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 14. schůze Rady města Kuřimi konané dne 11.05.2022
Obědy pro uprchlíky ubytované v budově č. p. 257
Obsah materiálu:

Důvodová zpráva

Materiál předkládá:

Mgr. Ing. Drago Sukalovský - starosta

Materiál zpracoval:

Alena Janoušková - referent - byty

Vedoucí odboru:

Mgr. Jana Viktorinová - vedoucí odboru

Důvodová zpráva:
Město Kuřim uzavřelo od 01.04.2022 se společností VPI III, s. r. o., se sídlem Štefánikova 110/41, 602
00 Brno, IČO 04867670, Smlouvu o výpůjčce budovy č. p. 257 v ul. Blanenská. V budově bude
poskytnuto nouzové přístřeší pro cca 150 uprchlíků z Ukrajiny. Město Kuřim hodlá zajistit těmto
osobám v případě zájmu stravování – obědy u společnosti Helan spol., s. r. o., se sídlem Blanenská
245, 664 34 Kuřim, IČO 47908670, a to přímo v jídelně společnosti. Cena oběda je ve dnech pondělí
– pátek stanovena dodavatelem na 85,80 Kč vč. DPH, cena oběda o víkendech a svátcích na 96,80
Kč vč. DPH. Cena o víkendu je vyšší z důvodu nemožnosti využívat jídelnu dodavatele, jídlo v boxech
dodá dodavatel přímo do budovy ubytovaných.
OMP předkládá radě města návrh smlouvy o poskytování stravovacích služeb.

Návrh na usnesení:
RM
schvaluje
uzavření Smlouvy o poskytování stravovacích služeb, jejímž předmětem je zajištění stravování –
obědů – osobám, kterým bylo poskytnuto nouzové přístřeší v budově č. p. 257 v ul. Blanenská,
od společnosti Helan spol., s. r. o., se sídlem Blanenská 245, 664 34 Kuřim, IČO 47908670, na
dobu neurčitou.
Termín plnění: 30.06.2022
Zodpovídá: Alena Janoušková - referent - byty
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