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 27. schůze Rady města Kuřimi konané dne 27.10.2021
Memorandum o spolupráci s obcí Moravské Knínice na projektu
nízkoprahového centra „Klub Čas Kuřim"
Obsah materiálu:

Důvodová zpráva

Materiál předkládá:

Mgr. Ing. Drago Sukalovský - starosta

Materiál zpracoval:

Jaroslava Hédlová

Vedoucí odboru:

Stanislav Bartoš - vedoucí odboru

Důvodová zpráva:
Zastupitelstvo města schválilo Usnesením č. 1103/2020 z 19.11.2020 dokument 6. komunitní plán
sociálních služeb a souvisejících aktivit správního obvodu obce s rozšířenou působností Kuřim pro
období 2021 - 2023.
Součástí komunitního plánu je vybudování nízkoprahového centra (centra volného času dětí a
mládeže), které bude provozovat Diecézní charita Brno, se sídlem tř. Kpt. Jaroše 1928/9, 602 00
Brno, IČO 44990260, organizační jednotka: Oblastní charita Tišnov, se sídlem: Ráboňova 116, 666
01 Tišnov. Toto centrum bude v provozu od ledna 2022 na ulici Jungmannova 950, Kuřim.
Ve věci spolupráce byla oslovena obec Moravské Knínice. Partnerství bude založeno na dostupnosti
ambulantních služeb nízkoprahového centra a rozšíření terénních služeb pro děti a mládež do
Moravských Knínic. Mezi obcemi bude probíhat spolupráce sociálních odborů, dále budou dle
domluvy se školou realizovány například preventivní programy pro 4. a 5. třídu.
V této souvislosti navrhuje odbor investiční uzavřít s obcí Moravské Knínice Memorandum o
spolupráci na projektu "Klub Čas Kuřim", který bude zřízen v části budovy Domu sociálních služeb na
ulici Jungmannova 950 v Kuřimi. Memorandum navrhujeme uzavřít na dobu platnosti 6. komunitního
plánu, tj. do 31.12.2023.

Návrh na usnesení:

Vytvořeno 27.12.2021 14:18:16

1

RM
schvaluje
uzavření Memoranda o vzájemné spolupráci na projektu nízkoprahového centra "Klub Čas Kuřim"
s obcí Moravské Knínice, IČO 00488216, ve věci rozšíření služeb nízkoprahového centra "Klub
Čas Kuřim" na území obce Moravské Knínice.
Termín plnění: 29.10.2021
Zodpovídá: Jaroslava Hédlová
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