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Z á p i s 
 

ze schůze Rady města Kuřimi č. 18/2017 konané dne 26. 5. 2017 
 
Přítomni: 
Mgr. Ing. Drago Sukalovský – starosta 

PaedDr. David Holman - místostarosta, Mgr. Ladislav Ambrož, Ing. Petr Ondrášek – členové rady 

města. 
 
 
Ing. Karel Torn, CSc. – tajemník úřadu. 
 
 
Omluven: Bc. Jan Vlček, MSc. 
 
 
Ověřovatel zápisu: Ing. Petr Ondrášek. 
 
 
Starosta zahájil zasedání RM v 11:10 hodin, úvodem byli přítomni 4 členové RM, tedy nadpoloviční 
většina. RM je usnášeníschopná. 
 
 
 
Program: 
 

1 Provozní řád Sportovně – rekreačního hřiště Díly za sv. Jánem 

1/1 Provozní řád Sportovně – rekreačního hřiště Díly za sv. Jánem 

2 Poskytnutí daru 

3 Výzva k podání nabídky na zakázku města Kuřimi Programová náplň informačního 
kanálu TKR Kuřim 

4 Různé 

 
 
 

1. Provozní řád Sportovně – rekreačního hřiště Díly za sv. Jánem 
(Předkladatel: PaedDr. David Holman, zpracovatel: PaedDr. David Holman) 
 
Po projednání zkušeností s dosavadním provozem hřiště s jeho správcem Stanislavem Kadlecem 
a vedoucím Sportovního areálu Kuřim, organizační složky města, Davidem Břenkem, předkládám 
návrh nového znění, které se liší kromě drobnějších formálních úprav ve dvou významnějších bodech: 

1) Mění se provozní doba  
Nyní stanovená provozní doba totiž poněkud popírá smysl investice do osvětlení hřiště 
a neodpovídá ani poptávce uživatelů. Návrh na prodloužení od 8:30 do 22:00 (každý den) je 
v plném souladu se zákonem a obecně závaznou vyhláškou města č. 1/2017, o nočním klidu. 

2) Některá závazná ustanovení se mění na doporučení 
Některá ustanovení současného provozního řádu mají povahu doporučení, přesto jsou 
součástí závazných bodů řádu. Jsou z logiky věci nevymahatelná (např. „Mezi cviky 
odpočívejte dle pocitu únavy - minimálně 1 min….“). 

 
Přílohy: A - provozní řád hřiště Díly - návrh 
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Přijaté usnesení: 269/2017 - RM ruší provozní řád hřiště "Sportovně rekreační plocha Díly za Sv. 
Jánem" schválený usnesením RM č. 585/2014 ze dne 5. 11. 2014. 

Hlasováno 
Pro: 4 (D. Sukalovský, D. Holman, L. Ambrož, P. Ondrášek) Nepřítomen: 1 (J. Vlček). 
 
 
 

1/1. Provozní řád Sportovně – rekreačního hřiště Díly za sv. Jánem 
(Předkladatel: PaedDr. David Holman, zpracovatel: PaedDr. David Holman) 
 
Přijaté usnesení: 270/2017 - RM schvaluje provozní řád pro sportovně-rekreační hřiště Díly za sv. 

Jánem dle přílohy. 
Hlasováno 
Pro: 4 (D. Sukalovský, D. Holman, L. Ambrož, P. Ondrášek) Nepřítomen: 1 (J. Vlček). 
 
 
 

2. Poskytnutí daru 
(Předkladatel: PaedDr. David Holman, zpracovatel: PaedDr. David Holman) 
 
Začátkem června odstartuje jubilejní 15. ročník soutěže „Otevřeno /Zavřeno“, která na základě 
konkrétních zkušeností občanů hodnotí otevřenost úřadů a institucí veřejné správy, motivuje občany 
i úřady a poskytuje důležitý přehled dění v oblasti transparentnosti (více informací na 
www.otevrenozavreno.cz <http://otevrenaspolecnost.us3.list-
manage2.com/track/click?u=855816d5381aab5ece4bdfb68&id=2eff619d95&e=ddbac69323>). 
Pořádající, obecně prospěšná společnost Otevřená společnost se obrací na veřejnost s prosbou 
o podporu této soutěže. Město Kuřim patří k předním podporovatelům myšlenky otevřenosti radnic 
a veřejné správy obecně. Proto vzhledem k tomu, že se koná jubilejní 15. ročník této soutěže 
a pořadatelé mají finanční problémy se zajištěním tohoto ročníku, navrhuji poskytnutí daru ve výši 
15.000 Kč. Finanční prostředky budou využity na zajištění organizace soutěže. 
 
Přijaté usnesení: 271/2017 - RM schvaluje poskytnutí daru ve výši 15.000 Kč společnosti Otevřená 

společnost, o.p.s., Prokopova 197/9, Praha 3, Žižkov, IČ 25737431. 
Hlasováno 
Pro: 4 (D. Sukalovský, D. Holman, L. Ambrož, P. Ondrášek) Nepřítomen: 1 (J. Vlček). 
 
 
 

3. Výzva k podání nabídky na zakázku města Kuřimi Programová 
náplň informačního kanálu TKR Kuřim 
(Předkladatel: Mgr. Ing. Drago Sukalovský, zpracovatel: Mgr. Ing. Drago Sukalovský) 
 
Vzhledem k vypršení platnosti smlouvy s dosavadním dodavatelem programové náplně informačního 
kanálu TKR Kuřim (zpravodajství a záznam z jednání Zastupitelstva města Kuřimi) je nutno vypsat 
výběrové řízení na dodavatele této služby. Návrh znění výzvy je v příloze č. 1, návrh členů 
a náhradníků výběrové komise a komise pro otevírání obálek je v příloze č. 2. 
 
Přílohy: A - výzva infokanál 2017 

B - návrh členů a náhradníků komise 
 
Diskuse: 
P. Ondrášek – navrhuje dát do komise zástupce za město Kuřim. Navrhuje tajemníka úřadu K. Torna. 
D. Holman – jako náhradník za S. Šmahelovou bude L. Ambrož. 
 
Přijaté usnesení: 272/2017 - RM schvaluje zahájení zadávacího řízení na výběr dodavatele 

Programová náplň informačního kanálu TKR Kuřim, schvaluje znění výzvy 
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k podání nabídky dle přílohy a jmenuje členy a náhradníky hodnoticí komise podle 
návrhu se změnou. 

Hlasováno 
Pro: 4 (D. Sukalovský, D. Holman, L. Ambrož, P. Ondrášek) Nepřítomen: 1 (J. Vlček). 
 
 
 
 
 
Starosta ukončil jednání RM v 11:20 hod. 
 
 
 
 
 
 
 
Mgr. Ing. Drago Sukalovský PaedDr. David Holman 
starosta města místostarosta města 
 
 
 
 
 
 
Ověřovatel zápisu: Ing. Petr Ondrášek 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
V Kuřimi dne 26. 5. 2017 
 
 
Zapsala: Petra Glosová 
 
 
 
Materiály: 
1 Provozní řád Sportovně – rekreačního hřiště Díly za sv. Jánem 
 1A - provozní řád hřiště Díly - návrh 
1/1 Provozní řád Sportovně – rekreačního hřiště Díly za sv. Jánem 
2 Poskytnutí daru 
3 Výzva k podání nabídky na zakázku města Kuřimi Programová náplň informačního 

kanálu TKR Kuřim 
 3A - výzva infokanál 2017 
 3B - návrh členů a náhradníků komise 


