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Z á p i s 
 

ze schůze Rady města Kuřimi č. 30/2014 konané dne 26. 08. 2014 
 
Přítomni: 
Mgr. Ing. Drago Sukalovský – starosta, Jiří Filip Koláček, MBA – 1. místostarosta, Ing. Oldřich 
Štarha – místostarosta, Zdeněk Kříž – člen rady města. 
 
Mgr. Alena Zimmermannová – tajemnice úřadu. 
 
 
Omluven: PaedDr. David Holman – člen rady města. 
 
 
Ověřovatel: Zdeněk Kříž 
 
 
Starosta zahájil zasedání RM v 22,34 hodin, úvodem byli přítomni 4 členové RM, tedy nadpoloviční 
většina. RM je usnášeníschopná. 
 
 
Program: 
 

1 Dodatek smlouvy k projektu "Protierozní zatravněné pásy s doprovodnou výsadbou 
zeleně 

2 Smlouva o poskytnutí podpory z Operačního programu životní prostředí na akci 
„Revitalizace zeleně v Kuřimi“ 

 
 
 

1. Dodatek smlouvy k projektu "Protierozní zatravněné pásy 
s doprovodnou výsadbou zeleně 
 
Město Kuřim podepsalo dne 23. 5. 2014 se společností Kavyl, spol. s r.o., Mohelno 563, 675 75 
Mohelno, IČ 49975358 smlouvu na zhotovení jednoho z revitalizačních projektů za rybníkem Srpkem 
s názvem: „Protierozní zatravněné pásy s výsadbou doprovodné zeleně“ v celkové hodnotě 280.427 
Kč (včetně DPH). Podle pokynů poskytovatele dotace z Operačního programu životní prostředí 
musíme čerpat finanční prostředky alokované pro Českou republiku ještě v letošním roce (jinak s námi 
nebudou pokračovat v administraci tohoto projektu a přijdeme o dotaci). Firma Kavyl nám vyšla vstříc 
s upraveným harmonogramem práce, kdy část prací už bude hotova v letošním roce, a my budeme 
moci přijmout faktury za odevzdanou práci. Proto předkládáme ke schválení dodatek smlouvy č. 1, 
který mění článek 3 a přílohu smlouvy o harmonogramu prací. Ostatní části smlouvy zůstávají beze 
změn. 
 
Přílohy: A - dodatek  č. 1 smlouvy 2014D0034 
 
Přijaté usnesení: 447/2014 - RM souhlasí s uzavření dodatku č. 1 ke smlouvě č. 2014/D/0034 na 

zhotovení díla „Protierozní zatravněné pásy s výsadbou doprovodné zeleně“. 
Hlasováno 
Pro: 4 (D. Sukalovský, O. Štarha, J. F. Koláček, Z. Kříž) Nehlasoval: 1 (D. Holman). 
 
 
 
 
 
 



 
 

2 

 

2. Smlouva o poskytnutí podpory z Operačního programu životní 
prostředí na akci „Revitalizace zeleně v Kuřimi“ 
 
Dnes tj. 26. 8. 214 přišla Smlouva na podporu projektu akceptačního čísla 13149496 „Revitalizace 
zeleně v Kuřimi“. Jedná se o projekt, který se v letošním roce realizuje na veřejné zeleni na pozemcích 
města (zahrnuto je 11,260 ha plochy, ošetřováno 94 dřevin a vysazováno 1 608 ks nových dřevin), 
jenž jsme přihlásili k podpoře o dotaci v roce 2012, a pro který jsme dostali příslib v roce 2013. Jelikož 
již máme vyfakturované práce na tomto projektu, doporučuje zajišťující odbor přijetí této smlouvy pro 
získání dotačních prostředků v co nejkratší době. Z uznatelných nákladů 1.022.956 Kč se do 
městského rozpočtu vrátí 75%, tj. 767.217 Kč. 
 
Přílohy: A - smlouva 

B - rozhodnutí o dotaci a podmínky1 
B - rozhodnutí o dotaci a podmínky2 
B - rozhodnutí o dotaci a podmínky3 

 
Přijaté usnesení: 448/2014 - RM souhlasí s uzavřením smlouvy o poskytnutí dotace z Operačního 

programu životní prostředí pro projekt „Revitalizace zeleně v Kuřimi“ s uznatelnými 
náklady ve výši 1.022.956 Kč a s výší podpory 75 % z těchto nákladů. 

Hlasováno 
Pro: 4 (D. Sukalovský, O. Štarha, J. F. Koláček, Z. Kříž) Nehlasoval: 1 (D. Holman). 
 
 
 
Starosta ukončil jednání RM v 22,42 hodin. 
 
 
 
 
 
 
Mgr. Ing. Drago Sukalovský Jiří Filip Koláček, MBA 
starosta města 1. místostarosta města 
 
 
 
 
 
Ověřovatel zápisu: Zdeněk Kříž 
 
 
 
V Kuřimi dne 26. 8. 2014 
 
Zapsala: Petra Glosová 
 
 
 
Materiály: 
1 Dodatek smlouvy k projektu "Protierozní zatravněné pásy s doprovodnou výsadbou 

zeleně 
  1A - dodatek  č. 1 smlouvy 2014D0034 
2 Smlouva o poskytnutí podpory z Operačního programu životní prostředí na akci 

„Revitalizace zeleně v Kuřimi“ 
  2A - smlouva 
  2B - rozhodnutí o dotaci a podmínky1 
  2B - rozhodnutí o dotaci a podmínky2 
  2B - rozhodnutí o dotaci a podmínky3 


