Poznámka: Zveřejněna je pouze upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu
zveřejňovaných osobních údajů podle nařízení Evropského parlamentu a rady (EU)
2016/679 , o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o
volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně
osobních údajů a aplikačních zákonů ČR).
Nejsou dotčena práva podle § 16 odst. 2 písm. e) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích
(obecní zřízení) oprávněných osob uvedených v § 16 a § 17 téhož zákona.
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Příspěvek do 13. schůze Rady města Kuřimi konané dne 02.06.2021
Drobné investice – Parkovací zábrany u ZŠ Jungmannova
Obsah materiálu:

Důvodová zpráva

Materiál předkládá:

Ing. Petr Ondrášek - 1. místostarosta

Materiál zpracoval:

Ing. Olga Hanáková - referent - investice

Vedoucí odboru:

Stanislav Bartoš - vedoucí odboru

Důvodová zpráva:
Název (předmět) zakázky:
Zajišťující odbor (ZO):

„Parkovací zábrany u ZŠ Jungmannova“
Odbor investiční (dále jen OI)

V rámci investiční akce „Město Kuřim – ZŠ Kuřim – vybudování nových výukových kapacit – III. etapa“
bylo v roce 2019 vybodováno nové parkoviště pro veřejnost. Z důvodu parkování aut v těsné blízkosti
plotu sousedního domu a porušování rostoucího keře podél stání, bylo město požádáno o doplnění
parkovacích dorazů, které by zabránily najíždění aut až k obrubníkům.
Z výše uvedených důvodů OI požaduje doplnit horní polovinu parkoviště, 9 parkovacích stání, o
parkovací zábrany pod kola délky 1,9 m výšky 15 cm.
Předpokládané náklady na dodání a uložení parkovacích zábran předběžně činí 26.000 Kč včetně
DPH. OI navrhuje výše uvedené náklady hradit z rozpočtu ORG 1006000000 - Drobné investice.

Návrh na usnesení:
RM
schvaluje
vyčlenění částky 27.000 Kč z ORG 1006000000 - Drobné investice na instalaci parkovacích
zábran na parkovací plochu u ZŠ Jungmannova.
Termín plnění: 30.07.2021
Zodpovídá: Ing. Olga Hanáková - referent - investice
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