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Z á p i s   č í s l o  17/2012 
 

ze schůze Rady města Kuřimi konané dne 13. 6. 2012 v zasedací místnosti MěÚ 
Kuřim 

 
Přítomni: Ing. Drago Sukalovský  starosta 

Jiří Koláček    1. místostarosta 
Ing. Oldřich Štarha  místostarosta 
PaedDr. David Holman  člen rady 

 
  Mgr. Alena Zimmermannová tajemnice MěÚ 
 
Omluven: Zdeněk Kříž  
 
Ověřovatel zápisu: Ing. Oldřich Štarha 
 
 
Starosta zahájil jednání v 18,07 hodin, na zahájení jednání byli přítomni 3 členové RM. 
RM je usnášeníschopná. 
PaedDr. D. Holman se dostavil v průběhu jednání. 
 
 
Program jednání: 
 

1.  Reorganizace Městského úřadu Kuřim 
 

2.  Programová náplň informačního kanálu TKR Kuřim 
 

3.  Smlouva o výpůjčce Měst Kuřim x SŽDC 
 

4.  Výběrové řízení „Oprava povrchů místních komunikací v Kuřimi v roce 2012“ 
Název (předmět) zakázky: „Oprava povrchů místních komunikací v Kuřimi v roce 
2012“ 

 
5.  Žádost o sponzorský dar pro dětský diagnostický ústav Olomouc – Svatý Kopeček 

 
6. Žádost o finanční příspěvek na materiální zabezpečení účasti kolektivu dorostenců 

SDH Kuřim na mistroství ČR v požárním sportu ve dnech 6. až 8. 7. 2012 v Sokolově 
 

7.  Program prevence kriminality města Kuřimi pro roky 2012 - 2014 
 
 8. Projektová příprava Společenského a kulturního centra v Kuřimi 
 

9.  Urbanistická studie Náměstí Osvobození v Kuřimi 
 

10. Různé 
 
 
 
6. Žádost o finanční příspěvek na materiální zabezpečení účasti 
kolektivu dorostenců SDH Kuřim na mistroství ČR v požárním 
sportu ve dnech 6. až 8. 7. 2012 v Sokolově 
(Příloha č. 6, 6A, předkládá Ing. D. Sukalovský, zpracovala P. Glosová) 
 
Dne 12. 6. 2012 byla doručena žádost o finanční příspěvek na materiální zabezpečení účasti kolektivu 
dorostenců SDH Kuřim na mistrovství ČR v požárním sportu ve dnech 6. až 8. 7. 2012 v Sokolově. 
Vzhledem k tomu, by rádi kolektiv dovybavili odpovídajícím sportovním vybavením, aby dobře 
reprezentovali SDH, město Kuřim i JmK. 
Náklady na toto dovybavení pokryjí částečně z pokladny sboru, částečně ze sponzorských darů 
a dovolují si požádat i o příspěvek Radu města Kuřimi ve výši 5.000,- Kč. 
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Příloha: žádost 
 
Přijaté usnesení: 313/2012 - RM souhlasí s poskytnutím dotace ve výši 5.000,- Kč na sportovní 

dovybavení kolektivu dorostenců SDH Kuřim, Zahradní 236, 664 34 Kuřim, 
IČ 65265696, na mistrovství ČR v požárním sportu ve dnech 6. – 8. 7. 2012 
v Sokolově. 

Hlasováno: pro 3, nepřítomni 2 (Z. Kříž, PaedDr. D. Holman). 
 
 
 
7. Program prevence kriminality města Kuřimi pro roky 2012 - 2014 
(Příloha č. 7, 7A, předkládá Ing. D. Sukalovský, zpracoval Mgr. R. Novák, DiS.) 
 
Město Kuřim v letošním roce předkládá žádost na investiční dotaci financovanou Ministerstvem vnitra 
ČR v rámci Programu prevence kriminality v roce 2012. Program přispívá na projekty zaměřené na 
sociální a situační prevenci a na informování občanů o možnostech ochrany před trestnou činností. 
Město Kuřim žádá o dotaci na projekt Osvětlení cesty od přestupního uzlu IDS do ZŠ, MŠ a ZUŠ 
(jedná o osvětlení železničního mostu na ulici Nerudova včetně blízkého okolí – projekt Bezpečná 
cesta do školy). Cílem tohoto projektu je především potlačení trestných činů krádeže, omezení 
kriminality mládeže, trestných činů poškozování cizí věci a sprejerství. Celkové náklady projektu jsou 
vyčísleny na cca 490 000,- Kč. Minimální podíl finanční spoluúčasti města je 10% z celkových 
skutečných uznatelných výdajů projektu. K posílení šancí na získání dotace bylo doporučeno nechat 
schválit RM tzv. Program prevence kriminality města Kuřimi pro roky 2012 – 2014. 
 
Příloha: program 
 
Přijaté usnesení: 314/2012 - RM schvaluje Program prevence kriminality města Kuřimi pro roky 

2012 – 2014. 
Hlasováno: pro 3, nepřítomni 2 (Z. Kříž, PaedDr. D. Holman). 
 
 
 
8. Projektová příprava Společenského a kulturního centra v Kuřimi 
(Příloha č. 8, 8A, 8B, předkládá Ing. O. Štarha, zpracoval S. Bartoš) 
 
V roce 2009 město organizovalo soutěž na zpracování architektonického návrhu přestavby stávajícího 
Kulturního domu v Kuřimi. Cílem přestavby je zvýšení kapacity stávajícího hlavního sálu 
a přizpůsobení objektu soudobým kulturním, spolkovým a společenským potřebám města. Pro rok 
2012 schválilo ZM finanční prostředky pro pokračování v projektu do stadia dokumentace pro územní 
řízení.  
 
Protože se názory odborníků na pokračování v soutěži různí, prověřujeme v současné době způsob 
jakým dokumentaci zadat. Je pravděpodobné, že jednací řízení, které má po realizované soutěži 
o návrh proběhnout, musí být zadáno pro všechny stupně projektové dokumentace včetně autorského 
dozoru. Pro tento rozsah nemáme ve schváleném rozpočtu finanční prostředky. Vítězná firma 
ARCHTEAM s.r.o. Praha zvítězila s cenou 5.900.000,- Kč za kompletní projektovou dokumentaci. 
Z toho dokumentace pro územní řízení 1.200.000,- Kč. Vyjednáváním o ceně bylo dosaženo dohody 
na částce 995.000,- Kč za dokumentaci pro územní řízení. Z toho za zajištění průzkumů a zhotovení 
návrhu stavby dle požadavků formulovaných pracovní skupinou Zastupitelstva města byla dohodnuta 
částka 450.000,- Kč. 
 
Navrhuji proto, aby do doby, než bude provedeno výběrové řízení na kompletní dokumentaci bylo 
pokračováno v přepracování soutěžní studie do stadia návrhu stavby včetně potřebných průzkumů 
s vítězem architektonické soutěže firmou ARCHTEAM s.r.o. Vinohradská 184, 130 00 Praha 3, 
IČ 25287338, za dohodnutou částku 450.000,- Kč. Návrh stavby bude zpracován ve dvou variantách 
dle závěrů pracovní skupiny ZM. 
 
Přílohy: Návrh smlouvy 
 Zápis z jednání pracovní skupiny ZM ze dne 9. 5. 2012 
 
Na jednání se dostavil v 18,15 hod. PaedDr. D. Holman. 
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Diskuse: 
Ing. O. Štarha – máme několik vyjádření, které se diametrálně liší. Navrhuje vyjmout částku 450.000,- 
Kč z celkové částky 1.200.000,- Kč. Je to částka za zhotovení studie včetně potřebných průzkumů. 
Ing. D. Sukalovský – je pro schválení. 
PaedDr. D. Holman – studie měla být zadána hned 16. 5. 2012. Dle uskutečněného telefonického 
hovoru s architektem Rakem bude studie vypracována za cenu 340.000,- Kč vč. DPH. 
 
Přijaté usnesení: 315/2012 - RM schvaluje uzavření smlouvy s firmou ARCHTEAM s.r.o., 

Vinohradská 184, 130 00 Praha 3, na přepracování soutěžní studie a zhotovení 
návrhu stavby Společenského a kulturního centra v Kuřimi ve dvou variantách 
včetně zajištění potřebných průzkumů, za cenu 340.000,- Kč. 

Hlasováno: pro 4, nepřítomen 1 (Z. Kříž). 
 
 
Na jednání se v 18,33 hod. dostavila Mgr. T. Sojková. 
 
 
 
1. Reorganizace Městského úřadu Kuřim 
(Příloha č. 1, 1A, 1B, předkládá a zpracovala Mgr. A. Zimmermannová) 
 
Radě města jsou tajemnicí úřadu předkládány ke schválení návrhy na organizační změny na úřadě. 
 
K datu 1. 8. 2012 jsou navrženy následující změny: 
 

1. transformace stávajícího odboru sociálních věcí, zrušení odboru civilní ochrany 
a prevence: 
V návaznosti na změny vyplývající ze sociální reformy byly k 1. 1. 2012 tři pracovnice OSV 
delimitovány pod Úřad práce České republiky – kontaktní pracoviště pro Kuřim a Šlapanice. 
Tím fakticky klesl počet zaměstnanců města zařazených do městského úřadu o tři. 
Vzhledem k tomu, že dosud existuje odbor civilní ochrany a prevence, kde nikdy nedošlo 
k obsazení místa vedoucího odboru, navrhuji připojit dva pracovníky OCOPu (R. Novák, M. 
Žáček) pod zbytek odboru sociálních věcí. 
Dále navrhuji referentku školství Mgr. Hanu Němcovou přesunout z obecního živnostenského 
úřadu pod transformovaný odbor. Takto transformovaný odbor navrhuji přejmenovat na odbor 
sociální, školství a prevence.  
Referent dohledu nad veřejným pořádkem úzce s pracovníky odboru spolupracuje, zejména 
na řešení situace kolem bezdomovců, sociálně slabých občanů i v agendě sociálně právní 
ochrany dětí. Referent R. Novák se (kromě krizového řízení) vzájemně zastupuje 
s M. Žáčkem, úzce spolupracují při organizování práce odsouzených ve městě Kuřimi i při 
přípravě a organizaci kulturních a společenských akcí pořádaných městem. Oblast školství se 
prolíná se sociální problematikou zejména při výkonu sociálně právní ochrany dětí a v činnosti 
kurátora pro mládež. Z uvedených důvodů se mi jeví spojení zbytku odboru sociálních věcí 
s pracovníky OCOPu a referentkou školství jako účelné. 

 
2. změny na odboru správním a vnitřních věcí: 

Navrhuji zrušení Komise pro projednávání přestupků (v kompetenci starosty města) a tím 
pádem zrušení místa předsedkyně KPPP. Pracovní náplň předsedkyně přestupkové komise 
bude po obsazení místa vedoucího odboru rozdělena mezi ostatní pracovníky odboru. Místo 
vedoucího odboru je v současné době neobsazeno a řízením odboru je pověřena Mgr. 
L. Krejčová. Jde však o dlouhodobě neudržitelný stav vzhledem k dalším povinnostem, které 
vedoucí odboru správního a vnitřních věcí má a které nejsou v současné době plněny. 
Zároveň upozorňuji na skutečnost, že v souvislosti s přesunem podatelny do přízemí vznikne 
potřeba zřízení nového pracovního místa. Na podatelně je potřeba zajistit nepřetržitou službu 
po celou pracovní dobu, což je v současné době v případě potřeby zajišťováno pracovnicemi 
sekretariátu. Po přestěhování podatelny toto již fakticky možné nebude. Dále, z důvodu 
vytížení druhé pracovnice podatelny, bude na podatelnu soustředěna agenda Czech Pointu, 
která je zatím rozložena na různých pracovištích úřadu. Dále bude nová pracovnice ihned po 
nástupu přihlášena na zkoušku k provádění legalizace a vidimace a bude v případě potřeby 
ověřovat. Zároveň uvažuji o proškolení nové pracovnice na agendu e-OP, případně e-pasů, 
aby v případě dovolených či nemoci mohla zastoupit nepřítomné pracovnice na přepážkách, 
kde je také nutné zajistit stálý provoz, minimálně v úřední dny. Tím budou obě pracovnice 
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vytíženy a zejména bude zajištěno bezproblémové fungování a zástupy v případě nemoci 
a dovolené. 

 
3. změna názvu odboru, přesuny mezi odbory: 

Navrhuji změnit název odboru investičního a regionálního rozvoje na odbor investiční. Název 
tak bude kratší a lépe zapamatovatelný. Mimo to se regionálním rozvojem odbor zabývá 
minimálně. 
Dále jsou navrženy přesuny mezi odbory. Z kanceláře úřadu navrhuji přesunout do odboru 
investičního projektovou manažerku Ing. Šiblovou. Její pracovní náplní je zejména vedení 
agendy dotací. Většina dotací je investičního charakteru a souvisí s výstavbou ve městě. 
Projektová manažerka velmi úzce spolupracuje s pracovníky odboru investičního 
a regionálního rozvoje. Její zařazení pod tento odbor je tedy logické. 
 

Veškeré změny byly projednány odborovou organizací dne 12. 4. 2012. Stanovisko odborů přikládám 
v příloze. 
 
V usnesení je delegována pravomoc uzavírat dohody o pracích konaných mimo pracovní poměr na 
tajemníka úřadu. Toto usnesení nebylo dosud přijato, byť se tak fakticky dělo. Podle ustanovení 
zákona o obcích RM stanoví celkový počet zaměstnanců obce v obecním úřadu, tedy dle právního 
výkladu i dohodářů. V praxi jsou však uzavírány dohody dle aktuální potřeby, ze dne na den. Není 
možné vždy žádat radu města o souhlas, resp. o změnu počtu zaměstnanců města. Z tohoto důvodu 
je navrhována delegace této pravomoci na tajemníka úřadu. Uzavírání dohod je omezeno částkou 
stanovenou v rozpočtu města. 
 
Příloha A: Organizační řád 
Příloha B: Zápis z jednání MOO MěÚ Kuřim 
 
Diskuse: 
Bc. T. Sojková - organizační změny jsou negativně přijímány a šířeny dezinformace. Stav na odboru 
sociálních věcí je nyní katastrofální. Co se týká navrhovaných organizačních změn, tyto ponechá plně 
na rozhodnutí RM. Za svou osobu uvádí, že v přesunutí M. Žáčka pod její odbor nevidí problém, 
stejně tak Mgr. R. Nováka, u kterého ale nezná náplň práce. Odbor sociálních věcí velice úzce souvisí 
s odborem školství, ale vzhledem k tlakům, které na ni poslední dobou byly, uvádí, že Mgr. H. 
Němcovou by nedokázala řídit. Dále uvádí, že spolupráce s 1. místostarostou se jí zdá nedostatečná. 
J. Koláček – s tímto sdělením nesouhlasí. 
Ing. D. Sukalovský – byl by rád, aby spolupráce mezi odborem sociálních věcí a 1. místostarostou 
fungovala, považuje toto za nezbytné. Navrhuje přesunout M. Žáčka a Mgr. R. Nováka pod odbor 
sociálních věcí. Již nyní s tímto odborem velice úzce spolupracují. Bohužel nesoulad mezi vedoucí 
odboru sociálních věcí a Mgr. H. Němcovou zašel velmi daleko, jejich práce je sice společná, ale 
nebude tento přesun navrhovat. Bude pro zařazení Mgr. H. Němcové pod odbor kancelář úřadu. Dále 
uvádí, co se týče prevence patologických jevů ve školách, aby přesto spolupráce s odborem 
sociálních věcí nadále trvala. 
PaedDr. D. Holman – organizace je na tajemnici, hlavně aby MěÚ fungoval. 
Ing. O. Štarha – navrhuje, aby M. Žáček byl převeden pod odbor kancelář úřadu. Přesunutí odboru 
školství se zkomplikovalo a vyhrotilo. 
Mgr. A. Zimmermannová – M. Žáček a Mgr. R. Novák jsou vzájemně zastupitelní a musí být pod 
stejným odborem. 
Ing. D. Sukalovský – navrhuje hlasovat o přesunutí odboru školství pod odbor kancelář úřadu: 
Hlasováno: pro 4, nepřítomen 1 (Z. Kříž). 
 
Ing. O. Štarha – navrhuje hlasovat o přesunutí M. Žáčka pod odbor kancelář úřadu: 
Hlasováno: pro 2 (Ing. O. Štarha, J. Koláček), proti 2, nepřítomen 1 (Z. Kříž). 
 
Ing. D. Sukalovský – dále by bylo možné uvažovat o zrušení odboru životního prostředí a přesunout 
pod jiný odbor, např. odbor investiční, a změnit název. Rád by se tímto zabýval do budoucna. 
Ing. O. Štarha – odbor životního prostředí a odbor investiční a regionálního rozvoje se dívá na věc 
každý jiným pohledem. Odbor investiční a regionálního rozvoje je ryze samospráva a odbor životního 
prostředí je spíše státní správa. Navrhuje a zdá se mu logičtější, aby odbor životního prostředí spadal 
pod odbor stavební a vodoprávní. 
Mgr. A. Zimmermannová – i toto byla jedna z variant. V případě, že by se o tomto uvažovalo, 
navrhuje, aby byl z odboru životního prostředí pracovník údržby zeleně, jako zástupce samosprávy, 
převeden pod odbor investiční a regionálního rozvoje a zbytek odboru by přešel pod odbor stavební 
a vodoprávní. 
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Ing. D. Sukalovský – popřemýšlíme nad tím a zabývejme se tím v dalších změnách. 
 
Přijaté usnesení: 316/2012 - RM schvaluje Organizační řád Městského úřadu Kuřim dle přílohy se 

změnou. 
Hlasováno: pro 4, nepřítomen 1 (Z. Kříž). 
 
Přijaté usnesení: 317/2012 - RM snižuje celkový počet zaměstnanců o 4 a stanovuje celkový počet 

zaměstnanců Města Kuřimi zařazených do Městského úřadu Kuřim (v pracovním 
poměru) na 64. Deleguje na tajemníka úřadu pravomoc uzavírat dohody o pracích 
konaných mimo pracovní poměr a pracovní smlouvy na dobu určitou. 

Hlasováno: pro 4, nepřítomen 1 (Z. Kříž). 
 
 
 
2. Programová náplň informačního kanálu TKR Kuřim 
(Příloha č. 2, 2A, předkládá Ing. D. Sukalovský, zpracoval Mgr. P. Kavka) 
 
Zastupitelstvo města na svém mimořádném zasedání dne 5. 4. 2012 přijalo usnesení č.1059/2012 
tohoto znění: 
 
„ZM ruší své usnesení č. 1012/2002 – vyhrazení pravomoci rozhodovat v záležitostech, které jsou 
v samostatné působnosti města a vztahují se k vysílání „ Info - kanálu“ kabelové televize v Kuřimi.“ 
 
Vzhledem k výše uvedenému rozhodnutí se přesunula rozhodovací pravomoc o výsledku výběrového 
řízení na nového dodavatele programové náplně TKR Kuřim na radu města. Nevyhradí-li si 
v budoucnu tuto pravomoc opět ZM, budou příslušet veškerá rozhodnutí ve věcech programové 
náplně informačního kanálu radě města. 
 
OMP upozorňuje, že dne 30. 4. 2012 skončila účinnost smlouvy o dílo se stávajícím dodavatelem 
společností Directfilm s.r.o. a smlouvu tedy nelze prodloužit formou dodatku. 
 
Navržená řešení současného stavu: 
a) přijmout navržené usnesení 
b) zrušit výběrové řízení  
 
Dne 17. 5. 2012 byla doručena na podatelnu MěÚ Kuřim od společnosti Pixels Production s.r.o. 
„Výzva k přerušení nečinnosti, výzva před uplatněním náhrady škody a další“, která je přílohou 
příspěvku. 
 
Příloha: „Výzva k přerušení nečinnosti, výzva před uplatněním náhrady škody a další“ 
 
Diskuse: 
J. Koláček – navrhuje odložit tento bod do pátku 15. 6. 2012 a sejít se v 8 hod., aby byli přítomni 
všichni členové RM. 
 
Návrh usnesení: RM schvaluje výsledek hodnocení nabídek na zakázku „Programová náplň 

informačního kanálu TKR Kuřim“ a schvaluje uzavření smlouvy o dílo na dobu 
určitou do 30. 4. 2016 s vítězem výběrového řízení společností Pixels Productions 
s.r.o., se sídlem Žebětínek 45/196, Brno, IČ 29276918, za nabídkovou cenu ve 
výši 30.996,- Kč/smyčka. 

O tomto návrhu usnesení nebylo hlasováno. 
 
 
 
3. Smlouva o výpůjčce Město Kuřim x SŽDC 
 
Materiál nebyl do středy 13. 6. 2012 předložen z důvodu připomínkování doručené smlouvy 
o výpůjčce. Smlouva bude předložena na jednání RM dne 20. 6. 2012. 
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4. Výběrové řízení „Oprava povrchů místních komunikací v Kuřimi 
v roce 2012“ 
Rozhodnutí o přidělení zakázky města Kuřimi 
Název (předmět) zakázky: „Oprava povrchů místních komunikací v Kuřimi v roce 2012“ 
Evidenční číslo v knize zakázek:D-OIRR-2012-001 
Zajišťující odbor (ZO): OIRR 
(Příloha č. 4, předkládá Ing. O. Štarha, zpracoval S. Bartoš) 
 
Dne 4. 4. 2012 projednala Rada města výsledky výběrového řízení na opravu povrchů místních 
komunikací v Kuřimi v roce 2012 s tím, že pro opravu infratechnologií byla vybrána firma Soukup 
Miloš, Jiráskova 511, Zbýšov, a to podle výše nabídnuté ceny, která činí 350,- Kč/m2 bez DPH. 
Druhou firmou v pořadí byla firma TRESIL s.r.o., Hladíkova 1008/32, Třebíč s cenou 416,- Kč/m2 bez 
DPH. 
Třetí firma, která podala nabídku, avšak nebyla hodnocena, protože nabídka přišla pouze emailem, 
byla firma H a B cz s.r.o., Větrná 1391, Uherské Hradiště s cenou 580,- Kč/m2 bez DPH. 
 
Infratechnologie pro opravu povrchu komunikací je novou metodou, která se v ČR začala rozšiřovat 
cca před 4 – 5 lety, přičemž dostupná začala být cca od r. 2009. V okolí jsme nalezli realizaci v Brně 
z letošní zimy. Tuto realizaci nám předvedla právě vítězná firma Soukup Miloš. Po prohlídce na místě 
samém za účasti pana místostarosty Ing. Štarhy jsme museli konstatovat, že výsledky opraveného 
povrchu nesplňují naše požadavky. Povrch je nerovný a zejména velmi pórovitý, takže předpoklad 
delšího trvání takovéto opravy je velmi malý. Proto byla provedena telefonická konzultace s druhou 
firmou v pořadí za účelem další prohlídky již realizovaných oprav. Tato firma nám však nebyla 
schopna nabídnout realizace starší než v roce 2011, navíc působí zejména v severních a západních 
Čechách, v okolí nebylo možno dohodnout ukázku opravy silničního povrchu. Proto byla oslovena 
firma H a B cz s.r.o. z Uherského Hradiště, která nabídla prohlídku oprav jeden a dva roky starých 
v okolí svého sídla a navíc předvedla přímo za provozu opravu místní komunikace s výkladem 
a odůvodněním použitých materiálů. Jak předvedená oprava, tak starší realizace vykazují výrazně 
lepší kvalitu opraveného povrchu než vítězná firma. Byly nám ukázány také realizace z období, kdy 
firma začala technologii používat, zaznamenali jsme posun k vyšší kvalitě oprav. Je pravděpodobné, 
že vyšší kvalita je dána nejen zpracováním, ale také použitými materiály. 
 
Vzhledem k výše uvedenému navrhuji vyzkoušet v podmínkách města Kuřimi technologii firmy H a B 
cz s.r.o. Uherské Hradiště za nabídnutou cenu 580,- Kč/m2 bez DPH opravené komunikace do 
celkové výše 300.000,- Kč v roce 2012. Přesný rozsah bude stanoven po společné prohlídce 
komunikací se zástupcem firmy H a B cz s.r.o. Uherské Hradiště, kdy bude ověřena vhodnost 
technologie pro jednotlivá opravovaná místa.   
 
Diskuse: 
PaedDr. D. Holman – ptá se, zda je to zakázka malého rozsahu? 
Ing. O. Štarha – ano. Obě technologie jsme si byli prohlédnout na místě a opravdu je kvalita velmi 
rozdílná. 
 
Přijaté usnesení: 318/2012 - RM ruší část usnesení č. 170/2012 ze dne 4. 4. 2012 ve věci 

výběrového řízení „Oprava povrchů místních komunikací v Kuřimi v roce 2012“ 
v druhém bodě (infratechnologie). RM schvaluje uzavření smlouvy o dílo s firmou 
H a B cz s.r.o., se sídlem Větrná 1391, 686 05 Uherské Hradiště, IČ 47910348, 
která předložila nabídku na opravu místních komunikací infrahomogenizační 
technologií, a to za cenu 580,- Kč/m2 opravené plochy. 

Hlasováno: pro 4, nepřítomen 1 (Z. Kříž). 
 
 
 
5. Žádost o sponzorský dar pro dětský diagnostický ústav Olomouc 
– Svatý Kopeček 
(Příloha č. 5, 5A, předkládá J. Koláček, zpracovala P. Glosová) 
 
Dne 11. 6. 2012 byla doručena žádost o sponzorský příspěvek ve výši 5.000,- Kč na činnost Střediska 
výchovné péče Kelč, dětského diagnostického ústavu Olomouc  - Svatý Kopeček. 
 
Příloha: žádost o sponzorský dar 
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Přijaté usnesení: 319/2012 - RM souhlasí s poskytnutím příspěvku ve výši 5.000,- Kč na činnost 
Střediska výchovné péče Kelč, pro Dětský diagnostický ústav, středisko výchovné 
péče, základní škola a školní jídelna, Olomouc - Svatý Kopeček, Ústavní 9, 
IČ 00601811. 

Hlasováno: pro 4, nepřítomen 1 (Z. Kříž). 
 
 
 
9. Urbanistická studie Náměstí Osvobození v Kuřimi 
(Příloha č. 9, 9A, předkládá Ing. O. Štarha, zpracoval S. Bartoš) 
 
V diskuzích ve věci projektové přípravy Společenského a kulturního centra v Kuřimi vyvstal problém 
úpravy celého Náměstí Osvobození v kontextu s přestavbou Kulturního domu. Problematika byla 
prověřována také z pohledu možnosti získat na úpravu náměstí dotaci z ROP. Je předpoklad, že 
dotační titul může být vypsán koncem letošního roku nebo příští rok. Protože pro tuto akci ještě 
neproběhla žádná příprava, která je pro podání dotačního projektu nezbytná, navrhuji vypracování 
urbanistické studie celého náměstí v návaznosti na přípravu přestavby Kulturního domu. Proto 
navrhuji jako projektanta firmu ARCHTEAM s.r.o., Vinohradská 184, 130 00 Praha 3, tj. projektanta, 
který vyhrál architektonickou soutěž na přestavbu Společenského a kulturního centra v Kuřimi. Cena 
za požadovanou architektonickou studii byla dohodnuta na částku 85.000,- Kč. 
 
Přílohy: Návrh smlouvy 
 
Diskuse: 
J. Koláček – žádá zařadit do návrhu studie veřejné WC umístěné v zadním traktu KD. 
 
Přijaté usnesení: 320/2012 - RM schvaluje uzavření smlouvy o dílo s firmou ARCHTEAM s.r.o., 

Vinohradská 184, 130 00 Praha 3, IČ 25287338, na vypracování urbanistické 
studie řešení celého Náměstí Osvobození v Kuřimi za cenu  

Hlasováno: pro 3, zdržel se 1 (PaedDr. D. Holman), nepřítomen 1 (Z. Kříž). 
 
 
 
 
Starosta ukončil jednání RM v 19,42 hodin. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ing. Drago Sukalovský Jiří Koláček 
starosta města 1. místostarosta města 
 
 
 
 
 
 
 
Ověřovatel zápisu: Ing. Oldřich Štarha 
 
 
 
 
 
 
V Kuřimi dne 15. 6. 2012 
 
Zapsala: Petra Glosová 
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Přílohy: 
1, 1A, 1B Reorganizace Městského úřadu Kuřim 
2, 2A  Programová náplň informačního kanálu TKR Kuřim 
4  Výběrové řízení „Oprava povrchů místních komunikací v Kuřimi v roce 2012“ 

Název (předmět) zakázky: „Oprava povrchů místních komunikací v Kuřimi v roce 
2012“ 

5, 5A Žádost o sponzorský dar pro dětský diagnostický ústav Olomouc – Svatý Kopeček 
6, 6A Žádost o finanční příspěvek na materiální zabezpečení účasti kolektivu dorostenců 

SDH Kuřim na mistroství ČR v požárním sportu ve dnech 6. až 8. 7. 2012 v Sokolově 
7, 7A  Program prevence kriminality města Kuřimi pro roky 2012 – 2014 
8, 8A, 8B Projektová příprava Společenského a kulturního centra v Kuřimi 
9, 9A  Urbanistická studie Náměstí Osvobození v Kuřimi 
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