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M Ě S T O   K U Ř I M  
 

Z á p i s 
 

ze zasedání Zastupitelstva města Kuřimi č. 5/2013 konaného dne 25. 6. 2013 

 
 
Přítomni:  
Mgr. Ing. Drago Sukalovský – starosta 
Jiří Brabec, Ing. Rostislav Hanák, Jan Herman, PaedDr. David Holman, Jiří Koláček, Ing. Miloš 
Kotek, Zdeněk Kříž, Ing. Miluše Macková, Ing. Petr Němec, MUDr. Renata Procházková, Ing. 
Oldřich Štarha, Vladislav Zejda – členové zastupitelstva města. 
 
Mgr. Alena Zimmermannová – tajemnice úřadu. 
 
 
Omluven: Mgr. Ladislav Ambrož, Ivo Peřina, Mgr. Michaela Kalinová, RNDr. Igor Poledňák 
 
 
Starosta zahájil zasedání ZM v 17,07 hodin, úvodem bylo přítomno 13 členů ZM, tedy nadpoloviční 
většina. 
ZM je usnášeníschopné. 
 
 
Zápis z minulého zasedání byl ověřen bez připomínek. 
 
 
Návrhová komise: 
Přijaté usnesení: 1083/2013 - ZM schvaluje jako členy návrhové komise Jiřího Brabce a Ing. Petra 

Němce. 
 
Ověřovatelé zápisu: 
Přijaté usnesení: 1084/2013 - ZM schvaluje jako ověřovatele zápisu z jednání ZM Zdeňka Kříže 

a Ing. Rostislava Hanáka. 
Bylo hlasováno pro obě usnesení současně: pro 13, nepřítomni 4. 
 
 
 
Program: 
 

1.  Plnění usnesení Zastupitelstva města Kuřimi k 17. 6. 2013 
 

2.  Záměr na prodej pozemků na nám. 1. května v Kuřimi 
 

3.  Filka Rostislav - změna smlouvy o budoucí kupní smlouvě 
 

4.  VELO PLUS, a.s. - prodej části pozemku p. č. 434 v k. ú. Kuřim 
4.1.  Ing. Pangrác a VELO PLUS, a.s. - dohody o přistoupení ke smlouvám 

 
5.  Záměr na prodej bytové jednotky č. 868/3 
5.1.  Manželé Juranovi – splátkový kalendář 

 
6.  Stanovení prodejní ceny městských bytů 

 
7.  Ing. Václav Losík, bytem xxxxxxxxxxxxxx Kuřim - odprodej pozemku 

 
8.  Romana Fasorová, bytem xxxxxxxxxxxxxx Kuřim – žádost o odprodej pozemku 

 
9.  E.ON Distribuce, a.s. – žádost o odprodej pozemku pod trafostanicí 
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10.  „Smlouva pro stavbu „II/385 Kuřim průtah – DSP, SP, IČ, AD“ 

 
11.  Závěrečný účet 2012 

 
12.  Změna katastrálních hranic obcí Kuřim a Moravské Knínice 

 
13.  Ručitelské prohlášení 

 
14.  Výhled investičních akcí na rok 2014 

 
15.  Kontrolní výbor – zápis 

 
16.  Zápis z jednání Sportovního výboru ZM Kuřimi 

 
17.  Půjčka obci Jinačovice 

 
18.  Aling, s.r.o. – souhlas s převodem pozemku 

 
19.  Koupě bytové jednotky č. 892/1 na ul. Tišnovská 

 
20.  Nabytí prodloužení vodovodu do majetku města – ul. Na Vyhlídce 

 
21.  Aktualizace strategického plánu rozvoje města 

 
22.  SEIFEROS cz, o.p.s. – změna účelu využití dotace 

 
23.  Zápis z finančního výboru 

 
24.  „Kuřim - odkanalizování ulice Hybešova“ 

 
25.  Televizní kabelové rozvody Kuřim – informace 

 
26.  Informace: Budova „Služby školám“ 

 
27.  Rozpočtové opatření č. 5 

 
28.  Různé 

 
 
 
Diskuse: 
D. Sukalovský – navrhuje zařadit před bod č. 1 bod č. 17 z důvodu přítomnosti zastupitele obce 
Jinačovice Mgr. Novotného. Na 17,30 hod. se dostaví k projednávanému bodu č. 12 pan Fabík, na 18 
hod. se k bodu č. 10 dostaví projektant p. Šamánek, který představí rekonstrukci průtahu II/385. 
P. Němec – navrhuje projednat body č. 5 a 6 dohromady. 
D. Sukalovský – navrhuje nejdříve projednat bod č. 6 a poté bod č. 5. 
 
Přijaté usnesení: 1085/2013 - ZM schvaluje program jednání se změnami. 
Hlasováno: pro 13, nepřítomni 4. 
 
 
 

17. Půjčka obci Jinačovice 
(Příloha č. 17, 17A, 17B 17C, předkládá Mgr. Ing. D. Sukalovský, zpracoval Ing. A. Varmužka)   
 
Na město Kuřim se obrátila starostka obce Jinačovice se žádostí o poskytnutí půjčky ve výši 500.000 
Kč, kterou by obec Jinačovice prokázala vlastní finanční podíl obce na přijatých dotacích z OPŽP. 
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Navrhováno je poskytnutí účelové půjčky ve výši 500.000 Kč s roční úrokovou sazbou 2 % p. a., která 
odpovídá současné sazbě u úvěru na výstavbu Wellness. Splácet by obec Jinačovice začala v lednu 
2014, termín splatnosti je 31. 12. 2014. Úroky by byly spláceny již od poskytnutí úvěru – srpen 2013, 
dle splátkového kalendáře. Ručení je navrhováno formou směnky, vystavenou na částku jistina + 
celkový úrok. 
 
Příloha: žádost obce Jinačovice 
 vyjádření zastupitelů města Kuřimi 
 smlouva vč. splátkového kalendáře 
 
Diskuse: 
Mgr. Novotný – obec Jinačovice již má půjčku od banky a nemůže čerpat peníze od nikoho jiného. 
Konstatuje, že půjčku budou splácet. 
Z. Kříž – materiál byl projednán ve finančním výboru a ten souhlasí s půjčkou. 
P. Němec – půjčku podpoří. Ptá se Mgr. Novotného, zda všichni zastupitelé obce Jinačovice s žádostí 
o půjčku souhlasí, a zda jejich shodu podložili na základě přijatého usnesení? 
Mgr. Novotný – půjčku probírali na veřejném zasedání a byla odsouhlasena všemi přítomnými. 
M. Macková – s půjčkou souhlasí. 
J. Brabec – bylo by lépe, kdyby byla splatnost nejpozději do dalších komunálních voleb. 
 
Přijaté usnesení: 1086/2013 - ZM schvaluje uzavření smlouvy o půjčce s obcí Jinačovice, 

Jinačovice 83, 664 34 Kuřim, IČ 00281883, s výší půjčky 500.000 Kč, splatností 
k 31. 12. 2014 a roční úrokovou sazbou ve výši 2 % p. a. 

Hlasováno: pro 13, nepřítomni 4. 
 
 
 

1. Plnění usnesení Zastupitelstva města Kuřimi k 17. 6. 2013 
(Příloha č. 1, 1A, předkládá Mgr. Ing. D. Sukalovský, zpracovala P. Glosová) 
 
Zůstávají nesplněna usnesení závisející na spolupráci s druhou stranou vůči městu Kuřim, především 
v oblasti investiční a majetkové. 
 
Příloha: nesplněné úkoly do 17. 6. 2013 
 
Přijaté usnesení: 1087/2013 - ZM bere na vědomí stav plnění usnesení ke dni 17. 6. 2013 

a prodlužuje termín plnění usnesení č. 1063/2008 do 30. 6. 2014. 
Hlasováno: pro 13, nepřítomni 4. 
 
 
 

2. Záměr na prodej pozemků na nám. 1. května v Kuřimi 
(Příloha č. 2, 2A, předkládá Mgr. Ing. D. Sukalovský, zpracoval Mgr. P. Kavka) 
 
Na zasedání zastupitelstva města dne 7. 5. 2013 byl opětovně projednáván prodej částí pozemků p. č. 
294 a p. č. 293/1 vše k. ú. Kuřim. V rámci diskuze proběhlo orientační hlasování, zda zastupitelé 
preferují klasickou obálkovou metodu nebo elektronickou aukci, kdy výsledkem byl poměr hlasů 7: 4 
ve prospěch obálkové metody. Materiál byl následně stažen a rada města vyzvána, aby předložila svůj 
návrh záměru. 
Rada města projednala dne 5. 6. 2013 materiál připravený OMP a přijala usnesení č. 349/2013: 
 
„RM doporučuje ZM schválit záměr na prodej části pozemku p. č. 294 o výměře cca 160 m

2
 a části 

pozemku p. č. 293/1 o výměře cca 90m
2
 oba v k. ú. Kuřim ve znění dle přílohy a navrhuje jmenovat 

členy hodnotící komise dle zápisu se změnami.“ 
 
Členové hodnotící komise jsou tedy navrženi v tomto složení: 
a) Mgr. Ing. Drago Sukalovský 
b) Ing. arch. Jakub Kynčl 
c) Ing. Miluše Macková 
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d) Mgr. Petr Kavka 
e) Stanislav Bartoš 
f) Ing. Oldřich Štarha 
g) Ing. arch. Petr Němec 
Náhradníci: 
a) Jiří Koláček 
b) Ing. Petr Němec 
c) Mgr. Ladislav Ambrož 
 
Příloha – záměr (obálková metoda) 
 
Diskuse: 
D. Holman – v záměru chybí kritéria, dále také plán propagace záměru. Termín odevzdání nabídek by 
se měl posunout a měl by být nejdříve v polovině září. Nyní není potřeba spěchat, proto by termín 
prodloužil. Architektonické řešení není nutné řešit v této fázi. Jsou stanoveny podmínky, které musí 
respektovat charakter náměstí a stavební čáru, a toto pohlídá stavební úřad. Záměr na využití se 
posoudí ve vlastním stavebním řízení, nemyslí si, že by to měla posuzovat hodnotící komise. 
 
Z jednání se vzdálil v 17,23 hod. D. Sukalovský. 
 
D. Holman – nesouhlasí s Ing. arch. Kynčlem v hodnotící komisi. 
 
Na jednání se vrátil v 17,26 hod. D. Sukalovský. 
 
D. Holman – jakou úlohu má mít hodnotící komise, co bude vybírat? 
Z. Kříž – bylo projednáno ve finančním výboru a s navrženým usnesením členové výboru souhlasí. 
D. Sukalovský – žádá D. Holmana, aby navrhl hlasovatelné usnesení. 
O. Štarha – území si zaslouží řešit za pomoci kvalitního architekta. Komise bude poradním orgánem 
a zastupitelstvo města bude nakonec o celé záležitosti rozhodovat. Ing. arch. Kynčl je tvůrcem 
územního plánu, a tvůrce územního plánu by se měl podílet i na tomto záměru. 
D. Holman – navrhuje prodloužit termín odevzdání nabídek do 25. 11. 2013. 
V. Zejda – hodnotící komise je navržena proto, aby posoudila, jestli návrh odpovídá záměru. Přesto 
bude hlavním kritériem cena. 
P. Kavka – komise zhodnotí, jestli nabídka odpovídá zadaným podmínkám. 
D. Holman – domnívá se, že architektonické řešení by mělo probíhat na delší časové ose, aby byl 
časový prostor pro hodnocení. 
J. Herman – architektonické řešení by mělo být součástí podmínek záměru. 
P. Němec – bude se o složení hodnotící komise, respektive o arch. Kynčlovi hlasovat? 
D. Holman – pokud se prodlouží termín odevzdání nabídek, potom netrvá na změně složení hodnotící 
komise. 
P. Němec – navrhuje minimální výši kupní ceny 5.000 Kč/m2. 
 
D. Sukalovský – navrhuje hlasovat o prodloužení termínu odevzdání nabídek do 25. 11. 2013. 
Hlasováno: pro 7, zdrželo se 6, nepřítomni 4. 
Návrh nebyl přijat. 
 
D. Sukalovský – navrhuje hlasovat o změně minimální výše kupní ceny na 5.000 Kč/m2. 
Hlasováno: pro 12, zdržel se 1, nepřítomni 4. 
 
Přijaté usnesení: 1088/2013 - ZM schvaluje záměr na prodej části pozemku p. č. 294 o výměře cca 

160 m
2
 a části pozemku p. č. 293/1 o výměře cca 90m

2
, oba v k. ú. Kuřim, ve znění 

dle přílohy se změnou a jmenuje členy hodnotící komise a jejich náhradníky dle 
zápisu. 

Hlasováno: pro 11, zdrželi se 2, nepřítomni 4. 
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12. Změna katastrálních hranic obcí Kuřim a Moravské Knínice 
(Příloha č. 12, 12A, 12B, 12C, předkládá Ing. O. Štarha, zpracovali Mgr. P. Kavka a Mgr. 
D. Montagová) 
 
Odbory investiční a majetkoprávní byly pověřeny úkolem připravit materiál pro změnu hranic obcí 
Kuřim a Moravské Knínice. Podkladem je žádost Vladimíra Plašila a Lubomíra Fabíka doručená dne 
20. 5. 2013. 
Právní východiska 
 
Změny hranic obcí upravuje ustanovení § 26 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích. Jedná se o takové 
změny hranic obcí, při nichž nedochází ke sloučení obcí, připojení obce nebo oddělení části obce. 
Uskutečňují se na základě dohody zúčastněných obcí po projednání s místně příslušným katastrálním 
úřadem. Uzavření dohody oznámí obec ministerstvu financí, příslušnému finančnímu a katastrálnímu 
úřadu. 
 
O změně hranic obcí rozhodují zastupitelstva těch obcí, u nichž dochází ke změnám hranic a to 
v souladu s § 84 odst. 2 písm. j) zákona o obcích. Již v tomto rozhodnutí musí být označeny 
pozemkové parcely, které budou tvořit nové hranice s uvedením katastrálního území, do kterého 
budou nově včleněny. Pokud zastupitelstva obcí tuto změnu hranic schválí, uzavřou mezi sebou obce 
dohodu, která má povahu veřejnoprávní smlouvy. Spolu s dalšími náležitostmi je dohoda předložena 
katastrálnímu úřadu, který o změně hranic katastrálního území vydá rozhodnutí ve správním řízení. 
 
Příloha: 
- žádost 
- návrh nového uspořádání hranic 
- dohoda 
 
Diskuse: 
P. Kavka – město by tratilo při současném stavu cca 18 tisíc Kč za daňovou výtěžnost. Při zastavění 
pozemků se daňová výtěžnost zvýší, ale vzhledem k tomu, že není znám rozsah uvažované zástavby, 
nejsme schopni vyčíslit daňovou výtěžnost tohoto území. 
A. Varmužka – rozloha katastru má vliv asi na 3 % příjmu z rozpočtového určení daní (mimo daně 
z nemovitosti). Čili by město přišlo o 1% z těchto 3 %, což je přibližně 25.000 Kč. 
p. Fabík – aktuální plán využití pozemků je výstavba 5 objektů. Výstavba by začala co nejdříve 
a dokončena by mohla být do 2 let. 
Z. Kříž – bylo projednáno ve finančním výboru a nepřevládal záporný názor. 
V. Zejda – proč se nemění v poměru 1:1? Katastrální hranice, která přejde na obec Mor. Knínic je 
tvořena „Hitlerovou dálnicí“, bude toto mít na něco vliv? 
O. Štarha – proběhlo předběžné jednání se starostou Mor. Knínic p. Kšicou. Musí se vzít v úvahu, že 
plocha bude zastavěná a daňová výnosnost bude kompenzovat nižší daňovou výhodnost území, které 
převedeme na Mor. Knínice. Hranice bude zarovnaná. 
D. Sukalovský – nedovedeme odhadnout, jestli těleso nově budované R43 povede v současném 
tělese „Hitlerovy dálnice“. 
P. Němec – ptá se p. Fabíka, co konkrétního postaví? 
p. Fabík – oblast bude řešena formou výstavby rodinných domů. 
M. Macková – je konkrétní důvod proč musí výstavba probíhat na k. ú. Kuřim, a ne na katastru Mor. 
Knínic? 
p. Fabík – spíše to vyplývá z logiky celého území. 
P. Němec – dodává, že výstavbu bude posuzovat vždy stavební úřad v Kuřimi. 
J. Brabec – nově budovaná zástavba bude zaplocená? Bylo řešeno s odborem životního prostředí, 
jestli nebude narušen případný biokoridor? 
D. Sukalovský – zatím nebylo zahájeno žádné řízení. 
 
Přijaté usnesení: 1089/2013 - ZM schvaluje uzavření dohody s obcí Moravské Knínice, se sídlem 

Kuřimská 99, Moravské Knínice, IČ 00488216, jejímž předmětem je změna hranic 
obcí. 

 Do katastrálního území obce Moravské Knínice budou nově začleněny tyto 
pozemky: 
a) p. č. 3625/1, k. ú. Kuřim 
b) p. č. 3625/2, k. ú. Kuřim 
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c) p. č. 3625/3, k. ú. Kuřim 
d) p. č. 3625/4, k. ú. Kuřim 
e) p. č. 3625/5, k. ú. Kuřim 
f) p. č. 3625/6, k. ú. Kuřim 
g) p. č. 3625/7, k. ú. Kuřim 
h) p. č. 3625/8, k. ú. Kuřim 
i) p. č. 3625/9, k. ú. Kuřim 
j) p. č. 3625/10, k. ú. Kuřim 
k) p. č. 3625/11, k. ú. Kuřim 
l) p. č. 3625/12, k. ú. Kuřim 
m) p. č. 3625/13, k. ú. Kuřim 
n) p. č. 3625/14, k. ú. Kuřim 
o) p. č. 3625/15, k. ú. Kuřim 
p) p. č. 3625/16, k. ú. Kuřim 
q) p. č. 3625/17, k. ú. Kuřim 
r) p. č. 3625/18, k. ú. Kuřim 
s) p. č. 3625/19, k. ú. Kuřim 
t) p. č. 3625/20, k. ú. Kuřim 
u) p. č. 3625/21, k. ú. Kuřim 
v) p. č. 3625/22, k. ú. Kuřim 
w) p. č. 3625/23, k. ú. Kuřim 
x) p. č. 3625/24, k. ú. Kuřim 
y) p. č. 3629/2, k. ú. Kuřim 
z) p. č. 3629/3, k. ú. Kuřim 
aa) p. č. 3629/4, k. ú. Kuřim 
bb) p. č. 3629/5, k. ú. Kuřim 

 
 Do katastrálního území Kuřim budou nově začleněny tyto pozemky: 
 a) p. č. 4696, k. ú. Moravské Knínice 
 b) p. č. 4697, k. ú. Moravské Knínice 
 c) p. č. 4698/1, k. ú. Moravské Knínice 
 d) p. č. 4698/2, k. ú. Moravské Knínice 
 e) p. č. 4699, k. ú. Moravské Knínice 
 f) p. č. 4700, k. ú. Moravské Knínice 
 g) p. č. 4701, k. ú. Moravské Knínice 
 h) p. č. 4702, k. ú. Moravské Knínice 
 i) p. č. 4703, k. ú. Moravské Knínice 
 j) p. č. 4704, k. ú. Moravské Knínice 
 k) p. č. 4705, k. ú. Moravské Knínice 
Hlasováno: pro 11, zdrželi se 2, nepřítomni 4. 
 
 
 

10. „Smlouva pro stavbu „II/385 Kuřim průtah – DSP, SP, IČ, AD“ 
(Příloha č. 10, 10A, předkládá Ing. O. Štarha, zpracoval S. Bartoš) 
 
Správa a údržba silnic JMK zaslala k podpisu smlouvu pro stavbu „II/385 Kuřim průtah – DSP, SP, IČ, 
AD, jejímž předmětem je příprava stavby a stanovení postupu při realizaci projektové dokumentace 
pro stavební povolení (DSP), soupisu prací (SP), zajištění inženýrské činnosti (IČ), a autorského 
dozoru (AD). 
DSP, IČ, SP budou realizovány v roce 2013-2014. Pokud nebude dohodnuto jinak. 
SÚS JMK zajistí financování DSP, SP, AD a IČ na stavební objekty, jejichž bude investorem. 
Město Kuřim bude financovat DSP, SP, AD a IČ na stavebních objektech, jejichž je investorem. 
 
Město Kuřim se zavazuje ke spolupráci při uzavírání smluv o budoucích smlouvách s vlastníky 
dotčených pozemků. 
Smluvní strany se dohodly na společném postupu směřujícímu k zadání veřejné zakázky na projekční 
práce pro všechny stavební objekty této smlouvy jednomu zhotoviteli. K veškerým právním úkonům 
v rámci zadávacího řízení na tyto objekty je zmocněna Správa a údržba silnic JMK. 
Úhradu nákladů vztahující se k zajišťovaným objektům městem bude hradit Město Kuřim. 
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Konečné majetkoprávní vypořádání pozemků bude provedeno po dokončení stavby na základě 
zaměření skutečného provedení včetně rozdělení na budoucí vlastníky a správce, po vyhotovení 
geometrických plánů na oddělení pozemků a pro vyznačení věcného břemene a po vydání všech 
příslušných kolaudačních souhlasů. 
 
Příloha: smlouva 
 
Diskuse: 
D. Sukalovský – celá akce vyplývá z pokynu Krajské hygienické stanice, kdy proběhlo měření 
hlučnosti, a tato byla překročena. Nařídili správci komunikace provést kroky např. výměnu oken podél 
hlučné komunikace, zákaz vjezdu nákladních aut, úprava povrchu komunikace. Reakcí na toto byl 
záměr SÚS provést částečnou výměnu vozovky v letošním roce. Peníze byly v krajském rozpočtu 
schváleny a to ve výši 4 mil. Kč. Nyní ale došlo k přehodnocení záměru a akce by se měla provést 
v příštím roce kompletně a to ul. Tišnovská a Tyršova. Ulice Legionářská bude rekonstruována v další 
etapě. V dalších 5 letech by nemělo dojít k zásahu do vozovky, proto bude současně řešena i oprava 
kanalizace. Bylo by dobré navázat opravou vozovky v šířce 7 m a dalšími opravami např. přechodů, 
parkovacích míst, výměnou kabelů veřejného osvětlení a úpravou chodníků, které jsou zvýšené a mají 
špatný sklon. Dalšími úprava by mohla být veřejná zeleň apod. 
Z. Kříž – materiál byl projednán ve finančním výboru a výbor ho doporučuje ke schválení. 
D. Holman – ptá se, jak bylo projednáno v komisi stavební a dopravní? 
D. Sukalovský – projekt byl dokončen v pátek, proto nebyl zatím předložen k projednání komisím. 
J. Brabec – ptá se, zda musíme dnes schválit? Pokud to snese odkladu, potom nechejme k projednání 
komisím. 
D. Holman – upozorňuje, že akce není povinná. Výběrové řízení na projektanta už proběhlo, i když 
byly připomínky. 
D. Sukalovský – samozřejmě to není akce povinná, ale pokud se bude dělat nová vozovka, potom je 
logické opravit kanalizaci a o ostatním se může jednat. 
J. Brabec – podle jednacího řádu je jasně dáno, že se bude projednávat jen materiál, který nesnese 
odkladu. 
D. Sukalovský – materiál šel v řádném termínu, proto o něm můžeme jednat. 
P. Němec – jaká je cena akce a jaký je podíl města? Pokud bude cena vysoká, potom o tomto nyní 
nejednejme. Ptá se, kdy by k rekonstrukci a výstavbě mělo dojít? 
V. Zejda – žádá o prezentaci, díky které získá více informací. Bylo by lépe naprojektovat vše 
komplexně jedním projektantem. 
p. Šamánek – je zpracovatelem projektové dokumentace jak pro SÚS, tak pro město Kuřim. Stavba 
pro oba investory je rozdělena vždy na 2 části. Pro město Kuřim budou náklady stavby od hřbitova po 
kruhový objezd 8,8 mil Kč bez DPH + oprava venkovního osvětlení cca 400 tisíc Kč. 
D. Sukalovský – jsou to náklady podle projektu a cena při realizaci bývá o 20% nižší. Některé části 
výstavby provede SÚS, i když by je mělo budovat město (např. přechody s ostrůvkem). 
p. Šamánek – prezentoval projekt. 
S. Bartoš – když byl projednáván návrh rozpočtu města, tak byla v návrhu částka 15 mil. Kč. 
Schválena byla pouze částka na projekt. Uvedená částka je včetně kabelu veřejného osvětlení 
(nebudeme měnit sloupy). Od hlavní křižovatky je nezbytné vybudovat nový vodovod, který nahradí 3 
současné vodovody, které vedou v tomto úseku téměř vedle sebe. Kanalizace od křižovatky 
k odbočce k Albertu je v havarijním stavu a tyto dvě rekonstrukce musí běžet současně. 
D. Holman – neviděli jsme investiční záměr a neposuzovali jsme, co chceme. Ve smlouvě není 
pojmenovaná částka, ani pojmenované závazné kroky města. Toto je v zadání zakázky důležité. 
Žádá, aby bylo projednáno v komisích, a aby se bavili o jednotlivých stavebních krocích. 
D. Sukalovský – půjde k projednání komisi stavební i dopravní. 
V. Zejda – zaznělo, že projekt se projednával již několikrát, potom měl být již předložen komisím 
k projednání. 
O. Štarha – předmětem tohoto jednání je předložená smlouva. Jedná se o rámcovou smlouvu, která 
nás nezavazuje k jednotlivým krokům. 
S. Bartoš – v letošním roce byly na akci vyčleněny 4 mil. Kč z rozpočtu kraje. Bude se nakonec 
realizovat až v roce 2014 a tím bude možné využít peníze Evropské unie. 
R. Hanák – projekt máme, ale otázek na uvedenou akci je mnoho. Můžeme o schválení rozhodnout 
později? 
D. Sukalovský – neschvalujeme projekt, jednáme o schválení smlouvy o přípravě stavby. Nad 
projektem se bude dále jednat. 
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M. Macková – smlouva je závazná. Není formulovaná přesně a vypadá to, že se zavazujeme 
k uvedeným realizacím. 
D. Holman – pro rámec jednání by mohla být smlouva schválena. Akce se aspoň rozběhne. 
M. Kotek – bude zastávka u kostela? A odbočovací pruh k nádraží? 
p. Šamánek – u kostela zastávka nebude, PČR ji neschválila. 
O. Štarha – nevěnujme se detailům projektu, ty budou námětem k diskusi. Předmětem této smlouvy je 
příprava stavby a stanovení postupu při realizaci projektové dokumentace pro stavební povolení 
soupis prací, zajištění inženýrské činnosti a autorský dozor pro uvedenou stavbu. 
V. Zejda – bude souhlasit se schválením. Pokud se podaří akci realizovat, potom to bude dobrá práce. 
J. Herman – pracovní skupina, která zadávala podklady projektantovi, mohla přizvat na jednání 
některé členy komisí. 
D. Sukalovský – nikomu není upřeno právo se k projektu vyjádřit. 
J. Herman – upřesňuje, že souhlasí se schválením. 
D. Holman – debata bude o tom, kolik peněz do této akce vloží město. 
D. Sukalovský – do zadání mluvila pracovní skupina ve složení starosta, místostarosta a vedoucí 
odboru investičního, a předložila ho ke zpracování. Poté budou projednávat komise a zastupitelé. 
R. Hanák – navrhuje hlasovat o ukončení diskuse. 
D. Sukalovský – hlasujme o ukončení diskuse: 
Pro: 8. 
P. Němec – pokud nyní schválí smlouvu, potom žádá předložit do jednání zastupitelstva další postup. 
D. Sukalovský – zastupitelstvo bude nadále informováno. 
Z. Kříž – členové finančního výboru schvalují navržené usnesení. 
 
Přijaté usnesení: 1090/2013 - ZM schvaluje smlouvu pro stavbu „II/385 Kuřim průtah – DSP, SP, IČ, 

AD“ na přípravu stavby a stanovení postupu při realizaci projektové dokumentace 
pro stavební povolení (DSP), soupisu prací (SP), zajištění inženýrské činnosti (IČ) 
a autorského dozoru (AD). 

Hlasováno: pro 13, nepřítomni 4. 
 
 
Starosta vyhlásil v 19,28 hod. přestávku na 15 minut. 
 
 
Na jednání není přítomen J. Herman. 
 
 
D. Sukalovský – z důvodu účasti paní Fasorové na jednání, hlasujme o předřazení materiálu č. 8. 
Hlasováno: pro 12, nepřítomno 5. 
 
 
 

8. Romana Fasorová, bytem xxxxxxxxxxxxxxxxxx Kuřim – žádost 
o odprodej pozemku 
(Příloha č. 8, 8A, 8B, 8C, předkládá Mgr. Ing. D. Sukalovský, zpracovala Ing. V. Fidrmucová) 
 
Romana Fasorová požádala město Kuřim o odprodej pozemku parc. č. 3204/48 o vým. 142 m

2
, orná 

půda v k. ú. Kuřim dále jen „pozemek“, který je ve vlastnictví města. 
Pozemek sousedí s pozemky paní Fasorové – parc. č. 3204/47, 3204/120 a 3204/121 vše 
v k. ú. Kuřim – viz příloha A, B. 
Stanoviska dotčených orgánů: 
OŽP a OSVO – nedoporučují pozemek prodat z důvodu potřeby zachování přístupu k pozemku 
parc. č. 3204/85. 
OI – pozemek je dle platného územního plánu sídelního útvaru Kuřim součástí zastavitelné plochy pro 
bydlení v rodinných domech. 
KS - komise stavební nedoporučuje k odprodeji daný pozemek, jelikož se jedná o přístupovou plochu 
do další rozvojové oblasti výstavby RD. V místě je provedeno již částečné zasíťování. 
OMP a OI – nedoporučuje odprodej pozemku - jedná o přístupovou plochu do další rozvojové oblasti 
výstavby RD, v pozemku jsou za tímto účelem uloženy inženýrské sítě – viz příloha C. 
 
Příloha A – žádost paní Fasorové 
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Příloha B – situace v katastrální mapě 
Příloha C – situace – inženýrské sítě 
 
Diskuse: 
Z. Kříž – materiál byl projednán ve finančním výboru a usnesení nebylo přijato. 
V. Zejda – ohlásil střet zájmů, nebude o tomto hlasovat. 
M. Kotek – nestálo by za úvahu prodat a zřídit věcná břemena? 
D. Sukalovský – nejjistější je vlastnictví pozemku. 
p. Fasor – když kupovali, tak byl v platnosti jiný územní plán. 
D. Sukalovský – pozemek je dle platného územního plánu sídelního útvaru Kuřim součástí 
zastavitelné plochy pro bydlení v rodinných domech. 
 
 
Na jednání se vrátil J. Herman. 
 
 
Návrh usnesení: ZM schvaluje záměr na prodej pozemku parc. č. 3204/48 o vým. 142 m

2
 v k. ú. 

Kuřim, Romaně Fasorové, bytem Kuřim, xxxxxxxxxxxxxxxxxx, za cenu dle 
znaleckého posudku s podmínkou úhrady veškerých nákladů spojených 
s převodem pozemku včetně daně z převodu nemovitostí. 

Hlasováno: pro 0, proti 8, zdrželi se 4, nepřítomni 4, nehlasoval 1. 
Usnesení nebylo přijato. 
 
 
 

3. Filka Rostislav - změna smlouvy o budoucí kupní smlouvě 
(Příloha č. 3, 3A, 3B, předkládá Mgr. Ing. D. Sukalovský, zpracovali Ing. J. Sikorová, Mgr. P. Kavka 
a Mgr. D. Montagová) 
 
V rámci jednání s vlastníky pozemků za rybníkem Srpek pro zhotovení revitalizačního opatření 
„Revitalizace toku a nivy Lučního potoka, I. etapa“ vyšlo najevo, že manželé Miroslav a Alena 
Maláškovi, xxxxxxxxxxxxx v Kuřimi pozemky prodat nechtějí, ale budou souhlasit se směnou. Dále 
vlastník pozemku pan Rostislav Filka, bytem xxxxxxxxxxxxxx v Kuřimi požaduje, aby kromě zaplacení 
správního poplatku za vklad vlastnického práva do katastru nemovitostí a geometrického plánu, 
kupující uhradil i daň z převodu nemovitostí, která činní 8.375 Kč. 
 
Příloha: 1) Smlouva o smlouvě budoucí kupní – Filka 

2) Mapa vlastnických vztahů - aktuální 
 
Diskuse: 
P. Němec – peníze jsou vyčleněny, nebo bude rozpočtové opatření? 
D. Sukalovský – jedná se o smlouvy budoucí a je řešeno rozpočtovým opatřením. 
 
Přijaté usnesení: 1091/2013 - ZM ruší usnesení č. 1061/2013 a č.1065/2013 ze dne 7. 5. 2013. 
 
Přijaté usnesení: 1092/2013 - ZM schvaluje úplatné nabytí pozemků parc. č. 2784/20 o výměře 108 

m
2
, parc. č. 2784/21 o výměře 102 m

2
, parc. č. 2903/8 o výměře 60 m

2
, 

parc. č. 2903/9 o výměře 62m
2
, parc. č. 2904/110 o výměře 1699 m

2
, 

parc. č. 2904/109 o výměře 1996 m
2
, parc. č. 2904/118 o výměře 268 m

2
, 

parc. č. 2904/119 o výměře 447 m
2
, parc. č. 2904/92 o výměře 679 m

2
 

a parc. č. 2904/93 o výměře 798 m
2 

vše v obci a k. ú. Kuřim za celkovou cenu ve 
výši 209.365,- Kč do vlastnictví Města Kuřimi od pana Rostislava Filky, bytem 
xxxxxxxxxxxxxx Kuřim. Náklady spojené s převodem nemovitostí včetně daně 
z převodu nemovitosti uhradí nabyvatel. Do doby uzavření kupní smlouvy bude 
uzavřena budoucí kupní smlouva. 

Bylo hlasováno pro obě usnesení společně: pro 12, zdržel se 1, nepřítomni 4. 
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4. VELO PLUS, a.s. - prodej části pozemku p. č. 434 v k. ú. Kuřim 
(Příloha č. 4, 4A, 4B, 4C, předkládá Mgr. Ing. D. Sukalovský, zpracoval Mgr. P. Kavka) 
 
Dne 7. 6. 2013 požádala společnost VELO PLUS, a.s., se sídlem 1005/23b, Brno, IČ 27755550, 
společně s Ing. Milanem Pangrácem, bytem Vohančice xx, o prodej části pozemku p. č. 434 (nově 
označený GP č. 2924-77/2013 jako pozemek p. č. 434/2) o výměře 1 m

2
 v k. ú. Kuřim. 

Společnost VELO PLUS, a.s., je na základě stavebního povolení vydaného zdejším stavebním 
úřadem pod č j. MK/13122/12/OSVO ze dne 2. 11. 2012 spolu s Ing. Milanem Pangrácem, bytem 
Vohančice xx, stavebníkem budovy – „Komerční a obytný objekt na ul. Brněnská/Tyršova Kuřim“. 
Z výše označeného geometrického plánu vyplývá, že stavba zasáhla i do pozemku p. č. 434 v k. ú. 
Kuřim, který je ve výlučném vlastnictví Města Kuřim. 
 
Podle čl. 3 odst. 5 smlouvy č. 2011/B/0075 o právu k provedení stavby se stavebník zavázal, že 
v případě, kdy zastaví část sousedního pozemku, požádá město o uzavření kupní smlouvy a kupní 
cena bude stanovena ve výši dvojnásobku tržní ceny stanovené znalcem. Vzhledem k tomu, že jde 
pouze o 1 m

2
 zastavěné plochy a žadatelé nabídli částku ve výši 9.000,- Kč, která je v relaci 

dvojnásobku tržní hodnoty pozemku, upustil by odbor majetkoprávní od vyhotovení znaleckého 
posudku. Veškeré náklady související s převodem pozemku včetně daně z převodu nemovitostí 
budeme žádat po kupujícím. 
 
Jelikož záměrem žadatelů je, aby výhradním stavebníkem byla jen společnost VELO PLUS, s.r.o., 
proto žádají, aby byla kupujícím zastavěné části společnost VELO PLUS, a.s. 
 
Příloha – geometrický plán č. 2924-77/2013 
 
Diskuse: 
Z. Kříž – finanční výbor materiál projednal, ale nevydal schvalující stanovisko. 
P. Němec – nemyslí si, že se jedná o čestné jednání a o materiálu nebude hlasovat. 
 
 
Z jednání odešel v 20,01 hod. P. Němec. 
 
 
J. Herman – jak to, že se na toto přišlo až teď? Obvykle se na toto přijde při geometrickém zaměření 
při stavebním řízení. 
P. Kavka – geometrický plán byl zpracován až nyní pro potřebu zapsat stavbu do katastru. 
M. Pangrác – jedná se o zastavění 1m2, nebylo to záměrem. Může se jednat i o směně. VELO PLUS, 
s.r.o., je stavebníkem celého projektu, M. Pangrác všechno garantuje. 
Z. Kříž – toto musela společnost vědět, už když se stavba vytyčovala. Nelíbí se mu, že se dělají 
změny v průběhu stavby. Stavebník toto řeší až má téměř postaveno. 
 
 
Na jednání se vrátil v 20,08 hod. P. Němec. 
 
 
D. Sukalovský – navrhuje nejdříve hlasovat o dohodě o přistoupení ke smlouvám. 
P. Kavka – dojde k solidárnímu dlužnictví. Tímto budou součástí oba subjekty a město si může vybrat, 
kdo bude plnit závazky. 
D. Sukalovský – ptá se vedoucího odboru majetkoprávního, jestli to spíše posiluje jistoty města, nebo 
naopak? 
P. Kavka – posiluje to jistoty města. 
J. Brabec – kdo je vlastníkem pozemku? 
M. Pangrác – vlastníkem pozemku je M. Pangrác. 
J. Brabec – proč tedy 1 m2 prodáváme, společnosti VELO PLUS, s.r.o., a ne M. Pangrácovi? 
P. Němec – doufá, že se přes všechna tato řešení nezapomene na vybudování parkoviště na ul. 
Brněnská. 
D. Sukalovský – řešení se chystá, projekčně se na tom pracuje. 
M. Pangrác – máme vyjádření všech dotčených subjektů, čekáme pouze na vyjádření BVaK. 
J. Koláček – ptá se M. Pangráce, zda k žádosti o úvěr předkládal bance nabývací titul? 
M. Pangrác – ano, dokládal. 
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J. Koláček – a můžete říct, jak jste pozemek nabyl? 
M. Pangrác – nabyl ho darem. 
J. Brabec – byl by pro pozměňovací návrh prodat 1m2 přímo M. Pangrácovi a ne společnosti VELO 
PLUS. 
D. Sukalovský – hlasujme o pozměňovacím návrhu J. Brabce: 
 
Návrh usnesení: ZM schvaluje záměr na prodej části pozemku p. č. 434 o výměře 1 m

2
 v k. ú. 

Kuřim Ing. M. Pangrácovi, bytem Vohančice xx, za cenu 9.000 Kč. 
Hlasováno: pro 5, proti 1, zdrželo se 6, nepřítomni 4, nehlasoval 1. 
Usnesení nebylo přijato. 
 
Návrh usnesení: ZM schvaluje záměr na prodej části pozemku p. č. 434 o výměře 1 m

2
 v k. ú. 

Kuřim společnosti VELO PLUS, a.s., se sídlem Lidická 1005/23b, Brno, 
IČ 27755550, za cenu 9.000 Kč. 

Hlasováno: pro 3, proti 1, zdrželo se 8, nepřítomni 4, nehlasoval 1. 
Usnesení nebylo přijato. 
 
 
D. Sukalovský – žádá vedoucího odboru majetkoprávního zamyslet se nad dalším postupem. 
Z. Kříž – až dostaví M. Pangrác parkoviště, potom se bavme o prodeji 1m2. 
M. Pangrác – je potřeba plnit podmínky smlouvy. 
J. Brabec – město uzavřelo smlouvu o tom, že pozemek prodáme M. Pangrácovi a ne společnosti 
VELO PLUS, s.r.o. 
 
 
 

4.1. Ing. Pangrác a VELO PLUS, a.s. - dohody o přistoupení ke 
smlouvám 
(Příloha č. 4, předkládá Mgr. Ing. D. Sukalovský, zpracoval Mgr. P. Kavka) 
 
Ing. Milan Pangrác, bytem Vohančice xx, má s městem uzavřeny smlouvy v souvislosti s budováním 
Komerčního a obytného objektu na ul. Brněnská/Tyršova v Kuřimi. 
 
Jedná se o tyto smlouvy: 
a) smlouva o uzavření budoucí kupní smlouvy č. 2013/B/0016 ze dne 18. 4. 2013 
b) smlouva o budoucí smlouvě o zrušení předkupního práva věcného č. 2013/B/0026 ze dne 
18. 4. 2013 
 
a dále dvě smlouvy o právu k provedení stavby, které jsou v kompetenci rady města, k nimž se 
vztahuje totožná žádost. 
 
Stavební povolení k výše popsané stavbě bylo vydáno ve prospěch Ing. Milana Pangráce a záměr 
postoupit práva a povinnosti stavebníka výlučně na VELO PLUS, a.s. Tato společnost ale nemá 
příslušná majetkoprávní oprávnění k dotčeným pozemkům, takže stavební úřad zatím souhlas se 
změnou stavebníka nevyslovil. 
 
V případě, že by k výše popsaným smlouvám přistoupila na straně stavebníka i společnost VELO 
PLUS, a.s., stanou se Ing. Pangrác a společnost VELO PLUS, a.s., k tzv. solidárními dlužníky a město 
může žádat na kterémkoliv z nich, aby svůj závazek splnil. 
U dohody o přistoupení ke smlouvě o budoucí smlouvě o zrušení předkupního práva věcného 
č. 2013/B/0026 ze dne 18. 4. 2013 jde o opačný efekt, kdy získává vyšší právní jistotu společnost 
VELO PLUS, a.s., v případě, že Ing. Pangrác převede pozemek p. č. 430, k. ú. Kuřim, do vlastnictví 
této společnosti. 
 
Příloha – dohoda o přistoupení ke smlouvě o uzavření budoucí kupní smlouvy č. 2013/B/0016 

- dohoda o přistoupení ke smlouvě o budoucí smlouvě o zrušení předkupního práva věcného 
č. 2013/B/0026 

 
Diskuse: 
D. Sukalovský – navrhuje o obou usneseních hlasovat současně: 
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Návrh usnesení: ZM schvaluje dohodu o přistoupení ke smlouvě o uzavření budoucí kupní smlouvy 

č. 2013/B/0016 ze dne 18. 4. 2013 s Ing. Milanem Pangrácem, bytem Vohančice 
xx, a společností VELO PLUS, a.s., se sídlem Lidická 1005/23b, Brno, 
IČ 27755550. 

 
 
Návrh usnesení: ZM schvaluje dohodu o přistoupení ke smlouvě o budoucí smlouvě o zrušení 

předkupního práva věcného č. 2013/B/0026 ze dne 18. 4. 2013 s Ing. Milanem 
Pangrácem, bytem Vohančice xx, a společností VELO PLUS, a.s., se sídlem 
Lidická 1005/23b, Brno, IČ 27755550. 

Hlasováno: pro 3, proti 3, zdrželo se 6, nepřítomni 4, nehlasoval 1. 
Usnesení nebyla přijata. 
 
 
 

6. Stanovení prodejní ceny městských bytů 
(Příloha č. 6, předkládá Ing. P. Němec a Ing. M. Macková, zpracoval Ing. P. Němec) 
 
V městě Kuřimi se prodávaly městské byty na základě obecně závazné vyhlášky. Po jejím zrušení je 
prodej uskutečňován individuálně podle zájmů občanů. Postupuje se podle pravidel, které si připravil 
odbor majetkoprávní, a výsledky jeho činnosti jsou předkládány zastupitelstvu města při rozhodování 
o prodeji bytu. V podstatě se postupuje jako při prodeji každé jiné nemovitosti. 
Pro rozhodování zastupitelstva města o prodeji bytu je hlavní (při neexistenci dalších pravidel) 
stanovení prodejní ceny bytu. 
Cena prodávaného bytu je doposud odborem majetkoprávním navrhovaná jako cena stanovená 
znaleckým posudkem snížená o 30%. Třicetiprocentní snížení je odůvodňováno zejména tím, že byt 
je obsazen. Je obsazen, ale je obsazen kupujícím! Není obsazen „třetí osobou.“ Při obsazení bytu 
takovou osobou by byl byt zatížen jakým si břemenem, které by mohlo snižovat cenu bytu, protože ho 
kupující nemůže využívat třeba okamžitě, ale až potom, kdy se vystěhuje osoba v něm bydlící. To by 
mohlo trvat i delší dobu několika měsíců či roků, o případných soudních tahanicích ani nemluvě. V tom 
případě má smysl poskytnout kupujícímu ke kompenzaci tohoto pro něho nevýhodného stavu nějakou 
slevu. 
Poskytování nižší ceny (slevy z ceny) je na straně prodávajícího. Na straně druhé má kupující 
zájem, o co nejnižší cenu. Prodávající může nabízet byt se slevou, protože potřebuje rychle získat 
peníze, nemá zájem se starat o byt, třeba pro vysoké náklady a nízký nájem, má problémy 
s nájemcem apod. Je pro něho proto nevýhodné držet byt ve svém vlastnictví. Toto ale nejsou 
případy, kvůli kterým se prodávají městské byty v Kuřimi. 
Snížení ceny bytu kvůli jeho obsazení se připouští nikoli však ve všech případech. Např. znalec při 
prodeji městských bytů v Kuřimi uvádí ve svých znaleckých posudcích: „V oceňované lokalitě se 
s obsazenými byty se smlouvou na dobu neurčitou běžně neobchoduje. Pokud se však byty 
v osobním vlastnictví obsazené nájemníky prodávají na trhu s nemovitostmi (např. v Brně) dosahuje 
jejich tržní cena úrovně cen bytů neobsazených pouze v žádaných lokalitách (na dobré adrese). 
Připomínám, že celá Kuřim je dobrá adresa, jinak by v ní zastupitelé asi nežili. Dále odhadce uvádí: 
„Ze zkušeností odhadce z oceňování pro bankovní sektor (poskytování úvěrů) nebyly v jednotlivých 
bankách v minulém období stejné názory na tržní cenu takto obsazených bytů. S ohledem na 
dlouhodobý zájem klientů i o takto obsazené byty, ustálil se názor na cenu obsazeného bytu ve výši 
maximálně 70% z ceny obvyklé neobsazeného bytu v osobním vlastnictví.“ Z uvedeného lze vyvodit, 
že poskytování slevy v případě obsazeného bytu nemusí být nutné pravidlo. Město se jím nemusí 
povinně řídit. 
Suverénem, který je oprávněn stanovit cenu bytu s konečnou platností je zastupitelstvo města, ale ani 
to nemůže postupovat libovolně. Musí dodržovat zákony, z nich odvozená pravidla a obecně platné 
zásady působící třeba na trhu s nemovitostmi. A také musí prodávat městský majetek s prospěchem 
pro město. Jednoduše řečeno má působit s péčí řádného hospodáře. 
 
Navrhuji následující postup. 
Odborem majetkoprávním získat cenu znaleckou za byt (samozřejmě všechny další dokumenty). 
Tuto cenu předložit zastupitelstvu města k rozhodování jako cenu základní (bez dalších návrhů 
na cenu sníženou). Zastupitelstvo města rozhodne s péčí řádného hospodáře o ceně, za jakou byt 
prodá. Přitom může tuto cenu snížit (např. licitací směrem dolů), ale i zvýšit. Snížení ceny však musí 
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být např. pro zápis ze zasedání přesvědčivě a jasně odůvodněné. Upozorňuji, aby zejména první 
snížení pokud bude uskutečněno, nebylo příliš velké, neboť následně bude nutné v dalších případech 
k němu přihlédnout. Bude se vlastně tvořit cena obvyklá pro prodej městských bytů individuálním 
způsobem. K prodeji bytů uskutečněným v minulosti od tohoto okamžiku nepřihlížet.  
 
Poznámka. 
Cena znalecká je v podmínkách Kuřimi zpravidla nižší, jak cena tržní o 150.000 – 250.000 korun za 
byt. I akceptací ceny znalecké jako výchozí pro prodej městských bytů se zájemci poskytuje sleva. 
Uvidíme, jaké budou reakce zájemců o koupi městských bytů. 
 
 
 

5. Záměr na prodej bytové jednotky č. 868/3 
(Příloha č. 5, 5A, předkládá Mgr. Ing. D. Sukalovský, zpracovala A. Janoušková a Mgr. P. Kavka) 
 
Dne 12. 6. 2013 požádal o odkoupení bytové jednotky č. 868/3 pan Jiří Studený, trvale bytem 
xxxxxxxxxxxxxxxxx Kuřim. S panem Studeným byla dne 29. 9. 1998 uzavřena smlouva o nájmu bytu 
na dobu neurčitou. Jedná se o bytovou jednotku 2+1 s příslušenstvím – předsíň, koupelna, WC, spíž, 
sklep, komora, balkón, o velikosti 71,30 m

2
, která je umístěna ve II. nadzemním podlaží domu č. p. 

xxxxxxx, na pozemcích p. č. 1855 a p. č. 1854 vše k. ú. Kuřim. Na předmětném bytu nevázne žádná 
zástava ani dotační titul, nakládání s ním není tedy nijak omezeno. 
 
Žadatel nechal na svůj náklad vyhotovit panem Ing. Janem Zámečníkem znalecký posudek. Odhadce 
stanovil tržní cenu obsazeného bytu na 1.015.000,- Kč. Žadatel je ochoten tuto tržní cenu akceptovat. 
 
Vedle toho ještě OMP uvádí tržní hodnotu tohoto bytu, kdyby byl neobsazený. Ta byla ve znaleckém 
posudku uvedena ve výši 1.450.000,- Kč. V předchozích případech prodeje bytů (Váňovi, Jakeš 
a Žižka) byly prodávány za 70% jejich skutečné tržní hodnoty s tím, že nabyvatel nesl veškeré náklady 
na převod včetně daně z převodu nemovitostí. 
 
Před případným prodejem je nutno vyhlásit ve smyslu § 39 zák. č. 128/2000 Sb., o obcích, záměr na 
prodej nemovitého majetku. OMP nabízí dvě varianty záměru: 
a) za 70% tržní cenu s tím, že kupující hradí i daň z převodu nemovitostí 
b) za tržní cenu neobsazeného bytu, daň z převodu hrazena dle zákona, tj. město 
 
OMP obecně nedoporučuje, aby byly prodávány byty 1+1 a 2+1. Nájem z bytů navíc tvoří 
nezanedbatelnou položku v rozpočtu na straně příjmů. 
 
Příloha A – znalecký posudek bytu č. 868/3 
 
Diskuse: 
P. Němec – navrhuje, aby cena stanovená v záměru byla stanovena dle znaleckého posudku, tzn. 
1.450.000 Kč. 
D. Sukalovský – pan Studený na své náklady byt částečně zrekonstruoval. 
J. Herman – varianta, za kterou se nyní prodávalo má opodstatnění v tom, že žadatel a zároveň 
nájemce si byt zpravidla zrekonstruoval a tím pádem došlo k zhodnocení bytu. Byl by tedy pro prodej 
za 1.015.000 Kč. 
Z. Kříž – příspěvek byl projednán ve finančním výboru a bylo schváleno usnesení s cenou 1.015.000 
Kč. 
O. Štarha – nechal by prodeji volný spád. Za 6 let jsme prodali 3 byty. Pokud to půjde tímto tempem, 
potom se není čeho bát. 
P. Němec – v minulosti se prodávalo podle pravidel vyhlášky. Byty se prodávali podle ceny v místě 
a čase obvyklém. Byl by pro to, aby to tak bylo i nadále. Pokud neprodáme za cenu odhadní, potom 
musíme uvést důvod, proč tomu tak je. 
J. Brabec – pokud město bude chtít byty prodávat, potom by asi cena musela jít dolů. Ale zatím je 
situace opačná. Jedná se o byt obsazený. Je vůbec zájem byt prodat? Bylo by vhodné nastavit 
pravidla do budoucna. Byl by spíše pro prodej za 70 % odhadní ceny. 
O. Štarha – odhadní cena je cena prázdného bytu. To není tento případ. 
D. Holman – navrhuje zpracovat materiál týkající se pravidel prodeje bytů. 
J. Brabec – navrhuje hlasovat o tom, jestli je vůle byt prodat. 
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Z. Kříž – dodává, že v lednu byl prodán byt 2+1 za 850.000 Kč. 
D. Sukalovský – navrhuje hlasovat od ceny vyšší. 
 
Návrh usnesení: ZM schvaluje záměr na prodej bytové jednotky č. 868/3 o velikosti 2+1 

s příslušenstvím umístěné ve II. NP bytového domu č. p. 868, 869, na pozemcích 
p. č. 1855 a p. č. 1854 vše k. ú. Kuřim v ulici Jungmannova v Kuřimi obsazené 
nájemcem za cenu 1.450.000,- Kč panu Jiřímu Studenému, trvale bytem 
xxxxxxxxxxxxxxxxxx Kuřim. 
Podmínky převodu: 
a) úhrada kupní ceny před podpisem kupní smlouvy, 
b) kupující uhradí správní poplatky. 

Hlasováno: pro 6, zdrželo se 7, nepřítomni 4. 
Usnesení nebylo přijato. 
 
Návrh usnesení: ZM schvaluje záměr na prodej bytové jednotky č. 868/3 o velikosti 2+1 

s příslušenstvím umístěné ve II. NP bytového domu č. p. 868, 869, na pozemcích 
p. č. 1855 a p. č. 1854 vše k. ú. Kuřim v ulici Jungmannova v Kuřimi obsazené 
nájemcem za cenu 1.015.000 Kč panu Jiřímu Studenému, trvale bytem 
xxxxxxxxxxxxxxxxxxx Kuřim. 
Podmínky převodu: 
a) úhrada kupní ceny před podpisem kupní smlouvy, 
b) kupující uhradí před podpisem kupní smlouvy částku odpovídající dani 
z převodu nemovitostí, 
c) kupující uhradí správní poplatky. 

Hlasováno: pro 7, proti 1, zdrželo se 5, nepřítomni 4. 
Usnesení nebylo přijato. 
 
 
 

5.1. Manželé Juranovi – splátkový kalendář 
(Příloha č. 5, předkládá Mgr. Ing. D. Sukalovský, zpracovala A. Janoušková) 
 
Manželé František a Helena Juranovi jsou společnými nájemci obecního bytu č. xxxxx o velikosti 2+1, 
umístěného v I. nadzemním podlaží domu č. p. 896, 897 v ul. Na Královkách na pozemcích p. č. 1816 
a p. č. 1817 vše v obci a k. ú. Kuřim. 
RM na své schůzi dne 24. 4. 2013 pod č. usn. 221/2013 schválila manž. Juranovým výpověď nájmu 
bytu s tříměsíční výpovědní lhůtou. Výpověď nájmu bytu byla panu Juranovi doručena dne 16. 5. 2013 
a paní Juranové dne 20. 5. 2013. Povinnost vyklidit byt tak mají do 31. 8. 2013. 
Dne 27. 5. 2013 uhradili společní nájemci jistinu dluhu ve výši xxxxxx,- Kč. 
Dne 12. 6. 2013 požádal pan Juran o zpětvzetí výpovědi nájmu bytu. O zpětvzetí výpovědi nájmu bytu 
rozhodovala RM na své schůzi dne 19. 6. 2013. Do termínu odevzdání tohoto příspěvku nebylo 
rozhodnutí RM známo. 
Pan Juran současně požádal o uzavření splátkového kalendáře, kterým bude hrazen poplatek 
z prodlení ve výši xxxxxx,- Kč. Navrhuje měsíční splátku ve výši xxxxx,- Kč, tj. 26 měsíčních splátek. 
OMP doporučuje schválení splátkového kalendáře. 
 
Diskuse: 
D. Sukalovský – schválení bylo podmíněno podepsáním dodatku. 
Z. Kříž – bylo projednáno ve finančním výboru a výbor doporučuje usnesení schválit. 
 
Přijaté usnesení: 1093/2013 - ZM schvaluje uzavření splátkového kalendáře s manž. Františkem 

a Helenou Juranovými, trvale bytem xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx Kuřim, jehož 
prostřednictvím bude uhrazen dluh na poplatku z prodlení ve výši xxxxxx Kč 
související s nájmem bytové jednotky č. xxxxx v ul. xxxxxxxxxxx, Kuřim. Splátka 
bude ve výši xxxxx,- Kč/měs. 

Hlasováno: pro 13, nepřítomni 4. 
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7. Ing. Václav Losík, bytem xxxxxxxxxxxxxxxxxx Kuřim - odprodej 
pozemku 
(Příloha č. 7, 7A, 7B, předkládá Mgr. Ing. D. Sukalovský, zpracovala Ing. V. Fidrmucová) 
 
Ing. Václav Losík požádal Město Kuřim o odprodej pozemku parc. č. 2675/13 o vým. 145 m

2
, orná 

půda v k. ú. Kuřim, dále jen „pozemek“, který je ve vlastnictví města. 
Pozemek leží vedle pozemků Ing. Losíka parc. č. 2675/10 a 2675/11 v k. ú. Kuřim v zahrádkářské 
oblasti Koblas (nad lokalitou Díly za sv. Janem). 
Později Ing. Losík požádal o odprodej dalšího pozemku a to části pozemku parc. č.  2675/12 o výměře 
cca 75 m

2
 v k.ú. Kuřim. 

Ve věci výše uvedené přijalo zastupitelstvo města následující usnesení: 
 
1056/2013 
ZM schvaluje záměr na prodej části pozemku parc. č. 2675/12 v k. ú. Kuřim o výměře cca 75 m

2
 Ing. 

Václavu Losíkovi, bytem Kuřim, xxxxxxxxxxxxx za cenu 75,-Kč/m
2
 s podmínkou úhrady veškerých 

nákladů spojených s převodem pozemku včetně daně z převodu nemovitostí. 
 
Záměr na prodej části pozemku parc. č. 2675/12 v k. ú. Kuřim byl v souladu se zákonem o obcích po 
dobu 15 dnů zveřejněn – bez připomínek. 
Na základě zveřejněného záměru zadal Ing. Losík zpracování geometrického plánu č. 2945-107/2013, 
který z pozemku parc. č. 2675/12 oddělil novou parc. č. 2675/18 o vým. 73 m

2
, vše v k. ú. Kuřim – viz 

příloha A. 
OMP předkládá ZM návrh kupní smlouvy - viz příloha B. 
 
Příloha A – GP č. 2945-107/2013 
Příloha B – návrh kupní smlouvy 
 
 
Z jednání se vzdálil v 20,53 hod. P. Němec. 
 
 
Diskuse: 
Z. Kříž – bylo projednáno ve finančním výboru s tím, že výbor nesouhlasí se schválením. 
 
Návrh usnesení: ZM schvaluje prodej části pozemku parc. č. 2675/12 v k. ú. Kuřim dle GP č. 2945-

107/2013 nově označený pako pozemek parc. č. 2675/18 o výměře 73 m
2
, 

Ing. Václavu Losíkovi, bytem Kuřim, xxxxxxxxxxxxxx za cenu 75,- Kč/m
2
 s tím, že 

veškeré náklady spojené s převodem pozemku včetně úhrady daně z převodu 
nemovitosti ponese kupující. 

Hlasováno: pro 8, zdrželi se 4, nepřítomno 5. 
Usnesení nebylo přijato. 
 
 
 

9. E.ON Distribuce, a.s. – žádost o odprodej pozemku pod 
trafostanicí 
(Příloha č. 9, 9A, 9B, předkládá Mgr. Ing. D. Sukalovský, zpracovala Ing. V. Fidrmucová) 
 
E.ON Distribuce, a.s. požádala město Kuřim o odprodej pozemku parc. č. 283/2 o vým. 9 m

2
 v k. ú. 

Kuřim dále jen „pozemku“, který je ve vlastnictví města. 
Na pozemku se nachází zděná trafostanice, která je ve vlastnictví E.ON Distribuce, a.s. – viz příloha 
A, B, C. 
Společnost E.ON Distribuce, a.s. nabízí za pozemek částku ve výši 18.000,- Kč, tj. 2.000,- Kč/m

2
. 

Kupní cena za pozemek vychází ze znaleckého posudku zhotoveným Ing. Janem Zámečníkem. 
Znalecký posudek je k nahlédnutí na OMP. 
Stanoviska dotčených orgánů: 
OŽP, OSVO a KS – nemá k odprodeji pozemku námitek. 
OI – pozemek je dle platného územního plánu sídelního útvaru Kuřim součástí zastavitelné plochy 
občanského vybavení a služeb. 
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OMP doporučuje odprodej pozemku s překupním právem věcným ve výši kupní ceny, tj 18.000 Kč. 
 
Příloha A – žádost společnosti E.ON Distribuce, a.s. 
Příloha B – situace v katastrální mapě 
 
 
Na jednání se vrátil v 20,56 hod. P. Němec. 
 
 
Diskuse: 
Z. Kříž – bylo projednáno ve finančním výboru a členové výboru nesouhlasí s prodejem. 
J. Brabec – je pro usnesení s předkupním právem věcným. 
 
Návrh usnesení: ZM schvaluje záměr na prodej pozemku parc. č. 283/2 o vým. 9 m

2
 v k. ú. Kuřim 

společnosti E.ON Distribuce, a.s., se sídlem v Českých Budějovicích, 
F. A. Gerstnera 2151/6, PSČ 370 49, IČ 28085400, za cenu 18.000 Kč 
s podmínkou úhrady veškerých nákladů spojených s převodem pozemku včetně 
daně z převodu nemovitostí. 

Hlasováno: pro 1, proti 6, zdrželo se 6, nepřítomni 4. 
Usnesení nebylo přijato. 
 
Návrh usnesení: ZM schvaluje záměr na prodej pozemku parc. č. 283/2 o vým. 9 m

2
 v k. ú. Kuřim 

společnosti E.ON Distribuce, a.s., se sídlem v Českých Budějovicích, 
F. A. Gerstnera 2151/6, PSČ 370 49, IČ 28085400, za cenu 18.000 Kč 
s podmínkou úhrady veškerých nákladů spojených s převodem pozemku včetně 
daně z převodu nemovitostí, s předkupním právem věcným za cenu kupní. 

Hlasováno: pro 5, proti 3, zdrželo se 5, nepřítomni 4. 
Usnesení nebylo přijato. 
 
 
 

11. Závěrečný účet 2012 
(Příloha č. 11, 11A, 11B, předkládá Mgr. Ing. D. Sukalovský, zpracoval Ing. A. Varmužka) 
 
V příloze je předkládán kompletní závěrečný účet hospodaření Města Kuřimi za rok 2012. 
V souvislosti s touto zprávou je předkládána i „Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření“. Tato 
zpráva konstatuje, že při přezkoumání nebyly zjištěny nedostatky a závěr přezkoumání je bez výhrad. 
Závěrečný účet byl v řádném termínu vyvěšen na úřední desce a bude projednán finančním výborem. 
ZM se doporučuje schválit závěrečný účet bez výhrad. 
 
Příloha: zpráva o hospodaření města 
 zprávy o výsledku 
 
Diskuse: 
Z. Kříž – bylo projednáno ve finančním výboru a ten doporučuje ke schválení. 
A. Varmužka – byly zjištěny formální nedostatky (špatně uvedené názvy organizací a politických stran 
apod.), které již byly odstraněny. 
 
Přijaté usnesení: 1094/2013 - ZM schvaluje závěrečný účet hospodaření Města Kuřimi k 31. 12. 

2012 s výrokem bez výhrad a bere na vědomí „Zprávu o výsledku přezkoumání 
hospodaření“. 

Hlasováno: pro 13, nepřítomni 4. 
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13. Ručitelské prohlášení 
(Příloha č. 13, předkládá Mgr. Ing. D. Sukalovský, zpracoval Ing. L. Tomšů) 
 
RM odsouhlasila usnesením č. 147/2013 jednateli Centra technických služeb Kuřim, s.r.o., nákup 
nové techniky tj. vozidla s výměnnou mycí nástavbou. Společnost hodlá nákup tohoto vozidla 
financovat z úvěru, který přislíbila Komerční banka, a.s. Pro jeho získání je nutné ručitelské prohlášení 
města, jako zakladatele a jediného společníka v této společnosti. 
 
Diskuse: 
Z. Kříž – bylo projednáno ve finančním výboru, který doporučuje schválení. 
M. Macková – vyžádal si finanční výbor účetní závěrku společnosti? 
Z. Kříž – již při projednávání fotovoltaické elektrárny měli k nahlédnutí účetní závěrku společnosti. 
 
Přijaté usnesení: 1095/2013 - ZM schvaluje uzavření smlouvy o převzetí ručitelského závazku mezi 

městem Kuřim, IČ 00281964, a Komerční bankou, a.s., IČ 45317054, k zajištění 
pohledávky ze střednědobého úvěru na dobu 5 let v maximální výši 3 mil. Kč 
k financování vozidla s výměnnou mycí nástavbou pro společnost Centrum 
technických služeb Kuřim, s.r.o., IČ 26307189. 

Hlasováno: pro 13, nepřítomni 4. 
 
 
 

14. Výhled investičních akcí na rok 2014 
(Příloha č. 14, 14A, 14B, předkládá Ing. O. Štarha, zpracoval S. Bartoš) 
 
Odbor investiční předkládá Zastupitelstvu města výhled investičních akcí na rok 2014. 
 
Přílohy: tabulka investičních akcí 
 
Diskuse: 
O. Štarha – předpokládaná výše investičních nákladů by měla být 92.469.112 Kč. Předpokládaný stav 
příjmů pro rok 2014 by měl být 59.500.000 Kč, tudíž se všechny investice nebudou realizovat. 
D. Sukalovský – budeme hledat i jiné varianty financování. 
D. Holman – raději by byl, kdyby se našla shoda co realizovat a co ne. Jaké akce mají prioritu? 
Musíme mít zodpovědnost za tato rozhodnutí. 
P. Němec – máme nyní rozhodovat? 
D. Sukalovský – byl by spíše pro to, promyslet a sejít se na mimořádném jednání ZM. 
M. Kotek – některé dotace nemusí být přiznány, potom je těžké o tom nyní rozhodovat. 
D. Sukalovský – s tím souhlasí. Některé akce by bez dotace bylo těžké realizovat. Ale některé akce je 
potřeba uskutečnit, i když půjdou z peněz města. 
D. Holman – žádá svolat mimořádné jednání zastupitelstva hned v září 2013. 
 
 
 

15. Kontrolní výbor – zápis 
(Příloha č. 15, 15A, 15B, předkládá J. Herman, zpracovala S. Axmannová) 
 
ZM je předkládán v příloze zápis ze zasedání kontrolního výboru ze dne 5. 6. 2013. 
 
Příloha: zápis z jednání dne 5. 6. 2013 
 zápis z pracovní skupiny KV 
 
Diskuse: 
M. Macková – byla účastna kontroly, která se zabývala kontrolou souladu žádosti a účelu poskytnuté 
dotace, dodržení termínu vyúčtování dotace, dodržení účelového využití a splnění podmínek smlouvy. 
Ve většině případů došlo k pochybení. 
J. Brabec – bylo by vhodné vytvořit pracovní skupinu ze členů kontrolního, sportovní a kulturního 
výboru. Dále by bylo účelnější kontroly provádět častěji. 
M. Macková – s tím souhlasí. 
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Přijaté usnesení: 1096/2013 - ZM ukládá kontrolnímu výboru provést kontrolu účelového využití 

a dodržení smluvních podmínek dotací z Programu finanční podpory kulturní, 
sportovní a spolkové činnosti města Kuřimi za rok 2012 s termínem do 31. 10. 
2013. 

Hlasováno: pro 13, nepřítomni 4. 
 
Přijaté usnesení: 1097/2013 - ZM ukládá RM řešit usnesení kontrolního výboru z provedené 

kontroly čerpání dotací z Programu finanční podpory kulturní, sportovní a spolkové 
činnosti města Kuřimi za rok 2011. 

Hlasováno: pro 13, nepřítomni 4. 
 
 
 
 

16. Zápis z jednání Sportovního výboru ZM Kuřimi 
(Příloha č. 16, 16A, předkládá PaedDr. D. Holman, zpracovala H. Koláčková) 
 
Zastupitelstvu města Kuřimi je předkládán zápis z jednání Sportovního výboru Zastupitelstva města 
Kuřimi ze dne 5. 6. 2013. 
 
Na jednání SV bylo přijato toto usnesení: 
 
Přijaté usnesení: SV navrhuje doplnit Strategický plán rozvoje města Kuřimi, část III – návrhovou 

část v bodě B 3.1. - o tyto aktivity: 
- výstavba multifunkční stezky pro inline bruslaře 
- výstavba fotbalového hřiště s umělým povrchem v areálu stadionu 
- podpora stavby tribuny v areálu stadionu 

Hlasováno: pro 6. 
 
Diskuse: 
M. Kotek – je nějaká představa o multifunkční stezce? 
D. Holman – jedná se o obvyklou stezku i pro inline bruslaře, která není přesně daná. 
 
 
 
 

18. Aling, s.r.o. – souhlas s převodem pozemku 
(Příloha č. 18, předkládá Mgr. Ing. D. Sukalovský, zpracoval Mgr. P. Kavka) 
 
Společnost ALING, s.r.o., se sídlem Mučednická 1322/35, Brno, IČ 26262363, požádala dne 
17. 6. 2013 o souhlas s převodem pozemku p. č. 2615/13, k. ú. Kuřim, na společnost OC Kuřim, s.r.o., 
se sídlem Tleskačova 1660, Kuřim, IČ 29375223, která je investorem stavby obchodního centra 
a bude jejím vlastníkem a provozovatelem. 
 
ALING, s.r.o., je vlastníkem předmětného pozemku na základě smlouvy kupní ze dne 23. 5. 2013, 
která byla uzavřena v souladu s usnesením ZM č. 1120/2011 ze dne 23. 8. 2011. K předmětnému 
pozemku je ve prospěch města Kuřim zřízeno předkupní právo jako právo věcné a to jak pro případ 
úplatného převodu, tak i pro případ bezúplatného převodu. Vzhledem k tomu, že společnost ALING, 
s.r.o., má záměr převést vlastnické právo k pozemku p. č. 2615/13, k. ú. Kuřim, na společnost OC 
Kuřim, s.r.o., požádala v souladu se smlouvou o souhlas města s tímto převodem. 
 
Pokud město souhlas udělí, předkupní právo věcné bude zachováno i po převodu na OC Kuřim, s.r.o. 
OMP doporučuje souhlas vydat, neboť předkupní právo zde slouží jako pojistka proti případnému 
obcházení původního záměru, jímž byla výstavba obchodních prostor. Jelikož je původní stavební 
záměr postupně naplňován a během několika týdnů dojde k dokončení stavby a vydání kolaudačního 
souhlasu, není důvod nabývat pozemek zpět do vlastnictví města. Navíc se město v kupní smlouvě 
zavázalo, že poskytne kupujícímu nebo jeho nástupci maximální součinnost s výmazem předkupního 
práva jako práva věcného a to do 10-ti dnů od vydání kolaudačního souhlasu ke stavbě „Obchodní 
prostory Kuřim, ul. Tyršova“. 
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Diskuse: 
P. Němec – souhlasí. Spíše by realizaci usnesení pozdržel, dokud nebude zkolaudováno. 
D. Sukalovský – předkupní právo bude smazáno až po kolaudaci. 
 
Přijaté usnesení: 1098/2013 - ZM uděluje společnosti ALING, s.r.o., se sídlem Mučednická 1322/35, 

Brno, IČ 26262363, souhlas s převodem vlastnického práva k pozemku p. č. 
2615/13, k. ú. Kuřim, společnosti OC Kuřim, s.r.o., se sídlem Tleskačova 1660, 
Kuřim, IČ 29375223. 

Hlasováno: pro 13, nepřítomni 4. 
 
 
 
 

19. Koupě bytové jednotky č. 892/1 na ul. Tišnovská 
(Příloha č. 19, 19A, předkládá Mgr. Ing. D. Sukalovský, zpracoval Mgr. P. Kavka) 
 
Město je vlastníkem tří bytových jednotek č. 1172/2, č. 893/3, č. 1173/4 v domě na ul. Tišnovská, který 
leží hned vedle objektu sociálního bydlení, tzv. „moštárny“. Čtvrtá bytová jednotka č. 892/1 byla 
v rámci privatizace bytového fondu prodána v roce 2003 za cenu 193.287,- Kč panu Miroslavu 
Smílkovi, posledně bytem xxxxxxxxxxxxx Kuřim. Pan Smílek letos v lednu zemřel a momentálně běží 
dědické řízení, které je komplikováno faktem, že pan Smílek nezanechal přímé příbuzné a podle 
dostupných informací mají potenciální dědicové k možnosti nabýt dědictví rezervovaný přístup, neboť 
po panu Smílkovi nezůstal jen byt, ale i nějaké dluhy. Ve věci dědictví proběhne u notáře Mgr. 
Vavříčka jednání dne 9. 7. 2013. V případě, že dědicové dědictví odmítnou, připadne byt v rámci 
odúmrti státu. Případný nákup nemovitého majetku od státu by byl minimálně časově 
a administrativně náročnější než od dědice. 
 
Byt č. 892/1 je umístěn v I. nadzemním podlaží a sestává se ze dvou pokojů, kuchyně a příslušenství. 
Jeho celková výměra činí 67,29 m

2
. Vchod do bytu je orientován přímo naproti objektu sociálního 

bydlení a vzhledem k jeho rozloze a poloze by jeho koupě mohla být alternativou zatím 
nerealizovaného projektu rozšíření objektu sociálního bydlení. Koupí tohoto bytu by se město stalo 
100% vlastníkem celého domu a mohlo by bez právních komplikací (rozhodování spoluvlastníků) 
zvažovat např. i půdní vestavbu. 
 
Na základě v minulosti zpracovaných znaleckých posudků odhaduje OMP tržní hodnotu předmětného 
bytu v rozpětí xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx- Kč. OMP však nemá podrobnější informaci o technickém stavu 
bytu. Z úřední činnosti pouze víme, že je ale momentálně odpojen od dodávek vody, el. energie 
a plynu. 
 
OMP doporučuje koupi této bytové jednotky a navrhuje nejprve tajným hlasováním stanovit max. limit 
kupní ceny, kterou může starosta potenciálním dědicům nabídnout v případě, že dědictví získají 
a budou mít zájem o prodej bytu městu. Pokud by došlo k dohodě všech zúčastněných stran, byl by 
na některém z následujících zasedání zastupitelstva předložen materiál ve věci nabytí předmětného 
bytu. 
 
Příloha – hlasovací lístek 
 
Diskuse: 
Z. Kříž – navrhuje jednat s dědicem a byt koupit. 
D. Sukalovský – postupovalo by se stanovením ceny pomocí hlasovacího lístku. 
P. Kavka – dědické řízení běží. Nebyl žádný přímý příbuzný. Dědické řízení proběhne 9. 7. 2013. 
Pokud by spadlo do odúmrtí, potom by bylo těžší byt získat. 
P. Němec – nevíme, jak byt vypadá. Ale v roce 1997 byl v hrozném stavu. Cena by se měla stanovit 
s rozmyslem. 
D. Holman – byl by pro nižší částku. 
 
 
Přijaté usnesení: 1099/2013 - ZM pověřuje starostu města jednáním ve věci koupě bytu č. 892/1 

umístěného v I. nadzemním podlaží bytového domu č. p. 892, 893, 1172 a 1173 na 
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pozemcích p. č. 2747/3, p. č. 2746/1, p. č. 2746/2 a p. č. 2747/1, vše k. ú. Kuřim, 
za kupní cenu dle limitu. 

Hlasováno: pro 13, nepřítomni 4. 
 
 
Z jednání se vzdálil v 21,37 hod. R.. Hanák. 
 
 
 
 

20. Nabytí prodloužení vodovodu do majetku města – ul. Na 
Vyhlídce 
(Příloha č. 20, 20A, 20B, předkládá Ing. O. Štarha, zpracovala Z. Perková) 
 
Manželé Jiří a Natalie Rozmanovi, bytem xxxxxxxxxxxxx 664 34 Kuřim, a manželé Jiří a Nikola 
Králíkovi, bytem xxxxxxxxxxxx 664 83 Domašov u Brna, nabídli Městu Kuřim k odkoupení prodloužení 
vodovodního řadu (DN 80 LT v délce 16 m) za cenu 1000 Kč. Prodloužení vodovodu bude 
vybudováno za účelem zásobování rodinných domů na ul. Na Vyhlídce v pozemcích  parc. č. 2455/1, 
2455/4, které jsou ve vlastnictví Města Kuřim.  V současné době je vydáno na tuto stavbu rozhodnutí 
o umístění stavby. 
Dále bylo dohodnuto, že nositelem veškerých práv a povinností plynoucích z odpovědnosti za vady 
stavby a uplatňování reklamačních nároků z odpovědnosti za vady se dnem podpisu kupní smlouvy 
stane kupující. Nároky za vady budou uplatňovány u zhotovitele stavby, který bude následně doplněn 
investory před podpisem budoucí kupní smlouvy. 
 
Příloha: Situační nákres vodovodu 

Smlouva o uzavření budoucí kupní smlouvy 
 
Přijaté usnesení: 1100/2013 - ZM schvaluje nabytí vodovodního řadu vybudovaného za účelem 

zásobování rodinných domů na ul. Na Vyhlídce do majetku Města Kuřimi a dále 
schvaluje uzavření kupní smlouvy s manželi Jiřím a Natalií Rozmanovými, bytem 
xxxxxxxxxxxxxx 664 34 Kuřim, a manželi Jiřím a Nikolou Králíkovými, bytem 
xxxxxxxxxxxx 664 83 Domašov u Brna, za cenu 1000 Kč. 

Hlasováno: pro 12, nepřítomno 5. 
 
 
 
 

21. Aktualizace strategického plánu rozvoje města 
(Příloha č. 21, CD, předkládá PaedDr. D. Holman, zpracovali Mgr. A. Zimmermannová, PaedDr. 
D. Holman) 
 
Rada města Kuřimi schválila dne 20. 2. 2013 usnesením č. 113/2013 další postup aktualizace 
Strategického plánu rozvoje města Kuřimi (SPRM). Na základě tohoto usnesení probíhala jednání 
pracovních skupin, které navrhovaly změny ve znění původního SPRM v návrhové části a ve SWOT 
analýze. Na aktualizaci Situační analýzy pracoval konzultant původního SPRM Dr. Petr Daněk. 
 
Úplné znění návrhu aktualizovaného SPRM je dostupné na: 
http://www.kurim.cz/cs/samosprava/rozvoj-mesta/strategicky-plan-rozvoje-mesta.html. 
 
 
Na jednání se vrátil v 21,40 hod. R. Hanák. Z jednání se v 21,42 vzdálil J. Koláček. 
 
 
Přijaté usnesení: 1101/2013 - ZM schvaluje aktualizaci Strategického plánu rozvoje města Kuřimi 

dle přílohy. 
Hlasováno: pro 10, zdrželi se 2, nepřítomno 5. 
 
 

http://www.kurim.cz/cs/samosprava/rozvoj-mesta/strategicky-plan-rozvoje-mesta.html
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22. SEIFEROS cz, o.p.s. – změna účelu využití dotace 
(Příloha č. 22, 22A, předkládá Mgr. Ing. D. Sukalovský, zpracovala P. Glosová) 
 
Dne 11. 12. 2012 schválilo Zastupitelstvo města Kuřimi na svém zasedání poskytnutí dotace 
z Programu finanční podpory kulturní, sportovní a spolkové činnosti ve výši 15.000 Kč obecně 
prospěšné společnosti Seiferos cz, o.p.s., Havlíčkova 387, 664 34 Kuřim, IČ 25558102, na 
„Ekologicko – výchovný program pro ZŠ v Kuřimi“. 
 
1204/2012 
ZM schvaluje uzavření smluv o poskytnutí dotací z Programu finanční podpory kulturní, sportovní 
a spolkové činnosti města Kuřimi z oblasti kulturní a spolkové činnosti, v rámci výzvy roku 2013 
v bodech a částkách podle přílohy se změnou. 
 
Činnost obecně prospěšných společností je upravena zákonem o obecně prospěšných společnostech 
č. 248/1995 Sb. 
Společnost není schopna prokázat náklady v této výši na uspořádání uvedené akce, je tedy 
navrhováno, aby byl společnosti SEIFEROS cz, o.p.s., změněn účel využití dotace na „celoroční 
činnost“ – především nákup krmiva a léků pro dravé ptáky. Výše dotace nebude změněna 
a vyúčtování dotace bude provedeno v souladu se smlouvou. 
 
Příloha: dodatek č. 1 
 
Diskuse: 
J. Brabec – proběhla již akce? 
D. Sukalovský – ano, akce proběhla. 
D. Holman – na tuto akci by si mohla žádat přímo škola nebo školka. 
R Hanák – celoroční činnost je široký pojem, bylo by vhodnější do smlouvy uvést, na co konkrétně 
peníze půjdou, např. krmivo, léky apod. 
 
 
Na jednání se vrátil v 21,48 hod. J. Koláček. 
 
 
Přijaté usnesení: 1102/2013 - ZM schvaluje dodatek č. 1 ke smlouvě č. 11/2013, kterým se mění 

účel využití dotace pro společnost SEIFEROS cz, o.p.s., Havlíčkova 387, 664 34 
Kuřim, IČ 25558102. 

Hlasováno: pro 13, nepřítomni 4. 
 
 
 
 

23. Zápis z finančního výboru 
(Příloha č. 23, 23A, předkládá Z. Kříž, zpracoval Ing. A. Varmužka) 
 
ZM je v příloze předkládán zápis ze zasedání Finančního výboru ze dne 20. 6. 2013. 
 
Příloha: zápis 
 
Přijaté usnesení: 1103/2013 - ZM bere na vědomí zápis ze zasedání finančního výboru ze dne 

20. 6. 2013. 
Hlasováno: pro 13, nepřítomni 4. 
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24. „Kuřim - odkanalizování ulice Hybešova“ 
(Příloha č. 24, předkládá Ing. O. Štarha, zpracovala Ing. N. Šiblová, Z. Perková) 
 
Na projekt „Kuřim - odkanalizování ulice Hybešova“ byla podána žádost o dotaci z Operačního 
programu Životní prostředí, prioritní osa 1 – Zlepšování vodohospodářské infrastruktury a snižování 
rizika povodní. Dotace ve výši 4.537.155 Kč z Evropské unie a 266.891 Kč ze Státního fondu 
životního prostředí byla schválena. Městu Kuřim byl vydán Registrační list a Rozhodnutí č. 12130791 
o poskytnutí podpory na spolufinancování projektu z prostředků Státního fondu životního prostředí 
ČR. Podmínkou pro vydání Rozhodnutí a smlouvy o poskytnutí dotace, na základě kterých bude 
dotace proplacena, je doložení smlouvy o dílo s vybraným zhotovitelem a to do 12 měsíců od vydání 
Registračního listu (do 22. 5. 2014). Proto je nutno výběrové řízení na zhotovitele vyhlásit co nejdříve. 
Stavební investiční náklady projektu jsou 23.968.053,- Kč. Pro letošní rok bylo vyčleněno pouze 
200.000 Kč na úhradu zpracování žádosti o dotaci. Finanční prostředky na realizaci této investiční 
akce nejsou schváleny v rozpočtu na rok 2013, jsou uvedeny ve výhledu investic pro rok 2014. Proto 
je třeba, aby provedení výběrového řízení schválilo zastupitelstvo města. 
 
Diskuse: 
M. Macková – investičním nákladem je pouze oprava kanalizace? 
O. Štarha – nejen to, ale i povrch komunikace, parkovací stání. 
 
Přijaté usnesení: 1104/2013 - ZM schvaluje provedení výběrového řízení na investiční akci „Kuřim - 

odkanalizování ulice Hybešova“ s předpokládanou hodnotou zakázky 
23.968.053 Kč, která bude realizována v roce 2014. 

Hlasováno: pro 13, nepřítomni 4. 
 
 
 
 

25. Televizní kabelové rozvody Kuřim - informace 
(Příloha č. 25, 25A, předkládá Mgr. Ing. D. Sukalovský, zpracoval Mgr. P. Kavka) 
 
Zastupitelstvu města je předkládána informace o postupu ve věci televizních kabelových rozvodů 
v Kuřimi: 
a) dne 5. 6. 2013 byl na MěÚ Kuřim doručen znalecký posudek č. 1482/2013 Ing. Janíčkové ve věci 
ohodnocení věcných břemen. Znalkyně vyčíslila hodnotu věcných břemen podle způsobu využití 
konkrétního pozemku, který je dotčen předmětnou inženýrskou sítí (vizte příloha). 
Jednotkové ceny věcných břemen: 
1.) pozemky veřejné zeleně – 17,- Kč/m

2 

2.) pozemky zpevněných chodníků pro pěší – 30,- Kč/m
2
 

3.) pozemky krajských a místních komunikací – 37,- Kč/m
2 

4.) pozemky parkovacích stání – 76,- Kč/m
2 

5.) pozemky účelových komunikací (vjezdy, cyklostezky, apod.) – 30,- Kč/m
2
 

Cena znaleckého posudku byla 9.075,- Kč. 
 
b) připravuje se znalecký posudek ve věci finanční hodnoty sítě kabelových rozvodů. Tento posudek je 
náročný na rozsah a množství potřebných dat, která znalec požaduje. Poslední údaje byly předány 
dne 14. 6. 2013. Znalecký posudek, který zpracovává doc. Ing. Miloslav Filka, CSc. (VUT Brno) by měl 
být hotov do 15. 7. 2013. Předpokládaná cena posudku je 15.000 Kč. 
 
Příloha: znalecký posudek Ing. Janíčkové 
 
Diskuse: 
D. Sukalovský – vedou se jednání s dalšími zájemci. Doporučení jsou spíše pro pronájem než pro 
prodej. 
P. Němec – je předpoklad, že na srpnovém zasedání bude předložen kompletní materiál? 
D. Sukalovský – myslí si, že ano. 
 
 
Z jednání se vzdálil v 21,56 hod. D. Holman a R. Procházková. 
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Přijaté usnesení: 1105/2013 - ZM bere na vědomí informaci o postupu příprav ve věci prodeje či 

nájmu televizních kabelových rozvodů Kuřim. 
Hlasováno: pro 11, nepřítomno 6. 
 
 
 
 

26. Informace: Budova „Služby školám“ 
(Příloha č. 26, 26A, předkládá a zpracoval Mgr. Ing. D. Sukalovský) 
 
Ve věci případného převodu či prodeje budovy č. p. 1227 ve vlastnictví Jihomoravského kraje, 
Žerotínovo náměstí 449/3, 60182 Brno, donedávna sloužící potřebám Střediska služeb školám 
a Zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků Brno, Hybešova 15, 602 00 Brno, v areálu 
Základní školy Jungmannova obdrželo město Kuřim oficiální vyjádření Odboru majetkového 
Jihomoravského kraje (příloha č. 1). Pro vysvětlení uvádíme, že pozemek p. č. 486/3 o výměře 570 
m2 a budova č. p. 1529 jsou budova ZUŠ Kuřim vč. pozemku pod budovou a pozemek 1452/2 
o výměře 290 m2 je pozemek pod budovou č. p. 1084 (ve vlastnictví JM kraje, provozuje DDM Kuřim, 
budova v areálu ZŠ Jungmannova). 
 
V této věci bylo dále jednáno dne 10. 6. 2013 s hejtmanem JmK p. JUDr. Haškem, kterému bylo 
sděleno, že případný převod budovy ZUŠ vč. pozemku je pro město Kuřim zřejmě neakceptovatelný. 
Na tomto jednání byl s p. hejtmanem dále domluven následující postup: Jihomoravský kraj na straně 
jedné a město Kuřim na straně druhé bude i nadále hledat vhodné pozemky či jiná zařízení ve 
vlastnictví města Kuřim, které by bylo možno převést do vlastnictví JM kraje výměnou za budovu 
Služby škole. 
 
Dle ústního sdělení vedoucího Odboru majetkového JmK p. Ing. Petra Beneše ze dne 20. 6. 2013 JM 
kraj dále počítá s převodem budovy Služby škole vč. pozemku na město Kuřim výměnou za vhodné 
nemovitosti v současném držení města Kuřim na JM kraj. JM kraj nadále nebude žádat převod budovy 
ZUŠ Kuřim vč. pozemku pod budovou a v současnosti pokračuje v hledání vhodných nemovitostí 
k převodu. 
 
V hledání vhodných nemovitostí pro zmíněnou transakci rovněž pokračuje OMP Městského úřadu 
Kuřim. 
 
Diskuse: 
P. Němec – o které pozemky by mohl mít kraj zájem? 
D. Sukalovský – například o pozemek pod budovou domu dětí v ul. Jungmannova. Odbor 
majetkoprávní se snaží vytipovat pozemky, o které by měl kraj zájem. 
P. Němec – ptá se, zda bude podána další informace na některém z nejbližších jednání 
zastupitelstva? 
D. Sukalovský – informace bude podána. 
 
 
Na jednání se vrátili ve 22 hod. D. Holman a R. Procházková. 
 
 
 
 

27. Rozpočtové opatření č. 5 
(Příloha č. 27, 27A, 27B, 27C, předkládá Mgr. Ing. D. Sukalovský, zpracoval Ing. A. Varmužka) 
 
V příloze je předkládán návrh rozpočtového opatření. 
 
Diskuse: 
M. Macková – znamená bod č. 13 rozpočtového opatření, že jsme získali dotace z Operačního 
programu životního prostředí? 
J. Sikorová – zatím máme příslib schválení dotací, písemně ale rozhodnutí nemáme. 
J. Herman – co znamená bod č. 1 rozpočtového opatření? 



 24 

 
A. Varmužka – jedná se o příjmy na základě uzavřených veřejnoprávních smluv s obcemi správního 
obvodu. 
 
Přijaté usnesení: 1106/2013 - ZM schvaluje rozpočtové opatření č. 5 k rozpočtu města na rok 2013, 

dle zápisu. 
Hlasováno: pro 13, nepřítomni 4. 
 
 
 
 

28. Různé 
 
P. Němec – žádá zastupitele o nové hlasování o usnesení o prodeji pozemku panu Losíkovi, materiál 
č. 7. 
D. Sukalovský – jedná se o revokaci usnesení, tudíž musí být nejdříve hlasováno o souhlasu, že 
o tomto budeme znovu hlasovat. 
Hlasováno: pro 10, proti 3, nepřítomni 4. 
 
Z. Kříž – upozorňuje, že prodejem bude zamezen přístup na další pozemek. 
Přijaté usnesení: 1107/2013 - ZM schvaluje prodej části pozemku parc. č. 2675/12 v k. ú. Kuřim dle 

GP č. 2945-107/2013 nově označený jako pozemek parc. č. 2675/18 o výměře 73 
m

2
, Ing. Václavu Losíkovi, bytem Kuřim, xxxxxxxxxxxxxxx za cenu 75,- Kč/m

2
 s tím, 

že veškeré náklady spojené s převodem pozemku včetně úhrady daně z převodu 
nemovitosti ponese kupující. 

Hlasováno: pro 9, proti 3, zdržel se 1, nepřítomni 4. 
 
 
M. Kotek – ptá se, co se děje se stavbou Tesca? 
D. Sukalovský – investor čeká na vydání stavební povolení na stavbu kruhového objektu u Wellness, 
poté začne stavba infrastruktury. Stavba samotného obchodního domu bude zřejmě až v roce 2014. 
O. Štarha – dle posledních informací se bude koncem července 2013 stavět kruhový objezd 
u Wellness a přeložka regulační stanice. 
 
 
D. Holman – vysílání infokanálu bylo zrušeno v důsledku toho, že jsme nebyli schopni dotáhnout 
výběrového řízení do konce. 
P. Němec – byl účastníkem hodnotící komise na výběr dodavatele a byla vybrána Vyškovská TV. 
S vítěznou společností se nebude spolupracovat? 
D. Sukalovský – bude, ale prozatím nemají licenci na vysílání. 
J. Brabec – dle jednání začne vysílání od srpna 2013. 
 
 
P. Němec – příjezdy k bytovým domům na ul. Bezručova byly opraveny recyklátem, co se bude dále 
dít? 
S. Bartoš – až bude příznivé počasí, bude se dělat dvojitý zástřik asfaltem. 
 
 
D. Holman – co se děje s realizací podchodu ČD? 
D. Sukalovský – nyní je ke schválení na ROPu, poté bude výběrové řízení na zhotovitele a můžeme 
stavět. Máme příslib od SŽDC, že by to mohlo být v září 2013. České dráhy se snaží předat majetek 
SŽDC, tím pádem letos tato rekonstrukce nebude. Pokud to vláda schválí, potom se bude realizovat 
v příštím roce. V případě, že k tomu nedojde, musíme pro udělení dotace vybudovat výtah na 
1. nástupiště a vybudovat bezbariérové zpřístupnění výpravní budovy ČD včetně přístupu, tzn. 
chodníku před budovou. 
S. Bartoš – pozitivní je, že se se SŽDC podělíme na nákladech ČD. 
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D. Sukalovský – kuřimští hasiči získali z kraje dotaci ve výši 140.000 Kč na obnovu výstroje a dýchací 
techniky. 
 
 
Další zasedání ZM se uskuteční 27. srpna 2013 v 17 hod. v zasedací místnosti MěÚ Kuřim. 
 
 
Člen návrhové komise Jiří Brabec přednesl schválená usnesení. 
 
 
 
 
Starosta ukončil jednání v 22,20 hodin. 
 
 
 
 
 
 
 
Mgr. Ing. Drago Sukalovský 
starosta 
 
 
 
 
 

Ověřovatelé zápisu: 

 
 
 
 
 
Ing. Rostislav Hanák          Zdeněk Kříž 
 
 
 
 
 
 
 
V Kuřimi dne 25. 6. 2013 
 
 
Zapsala: Petra Glosová 
 
 
Přílohy: 
Usnesení 2x 
Pozvánka 1x 
Usnesení návrhové komise 2x 
Prezenční listina 
Výsledky veřejného hlasování 
 
 
Materiály: 
1, 1A    Plnění usnesení Zastupitelstva města Kuřimi ke dni 17. 6. 2013 
2, 2A    Záměr na prodej pozemků na nám. 1. května v Kuřimi 
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3, 3A, 3B   Filka Rostislav - změna smlouvy o budoucí kupní smlouvě 
4, 4A, 4B, 4C  VELO PLUS, a.s. - prodej části pozemku p. č. 434 v k. ú. Kuřim 

Ing. Pangrác a VELO PLUS, a.s. - dohody o přistoupení ke smlouvám 
5, 5A    Záměr na prodej bytové jednotky č. 868/3 

Manželé Juranovi – splátkový kalendář 
6    Stanovení prodejní ceny městských bytů 
7, 7A, 7B   Ing. Václav Losík, bytem xxxxxxxxxxxxx Kuřim - odprodej pozemku 
8, 8A, 8B  Romana Fasorová, bytem xxxxxxxxxxxxxxxx Kuřim – žádost o odprodej 

pozemku 
9, 9A, 9B   E. ON Distribuce, a.s. – žádost o odprodej pozemku pod trafostanicí 
10, 10A, 10B  „Smlouva pro stavbu „II/385 Kuřim průtah – DSP, SP, IČ, AD“ 
11, 11A, 11B  Závěrečný účet 2012 
12, 12A, 12B, 12C  Změna katastrálních hranic obcí Kuřim a Moravské Knínice 
13    Ručitelské prohlášení 
14, 14A, 14B  Výhled investičních akcí na rok 2014 
15, 15A, 15B  Kontrolní výbor – zápis 
16, 16A   Zápis z jednání Sportovního výboru ZM Kuřimi 
17, 17A, 17B, 17C  Půjčka obci Jinačovice 
18    Aling, s.r.o. – souhlas s převodem pozemku 
19, 19A   Koupě bytové jednotky č. 892/1 na ul. Tišnovská 
20, 20A, 20B  Nabytí prodloužení vodovodu do majetku města – ul. Na Vyhlídce 
21, CD   Aktualizace strategického plánu rozvoje města 
22, 22A   SEIFEROS cz, o.p.s. – změna účelu využití dotace 
23, 23A   Zápis z finančního výboru 
24    „Kuřim - odkanalizování ulice Hybešova“ 
25, 25A   Televizní kabelové rozvody Kuřim – informace 
26    Informace: Budova „Služby školám“ 
27, 27A, 27B, 27C  Rozpočtové opatření č. 5 



 1 

Výsledky veřejného hlasování na zasedání Zastupitelstva města Kuřimi 25. 6. 2013 
 

1083/2013 - ZM schvaluje jako členy návrhové komise Jiřího Brabce a Ing. Petra Němce. 
1084/2013 - ZM schvaluje jako ověřovatele zápisu z jednání ZM Zdeňka Kříže a Ing. Rostislava Hanáka. 
 (hlasováno společně) 

 Holman  Peřina  Kalinová  Macková  Němec Herman  Hanák  Poledňák Zejda Kotek Brabec Ambrož  Procházková Kříž  Koláček   Sukalovský Štarha  

Pro / nepřít. nepřít. / / / / nepřít. / / / nepřít. / / / / / 13 

Proti - nepřít. nepřít. - - - - nepřít. - - - nepřít. - - - - - 0 

Zdrž - nepřít. nepřít. - - - - nepřít. - - - nepřít. - - - - - 0 

 
1085/2013 - ZM schvaluje program jednání se změnami. 

 Holman  Peřina  Kalinová  Macková  Němec Herman  Hanák  Poledňák Zejda Kotek Brabec Ambrož  Procházková Kříž  Koláček   Sukalovský Štarha  

Pro / nepřít. nepřít. / / / / nepřít. / / / nepřít. / / / / / 13 

Proti - nepřít. nepřít. - - - - nepřít. - - - nepřít. - - - - - 0 

Zdrž - nepřít. nepřít. - - - - nepřít. - - - nepřít. - - - - - 0 

 
1086/2013 - ZM schvaluje uzavření smlouvy o půjčce s obcí Jinačovice, Jinačovice 83, 664 34 Kuřim, IČ 00281883, s výší půjčky 500.000 Kč, splatností k 31. 12. 2014 a roční úrokovou sazbou ve výši 2 % p. a. 

 Holman  Peřina  Kalinová  Macková  Němec Herman  Hanák  Poledňák Zejda Kotek Brabec Ambrož  Procházková Kříž  Koláček   Sukalovský Štarha  

Pro / nepřít. nepřít. / / / / nepřít. / / / nepřít. / / / / / 13 

Proti - nepřít. nepřít. - - - - nepřít. - - - nepřít. - - - - - 0 

Zdrž - nepřít. nepřít. - - - - nepřít. - - - nepřít. - - - - - 0 

  
1087/2013 - ZM bere na vědomí stav plnění usnesení ke dni 17. 6. 2013 a prodlužuje termín plnění usnesení č. 1063/2008 do 30. 6. 2014. 

 Holman  Peřina  Kalinová  Macková  Němec Herman  Hanák  Poledňák Zejda Kotek Brabec Ambrož  Procházková Kříž  Koláček   Sukalovský Štarha  

Pro / nepřít. nepřít. / / / / nepřít. / / / nepřít. / / / / / 13 

Proti - nepřít. nepřít. - - - - nepřít. - - - nepřít. - - - - - 0 

Zdrž - nepřít. nepřít. - - - - nepřít. - - - nepřít. - - - - - 0 

 
Záměr na prodej pozemku na nám. 1. května - prodloužení termínu odevzdání nabídek do 25. 11. 2013 

 Holman  Peřina  Kalinová  Macková  Němec Herman  Hanák  Poledňák Zejda Kotek Brabec Ambrož  Procházková Kříž  Koláček   Sukalovský Štarha  

Pro / nepřít. nepřít. / / / / nepřít. / / - nepřít. - - - - - 7 

Proti - nepřít. nepřít. - - - - nepřít. - - - nepřít. - - - - - 0 

Zdrž - nepřít. nepřít. - - - - nepřít. - - / nepřít. / / / / / 6 

 
Záměr na prodej pozemku na nám. 1. května - změna minimální výše kupní ceny na 5.000 Kč/m2. 

 Holman  Peřina  Kalinová  Macková  Němec Herman  Hanák  Poledňák Zejda Kotek Brabec Ambrož  Procházková Kříž  Koláček   Sukalovský Štarha  

Pro / nepřít. nepřít. / / / / nepřít. / / - nepřít. / / / / / 12 

Proti - nepřít. nepřít. - - - - nepřít. - - - nepřít. - - - - - 0 

Zdrž - nepřít. nepřít. - - - - nepřít. - - / nepřít. - - - - - 1 

 
1088/2013 - ZM schvaluje záměr na prodej části pozemku p. č. 294 o výměře cca 160 m

2
 a části pozemku p. č. 293/1 o výměře cca 90m

2
, oba v k. ú. Kuřim, ve znění dle přílohy se změnou a jmenuje členy hodnotící 

komise a jejich náhradníky dle zápisu. 

 Holman  Peřina  Kalinová  Macková  Němec Herman  Hanák  Poledňák Zejda Kotek Brabec Ambrož  Procházková Kříž  Koláček   Sukalovský Štarha  

Pro - nepřít. nepřít. / / / / nepřít. / - / nepřít. / / / / / 11 

Proti - nepřít. nepřít. - - - - nepřít. - - - nepřít. - - - - - 0 

Zdrž / nepřít. nepřít. - - - - nepřít. - / - nepřít. - - - - - 2 

 
1089/2013 - ZM schvaluje uzavření dohody s obcí Moravské Knínice, se sídlem Kuřimská 99, Moravské Knínice, IČ 00488216, jejímž předmětem je změna hranic obcí. 
Do katastrálního území obce Moravské Knínice budou nově začleněny tyto pozemky: 
a) p. č. 3625/1, k. ú. Kuřim 
b) p. č. 3625/2, k. ú. Kuřim 
c) p. č. 3625/3, k. ú. Kuřim 
d) p. č. 3625/4, k. ú. Kuřim 
e) p. č. 3625/5, k. ú. Kuřim 
f) p. č. 3625/6, k. ú. Kuřim 
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g) p. č. 3625/7, k. ú. Kuřim 
h) p. č. 3625/8, k. ú. Kuřim 
i) p. č. 3625/9, k. ú. Kuřim 
j) p. č. 3625/10, k. ú. Kuřim 
k) p. č. 3625/11, k. ú. Kuřim 
l) p. č. 3625/12, k. ú. Kuřim 
m) p. č. 3625/13, k. ú. Kuřim 
n) p. č. 3625/14, k. ú. Kuřim 
o) p. č. 3625/15, k. ú. Kuřim 
p) p. č. 3625/16, k. ú. Kuřim 
q) p. č. 3625/17, k. ú. Kuřim 
r) p. č. 3625/18, k. ú. Kuřim 
s) p. č. 3625/19, k. ú. Kuřim 
t) p. č. 3625/20, k. ú. Kuřim 
u) p. č. 3625/21, k. ú. Kuřim 
v) p. č. 3625/22, k. ú. Kuřim 
w) p. č. 3625/23, k. ú. Kuřim 
x) p. č. 3625/24, k. ú. Kuřim 
y) p. č. 3629/2, k. ú. Kuřim 
z) p. č. 3629/3, k. ú. Kuřim 
aa) p. č. 3629/4, k. ú. Kuřim 
bb) p. č. 3629/5, k. ú. Kuřim 
 
Do katastrálního území Kuřim budou nově začleněny tyto pozemky: 
a) p. č. 4696, k. ú. Moravské Knínice 
b) p. č. 4697, k. ú. Moravské Knínice 
c) p. č. 4698/1, k. ú. Moravské Knínice 
d) p. č. 4698/2, k. ú. Moravské Knínice 
e) p. č. 4699, k. ú. Moravské Knínice 
f) p. č. 4700, k. ú. Moravské Knínice 
g) p. č. 4701, k. ú. Moravské Knínice 
h) p. č. 4702, k. ú. Moravské Knínice 
i) p. č. 4703, k. ú. Moravské Knínice 
j) p. č. 4704, k. ú. Moravské Knínice 
k) p. č. 4705, k. ú. Moravské Knínice 

 Holman  Peřina  Kalinová  Macková  Němec Herman  Hanák  Poledňák Zejda Kotek Brabec Ambrož  Procházková Kříž  Koláček   Sukalovský Štarha  

Pro / nepřít. nepřít. / / - - nepřít. / / / nepřít. / / / / / 11 

Proti - nepřít. nepřít. - - - - nepřít. - - - nepřít. - - - - - 0 

Zdrž - nepřít. nepřít. - - / / nepřít. - - - nepřít. - - - - - 2 

 
Procesní hlasování: ukončení diskuse - smlouva s SÚS 

 Holman  Peřina  Kalinová  Macková  Němec Herman  Hanák  Poledňák Zejda Kotek Brabec Ambrož  Procházková Kříž  Koláček   Sukalovský Štarha  

Pro - nepřít. nepřít. / / / / nepřít. / - / nepřít. / - / - - 8 

 
1090/2013 - ZM schvaluje smlouvu pro stavbu „II/385 Kuřim průtah – DSP, SP, IČ, AD“ na přípravu stavby a stanovení postupu při realizaci projektové dokumentace pro stavební povolení (DSP), soupisu prací (SP), 
zajištění inženýrské činnosti (IČ) a autorského dozoru (AD). 

 Holman  Peřina  Kalinová  Macková  Němec Herman  Hanák  Poledňák Zejda Kotek Brabec Ambrož  Procházková Kříž  Koláček   Sukalovský Štarha  

Pro / nepřít. nepřít. / / / / nepřít. / / / nepřít. / / / / / 13 

Proti - nepřít. nepřít. - - - - nepřít. - - - nepřít. - - - - - 0 

Zdrž - nepřít. nepřít. - - - - nepřít. - - - nepřít. - - - - - 0 
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předřazení materiálu č. 8 

 Holman  Peřina  Kalinová  Macková  Němec Herman  Hanák  Poledňák Zejda Kotek Brabec Ambrož  Procházková Kříž  Koláček   Sukalovský Štarha  

Pro / nepřít. nepřít. / / nepřít. / nepřít. / / / nepřít. / / / / / 12 

 
ZM schvaluje záměr na prodej pozemku parc. č. 3204/48 o vým. 142 m

2
 v k. ú. Kuřim, Romaně Fasorové, bytem Kuřim, za cenu dle znaleckého posudku s podmínkou úhrady veškerých nákladů spojených s převodem 

pozemku včetně daně z převodu nemovitostí. 

 Holman  Peřina  Kalinová  Macková  Němec Herman  Hanák  Poledňák Zejda Kotek Brabec Ambrož  Procházková Kříž  Koláček   Sukalovský Štarha  

Pro - nepřít. nepřít. - - - - nepřít. nehlas - - nepřít. - - - - - 0 

Proti - nepřít. nepřít. / - - / nepřít. nehlas - / nepřít. / / / / / 8 

Zdrž / nepřít. nepřít. - / / - nepřít. nehlas / - nepřít. - - - - - 4 

Usnesení nebylo přijato. 
 
1091/2013 - ZM ruší usnesení č. 1061/2013 a č.1065/2013 ze dne 7. 5. 2013. 
1092/2013 - ZM schvaluje úplatné nabytí pozemků parc. č. 2784/20 o výměře 108 m

2
, parc. č. 2784/21 o výměře 102 m

2
, parc. č. 2903/8 o výměře 60 m

2
, parc. č. 2903/9 o výměře 62m

2
, parc. č. 2904/110 o výměře 1699 

m
2
, parc. č. 2904/109 o výměře 1996 m

2
, parc. č. 2904/118 o výměře 268 m

2
, parc. č. 2904/119 o výměře 447 m

2
, parc. č. 2904/92 o výměře 679 m

2
 a parc. č. 2904/93 o výměře 798 m

2 
vše v obci a k. ú. Kuřim za celkovou 

cenu ve výši 209.365,- Kč do vlastnictví Města Kuřimi od pana Rostislava Filky, bytem Kuřim. Náklady spojené s převodem nemovitostí včetně daně z převodu nemovitosti uhradí nabyvatel. Do doby uzavření kupní smlouvy 
bude uzavřena budoucí kupní smlouva. 

 Holman  Peřina  Kalinová  Macková  Němec Herman  Hanák  Poledňák Zejda Kotek Brabec Ambrož  Procházková Kříž  Koláček   Sukalovský Štarha  

Pro / nepřít. nepřít. / / / / nepřít. - / / nepřít. / / / / / 12 

Proti - nepřít. nepřít. - - - - nepřít. - - - nepřít. - - - - - 0 

Zdrž - nepřít. nepřít. - - - - nepřít. / - - nepřít. - - - - - 1 

 

ZM schvaluje záměr na prodej části pozemku p. č. 434 o výměře 1 m
2
 v k. ú. Kuřim Ing. M. Pangrácovi, bytem Vohančice 67, za cenu 9.000 Kč. 

 Holman  Peřina  Kalinová  Macková  Němec Herman  Hanák  Poledňák Zejda Kotek Brabec Ambrož  Procházková Kříž  Koláček   Sukalovský Štarha  

Pro / nepřít. nepřít. - nehlas - / nepřít. - - / nepřít. - - - / / 5 

Proti - nepřít. nepřít. - nehlas / - nepřít. - - - nepřít. - - - - - 1 

Zdrž - nepřít. nepřít. / nehlas - - nepřít. / / - nepřít. / / / - - 6 

Usnesení nebylo přijato. 
 
ZM schvaluje záměr na prodej části pozemku p. č. 434 o výměře 1 m

2
 v k. ú. Kuřim společnosti VELO PLUS, a.s., se sídlem Lidická 1005/23b, Brno, IČ 27755550, za cenu 9.000 Kč. 

 Holman  Peřina  Kalinová  Macková  Němec Herman  Hanák  Poledňák Zejda Kotek Brabec Ambrož  Procházková Kříž  Koláček   Sukalovský Štarha  

Pro / nepřít. nepřít. - nehlas - - nepřít. - - - nepřít. - - - / / 3 

Proti - nepřít. nepřít. - nehlas / - nepřít. - - - nepřít. - - - - - 1 

Zdrž - nepřít. nepřít. / nehlas - / nepřít. / / / nepřít. / / / - - 8 

Usnesení nebylo přijato. 
 
ZM schvaluje dohodu o přistoupení ke smlouvě o uzavření budoucí kupní smlouvy č. 2013/B/0016 ze dne 18. 4. 2013 s Ing. Milanem Pangrácem, bytem Vohančice 67, a společností VELO PLUS, a.s., se sídlem Lidická 
1005/23b, Brno, IČ 27755550. 
ZM schvaluje dohodu o přistoupení ke smlouvě o budoucí smlouvě o zrušení předkupního práva věcného č. 2013/B/0026 ze dne 18. 4. 2013 s Ing. Milanem Pangrácem, bytem Vohančice 67, a společností VELO PLUS, 
a.s., se sídlem Lidická 1005/23b, Brno, IČ 27755550. 

 Holman  Peřina  Kalinová  Macková  Němec Herman  Hanák  Poledňák Zejda Kotek Brabec Ambrož  Procházková Kříž  Koláček   Sukalovský Štarha  

Pro / nepřít. nepřít. - nehlas - - nepřít. - - - nepřít. - - - / / 3 

Proti - nepřít. nepřít. - nehlas / - nepřít. - - - nepřít. - / / - - 3 

Zdrž - nepřít. nepřít. / nehlas - / nepřít. / / / nepřít. / - - - - 6 

Usnesení nebyla přijata. 
 
ZM schvaluje záměr na prodej bytové jednotky č. 868/3 o velikosti 2+1 s příslušenstvím umístěné ve II. NP bytového domu č. p. 868, 869, na pozemcích p. č. 1855 a p. č. 1854 vše k. ú. Kuřim v ulici Jungmannova v Kuřimi 
obsazené nájemcem za cenu 1.450.000,- Kč panu Jiřímu Studenému, trvale bytem Kuřim. 
Podmínky převodu: 
a) úhrada kupní ceny před podpisem kupní smlouvy, 
b) kupující uhradí správní poplatky. 

 Holman  Peřina  Kalinová  Macková  Němec Herman  Hanák  Poledňák Zejda Kotek Brabec Ambrož  Procházková Kříž  Koláček   Sukalovský Štarha  

Pro / nepřít. nepřít. / / - / nepřít. / - - nepřít. - - - / - 6 

Proti - nepřít. nepřít. - - - - nepřít. - - - nepřít. - - - - - 0 

Zdrž - nepřít. nepřít. - - / - nepřít. - / / nepřít. / / / - / 7 
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Usnesení nebylo přijato. 
 
Návrh usnesení: ZM schvaluje záměr na prodej bytové jednotky č. 868/3 o velikosti 2+1 s příslušenstvím umístěné ve II. NP bytového domu č. p. 868, 869, na pozemcích p. č. 1855 a p. č. 1854 vše k. ú. Kuřim v ulici 
Jungmannova v Kuřimi obsazené nájemcem za cenu 1.015.000 Kč panu Jiřímu Studenému, trvale bytem Kuřim. 
Podmínky převodu: 
a) úhrada kupní ceny před podpisem kupní smlouvy, 
b) kupující uhradí před podpisem kupní smlouvy částku odpovídající dani z převodu nemovitostí, 
c) kupující uhradí správní poplatky. 

 Holman  Peřina  Kalinová  Macková  Němec Herman  Hanák  Poledňák Zejda Kotek Brabec Ambrož  Procházková Kříž  Koláček   Sukalovský Štarha  

Pro / nepřít. nepřít. - - / / nepřít. - / / nepřít. - - - / / 7 

Proti - nepřít. nepřít. - / - - nepřít. - - - nepřít. - - - - - 1 

Zdrž - nepřít. nepřít. / - - - nepřít. / - - nepřít. / / / - - 5 

Usnesení nebylo přijato. 
 
1093/2013 - ZM schvaluje uzavření splátkového kalendáře s manž. Františkem a Helenou Juranovými, trvale bytem Kuřim, jehož prostřednictvím bude uhrazen dluh na poplatku z prodlení ve výši xxxxxxx Kč související 
s nájmem bytové jednotky č. xxxxx v  Kuřim. Splátka bude ve výši xxxxx,- Kč/měs. 

 Holman  Peřina  Kalinová  Macková  Němec Herman  Hanák  Poledňák Zejda Kotek Brabec Ambrož  Procházková Kříž  Koláček   Sukalovský Štarha  

Pro / nepřít. nepřít. / / / / nepřít. / / / nepřít. / / / / / 13 

Proti - nepřít. nepřít. - - - - nepřít. - - - nepřít. - - - - - 0 

Zdrž - nepřít. nepřít. - - - - nepřít. - - - nepřít. - - - - - 0 

 
ZM schvaluje prodej části pozemku parc. č. 2675/12 v k. ú. Kuřim dle GP č. 2945-107/2013 nově označený pako pozemek parc. č. 2675/18 o výměře 73 m

2
, Ing. Václavu Losíkovi, bytem Kuřim, za cenu 75,- Kč/m

2
 s tím, 

že veškeré náklady spojené s převodem pozemku včetně úhrady daně z převodu nemovitosti ponese kupující. 

 Holman  Peřina  Kalinová  Macková  Němec Herman  Hanák  Poledňák Zejda Kotek Brabec Ambrož  Procházková Kříž  Koláček   Sukalovský Štarha  

Pro / nepřít. nepřít. / nepřít. / / nepřít. / - / nepřít. / - - - / 8 

Proti - nepřít. nepřít. - nepřít. - - nepřít. - - - nepřít. - - - - - 0 

Zdrž - nepřít. nepřít. - nepřít. - - nepřít. - / - nepřít. - / / / - 4 

Usnesení nebylo přijato. 
 
ZM schvaluje záměr na prodej pozemku parc. č. 283/2 o vým. 9 m

2
 v k. ú. Kuřim společnosti E.ON Distribuce, a.s., se sídlem v Českých Budějovicích, F. A. Gerstnera 2151/6, PSČ 370 49, IČ 28085400, za cenu 18.000 Kč 

s podmínkou úhrady veškerých nákladů spojených s převodem pozemku včetně daně z převodu nemovitostí. 

 Holman  Peřina  Kalinová  Macková  Němec Herman  Hanák  Poledňák Zejda Kotek Brabec Ambrož  Procházková Kříž  Koláček   Sukalovský Štarha  

Pro - nepřít. nepřít. - - - - nepřít. / - - nepřít. - - - - - 1 

Proti - nepřít. nepřít. - - - / nepřít. - - - nepřít. / / / / / 6 

Zdrž / nepřít. nepřít. / / / - nepřít. - / / nepřít. - - - - - 6 

Usnesení nebylo přijato 
 
ZM schvaluje záměr na prodej pozemku parc. č. 283/2 o vým. 9 m

2
 v k. ú. Kuřim společnosti E.ON Distribuce, a.s., se sídlem v Českých Budějovicích, F. A. Gerstnera 2151/6, PSČ 370 49, IČ 28085400, za cenu 18.000 Kč 

s podmínkou úhrady veškerých nákladů spojených s převodem pozemku včetně daně z převodu nemovitostí, s předkupním právem věcným za cenu kupní. 

 Holman  Peřina  Kalinová  Macková  Němec Herman  Hanák  Poledňák Zejda Kotek Brabec Ambrož  Procházková Kříž  Koláček   Sukalovský Štarha  

Pro - nepřít. nepřít. / / - - nepřít. / - / nepřít. - - - - / 5 

Proti - nepřít. nepřít. - - - - nepřít. - - - nepřít. - / / / - 3 

Zdrž / nepřít. nepřít. - - / / nepřít. - / - nepřít. / - - - - 5 

Usnesení nebylo přijato. 
 

1094/2013 - ZM schvaluje závěrečný účet hospodaření Města Kuřimi k 31. 12. 2012 s výrokem bez výhrad a bere na vědomí „Zprávu o výsledku přezkoumání hospodaření“. 

 Holman  Peřina  Kalinová  Macková  Němec Herman  Hanák  Poledňák Zejda Kotek Brabec Ambrož  Procházková Kříž  Koláček   Sukalovský Štarha  

Pro / nepřít. nepřít. / / / / nepřít. / / / nepřít. / / / / / 13 

Proti - nepřít. nepřít. - - - - nepřít. - - - nepřít. - - - - - 0 

Zdrž - nepřít. nepřít. - - - - nepřít. - - - nepřít. - - - - - 0 
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1095/2013 - ZM schvaluje uzavření smlouvy o převzetí ručitelského závazku mezi městem Kuřim, IČ 00281964, a Komerční bankou, a.s., IČ 45317054, k zajištění pohledávky ze střednědobého úvěru na dobu 5 let 
v maximální výši 3 mil. Kč k financování vozidla s výměnnou mycí nástavbou pro společnost Centrum technických služeb Kuřim, s.r.o., IČ 26307189. 

 Holman  Peřina  Kalinová  Macková  Němec Herman  Hanák  Poledňák Zejda Kotek Brabec Ambrož  Procházková Kříž  Koláček   Sukalovský Štarha  

Pro / nepřít. nepřít. / / / / nepřít. / / / nepřít. / / / / / 13 

Proti - nepřít. nepřít. - - - - nepřít. - - - nepřít. - - - - - 0 

Zdrž - nepřít. nepřít. - - - - nepřít. - - - nepřít. - - - - - 0 

 
1096/2013 - ZM ukládá kontrolnímu výboru provést kontrolu účelového využití a dodržení smluvních podmínek dotací z Programu finanční podpory kulturní, sportovní a spolkové činnosti města Kuřimi za rok 2012 
s termínem do 31. 10. 2013. 

 Holman  Peřina  Kalinová  Macková  Němec Herman  Hanák  Poledňák Zejda Kotek Brabec Ambrož  Procházková Kříž  Koláček   Sukalovský Štarha  

Pro / nepřít. nepřít. / / / / nepřít. / / / nepřít. / / / / / 13 

Proti - nepřít. nepřít. - - - - nepřít. - - - nepřít. - - - - - 0 

Zdrž - nepřít. nepřít. - - - - nepřít. - - - nepřít. - - - - - 0 

 
1097/2013 - ZM ukládá RM řešit usnesení kontrolního výboru z provedené kontroly čerpání dotací z Programu finanční podpory kulturní, sportovní a spolkové činnosti města Kuřimi za rok 2011. 

 Holman  Peřina  Kalinová  Macková  Němec Herman  Hanák  Poledňák Zejda Kotek Brabec Ambrož  Procházková Kříž  Koláček   Sukalovský Štarha  

Pro / nepřít. nepřít. / / / / nepřít. / / / nepřít. / / / / / 13 

Proti - nepřít. nepřít. - - - - nepřít. - - - nepřít. - - - - - 0 

Zdrž - nepřít. nepřít. - - - - nepřít. - - - nepřít. - - - - - 0 

 
1098/2013 - ZM uděluje společnosti ALING, s.r.o., se sídlem Mučednická 1322/35, Brno, IČ 26262363, souhlas s převodem vlastnického práva k pozemku p. č. 2615/13, k. ú. Kuřim, společnosti OC Kuřim, s.r.o., se sídlem 
Tleskačova 1660, Kuřim, IČ 29375223. 

 Holman  Peřina  Kalinová  Macková  Němec Herman  Hanák  Poledňák Zejda Kotek Brabec Ambrož  Procházková Kříž  Koláček   Sukalovský Štarha  

Pro / nepřít. nepřít. / / / / nepřít. / / / nepřít. / / / / / 13 

Proti - nepřít. nepřít. - - - - nepřít. - - - nepřít. - - - - - 0 

Zdrž - nepřít. nepřít. - - - - nepřít. - - - nepřít. - - - - - 0 

 
1099/2013 - ZM pověřuje starostu města jednáním ve věci koupě bytu č. 892/1 umístěného v I. nadzemním podlaží bytového domu č. p. 892, 893, 1172 a 1173 na pozemcích p. č. 2747/3, p. č. 2746/1, p. č. 2746/2 a p. č. 
2747/1, vše k. ú. Kuřim, za kupní cenu dle limitu. 

 Holman  Peřina  Kalinová  Macková  Němec Herman  Hanák  Poledňák Zejda Kotek Brabec Ambrož  Procházková Kříž  Koláček   Sukalovský Štarha  

Pro / nepřít. nepřít. / / / / nepřít. / / / nepřít. / / / / / 13 

Proti - nepřít. nepřít. - - - - nepřít. - - - nepřít. - - - - - 0 

Zdrž - nepřít. nepřít. - - - - nepřít. - - - nepřít. - - - - - 0 

 
1100/2013 - ZM schvaluje nabytí vodovodního řadu vybudovaného za účelem zásobování rodinných domů na ul. Na Vyhlídce do majetku Města Kuřimi a dále schvaluje uzavření kupní smlouvy s manželi Jiřím a Natalií 
Rozmanovými, bytem 664 34 Kuřim, a manželi Jiřím a Nikolou Králíkovými, bytem 664 83 Domašov u Brna, za cenu 1000 Kč. 

 Holman  Peřina  Kalinová  Macková  Němec Herman  Hanák  Poledňák Zejda Kotek Brabec Ambrož  Procházková Kříž  Koláček   Sukalovský Štarha  

Pro / nepřít. nepřít. / / / nepřít. nepřít. / / / nepřít. / / / / / 12 

Proti - nepřít. nepřít. - - - nepřít. nepřít. - - - nepřít. - - - - - 0 

Zdrž - nepřít. nepřít. - - - nepřít. nepřít. - - - nepřít. - - - - - 0 

 
1101/2013 - ZM schvaluje aktualizaci Strategického plánu rozvoje města Kuřimi dle přílohy. 

 Holman  Peřina  Kalinová  Macková  Němec Herman  Hanák  Poledňák Zejda Kotek Brabec Ambrož  Procházková Kříž  Koláček   Sukalovský Štarha  

Pro / nepřít. nepřít. / / / / nepřít. - / - nepřít. / / nepřít. / / 10 

Proti - nepřít. nepřít. - - - - nepřít. - - - nepřít. - - nepřít. - - 0 

Zdrž - nepřít. nepřít. - - - - nepřít. / - / nepřít. - - nepřít. - - 2 

 
1102/2013 - ZM schvaluje dodatek č. 1 ke smlouvě č. 11/2013, kterým se mění účel využití dotace pro společnost SEIFEROS cz, o.p.s., Havlíčkova 387, 664 34 Kuřim, IČ 25558102. 

 Holman  Peřina  Kalinová  Macková  Němec Herman  Hanák  Poledňák Zejda Kotek Brabec Ambrož  Procházková Kříž  Koláček   Sukalovský Štarha  

Pro / nepřít. nepřít. / / / / nepřít. / / / nepřít. / / / / / 13 

Proti - nepřít. nepřít. - - - - nepřít. - - - nepřít. - - - - - 0 

Zdrž - nepřít. nepřít. - - - - nepřít. - - - nepřít. - - - - - 0 
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1103/2013 - ZM bere na vědomí zápis ze zasedání finančního výboru ze dne 20. 6. 2013. 

 Holman  Peřina  Kalinová  Macková  Němec Herman  Hanák  Poledňák Zejda Kotek Brabec Ambrož  Procházková Kříž  Koláček   Sukalovský Štarha  

Pro / nepřít. nepřít. / / / / nepřít. / / / nepřít. / / / / / 13 

Proti - nepřít. nepřít. - - - - nepřít. - - - nepřít. - - - - - 0 

Zdrž - nepřít. nepřít. - - - - nepřít. - - - nepřít. - - - - - 0 

 
1104/2013 - ZM schvaluje provedení výběrového řízení na investiční akci „Kuřim - odkanalizování ulice Hybešova“ s předpokládanou hodnotou zakázky 23.968.053 Kč, která bude realizována v roce 2014. 

 Holman  Peřina  Kalinová  Macková  Němec Herman  Hanák  Poledňák Zejda Kotek Brabec Ambrož  Procházková Kříž  Koláček   Sukalovský Štarha  

Pro / nepřít. nepřít. / / / / nepřít. / / / nepřít. / / / / / 13 

Proti - nepřít. nepřít. - - - - nepřít. - - - nepřít. - - - - - 0 

Zdrž - nepřít. nepřít. - - - - nepřít. - - - nepřít. - - - - - 0 

 
1105/2013 - ZM bere na vědomí informaci o postupu příprav ve věci prodeje či nájmu televizních kabelových rozvodů Kuřim. 

 Holman  Peřina  Kalinová  Macková  Němec Herman  Hanák  Poledňák Zejda Kotek Brabec Ambrož  Procházková Kříž  Koláček   Sukalovský Štarha  

Pro nepřít. nepřít. nepřít. / / / / nepřít. / / / nepřít. nepřít. / / / / 11 

Proti nepřít. nepřít. nepřít. - - - - nepřít. - - - nepřít. nepřít. - - - - 0 

Zdrž nepřít. nepřít. nepřít. - - - - nepřít. - - - nepřít. nepřít. - - - - 0 

 
1106/2013 - ZM schvaluje rozpočtové opatření č. 5 k rozpočtu města na rok 2013, dle zápisu. 

 Holman  Peřina  Kalinová  Macková  Němec Herman  Hanák  Poledňák Zejda Kotek Brabec Ambrož  Procházková Kříž  Koláček   Sukalovský Štarha  

Pro / nepřít. nepřít. / / / / nepřít. / / / nepřít. / / / / / 13 

Proti - nepřít. nepřít. - - - - nepřít. - - - nepřít. - - - - - 0 

Zdrž - nepřít. nepřít. - - - - nepřít. - - - nepřít. - - - - - 0 

 
Procesní hlasování: revokaci usnesení – Ing. Losík 

 Holman  Peřina  Kalinová  Macková  Němec Herman  Hanák  Poledňák Zejda Kotek Brabec Ambrož  Procházková Kříž  Koláček   Sukalovský Štarha  

Pro / nepřít. nepřít. / / / / nepřít. / / / nepřít. / - - - / 10 

Proti - nepřít. nepřít. - - - - nepřít. - - - nepřít. - / / / - 3 

Zdrž - nepřít. nepřít. - - - - nepřít. - - - nepřít. - - - - - 0 

 
1107/2013 - ZM schvaluje prodej části pozemku parc. č. 2675/12 v k. ú. Kuřim dle GP č. 2945-107/2013 nově označený jako pozemek parc. č. 2675/18 o výměře 73 m

2
, Ing. Václavu Losíkovi, bytem Kuřim, za cenu 75,-

 Kč/m
2
 s tím, že veškeré náklady spojené s převodem pozemku včetně úhrady daně z převodu nemovitosti ponese kupující. 

 Holman  Peřina  Kalinová  Macková  Němec Herman  Hanák  Poledňák Zejda Kotek Brabec Ambrož  Procházková Kříž  Koláček   Sukalovský Štarha  

Pro / nepřít. nepřít. / / / / nepřít. / - / nepřít. / - - - / 9 

Proti - nepřít. nepřít. - - - - nepřít. - - - nepřít. - / / / - 3 

Zdrž - nepřít. nepřít. - - - - nepřít. - / - nepřít. - - - - - 1 
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