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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. 6/2013 konaného dne 27. 8. 2013 

 
Přítomni: 
Mgr. Ing. Drago Sukalovský – starosta 
Mgr. Ladislav Ambrož, Jiří Brabec, Ing. Rostislav Hanák, Jan Herman, PaedDr. David Holman, Mgr. 
Michaela Kalinová, Jiří Filip Koláček, MBA, Ing. Miloš Kotek, Ing. Miluše Macková, Ing. Petr Němec, 
Ivo Peřina, RNDr. Igor Poledňák, MUDr. Renata Procházková, Ing. Oldřich Štarha, Vladislav Zejda 
– členové zastupitelstva města. 
 
Mgr. Alena Zimmermannová – tajemnice úřadu. 
 
 
Omluven: Zdeněk Kříž 
 
 
Starosta zahájil zasedání ZM v 17,02 hodin, úvodem bylo přítomno 13 členů ZM, tedy nadpoloviční 
většina. 
ZM je usnášeníschopné. 
Později se na jednání dostavil Ing. M. Kotek, J. Herman a MUDr. R. Procházková. 
 
 
 
Zápis z minulého zasedání byl ověřen bez připomínek. 
 
 
 
Návrhová komise: 
Přijaté usnesení: 1108/2013 - ZM schvaluje jako členy návrhové komise Ivo Peřinu a Mgr. Michaelu 

Kalinovou. 
 
Ověřovatelé zápisu: 
Přijaté usnesení: 1109/2013 - ZM schvaluje jako ověřovatele zápisu z jednání ZM Mgr. Ladislava 

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

1.  Plnění usnesení Zastupitelstva města Kuřimi k 19. 8. 2013 
 

2.  Ing. Petr Stejskal – vypořádání spoluvlastnických podílů 
2.1.  Ing. Milan Pangrác - prodej nebo směna pozemku p. č. 434/2 v k. ú. Kuřim 

 
3.  Záměr na prodej bytové jednotky č. 868/3 

 
4.  EUROVIA CS, a.s. – žádost o odprodej pozemků v lokalitě obalovna Česká 

 
5.  Výkup pozemku u protihlukové stěny – Románková, Řehůřková 

 
6.  Změna č. XIII Územního plánu sídelního útvaru Kuřim 

 
7.  Stanovisko k požadavku stavebního zákona na zajištění právního stavu územně 

plánovací dokumentace (dále jen „ÚPD“) v souvislosti se záměrem na pořízení 
změny č. XIV ÚPN SÚ Kuřim 
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8.  Podnět k pořízení změny Územního plánu sídelního útvaru Kuřim v souvislosti se 
záměrem stavby sportovní haly v Kuřimi 

 
9.  Stav investiční výstavby 2013 

 
10.  Výsledky hospodaření k 30. 6. 2013 

 
11.  Zápis č. 5/2013 z jednání Výboru sportovního ZM Kuřimi 

 
12.  Nabytí splaškové kanalizace do majetku města – ul. Tyršova 

 
13.  Diskuze – nabídka bezúplatného převodu nemovitostí 

 
14.  Rozpočtové opatření č. 7 

 
15.  Smlouva o poskytnutí dotace z Regionálního operačního programu NUTS 2 

Jihovýchod na realizaci projektu „Rekonstrukce sportoviště u ZŠ Jungmannova 
Kuřim“ 

 
 16.  Žádost Sokola Kuřim – dar 
 
 17.  Koupě bytové jednotky č. 892/1 na ul. Tišnovská 
 

18.  Různé 
 
 
 
Přijaté usnesení: 1110/2013 - ZM schvaluje program jednání. 
Hlasováno: pro 13, nepřítomni 4. 
 
 
 

1. Plnění usnesení Zastupitelstva města Kuřimi k 19. 8. 2013 
(Příloha č. 1, 1A, předkládá Mgr. Ing. D. Sukalovský, zpracovala Mgr. A. Zimmermannová) 
 
Zůstávají nesplněna usnesení závisející na spolupráci s druhou stranou vůči městu Kuřim, především 
v oblasti investiční a majetkové. 
 
Příloha: nesplněné úkoly do 19. 8. 2013. 
 
Diskuse: 
D. Sukalovský – dle sdělení pana J. Hermana je usnesení č. 1224/2012 splněno. 
P. Němec – považoval ho taky za splněné. Usnesení č. 1006/2011 – o co se jedná? Žádá podat 
informace o průběhu plnění. 
 
 
Na jednání se dostavil v 17,06 hod. Ing. M. Kotek. 
 
 
Přijaté usnesení: 1111/2013 - ZM bere na vědomí stav plnění usnesení ke dni 19. 8. 2013 se 

změnou. 
Hlasováno: pro 14, nepřítomni 3. 
 
 
 

2. Ing. Petr Stejskal – vypořádání spoluvlastnických podílů 
(Příloha č. 2, 2A, 2B, předkládá Mgr. Ing. D. Sukalovský, zpracoval Mgr. P. Kavka) 
 
Pan Ing. Petr Stejskal, bytem Radvánovice xxx je spoluvlastníkem pozemků p. č. 519/4, o výměře 50 
m

2
 – ostatní plocha a p. č. 519/5, o výměře 62 m

2
 – ostatní plocha vše k. ú. Kuřim. Jeho 



 3 

spoluvlastnické podíly činí u pozemku p. č. 519/4 id. ¾ a u pozemku p. č. 519/5 id. ½ . Druhým 
spoluvlastníkem je město. Oba pozemky jsou umístěny v lokalitě Na Loučkách a jsou zastavěny 
parkovacími stáními. 
Pozemky byly zatíženy nevypořádaným dědictvím po paní Marii Stejskalové, která zemřela v roce 
1982. OMP inicioval znovuotevření dědického řízení, které bylo pravomocně uzavřeno dne 2. 7. 2013. 
OMP následně projednal s panem Stejskalem možnost vypořádání těchto pozemků a navrhl mu 
postup v intencích výkupu pozemků pod komunikacemi, tj. město zařídí veškerou administrativu 
a uhradí daň z převodu nemovitostí. Základní kupní cena tedy činí 186 Kč/m

2
 a je krácena příslušným 

spoluvlastnickým podílem. Pan Stejskal s navrženým postupem souhlasí a má zájem své 
spoluvlastnické podíly s městem vypořádat. 
 
Příloha – katastrální mapa 
 - návrh kupní smlouvy 
 
Přijaté usnesení: 1112/2013 - ZM schvaluje úplatné nabytí spoluvlastnického podílu (id. ¾) 

k pozemku p. č. 519/4 a spoluvlastnického podílu (id. ½) k pozemku p. č. 519/5, 
vše k. ú. Kuřim, za celkovou cenu 12.741 Kč od pana Ing. Petra Stejskala, bytem 
Radvánovice xxx. Náklady na převod pozemku včetně daně z převodu nemovitostí 
uhradí Město Kuřim. 

Hlasováno: pro 14, nepřítomni 3. 
 
 
 

2.1. Ing. Milan Pangrác - prodej nebo směna pozemku p. č. 434/2 
v k. ú. Kuřim 
(Příloha č. 2, 2C, předkládá Mgr. Ing. D. Sukalovský, zpracoval Mgr. P. Kavka) 
 
Pan Ing. Milan Pangrác, bytem Vohančice xx, který je na základě pravomocného stavebního povolení 
MěÚ Kuřim, č. j. MK/13122/12/OSVO ze dne 2. 11. 2012 stavebníkem „Komerčního a obytného 
objektu na ul. Brněnská/Tyršova“, požádal o koupi nebo směnu pozemku p. č. 434/2, o výměře 1 m

2
 

v k. ú. Kuřim. 
 
Ve své žádosti ze dne 31. 7. 2013 popsal důvod a okolnosti přesahu stavby do obecního pozemku 
takto: 
„Dovoluji se tímto jako stavebník výše uvedené budovy omluvit za zásah rozestavěné budovy na 
pozemek ve vlastnictví Města Kuřim, ke kterému došlo z důvodu značné komplikovanosti 
zastavovaného území, spojené s nepravidelnými tvary pozemků i budovy samotné, jak je patrné 
z přiloženého geometrického plánu Ing. Pavla Mátla pro vyznačení budovy v katastru nemovitostí. Při 
započetí stavebních prací na budově se především dbalo na to, aby nedošlo k posunutí základů 
budovy na pozemek p. č. 433 v k. ú. Kuřim ve vlastnictví Města Kuřim, bohužel při vytyčování oblouku 
základu budovy došlo k chybě z důvodu ztráty jednoho rohového vytyčovacího kolíku původní parcely 
p. č. 434 v k. ú. Kuřim. Zároveň však považuji za nezbytné upozornit, že skutečná výměra 
zastavěného pozemku p. č. 434/2 v k. ú. Kuřim je 0,7 m

2
, zaokrouhleně tedy 1 m

2
. Při ploše menší než 

0,5 m
2
 by přitom ani nebylo možné pozemek oddělit od jeho původní rozlohy a zapsat do katastru 

nemovitostí a stav by tak zůstal beze změn; faktickou příčinou současné situace je tedy zásah budovy 
na pozemek o 0,2 m

2
.“ 

Možný zásah do pozemku předvídala i smlouva o právu k provedení stavby č. 2011/B/0075 ze dne 
27. 2. 2012. Podle ní je povinností stavebníka v případě, že zasáhne do pozemku ve vlastnictví města 
požádat o uzavření kupní smlouvy na zastavěnou část pozemku. V této smlouvě byl i dohodnut 
mechanismus stanovení kupní ceny (dvojnásobek ceny stanovené soudním znalcem). V rámci 
ekonomičnosti postupu bylo dohodnuto, že znalecký posudek objednán nebude a kupní cena za 1 m

2
 

byla navržena ve výši 9.000 Kč. 
 
Pro srovnání OMP uvádí, že v nedávné minulosti došlo k majetkovému vypořádání některých 
zastavěných pozemků takto: 
a) SOKOL Kuřim – pozemek p. č. 612/32 o vým. 1 m

2
 za 1.000 Kč 

b) Zdeněk Scholz – pozemek p. č. 2108/2 o výměře 28 m
2
 za 1.000 Kč/m

2
 

 
Stavbu na cizím pozemku upravuje občanský zákoník v § 135c, kdy jsou v posloupnosti seřazeny 
možnosti, jak situaci řešit, pokud mezi vlastníkem stavby a pozemku nedojde k dohodě: 
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a) soud na návrh vlastníka pozemku rozhodne o odstranění stavby 
b) pokud by odstranění stavby nebylo účelné, přikáže ji soud za náhradu do vlastnictví vlastníka 
pozemku, pokud s tím vlastník pozemku souhlasí 
c) soud může uspořádat poměry mezi vlastníkem pozemku a stavby i jinak, zejména též zřídit za 
náhradu věcné břemeno 
 
S ohledem na zanedbatelnou míru zastavěnosti obecního pozemku OMP předpokládá, že soud by 
postupoval podle třetího modu a uspořádal by poměry mezi vlastníkem stavby a pozemku jinak. Soud 
navíc v řízeních podle § 135c OZ není vázán návrhy účastníků, tak jak je to v jiných občansko-
právních sporech obvyklé a rozhodne zcela dle svého uvážení. 
 
Jako alternativu koupě nabízí Ing. Pangrác možnost směnit obecní pozemek p. č. 434/2, o výměře 
1 m

2
 k. ú. Kuřim za jeho sousední pozemek p. č. 430/3, o výměře 5 m

2
 k. ú. Kuřim. Směna by 

proběhla samozřejmě bez cenového vyrovnání. 
 
Jelikož pozemky v dané lokalitě nemají pro město strategický význam, doporučuje OMP jako 
vhodnější formu majetkoprávního vypořádání prodej pozemku p. č. 434/2 k. ú. Kuřim. Je třeba také 
přihlédnout ke skutečnosti, jak byly vypořádávány pozemky s jinými stavebníky tak, aby bylo 
rozhodování veřejné správy pro účastníky předvídatelné. Navíc pokud nedojde k vypořádání tohoto 
vztahu, bude to v budoucnu přinášet i administrativní zátěž pro obě strany, neboť při prodeji kterékoliv 
bytové jednotky by smlouvu schvalovalo zastupitelstvo města. Záměr na prodej by mohla teoreticky 
vyhlásit i rada města. 
 
Příloha – geometrický plán č. 2924-77/2013 
 
Diskuse: 
P. Němec – v žádosti M. Pangrác projevil pokoru a lítost a chce celou věc urovnat, proto podpoří 
prodej 1m2. Ptá se, v jakém stavu je příprava výstavby parkoviště za základní školou Tyršova. 
D. Sukalovský – součástí dohody je i výstavba parkoviště na sídlišti Na Loučkách. M. Pangrác má 
všechna vyjádření včetně souhlasného stanoviska Povodí Moravy. Nyní je další rozhodnutí na městu. 
P. Němec – ptá se, zda bude investorem těchto parkovacích míst M. Pangrác? 
D. Sukalovský – ano, investorem bude M. Pangrác. Realizovat se bude podle původního projektu, 
parkoviště se nebude rozšiřovat. Možná bude pár parkovacích míst navíc. Pokud bude chtít město 
více parkovacích míst, potom to bude samostatná investice města na jiném místě. 
D. Sukalovský – navrhuje nejdříve hlasovat o prodeji. 
 
Přijaté usnesení: 1113/2013 - ZM schvaluje záměr na prodej pozemku p. č. 434/2 o výměře 1 m

2
 

v k. ú. Kuřim Ing. Milanu Pangrácovi, bytem Vohančice xx, za cenu 9.000 Kč. 
Hlasováno: pro 13, zdržel se 1, nepřítomni 3. 
 
Návrh usnesení: ZM schvaluje záměr na směnu pozemku p. č. 434/2, o výměře 1 m

2
, k. ú. Kuřim - 

vlastník Město Kuřim za pozemek p. č. 430/3, o výměře 5 m
2
 v k. ú. Kuřim – 

vlastník Ing. Milan Pangrác, bytem Vohančice xx - bez cenového vyrovnání. 
O tomto usnesení nebylo hlasováno. 
 
 
 
 

3. Záměr na prodej bytové jednotky č. 868/3 
(Příloha č. 3, 3A, předkládá Mgr. Ing. D. Sukalovský, zpracovala A. Janoušková) 
 
Dne 12. 6. 2013 požádal o odkoupení bytové jednotky č. 868/3 pan Jiří Studený, trvale bytem 
xxxxxxxxxxxxxxx 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 69,90 m

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

868, 869, 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. 
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Žadatel nechal na svůj náklad vyhotovit panem Ing. Janem Zámečníkem znalecký posudek. Odhadce 
stanovil tržní cenu obsazeného bytu na 1.015.000 Kč. Ve znaleckém posudku byla také uvedena tržní 
hodnota bytu, kdyby byl neobsazený, ve výši 1.450.000 Kč. 
 
OMP předložil žádost o koupi předmětné bytové jednotky již na zasedání zastupitelstva města dne 
25. 6. 2013. OMP navrhl dvě usnesení těchto znění: 

1) 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 xxxxxxxxxxxxxxxxxx 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. 

 
2) 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 xxxxxxxxxxxxxxxx Kuřim. 
Podmínky převodu: 
a) úhrada kupní ceny před podpisem kupní smlouvy, 
b) kupující uhradí správní poplatky. 

 
Ani jedno z usnesení nebylo přijato. 
OMP tedy navrhuje další možnou variantu – byt prodat za 80 % tržní ceny s tím, že kupující uhradí 
i daň z převodu nemovitostí, tj. 1.160.000 Kč + 46.400 Kč (daň z převodu nemovitostí činí 4 % z kupní 
ceny). Žadatel s tímto postupem vyslovil souhlas. 
 
Před případným prodejem je nutno vyhlásit ve smyslu § 39 zák. č. 128/2000 Sb., o obcích, záměr na 
prodej nemovitého majetku.  
 
Příloha A – znalecký posudek bytu č. 868/3 
 
Diskuse: 
P. Němec – je zastáncem dobrého hospodaření města a situaci s byty dlouhodobě sleduje. Proto 
podpoří návrh prodeje za 1.160.000 Kč. 
 
Přijaté usnesení: 1114/2013 - 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 1.160.000 Kč panu Jiřímu Studenému, trvale bytem 
xxxxxxxxxxxxxxxxx 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 13, zdržel se 1, nepřítomni 3. 
 
 
 

4. EUROVIA CS, a.s. – žádost o odprodej pozemků v lokalitě 
obalovna Česká 
(Příloha č. 4, 4A, 4B, 4C, předkládá Mgr. Ing. D. Sukalovský, zpracovala Ing. V. Fidrmucová) 
 
EUROVIA CS, a.s. (dále jen „EUROVIA“) požádala město Kuřim o odprodej pozemků parc. č. 3430/4 
a 3506/4 a části pozemků parc. č. 3509/2 a 3506/3 vše v k. ú. Kuřim, které jsou ve vlastnictví města. 
EUROVIA svoji žádost odůvodňuje tím, že pozemky, resp. asfaltové vnitrokomunikační plochy jsou 
součástí areálu obalovny Česká, kterou vlastní společnost EUROVIA. Odkoupením pozemků by došlo 
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ke sloučení pozemků v jeden celek. Za pozemky nabízí kupní cenu ve výši 1050,- Kč/m
2
. – viz příloha 

A, B, C. 
Stanoviska dotčených orgánů: 
OMP uvádí, že předmětné pozemky (kromě parc. č. 3506/3) společnost EUROVIA užívá na základě 
nájemní smlouvy za účelem užívání: 

- na pozemku parc. č. 3430/4 je vybudována laboratoř pro provozovnu obalovna Česká. 
Laboratoř je ve vlastnictví EUROVIE. Užívání laboratoře bylo povoleno kolaudačním 
rozhodnutím č. j. 1727/výst./577/97/Ma, jako stavba dočasná do 31. 3. 2006; 

- pozemek parc. č. 3506/4 a část pozemku parc. č. 3509/2 jsou součástí provozovny obalovna 
Česká a tvoří komunikaci v areálu obalovny. 

Nájemní smlouva je uzavřena na dobu určitou do 31. 12. 2014. Nájemné pro rok 2013 činí 163.189 Kč 
(53,72 Kč/m

2
/rok). 

Pozemek parc. č. 3506/3 je součástí příjezdové komunikace do areálu – z toho důvodu není pozemek 
zahrnutý v nájemní smlouvě. 
Vlastnické vztahy k pozemkům v areálu obalovny jsou znázorněny v příloze C. 
OŽP – nemá k odprodeji pozemků námitek. 
KS – žádá o podrobnější zdůvodnění odkupu. 
OI –dle platného územního plánu sídelního útvaru Kuřim se pozemek parc. č. 3430/4 nachází mimo 
zastavitelnou plochu, je zařazen do orné plochy. Pozemek parc. č. 3506/4 a části pozemků 
parc. č. 3509/2 a 3506/3 tvoří plochy pro místní a sběrné komunikace. 
Dle návrhu nového ÚP jsou pozemky zařazeny do plochy veřejného prostranství - veřejné zeleně, 
nachází se však v současně zastavěném území obce. Nový ÚP Kuřim není dosud platný. 
OI a OMP nesouhlasí s prodejem pozemků. Lokalitu je nutno řešit jako celek vzhledem k dočasnosti 
stavby laboratoře a v souvislosti s tvorbou nového ÚP. 
OMP uvádí, že v roce 2013 město prodalo pozemky pro výstavbu obchodního centra vedle bazénu na 
ul. Blanenská za cenu ve výši 680,- Kč/m

2 
(nutné vedlejší investice na přeložky inženýrských sítí) 

a pozemek u kruhového objezdu za účelem výstavby obchodního centra za cenu ve výši 1354,- 
Kč/m

2
. 

V případě prodeje pozemků OMP doporučuje zřídit překupní právo věcné ve výši kupní ceny, dále 
navrhujeme kupní cenu v rozmezí od 1050,- Kč/m

2 
do 1350,- Kč/m

2
. 

 
Příloha A – žádost společnosti EUROVIA CS, a.s. 
Příloha B – doplnění žádosti 
Příloha C – situace v katastrální mapě s vyznačením majetkových vztahů 
 
Diskuse: 
D. Holman – pořád se jedná o dočasnou stavbu? 
P. Kavka – platnost stavebního povolení uplynula. 
D. Sukalovský – týká se to veškerých staveb? 
P. Kavka – týká se to laboratoře. 
D. Holman – bude se vybírat dodavatel nového územního plánu. Jak moc se projednávalo se 
společností Eurovia dokončení územního plánu? Je společnost informována co se v návrhu zamýšlí? 
D. Sukalovský – v návrhu územního plánu je zeleň? 
S. Bartoš – zeleň je pouze z části. Navrhuje dále jednat. Bude se vybírat zpracovatel nového 
územního plánu a poté je další postup k diskusi. 
D. Holman – měla by se vyjasnit vůle zastupitelů, jestli chtějí, aby společnost Eurovia nadále 
pokračovala. 
O. Štarha – velkým handicapem je dopravní obslužnost, výjezd je v rozporu s normami. 
D. Sukalovský – s vedením společnosti Eurovia se jednalo. Chtěli provoz přemístit jinam v rámci 
katastru obce, ale vhodné místo se nenašlo. Nyní je vhodný čas k tomu, aby společnost vyjednávala 
s ŘSD. Chystají revitalizaci R43 a krizových bodů na ní, což je například výjezd z obalovny. 
M. Kotek – obalovna mu nevadí. Než bude rozhodnuto o obchvatu, mohlo by být pro město výhodné, 
že bude stavba laboratoře stavbou dočasnou. 
R. Hanák – navrhuje řešit oblast komplexně. Velké části obyvatelů Podlesí výroba vadí. 
I. Poledňák – uvádí se příklad prodeje pozemků na ul. Blanenské za 680 Kč což je zavádějící. 
P. Kavka – v materiálu je uvedeno, že tam byly nutné investice. 
Z. Zejda – provoz společnosti mu vadí. Je pro to, aby se neprodávalo a aby se se společností jednalo. 
Na pozemku 3506/4 a 3509/2 vede komunikace do Opálenky a jsou zde věcná břemena. 
D. Sukalovský – ptá se představitelů společnosti Eurovia, zda stažením materiálu z jednání, nebude 
ohroženo další vyjednávání? 
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Zástupce společnosti Eurovia – původní komunikace na parc. č. 3506/4 a 3509/2 byla nahrazena 
novou komunikací na parc. č. 3430/2 a 3509/3, která vede k paní Trucálkové. Požadavkem bylo 
odkoupení pouze určité části, a tím by se propojil areál administrativní s provozem. Nechtějí se 
rozšiřovat, je to spíše z bezpečnostních důvodů a kvůli stmelení areálu. Nebrání se dalšímu jednání. 
Nebyli informováni o novém územním plánu a vyjádřili svůj nesouhlas se záměrem. Odpovědi se jim 
zatím nedostalo. 
D. Sukalovský – stahuje materiál z jednání. Budeme dále jednat. 
 
Návrh usnesení: ZM schvaluje záměr na prodej pozemků parc. č. 3430/4 o vým. 168 m

2
 

a parc. č. 3506/4 o vým. 514 m
2
 vše v k. ú. Kuřim, části pozemku parc. č. 3509/2 

o vým. cca 144 m
2
 a části pozemku parc. č. 3506/3 o vým. cca 138 m

2
 společnosti 

EUROVIA CS, a.s., se sídlem Praha 1, Národní 10, PSČ 113 19, IČ 45274924, za 
cenu ……..,- Kč/m

2
 s podmínkou úhrady veškerých nákladů spojených s převodem 

pozemků včetně daně z převodu nemovitostí. 
 
Návrh usnesení: ZM schvaluje záměr na prodej pozemků parc. č. 3430/4 o vým. 168 m

2
 

a parc. č. 3506/4 o vým. 514 m
2
 vše v k. ú. Kuřim, části pozemku parc. č. 3509/2 

o vým. cca 144 m
2
 a části pozemku parc. č. 3506/3 o vým. cca 138 m

2
 společnosti 

EUROVIA CS, a.s. se sídlem Praha 1, Národní 10, PSČ 113 19, IČ 45274924 za 
cenu ……..,- Kč/m

2
 s podmínkou úhrady veškerých nákladů spojených s převodem 

pozemků včetně daně z převodu nemovitostí a s předkupním právem věcným za 
cenu kupní. 

 
 
 

5. Výkup pozemku u protihlukové stěny – Románková, Řehůřková 
(Příloha č. 5, předkládá Mgr. Ing. D. Sukalovský, zpracovala Ing. V. Fidrmucová) 
 
V souvislosti s výstavbou protihlukové stěny východního zhlaví nádraží ČD Kuřim bylo se Správou 
železniční dopravní cesty, státní organizací (dále jen „SŽDC“) dohodnuto, že SŽDC odkoupí od paní 
Románkové a paní Řehůřkové část pozemku parc. č. 1165 v k. ú. Kuřim o výměře 24 m

2
 a zbývající 

část pozemku o výměře 256 m
2
 odkoupí město Kuřim. Na základě výše uvedeného Zastupitelstvo 

města Kuřimi dne 7. 5. 2013 schválilo usn. č. 1076/2013: 
1076/2013 
ZM schvaluje úplatné nabytí pozemku parc. č. 1165 dle GP č. 2926-4/2013 o výměře 256 m

2
 v k. ú. 

Kuřim za cenu 56.935 Kč do vlastnictví Města Kuřimi od Květoslavy Románkové, (id. 7/12), trvale 
bytem xxxxxxxxxxxxxx Kuřim, a Aleny Řehůřkové (id. 5/12), trvale bytem, xxxxxxxxxxxxxx Kuřim. 
 
Nakonec SŽDC svůj původní záměr přehodnotila a odkoupila od paní Románkové a paní Řehůřkové 
celý pozemek. 
Tímto se stalo usnesení ZM č. 1076/2013 bezpředmětné a OMP doporučuje usnesení zrušit. 
 
Přijaté usnesení: 1115/2013 - ZM ruší usnesení ZM č. 1076/2013 ze dne 7. 5. 2013 ve věci 

úplatného nabytí pozemku parc. č. 1165 dle GP č. 2926-4/2013 o výměře 256 m
2
 

v k. ú. Kuřim. 
Hlasováno: pro 14, nepřítomni 3. 
 
 
 

6. Změna č. XIII Územního plánu sídelního útvaru Kuřim 
(Příloha č. 6, předkládá Ing. O. Štarha, zpracovala Ing. V. Indrová) 
 
Zastupitelstvo města schválilo svým usnesením č. 1099/2011 podnět k pořízení změny č. XIII 
Územního plánu sídelního útvaru (dále jen ÚPN SÚ Kuřim), spočívající ve změně využití návrhové 
plochy veřejné zeleně na plochu dopravy (PHM, garáže, parkování) pro pozemek p. č. 2731/7, k. ú. 
Kuřim, který se nachází v lokalitě při silnici II/385 na ul. Tišnovská. 
 
Pořizovatel oznámil zahájení projednávání návrhu zadání změny pod č. j. MK/11575/12/OI ze dne 
1. 10. 2012. Jedním z doručených požadavků bylo stanovisko dotčeného orgánu, odboru životního 
prostředí MěÚ Kuřim č. j. MK/11956/12/OŽP ze dne 8. 10. 2012, který vydal souhlas  akceptování dílčí 
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změny ÚP „s podmínkou, že z platného ÚP bude jiná k obdobnému účelu vyčleněná a dosud 
nevyužitá plocha vypuštěna“. 
Pořizovatel požadavek, uplatněný ve stanovisku dotčeného orgánu předložil k projednání na 
Zastupitelstvu města Kuřimi dne 11. 12. 2012. Zastupitelstvo požadavek dotčeného orgánu, 
spočívající v doplnění zadání změny č. XIII ÚPN SÚ Kuřim o vypuštění části plochy dopravy v jiné 
lokalitě a její zařazení do nezastavitelných ploch zemědělského půdního fondu neschválilo. 
Zadání změny ÚP nelze schválit v zastupitelstvu města a nelze tedy pokračovat v jeho projednávání, 
pokud není v souladu se stanovisky a požadavky dotčených orgánů. Zástupce vlastníků pozemku, 
pan Jiří Blažka byl písemně informován. Původní žadatel o změnu, na základě udělené plné moci Ing. 
Pavel Vybíral, od své udělené plné moci odstoupil. 
 
Zastupitelstvu města Kuřimi je předložen návrh na zastavení pořizování změny č. XIII ÚPN SÚ Kuřim. 
 
Diskuse: 
D. Holman – problém byl s vyjádřením odboru životního prostředí, který vyžadoval náhradu vyňatých 
ploch. Bude takové stanovisko vydávat i v případě dalších změn? Toto by nám mohlo činit problémy. 
O. Štarha – v materiálu č. 7 se jedná o další změnu – s iniciátory bylo dohodnuto a bylo jimi přislíbeno, 
že se budou podílet na spolufinancování nákladů právního stavu do výše 300.000 Kč. 
D. Holman – nenaráží na pořízení nového právního stavu, ale problémem je, že zástupce investora 
chce změnit funkci plochy a potom město bude muset vybrat náhradu plochy. Je důležité o tomto 
s investory jednat. 
M. Kotek – toto projednáváme již více než 2 roky a nesouhlasí s pozastavením. 
D. Holman – vyplývá to ze zákona a problémy vyvěrají z tohoto. 
J. Brabec – žádá vložit za ÚPN SÚ Kuřim slovo „v části“. 
S. Bartoš – nejedná se o žádnou část. Jedná se o jeden jediný pozemek. 
J. Brabec – svůj návrh ruší. 
Z. Zejda – ptá se, zda má investor stále zájem? 
S. Bartoš – investor se nevyjádřil. Všichni byli pozváni a byly jim podány informace o novele zákona. 
Vyzvali je, aby předložili své stanovisko. Majitel pozemku se dozvěděl, že musí pokračovat, přesto 
písemně vůli nevyjádřil. 
M. Kotek – co mají konat, když nemohou stavět na svém pozemku? 
S. Bartoš – situace je dána zákonem. Město může vzít vše na sebe vč. financí, ale se všemi důsledky, 
které z toho vyplývají. Na minulém zasedání zastupitelstva k tomu vůle nebyla. 
 
 
Na jednání se dostavil v 17,50 hod. J. Herman. 
 
 
Přijaté usnesení: 1116/2013 - ZM schvaluje zastavení pořizování změny č. XIII ÚPN SÚ Kuřim, 

týkající se požadavku na vymezení zastavitelné plochy pro dopravu na pozemku 
p. č. 2731/7, k. ú. Kuřim. 

Hlasováno: pro 9, proti 1, zdrželo se 5, nepřítomni 2. 
 
 
 

7. Stanovisko k požadavku stavebního zákona na zajištění právního 
stavu územně plánovací dokumentace (dále jen „ÚPD“) 
v souvislosti se záměrem na pořízení změny č. XIV ÚPN SÚ Kuřim 
(Příloha č. 7, 7A, předkládá Ing. O. Štarha, zpracovala Ing. V. Indrová) 
 
MěÚ Kuřim, odbor investiční (dále jen pořizovatel) jako orgán příslušný dle ustanovení § 6 odst. 1 
písm. c) zákona č.183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu stavební zákon, dále jen 
SZ), ve znění pozdějších předpisů předložil ZM 7. 5. 2013 informaci, týkající se požadavku stavebního 
zákona, uvedeného v §55 odst. 5) po novele, na zajištění právního stavu územně plánovací 
dokumentace. 
Vzhledem k nesouhlasnému stanovisku dotčeného orgánu k zahájené změně č. XIII, je do jednání ZM 
27. 8. 2013 současně předložen návrh na zastavení pořizování změny č. XIII ÚPN SÚ Kuřim. 
Povinnost na pořízení právního stavu platné ÚPD bude po schválení zastavení změny č. XIII vyplývat 
v souvislosti se změnou následující. 
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Žadatelé o pořízení změny č. XIV podali na MěÚ Kuřim své písemné stanovisko s návrhem, že se 
budou podílet na nákladech na pořízení právního stavu ÚPD dle skutečných nákladů nebo do max. 
výše 300 tis. Kč, vizte příloha - stanovisko ze dne 13. 8. 2013. 
Projednání změny č. XIV ÚPN SÚ Kuřim zatím nebylo zahájeno z důvodu nevyjasněné situace 
ohledně požadavku právního stavu a jeho financování a rizika marně vynaložených finančních 
prostředků na pořízení změny. Po schválení záměru na spolufinancování právního stavu ZM, bude 
předložen návrh dohody o financování vyhotovení právního stavu k projednání RM. 
 
Příloha: stanovisko k pořízení změny 
 
Diskuse: 
O. Štarha – změna nebyla zahájena, protože nejsou vyjasněny všechny okolnosti. 
D. Holman – žádá objasnit pojem – pořízení právního stavu – investor si možná neuvědomuje, že 
může dojít k tomu, že odbor životního prostředí může žádat náhradu plochy (výměnu funkcionality). 
S. Bartoš – ze zákona vyplývá povinnost, že pokud požádají o změnu územního plánu a podělí se 
o náklady pořízení změny. Pořízení právního stavu znamená v našich podmínkách zakreslení všech 
13 změn územního plánu včetně všech textových částí, které obsahuje, do jednoho dokumentu. Což 
je velmi náročné s ohledem na to, že jednotlivé změny byly vypracovány nad různými katastrálními 
mapami. 
Nahrazení zastavitelné plochy z hlediska ochrany zemědělského půdního fondu je plně v kompetenci 
orgánu ochrany ZPF a tato záležitost se projednává v průběhu zpracování změny územního plánu. 
I. Poledňák – uvedení do právního stavu je uvedení územního plánu do vektorového stavu? 
S. Bartoš – všechny změny budou digitálně zakresleny do podkladu nové katastrální mapy, která je 
sama o sobě vedena ve vektorové podobě. 
 
 
Na jednání se v 18,02 hod. dostavila MUDr. R. Procházková. 
 
 
I. Poledňák – jak se bude počítat podíl na nákladech? Není potřeba schvalovat záměr na pořízení 
právního stavu. 
O. Štarha – pokud se jedná o 300 tisíc Kč, potom je rozhodnutí na zastupitelstvu. 
J. Brabec – pro město je podstatné, že záměr vstoupí v platnost, pokud se s nimi město domluví. Podíl 
na nákladech je mu jasný. 
D. Holman – změnu, která by stála statisíce Kč, by neschválil a nepodpořil. Nyní se na nákladech 
investoři výrazně podílí. 
I. Poledňák – vybíráme peníze za něco, na čem bychom se měli podílet sami. Změny územního plánu 
jsou naším hlavním úkolem a vyplývají ze zákona. Schvalovat záměr něčeho, co jsme povinni, nemá 
logiku. 
D. Holman – dříve se změny územního plánu schvalovaly účelově a manipulovalo se s nimi. Změny se 
mají udílet ve výjimečných případech a není v našem zájmu vyhovovat všem změnám. 
I. Poledňák – územní rozvoj je trvalá interakce všech zúčastněných, kteří dávají dohromady území. 
S územním plánem se musí pracovat. 
D. Sukalovský – navrhuje ukončit debatu. 
 
Přijaté usnesení: 1117/2013 - ZM schvaluje záměr pořízení právního stavu ÚPD dle požadavku 

zák. č.183/2006 Sb., v platném znění, za podmínky uzavření dohody 
o spolufinancování dokumentace všemi zúčastněnými žadateli projednávané 
změny ÚPD. 

Hlasováno: pro 10, zdrželo se 6, nepřítomen 1. 
 
 
 

8. Podnět k pořízení změny Územního plánu sídelního útvaru Kuřim 
v souvislosti se záměrem stavby sportovní haly v Kuřimi 
(Příloha č. 8, 8A, předkládá Ing. O. Štarha, zpracovala Ing. V. Indrová) 
 
Dle platného ÚPN SÚ Kuřim je část plochy, na které se prověřuje záměr sportovní haly, vymezena pro 
veřejnou zeleň a propojovací komunikaci ze silnice II/386 na severní tangentu. 
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Na společném jednání komise dopravy a stavební dne 12. 8. 2013 bylo doporučeno pořízení změny 
územního plánu pro připravovaný záměr stavby sportovní haly: 
„Komise dopravy a stavební doporučuje k podnětu změny ÚP řešit sportovní plochu v rozsahu 
pozemků p. č. 2972, p. č. 4409, p. č. 4410 a část p. č. 2971/28, vše v k. ú. Kuřim. V rámci této 
sportovní plochy bude řešena obslužná komunikace. Dojde ke zrušení ploch pro výrobu V2.5. a V 2.6 
a přilehlé plochy dopravy č.. 40 a zároveň bude ponecháno propojení se severní tangentou dále do 
průmyslové zóny.“ 
OI doporučuje schválit podnět pro změnu ÚP v rozsahu pro plochu vyznačenou v příloze, která je 
nutná pro realizaci sportovní haly. Větší rozsah změny - plochy v prostoru za vlečkou, které nejsou pro 
realizaci záměru nutné, by mohl způsobit komplikace a zdržení v projednávání změny. 
 
Návrhové funkční využití plochy sportovních a rekreačních zařízení koresponduje s návrhem nového 
ÚP Kuřim. 
 
Tento podnět ke změně bude projednáván současně s podněty schválenými usnesením č. 1023//2013 
ze dne 29. 1. 2013 (žadatel Ing. Dočekal), usnesením č.1215/2012 ze dne 11. 12. 2012 (Ing. Kachlík) 
a usnesením č. 1181/2012 ze dne 16. 10. 2012 (E. G. Majetková). Z důvodu legislativních nejasností, 
týkajících se požadavku na vyhotovení  právního stavu a jeho financování, dosud nebylo projednávání 
změny zahájeno. 
 
Dále je nutné schválit v souladu se stavebním zákonem určeného zastupitele, který bude 
spolupracovat při projednávání změny s pořizovatelem. 
V případě, že ZM schválilo záměr na pořízení právního stavu (viz materiál předkládaný na stejném 
zasedání), jsou předložena k projednání ZM následující usnesení: 
 
Příloha: kopie výřezu z platného ÚPN SÚ Kuřim s vyznačenou lokalitou změny 
 
Přijaté usnesení: 1118/2013 - ZM schvaluje dle zákona č.183/2006 Sb., o územním plánování 

a stavebním řádu, v platném znění, Ing. Oldřicha Štarhu jako zastupitele, určeného 
pro spolupráci s pořizovatelem pro projednávání změny ÚPN SÚ Kuřim 
v souvislosti se záměrem stavby sportovní haly. 

 
Přijaté usnesení: 1119/2013 - ZM schvaluje podnět k pořízení změny ÚPN SÚ Kuřim, spočívající ve 

změně funkčního využití pozemků p. č. 2972, p. č. 4409, p. č. 4410 a část p. č. 
2971/28, vše v k. ú. Kuřim, pro plochy sportovních a rekreačních zařízení. 

Bylo hlasováno pro obě usnesení současně: pro 15, zdržel se 1, nepřítomen 1. 
 
 
 

9. Stav investiční výstavby 2013 
(Příloha č. 9, 9A, předkládá Ing. O. Štarha, zpracoval S. Bartoš) 
 
Odbor investiční předkládá Zastupitelstvu města informace o stavu rozpracovanosti investiční 
výstavby na rok 2013 k datu 19. 8. 2013. 
 
Příloha: stav investiční výstavby 
 
Diskuse: 
P. Němec – navrhuje do budoucna, aby se zabývali stavem investiční výstavby na jednání 
zastupitelstva v říjnu příslušného roku. 
Z. Zejda – doporučuje, aby byl materiál projednáván pravidelně. Plnění investičních akcí je pouze 7%. 
Snaha vedení je, aby se šetřilo a stavěla se hala nebo rekonstruoval kulturní dům. 
D. Sukalovský – není pravda, že se investiční akce neplní - zateplují se školy, staví se hřiště, blíží se 
zahájení prací na podchodu pod žst. Kuřim. 
M. Kotek – ptá se na rekonstrukci komunikace Na Zahrádkách – byla plánovaná i rekonstrukce 
kanalizace, jak to s ní vypadá? 
D. Sukalovský – kompletní rekonstrukce kanalizace v ulici je nad naše finanční možnosti. Máme nové 
posouzení a kanalizace se bude opravovat lokálně v nezbytně nutných místech. Poté dojde 
k rekonstrukci vozovky, parkovacích míst i vjezdů do ul. Bezručova, plánujeme stavět po etapách. 
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S. Bartoš – byly provedeny kamerové testy a nejhorší jsou napojení z 8 bytových domů. Bude možné 
využít možnost opravy robotem. Další možností je měnit dimenzi kanalizace na úrovni trafostanice, ale 
to až v případě, že se bude Kuřim rozvíjet severním směrem. Projekt zpracovaný v roce 2006 se 
přepracuje a v roce 2014 se může investice zařadit do rozpočtu. 
M. Kotek – jaká je tedy celková cena rekonstrukce kanalizace? A jaká bude za část? 
S. Bartoš – bavíme se o statisících Kč, jedná se o 8 přípojek. Rozpočet na celkovou rekonstrukci 
nemáme. 
O. Štarha – nyní probíhá předávání velkých investičních akcí. Daří se nám investiční akce vysoutěžit 
za podstatně nižší cenu. 
Z. Zejda – mohlo by se dělat kontinuálněji a systematičtěji. 
P. Němec – jaký je stav rekonstrukce kotelny ul. Popkova a bude se realizovat letos? 
O. Štarha – projekt úpravy kotelny je před dokončením a bude se pracovat na stavebním povolení. 
P. Němec – může nám být projekt předveden? 
O. Štarha – bude rozeslán všem zastupitelům. 
P. Němec – bude se letos provádět zástřik komunikací? 
D. Sukalovský – provádí se několik typů oprav komunikací. 
S. Bartoš – společnost, která měla provádět mikrokoberce a zástřiky komunikací se bohužel dostala 
do insolvence a nyní hledáme řešení, jak postupovat dále. 
D. Holman – čerpání a realizace investičních akcí se zdá být nízká. Ale je to případ od případu, např. 
u akce „Hřiště Díly za Sv. Jánem“ je informace, že práce byly zastaveny. Aktuálně ale platí, že 
p. Kučerovský přislíbil vydat souhlas a smlouva bude podepsána. 
D. Sukalovský – čekají nás velké investiční akce a musíme si uvědomit, že podstatnou část budeme 
financovat z vlastních zdrojů. Šetření ale není na úkor plánovaných investičních akcí. 
 
 
 

10. Výsledky hospodaření k 30. 6. 2013 
(Příloha č. 10, 10A, 10B, 10C, předkládá Mgr. Ing. D. Sukalovský, zpracoval Ing. A. Varmužka) 
 
V příloze jsou předkládány výsledky hospodaření města k 30. 6. 2013. 
 
Příjmy města po konsolidaci činily k 30. 6. 2013 108.278.990,61 Kč, výdaje města po konsolidaci činily 
66.051.247,49 Kč. Hospodářský výsledek k tomuto datu tedy činí nezaokrouhleně 
+ 42.227.743,12 Kč. 
 
Hospodaření s rozpočtovými prostředky probíhá dle schváleného a následně upraveného rozpočtu a 
je za 2. čtvrtletí roku 2013 vzhledem k rozpočtu města v konsolidovaném stavu, s příjmy převyšujícími 
výdaje. 
 
Příjmy: 
Příjmová stránka rozpočtu je plněna z 57 %. Daňové příjmy se plní ve srovnání s rokem 2012 velmi 
dobře, výběr je vyšší cca o 7 mil. Kč. (o 15 %), což je způsobeno změnou zákona o rozpočtových 
pravidlech a toto navýšení je očekávané. 
 
Výdaje: 
Výdajová stránka rozpočtu je plněna z 29 % a je ovlivněna čerpáním především u „investičních akcí“, 
které je na úrovni 7 % (nesouvisí s rozestavěností akcí), provozní výdaje jsou čerpány ze 44 %, vizte 
podrobnější rozbory dle ORG. 
 
 
Z jednání se vzdálil v 18,40 hod. I. Poledňák. 
 
 
Přijaté usnesení: 1120/2013 - ZM bere na vědomí výsledky hospodaření města ke dni 30. 6. 2013, 

s přebytkem hospodaření ve výši 42.227.743,12 Kč. 
Hlasováno: pro 15, nepřítomni 2. 
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11. Zápis č. 5/2013 z jednání Výboru sportovního ZM Kuřimi 
(Příloha č. 11, 11A, 11B, předkládá PaedDr. D. Holman, zpracovala H. Koláčková) 
 
Zastupitelstvu města Kuřimi je předkládán zápis z jednání Výboru sportovního Zastupitelstva města 
Kuřimi ze dne 14. 8. 2013. 
 
Na jednání VS byla přijata toto usnesení: 
 
Usnesení VS ZM Kuřim: 
VS doporučuje ZM pro hřiště Podlesí zvolit menší variantu řešení 34mx17m, která je finančně (a tedy 
i realizačně) dostupnější a je přitom přiměřená z hlediska místní poptávky. 
Hlasováno: pro 8. 
 
Usnesení VS ZM Kuřim: 
VS doporučuje ZM doplnit výhled investic na rok 2014 o výhled na projekt výstavby Nové sportovní 
haly v Kuřimi ve stupni - stavební povolení. 
Hlasováno: pro 8. 
 
Usnesení VS ZM Kuřim: 
VS doporučuje ZM zahájit pořízení změny ÚP v souladu s návrhem předloženým zastupitelstvu 
města pro jednání dne 27. 8. 2013. 
Hlasováno: pro 7, zdržel 1 (Ing. Smíšková). 
 
Usnesení VS ZM Kuřim: 
VS schvaluje závěry pracovní skupiny dle zápisu z jednání PS VS ZM pro projekt „Sportovní hala 
Kuřim“ ze dne 29. 7. 2013. 
Hlasováno: pro 7, zdržel 1 (Ing. Smíšková). 
 
Usnesení VS ZM Kuřim: 
Výbor sportovní ZM doporučuje cílový stav rekonstrukce Sportovního areálu Kuřim ve variantě B, 
a žádá o vyjádření výbor SK Kuřim a výbor FC Kuřim. 
Hlasováno: pro 8. 
 
 
Na jednání se v 18,42 hod. vrátil I. Poledňák. 
 
 
Diskuse: 
D. Holman – co se týče hřiště na Podlesí, byl by spíše pro mlatový povrch. Rozdíl nákladů mezi menší 
a větší variantou je cca 1 mil. Kč. 
M. Kotek – jaké jsou varianty rekonstrukce budovy na stadionu? 
D. Holman – I. varianta – na stávajícím objektu by se obnovila tribuna a hlavním hřištěm by bylo zadní 
hřiště. Atletický ovál by zůstal. V přední části by bylo hřiště č. 2 s umělým povrchem. II. varianta – najít 
vhodné místo a postavit zastřešenou tribunu u předního hřiště, které by zůstalo jako hřiště hlavní, 
a zadní hřiště by zůstalo jako hřiště tréninkové. 
Z. Zejda – přepracovaná studie sportovní haly od společnosti Cuboid - projektant má podrobnější 
rozpočet na 89.400.000 s DPH Kč. 
D. Holman – stavba bude osvobozena od DPH, protože bude pronajata městské organizaci. Pracovní 
skupina je zastoupena stavaři a bylo projednáno v komisi stavební i dopravní a Ti nalezli shodu. 
O. Štarha – podrobnější diskuse nad cenou je nyní bezpředmětná. V Boskovicích staví téměř 
obdobnou stavbu a vysoutěžili cenu 58 mil. Kč. 
 
D. Sukalovský – navrhuje hlasovat o zařazení materiálů č. 12 až 17 do programu jednání. 
Hlasováno: pro 16, nepřítomen 1. 
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12. Nabytí splaškové kanalizace do majetku města – ul. Tyršova 
(Příloha č. 12, 12A, předkládá Ing. O. Štarha, zpracovala Z. Perková) 
 
Společnost ALING, s.r.o., se sídlem Mučednická 1322/35, 616 00 Brno, IČ 26262363, nabídla Městu 
Kuřim k odkoupení prodloužení splaškové kanalizace (v délce cca 227 m) po vydání kolaudačního 
souhlasu za cenu 500 Kč. Splašková kanalizace byla vybudována v rámci výstavby „Obchodní 
prostor, Kuřim ul. Tyršova“. 
Zastupitelstvo města na svém jednání 21. 8. 2012 č. usnesení 1137/12 schválilo nabytí splaškové 
kanalizace do majetku. Následně byla se společností ALING dne 4. 9. 2012 uzavřena smlouva 
o uzavření budoucí kupní smlouvy. 
Na základě jednání zástupců města se společností ALING ze dne 26. 9. 2012, společnost ALING 
požádala o příspěvek na výše uvedenou stavbu z důvodu zvýšení dimenze kanalizačního potrubí 
z DN 200 na DN 300. Zvýšení dimenze kanalizačního potrubí žádalo město s ohledem na možné 
bezproblémové napojení nově vzniklého rozvojového území v prostoru nad obchodním domem 
směrem na Brno. 
Z rozpočtu města Kuřim na rok 2013 bylo vyčleněno 350.000 Kč (ORG 1230 000 000) na pokrytí 
změny dimenze. 
S ohledem na výše popsané skutečnosti doporučuje OI zrušit původní usnesení č. 1137/2012, jehož 
předmětem bylo nabytí splaškové kanalizace za cenu 500 Kč a nahradit jej novým usnesením 
o úplatném nabytí splaškové kanalizace do majetku za kupní cenu 344. 378,10 Kč včetně DPH. 
 
Příloha - kupní smlouva na splaškovou kanalizaci 
 
Přijaté usnesení: 1121/2013 - ZM ruší usnesení č. 1137/2012 ze dne 21. 8. 2012 ve věci nabytí 

splaškové kanalizace. 
 
Přijaté usnesení: 1122/2013 - ZM schvaluje nabytí splaškové kanalizace vybudovaného v rámci 

výstavby „Obchodní prostor, Kuřim ul. Tyršova“ do majetku Města Kuřimi 
a schvaluje uzavření kupní smlouvy se společností ALING, s.r.o., se sídlem 
Mučednická 1322/35, 616 00 Brno, IČ 26262363, za cenu 344.378,10 Kč včetně 
DPH. 

Bylo hlasováno o obou usneseních společně: pro16, nepřítomen 1. 
 
 
Starosta města vyhlásil v 19,05 hod. přestávku na 10 minut. 
 
 
 

13. Diskuze – nabídka bezúplatného převodu nemovitostí 
(Příloha č. 13, 13A, 13B, předkládá Mgr. Ing. D. Sukalovský, zpracoval Mgr. P. Kavka) 
 
JmK zaslal dne 7. 8. 2013 městu Kuřim seznam nemovitostí k bezúplatnému převodu. Nabízí 
nemovitosti, o které projevila údajně zájem ZŠ Jungmannova a to: 
- budova č. p. 1227 na pozemku p. č. 2785/2 
- pozemek p. č. 2785/2 o výměře 1804 m

2
 

- budova č. e. 1339 (garáž) na pozemku p. č. 2785/3 
- pozemek p. č. 2785/3 o výměře 18 m

2
 vše k. ú. Kuřim 

 
Za nabízené nemovitosti žádá JmK bezúplatný převod pozemku p. č. 1452/2, o výměře 290 m

2
, k. ú. 

Kuřim. Jde o budovou zastavěný pozemek, který využívá příspěvková organizace zřízená JmK, tj. 
DDM. Současně bylo město požádáno, aby v rámci reciprocity nabídlo k bezúplatnému převodu svůj 
nemovitý majetek vyjma pozemků pod komunikacemi. 
 
OMP předložil radě města k diskuzi tyto možnosti recipročního převodu majetku: 
a) pozemky p. č. 2003, o výměře 208 m

2
, p. č. 2004/1, o výměře 172 m

2
 a p. č. 2004/2, o výměře 186 

m
2
, vše k. ú. Kuřim 

b) budova č. p. 338 (Dělnický dům) na pozemku p. č. 2005/1 a pozemek p. č. 2005/1, o výměře 376 
m

2 
vše k. ú. Kuřim 
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Rada města dne 21. 8. 2013 materiál prodiskutovala s těmito závěry: 
a) s variantami navrženými OMP nesouhlasí 
b) podporuje směnu nemovitostí s doplatkem města 
 
JmK dle telefonické konzultace nejprve očekává oficiální stanovisko města a poté přistoupí k zadání 
znaleckého posudku, aby ocenil hodnotu nabízeného majetku. 
 
Příloha: katastrální mapa – majetek JmK 

katastrální mapa – majetek Město Kuřim 
 
 
Na jednání není přítomen D. Holman. 
 
 
Diskuse: 
Z. Zejda – doporučuje variantu B s doplatkem. 
D. Sukalovský – navrhuje orientačně hlasovat o směně pozemku s doplatkem: 
Hlasováno: pro 14, zdržel se 1, nepřítomni 2. 
 
P. Němec – oficiální stanovisko města je jen na základě přijatého usnesení. 
D. Sukalovský – je pověřen vyjednáváním a nové usnesení není potřeba. 
 
 
Na jednání se vrátil v 19,20 hod. D. Holman. 
 
 
 

15. Smlouva o poskytnutí dotace z Regionálního operačního 
programu NUTS 2 Jihovýchod na realizaci projektu „Rekonstrukce 
sportoviště u ZŠ Jungmannova Kuřim“ 
(Příloha č. 15, 15A, 15B, předkládá Mgr. Ing. D. Sukalovský, zpracovala Ing. D. Ševčíková) 
 
Město Kuřim získalo dotaci z Regionálního operačního programu NUTS 2 Jihovýchod na realizaci 
projektu „Rekonstrukce sportoviště u ZŠ Jungmannova Kuřim“, registrační číslo projektu 
CZ.1.11/3.2.00/35.01427. Předpokládané celkové výdaje projektu jsou 5.125.607,76 Kč, 
předpokládané způsobilé výdaje jsou 5.125.607,76 Kč. Dotace bude ve výši 3.587.924,70 Kč (70% 
způsobilých výdajů projektu), vlastní spolufinancování 1.537.683,06 Kč (15% způsobilých výdajů 
projektu) a nezpůsobilé výdaje projektu 0,- Kč. 
Fyzickou realizaci projektu je třeba zahájit nejpozději do 6 měsíců ode dne platnosti smlouvy 
o poskytnutí dotace. Ukončení realizace je podle harmonogramu projektu 31. 12. 2013. 
Po doložení výpisu z usnesení zastupitelstva města o schválení uzavření Smlouvy o poskytnutí dotace 
Úřadu Regionální rady regionu soudržnosti Jihovýchod bude Smlouva zkompletována společně 
s přílohami (sazby pro výpočet odvodů za porušení rozpočtové kázně, harmonogram, finanční plán 

a rozpočet projektu ze žádosti o dotaci, protokol o provedení změny a souhlas se změnou) 

a předložena k podpisu. 
 
Příloha: Návrh Smlouvy o poskytnutí dotace 

Příloha ke Smlouvě o poskytnutí dotace 
 
Diskuse: 
I. Poledňák – jedná se o akci, která je již vysoutěžená? 
D. Sukalovský – ano, úspora je velmi výrazná. 
 
Přijaté usnesení: 1123/2013 - ZM schvaluje uzavření Smlouvy o poskytnutí dotace z Regionálního 

operačního programu NUTS 2 Jihovýchod na projekt „Rekonstrukce sportoviště 
u ZŠ Jungmannova Kuřim“, registrační číslo projektu CZ.1.11/1.2.00/35.01427. 

Hlasováno: pro 16, nepřítomen 1. 
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16. Žádost Sokola Kuřim – dar 
(Příloha č. 16, 16A, 16B, 16C, předkládá a zpracoval Mgr. Ing. D. Sukalovský) 
 
Sokol Kuřim žádá o finanční dar od Města Kuřim ve výši 50.000 Kč. Dar bude použit na financování 
nadstavby venkovního sociálního zařízení. V nadstavbě bude vybudováno sociální zařízení 
a přípravna pro návštěvníky horolezecké stěny pana Petra Dufka. Akce je financována sdruženými 
prostředky Sokola Kuřim a p. Petra Dufka, který navíc provede část prací vlastními silami 
a prostředky. Celková projekční cena stavby je 1,5 milionu Kč. Případný dar města bude použit na 
hrubou stavbu. 
 
S ohledem na znění žádosti předkládám ZM města dva návrhy usnesení – dar nebo dotace. 
Doporučuji žádosti Sokola Kuřim vyhovět raději formou poskytnutí účelové dotace. Tento způsob 
poskytnutí finanční částky je ze strany poskytovatele lépe kontrolovatelný. Zástupce Sokola Kuřim Ing. 
František Merta vyslovil s touto formou vyřízení žádosti souhlas. 
 
Bude-li žádosti vyhověno, je nutné přijmout i příslušné rozpočtové opatření. 
 
Příloha: žádost Sokola Kuřim, smlouva o poskytnutí dotace 
 
Diskuse: 
M. Macková – již dříve byla TJ Sokol schválena „Dotace Sokol – nadstavba“ ve výši 200 tisíc Kč, 
čerpáno je zatím 0 Kč. Na co byly tyto peníze čerpány? 
D. Holman – již dříve bylo vedení Sokola vytýkáno, že jejich žádosti neprochází jednáním sportovního 
výboru. Nyní je situace stejná, navíc byla žádost předložena jako dodatečný materiál. 
D. Sukalovský – žádost obdržel prostřednictvím M. Kotka včera. 
R. Hanák – starostka Sokola je členkou sportovního výboru a o akci se nezmínila. 
D. Sukalovský – navrhuje nejdříve hlasovat o poskytnutí dotace: 
 
Přijaté usnesení: 1124/2013 - ZM schvaluje uzavření smlouvy o poskytnutí dotace ve výši 50.000 

Kč s Tělocvičnou jednotou SOKOL Kuřim, Tyršova 480, Kuřim, IČ 44947763, na 
financování akce „Nástavba venkovního sociálního zařízení s propojením do hlavní 
budovy“. 

Hlasováno: pro 14, zdrželi se 2, nepřítomen 1. 
 
Návrh usnesení: ZM schvaluje uzavření darovací smlouvy mezi Městem Kuřim, jako dárcem 

a Tělocvičnou jednotou SOKOL Kuřim, Tyršova 480, Kuřim, IČ 44947763, jako 
obdarovaným, na částku 50.000 Kč. 

O tomto návrhu usnesení nebylo hlasováno. 
 
 
 

17. Koupě bytové jednotky č. 892/1 na ul. Tišnovská  
(Příloha č. 17, 17A, předkládá Mgr. Ing. D. Sukalovský, zpracoval Mgr. P. Kavka) 
 
Zastupitelstvo města přijalo na svém zasedání dne 25. 6. 2013 následující usnesení č. 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.“ 
 
OMP ve spolupráci se starostou vyjednali s dědici kupní cenu ve výši 500.002 Kč s tím, že město 
navíc zařídí a zaplatí vyklizení bytu, správní poplatky a daň z převodu nemovitostí ve výši 4% z kupní 
ceny. Celková částka by tedy neměla přesáhnout 550.000 Kč. Technický stav bytu odpovídá jeho stáří 
a je v souladu s běžnými obecními byty. Akutně doporučuje OMP řešit jen výměnu oken, pokud 
nebude byt podroben nějakým zvláštním stavebním úpravám za účelem budoucího poskytování 
sociálních služeb. Byt je v současné době odpojen od dodávek vody, plynu i el. energie. 
 
Byt získali v dědictví na základě usnesení Okresního soudu Brno-venkov, č. j. 21D 384/2013-70 ze 
dne 14. 8. 2013 (právní moc 14. 8. 2013) tři spoluvlastníci (každý id. 1/3): 
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a) Ladislav Santler, bytem xxxxxxxxxxx Ždánice, 
b) Miroslav Santler, bytem xxxxxxxxxxxxxxxx Ždánice, 
c) Dana Dobrovolná, bytem xxxxxxxxxxxxxxx Ždánice. 
Dnes bylo ukončeno správní řízení, na jehož základě byly záznamem vloženy nové vlastnické vztahy. 
 
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. 
 
OMP doporučuje vzhledem k vyjednané ceně koupi tohoto bytu. Kupní cena je hluboko pod 
schváleným limitem. Pokud bude koupě schválena, žádá OMP o schválení rozpočtového opatření ve 
výši 550.000 Kč, aby mohla být zaplacena kupní cena, vyklizení bytu, správní poplatky a daň 
z převodu nemovitostí. 
 
Příloha – návrh kupní smlouvy 
 
Přijaté usnesení: 1125/2013 - ZM schvaluje úplatné nabytí 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 ve výši 500.002 Kč od spoluvlastníků (každý id. 1/3) Ladislava Santlera, 
bytem xxxxxxxxxxxx Ždánice, Miroslava Santlera, bytem xxxxxxxxxxxxxxxxx 
Ždánice, a Dany Dobrovolné, bytem xxxxxxxxxxxxxxxx Ždánice. Správní poplatky 
a daň z převodu nemovitostí uhradí město. 

Hlasováno: pro 16, nepřítomen 1 
 
 
 

14. Rozpočtové opatření č. 7 
(Příloha č. 14, 14A, 14B, 14C, předkládá Mgr. Ing. D. Sukalovský, zpracoval Ing. A. Varmužka) 
 
V příloze je předkládán návrh rozpočtového opatření. 
 
Diskuse: 
D. Sukalovský – do rozpočtového opatření musíme zahrnout částku 550.000 Kč za byt. 
 
Přijaté usnesení: 1126/2013 - ZM schvaluje rozpočtové opatření č. 7 k rozpočtu města na rok 2013, 

dle zápisu se změnou. 
Hlasováno: pro 16, nepřítomen 1. 
 
 
 

18. Různé 
D. Sukalovský – podal informaci o soudním řízení od občanky Kuřimi ohledně změny územního plánu 
v Dílech za Sv. Jánem. Proběhl prvoinstanční soud, který žalobu zamítl. Zda se bude žalobkyně 
odvolávat, nevíme. 
P. Němec – máme rozsudek k dispozici? Jednalo se o hmotně právní důvody? 
D. Sukalovský – rozsudek máme k dispozici. Ano, soud rozhodl převážně s ohledem na hmotně 
právní důvody. 
O. Štarha – žádá zaslat rozsudek elektronicky všem zastupitelům. 
 
 
J. Brabec – upozorňuje, že OSA kontroluje hudební produkci plesů konaných jinými pořadateli než 
městem. 
 
Rada města projednala změnu ceníků za výlep plakátů. Upozorňuje na to v souvislosti s blížícími se 
volbami. Cena za A2 a A1 se zvýšila. Dle pravidel se v případě nedostatku místa na výlepových 
plochách nejdříve odmítnou všechny plakáty formátu A1, pak komerční plakáty A2 netýkající se 
kulturních, spolkových a sportovních akcí, po nich případně i další plakáty A2. 
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Vzhledem k rekonstrukci hřiště na ZŠ Jungmannova proběhne dne 2. 9. 2013 v 9 hod. zahájení 
školního roku této školy na kulturním domě. 
 
Tento víkend proběhnou oslavy 70. výročí házené v Kuřimi. Na tuto akci byla schválena dotace. Bylo 
by dobré zamyslet se nad Statutem programu finanční podpory, obzvlášť nad tím, které žádosti patří 
kulturnímu výboru a které sportovnímu výboru. 
 
Kulturní výbor bude zasedat 16. 9. 2013 a předloží starostovi města ke schválení nominace na ceny 
„KuKuČ 2013“. Medové dny se uskuteční dne 28. - 29. 9. 2013, kde se budou ceny předávat. Na 
Medových dnech letos neproběhne výtvarná výstava dětí z MŠ a ZŠ, tato bude v rámci Mikulášského 
jarmarku. Medové dny bude provázet výstava „Zaniklá řemesla“. 
 
 
D. Holman – Statut programu finanční podpory by se měl přepracovat. 
 
 
R. Hanák – zve na oslavu 70. výročí házené v sobotu 31. 8. 2013 na zámku v Kuřimi, v případě 
nepříznivého počasí na sokolovně. 
 
 
D. Sukalovský – dne 21. 9. 2013 proběhne již tradiční cyklozávod. Start proběhne za tratí v ul. 
U Vlečky. Od 12 hod. bude prezentace, od 14 hod. samotný závod. 
 
 
D. Sukalovský – na základě požadavku projednat investiční akce roku 2014, navrhuje mimořádné 
jednání zastupitelstva města na úterý 24. 9. 2013 od 17 hod. 
 
 
 
Další zasedání ZM se uskuteční 24. září 2013 v 17 hod. v zasedací místnosti MěÚ Kuřim. 
 
 
 
Členka návrhové komise Mgr. M. Kalinová přednesla schválená usnesení. 
 
 
 
Starosta ukončil jednání v 19,56 hodin. 
 
 
 
 
 
 
 
Mgr. Ing. Drago Sukalovský 
starosta města 
 
 
 

Ověřovatelé zápisu: 

 
 
 
 
Mgr. Ladislav Ambrož        Ing. Rostislav Hanák 
 
V Kuřimi dne 27. 8. 2013 
Zapsala: Petra Glosová 
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Přílohy: 
Usnesení 2x 
Pozvánka 1x 
Usnesení návrhové komise 2x 
Prezenční listina 
Výsledky veřejného hlasování 
 
 
Materiály: 
1, 1A    Plnění usnesení Zastupitelstva města Kuřimi k 19. 8. 2013 
2, 2A, 2B, 2C  Ing. Petr Stejskal – vypořádání spoluvlastnických podílů 

Ing. Milan Pangrác - prodej nebo směna pozemku p. č. 434/2 v k. ú. Kuřim 
3, 3A    Záměr na prodej bytové jednotky č. 868/3 
4, 4A, 4B, 4C  EUROVIA CS, a.s. – žádost o odprodej pozemků v lokalitě obalovna Česká 
5    Výkup pozemku u protihlukové stěny – Románková, Řehůřková 
6    Změna č. XIII Územního plánu sídelního útvaru Kuřim 
7, 7A  Stanovisko k požadavku stavebního zákona na zajištění právního stavu 

územně plánovací dokumentace (dále jen „ÚPD“) v souvislosti se záměrem 
na pořízení změny č. XIV ÚPN SÚ Kuřim 

8, 8A  Podnět k pořízení změny Územního plánu sídelního útvaru Kuřim 
v souvislosti se záměrem stavby sportovní haly v Kuřimi 

9, 9A    Stav investiční výstavby 2013 
10, 10A, 10B, 10C  Výsledky hospodaření k 30. 6. 2013 
11, 11A, 11B  Zápis č. 5/2013 z jednání Výboru sportovního ZM Kuřimi 
12, 12A   Nabytí splaškové kanalizace do majetku města – ul. Tyršova 
13, 13A, 13B  JmK-nabídka bezúplatného převodu nemovitostí 
14, 14A, 14B, 14C  Rozpočtové opatření č. 7 
15, 15A, 15B, 15C  Smlouva o poskytnutí dotace z Regionálního operačního programu NUTS 2 

Jihovýchod na realizaci projektu „Rekonstrukce sportoviště u ZŠ 
Jungmannova Kuřim“ 

16, 16A – 16C Žádost Sokola Kuřim – dar 
17, 17A  Koupě bytové jednotky č. 892/1 na ul. Tišnovská 
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Výsledky veřejného hlasování na zasedání Zastupitelstva města Kuřimi 27. 8. 2013 
 

1108/2013 - ZM schvaluje jako členy návrhové komise Ivo Peřinu a Mgr. Michaelu Kalinovou. 
1109/2013 - ZM schvaluje jako ověřovatele zápisu z jednání ZM Mgr. Ladislava Ambrože 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 

 
1110/2013 - ZM schvaluje program jednání. 

 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 

 
1111/2013 - ZM bere na vědomí stav plnění usnesení ke dni 19. 8. 2013 se změnou. 

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

Pro / / / / / nepřít. / / / / / / nepřít. nepřít. / / / 14 

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

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

  
1112/2013 - ZM schvaluje úplatné nabytí spoluvlastnického podílu (id. ¾) k pozemku p. č. 519/4 a spoluvlastnického podílu (id. ½) k pozemku p. č. 519/5, vše k. ú. Kuřim, za celkovou cenu 12.741 Kč od pana Ing. Petra 
Stejskala, bytem Radvánovice. Náklady na převod pozemku včetně daně z převodu nemovitostí uhradí Město Kuřim. 

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

Pro / / / / / nepřít. / / / / / / nepřít. nepřít. / / / 14 

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

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

 
1113/2013 - ZM schvaluje záměr na prodej pozemku p. č. 434/2 o výměře 1 m

2
 v k. ú. Kuřim Ing. Milanu Pangrácovi, bytem Vohančice, 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. nepřít. - / / 13 

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

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

 
1114/2013 - 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 1.160.000 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. - / / 13 

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

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

 
1115/2013 - ZM ruší usnesení ZM č. 1076/2013 ze dne 7. 5. 2013 ve věci úplatného nabytí pozemku parc. č. 1165 dle GP č. 2926-4/2013 o výměře 256 m

2
 v k. ú. Kuřim. 

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

Pro / / / / / nepřít. / / / / / / nepřít. nepřít. / / / 14 

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

Zdrž - - - - - nepřít. - - - - - - nepřít. nepřít. - - - 0 
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1116/2013 - ZM schvaluje zastavení pořizování změny č. XIII ÚPN SÚ Kuřim, týkající se požadavku na vymezení zastavitelné plochy pro dopravu na pozemku p. č. 2731/7, k. ú. Kuřim. 

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

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

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

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

 
1117/2013 - ZM schvaluje záměr pořízení právního stavu ÚPD dle požadavku zák. č.183/2006 Sb., v platném znění, za podmínky uzavření dohody o spolufinancování dokumentace všemi zúčastněnými žadateli 
projednávané změny ÚPD. 

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

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

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

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

 
1118/2013 - ZM schvaluje dle zákona č.183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, v platném znění, Ing. Oldřicha Štarhu jako zastupitele, určeného pro spolupráci s pořizovatelem pro projednávání změny ÚPN 
SÚ Kuřim v souvislosti se záměrem stavby sportovní haly. 
1119/2013 - ZM schvaluje podnět k pořízení změny ÚPN SÚ Kuřim, spočívající ve změně funkčního využití pozemků p. č. 2972, p. č. 4409, p. č. 4410 a část p. č. 2971/28, vše v k. ú. Kuřim, pro plochy sportovních a 
rekreačních zařízení. 
(hlasováno společně) 

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

Pro / / / / / / / / - / / / / nepřít. / / / 15 

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

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

 

1120/2013 - ZM bere na vědomí výsledky hospodaření města ke dni 30. 6. 2013, s přebytkem hospodaření ve výši 42.227.743,12 Kč. 

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

Pro / / / / / / / nepřít. / / / / / nepřít. / / / 15 

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

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

 
Zařazení materiálů č. 12 až 17 do programu jednání. 

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

Pro / / / / / / / / / / / / / nepřít. / / / 16 

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

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

 
1121/2013 - ZM ruší usnesení č. 1113/12 ze dne 21. 8. 2012 ve věci nabytí splaškové kanalizace. 
1122/2013 - ZM schvaluje nabytí splaškové kanalizace vybudovaného v rámci výstavby „Obchodní prostor, Kuřim ul. Tyršova“ do majetku Města Kuřimi a schvaluje uzavření kupní smlouvy se společností ALING, s.r.o., se 
sídlem Mučednická 1322/35, 616 00 Brno, IČ 26262363, za cenu 344.378,10 Kč včetně DPH. 
(hlasováno společně) 

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

Pro / / / / / / / / / / / / / nepřít. / / / 16 

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

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

 
Orientační hlasování: materiál 13 – varianta b) směna pozemku s doplatkem: 

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

Pro nepřít. / / / / / / / / / - / / nepřít. / / / 14 

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

Zdrž nepřít. - - - - - - - - - / - - nepřít. - - - 1 
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1123/2013 - ZM schvaluje uzavření Smlouvy o poskytnutí dotace z Regionálního operačního programu NUTS 2 Jihovýchod na projekt „Rekonstrukce sportoviště u ZŠ Jungmannova Kuřim“, registrační číslo projektu 
CZ.1.11/1.2.00/35.01427. 

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

Pro / / / / / / / / / / / / / nepřít. / / / 16 

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

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

 
1124/2013 - ZM schvaluje uzavření smlouvy o poskytnutí dotace ve výši 50.000 Kč s Tělocvičnou jednotou SOKOL Kuřim, Tyršova 480, Kuřim, IČ 44947763, na financování akce „Nástavba venkovního sociálního zařízení 
s propojením do hlavní budovy“. 

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

Pro / / / - / / / / / / - / / nepřít. / / / 14 

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

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

 
1125/2013 - ZM schvaluje úplatné nabytí 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 ve výši 500.002 Kč od spoluvlastníků (každý id. 1/3) Ladislava Santlera, bytem Ždánice, Miroslava Santlera, bytem Ždánice, a Dany Dobrovolné, bytem Ždánice. Správní poplatky a daň z převodu nemovitostí 
uhradí město. 

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

Pro / / / / / / / / / / / / / nepřít. / / / 16 

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

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

 
1126/2013 - ZM schvaluje rozpočtové opatření č. 7 k rozpočtu města na rok 2013, dle zápisu se změnou. 

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

Pro / / / / / / / / / / / / / nepřít. / / / 16 

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

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