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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. 7/2013 konaného dne 3. 10. 2013 

 
Přítomni: 
Mgr. Ing. Drago Sukalovský – starosta 
Mgr. Ladislav Ambrož, Ing. Rostislav Hanák, Jan Herman, PaedDr. David Holman, Jiří Filip Koláček, 
MBA, Ing. Miloš Kotek, Zdeněk Kříž, 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: Mgr. Michaela Kalinová, Jiří Brabec. 
 
 
Starosta zahájil zasedání ZM v 17,04 hodin, úvodem bylo přítomno 13 členů ZM, tedy nadpoloviční 
většina. 
ZM je usnášeníschopné. 
Později se dostavil PaedDr. D. Holman a RNDr. I. Poledňák. 
 
 
Zápis z minulého zasedání byl ověřen bez připomínek. 
 
 
Návrhová komise: 
Přijaté usnesení: 1127/2013 - ZM schvaluje jako členy návrhové komise Iva Peřinu a Ing. Petra 

Němce. 
 
Ověřovatelé zápisu: 
Přijaté usnesení: 1128/2013 - ZM schvaluje jako ověřovatele zápisu z jednání ZM Vladislava Zejdu 

a Mgr. Ladislava Ambrože. 
Bylo hlasováno pro obě usnesení společně: pro 13, nepřítomni 4. 
 
 
 
Program: 
 

1.  Investiční akce - výhled 2014 
 

2.  Schválení určeného zastupitele pro projednávání změny č. XIV ÚPNSÚ Kuřim 
 

3.  Bezbariérové zpřístupnění podchodu železniční stanice Kuřim ze severní části 
města - dotace 

 
 4.  Rozpočtové opatření č. 8 
 
 5.  EDEN Development, a.s. – výmaz předkupního práva 

5.1.  OC Kuřim s.r.o. – výmaz předkupního práva 
 

6.  Různé 
 
Diskuse: 
J. Herman – navrhuje bod č. 1 zařadit až na konec programu. 
Hlasováno: pro 13, nepřítomni 4. 
 
Přijaté usnesení: 1129/2013 - ZM schvaluje program jednání se změnou. 
Hlasováno: pro 13, nepřítomni 4. 
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2. Schválení určeného zastupitele pro projednávání změny č. XIV 
ÚPNSÚ Kuřim 
(Příloha č. 2, předkládá Ing. O. Štarha, zpracovala Ing. V. Indrová) 
 
Usnesením ZM č. 1119/2013 ze dne 27. 8. 2013 byl schválen Ing. Oldřich Štarha jako určený 
zastupitel v souvislosti se záměrem stavby sportovní haly. 
Pořízení změny ÚPN SÚ pro jednotlivé dílčí lokality bylo schvalováno postupně dle žádosti občanů 
usnesením č.1181/2012 ze dne 16. 10. 2012, usnesením č.1215/2012 ze dne 11. 12. 2012, 
usnesením č.1023/2012 ze dne 29. 1. 2013 a usnesením č. 1119/2013 dne 27. 8. 2013. 
Dle stavebního zákona je třeba schválení určeného zastupitele pro celý rozsah změny ÚP. Z toho 
důvodu je ZM předložen návrh usnesení, kterým se schvaluje určený zastupitel pro pořizování celé 
změny č. XIV ÚPNSÚ Kuřim. 
 
Přijaté usnesení: 1130/2013 - 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 č. XIV ÚPN SÚ Kuřim. 

Termín plnění: 3. 10. 2013 (OI) 
Hlasováno: pro 13, nepřítomni 4. 
 
 
 

3. Bezbariérové zpřístupnění podchodu železniční stanice Kuřim ze 
severní části města - dotace 
(Příloha č. 3, 3A, 3B, předkládá Mgr. Ing. D. Sukalovský, zpracoval S. Bartoš) 
 
V současné době probíhá výběrové řízení na dodavatele stavby „Bezbariérové zpřístupnění podchodu 
železniční stanice Kuřim ze severní části města“. Akce je dotována z ROP Jihovýchod, a proto 
podléhá ve všech krocích kontrole ze strany ROP. Po ukončení hodnocení nabídek byla celá 
dokumentace výběrového řízení předložena ke kontrole na Úřad regionální rady. Ze strany ROP bylo 
při této formálně právní kontrole shledáno pochybení v tom, že jsme jako zadavatel použili při 
stanovení technického kvalifikačního předpokladu týkajícího se prokázání realizace obdobných 
zakázek pojem „generální dodavatel“, když jsme požadovali, že uchazeč musel být generálním 
dodavatelem těchto obdobných stavebních prací. 
ROP napadá použití tohoto pojmu s tím, že za řádně kvalifikované mohou být pro tuto zakázku 
považováni také uchazeči, kteří obdobné práce realizovali jako subdodavatelé pro jiného generálního 
dodavatele v rámci rozsáhlejší stavební zakázky, a považuje použití termínu „generální dodavatel“ za 
diskriminační s tím, že tento pojem měl potenciál odradit některé jinak způsobilé dodavatele od podání 
nabídky. 
S tímto názorem se rozhodně neztotožňujeme, neboť předmětná stavba je v požadovaném rozsahu 
tak komplikovaná, že není možné, aby byl generálním dodavatelem někdo, kdo nemá s obdobným 
typem staveb zkušenosti (zejména jde o stavbu na dráze s nutností koordinace výluk, 
zapojení/odpojení trakčního vedení apod.). Tyto požadavky byly stanoveny po konzultacích se 
zástupci Správy železniční dopravní cesty, na jejichž pozemcích bude stavba převážně probíhat. 
Podotýkáme, že ze strany ROP došlo i k tzv. ex ante kontrole, tedy kontrole zadávacích podmínek 
výběrového řízení ještě před jejich zveřejněním. I při této kontrole se pracovníci Úřadu regionální rady 
pojmem „generální dodavatel“ zabývali, nicméně jej shledali opodstatněným vzhledem k typu stavby – 
cit.: „Dle našeho vlastního názoru by požadavek nemusel být nutně diskriminační, jelikož definuje 
schopnost dodavatele koordinovat veškeré nezbytné práce, nicméně počet referenčních zakázek, 
zvláště v kombinaci s dalším nastavením referencí působí poměrně velmi přísně“. Na základě tohoto 
vyjádření byl počet požadovaných referencí snížen ze 4 na 3 a termín generální dodavatel byl 
zachován. I tímto faktem bylo argumentováno jak písemně, tak na osobním jednání na Úřadu 
regionální rady dne 26. 9. 2013. Naše argumenty však ze strany ROP přijaty nebyly a na korekci výše 
dotace v případě uzavření smlouvy trvají. 
Za použití tohoto diskriminačního kvalifikačního předpokladu navrhuje ROP v případě uzavření 
smlouvy s vybraným dodavatelem finanční korekci způsobilých výdajů, tedy i dotace, do výše 10 %. 
To v našem případě znamená snížení dotace o cca 1 mil. korun. Desetiprocentní korekce je 
maximální, může být za určitých okolností snížena na polovinu. O případné snížení korekce nelze 
žádat v tuto chvíli, ale až po případném uzavření smlouvy a po obdržení rozhodnutí o korekci. 
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Žádáme zastupitelstvo města o rozhodnutí, jak postupovat dále. I přes hrozbu korekce se přikláníme 
k variantě smlouvu s vybraným uchazečem uzavřít a začít tak stavět příští týden. Na následující dobu 
jsou nasmlouvané výluky na dráze, které bylo nutné objednat již v červnu, tedy v době, kdy nebyl 
jasný výsledek výběrového řízení ani termín zahájení stavebních prací. 
V opačném případě, tedy pokud nebude rozhodnuto o uzavření smlouvy s vybraným uchazečem, 
bude nutné zrušit výběrové řízení a vyhlásit jej znovu. Stávající výběrové řízení trvalo cca půl roku, 
nejdřív by se tedy mohlo začít v případě opakování VŘ stavět na jaře. Není však jisté, za jakou cenu 
bude dílo vysoutěženo či k jakým jiným neočekávaným komplikacím dojde v průběhu nového 
výběrového řízení. Z uvedených důvodů doporučujeme zastupitelstvu rozhodnout o uzavření smlouvy 
s vítězným uchazečem, společností HABAU CZ s.r.o. a Held & Francke Baugessellschaft m.b.H., se 
sídlem 1. člena sdružení Žižkova tř. 1321/1, 370 01 České Budějovice, IČ 26068338, v hodnotě 
11.800.347 Kč vč. DPH. 
 
Přílohy: Protokol o kontrole ex ante i ex post 
  Vyjádření města ke kontrolnímu protokolu ex post 
 
Diskuse: 
O. Štarha – žádá vzít v úvahu, že se jedná o mimořádnou akci a to z hlediska přípravy. Jednalo se 
s mnoha dotčenými orgány a jejich vyjádření mnohdy stála proti sobě. 
M. Macková – byla by spíše, kdyby se souhlasilo s uzavřením smlouvy než souhlasit s pokračováním 
stavby. 
A. Zimmermannová – smlouvu schválila rada města, ale zastupitelstvo to může deklarovat. 
J. Koláček – výluky jsou schváleny, stavba by měla pokračovat. 
J. Herman – také souhlasí s pokračováním stavby. 
M. Kotek – nevadilo by mu, kdyby stavba začala až na jaře 2014, ale nemáme potom záruku, že ceny 
budou stejné. Souhlasí tedy s pokračováním. 
 
 
Na jednání se v 17,26 hod. dostavil PaedDr. D. Holman. 
 
 
Přijaté usnesení: 1131/2013 - ZM bere na vědomí výsledek kontroly ex post Úřadu regionální rady 

ROP Jihovýchod akce „Bezbariérové zpřístupnění podchodu železniční stanice 
Kuřim ze severní části města“ dle přílohy č. 1 a souhlasí s uzavřením smlouvy se 
společností HABAU CZ s.r.o. a Held & Francke Baugessellschaft m.b.H., se sídlem 
1. člena sdružení Žižkova tř. 1321/1, 370 01 České Budějovice, IČ 26068338, na 
realizaci stavby „Bezbariérové zpřístupnění podchodu železniční stanice Kuřim ze 
severní části města“. 

Hlasováno: pro 14, nepřítomni 3. 
 
 
 

5. EDEN Development, a.s. – výmaz předkupního práva 
(Příloha č. 5, 5A, 5B, 5C, předkládá Mgr. Ing. D. Sukalovský, zpracoval Mgr. P. Kavka) 
 
Společnost EDEN Development, a.s., se sídlem Vršovická 1527/68b, Vršovice, Praha 10, 
IČ 25127306, zažádala prostřednictvím společnosti FUERTES development, s.r.o., o výmaz 
předkupního práva věcného u pozemků p. č. 2208/2 a p. č. 2988/2, vše k. ú. Kuřim. 
Na tyto pozemky byla přeložena budova plynové regulační stanice, která musela být vymístěna 
z důvodu přípravy území na budování obchodního centra. Následně má dojít ke směně pozemků mezi 
společnostmi EDEN development, a.s. a JMP Net, s.r.o. 
Předkupní právo věcné bylo zřízeno ve prospěch města jako ochrana před budoucími spekulativními 
převody pozemků. Zastavěním pozemků p. č. 2208/2 a p. č. 2988/2, k. ú. Kuřim, regulační plynovou 
stanicí je dle názoru OMP naplněn účel využití těchto pozemků a nehrozí jejich další spekulativní 
převod na třetí osobu a proto doporučuje uzavřít se společností EDEN Development, a.s. 
Náklady na výmaz předkupního práva ponese žadatel. 
 
OMP doporučuje smlouvu podepsat až po vydání kolaudačního souhlasu. Text smlouvy bude 
v podstatných náležitostech analogický s obdobnou smlouvou (vizte materiál č. 2). 
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Příloha – katastrální mapa 
 
Přijaté usnesení: 1132/2013 - ZM schvaluje zrušení předkupního práva věcného u pozemků p. č. 

2208/2 a p. č. 2988/2, vše k. ú. Kuřim, a pověřuje starostu města podpisem 
příslušné smlouvy se společností EDEN Development, a.s., se sídlem Vršovická 
1527/68b, Vršovice, Praha 10, IČ 25127306. 

Hlasováno: pro 14, nepřítomni 3. 
 
 
 

5.1. OC Kuřim s.r.o. – výmaz předkupního práva 
(Příloha č. 5, 5B, 5C, předkládá Mgr. Ing. D. Sukalovský, zpracoval Mgr. P. Kavka) 
 
Společnost OC Kuřim, se sídlem Tleskačova 1660, Kuřim, IČ 29375223, je vlastníkem pozemku p. č. 
2615/13, k. ú. Kuřim. K tomuto pozemku je zřízeno předkupní právo věcné ve prospěch Města Kuřim. 
Město se jako prodávající zavázalo poskytnout kupujícímu nebo jeho právnímu nástupci maximální 
součinnost s výmazem předkupního práva jako práva věcného a to do 10 dnů od vydání 
kolaudačnímu souhlasu ke stavbě „Obchodní prostory Kuřim, ul. Tyršova“. 
 
Tento souhlas byl vydán zdejším stavebním úřadem dne 10. 9. 2013. Účel převodu pozemku byl 
naplněn, takže OMP doporučuje zrušit předkupní právo věcné ke všem pozemkům, které vznikly 
oddělením z původního pozemku p. č. 2615/13, k. ú. Kuřim, a to: 
a) p. č. 2615/13 
b) p. č. 2615/16 
c) p. č. 2615/18 
d) p. č 2615/19 
e) p. č. 2615/20 
f) p. č. 2615/21 
vše k. ú. Kuřim. 
 
Příloha – návrh smlouvy o výmazu předkupního práva 

katastrální mapa 
 
Přijaté usnesení: 1133/2013 - ZM schvaluje zrušení předkupního práva věcného u pozemků p. č. 

2615/13, p. č. 2615/16, p. č. 2615/18, p. č. 2615/19, p. č. 2615/20 a p. č. 2615/21, 
vše k. ú. Kuřim, a pověřuje starostu města podpisem příslušné smlouvy se 
společností OC Kuřim, s.r.o, se sídlem Tleskačova 1660, 664 34 Kuřim, 
IČ 29375223. 

Hlasováno: pro 14, nepřítomni 3. 
 
 
 

4. Rozpočtové opatření č. 8 
(Příloha č. 4, 4A, předkládá Mgr. Ing. D. Sukalovský, zpracoval Ing. A. Varmužka) 
 
V příloze je předkládán návrh rozpočtového opatření. 
 
Přijaté usnesení: 1134/2013 - ZM schvaluje rozpočtové opatření č. 8 k rozpočtu města na rok 2013, 

dle zápisu. 
Hlasováno: pro 13, zdržel se 1, nepřítomni 3. 
 
 
 

1. Investiční akce - výhled 2014 
(Příloha č. 1, 1A, předkládá Ing. O. Štarha, zpracoval S. Bartoš) 
 
Předkládáme návrh investičních akcí pro rok 2014. 
Předložený návrh investičních akcí bude projednán v Radě města a poté doplněný bude zastupitelům 
rozeslán elektronickou poštou ještě před konáním zastupitelstva. 
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Přílohy: Investiční akce – výhled 2014 k 25. 9. 2013 
 
Diskuse: 
V. Zejda – tabulka je nepřehledná. 
M. Kotek – celkové náklady na akce nejsou jasné. 
J. Herman – ve sloupci „celkové očekávané náklady“ by měly být uvedeny celkové náklady akce. 
O. Štarha – do příště se může uvést další sloupec „očekávané náklady“. Ale bude to zavádějící, 
některé akce jsou rozpracované, některé se převádí z loňského roku. 
D. Holman – do sloupce „náklady na celou akci“ uvést do poznámky, že se cena odvíjí dle projektové 
dokumentace, dle výběrového řízení apod. 
V. Zejda – uvést že se jedná o celkovou sumu vč. nákladu na projekt, technický projekt atd. 
R. Hanák – upozorňuje, že nyní chceme upřesnit plánované investice r. 2014 – zajímají nás sloupce 
přebytek a soupis požadavků na 2014. 
I. Peřina – souhlasí, aby byl přehled, kam až se můžou celkové náklady vyšplhat. 
 
Ad 3) 
V. Zejda – zahájí se příští týden, bude hotovo do konce roku 2013. Proč je tedy v návrhu rozpočtu 
r. 2014? 
D. Holman – na přelomu roku se vše bude odehrávat. Nikdo neví, v jaké míře se bude fakturovat letos 
a příští rok. Letos buď akci uzavřeme, nebo ji budeme ještě řešit příští rok, ale přebytek bude do roku 
2014 převeden. 
 
Ad 12) 
R. Hanák – bude v r. 2013 dokumentace pro územní řízení a v roce 2014 dokumentace pro stavební 
povolení? 
O. Štarha – ano. 
P. Němec – za co je 500.000 Kč? 
O. Štarha – za část dokumentace za územní řízení. 
 
 
Na jednání se v 17,50 hod. dostavil RNDr. I. Poledňák. 
 
 
V. Zejda – kolik se předpokládají celkové náklady? 
O. Štarha – výstupem je zatím pouze projekt pro územní řízení, který je ve fázi rozpracovanosti. Je 
z ceny 80 mil. Kč. 
D. Holman – teprve dochází k optimalizaci studie. Cena je zavádějící. 
V. Zejda – i v tomto případě přidat sloupec „celkové náklady“, a to 80 mil. Kč. 
D. Holman – dodává, že vzhledem k tomu, že bude hala pronajata naší příspěvkové organizaci, bude 
možné si DPH odečíst. DPH nebude naším nákladem. 
V. Zejda – doporučuje účtovat s DPH. 
O. Štarha – celkové náklady vyčíslit včetně DPH a u akce sportovní hala dát do poznámky, že může 
být DPH vráceno. 
 
Ad 13) 
O. Štarha – 5 mil. Kč je na projektovou dokumentaci. Návrh na r. 2014 je 32,5 mil. Kč. Probíhají 
kontrolní dny, zpoždění nemáme. 
 
Ad 18) 
O. Štarha – občan Lipůvky se odvolal a realizaci akce zkomplikoval. 
M. Kotek – územní rozhodnutí by mohlo být v příštím roce. Do konce března lze podávat žádosti 
o dotace. 
 
Ad 20) 
O. Štarha – v průběhu zpracování projektu se zjistilo, že náklady budou vyšší vzhledem k tomu, že 
bude kvalitnější povrch – umělá tráva. 
S. Bartoš – částka 2,5 mil. je reálná. 
M. Macková – zadali jsme projektantovi, že chceme dražší povrch? 
D. Holman – projektant dostal zadání na mlatový povrch. Dle požadavků obyvatel se potom zadání 
změnilo na umělý povrch. 
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V. Zejda – kdo to rozhodl? 
D. Holman – rada města. 
P. Němec – sloupec „odhad skutečných nákladů“ – napsat co vše se udělalo. 
D. Holman – akce bývaly uvedeny v příloze, bylo to přehlednější. 
 
Ad 22) 
D. Holman – zastupitelé by měli říct, co všechno se udělá. 
O. Štarha – investice do komunikace se vyplatí. 
M. Kotek – efektivita na této akci není zřejmá. 
D. Sukalovský – vyjadřujeme se k projektu, který nemáme. Zastupitelstvo se k tomuto bude vracet 
a budeme o tomto hlasovat. 
R. Hanák – bavme se pouze o navrhovaných částkách. 
V. Zejda – komise stavební doporučuje, aby bylo realizováno podle projektu a aby se do projektu 
nezasahovalo. 
D. Holman – zdůrazňuje, že existují některé důvody, jestli je akce přínosem po všech stránkách a jestli 
ji musíme krýt úvěrem. 
O. Štarha – byl účastem na jednání komise stavební i komisi dopravní. M. Kotek měl výhrady, ale 
komise dopravy byla pro realizaci v plném rozsahu, tak jak je v projektu. 
 
 
Z jednání se vzdálil v 18,16 hod. D. Sukalovský. 
 
 
O. Štarha – kontrolní dny probíhaly, požadavky jsou umírněné. 
Z. Kříž – materiál týkající se investičních akcí na r. 2014 byl projednán na mimořádné radě města 
a členové se nad těmito návrhy shodli. 
M. Kotek – nad projektem by bylo vhodné dále diskutovat. 
 
 
Z jednání se vzdálil v 18,18 hod. O. Štarha. 
 
 
Z. Kříž – jak již zaznělo, obě komise projekt projednaly s kladným doporučením. 
J. Herman – v jakém stádiu jsou majetková vypořádání? 
S. Bartoš – naše dokumentace není dodělaná, není tedy možno dopracovat projektovou dokumentaci. 
Musíme se vypořádat nejen s připomínkami, ale i majetkovými věcmi. 
D. Holman – je smluvně zajištěno, že město by mělo Správě a údržbě silnic v majetkoprávních věcech 
poskytovat součinnost. 
S. Bartoš – asi 14 domů nemá ani připojenou kanalizaci. Projektuje se kanalizace k sokolovně, která 
je pod silnicí. Ulice Buďárkova je připojena na splaškovou kanalizaci okolních domů a nikdo neví, kam 
odtéká. Projekty běží, zpracovává je BVaK, SÚS i město Kuřim. 
 
 
Na jednání se vrátil v 18,22 hod. O. Štarha. 
 
 
Ad 28) 
S. Bartoš – je zpracovaná dokumentace pro územní řízení. Pokud se bude chtít pokračovat, potom se 
nechá zpracovat dokumentace pro stavební povolení. 
M. Kotek – proč se nebude pokračovat? 
V. Zejda – proč nejsou peníze na tuto akci, když v součtu přebytku je 88 mil. Kč? 
 
 
Na jednání se vrátil v 18,30 hod. D. Sukalovský. 
 
 
D. Sukalovský – proti přebytku stojí náklady, které jsou vyšší. Peníze nám nevystačí na všechny akce, 
proto buď nebudeme tyto realizovat, nebo budeme muset vzít vyšší úvěr. Rozhodnutí je na 
zastupitelstvu. 
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Ad 37) 
R. Hanák – nelze spojit s bodem č. 54? 
A. Zimmermannová – nelze, na Efektivní úřad čerpáme dotaci. 
D. Holman – finanční analýza strategického plánu – míra finančního zatížení města, bude součástí 
investice „Efektivního úřadu“. 
 
Ad 41) 
O. Štarha – máme sloučený projekt pro územní a stavební řízení. Vše bude až příští rok. 
M. Kotek – známe celkové náklady? 
O. Štarha – problém dělá komín, který nejen že zabírá místo, ale pokud ho nestrhneme, potom se 
o něj budeme muset starat a bude to zdroj nákladů. 
 
Ad 42) 
O. Štarha – zpracovává se koncepce požadavků sportovců. 
 
ad 44) 
D. Sukalovský – ČD se snaží převést majetek na SŽDC. 
 
Ad 50-52) 
R. Hanák – v jaké fázi je dotace? Byly uzavřeny smlouvy o smlouvě budoucí. Majitelé své pozemky 
pronajali dalšímu subjektu. 
D. Sukalovský – snaha nájemce je, aby k této akci nedošlo, jednání jsou složitá, ale probíhají. 
 
Ad 61) 
I. Poledňák – nejsou výlohy společnou součástí bytových domů? 
O. Štarha – jedná se o prostory, které jsou ve vlastnictví města. 
D. Sukalovský – jedná se obvod budovy, potom by se mohlo z části hradit z fondu oprav bytových 
domů. 
 
Ad 63) 
D. Sukalovský – jedná se o přístavbu k budově MěÚ. 
P. Němec – nejedná se o rekonstrukci prostor v kotelnách? 
D. Sukalovský – jedná se o 2 věci – práce se živými spisy, které je potřeba mít během několika minut 
k dispozici a uložení spisů, které jsou již uzavřené. 
D. Holman – myslel si, že uzavřené spisy poputují do opravené kotelny u MěÚ, kde bude archiv, a na 
místo těchto dokumentů budou uloženy živé spisy. 
P. Němec – žádá tajemnici promyslet koncepci. 
 
Ad 64) 
P. Němec – co se bude opravovat? 
D. Sukalovský – hlavně podlahy, které jsou v katastrofálním stavu, vymaluje se apod. 
 
Ad 65) 
P. Němec – o co se jedná? 
D. Sukalovský – v rámci „Bezpečné cesty do školy“, která vede od ZŠ Tyršova, kolem ZUŠ, pod 
tunelem přes ulici Havlíčkova a kolem ulice K. H. Máchy do ZŠ Komenského bude instalováno veřejné 
osvětlení po části cyklostezky pod lesem. Nyní jednáme se společností E.ON o možném příspěvku. 
Součástí této bezpečné cesty budou i přechody. 
I. Peřina – cesta pod lesem od ZŠ Komenského k ul. K. H. Máchy je nebezpečná nejen pro děti. 
 
Ad 66) 
M. Kotek – bude se moci vypouštět bazénová voda do potoka? 
D. Sukalovský – počítáme s tím, ale problémem je, že nejdříve musí být postaven obchodní dům. 
 
 
Ad ČOV) 
P. Němec – do budoucna žádá vypracovat podrobnou analýzu. 
V. Zejda – žádá o průběžném informování o stavu. 
O. Štarha – nyní se jedná se s Povodím Moravy a s BVaK. 



 8 

 
Z jednání odešel v 19,11 hod. Mgr. L. Ambrož. 
 
 
I. Poledňák – nesouhlasí, aby si město vzalo úvěr více než 100 mil. Kč. 
D. Sukalovský – o úvěru se bude jednat až v roce 2014. 
 
V. Zejda – ptá se, kolik byl plán investic na letošní rok a kolik je plnění? 
S. Bartoš – asi 65 mil. Kč. Ušetřili jsme 20 mil. Kč. 
 
 
 

6. Různé 
 
D. Sukalovský – převod pozemků mezi městem Kuřim a městem Brnem – dle jednání si každý nechá 
vypracovat svůj znalecký posudek na předmětné pozemky a nad tím se bude dále jednat. 
 
 
P. Němec – je vyřešen spor na ul. Dlouhé? 
D. Sukalovský – soud proběhl a žalobu zamítl. Žalobce se proti rozhodnutí neodvolal. 
 
 
J. Herman – proběhlo zvýšení nájmů za hroby a nárůst je téměř o 1000 %. Občany města to 
pobouřilo. 
D. Sukalovský – cena se skládá z nájmu a služeb. Nájem je stanoven vyhláškou. Nárůst ceny je za 
služby, které se vypočítají jako celkové náklady na údržbu hřbitova a poté se přepočítají na 1m2 
hrobového místa. Cena vychází na cca 500 Kč/rok, tzn. 42 Kč/ měsíc. Smlouva se uzavírá na dobu 10 
let, což ve svém výsledku způsobuje vyšší cenu. V případě, že nájemcům hrobů dělá úhrada celkové 
ceny problém, přikláněl by se spíše požádat o uzavření splátkového kalendáře. 
R. Hanák – zvýšení za služby je velké, proč došlo k takovému zvýšení? 
D. Sukalovský – znovu vysvětluje, že se pouze spočítaly celkové náklady na provoz a údržbu hřbitova 
a rozdělily se mezi nájemce hrobových míst. 
J. Herman – jedná se o náklady v účetnictví technických služeb. 
D. Sukalovský – o hřbitov se sice starají technické služby, ale náklady jsou z účetnictví města. 
P. Němec – občané se o tomto měli dopředu informovat a vše jim vysvětlit. 
J. Herman – tato situace postihuje zejména starší a ekonomicky slabé spoluobčany. 
D. Sukalovký – předloží do RM návrh na nový, nižší ceník. 
 
 
Z. Kříž – žádá na některé další jednání zastupitelstva pozvat mluvčího Obvodního oddělení Policie ČR 
Kuřim, aby podal zprávu o stavu a případném nárůstu kriminality ve městě apod. 
D. Sukalovský – zástupce místního oddělení zveme jednou ročně, bývá to v březnu. 
 
 
D. Holman – doslechl se, že na MěÚ Kuřim byl nainstalován špionážní program, který sleduje počítače 
a programy na pracovištích. Ptá se, zda je to pravda. 
D. Sukalovský – na MěÚ je nainstalovaný software, který sleduje funkční využití počítače, jak často 
jsou které programy puštěny, navštěvovanost webových stránek a kolik času tam uživatel stráví. Tento 
program používá i Jihomoravský kraj a je legální. Program nesleduje e-mailovou korespondenci, 
neumí sledovat databáze a obsah souborů. Program byl nainstalován z důvodu sledování vytíženosti 
počítačů, zamezení nelegálně nainstalovaným programům. Je zřejmé, že jsou využívány internetové 
stránky jako zpravodajství, chaty apod., jde jen o to, jak často a z jakého důvodu. Program byl 
nainstalován z centrálního serveru, a tím došlo k nainstalování na veškeré počítače, a to i na počítač 
starosty, 1. místostarosty a místostarosty. Z počítačů vedení města byl ale ihned odstraněn, a to ještě 
před spuštěním. Dle zákona byli zaměstnanci informováni, od kterého dne byl program spuštěn. 
Licence byla zakoupena na 2 měsíce a nyní je prodloužena na další 2 měsíce. 
O. Štarha – chce znát jméno informatika, který program nainstaloval. 
D. Sukalovský – byl to Bc. R. Jízdný. 
D. Holman – tento zaměstnanec dělal pouze svou práci. Není možné ho postihovat, jako by udělal 
něco špatného. 
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I. Poledňák – program má sledovat zaměstnance, ale v žádném případě vedení města. Ptá se, zda 
má k těmto výstupům informací přístup D. Holman? 
D. Sukalovský – zdůrazňuje, že z počítačů žádného z místostarostů nebyl nasbírán ani 1 bit informací. 
D. Holman – informace se k němu dostala zprávou šířenou po městě. Výstupy nemá. 
Z. Kříž – také se k němu dostala informace, že byl program nainstalován, ale dle sdělení jednoho ze 
zaměstnanců MěÚ byl software naistalován přímo z notebooku a ne z centrálního serveru. 
J. Koláček – šlo o instalaci programu, který monitoroval pouze stránky a ne e-mailovou poštu. 
M. Macková – kdo program objednal? 
D. Sukalovský – tajemnice, je to v její kompetenci. 
 
 
M. Kotek – rekonstrukce chodníku Blanenská – pokládají novou i starou dlažba. Bude do zimy 
hotovo? 
D. Sukalovský – na opravě chodníků pracoval p. Gulkáš, který ke své práci nevyžaduje stavební 
techniku, a zaměstnává nezaměstnané a místní občany bez domova. Opravy chodníků jsou ale nad 
jeho síly a tak zbytek opraví CTSK. 
 
 
M. Kotek – jak je to se zateplením ZŠ Komenského? Došlo prý k zatékání a plesnivění zdí. 
O. Štarha – v průběhu rekonstrukce do třídy zateklo, ale k dnešnímu dni je vše opraveno. 
S. Bartoš – dojednávají další opravy, které jsou ale dlouhodobějšího charakteru a nijak nesouvisí se 
zateplením školy. 
 
 
 
D. Sukalovský – navrhuje, aby se další jednání Zastupitelstva města Kuřimi konalo až 5. 11. 2013. 
 
 
Další zasedání ZM se uskuteční 5. listopadu 2013 v 17 hod. v zasedací místnosti MěÚ Kuřim. 
 
 
 
Člen návrhové komise Ing. Petr Němec přednesl schválená usnesení. 
 
 
 
Starosta ukončil jednání v 19,51 hodin. 
 
 
 
 
 
 
 
 
Mgr. Ing. Drago Sukalovský 
starosta města 
 
 
 
 

Ověřovatelé zápisu: 

 
 
 
 
 
Vladislav Zejda          Mgr. Ladislav Ambrož 
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V Kuřimi dne 3. 10. 2013 
 
Zapsala: Petra Glosová 
 
 
Přílohy: 
Usnesení 2x 
Pozvánka 1x 
Usnesení návrhové komise 2x 
Prezenční listina 
Výsledky veřejného hlasování 
 
 
Materiály: 
 
1, 1A   Investiční akce - výhled 2014 
2   Schválení určeného zastupitele pro projednávání změny č. XIV ÚPNSÚ Kuřim 
3, 3A, 3B Bezbariérové zpřístupnění podchodu železniční stanice Kuřim ze severní části 

města - dotace 
4, 4A   Rozpočtové opatření č. 8 
5, 5A, 5B, 5C EDEN Development, a.s. – výmaz předkupního práva 
   OC Kuřim s.r.o. – výmaz předkupního práva 
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Výsledky veřejného hlasování na zasedání Zastupitelstva města Kuřimi 3. 10. 2013 
 

1127/2013 - ZM schvaluje jako členy návrhové komise Iva Peřinu a Ing. Petra Němce. 
1128/2013 - ZM schvaluje jako ověřovatele zápisu z jednání ZM Vladislava Zejdu a Mgr. Ladislava Ambrože. 
 (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 

 
Program zasedání – bod č. 1 zařadit až na konec programu. 

 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 

 
1129/2013 - ZM schvaluje program jednání se změnou. 

 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 

  
1130/2013 - 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 č. 
XIV ÚPN SÚ Kuřim. 

 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 

 
1131/2013 - ZM bere na vědomí výsledek kontroly ex post Úřadu regionální rady ROP Jihovýchod akce „Bezbariérové zpřístupnění podchodu železniční stanice Kuřim ze severní části města“ dle přílohy č. 1 a souhlasí s 
uzavřením smlouvy se společností HABAU CZ s.r.o. a Held & Francke Baugessellschaft m.b.H., se sídlem 1. člena sdružení Žižkova tř. 1321/1, 370 01 České Budějovice, IČ 26068338, na realizaci stavby „Bezbariérové 
zpřístupnění podchodu železniční stanice Kuřim ze severní části města“. 

 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 

 
1132/2013 - ZM schvaluje zrušení předkupního práva věcného u pozemků p. č. 2208/2 a p. č. 2988/2, vše k. ú. Kuřim, a pověřuje starostu města podpisem příslušné smlouvy se společností EDEN Development, a.s., se 
sídlem Vršovická 1527/68b, Vršovice, Praha 10, IČ 25127306. 

 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 

 
1133/2013 - ZM schvaluje zrušení předkupního práva věcného u pozemků p. č. 2615/13, p. č. 2615/16, p. č. 2615/18, p. č. 2615/19, p. č. 2615/20 a p. č. 2615/21, vše k. ú. Kuřim, a pověřuje starostu města podpisem 
příslušné smlouvy se společností OC Kuřim, s.r.o, se sídlem Tleskačova 1660, 664 34 Kuřim, IČ 29375223. 

 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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1134/2013 - ZM schvaluje rozpočtové opatření č. 8 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. / / / / / / 13 
Proti - - nepřít. - - - - nepřít. - - nepřít. - - - - - - 0 
Zdrž - - nepřít. - - - - nepřít. / - nepřít. - - - - - - 1 
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