing. Vladimíra Fidrmucová) 
 
Ing. Ivana Valová, bytem xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, Kuřim, požádala město Kuřim o souhlas 
s umístěním stavby „Dopravní napojení parcely č. 2309/1 k. ú. Kuřim“ na pozemky města. Konkrétně 
se jedná o zpevnění plochy zajišťující dopravní napojení plánované novostavby rodinného domu na 
pozemku parc. č. 2309/1 k. ú. Kuřim, který vlastní Ing. Ivana Valová – vizte př. A, B. 
 
Sjezd z ulice Vojtova, bude technicky řešen jako zpevněná plocha z drenážní betonové dlažby 
provedená do lože z písku, drceného kameniva a štěrkopísku, lemovaná betonovými silničními 
obrubníky (dále jen „stavba“). 
Projektovou dokumentaci pro vybudování sjezdu vyhotovila společnost Ateliér Němec s.r.o., se sídlem 
Otevřená 1058/8, Kuřim, IČO 019 96 177. Vlastní sjezd na místní komunikaci je řešen ve výkrese 
č. 03 - „KOORDINAČNÍ SITUACE“ – vizte př. C. 
 
Stavbou budou dotčeny pozemky ve vlastnictví města - parc. č. 2053, 2331/2 a 2309/2 a pozemek 
parc. č. 2219/8 vše v k. ú. Kuřim, který je ve vlastnictví České republiky – právo hospodařit 
s majetkem státu přísluší Povodí Moravy, s.p. se sídlem Dřevařská 932/11, Brno, IČ 70890013. 
 
Vzhledem k tomu, že stavba sjezdu splyne s pozemkem, doporučuje OMP a OI pro stavební řízení 
uzavřít „Smlouvu o umístění a provedení stavby na pozemku“, ve které se stavebník zaváže sjezd 



 
 
 

3 

vybudovat a udržovat na svoje náklady. Protože stavebníkem je fyzická osoba, je smlouva navržena 
bezúplatně. V příloze D předkládá OMP návrh smlouvy. 
 
Dále je potřeba řešit majetkoprávní vztah ke sjezdu, vybudovanému na části pozemku parc. č. 2219/8 
k. ú. Kuřim, který je ve vlastnictví České republiky – právo hospodařit s majetkem státu přísluší Povodí 
Moravy, s. p., (dále jen „Povodí Moravy“). 
Povodí Moravy souhlasí se zřízením věcného břemene – služebnosti - umístění stavby na části 
pozemku parc. č. 2219/8 v k. ú. Kuřim ve prospěch města Kuřimi jako oprávněného. Služebnost bude 
zřízena na dobu neurčitou, úplatně, za jednorázovou náhradu zjištěnou podle cenových předpisů 
účinných v době uzavření smlouvy o zřízení služebnosti (v současné době zákon č. 151/1997 Sb., 
o oceňování majetku, ve znění pozdějších předpisů). Minimální výše finanční náhrady za zřízení 
služebnosti činí 5.000 Kč bez DPH. Úplatu za zřízení služebnosti uhradí investor, tedy Ing. Valová. Do 
doby uzavření Smlouvy o zřízení služebnosti bude uzavřena Smlouva o budoucí smlouvě o zřízení 
služebnosti. V příloze E předkládá OMP návrh Smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení služebnosti. 
 
Přílohy: A - situace 

B - situace 
C - situace 
D - návrh smlouvy 
E - návrh smlouvy 

 
Přijaté snesení: 243/2020 - RM s c h v a l u j e uzavření Smlouvy o umístění a provedení stavby 

„Dopravní napojení parcely č. 2309/1 k. ú. Kuřim“ s Ing. Ivanou Valovou, bytem 
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, Kuřim, kterou budou částečně dotčeny pozemky 
parc. č. 2053, 2331/2 a 2309/2 vše v k. ú. Kuřim ve vlastnictví města dle přílohy. 

Hlasováno 
Pro: 5 (D. Sukalovský, P. Ondrášek, J. Vlček, L. Ambrož, M. Vlk). 
 
Přijaté snesení: 244/2020 - RM s c h v a l u j e zřízení služebnosti pro město Kuřim jako 

oprávněného z věcného břemene, spočívajícího v umístění a provozování stavby 
„Dopravní napojení parcely č. 2309/1 k. ú. Kuřim“ na části pozemku 
parc. č. 2219/8 v k. ú. Kuřim (v rozsahu dle přílohy), který vlastní povinný ze 
služebnosti - Česká republika - Povodí Moravy, s. p., se sídlem Dřevařská 
932/11, Brno, IČ 70890013. Služebnost bude zřízena na dobu neurčitou za úplatu 
podle cenových předpisů v den uzavření smlouvy. Do doby uzavření Smlouvy 
o zřízení služebnosti bude uzavřena Smlouva o budoucí smlouvě o zřízení 
služebnosti. Náklady na její zřízení ponese investor – Ing. Ivana Valová, bytem 
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, Kuřim. 

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

3. Manželé Fialkovi, Kuřim - pronájem části pozemku u ZŠ Jungmannova - 
stavba plotu 
(Předkladatel: Mgr. Ing. Drago Sukalovský, zpracovatel: Ester Veselovská, DiS.) 
 
Manželé Mgr. et Bc. Radek Fialka a Jana Fialková, bytem xxxxxxxxxxxx, Kuřim plánují rekonstrukci 
stávajícího plotu kolem svého rodinného domu. Stávající plot je umístěn na rozhraní pozemku 
Fialkových parc. č. 1457/15 a pozemku města parc. č. 2785/1, který užívá ZŠ Jungmannova jako 
hřiště a stáčí se na městský pozemek parc.č. 1457/2 (pás za garážemi) v k. ú. Kuřim. Mezi pozemkem 
parc. č. 1457/15 a částí obecního pozemku parc. č. 1457/2 plot vybudovaný není. Místo plotu se zde 
nacházejí vzrostlé túje, které však nekopírují skutečnou hranici pozemků, nýbrž se částečně nacházejí 
i na pozemku obecním. Manželé Fialkovi nechtějí kácet vzrostlé túje a stěna garáží v kombinaci 
s opravou oplocení vybudovaného na obecním pozemku 1457/2, který by pan Fialka taktéž nahradil 
novým plotem jim toto opocení nahradí tak, aby se nikdo cizí nedostal přes túje na pozemek parc. č. 
1457/15 (manželé Fialkovi). 



 
 
 

4 

Podmínky rekonstrukce plotu ve stávajícím rozsahu, tedy včetně oplocení části obecního pozemku 
parc. č. 1457/2  byly ze strany OI a OMP pro manžele Fialkovi definovány do nájemní smlouvy 
(příloha B). 
 
RM dne 13.05.2020 projednala a schválila usnesení č. 187/2020: 
RM schvaluje záměr na pronájem části pozemku parc. č. 1457/2 v k. ú. Kuřim o výměře 43 m

2
 

manželům Mgr.et Bc. Radku Fialkovi a Janě Fialkové, bytem xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, Kuřim, od 
01.07.2020 za cenu ve výši 1,50 Kč/m

2
/rok s roční valorizací, na dobu neurčitou s tříměsíční 

výpovědní lhůtou. 
Záměr byl v souladu se zákonem o obcích 15 dnů zveřejněn (14.05. - 29.05.2020) – bez připomínek. 
 
V usnesení byla výměra pronajatého pozemku oproti záměru ponížena o 5 m

2
 z důvodu skutečného 

zaměření (příloha A). 
 
Přílohy: A - upřesnění výměry pronajatého pozemku 

B - nájemní smlouva 
 
Přijaté snesení: 245/2020 - RM s c h v a l u j e pronájem části pozemku parc. č. 1457/2 v k. ú. 

Kuřim o výměře 38 m
2
 manželům Mgr. et Bc. Radku Fialkovi a Janě Fialkové, 

bytem xxxxxxxxxxxxxx, Kuřim, od 01.07.2020 za cenu ve výši 1,50 Kč/m
2
/rok 

s roční valorizací, na dobu neurčitou s tříměsíční výpovědní lhůtou, a výměnu 
oplocení na rozhraní parcel 1457/15, 2785/1 a 1457/2 vše v k. ú. Kuřim. 

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

4. Jan Malásek, Kuřim – nájemní smlouva na dobu neurčitou 
(Předkladatel: Mgr. Ing. Drago Sukalovský, zpracovatel: Alena Janoušková) 
 
Pan Jan Malásek, trvale bytem xxxxxxxxxxxxxxx, 664 34 Kuřim je nájemcem obecního bytu č. 874/9, 
2+1, umístěného ve III. nadzemním podlaží bytového domu č. p. 874, 875 v ul. Jungmannova, který je 
součástí pozemku parc. č. 1829, vše v obci a k. ú. Kuřim. Nájemcem tohoto bytu je od roku 2015, kdy 
rada města svým usnesením č. 99/2015 ze dne 04.03.2015 schválila změnu nájemce. Původními 
nájemci byli rodiče Jana Maláska – Karel a Helena Maláskovi. Pan Malásek má nyní nájemní smlouvu 
uzavřenou do 30.06.2020. 
Podle čl. 7 odst. 1) Pravidel města Kuřimi o volných bytech v majetku města č. P1/2016/ZM může 
nájemce během šestého roku bezproblémového trvání nájemního vztahu požádat radu města 
o změnu nájemní smlouvy na dobu neurčitou. Svou žádostí podanou dne 01.04.2020 takto pan 
Malásek učinil. 
Nájemce plní své povinnosti od počátku nájemního vztahu řádně a včas a není dlužníkem města. 
OMP se změnou nájemní smlouvy souhlasí. 
 
Přijaté snesení: 246/2020 - RM s c h v a l u j e uzavření nájemní smlouvy, jejímž předmětem je 

nájem bytu č. 874/9 umístěného ve III. nadzemním podlaží bytového domu č. p. 
874, 875 v ul. Jungmannova, který je součástí pozemku parc. č. 1829, vše v obci 
a k. ú. Kuřim, s panem Janem Maláskem, trvale bytem xxxxxxxxxxxxxx, 664 34 
Kuřim, na dobu neurčitou za nájemné ve výši 78 Kč/m

2
/měs. + zálohy na služby. 

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

5. Kateřina Valášková, Kuřim – nájemní smlouva na dobu neurčitou 
(Předkladatel: Mgr. Ing. Drago Sukalovský, zpracovatel: Alena Janoušková) 
 
Paní Kateřina Valášková, trvale bytem xxxxxxxxxxxxxxxxx, 664 34 Kuřim je nájemcem obecního bytu 



 
 
 

5 

č. 1206/3, 2+1, umístěného ve III. nadzemním podlaží bytového domu č. p. 1206, 1207 v ul. Na 
Loučkách, který je součástí pozemku parc. č. 4296, vše v obci a k. ú. Kuřim. Nájemcem tohoto bytu je 
od 01.07.2015. Nájemcem v obecním bytě je již od roku 2013. 
Podle čl. 7 odst. 1) Pravidel města Kuřimi o volných bytech v majetku města č. P1/2016/ZM může 
nájemce během šestého roku bezproblémového trvání nájemního vztahu požádat radu města 
o změnu nájemní smlouvy na dobu neurčitou. Svou žádostí podanou dne 01.04.2020 takto paní 
Valášková učinila. 
Nájemce plní své povinnosti řádně a včas a není dlužníkem města. OMP se změnou nájemní smlouvy 
souhlasí. 
 
Přijaté snesení: 247/2020 - RM s c h v a l u j e uzavření nájemní smlouvy, jejímž předmětem je 

nájem bytu č. 1206/3 umístěného ve III. nadzemním podlaží bytového domu č. p. 
1206, 1207 v ul. Na Loučkách, který je součástí pozemku parc. č. 4296, vše 
v obci a k. ú. Kuřim, s paní Kateřinou Valáškovou, trvale bytem xxxxxxxxxxx  
xxxx, 664 34 Kuřim, na dobu neurčitou za nájemné ve výši 78 Kč/m

2
/měs. + 

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

6. Manž. Petr a Jitka Šimkovi, Kuřim – nájemní smlouva na dobu neurčitou 
(Předkladatel: Mgr. Ing. Drago Sukalovský, zpracovatel: Alena Janoušková) 
 
Manž. Petr a Jitka Šimkovi, oba trvale bytem xxxxxxxxxxxx, 664 34 Kuřim jsou společnými nájemci 
obecního bytu č. 1002/20, 1+1, umístěného v VII. nadzemním podlaží bytového domu č. p. 1002, 
1003 v ul. Popkova, který je součástí pozemku parc. č. 2086/6, vše v obci a k. ú. Kuřim. Společnými 
nájemci tohoto bytu jsou od 01.10.2007. 
Podle čl. 7 odst. 1) Pravidel města Kuřimi o volných bytech v majetku města č. P1/2016/ZM může 
nájemce během šestého roku bezproblémového trvání nájemního vztahu požádat radu města 
o změnu nájemní smlouvy na dobu neurčitou. Svou žádostí podanou dne 25.05.2020 takto manž. 
Šimkovi učinili. 
Společní nájemci plní své povinnosti řádně a včas a nejsou dlužníky města. OMP se změnou nájemní 
smlouvy souhlasí. 
 
Přijaté snesení: 248/2020 - RM s c h v a l u j e uzavření nájemní smlouvy, jejímž předmětem je 

nájem bytu č. 1002/20 umístěného v VII. nadzemním podlaží bytového domu č. p. 
1002, 1003 v ul. Popkova, který je součástí pozemku parc. č. 2086/6, vše v obci 
a k. ú. Kuřim, s manž. Petrem a Jitkou Šimkovými, oba trvale bytem xxxxxxx 
xxxxx, 664 34 Kuřim, na dobu neurčitou za nájemné ve výši 78 Kč/m

2
/měs. + 

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

7. Iveta Malá, Kuřim – nájemní smlouva na dobu neurčitou 
(Předkladatel: Mgr. Ing. Drago Sukalovský, zpracovatel: Alena Janoušková) 
 
Paní Iveta Malá, trvale bytem xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, 664 34 Kuřim je nájemcem obecního bytu 
č. 1122/6, 2+1, umístěného ve III. nadzemním podlaží bytového domu č. p. 1122, 1123, 1124 v ul. 
Bezručova čtvrť, který je součástí pozemku parc. č. 2138/3, vše v obci a k. ú. Kuřim. Nájemcem tohoto 
bytu je od 01.07.2012. 
Podle čl. 7 odst. 1) Pravidel města Kuřimi o volných bytech v majetku města č. P1/2016/ZM může 
nájemce během šestého roku bezproblémového trvání nájemního vztahu požádat radu města 
o změnu nájemní smlouvy na dobu neurčitou. Svou žádostí podanou dne 28.05.2020 takto paní Malá 
učinila. 
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Nájemce plní své povinnosti řádně a včas a není dlužníkem města. OMP se změnou nájemní smlouvy 
souhlasí. 
 
Přijaté snesení: 249/2020 - RM s c h v a l u j e uzavření nájemní smlouvy, jejímž předmětem je 

nájem bytu č. 1122/6 umístěného ve III. nadzemním podlaží bytového domu č. p. 
1122, 1123, 1124 v ul. Bezručova čtvrť, který je součástí pozemku parc. č. 
2138/3, vše v obci a k. ú. Kuřim, s paní Ivetou Malou, trvale bytem xxxxxxxxxxx 
xxxxxxx, 664 34 Kuřim, na dobu neurčitou za nájemné ve výši 78 Kč/m

2
/měs. + 

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

8. Mgr. Veronika Kucharská, Kuřim – žádost o odpuštění smluvní pokuty 
(Předkladatel: Mgr. Ing. Drago Sukalovský, zpracovatel: Alena Janoušková) 
 
Paní Mgr. Veronika Kucharská, se sídlem Na vyhlídce 660/7, 664 34 Kuřim, IČ 67602444 měla 
s městem Kuřim uzavřenou Nájemní smlouvu č. 2019/O/0027, na základě které měla pronajatou 
místnost č. 8 v objektu Jungmannova 950. Tato smlouva byla ke dni 15.05.2020 ukončena Dohodou 
č. 2020/B/0023. 
V roce 2019 Mgr. Kucharská hradila nájemné, paušální poplatek za služby a faktury za internetové 
připojení řádně a včas. Počátkem května 2020 obdržel OMP od OF informaci, že Mgr. Kucharská 
neuhradila nájemné za měsíc březen a duben 2020, dále paušální poplatek za služby za období leden 
– duben 2020 a faktury za internetové připojení za měsíce únor – duben 2020. OMP proto dne 
04.05.2020 zaslal Mgr. Kucharské e-mailem upozornění na neuhrazené platby; současně byla Mgr. 
Kucharská upozorněna na ustanovení čl. 5 odst. 5.4. výše uvedené nájemní smlouvy, kterým byla 
sjednána smluvní pokuta ve výši 5.000 Kč v případě prodlení nájemce se zaplacením nájemného 
a služeb v termínu delším než jeden měsíc. 
Na základě tohoto upozornění požádala paní Kucharská o ukončení nájemního vztahu dohodou. 
Rada města svým usnesením č. 181/2020 ze dne 13.05.2020 schválila ukončení nájemní smlouvy 
dohodou ke dni 15.05.2020. V uzavřené Dohodě č. 2020/B/0023 o ukončení nájemní smlouvy byly 
vyčísleny veškeré dlužné částky Mgr. Kucharské vůči městu, vč. smluvní pokuty ve výši 5.000 Kč. 
Přípisem ze dne 02.06.2020 požádala paní Kucharská o odpuštění smluvní pokuty. Důvody, proč 
nebylo hrazeno nájemné, paušální poplatek za služby a faktury za internetové připojení, uvádí paní 
Kucharská ve své žádosti – vizte příloha A. Dle informace z OF Mgr. Kucharská dlužné částky 
uhradila dne 02.06.2020. 
 
OMP dává RM ke zvážení, zda smluvní pokutu za pozdní platbu paní Kucharské prominout. 
 
Přílohy: A - žádost 
 
Přijaté snesení: 250/2020 - RM s c h v a l u j e prominutí smluvní pokuty za pozdní platbu ve výši 

5.000 Kč dle čl. 5 odst. 5.4.  Nájemní smlouvy č. 2019/O/0027 paní Mgr. Veronice 
Kucharské, se sídlem Na vyhlídce 660/7, 664 34 Kuřim, IČ 67602444. 

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

9. Rekreační objekt - stavební úpravy 
(Předkladatel: Mgr. Ing. Drago Sukalovský, zpracovatel: Michaela Juránková Hrbková) 
 
Odbor investiční předkládá radě města žádost dodanou Ing. Lukášem Halaštou , zde je město žádáno 
vyjádřit se k projektové dokumentaci na stavební úpravy rekreačního objektu na parc. č. 3185 a 3186 
v k. ú. Kuřim – Červený vrch. Objekt bude rozšířen o dílnu, která bude mít plochu 6,39 m

2
, vizte 

příloha. 
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Přílohy: A - zákres 
 
Přijaté snesení: 251/2020 - RM s o u h l a s í se stavebními úpravami rekreačního objektu na 

parc. č. 3185 a 3186 v k. ú. Kuřim – Červený vrch dle projektové dokumentace. 
Hlasováno 
Pro: 5 (D. Sukalovský, P. Ondrášek, J. Vlček, L. Ambrož, M. Vlk). 
 
 
 

10. Žádost o udělení souhlasu s uzavřením smlouvy o partnerství MŠZ s JMK 
(Předkladatel: Ing. Petr Ondrášek, zpracovatel: Mgr. Hana Němcová) 
 
Ředitelka Mateřské školy Kuřim, Zborovská 887, okres Brno-venkov, příspěvkové organizace Mgr. 
Lenka Novotná požádala zřizovatele o udělení souhlasu s uzavřením smlouvy o partnerství 
s Jihomoravským krajem (dále jen „JMK“), jako příjemcem dotace z „Operačního programu 
potravinové a materiální pomoci“, který vyhlásilo MPSV ČR. Z projektu JMK s názvem „Poskytování 
bezplatné stravy dětem ohroženým chudobou ve školách v Jihomoravském kraji VI“. 
Pro školní rok 2020/2021 budou partnerským školám poskytovány finanční prostředky na stravování 
dětí a žáků ze sociálně slabých rodin, které pobírají příspěvek na živobytí. Mateřská škola Kuřim se do 
projektu přihlásila a byla vybrána JMK, jako partner 91 (vizte přílohy A, B, C). 
Projekt bude realizován od 01.09.2020 a ukončen nejpozději do 30.06.2021. 
 
Přílohy: A - žádost 

B - smlouva o 
C - příloha  

 
Přijaté snesení: 252/2020 - RM s o u h l a s í s uzavřením smlouvy o partnerství s finančním 

příspěvkem mezi Mateřskou školou Kuřim, Zborovská 887, okres Brno – venkov, 
příspěvkovou organizací, sídlo Zborovská 887/5, 664 34 Kuřim, IČ 70988293, 
jako partnerem a Jihomoravským krajem, sídlo Žerotínovo nám. 449/3, 601 82 
Brno, IČ 70888337, jako příjemcem dotace dle žádosti. 

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

11. Žádost o schválení změny odpisového plánu na rok 2020 MŠ Zborovská 
(Předkladatel: Ing. Petr Ondrášek, zpracovatel: Mgr. Hana Němcová) 
 
Ředitelka Mateřské školy Kuřim, Zborovská 887, okres Brno – venkov, příspěvkové organizace Mgr. 
Lenka Novotná předložila Radě města Kuřimi ke schválení žádost o schválení změny odpisového 
plánu na rok 2020 (vizte příloha A). 
Důvodem žádosti o změnu odpisového plánu je pořízení nového dlouhodobého majetku nad 
60.000,00 Kč (vozidlo Dacia v hodnotě 149.900 Kč). 
Odpisový plán, přehled nově pořízeného majetku a výpočet výše odpisů vizte přílohy B, C. 
 
Přílohy: A - žádost 

B - odpisový plán 
C - výpočet  

 
Přijaté snesení: 253/2020 - RM s c h v a l u j e změnu odpisového plánu Mateřské školy Kuřim, 

Zborovská 887, okres Brno – venkov, příspěvkové organizace na rok 2020 dle 
žádosti. 

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



 
 
 

8 

12. Schválení účetní závěrky Společenského a kulturního centra Kuřim, 
příspěvkové organizace za rok 2019 
(Předkladatel: Mgr. Ing. Drago Sukalovský, zpracovatel: Bc. Kateřina Rovná) 
 
Ředitelka Společenského a kulturního centra Kuřim, příspěvkové organizace Bc. Kateřina Rovná 
předkládá Radě města Kuřimi ke schválení účetní závěrku k 31.12.2019 včetně výkazů. 
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 činnosti 
a hospodaření příspěvkové organizace za rok 2019. 
Přílohy: A - rozvaha SKCK 2019 

B - výkaz zisku a ztrát SKCK 2019 
C - příloha účetní závěrky SKCK 2019 

 
Přijaté snesení: 254/2020 - RM s c h v a l u j e účetní závěrku k 31.12.2019 Společenského 

a kulturního centra Kuřim, příspěvkové organizace se sídlem nám. Osvobození 
902/1, 664 34 Kuřim, IČ 07577346.  

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

13. Společenské a kulturní centrum Kuřim, příspěvková organizace – Návrh na 
rozdělení zlepšeného výsledku hospodaření za rok 2019  
(Předkladatel: Mgr. Ing. Drago Sukalovský, zpracovatel: Bc. Kateřina Rovná) 
 
Ředitelka Společenského a kulturního centra Kuřim, příspěvkové organizace Bc. Kateřina Rovná 
předkládá Radě města Kuřimi žádost o souhlas s rozdělením zlepšeného výsledku hospodaření (ZVH) 
za rok 2019 do fondů. 
 
ZVH příspěvková organizace vytvoří tehdy, když skutečné výnosy jejího hospodaření spolu s přijatým 
provozním příspěvkem jsou větší než její provozní náklady. 
 
V roce 2019 byl zlepšený hospodářský výsledek příspěvkové organizace 4.990.916,07 Kč. Z toho 
3.719.526,75 Kč tvoří nevyčerpaný zůstatek provozního příspěvku zřizovatele a 1.271.389,32 Kč 
vlastní zisk. Výše hospodářského výsledku byla ovlivněna především nečerpáním provozního 
příspěvku v předpokládané výši z důvodu pozdějšího zahájení provozu kulturního domu. 
 
Návrh na rozdělení ZVH do fondů: 
a) Fond rezervní (min. 20 % ZVH)  4.990.916,07 Kč (100 %) 
b) Fond odměn (max. 80 % ZVH)  0 Kč 
 
1. Stav fondů k 31.12.2019: 
a) Fond rezervní    0 Kč 
b) Fond odměn     0 Kč 
 
2. Stav fondů po rozdělení ZVH: 
a) Fond rezervní    4.990.916,07 Kč 
b) Fond odměn     0 Kč 
 
V případě nesouhlasu RM s vložením celé částky ZVH do rezervního fondu příspěvkové organizace 
navrhujeme vrácení částky nevyčerpaného provozního příspěvku ve výši 3.719.526,75 Kč zřizovateli 
a vložení zbývající části, tvořené vlastním ziskem PO ve výši 1.271.389,32 Kč, do rezervního fondu 
příspěvkové organizace.  
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Diskuse: 
D. Sukalovský – žádá pozvat na další radu města ředitelku příspěvkové organizace SKCK Bc. 
Kateřinu Rovnou k okomentování Výroční zprávy a rozdělení rezervního fondu. 
 
Přijaté snesení: 255/2020 - RM s c h v a l u j e zlepšený výsledek hospodaření Společenského 

a kulturního centra Kuřim, příspěvkové organizace, nám. Osvobození 902/1, 
664 34 Kuřim za rok 2019 a souhlasí s jeho rozdělením do fondů dle návrhu. 

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

14. Zpráva o činnosti Společenského a kulturního centra Kuřim za rok 2019 
(Předkladatel: Mgr. Ing. Drago Sukalovský, zpracovatel: Bc. Kateřina Rovná) 
 
Ředitelka Společenského a kulturního centra Kuřim, příspěvkové organizace Bc. Kateřina Rovná 
předkládá Výroční zprávu za rok 2019 dle zákona 563/1991 Sb., o účetnictví v aktuálním znění. 
 
Přílohy: A - Výroční zpráva 2019 
 
Přijaté snesení: 256/2020 - RM b e r e   n a   v ě d o m í Výroční zprávu Společenského 

a kulturního centra Kuřim, příspěvkové organizace, nám. Osvobození 902/1, 
664 34 Kuřim, IČ 07577346. 

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

15. Zpráva o činnosti Centra sociálních služeb Kuřim za rok 2019 
(Předkladatel: Mgr. Ing. Drago Sukalovský, zpracovatel: PhDr. Miloslava Bártová) 
 
Centrum sociálních služeb Kuřim, Zahradní 1275, Kuřim zpracovalo Výroční zprávu za rok 2019 dle 
zákona 563/1991 Sb., o účetnictví v aktuálním znění, kterou přikládá v příloze. 
 
Přílohy: A - Výroční zpráva 
 
Přijaté snesení: 257/2020 - RM b e r e   n a   v ě d o m í Výroční zprávu Centra sociálních služeb 

Kuřim, Zahradní 1275, Kuřim, IČ 49457276 za rok 2019. 
Hlasováno 
Pro: 5 (D. Sukalovský, P. Ondrášek, J. Vlček, L. Ambrož, M. Vlk). 
 
 
 

16. Schválení účetní závěrky Centra sociálních služeb Kuřim, příspěvková 
organizace za rok 2019 
(Předkladatel: Mgr. Ing. Drago Sukalovský, zpracovatel: PhDr. Miloslava Bártová) 
 
Ředitelka Centra sociálních služeb Kuřim, Zahradní 1275, Kuřim předkládá RM rozbor hospodaření 
organizace za rok 2019 včetně výkazů zisku a ztrát, rozvahy a žádá o schválení účetní závěrky. 
Hospodářský výsledek organizace činí 271.224,69 Kč. 
 
Návrh na rozdělení hospodářského výsledku: 
Ředitelka Centra sociálních služeb Kuřim, Zahradní 1275, Kuřim navrhuje RM převod zisku ve výši 
271.224,69 Kč do rezervního fondu organizace v plné výši hospodářského výsledku 271.224,69 Kč. 
 
 
Přílohy: A - hospodářský výsledek 
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B - výkaz zisků a ztrát 
C - rozvaha 
D - příloha 

 
Přijaté snesení: 258/2020 - RM s c h v a l u j e převod výsledku hospodaření Centra sociálních 

služeb Kuřim, Zahradní 1275, Kuřin za rok 2019 do rezervního fondu organizace 
v částce 271.224,69 Kč. 

Hlasováno 
Pro: 5 (D. Sukalovský, P. Ondrášek, J. Vlček, L. Ambrož, M. Vlk). 
 
Přijaté snesení: 259/2020 - RM s c h v a l u j e rozbor hospodaření za rok 2019 a účetní závěrku 

Centra sociálních služeb Kuřim, Zahradní 1275, Kuřim, IČ 49457276 za rok 2019. 
Hlasováno 
Pro: 5 (D. Sukalovský, P. Ondrášek, J. Vlček, L. Ambrož, M. Vlk). 
 
 
 

17. Přidělení nájemního bytu v Domě s pečovatelskou službou 
(Předkladatel: Mgr. Ing. Drago Sukalovský, zpracovatel: PhDr. Miloslava Bártová) 
 
V Domě s pečovatelskou službou se uvolnily dva nájemní byt 1+KK. Žádosti žadatelů o umístění 
v DPS byly projednány v komisi pro přidělování bytů v DPS Kuřim dne 03.06.2020. Komise 
doporučuje předloženému návrhu vyhovět. 
 
Přílohy: A - zápis komise  

B - zápis ze šetření 
C - pořadník  

 
Přijaté snesení: 260/2020 - RM s c h v a l u j e na základě návrhu komise pro přidělování bytů 

v Domě s pečovatelskou službou Kuřim přidělení nájemního bytu 21 A, 16 A 
v DPS od 11.06.2020 dle zápisu. 

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

18. Přidělení nájemního bytu v Domě s pečovatelskou službou mimo pořadník 
(Předkladatel: Mgr. Ing. Drago Sukalovský, zpracovatel: PhDr. Miloslava Bártová) 
 
Na odbor sociálních věcí a prevence Městského úřadu Kuřim se opakovaně prostřednictvím OSPOD 
Města Šlapanice obrátila o pomoc paní Stanislava Strachová (nar. xxxx) trvale bytem xxxxxxxxxxxx, 
Moravské Knínice. Paní Strachová je vdaná, z manželství se jí narodil syn Tomáš (nar. xxxx), který ve 
čtyřech měsících věku prodělal dětskou mozkovou obrnu, trpí spastickou paraparézou dolních 
končetin, má rovněž problémy s jemnou motorikou horních končetin. Je trvale upoután na invalidní 
vozík a odkázán na celodenní péči své matky, není schopen se o sebe postarat. Jedná se o nejvyšší, 
tedy IV. stupeň závislosti na péči jiné fyzické osoby. OSPOD města Kuřimi vede spisovou 
dokumentaci nezl. Tomáše a snaží se řešit jeho sociální situaci. 
Paní Strachová se s nezl. Tomášem dostala do velmi obtížné životní situace, kdy byla koncem roku 
2019 vystěhována manželem z domu v xxxxxxxxxx (ORP Šlapanice), který s manželem obývali. Dle 
sdělení paní Strachové se k manželovi přistěhovala jeho nová partnerka, takže vylučuje možnost 
obnovení rodiny. Manžel vystěhoval z jejich společného bytu veškeré věci, které jí později i přivezl. 
Paní Strachová s nezl. Tomášem zůstala chvíli v domě svých rodičů v xxxxxxxxxxxxxxxxx, kde je 
hlášena k trvalému pobytu. V xxxxxxxxxxxxxxxxxxx však nemohla zůstat, jedná se o objekt, ve kterém 
na velmi malé ploše žije dalších 5 osob. S ohledem na fyzické postižení syna, bylo bydlení 
v xxxxxxxxxxxxxxxxxx pro paní Strachovou nezvladatelné. V domácnosti bylo následně provedeno 
sociální šetření pracovnicemi odboru sociálních věcí a prevence Městského úřadu Kuřim a bylo 
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vyhodnoceno, že prostředí je pro nezl. Tomáše zcela nevyhovující, a to nikoliv pouze s ohledem na 
jeho zdravotní stav. 
Paní Strachová tedy neměla jinou možnost, než nastoupit se synem dne 27.01.2020 do Azylového 
domu pro matky s dětmi Lávka v Petrovicích u Boskovic. V Azylovém domě se paní Strachová se 
synem necítí dobře, prostředí není uzpůsobeno potřebám nezl. Tomáše. Nezl. Tomáš se tam rovněž 
necítí dobře. 
Paní Strachová vozí nezl. Tomáše do speciální školy - Střední škola, základní škola a mateřská škola 
pro zdravotně znevýhodněné, Brno, na adrese Kamenomlýnská 2, 603 00 Brno. Dochází do první 
třídy. Nezl. Tomáš ve škole prospívá, pedagogové ho chválí. Paní Strachová musí se synem 
absolvovat každý den cestu z Azylového domu v Petrovicích do Sloupu, tam přestoupí na autobus do 
Blanska, z Blanska jedou do Brna, odtud tramvají do školy. Ráno jede z Petrovic jediný nízkopodlažní 
autobus, takže musí jezdit velmi brzy. Cestování je pro ně s invalidním vozíkem velmi složité. Paní 
Strachová poté čeká v Brně, až synovi skončí výuka, v 13:30 jedou zpět nízkopodlažním vlakem do 
Rájce-Jestřebí, tam vystoupí a čekají na autobus do Petrovic. Dle vyjádření paní Strachové by jim 
velice ulevilo, kdyby mohli bydlet v Kuřimi. 
Pokud se týká sociální a finanční situace paní Strachové, pobírá příspěvek na péči, který činí xxxxxx 
Kč, k tomu příspěvek na mobilitu ve výši xxx Kč, další součástí jejích příjmů tvoří výše zmíněné 
výživné v celkové výši xxxxx Kč. To jsou veškeré příjmy paní Strachové, žádný movitý, ani nemovitý 
majetek nevlastní, kromě staršího automobilu, který s manželem pořídili pro usnadnění přepravy syna 
Tomáše, a který je v současné době nepojízdný. Paní Strachová nemá finanční prostředky na opravu 
tohoto automobilu, ta byla předběžně vyčíslena na 50.000 Kč. Co se týče výdajů, měsíčně hradí 
synovi obědy ve výši 550 Kč. Školné na jedno pololetí činí 800 Kč. Léky syn zatím nebere, 3x za 
měsíc jezdí Tomáš na injekce botuloxinu do Olomouce, injekce hradí zdravotní pojišťovna. Paní 
Strachová dále uvedla, že si v minulosti s manželem vzali půjčku, kterou nezvládali splácet, čímž se 
dostali do exekuce. Tuto exekuci v současné době hradí paní Strachová, jedná se o měsíční splátky 
ve výši xxxxx Kč. Celkovou výši dluhu uvedla xxxxxx Kč, přičemž část je již splacena.  
Paní Strachová nemá žádnou možnost zlepšit si životní situaci vlastním přičiněním, jelikož se 24 hodin 
denně se stará o svého zdravotně postiženého syna. Tomáš není schopen sebeobsluhy, nezvládá se 
sám ani najíst.  
Paní Strachová se synem Tomášem mají sice podporu širší rodiny z matčiny strany, avšak nijak 
významnou pro řešení a zlepšení situace zejména nezl. Tomáše. 
Závěrem nutno podotknout, že se paní Strachová pokoušela zlepšit svou bytovou situaci sama, ovšem 
je to vzhledem k synovu postižení velmi obtížné. Majitel jednoho bytu jí odmítl s tím, že v domě 
nechce dítě na vozíčku, jinde byla odmítnuta z důvodu, že je se synem sama. Navíc potřebuje, aby byl 
byt alespoň trošku přizpůsobený synovým potřebám. Podle dosavadních zjištění paní Strachová 
nekouří, nekonzumuje alkoholické nápoje a neužívá pravidelně žádné léky. Uvedla, že by přidělení 
bytu v Kuřimi bylo pro ni nejen z hlediska cestování velkou pomocí.  
Nepříznivou životní situaci paní Stanislavy Strachové a jejího syna Tomáše lze, kromě jiné pomoci, 
vyřešit přidělením nájemního bytu č. xxxx v DPS Kuřim mimo Pořadník žadatelů o nájemní byt v Domě 
s pečovatelskou službou, Zahradní 1275/10, Kuřim od 11.06.2020. Dům je určen i pro handicapované 
osoby. Rodina bude využívat pomoc pečovatelské služby CSS Kuřim. Odbor sociálních věcí 
a prevence bude nadále s rodinou řešit danou situaci, podporovat paní Strachovou v jejich 
rodičovských kompetencích a poskytovat sociálně-právní poradenství. 
 
Přijaté snesení: 261/2020 - 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 Stanislavy Strachové se 
synem Tomášem Strachem od 11.06.2020. 

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

19. Rekonstrukce zahrad v přírodním stylu při ZŠ Kuřim – zahájení VŘ 
(Předkladatel: Ing. Petr Ondrášek, zpracovatel: Ing. Renata Havlová) 
 
Název (předmět) zakázky:  „Rekonstrukce zahrad v přírodním stylu při ZŠ Kuřim“ 
Evidenční číslo v knize zakázek: IV-OI-2020-008 
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Zajišťující odbor (ZO): OI 
 
Předmětem tohoto zadávacího řízení je veřejná zakázka malého rozsahu na doplnění venkovního 
prostředí zahrad na ZŠ Komenského parc. č. 3071/1 k. ú. Kuřim a ZŠ Tyršova parc. č. 612/9 k. ú. 
Kuřim novými prvky, které umožní spontánní i řízené vzdělávací aktivity dětí v předškolním věku. 
Rozsah úprav je vymezen projektovou dokumentací. 
 
Zahájení akce se předpokládá 17.08.2020. 
Předpokládané dokončení a předání díla do 30.09.2020. 
 
Předpokládaná hodnota zakázky 840.000 Kč vč. DPH. 
Jako jediné kritérium je stanovena výše nabídkové ceny, přičemž nabídky budou vyhodnoceny 
prostým seřazením nabídek podle výše nabídkové ceny od nabídky s nejnižší nabídkovou cenou po 
nabídku s nejvyšší nabídkovou cenou. 
 
Ekonomicky nejvýhodnější nabídkou bude nabídka s nejnižší nabídkovou cenou. Pro hodnocení 
budou rozhodné ceny bez DPH. 
 
OI doporučuje radě města schválit zahájení zadávacího řízení na výběr dodavatele výše uvedené 
investiční akce v souladu s vnitřní směrnicí Rady města Kuřimi č. S5/2019/RM, zadávání veřejných 
zakázek malého rozsahu, dále doporučuje schválit znění výzvy k podání nabídky. 
Tento projekt je spolufinancován ze Státního fondu životního prostředí, Výzvy č. 7/2019 „Prioritní 
oblast 6. enviromentální prevence, Podoblast 6.1. Enviromentální vzdělávání a osvěta“ ve výši 85 %. 
Zbylá část bude hrazena z investičního fondu školy a ORGu 1440 000 000. 
 
Návrh členů komise:  Návrh náhradníků komise: 
1. Ing. Petr Ondrášek  1. Mgr. Ing. D. Sukalovský 
2. Mgr. Bc. Hana Kočevová   2. Mgr. et Mgr. Zuzana Stolarská  
3. Stanislav Bartoš 3. Ing. Dagmar Montagová 
4. Ing. Rostislav Hanák 4. Ing. Petr Němec 
5. Ing. Renata Havlová 5. Ing. Olga Hanáková 
 
Přílohy: A - výzva k podání nabídky 

B - návrh SoD 
 
Přijaté snesení: 262/2020 - RM s c h v a l u j e zahájení zadávacího řízení na výběr zhotovitele 

veřejné zakázky na stavební práce „Rekonstrukce zahrad v přírodním stylu při ZŠ 
Kuřim“, dále schvaluje znění výzvy k podání nabídky a jmenuje členy komise dle 
zápisu. 

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

20. Poskytnutí materiální pomoci obci Dlouhá Loučka 
(Předkladatel: Mgr. Ing. Drago Sukalovský, zpracovatel: Petra Glosová) 
 
Žádám Radu města Kuřimi o schválení poskytnutí materiální pomoci obci Dlouhá Loučka, která byla 
postižena povodní. Obci bude zapůjčen na dobu potřebnou vysoušeč MSC Master DH62 a budou 
zakoupeny úklidové a hygienické prostředky. 
 
Přijaté snesení: 263/2020 - RM s c h v a l u j e poskytnutí materiální pomoci do výše 10.000 Kč 

obci Dlouhá Loučka, 1. máje 116, 783 86 Dlouhá Loučka, IČ 00298794 na 
náklady vzniklé povodní. 

Hlasováno 
Pro: 5 (D. Sukalovský, P. Ondrášek, J. Vlček, L. Ambrož, M. Vlk). 
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21. Vyčlenění částky z drobných investic na zakoupení a instalaci dvou IP 
venkovních kamer SpeedDome 4MPx s příslušenstvím 
(Předkladatel: Mgr. Ing. Drago Sukalovský, zpracovatel: Michaela Juránková Hrbková) 
 
Odbor investiční předkládá Radě města Kuřimi ke schválení vyčlenění částky 80.000 Kč (vizte 
nabídka v příloze) z drobných investic na zakoupení a instalaci dvou IP venkovních kamer 
SpeedDome 4MPx s příslušenstvím, které budou umístěny na Kulturním a společenském centru. 
 
Přílohy: A - nabídka kamery 
 
Přijaté snesení: 264/2020 - RM s c h v a l u j e vyčlenění částky 80.000 Kč z ORG 1006000000 

drobných investic na zakoupení a instalaci dvou IP venkovních kamer 
SpeedDome 4MPx s příslušenstvím, které budou umístěny na Kulturním 
a společenském centru. 

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

22. Různé 
 
D. Sukalovský - informuje o záměru přihlásit město Kuřim, jako vedlejšího účastníka soudního sporu 
Ministerstva životního prostředí ČR versus Spokojené Díly ve věci procesu EIA stavby 
mimoúrovňových křižovatek Kuřim Podlesí. 
Všichni radní souhlasí. 
 
 
S. Bartoš – proběhla schůzka s pí. Dykovou na radary. Musíme vyřešit, zda bude pronájem nebo 
koupě zařízení a softwaru. Okolní obce budou chtít využívat naše služby. Doplníme podklady a dáme 
materiál do další RM. 
K. Torn – po 5 letech užívání se dá odkoupit za poloviční cenu. 
 
 
J. Vlček – zjistit, jestli jsou potřeba nakoupit ochranné pomůcky. 
 
 
 
Starosta ukončil jednání RM v 16:06 hodin. 
 
 
 
 
 
Mgr. Ing. Drago Sukalovský Ing. Petr Ondrášek 
starosta města místostarosta města 
 
 
 
 
 
Ověřovatel zápisu: Ing. Jan Vlček, MSc. 
 
 
 
V Kuřimi dne 10.06.2020 
 
Zapsala: Kateřina Friedlová 
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Materiály: 
1 Plnění usnesení Rady města Kuřimi ke dni 10.06.2020 

 1A – plnění usnesení RM 

2 Ing. Ivana Valová – smlouva o umístění a provedení stavby - „Dopravní napojení parcely 

č. 2309/1 k. ú. Kuřim“ 

 2A - - situace 

 2B - situace 

 2C - situace 

 2D - návrh smlouvy 

 2E - návrh smlouvy 

3 Manželé Fialkovi, Kuřim - pronájem části pozemku u ZŠ Jungmannova - stavba plotu 

 3A - upřesnění výměry 

 3B - nájemní smlouva 

4 Jan Malásek, Kuřim – nájemní smlouva na dobu neurčitou 

5 Kateřina Valášková, Kuřim – nájemní smlouva na dobu neurčitou 

6 Manž. Petr a Jitka Šimkovi, Kuřim – nájemní smlouva na dobu neurčitou 

7 Iveta Malá, Kuřim – nájemní smlouva na dobu neurčitou 

8 Mgr. Veronika Kucharská, Kuřim – žádost o odpuštění smluvní pokuty 

 8A - žádost 

9 Rekreační objekt - stavební úpravy 

 9A - zákres 

10 Žádost o udělení souhlasu s uzavřením smlouvy o partnerství MŠZ s JMK 

 10A - žádost o udělení souhlasu s partnerstvím 

 10B - smlouva o partnerství výzva  

 10C - příloha k žádosti, souhlas zřizovatele 

11 Žádost o schválení změny odpisového plánu na rok 2020 MŠZ 

 11A - žádost o schválení změny op na rok 2020 od 1. 6. 2020 

 11B - odpisový plán, změna od 01.06. 2020 

 11C - výpočet navýšení odpisů 2020 příloha k žádosti o navýšení odpisů od 1. 6. 2020 

12 Schválení účetní závěrky Společenského a kulturního centra Kuřim, příspěvkové 

organizace za rok 2019 

 12A - rozvaha SKCK 2019 

 12B - příloha č. 2 Výkaz zisku a ztrát SKCK_2019 

 12C - příloha č. 3 Příloha účetní závěrky SKCK_2019 

13 Společenské a kulturní centrum Kuřim, příspěvková organizace – Návrh na rozdělení 

zlepšeného výsledku hospodaření za rok 2019  

14 Zpráva o činnosti Společenského a kulturního centra Kuřim za rok 2019 

 14A - Zpráva o činnosti a hospodaření Výroční zpráva 2019 

15 Zpráva o činnosti Centra sociálních služeb Kuřim za rok 2019 

 15A – výroční zpráva 

16 Schválení účetní závěrky Centra sociálních služeb Kuřim, příspěvková organizace za 

rok 2019 

 16A – výsledek hospodaření 

 16B – výkaz zisku a ztráty 

 16C - rozvaha 

 16D - příloha 

17 Přidělení nájemního bytu v Domě s pečovatelskou službou 

 17A - zápis komise 

 17B - zápis ze šetření 

 17C - pořadník DPS 

18 Přidělení nájemního bytu v Domě s pečovatelskou službou mimo pořadník 
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19 Rekonstrukce zahrad v přírodním stylu při ZŠ Kuřim – zahájení VŘ 

 19A - výzva k podání nabídky 

 19B - příloha č. 3 návrh SoD 

20 Poskytnutí materiální pomoci obci Dlouhá Loučka 

21 Vyčlenění částky z drobných investic na zakoupení a instalaci dvou IP venkovních 

kamer SpeedDome 4MPx s příslušenstvím 

 21A - nabídka kamery 


