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Z á p i s 
 

ze schůze Rady města Kuřimi č. 24/2014 konané dne 24.07.2014 
 
Přítomni: 
Mgr. Ing. Drago Sukalovský – starosta, Ing. Oldřich Štarha – místostarosta, PaedDr. David Holman 
– člen rady města. 
 
Mgr. Alena Zimmermannová – tajemnice městského úřadu. 
 
 
Omluven: Jiří Filip Koláček, MBA – 1. místostarosta, Zdeněk Kříž – člen rady. 
 
 
Starosta zahájil zasedání RM v 8,05 hodin, byli přítomni 3 členové RM, tedy nadpoloviční většina. 
RM je usnášeníschopná. 
 
 
Program: 
  

1 Smlouva o vytvoření díla 

2 Dodávka a montáž tribuny na stadion Kuřim 

 
 
 

1. Smlouva o vytvoření díla 
 
Radě města Kuřimi je předkládána smlouva o vytvoření díla na moderování veřejného projednání 
územního plánu města Kuřimi, které se koná dne 24. 7. 2014 v Kulturním domě v Kuřimi. Přizvání 
zkušeného moderátora bylo doporučeno zpracovatelem územního plánu. 
Smluvní odměna činí xxxxx Kč a bude uhrazena z ORG 9019 - územní plán. 
 
Přílohy: A - smlouva 
 
Přijaté usnesení: 386/2014 - RM souhlasí s uzavřením smlouvy o vytvoření díla na moderování 

veřejného projednání územního plánu města Kuřimi s Michalem Chylíkem, 
xxxxxxxxxxxxx Bílovice nad Svitavou. 

Hlasováno 
Pro: 3 (D. Sukalovský, O. Štarha, D. Holman)  Nehlasovali: 2 (J. F. Koláček, Z. Kříž). 
 
 
 

2. Dodávka a montáž tribuny na stadion Kuřim 
 
V souladu s dlouhodobým záměrem umístění divácké tribuny na stadion přicházíme s řešením, které 
bylo konzultováno s představiteli FC Kuřim a je považováno za přiměřené potřebám i momentálním 
možnostem města. 
 
Mobilní tribuna se zastřešením má v areálu 2 varianty umístění, které se v současné době prověřují. 
V obou případech jde ale o stejné konstrukční řešení. Předpokládaná cena dodávky je do 200.000 Kč 
+ DPH a lze ji hradit z ORG Drobné investice. 
 
OI doporučuje radě města schválit zahájení zadávacího řízení na výběr dodavatele výše uvedené 
zakázky malého rozsahu na dodávky v souladu s vnitřní směrnicí Rady města Kuřimi č. 1/2009/RM, 
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o zakázkách města, dále doporučuje schválit znění výzvy k podání nabídky a návrh členů hodnotící 
komise. 
 
Návrh členů hodnotící komise:   Návrh náhradníků hodnotící komise: 
1. Ing. Oldřich Štarha    1. Mgr. Ing. Drago Sukalovský 
2. Ing. Rostislav Hanák    2. Ing. Petr Němec 
3. Stanislav Bartoš    3. Ing. Dagmar Ševčíková 
4. David Břenek    4. Tomáš Kovanda 
5. Jiří Svoboda     5. Ivo Peřina 
Zapisovatel: Silvie Peřinová 
 
Přílohy: A - výzva k podání nabídky 
 
Diskuse: 
D. Sukalovský – upozorňuje, že musí být územní rozhodnutí. 
D. Holman – umístění má varianty. Obě vyžadují územní rozhodnutí. Varianta ze strany od ul. 
U Stadionu je výrazně komplikovanější. Volba varianty umístění nevylučuje zahájení soutěže na 
dodávku modulové mobilní tribuny. 
A. Zimmermannová – navrhuje nyní neschvalovat a nechat k prostudování do další řádné rady města. 
D. Holman – s tím souhlasí, chtěl jen ověřit, zda má cenu pokračovat v přípravě. Stahuje materiál 
z jednání a předloží na řádném zasedání. 
 
Návrh usnesení: RM schvaluje zahájení zadávacího řízení na výběr zhotovitele veřejné zakázky na 

dodávku „Dodávka a montáž tribuny na stadion Kuřim“, dále schvaluje znění 
výzvy k podání nabídky a jmenuje členy a náhradníky hodnotící komise ve složení 
podle návrhu. 

 
 
 
Starosta ukončil jednání RM v 8,21 hod. 
 
 
 
 
 
 
Mgr. Ing. Drago Sukalovský Ing. Oldřich Štarha 
starosta města místostarosta města 
 
 
 
 
 
Ověřovatel zápisu: PaedDr. David Holman 
 
 
 
V Kuřimi dne 24. 7. 2014 
 
 
Zapsala: Petra Glosová 
 
Materiály: 
1 Smlouva o vytvoření díla 
  1A - smlouva 
2 Dodávka a montáž tribuny na stadion Kuřim 
  2A - výzva k podání nabídky 


