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Z á p i s   č í s l o  21/2012 
 

ze schůze Rady města Kuřimi konané dne 19. 7. 2012 v zasedací místnosti 
MěÚ Kuřim 

 
Přítomni:  Ing. Drago Sukalovský  starosta 

Jiří Koláček    1. místostarosta 
Ing. Oldřich Štarha  místostarosta 

 
  Mgr. Alena Zimmermannová tajemnice MěÚ 
 
Omluven:  Zdeněk Kříž   člen rady 

PaedDr. David Holman  člen rady 
 
Ověřovatel zápisu: Ing. Oldřich Štarha 
 
 
Starosta zahájil jednání v 13,05 hodin, na zahájení jednání byli p řítomni 3 členové RM. 
RM je usnášeníschopná. 
 
Program jednání: 
 

1.  Navýšení částky na akci „Oprava povrchů místních komunikací v Kuřimi v roce 
2012 infrahomogenizační technologií“ 

 
 2.  Různé 
 
 

1. Navýšení částky na akci „Oprava povrch ů místních 
komunikací v Ku řimi v roce 2012 infrahomogeniza ční 
technologií“ 
(Příloha č. 1, předkládá Ing. O. Štarha, zpracoval S. Bartoš) 
 
Dne 13. 6. 2012 projednala RM uzavření smlouvy s firmou H a B cz s. r. o. se sídlem Větrná 
1391, 686 05 Uherské Hradiště, na opravu místních komunikací infrahomogenizační 
technologií. Pro použití této technologie byl stanoven limit 300.000,- Kč v roce 2012. 
V současné době probíhají práce na opravě komunikací touto technologií již třetí týden a je tedy 
možno posoudit úroveň prací a úroveň výsledné opravy jako vyhovující. 
S ohledem na rozsah oprav, které je možno touto technologií na našich místních komunikacích 
ještě provést navrhujeme navýšit částku o 200.000,- Kč v roce 2012, tj. provést opravy do 
500.000,- Kč. Finanční prostředky jsou schváleny v ORG 9021 0000 00 „opravy komunikací“. 
 
Přijaté usnesení: 396/2012 - RM souhlasí  s navýšením částky o 200.000,- Kč na opravy 

místních komunikací v Kuřimi infrahomogenizační technologií v roce 2012 
z ORG 9021 0000 00 „opravy komunikací“. 

Hlasováno: pro 3, nep řítomni 2 (PaedDr. D. Holman, Z. K říž). 
 
 
Starosta ukončil jednání RM v 13,15 hodin. 
 
 
 
 
 
Ing. Drago Sukalovský  Jiří Koláček 
starosta města 1. místostarosta města 
 
 
 
 
Ověřovatel zápisu: Ing. Old řich Štarha 
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V Kuřimi dne 19. 7. 2012 
 
Zapsala: Petra Glosová 
 
 
 
Přílohy: 
1 Navýšení částky na akci „Oprava povrchů místních komunikací v Kuřimi v roce 

2012 infrahomogenizační technologií“ 


