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Z á p i s 
 

ze schůze Rady města Kuřimi č. 25/2020 konané dne 05.08.2020 
 
Přítomni: 
Ing. Petr Ondrášek – první místostarosta 
Mgr. Ladislav Ambrož, Ing. Jan Vlček, MSc., Ing. Milan Vlk – členové rady města. 
 
 
Omluven: Mgr. Ing. Drago Sukalovský. 
 
 
Ověřovatel zápisu: Ing. Milan Vlk. 
 
 
První místostarosta zahájil zasedání RM v 14:27 hodin, úvodem byli přítomni 4 členové RM, tedy 
nadpoloviční většina. RM je usnášeníschopná. 
 
 
 
Program: 

1 Plnění usnesení Rady města Kuřimi ke dni 29.07.2020 

2 Sociální byty v bytovém domě v ul. Zahradní 1275/10, Kuřim – pověření vedoucí odboru 
majetkoprávního k prodlužování nájemních smluv na dobu určitou 

3 Žádost o přidělení sociálního bytu v bytovém domě na ul. Zahradní 1275/10, Kuřim – 
Jiří Davidík, Kuřim 

4 Žádost o přidělení sociálního bytu v bytovém domě na ul. Zahradní 1275/10, Kuřim – 
Stanislava Strachová, Moravské Knínice 

5 Tomáš Štancl, Křenov - smlouva o výpůjčce 

6 PZ servis CZE, s. r. o., Praha – nájemní smlouva 

7 Rekonstrukce střechy – bytový dům Tišnovská 892, 893, 1172, 1173, Kuřim 

8 Nové vyhrazené parkovací místo pro ZTP 

9 Kuřim, ul. Červenáčkova – studie odtokových poměrů 

10 Odkup prodloužení vodovodu „FAMILY PARK ZAHRÁDKY“, změna zhotovitele 

11 Měření úsekové rychlosti – pronájem technologie 

12 Měření rychlosti vozidel – nákup SW 

13 Zpřístupnění štoly pod Zárubou 

14 Smlouva o zajištění školení a výcvik strážníků 

15 Smlouva o vykonání přezkoumání hospodaření obce 

16 Výběrové řízení - Dodávka počítačových sestav III-KÚ-2020-001 

17 Mimořádná odměna ředitelce Centra sociálních služeb Kuřim  

18 Nařízení města Kuřimi č. 3/2020 

19 „ZŠ Kuřim, Tyršova 1255 – konektivita a IT“ – dodatek č. 2 

20 Venkovní úpravy MŠ Komenského - Dodatek č. 1 

21 Žádost o souhlas s čerpáním fondu investic Základní školy Kuřim, Tyršova 1255, okres Brno 
– venkov, příspěvkové organizace 
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22 Žádost o souhlas s čerpáním fondu investic Mateřské školy Kuřim, Zborovská 887, okres 
Brno – venkov, příspěvkové organizace 

23 Oplocení pro MŠ Komenského  

24 Anna Červená – žádost o ubytování v objektu sociálního bydlení 

25 Vyčlenění z drobných investic - „Venkovní úpravy MŠ Komenského - vpusť a schodiště“ 

26 Rozpočtové opatření č. 7 

27 Různé 

 
 
 

1. Plnění usnesení Rady města Kuřimi ke dni 29.07.2020 
(Předkladatel: Ing. Karel Torn, CSc., zpracovatel: Kateřina Friedlová) 
 
Všechna usnesení jsou ke dni 29.07.2020 splněna. 
 
Přijaté usnesení: 312/2020 - RM b e r e   n a   v ě d o m í plnění usnesení Rady města Kuřimi ke 

dni 29.07.2020. 
Hlasováno 
Pro: 4 (P. Ondrášek, J. Vlček, L. Ambrož, M. Vlk) Nepřítomen: 1 (D. Sukalovský). 
 
 
 

2. Sociální byty v bytovém domě v ul. Zahradní 1275/10, Kuřim – pověření 
vedoucí odboru majetkoprávního k prodlužování nájemních smluv na dobu 
určitou 
(Předkladatel: Mgr. Ing. Drago Sukalovský, zpracovatel: Alena Janoušková) 
 
V letošním roce došlo k transformaci Domu s pečovatelskou službou Kuřim (dále jen „DPS“). DPS je 
rozdělen na blok „A“, ve kterém zůstávají byty zvláštního určení, a blok „B“, kde je celkem 28 bytů. 
Tyto byty jsou ve většině případů obsazeny nájemci, kteří získali byt zvláštního určení ještě před 
transformací DPS. Postupným uvolňováním bytů v bloku „B“ budou tyto byty zvláštního určení 
využívány jako byty sociální. 
 
Dle schválené Vnitřní směrnice Rady města Kuřimi č. S4/2020/RM, Pravidla pro přidělování sociálních 
bytů umístěných v bytovém domě na ulici Zahradní 1275/10, 664 34 Kuřim, článku 7 – Podmínky 
nájmu sociálního bytu – je nájemní smlouva uzavřena na dobu určitou, poprvé na dobu 6 měsíců. 
Článek 7 odst. 2 vnitřní směrnice zní, cit.: „Před uplynutím doby nájmu může nájemce požádat 
o prodloužení nájmu. O jeho žádosti rozhoduje odbor majetkoprávní MěÚ (dále jen „OMP“) ve 
spolupráci s odborem sociálních věcí a prevence MěÚ (dále jen „OSVP“). V případě řádného užívání 
bytu může dojít k prodloužení nájemní smlouvy na 1 další rok“. 
 
Rada města Kuřimi přijala na své schůzi dne 15.11.2006 usnesení týkající se pověření OMP 
rozhodováním o prodlužování nájemních smluv k obecním bytům uzavřených na dobu určitou. 
 
08/2006/2007 
RM svěřuje s účinností od 01.01.2007 dle § 102 odst. 2 písm. m) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích 
(obecní zřízení), v platném znění, odboru majetkoprávnímu rozhodování o prodlužování nájemních 
smluv uzavřených na dobu určitou k bytům ve vlastnictví Města Kuřimi za podmínek uvedených 
v příloze, max. však o jeden rok. 
 
V případě standardních obecních bytů požádá nájemce před uplynutím doby nájmu o prodloužení 
nájemní smlouvy. OMP prověří, zda má nájemce uhrazené nájemné a zálohy na služby a následně 
rozhodne o prodloužení nájemní smlouvy maximálně o jeden rok. Pouze u nájemců, kteří mají 
problémy s řádným hrazením nájemného a záloh na služby, rozhodne OMP o prodloužení nájemní 



 
 
 

3 

smlouvy na dobu kratší – na tři měsíce, resp. na šest měsíců. Nájemní smlouvu následně podepisuje 
starosta. 
OMP navrhuje tento model zachovat i u nájemních smluv, které budou uzavírány k sociálním bytům. 
Proto OMP předkládá radě města ke schválení pověření odboru majetkoprávního k prodlužování 
nájemních smluv na dobu určitou u sociálních bytů v bytovém domě v ul. Zahradní 1275/10, Kuřim. 
OMP ve spolupráci s OSVP prověří řádné užívání sociálního bytu nájemcem, řádné hrazení 
nájemného a záloh na služby a na základě kladných skutečností a doporučení OSVP prodlouží OMP 
nájemci nájemní smlouvu o max. 1 rok. Nájemní smlouvu následně podepíše starosta. Nájem 
doporučuje OMP tímto způsobem prodloužit maximálně 3x. Po třech letech OMP předloží radě města 
ke schválení znovuuzavření nájemní smlouvy – součástí podkladů pro rozhodnutí rady města bude 
stanovisko OSVP. 
 
 
Najednání se dostavila v 14:30 hod Ing. V. Fidrmucová - referentka odboru majetkoprávního. 
 
 
Přijaté usnesení: 313/2020 - RM p o v ě ř u j e s účinností od 01.09.2020 dle § 102 odst. 3 zákona 

č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), v platném znění, vedoucí odboru 
majetkoprávního rozhodováním o prodlužování nájemních smluv uzavřených na 
dobu určitou k sociálním bytům v bytovém domě v ul. Zahradní 1275/10, 664 34 
Kuřim, max. však o jeden rok, a to i opakovaně, max. po dobu tří let jdoucích po 
sobě. 

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

3. Žádost o přidělení sociálního bytu v bytovém domě na ul. Zahradní 1275/10, 
Kuřim – Jiří Davidík, Kuřim 
(Předkladatel: Mgr. Ing. Drago Sukalovský, zpracovatel: Alena Janoušková) 
 
V letošním roce došlo k transformaci Domu s pečovatelskou službou Kuřim (dále jen „DPS“). DPS je 
rozdělen na blok „A“, ve kterém zůstávají byty zvláštního určení, a blok „B“, kde je celkem 28 bytů. 
Tyto byty jsou ve většině případů obsazeny nájemci, kteří získali byt zvláštního určení ještě před 
transformací DPS. Postupným uvolňováním bytů v bloku „B“ budou tyto byty zvláštního určení 
využívány jako byty sociální. 
 
V bloku „B“ DPS se nyní uvolnil byt č. xx. 
OSVP přijala žádost o přidělení sociálního bytu pana Jiřího Davidíka, trvale bytem xxxxxxxxxxxx 
1209/5, 664 34 Kuřim. Žádost byla projednána pracovní skupinou pro přidělování sociální bytů, 
pracovní skupina byla seznámena se zápisem ze sociálního šetření OSVP MěÚ Kuřim pro umístění 
žadatele v bytovém domě ze dne 21.07.2020 a se zápisem souhlasí. Na základě posouzení žádosti 
o přidělení sociálního bytu doporučuje pracovní skupina schválit přidělení sociálního bytu č. xx panu 
Jiřímu Davidíkovi. 
 
Přílohy: A - zápis pracovní skupiny 

B - vyjádření opatrovníka 
 
Přijaté usnesení: 314/2020 - RM s c h v a l u j e na základě Zápisu pracovní skupiny pro 

přidělování sociálních bytů v bytovém domě na ul. Zahradní 1275/10, Kuřim ze 
dne 27.07.2020 přidělení sociálního bytu č. xx panu Jiřímu Davidíkovi, trvale 
bytem xxxxxxxxxxxxxx, 664 34 Kuřim a schvaluje uzavření nájemní smlouvy 
s panem Jiřím Davidíkem, jejímž předmětem bude nájem sociálního bytu č. xx na 
dobu určitou od 01.09.2020 do 28.02.2021 s možností prolongace, za nájemné ve 
výši 78 Kč/m

2
/měs. + zálohy na služby. 

Hlasováno 
Pro: 4 (P. Ondrášek, J. Vlček, L. Ambrož, M. Vlk) Nepřítomen: 1 (D. Sukalovský). 
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4. Žádost o přidělení sociálního bytu v bytovém domě na ul. Zahradní 1275/10, 
Kuřim – Stanislava Strachová, Moravské Knínice 
(Předkladatel: Mgr. Ing. Drago Sukalovský, zpracovatel: Alena Janoušková) 
 
V letošním roce došlo k transformaci Domu s pečovatelskou službou Kuřim (dále jen „DPS“). DPS je 
rozdělen na blok „A“, ve kterém zůstávají byty zvláštního určení, a blok „B“, kde je celkem 28 bytů. 
Tyto byty jsou ve většině případů obsazeny nájemci, kteří získali byt zvláštního určení ještě před 
transformací DPS. Postupným uvolňováním bytů v bloku „B“ budou tyto byty zvláštního určení 
využívány jako byty sociální. 
 
V bloku „B“ bytového domu na ul. Zahradní 1275/10, Kuřim má k bytu č. 13B uzavřenou nájemní 
smlouvu paní Stanislava Strachová, trvale bytem xxxxxxxxxxxxx, 664 34 Moravské Knínice. Tento byt 
byl paní Strachové přidělen na základě usnesení Rady města Kuřimi č. 261/2020 ze dne 10.06.2020 
jako byt zvláštního určení ještě před transformací Domu s pečovatelskou službou Kuřim. 
Dne 23.07.2020 podala paní Strachová žádost o přidělení sociálního bytu. Vzhledem ke skutečnosti, 
že paní Strachová bude využívat i sociální služby a bude jí poskytována prostřednictvím OSVP 
sociální činnost, a současně je byt č. 13B umístěn v bloku „B“, je možné tento byt považovat za 
sociální. 
Žádost paní Strachové byla projednána pracovní skupinou pro přidělování sociální bytů, pracovní 
skupina byla seznámena se zápisem ze sociálního šetření OSVP MěÚ Kuřim pro umístění žadatele 
v bytovém domě ze dne 23.07.2020 a se zápisem souhlasí. Na základě posouzení žádosti o přidělení 
sociálního bytu doporučuje pracovní skupina schválit přidělení sociálního bytu č. 13B paní Stanislavě 
Strachové. Stávající nájemní smlouva k bytu zvláštního určení s paní Strachovou bude ukončena 
dohodou ke dni 31.08.2020 a s účinností od 01.09.2020 bude s paní Strachovou uzavřena nájemní 
smlouva k bytu sociálnímu. 
 
Přílohy: A - zápis pracovní skupiny 
 
Přijaté usnesení: 315/2020 - RM s c h v a l u j e na základě Zápisu pracovní skupiny pro 

přidělování sociálních bytů v bytovém domě na ul. Zahradní 1275/10, Kuřim ze 
dne 27.07.2020 přidělení sociálního bytu č. xxx paní Stanislavě Strachové, trvale 
bytem xxxxxxxxxxxx, 664 34 Moravské Knínice a schvaluje uzavření nájemní 
smlouvy s paní Stanislavou Strachovou, jejímž předmětem bude nájem sociálního 
bytu č. xxx na dobu určitou od 01.09.2020 do 28.02.2021 s možností prolongace, 
za nájemné ve výši 78 Kč/m2/měs. + zálohy na služby. 

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

5. Tomáš Štancl, Křenov - smlouva o výpůjčce 
(Předkladatel: Mgr. Ing. Drago Sukalovský, zpracovatel: Alena Janoušková) 
 
Rada města Kuřimi schválila na své schůzi dne 08.07.2020 následující usnesení: 
278/2020 
RM schvaluje záměr na výpůjčku 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 určitou 
do 30.09.2020. 
 
Záměr byl na úřední desce zveřejněn od 09.07.2020 do 24.07.2020. Ke zveřejněnému záměru nebyly 
vzneseny žádné připomínky. 
Pan Štancl bude od 01.10.2020 nájemcem zmíněných nebytových prostor. Vzhledem ke skutečnosti, 
že nebytové prostory jsou v současné chvíli v nevhodné k okamžitému pronájmu a pan Štancl je bude 
rekonstruovat, navrhuje OMP uzavřít smlouvu o výpůjčce. 
 



 
 
 

5 

Přílohy: A - smlouva o výpůjčce NP 
 
Diskuse: 
J. Vlček - víme, jak bude vypadat výloha? 
P. Ondrášek - mělo by to být reprezentativní a ve výloze by měly být vystaveny jejich produkty. 
 
Přijaté usnesení: 316/2020 - RM s c h v a l u j e uzavření smlouvy o výpůjčce, jejímž předmětem je 

výpůjčka 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 určitou do 30.09.2020. 

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

6. PZ servis CZE, s. r. o., Praha – nájemní smlouva 
(Předkladatel: Mgr. Ing. Drago Sukalovský, zpracovatel: Alena Janoušková) 
 
Rada města Kuřimi schválila na své schůzi dne 08.07.2020 následující usnesení: 
293/2020 
RM schvaluje záměr na pronájem prostoru sloužícího k podnikání, a to skladu o výměře 72,00 m

2
, 

který se nachází na pozemku parc. č. 1198, jehož součástí je budova skladu bez č. p./ č. e., k. ú. 
Kuřim, společnosti PZ servis CZE, s. r. o., se sídlem Evropská 529/24, 160 00 Praha 6 – Dejvice, 
IČ 27368939, na dobu určitou od 06.08.2020 do 31.10.2020 za nájemné ve výši 300 Kč/m

2
/rok. 

 
Záměr byl na úřední desce zveřejněn od 09.07.2020 do 24.07.2020. Ke zveřejněnému záměru nebyly 
vzneseny žádné připomínky. OMP předkládá radě města ke schválení nájemní smlouvu. 
 
Přílohy: A - nájemní smlouva - PZ servis 
 
Přijaté usnesení: 317/2020 - RM s c h v a l u j e uzavření nájemní smlouvy, jejímž předmětem je 

pronájem prostoru sloužícího k podnikání, a to skladu o výměře 72,00 m
2
, který 

se nachází na pozemku parc. č. 1198, jehož součástí je budova skladu bez č. p./ 
č. e., k. ú. Kuřim, společnosti PZ servis CZE, s. r. o., se sídlem Evropská 529/24, 
160 00 Praha 6 – Dejvice, IČ 27368939, na dobu určitou od 06.08.2020 do 
31.10.2020 za nájemné ve výši 300 Kč/m

2
/rok. 

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

7. Rekonstrukce střechy – bytový dům Tišnovská 892, 893, 1172, 1173, Kuřim 
(Předkladatel: Mgr. Ing. Drago Sukalovský, zpracovatel: Alena Janoušková) 
 
Název (předmět) zakázky: Rekonstrukce střechy, bytový dům Tišnovská 892, 893, 1172, 1173, Kuřim 
Evidenční číslo v knize zakázek: III-OMP-2020-002 
Zajišťující odbor (ZO): OMP, Janoušková 
Zajištěno v rozpočtu města: ZM z 21.01.2020 (ORG 1031 000 000) 
 
Město Kuřim je vlastníkem bytového domu č. p. 892, 893, 1172, 1173 v ul. Tišnovské, který je 
součástí pozemku parc. č. 2747/1, vše v obci a k. ú. Kuřim. 
Nájemci tohoto bytového domu začali vlastníka upozorňovat na skutečnost, že střecha domu je 
v havarijním stavu. OMP proto oslovil pana Martina Brandtnera, Čebín, aby střechu prohlédl 
a zhodnotil její stav. Pan Brandtner shledal upozornění nájemců oprávněným a předložil cenovou 
nabídku na rekonstrukci střechy. OMP následně oslovil další firmy s tím, aby předložily své nabídky. 
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Jednalo se o firmy: Miroslav Portl, Blansko, Ivo Vladík, Doubravice nad Svitavou a Dušan Paraska, 
Kuřim. Pan Vladík a pan Paraska sdělili, že z kapacitních důvodů nabídku na rekonstrukci střechy 
nepředloží. 
 
OMP uvádí přehled předložených nabídek: 
- Martin Brandtner, se sídlem Čebín 251, IČ 76234266: 
- pan Brandtner předložil nabídku v celkové výši 468.733 Kč bez DPH, v této ceně není 
 zahrnuta cena za prostupové tašky, výlez na střechu a odvoz a uskladnění vybouraného 
 materiálu; pan Brandtner v nabídce uvádí jako střešní krytinu betonovou tašku;  
- Miroslav Portl, se sídlem Mlýnská 7, Blansko, IČ 65775414: 
- pan Portl předložil nabídku v celkové výši 489.300 Kč bez DPH, jako střešní krytinu navrhuje 
 kvalitnější pálenou tašku Tondach, nabídka obsahuje veškeré práce a materiály potřebné pro 
 kompletní rekonstrukci střechy.  
 
Předpokládaný termín zhotovení díla: do 31.08.2020. 
 
Z důvodu havarijního stavu střechy a potřeby rychlého jednání, OMP navrhuje Radě města Kuřimi, 
v souladu s interní směrnicí S5/2019/RM Zadávání veřejných zakázek malého rozsahu, článku 
9 Odlišné postupy, odstavce 2, přímo schválit zhotovitele zakázky „Rekonstrukce střechy, bytový dům 
Tišnovská 892, 893, 1172, 1173, Kuřim“ společnost Miroslav Portl, se sídlem Mlýnská 7, Blansko, 
IČ 65775414. Společnost Miroslav Portl dodala kompletní cenovou nabídku a je schopna zahájit 
realizaci již druhý týden v srpnu 2020. 
 
Přílohy: A - smlouva 
 
Přijaté usnesení: 318/2020 - 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 zakázku 
"Rekonstrukce střechy, bytový dům Tišnovská 892, 893, 1172, 1173, Kuřim" 
a schvaluje uzavření Smlouvy o dílo se společností Miroslav Portl, se sídlem 
Mlýnská 7, 678 01 Blansko, IČ 65775414, v celkové hodnotě 562.695 Kč 
vč. DPH. 

Hlasováno 
Pro: 4 (P. Ondrášek, J. Vlček, L. Ambrož, M. Vlk) Nepřítomen: 1 (D. Sukalovský). 
 
 
Z jednání odešla v 15:05 hod Ing. V. Fidrmucová a dostavil se S. Bartoš - vedoucí odboru 
investičního. 
 
 
 

8. Nové vyhrazené parkovací místo pro ZTP 
(Předkladatel: Mgr. Ing. Drago Sukalovský, zpracovatel: Michaela Juránková Hrbková) 
 
Odbor investiční předkládá radě města žádost o zřízení nového vyhrazeného parkovacího místa pro 
občana s průkazem ZTP. Parkovací místo by mělo vzniknout na parkovišti v ulici Školní první 
parkovací místo od bytového domu 851 - 853, vizte příloha. 
 
Přílohy: A - koordinační situační výkres 
 
Přijaté usnesení: 319/2020 - RM s c h v a l u j e zřízení nového vyhrazeného parkovacího místa 

pro občana s průkazem ZTP na parkovišti v ul. Školní č. p. 851-853. 
Hlasováno 
Pro: 4 (P. Ondrášek, J. Vlček, L. Ambrož, M. Vlk) Nepřítomen: 1 (D. Sukalovský). 
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9. Kuřim, ul. Červenáčkova – studie odtokových poměrů 
(Předkladatel: Ing. Jan Vlček, MSc., zpracovatel: Ing. Pavla Kubová) 
 
V připojení ulice Spojovací do ulice Červenáčkova dochází již několik let při větších srážkách 
k zaplavování rodinných domů na parcelách č. 2642/676 a 679. Tyto domy jsou pod úrovní 
komunikace a voda, kterou nestíhá kanalizace pojmout, přetéká na jejich parcely, zpevněné plochy 
před RD a dále na zahrady. V posledních letech se i vrací dešťová voda přípojkami svodů výše 
uvedených RD. 
Návrh odvodnění byl spočítán na odhadované zpevněné plochy a vzhledem ke stávající dimenzi 
kanalizace, páteřní dešťové stoce R7, do které voda přitéká z lokality Červenáčkova, Tleskačova, 
Spojovací a Dlouhá, byla navržena a zrealizována ve spodní části ulice Červenáčkova retenční nádrž. 
Na této situaci se podílí s největší pravděpodobností více příčin. Při realizaci RD byl zbudován podél 
silniční obruby žlab DN 100, který se pro svou malou kapacitu neosvědčil, byl tedy po několika letech 
vybourán a nahrazen žlaby DN 200 - 400. Potrubím DN 300 byly tyto vody odvedeny přímo do RN 
v ul. Červenáčkova. 
Problémy v této lokalitě přetrvávají. Vlastníci RD nadále oprávněně žádají o odstranění problému 
s vodami, které zahlcují stoku a pod tlakem vytékají ze soutokové kanalizační šachty, z přípojek 
dešťových svodů a zaplavují soukromé zpevněné plochy před vchody a v místě stání pro osobní 
automobily. 
Shrnutí možných problémů v této lokalitě: 
 

 množství zpevněných, odvodněných ploch lokality je vyšší než předpoklad před realizací; 

 4 RD jsou níže posazeny než okolní terén; 

 spodní úsek dešťové kanalizace je v menším spádu; 

 napojení kanalizace z ulice Spojovací v soutokové šachtě umístěné v křižovatce je kolmo; 

 RN byla vybudována s malou rezervou. 
 
Vzhledem k výše uvedenému je potřeba zadat zpracování studie odtokových poměrů v lokalitě 
Červenáčkova, která bude obsahovat: 
 

 průzkum stokového systému a místní šetření povodí 

 matematický přepočet odtokových poměrů dané lokality 

 pasportizace stávající RN 

 geodetické doměření 

 vypracování závěrečné zprávy s vyhodnocením získaných informací a podkladů. 
 
V návaznosti na výše uvedené a k minimální zkušenosti o cenách za zpracování studie a přepočtu 
oslovil pověřený zaměstnanec odboru investičního tři společnosti. Nejnižší cenovou nabídku předložila 
společnost AQUAPROCON, s. r. o., se sídlem Palackého třída 768/12, 612 00  Brno-Královo Pole, 
IČ 46964371 v celkové výši 90.000 Kč bez DPH. 
V souladu s interní směrnicí Rady města Kuřimi pro zadávání veřejných zakázek malého rozsahu 
z roku 2019 čl. 3 finanční limit I lze přímo zadat zakázku na zpracování studie a přepočtu odtokových 
poměrů v ulici Červenáčkova, Kuřim, k. ú. Kuřim výše uvedené společnosti. 
 
Odbor investiční navrhuje výše uvedené náklady hradit z rozpočtu ORG 1008 Studie a projekty. 
 
Přijaté usnesení: 320/2020 - RM s c h v a l u j e vyčlenění částky ve výši 90.000 Kč bez DPH, 

tj. 108.900 Kč vč. DPH na zpracování studie odtokových poměrů v ul. 
Červenáčkova z ORG 1008 Studie a projekty. 

Hlasováno 
Pro: 4 (P. Ondrášek, J. Vlček, L. Ambrož, M. Vlk) Nepřítomen: 1 (D. Sukalovský). 
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10. Odkup prodloužení vodovodu „FAMILY PARK ZAHRÁDKY“, změna 
zhotovitele 
(Předkladatel: Ing. Jan Vlček, MSc., zpracovatel: Ing. Pavla Kubová) 
 
V roce 2018 na základě písemné žádosti o odkup IS v rámci akce s názvem „FAMILY PARK 
ZAHRÁDKY“ schválila Rada města Kuřimi dne 13.06.2018, č. usn. 310/2018 úplatné nabytí stavby 
prodloužení vodovodu do majetku města Kuřimi a uzavření budoucích kupních smluv se společností 
OC Zahrádky, s. r. o., se sídlem Palackého třída 916/158, 612 00 Brno, IČ 04745396 a vedlejším 
účastníkem společností ALING, s. r. o., se sídlem Mučednická 1322/35, 616 00 Brno, IČ 26262363, za 
cenu ve výši 1.000 Kč bez DPH, tj. 1.210 Kč vč. DPH za stavbu SO 301.1 - Prodloužení vodovodu. 
Součástí budoucí kupní smlouvy byl i návrh kupní smlouvy. V průběhu realizace investor změnil 
vedlejšího účastníka, zhotovitele (vizte příloha A - návrh kupní smlouvy), čímž změnil smluvní stranu. 
U stavebního objektu 403.1 - Prodloužení splaškové kanalizace zhotovitel změněn nebyl. Stavební 
objekt 202.1 - Veřejné osvětlení nebylo zatím vybudováno.  
Na základě výše uvedeného žádá odbor investiční Radu města Kuřimi o schválení kupní smlouvy se 
spol. OC Zahrádky, s. r. o., IČ 04745396 a s vedlejším účastníkem společností TECH SPOL, spol. 
s r. o. IČ 41604482. 
 
Přílohy: A - návrh kupní smlouvy 
 
Přijaté usnesení: 321/2020 - RM s c h v a l u j e uzavření kupní smlouvy se společností 

OC Zahrádky, s. r. o., se sídlem Palackého třída 916/158, 612 00 Brno, 
IČ 04745396 a vedlejším účastníkem společností TECH SPOL, spol. s r. o., se 
sídlem Sokolnická 275, 664 51 Kobylnice, IČ 41604482 za cenu ve výši 1.210 Kč 
za stavbu prodloužení vodovodu vybudovaného v rámci akce s názvem „FAMILY 
PARK ZAHRÁDKY - SO 301.1, prodloužení vodovodu“. 

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

11. Měření úsekové rychlosti – pronájem technologie 
(Předkladatel: Ing. Karel Torn, CSc., zpracovatel: Ing. Olga Hanáková) 
 
Název (předmět) zakázky: „Pronájem technologie pro měření úsekové rychlosti vozidel v ulici 
 Pod Vinohrady“ 
Evidenční číslo v knize zakázek: IV-OI-2020-010 
Zajišťující odbor (ZO): OI 
 
Dne 08.07.2020 schválila RM, usnesením č. 284/2020, pořízení technologie pro měření úsekové 
rychlosti vozidel v ulici Pod Vinohrady (dále jen MÚR) formou pronájmu. 
 
V dubnu 2020 jsme získali společné povolení na MÚR, které nabylo právní moci 07.05.2020. 
V současné době probíhají přípravné stavební práce (stavba sloupů, včetně připojení NN), tyto by 
měly být dokončeny do poloviny srpna 2020. Na základě průzkumu trhu byla poptána společnost AŽD 
Praha, s. r. o., která poskytuje propracovanou technologii, jež umožňuje mimo jiné: 
 

trvalé použití v kteroukoli roční dobu a čas (tedy včetně nočních hodin) při zachování průkaznosti 
přestupkových dat v režimu 24/7. 

provozní rozsah zařízení (jako celku) v teplotách od -40°C do +55°C. 

čtení RZ v reálném čase s úspěšností vyšší než 95% ze všech vozidel včetně motocyklů, RZ zemí 
EU a také dvouřádkových RZ a RZ na přání. 

čtení státu registrace v reálném čase s úspěšností vyšší než 95% ze všech vozidel. 

detekce vozidla v celé šíři vozovky a to i v protisměru. 

zachycení a uložení detailu řidiče vozidla v místě detekce přestupku. 

všechny snímky (kompletní obrazová dokumentace přestupku) jsou vytvářeny (bez ohledu na čas 
zachycení snímku a povětrností podmínky, vyjma extrémních dešťů, mlh a sněžení) v kvalitě 
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umožňující: 

uživatelské i strojové čtení RZ a státu registrace 

uživatelské rozeznání řidiče tak, aby bylo možné posoudit shodu s osobou řidiče uvedenou 
provozovatelem při řešení přestupku s řidičem v rámci úkonů dle správního řízení (dobře rozeznatelné 
rysy tváře) 

měřící rozsah okamžitého měření rychlosti (z pohledu metrologického ověření zařízení) minimálně 
+5 km/h až 250 km/h. 

nezávislost detekce přestupku na předjíždění, či míjení vozidel. 
 
Dle cenové nabídky ze dne 24.06.2020, od společnosti AŽD Praha, s. r. o., činí náklady na pronájem 
po dobu 5-ti let provozu 1.816.136 Kč bez DPH, měsíční platba tedy činí 30.268,93 Kč bez DPH, 
tj. 36.625,41 Kč vč. DPH, tato bude placena zpětně, vždy následující měsíc. 
Předpokládaný termín zahájení provozu MÚR je říjen/listopad 2020. 
 
Z důvodu výše zmíněných předností a potřeby rychlého jednání, OI navrhuje Radě města Kuřimi, 
v souladu s interní směrnicí S5/2019/RM Zadávání veřejných zakázek malého rozsahu, článku 
9 Odlišné postupy, odstavce 2, přímo schválit pronajímatele technologie MÚR společnost AŽD Praha, 
s. r. o., se sídlem Žirovnická 3146/2, Záběhlice, 106 00, Praha 10, IČ 48029483. 
 
Přílohy: A - návrh smlouvy na pronájem technologie MÚR 
 
Diskuse: 
J. Vlček - požaduje informaci, zda je v poplatku za nákupu software i servis a opravy? 
 
Přijaté usnesení: 322/2020 - 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 zakázku 
"Pronájem technologie pro měření úsekové rychlosti vozidel v ulici Pod 
Vinohrady" a schvaluje uzavření smlouvy o pronájmu technologie MÚR se 
společností AŽD Praha, s. r. o., se sídlem Žirovnická 3146/2, Záběhlice, 106 00, 
Praha 10, IČ 48029483, s měsíční platbou 36.625,41 Kč vč. DPH po dobu pěti let. 

Hlasováno 
Pro: 3 (J. Vlček, L. Ambrož, M. Vlk)    Zdržel se: 1 (P. Ondrášek) 
Nepřítomen: 1 (D. Sukalovský). 
 
 
 

12. Měření rychlosti vozidel – nákup SW 
(Předkladatel: Ing. Karel Torn, CSc., zpracovatel: Bc. Radek Jízdný, Ing. Olga Hanáková) 
 
Název (předmět) zakázky:  „Nákup SW pro měření rychlosti vozidel“ 
Evidenční číslo v knize zakázek: III-OI-2020-005 
Zajišťující odbor (ZO):   OI 
 
Dne 08.07.2020 schválila RM, usnesením č. 284/2020, pořízení SW pro měření úsekové rychlosti 
vozidel v ulici Pod Vinohrady (dále jen MÚR) formou nákupu. 
 
V dubnu 2020 jsme získali společné povolení na MÚR, které nabylo právní moci 07.05.2020. 
V současné době probíhají přípravné stavební práce (stavba sloupů, včetně připojení NN), tyto by 
měly být dokončeny do poloviny srpna 2020. Na základě průzkumu trhu byla poptána společnost AŽD 
Praha, s. r. o., a společnost INIT technology, s. r. o., které se zabývají prodejem nejpropracovanějšího 
SW pro zpracování dopravních přestupků na českém trhu. Jedná se o SW SCARABEUS, který: 
 

jako jediný představuje plně automatizovaný proces zpracování přestupků od vzniku případu až do 
jeho řádného zaplacení, včetně služby Hybridní pošty - Dopis online – úřední psaní provozované 
společností Česká pošta, s. p. v rámci služby PostServis, v důsledku čehož dojde k ušetření lidské 
pracovní síly, 

software je stabilní, nejlépe komunikuje s technologií kamerových systémů od společnosti AŽD 
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Praha, s. r. o., i s celostátními agendami (Registr silničních vozidel), 

je kompatibilní s našim stávajícím softwarovým a síťovým prostředím na radnici, 

pro větší uživatelský komfort je jeho uživatelské pracovní prostředí přehledně uspořádané 
a dostatečně variabilní. 
 
Společnost INIT technology, s. r. o., je zároveň tvůrcem SW a podala cca o 10% levnější cenovou 
nabídku než společnost AŽD Praha, s. r. o. 
 
Dle cenové nabídky ze dne 25.07.2020, od společnosti INIT technology, s. r. o., činí náklady na 
pořízení SW 427.900 Kč bez DPH, tj. 517.759 Kč vč. DPH. Tato cena je stanovena pro úsekové 
měření vozidel a zahrnuje 5 uživatelských licencí, které jsou v současné době dostačující pro 
zpracování dopravních přestupků. Náklady na pořízení další uživatelské licence činí 12.100 Kč vč. 
DPH a náklady na licenci za připojení dalšího měřícího zařízení jsou ve výši 60.500 Kč vč. DPH. 
S provozováním radarů rovněž souvisí náklady na jejich správu a technickou podporu, které jsou 
vyčísleny na 98.494 Kč vč. DPH ročně, jedná se o služby technické pomoci uživatelům v rozsahu 
10 hod/rok, hodinová sazba nad rámec paušálních služeb nebo služeb na vyžádání činí 1.210 Kč 
vč. DPH. 
 
Předpokládaný termín zahájení provozu MÚR je říjen/listopad 2020. 
 
Z důvodu výše zmíněných předností a potřeby rychlého jednání, OI navrhuje Radě města Kuřimi, 
v souladu s interní směrnicí S5/2019/RM Zadávání veřejných zakázek malého rozsahu, článku 
9 Odlišné postupy, odstavce 2, přímo schválit dodavatele SW pro měření rychlosti vozidel 
a související technické podpory společnost INIT technology, s. r. o., se sídlem Sehradice 129, 763 23 
Dolní Lhota, IČ 04423101. 
 
Přílohy: A - návrh smlouvy na pořízení SW 

B - návrh smlouvy o technické podpoře SW 
 
Přijaté usnesení: 323/2020 - 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 zakázku 
"Nákup SW pro měření rychlosti vozidel" a schvaluje uzavření smlouvy na nákup 
SW pro měření rychlosti vozidel se společností INIT technology, s. r. o., se sídlem 
Sehradice 129, 763 23 Dolní Lhota, IČ 04423101, v celkové hodnotě 517.759 Kč 
vč. DPH a navazující smlouvy o technické podpoře se stejnou společností ve výši 
98.494 Kč/rok, s hodinovou sazbou nad rámec paušálních služeb ve výši 
1.210 Kč/hod vč. DPH. 

Hlasováno 
Pro: 3 (J. Vlček, L. Ambrož, M. Vlk)    Zdržel se: 1 (P. Ondrášek) 
Nepřítomen: 1 (D. Sukalovský). 
 
 
 

13. Zpřístupnění štoly pod Zárubou 
(Předkladatel: Mgr. Ing. Drago Sukalovský, zpracovatel: Ing. Lenka Doležalová) 
 
V roce 2019 jsme podali žádost o poskytnutí finanční podpory z programu „Individuální dotace JMK 
2019“ na projekt „Komplex LS-STOLLEN, Kuřim – Záruba“. Jihomoravský kraj však poskytnutí dotace 
zamítl. 
V lednu 2020 jsme tuto žádost opětovně podali. Jedná se o investiční akci “Zpřístupnění štoly pod 
Zárubou“ v celkové výši 533.000 Kč, jejímž záměrem je průzkum komplexu podzemních prostorů 
v lokalitě "Kopec Záruba" pomocí georadaru, jeho vyhodnocení, včetně návrhu variant technického 
řešení zpřístupnění prostorů. V dalších letech je pak předpokládána jejich postupná sanace 
a zpřístupnění veřejnosti (včetně rozšíření expozice, vzdělávacích či zážitkových aktivit apod.). 
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Dne 03.07.2020 jsme obdrželi Smlouvu o poskytnutí dotace č. JMK065217/20/OKH, kterou se 
Jihomoravský kraj zavazuje poskytnout městu Kuřimi dotaci ve výši  450.000 Kč na spolufinancování 
akce. 
 
OI žádá Radu města Kuřimi o schválení přijetí dotace z rozpočtu Jihomoravského kraje a uzavření 
Smlouvy o poskytnutí dotace z rozpočtu JMK na realizaci projektu „Komplex LS-STOLLEN, Kuřim – 
Záruba“. 
 
Přijaté usnesení: 324/2020 - RM s c h v a l u j e přijetí dotace z rozpočtu Jihomoravského kraje 

a uzavření Smlouvy o poskytnutí dotace z rozpočtu JMK na realizaci projektu 
„Komplex LS-STOLLEN, Kuřim – Záruba“. 

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

14. Smlouva o zajištění školení a výcvik strážníků 
(Předkladatel: Mgr. Ing. Drago Sukalovský, zpracovatel: Hana Koláčková) 
 
Město Kuřim z důvodu zřízení Městské policie Kuřim a zajištění dodržení zákonné přípravy k činnosti 
strážníků obecní policie dle zákona č. 553/1994 Sb., o obecní policii, ve znění pozdějších předpisů, 
předkládá RM ke schválení "Smlouvu o zajištění školení a výcviku strážníků" u poskytovatele 
Statutárního města Brna – Městské policie Brno, která na základě rozhodnutí Ministerstva školství, 
mládeže a tělovýchovy č. j. MSMT-32021/2018-1/415 ze dne 19.11.2018, má udělenou akreditaci 
k provádění rekvalifikace pro pracovní činnost STRÁŽNÍK OBECNÍ A MĚSTSKÉ POLICIE a je 
oprávněna vydávat pro tuto pracovní činnost osvědčení o rekvalifikaci s celostátní působností. 
 
Přílohy: A - smlouva o proškolení  
 
Přijaté usnesení: 325/2020 - RM s c h v a l u j e uzavření „Smlouvy o zajištění školení a výcviku 

strážníků“ č. 2020/D/0088 s poskytovatelem Statutární město Brno – Městská 
policie Brno, se sídlem Dominikánské náměstí 196/1, 602 00 Brno, IČ 44992785. 

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

15. Smlouva o vykonání přezkoumání hospodaření obce 
(Předkladatel: Mgr. Ing. Drago Sukalovský, zpracovatel: Ing. Aleš Varmužka) 
 
RM na svém posledním zasedání schválila uzavření Dohody o ukončení smlouvy o vykonání 
přezkoumání hospodaření s auditorem Ing. Zdeňkem Jarošem, k datu 31.07.2020. V souvislosti s tím 
byly tyto služby poptány u společnosti GTS Ekonom, s.r.o. a to na základě doporučení města 
Boskovice. Jednatelka společnosti Ing. Leona Pelánková nabízí provádění těchto služeb formou 
pravidelného dohledu nad hospodařením v intervalu 1 x za 2 měsíce. Tato forma spolupráce 
umožňuje průběžné odstraňování chyb ještě v době, kdy je to možné. Smlouva je koncipována na 
dobu neurčitou, s 3 měsíční výpovědní lhůtou a cenou 9.559 Kč za měsíc. 
 
Přílohy: A - smlouva  
 
Přijaté usnesení: 326/2020 - RM s c h v a l u j e uzavření Smlouvy o vykonání přezkoumání 

hospodaření obce se společností GTS Ekonom, s. r. o., Jemelkova 702/66, Brno, 
IČ 25304267, za cenu 9.559 Kč měsíčně. 

Hlasováno 
Pro: 4 (P. Ondrášek, J. Vlček, L. Ambrož, M. Vlk) Nepřítomen: 1 (D. Sukalovský). 
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16. Výběrové řízení - Dodávka počítačových sestav III-KÚ-2020-001 
(Předkladatel: Mgr. Ing. Drago Sukalovský, zpracovatel: Bc. Radek Jízdný) 
 
Podle vnitřní směrnice Rady města Kuřimi č. S5/2019/RM o zadávaní veřejných zakázek malého 
rozsahu, bylo zajišťujícím odborem KÚ realizováno zadávací řízení na Dodávku počítačových sestav 
pro město Kuřim 2020 s ev. č. III-KÚ-2020-001. Zakázka je kryta finanční částkou z rozpočtu města ve 
výši 700 tis. Kč z ORG 1277000000. Přímou výzvou bylo obesláno 5 kvalifikovaných dodavatelů. Na 
podatelnu Městského úřadu Kuřim byly nakonec podány celkem 3 nabídky. Nabídky prošly kontrolou 
při otevírání obálek. Žádná z nabídek nebyla vyřazena. Průběh posouzení a hodnocení nabídek je 
podrobně popsán v přiložené zprávě o posouzení a hodnocení nabídek (příloha A a příloha B). Návrh 
kupní smlouvy je uveden jako příloha C. 
 
Na základě hodnocení získaných nabídek je zajišťujícím odborem a hodnoticí komisí doporučena 
radě města jako nejvhodnější nabídka společnosti SCENARIO, s. r. o., IČ 29462177, Pohraniční 
1435/86, 703 00 Ostrava, v celkové hodnotě 392.524 Kč vč. DPH. 
 
Přílohy: A - zpráva o posouzení a hodnocení nabídek 

B - pomocná tabulka hodnocení 
C - návrh kupní smlouvy 

 
Přijaté usnesení: 327/2020 - RM s o u h l a s í s výsledkem hodnocení uvedeným ve Zprávě 

o posouzení a hodnocení nabídek na veřejnou zakázku „Dodávka počítačových 
sestav pro město Kuřim 2020 ev. č. III-KÚ-2020-001“ a souhlasí s uzavřením 
Kupní smlouvy se společností SCENARIO, s. r. o., IČ 29462177, Pohraniční 
1435/86, 703 00 Ostrava, která předložila nejvýhodnější nabídku v celkové 
hodnotě 392.524 Kč včetně DPH. 

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

17. Mimořádná odměna ředitelce Centra sociálních služeb Kuřim 
(Předkladatel: Mgr. Ing. Drago Sukalovský, zpracovatel: PhDr. Miloslava Bártová) 
 
Ředitelka Centra sociálních služeb Kuřim požádala o mimořádnou dotaci ze státního rozpočtu pro 
právnické osoby poskytující sociální služby v souvislosti nákazou koronavirem za období 13.03.2020 – 
31.05.2020. Dotace byla organizaci poskytnuta pro všechny zaměstnance bez ohledu na jejich 
pracovní zařazení na úhradu mimořádné odměny k platu. Pro výpočet mimořádné odměny je počítána 
hodina práce 59 Kč a to pro všechny zaměstnance v sociálních službách, kde nebyla zjištěna nákaza 
koronaviru nebo nebyla uvalena karanténa. 
Ředitelka CSS Kuřim je zaměstnancem příspěvkové organizace a je zároveň statutárním orgánem. 
Nemůže si sama určovat plat a jeho složky, ani přiznávat odměny. Přiznání mimořádné odměny je 
v zákonné pravomoci rady města. Za období od 13.03.2020 do 31.05. 2020 činí výše mimořádné 
odměny z dotace MPSV celkem xxxxxx Kč. 
 
Přijaté usnesení: 328/2020 - RM s c h v a l u j e ředitelce Centra sociálních služeb Kuřim, 

Zahradní 1275, Kuřim paní PhDr. Miloslavě Bártové v souvislosti s nákazou 
koronaviru mimořádnou odměnu ve výši xxxxxx Kč. 

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

18. Nařízení města Kuřimi č. 3/2020 
(Předkladatel: Ing. Petr Ondrášek, zpracovatel: Ing. Silvie Ondrášková) 
 
RM je předkládáno k vydání nové Nařízení města Kuřimi č. 3/2020, kterým se zrušuje Nařízení města 
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Kuřim č. 2/2020, kterým se vymezují úseky místních komunikací a chodníků, na kterých se pro jejich 
malý dopravní význam nezajišťuje sjízdnost a schůdnost odstraňováním sněhu a náledí, a kterým se 
stanovuje rozsah, způsob a lhůty odstraňování závad ve schůdnosti chodníků a místních komunikací, 
vydané usnesením Rady města Kuřimi č. 617/2020 dne 22.04.2020. 
 
K Nařízení města Kuřimi č. 2/2020 zaslal dne 12.06.2020 své připomínky Krajský úřad 
Jihomoravského kraje. Připomínky byly zapracovány a odeslány Krajskému úřadu JMK k odbornému 
posouzení. Následně bude předloženo Radě města Kuřimi nové nařízení upravující tuto oblast, které 
bude reflektovat již zmíněné připomínky krajského úřadu. 
 
V tuto chvíli je třeba nařízení č. 2/2020 zrušit, a to vydáním zrušovacího nařízení č. 3/2020. 
 
Přílohy: A - Nařízení města Kuřimi 3/2020 
 
Přijaté usnesení: 329/2020 - RM v y d á v á Nařízení města Kuřimi č. 3/2020, kterým se zrušuje 

Nařízení města Kuřimi č. 2/2020, kterým se vymezují úseky místních komunikací 
a chodníků, na kterých se pro jejich malý dopravní význam nezajišťuje sjízdnost 
a schůdnost odstraňováním sněhu a náledí, a kterým se stanovuje rozsah, 
způsob a lhůty odstraňování závad ve schůdnosti chodníků a místních 
komunikací, vydané usnesením Rady města Kuřimi č. 167/2020 dne 22.04.2020. 

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

19. „ZŠ Kuřim, Tyršova 1255 – konektivita a IT“ – dodatek č. 2 
(Předkladatel: Ing. Petr Ondrášek, zpracovatel: Ing. Markelova Jana) 
 
Rada města Kuřimi na své schůzi č. 13/2020 dne 22.04.2020 schválila uzavření smlouvy o dílo se 
společností Data Protection Delivery Center, s. r. o., Rybkova 1016/31, 602 00 Brno, IČ 03064247 na 
dodávky „ZŠ Kuřim, Tyršova 1255 - konektivita a IT“. Smlouva byla uzavřena se zhotovitelem dne 
25.05.2020 s celkovou cenou díla 2.385.999 Kč s DPH. Dne 26.06.2020 byl uzavřen dodatek č. 1, 
který narovnával administrativní pochybení týkající se drobných úprav v terminologii uzavřené smlouvy 
o dílo. 
Místo plnění bylo zhotoviteli předáno dne 28.05.2020, termín dokončení je do 26.08.2020. 
Administraci veřejné zakázky prováděla na základě uzavřené Příkazní smlouvy na administraci 
č. 2019/D/0073 paní Renata Petrželová, Růžová 183, Lutín. 
 
OI nyní předkládá radě města ke schválení návrh dodatku č. 2 smlouvy o dílo, jehož předmětem je 
provedení změny, jejíž potřeba vznikla v důsledku zjištěných okolností a s tím spojené navýšení ceny 
díla. 
 
 
Specifikace a odůvodnění změny: 
 
Změna č. 01 
Po zahájení provádění prací bylo na místě zjištěno, že hloubka osazeného podružného 
19" nástěnného rozvaděče 15U v PC učebně je nedostatečná. Rozvaděč je proto nutné demontovat 
a nahradit jej novým rozvaděčem s minimální hloubkou 500mm tak, aby do něj bylo možné osadit 
aktivní prvek pro napájení wifi sítě. 
Změna naplňuje podmínky dle § 222 odst. 4 zákona, nemění celkovou povahu veřejné zakázky 
a hodnota změny je nižší než finanční limit pro nadlimitní veřejnou zakázku a zároveň nižší než 10 % 
původní hodnoty závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku na dodávky. Pokud bude provedeno více 
změn, je rozhodný součet hodnot všech těchto změn.  
Změna, která je součástí Změnového listu č. 01, vyvolává zvýšení nákladů o 20.800 Kč bez DPH. 
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Kontrola splnění podmínek pro změny dle § 222 odst. 4 zákona 
Součet hodnoty všech změn závazku dle tohoto odstavce musí být nižší než 10% původní hodnoty 
závazku. 
10 % z 1.971.900 Kč bez DPH = 197.190 Kč 
 
20.800 Kč < 197.190 Kč – splňuje 
 
Rekapitulace ceny díla: 
Cena bez DPH dle smlouvy o dílo a dodatku č. 1 1.971.900 Kč 
Cena víceprací bez DPH dle dodatku č. 2 smlouvy o dílo     20.800 Kč 
Celková cena bez DPH  1.992.700 Kč 
 
Změnové práce, které jsou předmětem dodatku č. 2, nemohou být technicky a ekonomicky odděleny 
od původní veřejné zakázky a jejich provedení je zcela nezbytné pro řádné dokončení a užívání díla. 
OI proto doporučuje Radě města schválení dodatku č. 2 ke smlouvě o dílo. 
 
Na tento projekt byla v roce 2018 podána žádost o dotaci, a to v rámci programu IROP, výzvy č. 24 ITI 
Infrastruktura pro vzdělávání (ZŠ) II (mimo Brno). Žádost byla přijata k financování. Celkové uznatelné 
výdaje činí 11.760.843,00 Kč, očekávaná dotace je ve výši 90%, tedy 10.584.758,70 Kč. 
 
V rámci projektu IROP „Vybudování odborných učeben na Základní škole Kuřim, Tyršova 1255“ byla 
dále v roce 2019 schválena žádost o změnu. Žádost se týkala změny dispozičního řešení v rámci 
školy a s tím souvisejícího prodloužení termínu realizace projektu do 30.09.2020. 
Předkládané změny nemají vliv na výši poskytované finanční podpory. 
 
Investiční akce „Vybudování odborných učeben na Základní škole Kuřim, Tyršova 1255“ je zařazena 
ve schváleném rozpočtu města pod ORJ 004, ORG 1394 000 000. Zastupitelstvo města dne 
21.01.2020 schválilo rozpočtovým opatřením č. 1 na tuto investiční akci pro rok 2020 částku 
11,2 mil. Kč. 
 
Přílohy: A - dodatek č. 2 
 
Přijaté usnesení: 330/2020 - RM s c h v a l u j e uzavření dodatku č. 2 ke Smlouvě o dílo 

č. 2020/D/0071 na veřejnou zakázku „ZŠ Kuřim, Tyršova 1255 – konektivita a IT“ 
se společností Data Protection Delivery Center, s. r. o., Rybkova 1016/31, 602 00 
Brno, IČ 03064247, kterým se navyšuje celková smluvní cena díla na 
2.411.167 Kč vč. DPH. 

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

20. Venkovní úpravy MŠ Komenského - Dodatek č. 1 
(Předkladatel: Ing. Petr Ondrášek, zpracovatel: Ing. Renata Havlová) 
 
V souvislosti s realizací akce žádá OI schválení dodatku č. 1 se smlouvě ze dne 15.04.2020 se 
společností PSVS-STRUKTURE, s. r. o., Lidická 700/19, 602 00 Brno, IČ 07794967. V průběhu 
stavby realizované na základě smlouvy s přílohou cenové nabídky vyvstaly potřeby víceprací, které 
nebyly obsaženy v původní nabídce. 
Změna související s tímto dodatkem spočívá v: 

odvoz vytěženého kameniva z podkladních vrstev na skládku 

z důvodu nebezpečí poškození kořenových systémů rostlin provádění velké části prací ručně 

upravení sklonu umělého jezírka vč. cestičky kolem 

z důvodu nevyhovujícího stavu zjištěnému po odkrytí konstrukcí bylo nutné obnovit přívod VO 

upravení prvku dřevěné brány, změna materiálu výplně za odolnější 

doplnění výplně v 3D plotu z důvodu bezpečnosti vč. opracování a povrchové úpravy 

upřesnění rozměru zábradlí, navýšení spotřeby materiálu 
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sanační práce po očištění zídky ve větším rozsahu. 

Celková hodnota zakázky: 
Revitalizace předprostoru MŠ Komenského 

 Původní cena dle Smlouvy bez DPH 1.363.524,72 Kč 

 Cena Dodatku č. 1 bez DPH 689.156,04 Kč 

 Cena celkem bez DPH 2.052.680,76 Kč 

 DPH 21 % celkem 431.062,96 Kč 

 Cena celkem včetně DPH 2.483.743,72 Kč 
Revitalizace zahrady MŠ Komenského – západní část 

 Původní cena dle Smlouvy bez DPH 1.193.913,38 Kč 

 Cena Dodatku č. 1 bez DPH 243.719,59 Kč 

 Cena celkem bez DPH 1.437.632,97 Kč 

 DPH 21 % celkem 301.902,92 Kč 

 Cena celkem včetně DPH 1.739.535,89 Kč 
 
Akce bude hrazena z investičního fondu školy. 
 
Přílohy: A - dodatek č. 1 
 
Přijaté usnesení: 331/2020 - RM s c h v a l u j e uzavření Dodatku č. 1 ke Smlouvě o dílo na 

zakázku „Venkovní úpravy MŠ Komenského“ se společností PSVS-STRUKTURE, 
s. r. o., Lidická 700/19, 602 00 Brno, IČ 07794967, který spočívá v navýšení ceny 
o 1.128.779,52 Kč vč. DPH. 

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

21. Žádost o souhlas s čerpáním fondu investic Základní školy Kuřim, Tyršova 
1255, okres Brno – venkov, příspěvkové organizace 
(Předkladatel: Ing. Petr Ondrášek, zpracovatel: Ing. Renata Havlová) 
 
Ředitelka Základní školy Kuřim, Tyršova 1255, okres Brno-venkov, příspěvkové organizace Mgr. Bc. 
Hana Kočevová požádala, dle § 31 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních 
rozpočtů, v platném znění, o schválení čerpání prostředků z fondu investic školy ve výši 372.813,75 
Kč (vizte příloha A). 
Jedná se o: 

financování spoluúčasti základní školy na dvou projektech přidělených ze Státního fondu životního 
prostředí (dále jen „SFŽP“) na rekonstrukci dvou školních zahrad v přírodním stylu, kdy SFŽP uhradí 
85 % a ZŠT 15 % ceny. 
 
Stav fondu investic Základní školy Kuřim, Tyršova 1255, okres Brno-venkov, příspěvkové organizace 
ke dni 30.06.2020 je 1.601.477,80 Kč. 
 
Přílohy: A - žádost s čerpáním FI 
 
Přijaté usnesení: 332/2020 - RM s o u h l a s í s čerpáním prostředků z fondu investic Základní 

školy Kuřim, Tyršova 1255, okres Brno – venkov, příspěvkové organizace, se 
sídlem Tyršova 1255/56, 664 34 Kuřim, IČ 49457888, a to ve výši 372.813,75 Kč 
dle žádosti. 

Hlasováno 
Pro: 4 (P. Ondrášek, J. Vlček, L. Ambrož, M. Vlk) Nepřítomen: 1 (D. Sukalovský). 
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22. Žádost o souhlas s čerpáním fondu investic Mateřské školy Kuřim, 
Zborovská 887, okres Brno – venkov, příspěvkové organizace 
(Předkladatel: Ing. Petr Ondrášek, zpracovatel: Ing. Renata Havlová) 
 
Ředitelka Mateřské školy Kuřim, Zborovská 887, okres Brno-venkov, příspěvkové organizace Mgr. 
Lenka Novotná požádala, dle § 31 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních 
rozpočtů, v platném znění, o schválení čerpání prostředků z fondu investic školy ve výši 1.733.149,51 
Kč na dofinancování nákladů na investiční akci „Venkovní úpravy MŠ Komenského“ (vizte příloha A). 
Předmětem investiční akce byla „Venkovní úpravy MŠ Komenského“, spočívající: 

výměna oplocení a vytvoření části nového oplocení,  

sanace stávající zídky a venkovního schodiště,  

vytvoření krytého prostoru před oběma vchody do mateřské školy,  

nové uspořádání pochozích ploch a zeleně včetně nového materiálu pochozích ploch, 

doplnění předprostoru a části zahrady novou drobnou i větší vzrostlou zelení a novým mobiliářem. 
Předpokládaná cena byla stanovena na 3.200.000,- Kč. 
Z důvodu víceprací spočívajících v: 

odvoz vytěženého kameniva z podkladních vrstev na skládku, 

z důvodu nebezpečí poškození kořenových systémů rostlin provádění velké části prací ručně, 

upravení sklonu umělého jezírka vč. cestičky kolem, 

z důvodu nevyhovujícího stavu zjištěnému po odkrytí konstrukcí bylo nutné obnovit přívod VO, 

upravení prvku dřevěné brány, změna materiálu výplně za odolnější, 

doplnění výplně v 3D plotu z důvodu bezpečnosti vč. opracování a povrchové úpravy, 

upřesnění rozměru zábradlí, navýšení spotřeby materiálu, 

sanační práce po očištění zídky ve větším rozsahu, 

oplocení. 
 
došlo k navýšení předpokládané ceny o 1.733.149,51 Kč. Proto žádám o souhlas s čerpáním fondu 
investic. 
Stav fondu investic Mateřské školy Kuřim, Zborovská 887, okres Brno-venkov, příspěvkové 
organizace ke dni 30.06.2020 je 4.875.839,82 Kč. 
 
Přílohy: A - žádost s čerpáním FI 
 
Přijaté usnesení: 333/2020 - RM s o u h l a s í s čerpáním prostředků z fondu investic Mateřské 

školy Kuřim, Zborovská 887, okres Brno – venkov, příspěvkové organizace, se 
sídlem Zborovská 887/5, 664 34 Kuřim, IČ 70988293, a to ve výši 1.733.149,51 
Kč na dofinancování víceprací dle žádosti. 

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

23. Oplocení pro MŠ Komenského 
(Předkladatel: Ing. Petr Ondrášek, zpracovatel: Ing. Renata Havlová) 
 
Název (předmět) zakázky: „Venkovní úpravy MŠ Komenského - oplocení“ 
Evidenční číslo v knize zakázek: IV-OI-2020-009  
Zajišťující odbor (ZO): OI 
 
Na základě výběrového řízení usnesením č. 91/2020 ze dne 11.03.2020 byla dne 15.04.2020 
uzavřena smlouva o dílo mezi Mateřskou školou Kuřim a společností PSVS-STRUKTURE, s. r. o., 
Lidická 700/19, 602 00 Brno, IČ 07794967 v ceně 3.094.500,10 Kč vč. DPH. Předmětem díla je 
revitalizace předprostoru MŠ Komenského - Kuřim, Komenského 1011 a části zahrady směrem do 
ulice. Při této příležitosti byly realizovány úpravy chodníku a zbudován prostor pro parkování u školky 
formou propustné zatravňovací dlažby, což nese také potřebu zbourání starého plotu a posun plotu do 
nové polohy a jeho protažení do ulice Komenského. 
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Z důvodu právě probíhajících stavebních úprav v daném místě OI navrhuje radě města v souladu 
s interní směrnicí Rady města Kuřimi č. S5/2019/RM pro zadávání veřejných zakázek malého rozsahu 
z roku 2019 čl. 9 Odlišné postupy, provést přímý výběr zhotovitele stavebních úprav rekonstrukce 
a přesunu oplocení u MŠ Komenského se společností PSVS-STRUKTURE, s. r. o. Cenová nabídka 
činí 499.479 Kč bez DPH (tj. 604.370 Kč vč. DPH). Nabídka je levnější o 147.640 Kč, než byla 
nabídková cena další poptávané firmy, která nacenila výkaz výměr. Cena byla projednávána také 
opakovaně na pondělním kontrolním dnu. TDI a OI provedli rozbor nabídky a srovnání rozpočtových 
položek cenového systému RTS a doporučují schválit. Jedná se o cenu v čase a místě obvyklou. Pro 
realizaci zakázky budou vyčleněny prostředky z fondu investic mateřské školy. 
 
Přílohy: A - rozšíření parkování - oplocení aktualizace  
 
Diskuse: 
P. Ondrášek – peníze na oplocení jsou vyčleněny z prostředků investic mateřské školy. 
 
Přijaté usnesení: 334/2020 - RM s c h v a l u j e pro akci „Venkovní úpravy MŠ Komenského - 

oplocení“ odlišný postup ve smyslu ustanovení čl. 9 směrnice S5/2019/RM 
Zadávání veřejných zakázek malého rozsahu na akci „Venkovní úpravy MŠ 
Komenského - oplocení“ a schvaluje uzavření smluvního vztahu se společností 
PSVS-STRUKTURE, s. r. o., Lidická 700/19, 602 00 Brno, IČ 07794967 v celkové 
hodnotě 604.370 Kč vč. DPH. 

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

24. Anna Červená – žádost o ubytování v objektu sociálního bydlení 
(Předkladatel: Mgr. Ing. Drago Sukalovský, zpracovatel: Bc. Jitka Chaloupková) 
 
Paní Anna Červená, trvale bytem xxxxxxxxxxxxxx, 664 34 Kuřim, žádá město Kuřim o poskytnutí 
ubytování v objektu sociálního bydlení na ul. Tišnovská č. p. 1182 v Kuřimi. 
Paní Červená byla v tomto objektu ubytovaná od 16.11.2016 do 30.04.2020, kdy se z objektu 
odstěhovala, s tím, že si našla jiné bydlení. Bydlení bohužel nevyšlo. V té době se také dostala do 
větších finančních problémů. Od května bydlí střídavě u známých, rodiny a jeden týden strávila pod 
stanem. Pobírá starobní důchod, vypomáhá v obchodě a také uklízí pro město Kuřim. V objektu 
sociálního bydlení jsou aktuálně oba pokoje zcela nevyužité. 
OSVP souhlasí s ubytováním paní Červené. 
Smlouva o ubytování bude uzavřena na dobu určitou do 31.01.2021 s možností prodloužení. 
OMP navrhuje jmenovanou ubytovat za 700 Kč/měs. bez DPH (poplatek za ubytování) plus úhrada za 
služby, která je stanovena níže uvedenými usneseními: 
 
228/2019 ze dne 15.05.2019 
Rada města schvaluje úhradu za ubytování v objektu sociálního bydlení na ul. Tišnovská č. p. 1182/66 
v Kuřimi s účinností od 01.06.2019 dle zápisu. 
 
Úhrada za služby dle výše uvedeného usnesení je stanovena následovně: 

úhrada za služby ve výši 3.300 Kč bez DPH v případě jedné samostatně ubytované osoby na pokoji, 

úhrada za služby ve výši 2.000 Kč bez DPH v případě dvou ubytovaných osob na pokoji. 
 
463/2011 ze dne 19.10.2011 
RM schvaluje výši úhrady za používání vlastního televizního přijímače a antény pro příjem televizního 
signálu v objektu sociálního bydlení na ul. Tišnovská č. p. 1182 v Kuřimi ve výši 235 Kč/měs. + DPH. 
 
Celková měsíční úhrada by činila v případě p. Červené 4.840 Kč vč. DPH. 
 
Přílohy: A - smlouva o ubytování 
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Přijaté usnesení: 335/2020 - RM s c h v a l u j e uzavření smlouvy o ubytování, jejímž předmětem 
je poskytnutí ubytování v místnosti č. 6 v objektu sociálního bydlení na ul. 
Tišnovská č. p. 1182 na pozemku parc. č. 2748 v obci a k. ú. Kuřim na dobu 
určitou do 31.01.2021, za cenu 700 Kč/měs. (poplatek za ubytování) + paušální 
úhrada za služby + DPH, s paní Annou Červenou, trvale bytem xxxxxxxxxxx 
xxxxxxxx, 664 34 Kuřim. 

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

25. Vyčlenění z drobných investic - „Venkovní úpravy MŠ Komenského - vpusť 
a schodiště“ 
(Předkladatel: Ing. Petr Ondrášek, zpracovatel: Ing. Renata Havlová) 
 
Na základě výběrového řízení usnesením č. 91/2020 ze dne 11.03.2020 byla dne 15.04.2020 
uzavřena smlouva o dílo mezi Mateřskou školou Kuřim a společností PSVS-STRUKTURE, s. r. o., 
Lidická 700/19, 602 00 Brno, IČ 07794967 v ceně 3.094.500,10 Kč vč. DPH. Předmětem díla je 
revitalizace předprostoru MŠ Komenského - Kuřim, Komenského 1011 a části zahrady směrem do 
ulice. Při této příležitosti byl zjištěn špatný stav vpusti pod spodní branou. 
 
Z důvodu právě probíhajících stavebních úprav v daném místě OI navrhuje radě města uzavření 
smluvního vztahu se společností PSVS-STRUKTURE, s. r. o., pro realizaci nové betonové štěrbinové 
pásové vpusti u dřevěné brány z důvodu zajištění její provozuschopnosti a snadnější údržby. 
 
Cenová nabídka činí 38.850 Kč bez DPH (tj. 47.008,50 Kč vč. DPH). Jedná se o cenu v čase a místě 
obvyklou. Pro realizaci zakázky žádáme o vyčlenění částky z ORG 1006 000 000 „Drobné investice“. 
Další zjištěnou závadou je špatný stav schodiště vstupů do školky. OI navrhuje radě města opravu 
s využitím cenové nabídky dle přílohy, která činí 56.170 Kč bez DPH (tj. 67.966 s DPH). Pro realizaci 
žádáme vyčlenění také z ORG 1006 000 000 „Drobné investice“. 
 
Přílohy: A - rozpočet 
 
Diskuse: 
P. Ondrášek - stahuje materiál z jednání. 
 
Návrh usnesení: RM s c h v a l u j e vyčlenění částky ve výši 47.008,50 Kč z ORG 1006 000 000 

„Drobné investice“ na akci „Venkovní úpravy MŠ Komenského - vpusť“ 
a vyčlenění částky ve výši 67.966 Kč z ORG 1006 000 000 „Drobné investice“ na 
akci „Venkovní úpravy MŠ Komenského - schodiště“. 

 
Návrh usnesení: RM s c h v a l u j e uzavření smluvního vztahu se společností PSVS-

STRUKTURE, s. r. o., Lidická 700/19, 602 00 Brno, IČ 07794967 v celkové 
hodnotě 114.974,50 Kč vč. DPH. 

O těchto usneseních nebylo hlasováno. 
 
 
 

26. Rozpočtové opatření č. 7 
(Předkladatel: Ing. Petr Ondrášek, zpracovatel: Ing. Aleš Varmužka) 
 
Pro posílení ORG 9054 (Wellness Kuřim) na servis a údržbu ve výši 400.000 Kč z důvodu generálky 
kogenerační jednotky a havárie výměníku převodem z rezervy. 
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Diskuse: 
P. Ondrášek - žádá radu města o schválení rozpočtového opatření a navýšení ORG 9054 (Wellness 
Kuřim) o částku 400.000 Kč - generální oprava kogenerační jednotky - předpokládali jsme, že finanční 
prostředky budou stačit, ale finance spotřebujeme a na další opravy by už nezbylo. 
 
Přijaté usnesení: 336/2020 - RM s c h v a l u j e rozpočtové opatření č. 7 dle zápisu. 
Hlasováno 
Pro: 4 (P. Ondrášek, J. Vlček, L. Ambrož, M. Vlk) Nepřítomen: 1 (D. Sukalovský). 
 
 
 
 
První místostarosta ukončil jednání RM v 16:17 hodin. 
 
 
 
 
 
 
Ing. Petr Ondrášek Ing. Jan Vlček, MSc. 
první místostarosta města místostarosta města 
 
 
 
 
 
 
 
Ověřovatel zápisu: Ing. Milan Vlk 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
V Kuřimi dne 07.08.2020 
 
Zapsala: Petra Glosová 
 
 
Materiály: 
1 Plnění usnesení Rady města Kuřimi ke dni 29.07.2020 
2 Sociální byty v bytovém domě v ul. Zahradní 1275/10, Kuřim – pověření vedoucí odboru 
 majetkoprávního k prodlužování nájemních smluv na dobu určitou 
3 Žádost o přidělení sociálního bytu v bytovém domě na ul. Zahradní 1275/10, Kuřim – 
 Jiří Davidík, Kuřim 
 3A - zápis pracovní skupiny 
 3B - vyjádření opatrovníka 
4 Žádost o přidělení sociálního bytu v bytovém domě na ul. Zahradní 1275/10, Kuřim – 
 Stanislava Strachová, Moravské Knínice 
 4A - zápis pracovní skupiny 
5 Tomáš Štancl, Křenov - smlouva o výpůjčce 
 5A - smlouva o výpůjčce NP - 841_10, 843_9 
6 PZ servis CZE, s.r.o., Praha – nájemní smlouva 
 6A - nájemní smlouva - PZ servis 
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7 Rekonstrukce střechy – bytový dům Tišnovská 892, 893, 1172, 1173, Kuřim 
 7A - rekonstrukce střechy - smlouva o dílo 
8 Nové vyhrazené parkovací místo pro ZTP 
 8A - koordinační situační výkres 
9 Kuřim, ul. Červenáčkova – studie odtokových poměrů 
10 Odkup prodloužení vodovodu „FAMILY PARK ZAHRÁDKY“, změna zhotovitele 
 10A - návrh kupní smlouvy 
11 Měření úsekové rychlosti – pronájem technologie 
 11A - návrh smlouvy na pronájem technologie MÚR 
12 Měření rychlosti vozidel – nákup SW 
 12A - návrh smlouvy na pořízení SW 
 12B - návrh smlouvy o technické podpoře SW 
13 Zpřístupnění štoly pod Zárubou 
14 Smlouva o zajištění školení a výcvik strážníků 
 14A - smlouva o proškolení s MP Brno 2020 
15 Smlouva o vykonání přezkoumání hospodaření obce 
 15A - smlouva audit Kuřim GTS Ekonom 
16 Výběrové řízení - Dodávka počítačových sestav III-KÚ-2020-001 
 16A - zpráva o posouzení a hodnocení nabídek 
 16B - pomocná tabulka hodnocení 
 16C - návrh kupní smlouvy 
17 Mimořádná odměna ředitelce Centra sociálních služeb Kuřim 
18 Nařízení města Kuřimi č. 3/2020 
 18A - nařízení města Kuřimi - zrušovací nařízení chodníky 
19 „ZŠ Kuřim, Tyršova 1255 – konektivita a IT“ – dodatek č. 2 
 19A – dodatek č. 2 IT 
20 Venkovní úpravy MŠ Komenského - Dodatek č. 1 
 20A – smlouva o dílo 
21 Žádost o souhlas s čerpáním fondu investic Základní školy Kuřim, Tyršova 1255, okres 
 Brno – venkov, příspěvkové organizace 
 21A - žádost s čerpáním FI 
22 Žádost o souhlas s čerpáním fondu investic Mateřské školy Kuřim, Zborovská 887, 
 okres Brno – venkov, příspěvkové organizace 
 22A - žádost s čerpáním FI 
23 Oplocení pro MŠ Komenského  
 23A - rozšíření parkování - oplocení aktualizace 
24 Anna Červená – žádost o ubytování v objektu sociálního bydlení 
 24A - smlouva o ubytování 
25 Vyčlenění z drobných investic - „Venkovní úpravy MŠ Komenského - vpusť 
 a schodiště“ 
 25A - rozpočet 
26 Rozpočtové opatření č. 7 


