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 12. schůze Rady města Kuřimi konané dne 13.04.2022
Žádost o souhlas s čerpáním FI ZŠJ.
Obsah materiálu:

Důvodová zpráva
A - ZŠJ - žádost o souhlas s čerpáním FI, brány, doplatek, 6. 4. 2022
B - ZŠJ - vítězná cenová nabídka, brány, 6. 4. 2022

Materiál předkládá:

Ing. Petr Ondrášek - 1. místostarosta

Materiál zpracoval:

Mgr. Hana Němcová - referent - školství

Vedoucí odboru:

Ing. Karel Torn CSc. - tajemník

Důvodová zpráva:
Ředitel Základní školy, Kuřim, Jungmannova 813, okres Brno-venkov, příspěvkové organizace Mgr.
Richard Mach požádal, dle § 31 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních
rozpočtů, v platném znění, o souhlas s čerpáním prostředků z fondu investic školy ve výši 25.000 Kč
za účelem dofinancování investiční akce nákupu a montáže uzamykatelných bran, které budou
součástí oplocení areálu školního hřiště (viz příloha A).
Aby mohlo být vyhlášeno výběrové řízení na dodavatele, bylo třeba předběžně uvolnit
předpokládanou částku z fondu investic školy. Částka včetně DPH byla předběžně odhadnuta na
545.000,00 Kč. Uvolnění této částky bylo dne 16. 02. 2022 schváleno Radou města Kuřimi č. 04/2022
usnesením č. R/2022/066.
Po výběrovém řízení je skutečná cena zakázky včetně DPH 568.738,72 Kč (cenová nabídka
viz příloha B).
Z toho důvodu žádám radu města ještě o souhlas s čerpáním 25.000,00 Kč na dofinancování výše
uvedené investiční akce.
Stav fondu investic Základní školy, Kuřim, Jungmannova 813, okres Brno-venkov, příspěvkové
organizace ke dni 31. 03. 2022 je 3.556.592,17 Kč.

Návrh na usnesení:
RM
souhlasí

Vytvořeno 20.04.2022 15:06:00
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s čerpáním prostředků z fondu investic Základní školy, Kuřim, Jungmannova 813, okres Brno –
venkov, příspěvkové organizace, sídlo Jungmannova 813/5, 664 34 Kuřim, IČO 70988285 ve výši
25.000 Kč na dofinancování investiční akce nákupu a montáže uzamykatelných bran dle žádosti.
Termín plnění: 27.04.2022
Zodpovídá: Mgr. Hana Němcová - referent - školství

Vytvořeno 20.04.2022 15:06:00
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Základní škola, Kuřim, Jungmannova 813, okres Brno – venkov, příspěvková organizace
sídlo: Jungmannova 813/5, 664 34 Kuřim, IČ. 70988285, statutární orgán: Mgr. Richard Mach, telefon: +420 541 230 342,
+420 736 607 573, e-mail: mach@zskj.cz; rm.mach@gmail.com, č.ú.: 27-9326280277/0100, www.zskj.cz

Naše zn.: 472/2022/ZŠJUNGMANNOVA
Vyřizuje: Bc. Markéta Kováčiková
tel.: + 420 541 230 342, kl. 13
mob.: + 420 731 506 619
e-mail: kovacikova@zskj.cz
Datum: 06. 04. 2022

Rada města Kuřimi
Jungmannova 968/75
664 34 KUŘIM

Žádost o souhlas s čerpáním fondu investic.
Žádám Radu města Kuřimi o souhlas s čerpáním prostředků z fondu investic Základní školy, Kuřim, Jungmannova 813,
okres Brno – venkov, příspěvkové organizace, sídlo Jungmannova 813/5, 664 34 Kuřim, IČ 70988285 za účelem
dofinancování investiční akce nákupu a montáže uzamykatelných bran, které budou součástí oplocení areálu školního
hřiště.
Aby mohlo být vypsáno výběrové řízení na dodavatele, bylo třeba předběžně uvolnit částku z fondu investic školy.
Přesná částka v té době nebyla známa. Předběžně byla odhadnuta cena zakázky včetně montáže a DPH na 545.000,00
Kč. Uvolnění této předběžně odhadované částky z fondu investic bylo odsouhlaseno Radou města Kuřimi č. 04/2022
dne 16. 02. 2022 usnesením č. R/2022/066.
Po výběrovém řízení se ukázalo, že skutečná cena zakázky včetně DPH je 568.738,72 Kč.
Žádám tedy radu města o souhlas s čerpáním 25.000,00 Kč z fondu investic na dofinancování výše uvedené
investiční akce.
Stav fondu investic Základní školy, Kuřim, Jungmannova 813, okres Brno – venkov, příspěvkové organizace k 31. 03.
2022 je 3.556.592,17 Kč.

Děkuji za kladné vyřízení.

S pozdravem

Mgr. Richard Mach
ředitel školy

Příloha:
Vítězná cenová nabídka.

