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 3. schůze Rady města Kuřimi konané dne 02.02.2022
Žádost o souhlas s čerpáním fondu investic MŠZ.
Obsah materiálu:

Důvodová zpráva
A - MŠZ - žádost o souhlas s čerpáním FI - zahrada Kom. II. etapa, 24. 1.
2022

Materiál předkládá:

Ing. Petr Ondrášek - 1. místostarosta

Materiál zpracoval:

Mgr. Hana Němcová - referent - školství

Vedoucí odboru:

Ing. Karel Torn CSc. - tajemník

Důvodová zpráva:
Ředitelka Mateřské školy Kuřim, Zborovská 887, okres Brno-venkov, příspěvkové organizace Mgr.
Lenka Novotná požádala, dle § 31 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních
rozpočtů, v platném znění, o schválení čerpání prostředků z fondu investic školy ve výši 2.220.000 Kč
na spolufinancování nákladů investiční akce „Revitalizace zahrady MŠ Komenského“ (viz příloha A).
Investiční akce je spolufinancována městem Kuřim a mateřskou školou. Vysoutěžená cena je
6.283.623,11 Kč, ze které 4.100.000 Kč poskytuje město Kuřim a 2.220.000,Kč mateřská škola
z fondu investic.
Předmětem investiční akce je revitalizace východní části zahrady mateřské školy na ulici Komenského
1011/28 se zaměřením na učení, práci a hru dětí v prostředí přírodní zahrady a bude navazovat na již
zrealizovanou revitalizaci západní části zahrady, která je určena ke sportovnímu vyžití.
Revitalizace bude spočívat v odstranění nevhodných herních prvků, pryžových dopadových ploch,
stávajících zpevněných ploch, doplnění nových herních prvků a mobiliáře, zbudování dřevěného
přístřešku, zahradního domku a asfaltobetonové dráhy pro koloběžky a odrážedla. Dále budou nově
uspořádány pochozí plochy, vysázena nová zeleň a zrekultivován travní porost. Stávající vzrostlá
zeleň zůstane zachována. Součástí revitalizace bude i umístění nerezového pítka pro děti a mlhoviště,
které budou napojeny na vnitřní vodovod v budově školy.
V rámci doplnění herních prvků a mobiliáře budou v zahradě umístěny zejména kompostéry, sedátka,
lavičky, hmyzí hotel, meteobudka, ptačí budka, zemní trampolína, pamětní deska, pískoviště, různé
druhy záhonů, odpadkové koše, houpačka, pružinové houpadlo, solární sušička, lanová pyramida s
dopadovou plochou, síť na lezení, dřevěný informační panel a venkovní kuchyňka.
Stav fondu investic Mateřské školy Kuřim, Zborovská 887, okres Brno-venkov, příspěvkové
organizace ke dni 24.01.2022 je 2.956.000,00 Kč.
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Návrh na usnesení:
RM
souhlasí
s čerpáním prostředků z fondu investic Mateřské školy Kuřim, Zborovská 887, okres Brno –
venkov, příspěvkové organizace, se sídlem Zborovská 887/5, 664 34 Kuřim, IČO 70988293 ve
výši 2.220.000 Kč na spolufinancování investiční akce „Revitalizace zahrady MŠ Komenského“
dle žádosti.
Termín plnění: 31.12.2022
Zodpovídá: Mgr. Hana Němcová - referent - školství
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Mateřská škola Kuřim, Zborovská 887, okres Brno-venkov, příspěvková organizace
sídlo: Zborovská 887/5, 664 34 Kuřim, IČ: 70988293, statutární orgán: Mgr. Lenka Novotná, tel.: 541 230 368,
606 305 352, e-mail: novotna@mskurim, web: www.mskurim.cz, č. účtu: 27-7487100207/0100

Váš dopis zn.:
ze dne:
Naše zn.: 1/2022
Vyřizuje: Mgr. Lenka Novotná
tel.: + 420 541 230 368
mob.: + 420 606 305 352
e-mail: novotna@mskurim.cz
Datum: 24. 01. 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 fondu investic Mateřské školy Kuřim, Zborovská 887,
okres Brno-venkov, příspěvkové organizace, sídlo Zborovská 887/5, 664 34 Kuřim, IČ 70988293, ve
výši 2.220.000,- Kč za účelem financování investiční akce s názvem „Revitalizace zahrady MŠ
Komenského“.
Předmětem investiční akce bude revitalizace východní části zahrady mateřské školy na ulici
Komenského 1011/28, která bude zaměřena na učení, práci a hru dětí v prostředí přírodní zahrady a
bude navazovat na již zrealizovanou revitalizaci západní části zahrady, která je určena ke sportovnímu
vyžití.
Revitalizace bude spočívat v odstranění nevhodných herních prvků, pryžových dopadových ploch,
stávajících zpevněných ploch, doplnění nových herních prvků a mobiliáře, zbudování dřevěného
přístřešku, zahradního domku a asfaltobetonové dráhy pro koloběžky a odrážedla. Dále budou nově
uspořádány pochozí plochy, vysázena nová zeleň a zrekultivován travní porost. Stávající vzrostlá zeleň
zůstane zachována. Součástí revitalizace bude i umístění nerezového pítka pro děti a mlhoviště, které
budou napojeny na vnitřní vodovod v budově školy.
V rámci doplnění herních prvků a mobiliáře budou v zahradě umístěny zejména kompostéry, sedátka,
lavičky, hmyzí hotel, meteobudka, ptačí budka, zemní trampolína, pamětní deska, pískoviště, různé
druhy záhonů, odpadkové koše, houpačka, pružinové houpadlo, solární sušička, lanová pyramida s
dopadovou plochou, síť na lezení, dřevěný informační panel a venkovní kuchyňka
Celkem žádám o uvolnění prostředků z FI ve výši 2.220.000,- Kč.
Stav fondu investic Mateřské školy Kuřim, Zborovská 887, okres Brno-venkov, příspěvkové organizace
ke dni 24. 01. 2022 je 2.956.000,00 Kč.

Děkuji za kladné vyřízení žádosti.

S pozdravem

Mgr. Lenka Novotná
ředitelka školy

