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 28. schůze Rady města Kuřimi konané dne 10.11.2021
Studie a projekty – Regenerace školních hřišť při ZŠ Tyršova a ZŠ
Komenského
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:
Město Kuřim obdrželo žádost od vedení základní školy Tyršova o regeneraci školních hřišť v areálu
ZŠ Tyršova a ZŠ Komenského. Jedná se o:



posun polyuretanové dráhy při ZŠ Tyršova, kdy stávající dráha je v havarijním stavu (prorostlá
kořeny stromů) a slouží spíše jen jako hřiště pro děti z mateřské školy, nikoliv pro výuku
tělesné výchovy dětí základní školy a škola postrádá běžeckou dráhu.
doplnění školního hřiště při ZŠ Komenského, které spočívá v úpravě betonové plochy, jejíž
součástí bude nalajnování běžecké dráhy, hřiště pro míčové sporty a street basketbal, puntíky
pro nácvik tanců, 1 nový basketbalový koš pro street basketbal, mantinely s brankami pro
odraz míče a nové pískové doskočiště s polyuretanovou odrazovou dráhou.

Odbor investiční oslovil společnost Jansport projekt, s. r. o., IČO 06027504 o cenovou nabídku na
vypracování realizační dokumentace stavby v podrobnosti pro zadání a provedení stavby, tato činí
60.000 Kč bez DPH, tedy 72.600 Kč vč. DPH.
Z důvodu havarijního stavu atletické dráhy při ZŠ Tyršova a absence sportovišť při ZŠ Tyršova žádá
Odbor investiční o vyčlenění částky 72.600 Kč z ORG 1008000000 – Studie a projekty na vypracování
realizační dokumentace stavby v podrobnosti pro zadání a provedení stavby „Regenerace školních
hřišť při ZŠ Tyršova a ZŠ Komenského“.
Návrh na usnesení:
RM
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schvaluje
vyčlenění částky 72.600 Kč z ORG 1008000000 – Studie a projekty na realizační dokumentaci
stavby v podrobnosti pro zadání a provedení stavby „Regenerace školních hřišť při ZŠ Tyršova a
ZŠ Komenského“.
Termín plnění: 30.11.2021
Zodpovídá: Ing. Olga Hanáková - referent - investice
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