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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. 8/2013 konaného dne 5. 11. 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, 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. 
 
 
Starosta zahájil zasedání ZM v 17,00 hodin, úvodem bylo přítomno 14 členů ZM, tedy nadpoloviční 
většina. 
ZM je usnášeníschopné. 
Později se dostavil Ing. M. Kotek, MUDr. Procházková, RNDr. I. Poledňák. 
 
 
Zápis z minulého zasedání byl ověřen bez připomínek. 
 
 
Návrhová komise: 
Přijaté usnesení: 1135/2013 - ZM schvaluje jako členy návrhové komise Mgr. Michaelu Kalinovou 

a Jiřího Brabce. 
Hlasováno: pro 14. 
 
Ověřovatelé zápisu: 
Přijaté usnesení: 1136/2013 - ZM schvaluje jako ověřovatele zápisu z jednání ZM Ing. Rostislava 

Hanáka a Zdeňka Kříže. 
Hlasováno: pro 14. 
 
 
 
Program: 
 

0.  Monitoring Alvao – presentace programu 
 

1.  Plnění usnesení Zastupitelstva města Kuřimi ke dni 25. 10. 2013 
 

2.  Žádost o dotaci – Mateřské a rodinné centrum KuřiMaTa 
2.1.  Žádost o dotaci – Bohuslav Bednář 

 
3.  Tomáš Kyanka, xxxxxxxxxxxxx Kuřim – žádost o odprodej části zastavěného 

pozemku 
 

4.  Josef Jindra, xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx Kuřim – žádost o odprodej části pozemku – 
garáže v lomu za tratí 

 
5.  Prodej bytové jednotky č. 868/3 
5.1.  Záměr na prodej bytové jednotky č. 1123/6 
5.2.  Záměr na prodej nebytového prostoru č. 828/8 

 
6.  Ing. Milan Pangrác - prodej pozemku p. č. 434/2 v k. ú. Kuřim 
6.1.  Prodej pozemků na nám. 1. května v Kuřimi 
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7.  Schválení úplatného nabytí pozemků pod místními komunikacemi do majetku 
města - výběrové řízení 2013 

 
8.  Manželé Kučerovští, bytem Brno – nabídka bezúplatného převodu pozemků 

 
9.  E.ON Distribuce, a.s. – žádost o odprodej pozemku pod trafostanicí 

 
10.  Smlouvy o dotaci pro Jednotku sboru dobrovolných hasičů Kuřim 

 
11.  Obecně závazná vyhláška – místní poplatek – odpady 

 
12.  Žádost o prominutí části pohledávky – SK Kuřim 

 
13.  Statut sociálního fondu města Kuřimi 

 
14.  Jednání Výboru pro kulturu a spolkový život ZM Kuřimi 
14.1.  Vyhlášení výzvy na poskytnutí dotací z Programu finanční podpory kulturní, 

sportovní a spolkové činnosti pro rok 2014 
 

15.  Zápisy z jednání Výboru sportovního ZM Kuřimi 
15.  Vyhlášení výzvy na poskytnutí dotací z programu finanční podpory sportovní 

činnosti pro rok 2014 
 

16.  Výsledky hospodaření ke dni 30. 9. 2013 
 

17.  Plán jednání RM a ZM v roce 2014 
 

18.  Kuřimská vodárenská – založení s.r.o.  
18.1.  Informace k ekonomice provozování vodovodů a kanalizací v městě Kuřimi 

 
19.  Correct okna s.r.o. – soudní smír 
19.1.  Hýsek, Boleslav – nákup pozemku 

 
20.  E.ON Distribuce, a.s. – žádost o odprodej pozemku pod budoucí trafostanicí 

 
21.  Zápis z finančního výboru 

 
22.  Rozpočtové opatření č. 9 

 
 23.  Různé 
 
 
 
Diskuse: 
D. Sukalovský – navrhuje projednat nejprve bod č. 18 a to bez návrhu usnesení. Za tímto bodem 
projednat bod č. 2. 
D. Holman – navrhuje bod č. 15 předřadit před bod č. 14. 
 
 
Na jednání se dostavil v 17,03 Ing. M. Kotek. 
 
 
R. Hanák – na jednání se dostaví P. Ondrášek ohledně bodu č. 12. Žádá tento bod projednat, až se 
na jednání dostaví. 
 
 
 
Přijaté usnesení: 1137/2013 - ZM schvaluje program jednání se změnami. 
Hlasováno: pro 15, nepřítomni 2. 
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18. Kuřimská vodárenská – založení s.r.o. 
(Příloha č. 18, 18A, předkládá Ing. O. Štarha, zpracoval Ing. J. Kuchyňka) 
 
Důvodová zpráva: 
Dle rozhodnutí Státního fondu pro životní prostředí ČR (SFŽP) č. 12130791 má město Kuřim možnost 
získat na akci odkanalizování ulice Hybešova finanční prostředky do výše 4 804 tis. Kč, tj. do 90 % 
způsobilých výdajů. Podmínkou pro uzavření smlouvy o podpoře mezi SFŽP a příjemcem podpory je 
předložení nezbytných dokladů do 12 měsíců od vydání registračního listu akce z 22. 5. 2013, tj. do 
22. 5. 2014. Z hlediska provozování vodohospodářské infrastruktury je třeba doložit dodatek 
provozních smluv, výpověď smluv nebo jiný dokument prokazující ukončení stávajících provozních 
smluv a splnit podmínky provozování vodohospodářské infrastruktury v souladu s požadavky SFŽP. 
 
Vodovody a kanalizace v městě Kuřimi jsou provozovány společností Brněnské vodovody 
a kanalizace, a.s. (dále jen BVK) na základě nájemní a provozní smlouvy uzavřené s účinností od 1. 5. 
2002 s pětiletou výpovědní lhůtou a platností do r. 2027. Tato nájemní a provozní smlouva nesplňuje 
podmínky legislativy EU a metodiky operačního programu životní prostředí (OPŽP). Po dohodě s BVK 
o ukončení provozování kanalizací je možno zajistit provozování kanalizace v souladu s legislativou 
EU a metodikou OPŽP buď: 

1)   Výběrem provozovatele na základě zdlouhavého koncesního řízení. Při předpokládaných 
průměrných ročních tržbách provozovatele kanalizace za 10 let provozování převyšujících 20 
mil. Kč bez DPH by koncesní řízení na nového provozovatele vodohospodářské infrastruktury 
trvalo min. 1 rok a v případě odvolání proti výsledkům koncesního řízení i déle s rizikem 
nesplnění podmínek výše uvedené podpory dle metodiky OPŽP – nová provozní smlouva 
musí být nejpozději do dne ukončení projektu předložena SFŽP. 

2)   Bez nutnosti koncesního řízení - provozováním  kanalizace městem Kuřim či společností plně 
vlastněnou městem Kuřim.  

 
Na základě studie provozu a rozvoje infrastrukturního majetku vodovodů a kanalizací města Kuřimi 
zpracované v roce 2012, kterou vzala rada města na vědomí dne 24. 4. 2013, jsme se rozhodli založit 
za účelem provozování vodohospodářské infrastruktury novou společnost plně ve vlastnictví města. 
 
Po zápisu založené společnosti do obchodního rejstříku je třeba k provozování kanalizací získat 
povolení Odboru životního prostředí (OŽP) krajského úřadu po předložení následujících podkladů: 

- Oprávnění provozovat živnost „provozování vodovodů a kanalizací pro veřejnou potřebu“ jež je 
jedním z 80 oborů volné živnosti „výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 
živnostenského zákona“ 

- Kopii smlouvy či smlouvy o smlouvě budoucí uzavřené s vlastníkem kanalizace na provozování 
kanalizace 

- Identifikační čísla uvedená ve vybraných údajích z majetkové evidence pro kanalizace, kterých 
se povolení k provozování kanalizace týká 

- Úředně ověřenou kopii dokladu o vzdělání osoby, která jako odpovědný zástupce provozovatele 
splňuje požadovanou kvalifikaci na provozování kanalizací, tj. VŠ vzdělání v akreditovaném 
studijním programu v oblasti vodovody a kanalizace s praxí neméně 2 roky v oboru vodovody 
a kanalizace   

- Písemný souhlas fyzické osoby s jejím uvedením v žádosti jako odpovědného zástupce 
provozovatele 

 
V příloze je uveden návrh zakladatelské listiny společnosti Kuřimská vodárenská, s.r.o. se základním 
kapitálem ve výši 200 tis. Kč, zakládané za účelem provozování vodohospodářské infrastruktury 
města Kuřimi. Společnost po zápisu do obchodního rejstříku a po získání povolení OŽP krajského 
úřadu zajistí provozování kanalizací v městě Kuřimi od termínu dohodnutého se současným 
provozovatelem Brněnské vodárny a kanalizace, a.s. (BVK) za účelem splnění podmínek pro 
poskytnutí výše uvedené finanční podpory od SFŽP. 
Příloha – návrh zakladatelské listiny 
 
Návrh usnesení: ZM schvaluje založení společnosti s ručením omezeným s názvem Kuřimská 

vodárenská, s.r.o. se sídlem: Kuřim, Jungmannova 968/75 v níž jediným 
společníkem bude město Kuřim, základní jmění společnosti bude činit 200 000 Kč, 
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prvním jednatelem bude Ing. Aleš Varmužka. Dále schvaluje znění zakladatelské 
listiny podle přílohy. 

O tomto návrhu usnesení nebylo hlasováno. 
 
 
 

18. 1. Informace k ekonomice provozování vodovodů a kanalizací 
v městě Kuřimi 
(Příloha č. 18/1, předkládá Ing. O. Štarha, zpracoval Ing. J. Kuchyňka) 
 
Za účelem splnění podmínek Státního fondu životního prostředí (SFŽP) pro získání dotace na akci 
odkanalizování ulice Hybešova do výše 4,8 mil. Kč je z hlediska provozování vodovodů a kanalizací 
nutné ukončit provozování vodovodů a kanalizací se současným provozovatelem - s Brněnskými 
vodárnami a kanalizacemi, a.s. (BVK) a nejpozději do dokončení dotované stavby buď vybrat 
provozovatele na základě zdlouhavého koncesního řízení či zajistit provozování přímo městem Kuřim 
či jím založenou společností plně ve vlastnictví města. Vzhledem k plánované realizaci uvedené akce 
v r. 2014 neumožňuje předpokládaná délka koncesní řízení splnění podmínek pro získání dotace. 
Pro posouzení ekonomiky provozování vodovodů a kanalizací společností vlastněnou městem byly při 
znalosti „solidární ceny BVK“ u vodného a stočného (tj. stejná cena v Brně, Kuřimi, Modřicích 
a dalších obcích v okolí Brna) důležité ceny, které by BVK požadoval po novém provozovateli za 
odvádění a čištění odpadních vod v ČOV Modřice a za dodávky pitné vody. S těmito cenami jsme byli 
seznámeni ze strany vedení BVK dne 1. 11. 2013. 
Za čerpání odpadních vod na čerpací stanici (ČS) v Kuřimi, transport brněnskou kanalizační sítí 
a čištění na ČOV Modřice by si BVK účtoval 16,20 Kč/m

3
 bez DPH. Množství odpadních by bylo dle 

měření na ČS v Kuřimi, které v posledních letech za Kuřim (po odpočtu naměřeného množství za 
Lipůvku a Moravské Knínice) dosahovalo průměrně cca 1 mil. m

3
. V Kuřimi je většina kanalizace 

jednotná, odběratelům je fakturováno ročně cca 600 tis. m
3
 odpadních vod. Rozdíl do měření na ČS 

tvoří zejména srážkové vody, které většina odběratelů (mimo areály firem) dle zákona o vodovodech 
a kanalizacích neplatí a jejich množství kolísá dle množství srážek v daném roce. 
V kalkulaci solidární ceny stočného BVK pro Kuřim (2012 – 34,31 Kč za m

3
 včetně DPH) uvádí BVK 

náklady za rok 2012 celkem ve výši 17 mil. Kč, kdy v těchto nákladech neuvádí samostatně náklady 
na odvádění odpadních vod do ČOV Modřice, ale pouze náklady na pronájem hrazené Kuřimi, na 
opravy a obnovu, mzdy, režie…. Pokud nový provozovatel zahrne do kalkulace vedle těchto 
nákladových položek i výše uvedené platby hrazené BVK za odvádění a čištění odpadních vod (16,2 
mil. Kč při 1 mil. m

3
 odpadních vod), pak by se regulovaná cena stočného u nového provozovatele 

zvýšila na min. 50 Kč/ m
3
 včetně DPH (tj. zvýšení ceny BVK platné pro rok 2013 ve výši 36,21 Kč/ m

3 

o min. 38 %). 
V kalkulaci solidární ceny vodného BVK pro Kuřim (2012 – 29,99 Kč za m

3
 včetně DPH) uvádí BVK 

náklady za rok 2012 celkem ve výši 14,6 mil. Kč, kdy samostatně neuvádí položku za pitnou vodu 
převzatou – za tu by BVK účtovala novému provozovateli 15,20 Kč/m

3
 bez DPH. Při převzaté vodě za 

rok cca 650 tis. m
3
 (a ztrátách v síti cca 11 %) by jen tato položka u nového provozovatele činila cca 

9,9 mil. Kč ročně a při započtení ostatních nákladů provozovatele (nájemné hrazené městu, opravy 
a obnova vodovodů, mzdy, režie…) by se regulovaná cena nového provozovatele zvýšila i u vodného 
na min. 36 Kč/m

3
 včetně DPH (tj. zvýšení ceny BVK platné pro rok 2013 ve výši 31,40 Kč/ m

3 
o min. 

11,5 %). 
Z uvedeného vyplývá, že splnění podmínek výše uvedené dotace prostřednictvím provozování 
vodovodů a kanalizací vlastní společností by při přečerpávání odpadních vod do Brna vedlo k nárůstu 
nákladů nového provozovatele s nutností jejich promítnutí do výrazného nárůstu zejména stočného. 
Při solidární ceně vodného a stočného je nyní pro odběratele v Kuřimi výhodnější provozování 
vodovodů a kanalizací současným provozovatelem – BVK. A to i s přihlédnutím k tomu, že zejména u 
stočného díky dotaci poskytnuté městu Brnu na rekonstrukci brněnské kanalizace musí město Brno 
dle podmínek SFŽP ročně zvyšovat nájemné a BVK musí ročně zvyšovat stočné o min. 5 % nad 
inflaci až do dosažení „sociální únosnosti“, neboť k tomu by byl dle metodiky SFŽP nucen i nový 
provozovatel v Kuřimi při získání výše uvedené dotace SFŽP. 
Na základě výše uvedeného nedoporučuji pokračovat v jednání o získání výše uvedené dotace SFŽP. 
Současně doporučuji provozovat v budoucnu kanalizace a vodovody v Kuřimi společností založenou 
a vlastněnou městem pouze po prokázání proveditelnosti a ekonomické výhodnosti výstavby nové 
ČOV, aniž by bylo nutné vyšší navyšování stočného než při provozování současným provozovatelem 
při odvádění odpadních vod z Kuřimi do ČOV Modřice. 
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Diskuse: 
O. Štarha – upřesňuje, že na jednání je přítomen p. Sládek a p. Kuchyňka, kteří se na přípravě 
podílejí. Materiál doznal do dnešního dne změn. Poslední jednání proběhla v pátek, a to s generálním 
ředitelem společnosti BVaK. Odkanalizování ul. Hybešova musíme řešit, hrozí vysoká pokuta. Buď 
uděláme koncesní řízení za cca 1-1,5 milionu, nebo můžeme provozovat kanalizaci vlastní 
společností. Podle ekonomických rozborů to ale nevychází dobře, proto jsme se rozhodli návrh na 
založení sro odložit, ale děláme vše pro to, abychom našli nejlepší cestu pro město. Není rozumné 
odmítat dotaci ve výši 5 milionů. V roce 2009 přijalo zastupitelstvo města usnesení, aby se každý rok 
dávalo 21 mil. Kč do obnovy kanalizační sítě, což je vzhledem k ostatním investicím nereálné. Dnes 
provozuje BVaK, od nich se nám vrací cca 5 milionů, které jsou někdy využity i jinak, než na obnovu 
kanalizace. 
Ing. Sládek – zpracoval studii pro Kuřim vč. ČOV. Vedení města jednalo s BVaK, získali tedy 
relevantní informace. Při předpokladu vodného a stočného 70 Kč na příští rok vychází příjem cca 70 
mil. Kč. Společnost BVaK přišla s informací, že fakturují určitý objem kubíků, ale ve skutečnosti je to 
jednou tolik. Povodí Moravy požaduje, aby nedošlo ke zhoršení kvality vody v Kuřimce, kam se bude 
vypouštět. Musely by se zlepšit odtokové parametry tak, aby nebyla kvalita vody v Kuřimce zhoršena. 
Znamená to oddělit kanalizaci splaškovou a dešťovou. Z tohoto důvodu požaduje Povodí Moravy 
dopracování studie. 
M. Kotek - vodárny účtují polovinu odváděné vody? Je to skutečně tak a věděli jsme to? 
p. Sládek – v Kuřimi je solidární cena jako v Brně – udělají vyúčtování a zpětně dodělávají kalkulaci. 
Účtují jiné ceny, pokud je město pod nimi, nebo pokud je město samo za sebe. Čerpají dvojnásobně, 
než se fakturuje. 
V. Zejda – na přípravách studie se začalo pracovat již v roce 2012. Proč máme informace až dnes? 
Pan Sládek pracuje pro město na základě smlouvy? Kdo zadal studii? Byly předloženy 2 odlišné 
materiály. Nyní zase budeme platit další studii? 
O. Štarha – město získalo dotaci a tak jsme chtěli založit společnost s ručením omezeným „Kuřimská 
vodárenská“. Do budoucna bychom chtěli vodovody a kanalizace provozovat ze 100 % i s čistírnou 
odpadních vod. Studii máme vypracovanou až od jara 2013, do té doby prošla spoustou změn. Rada 
města rozhodla o jejím vypracování a stála cca 30 tisíc Kč. Na základě toho jsme zahájili jednání 
s Povodím Moravy a trvalo velmi dlouho, než jsme našli shodu. Nicméně jejich vyjádření jsme obdrželi 
nedávno. Zastupitele informujeme až nyní, protože se jedná o velmi strategickou věc. Na veřejnost to 
bylo potřeba vypustit co nejpozději, nebylo by taktické toto projednávat v případě, že jsme neměli 
žádné informace. 
p. Sládek – město dostalo rozhodnutí o čerpání dotace a podmínkou bylo, aby byl provozní majetek 
vysoutěžen. Soutěž by trvala minimálně rok. Proto byl návrh, aby si město samo provozovalo tuto 
infrastrukturu. Společnost BVaK sdělila výše částek až na posledním jednání, do té doby nebyly 
známy. 
V. Zejda – materiál byl připraven v týdenním předstihu a myslí si, že nebylo dostatek času na jeho 
prostudování. 
O. Štarha – jednalo se diskrétně. Probíhala řada jednání a hledala se nejoptimálnější cesta, aby byla 
pro město výhodná. 
P. Němec – se společností BVaK má město smlouvu již 11 let. Žádá, aby byla smlouva prověřena, 
jestli není zastaralá a jestli se podmínky na vodárenském trhu nezměnily. Ptá se, kdo je vlastníkem 
BVaK? 
p. Sládek – smlouvu obdržel v kopii a opravdu by se měla novelizovat. Minimálně by se měli inovovat 
rozvazovací podmínky. Společnost vlastní z 51 % město Brno a zbytek francouzská společnost. 
O. Štarha – nejde o to smlouvu vylepšit formálně, ale hlavně věcně. 
P. Němec – přijmeme nějaké usnesení? 
D. Sukalovský – není potřeba, vše bude uvedeno v zápise. 
M. Kotek – ptá se, jestli byla smlouva s BVaK vypovězena? 
O. Štarha – nebyla, pouze byl společnosti doručen dopis, že tento krok zvažujeme. 
 
 
 

2. Žádost o dotaci – Mateřské a rodinné centrum KuřiMaTa 
(Příloha č. 2, 2A, 2B, předkládá Mgr. D. Sukalovský, zpracovala P. Glosová) 
 
Dne 27. 8. 2013 se na Výbor pro kulturu a spolkový život ZM Kuřimi (dále jen KV) obrátilo Mateřské 
a rodinné centrum KuřiMaTa, o.s., se žádostí o doporučení, jakým způsobem postupovat, při podání 
žádostí o finanční podporu centra na rok 2014. 
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Toto žádost byla projednána v KV dne 16. 9. 2013 se závěrem: 
 
Přijaté usnesení: Výbor pro kulturu a spolkový život ZM Kuřimi doporučuje ZM schválit 

uzavření smlouvy o poskytnutí dotace do 152.670 Kč (částka schválená na rok 

2013) na pronájem prostor pro Mateřské a rodinné centrum KuřiMaTa, o.s., 

IČ 22687467. 

 
Členové výboru se shodli na tom, že si má Mateřské a rodinné centrum KuřiMaTa, o.s., na pronájem 
prostor požádat přímo Zastupitelstvo města Kuřimi a na případnou činnost centra požádat z Programu 
finanční podpory města, z kulturního fondu. 
Je tedy na zastupitelstvu města, jak v případě udělení dotace na pronájem prostor pro Mateřské 
a rodinné centrum KuřiMaTa, o.s., pro rok 2014, rozhodne. 
 
Příloha: žádost občanského sdružení ze dne 27. 8. 2013 
 e-mail ze dne 24. 10. 2013 
 
 
Na jednání se dostavila MUDr. R. Procházková. 
 
 
Diskuse: 
Z. Kříž – materiál projednal finanční výbor a doporučuje, aby byla dotace poskytnuta z Programu 
finanční podpory města Kuřimi (dále jen PFP). 
J. Brabec – město slíbilo, že poskytne sdružení prostor, kde se budou scházet, tomu se tak nestalo. 
Kuřimata si tedy našla svoje prostory a město poskytlo dotaci na pronájem. Nyní žádají o 120.000 Kč 
na pronájem prostor v ul. Farského v roce 2014. Vzhledem k tomu, že město jim ani v roce 2014 
neposkytne prostory, mělo by opět poskytnout dotaci na nájem. 
Z. Kříž – osobně není pro neschválení, ale mělo by to jít stejnou formou. Třeba rozpočtovým 
opatřením přidat do kulturního fondu další finance. 
I. Peřina – nájmy sportu se běžně platí z PFP. Je pro navýšení fondu a zaplacení tohoto požadavku 
z PFP. 
J. Brabec – nebrání se tomuto návrhu. Toto je ale přechodné opatření do doby, než bude mít město 
pro Kuřimata vhodné prostory. 
D. Sukalovský – žádá do usnesení doplnit „ na úhradu nájmu r. 2014“. 
P. Němec – usnesení by mělo schvalovat uzavření smlouvy o poskytnutí dotace, žádá o změnu 
formulace usnesení. K žádosti není přiložena smlouva. 
 
Přijaté usnesení: 1138/2013 - ZM schvaluje uzavření smlouvy na poskytnutí dotace ve výši 120.000 

Kč z rozpočtu města Kuřimi pro Mateřské a rodinné centrum KuřiMaTa, o.s., 
Metelkova 1494/7, 664 34 Kuřim, IČ 22687467, na úhradu nájemného za prostory 
na ul. Farského v r. 2014. 

Hlasováno: pro 16, nepřítomen 1. 
 
 
 

2.1. Žádost o dotaci – Bohuslav Bednář 
(Příloha č. 2, 2C, předkládá Mgr. D. Sukalovský, zpracovala P. Glosová) 
 
Dne 9. 10. 2013 byla doručena žádost Bohuslava Bednáře o schválení dotace ve výši 100.000 Kč 
z rozpočtu města na výrobu stanových podsad na tábor ve Skryjích (vizte přiložená žádost). 
Pan Bednář přednesl svůj požadavek na jednání kulturního výboru dne 16. 9. 2013 a Výbor pro 
kulturu a spolkový život ZM Kuřimi mu doporučil podat žádost o dotaci přímo z rozpočtu města. 
 
Příloha: žádost 
 
Diskuse: 
P. Němec – usnesení by mělo schvalovat uzavření smlouvy o poskytnutí dotace, žádá o změnu 
formulace usnesení. 
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D. Holman – část majetku mají od města pronajato. Majetek by měl zůstat v majetku města a opět ho 
táborníkům pronajmout. 
D. Sukalovský – souhlasí p. Bednář s návrhem D. Holmana? 
S. Bednář – souhlasí. Ptá se, co dělat se starými stanovými podsadami? 
J. Brabec – pořád jsou majetkem města. Měly by se nabídnout k prodeji. 
J. Koláček – ptá se, zda bylo na zhotovitele nových podsad nějaké výběrové řízení? 
S. Bednář – poptal cca 10 dodavatelů. Cena 100.000 Kč je nejnižší nabídkou. 
D. Sukalovský – město bude postupovat podle směrnic. 
 
Přijaté usnesení: 1139/2013 - ZM schvaluje pořízení 40 ks stanových podsad do limitu 110.000 Kč. 
Hlasováno: pro 16, nepřítomen 1. 
 
Návrh usnesení: ZM schvaluje poskytnutí dotace ve výši 100.000 Kč z rozpočtu města Kuřimi panu 

Bohuslavu Bednářovi, bytem xxxxxxxxxx 664 34 Kuřim, na výrobu 40 ks stanových 
podsad na tábor ve Skryjích. 

 
 
 

0. Monitoring Alvao – presentace programu 
(Příloha č. 0, předkládá Mgr. Ing. D. Sukalovský) 
 
Vzhledem k pokračujícím diskusím kolem nasazení monitorovacího programu Alvao jsem požádal 
o krátkou presentaci programu jeho dodavatele – společnost Alvao s.r.o. Žďár nad Sázavou. Zástupce 
dodavatele poté zodpoví případné dotazy. 
 
 
Z jednání se vzdálil v 17,52 hod. J. F. Koláček a L. Ambrož. 
 
 
P. Němec – ptá se, proč bude prezentace probíhat? Vnitřní řízení úřadu a výstupy z tohoto programu 
bude hodnotit tajemnice úřadu, zastupitelé s tím nemají nic společného. 
D. Sukalovský – vzhledem ke spekulacím a fámám chce, aby zaznělo přímo z úst dodavatele 
programu, jak tento pracuje, co umí a co neumí. 
D. Holman – souhlasí s prezentací. V tisku proběhla zpráva o sledování na MěÚ Kuřim, je potřeba to 
potvrdit nebo vyvrátit. 
 
 
N jednání se vrátil v 17,55 hod. L. Ambrož. 
Na jednání se vrátil v 17,56 hod. J. Koláček. 
 
 
V. Zejda – jedná se o program, který se běžně používá, proto je prezentace zbytečná. 
P. Němec – ptá se starosty, zda je pravda, že právě on sám jako první nainstaloval program a sám ho 
spustil? 
D. Sukalovský – ne, je to čirá lež a pomluva. Nebyl to on, kdo program nainstaloval, ani kdo ho oživil. 
Bohužel bylo na něj v této věci podáno trestní oznámení. 
P. Němec – proč nevypovíte koaliční smlouvu, když je situace tak nepříznivá? 
D. Holman – nevěděl, že bylo na starostu podáno trestní oznámení, ale je za to rád, protože se 
situace vyšetří a tím i vyjasní. V koalici bude bohužel vždy pan J. F. Koláček ať bude uzavřena 
s kýmkoliv. Odvolat J. F. Koláčka můžeme ve chvíli, když k tomu bude podpora a když se vše nezboří. 
Pokud bude odsouzen, potom taková situace vznikne. Pravomocné rozhodnutí může trvat déle než 
1 rok. Doba k odvolání proto asi nenastane. J. F. Koláček je neproduktivní a konfliktní. 
 
 
Na jednání se v 18,05 hod. dostavil RNDr. I. Poledňák. 
 
 
A. Zimmermannová – reaguje na otázku P. Němce – o nákupu software uvažovala již delší dobu, 
a poté vydala pokyn informatikům, aby program objednali a standardním způsobem instalovali. Jedná 
se opravdu o interní záležitost úřadu. Monitoring je nástroj pro sledování aktivity na jednotlivých 
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počítačích a díky pokročilým metodám a přehlednému zobrazení výsledků nám usnadní kontrolu 
zaměstnanců. Uvidíme, jak využívají svoji pracovní dobu a zda používají pouze povolené softwarové 
nástroje. 
J. Koláček – pokud si vzpomíná, tak právě D. Holman instaloval ve své kanceláři záznamové zařízení, 
což bylo protizákonné. 
J. Herman – vadí mu, že je v médiích propíráno město. Městu to škodí. Ptá se, proč někteří členové 
zastupitelstva vědí úplně všechno a někteří nevědí vůbec nic? Proč se k nim některé informace 
dostanou okamžitě a některé ne? Například o napadení vedoucího odboru investičního se dozvěděl 
od občanů. Dále se ptá, zda byli zaměstnanci o monitorovacím programu prokazatelně informovaní již 
před spuštěním? A zda tomu tak bylo i u vedení města? Toto se mělo řešit na uzavřeném jednání 
zastupitelstva. 
A. Zimmermannová – zaměstnanci o instalaci programu dostali e-mailovou zprávu, a to dne 23. 7. 
2013. Dále proběhla mimořádná porada vedoucích dne 26. 7. 2013. Všichni byli informováni, že ke 
spuštění programu dojde od srpna a skutečně byl spuštěn 2. 8. 2013. Vzhledem k tomu, že byl 
program instalován na všechny počítače z centrálního serveru, došlo omylem k instalaci programu i na 
počítače vedení města. Program byl však z jejich počítačů odstraněn před spuštěním. 
J. Brabec – v případě, že by úředník napadl občana, potom by o tomto měli být zastupitelé neprodleně 
informováni. V našem případě tomu bylo naopak, a tak nevidí důvod o okamžitém informování. 
D. Sukalovský – pan Bartoš byl zraněn v cca 16,30 hod. Poté ho odvezl do nemocnice v Brně, kde 
s ním byl po celou dobu vyšetření, tj. cca do 21 hod. Nakonec mu ještě odvážel jeho osobní vůz do 
místa bydliště. Nebylo možné podat informace okamžitě. 
P. Němec – některé skutečnosti se dovídá od občanů s odstupem, ale pokud informace nemá, potom 
se informuje na MěÚ. 
D. Holman – byl a je pro otevřenost a informování občanů. Právě od toho jsou média. Nebo je lépe, 
když se věci neříkají a neinformuje se? Stran případu týkajícího se J. F. Koláčka byla média 
informována z jiných zdrojů než z města. Záznamové zařízení do své kanceláře instaloval, ale 
rozhodně tím trestní čin nespáchal. 
J. Koláček – má svědka na to, když pan starosta telefonoval s redaktorkou Novy a nabádal ji, jak má 
reportáž vypadat. Toto nemůže popřít. 
D. Sukalovský – TV Nova oslovila jeho a nebylo tomu naopak. Není nic špatného na tom, že 
s redaktorkou komunikoval. 
P. Němec – média by neřešil. 
D. Holman – v tisku vyšla zpráva, že je J. F. Koláček sledován, tyto informace médiím poskytl právě 
on sám. Je zajímavé, že 14 dní před tím řekl na zasedání zastupitelstva, že tomu tak není. Vzhledem 
k tomu, že jsou zasedání zastupitelstva nahrávána, máme o tomto důkaz. 
Z. Kříž – právě díky prvnímu místostarostovi je v provozu vysílání kabelové televizi ve městě, a to 
včetně záznamů z jednání zastupitelstva. 
D. Holman – v podmínkách výběrového řízení toto bylo a podmínky sestavoval on sám. 
Z. Kříž – kdyby pan Koláček netrval na vyhlášení nového výběrového řízení, tak žádné nebylo 
a nebyly ani nové podmínky, které mohl dát kdokoliv. Co program ALVAO MONITORING umí, si zjistil 
na internetu. Program nezkoumá obsah zpráv, internetových stránek, neumí přečíst dokumenty apod. 
Podobný program mají v práci taky. Program byl instalován do sítě MěÚ z 2. na 3. 7. 2013. Ptá se, kdy 
firma ALVAO obdržela objednávku? 
Alvao – myslí si, že doručena byla dne 19. 7. 2013. 
Z. Kříž – byla Vám doručena poštou? 
Alvao – doručena byla e-mailem. 
Z. Kříž – kdy byl program dodán? 
Alvao – kompletně dne 2. 8. 2013, tj. v den, kdy měl být monitoring spuštěn. 
Z. Kříž – faktura za službu je až v říjnu a má zdanitelné plnění až 9. 10. 2013. To asi bude zajímat 
příslušný Finanční úřad, kdy byla odvedena daň. Objednávka byla dle evidence úřadu vystavena 29. 
6. 2013, což byla sobota. To byl pan Jízdný v práci? 
A. Zimmermannová – není výjimkou, že informatici pracují i o sobotách a nedělích, stává se to běžně. 
Navíc mají dálkový přístup, takže pracují z domova. 
D. Sukalovský – například tento víkend pracoval pan Jízdný na záchraně softwaru městské knihovny 
až do 21 hod. 
R. Jízdný – ano, je to tak. Objednávka programu byla takto vystavena a podepsána byla 29. 6. 2013. 
Z. Kříž – program se nainstaluje na hlavní server a po zapnutí jakéhokoliv počítače se do něj 
automaticky nainstaluje? 
Alvao – používáme standardní nástroje Microsoft. 
Z. Kříž – na některé počítače byl program nainstalován dřív, na některé později. 
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R. Jízdný – byla zvolena instalace programu po pracovní době. Ta probíhala několik dní bez našeho 
zásahu. 
A. Zimmermannová – se zástupci společnosti Alvao proběhlo jednání 25. nebo 26 června, kdy se 
domluvili na objednávce. Hned následující týden přijeli a program nainstalovali. Poté byli zaměstnanci 
informováni. Program byl spuštěn až 2. 8. 2013. 
R. Jízdný – proces instalace trval delší dobu a s instalací byly problémy, u některých počítačů 
k instalaci z neznámých důvodů nedošlo. Ladilo se to celý měsíc. 
L. Ambrož – trvá na tom, aby byla ukončena diskuse a proběhla prezentace programu. 
Z. Kříž – finanční výbor byl pověřen kontrolou likvidace faktur na položku rozpočtu „Software 
a hardware“. Zjistilo se, že dne 29. 6. 2013 bylo vydáno více objednávek a dvě objednávky se 
shodným číslem, jedna na ALVAO MONITORING a druhá na renovaci toneru. Zde se nabízí obligátní 
otázka: „Co bylo dřív: Slepička nebo vajíčko?“ – tj. objednávka na ALVAO MONITORING nebo 
objednávka na renovaci toneru? Došlo k porušení pravidel, k porušení zákona o finanční kontrole 
a rozpočtových pravidlech. 
D. Sukalovský – aby se předcházelo těmto chybám, měl by být zaveden nový systém vedení 
objednávek, který nebude umožňovat přepisovat a doplňovat objednávky po termínu. 
Z. Kříž – myslí si, že to nebyl omyl. Tímto okamžikem odstupuje z koalice, ale zůstává radním. Pokud 
ho zastupitelé chtějí odvolat, potom se mají zpovídat občanům, proč jej odvolali. 
D. Sukalovský – toto je pro něj nová informace, na kterou nemůže nyní reagovat. Žádný zápis 
z kontroly dosud neviděl. 
J. Brabec – pan Kříž nevěří, že to byla náhoda? Co to tedy bylo? Jedná se o útok na úřednické 
objednávání software pro potřeby úřadu? 
Z. Kříž – řekl zcela jasně, že mu jde o finance. 
D. Sukalovský – ve věcné stránce souhlasí s panem Křížem. Měli by se na toto zaměřit a mít systém, 
ve kterém se nebude dát nic měnit. 
M. Kalinová – ptá se tajemnice úřadu, jak často jsou podávány informace vedoucím odborů? Jaký je 
systém porad na úřadě? 
A. Zimmermannová – porady s vedoucími odborů se konají 1x měsíčně. V případě potřeby jsou 
i mimořádné porady. Každé pondělí je porada s vedoucími samosprávných odborů. 
M. Kalinová – k jistému pochybení asi došlo. Objednávka byla vystavena v 06/2013. Pokud byla 
v měsíci 07/2013 také porada, proč se již tady o programu neinformovalo? 
A. Zimmermannová – mimořádná porada proběhla již 26. 7. 2013, na které byli všichni informováni. Je 
legislativně ošetřeno, že není potřeba písemného souhlasu zaměstnanců. Jedná se o kontrolu 
zaměstnanců úřadu a prostředků zaměstnavatele svěřených zaměstnancům do užívání pro účely 
plnění pracovních povinností. Vše je v souladu se zákonem. 
D. Holman – k jistému pochybení došlo, ale nemyslí si, že je to důvodem k odstoupení. 
Z. Kříž – celá věc se absolutně netýká pochybení finančního odboru. 
 
 
 
 

1. Plnění usnesení Zastupitelstva města Kuřimi ke dni 25. 10. 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 25. 10. 2013. 
 
Diskuse: 
P. Němec – žádá u usnesení č. 1006/2011 a 1097/2013 doplnit informace o stavu plnění. 
 
Přijaté usnesení: 1140/2013 - ZM bere na vědomí stav plnění usnesení ke dni 25. 10. 2013. 
Hlasováno: pro 17. 
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3. Tomáš Kyanka, xxxxxxxxxx Kuřim – žádost o odprodej části 
zastavěného pozemku 
(Příloha č. 3, 3A, 3B, 3C, předkládá Mgr. Ing. D. Sukalovský, zpracovala Ing. V. Fidrmucová) 
 
V roce 2010 koupil pan Tomáš Kyanka rodinný dům č. p. xxx na pozemku parc. č. 265 a pozemky 
parc. č. 265 a 266, vše v k. ú. Kuřim. 
Rodinný dům na základě stavebního povolení č. j. MK/9772/10/OSVO zrekonstruoval. 
Při kolaudaci stavebních úprav zjistil, že rodinný dům stojí částečně na pozemku města a to na 
parcele č. 264/4 v k. ú. Kuřim výměrou 2 m

2 – 
vizte příloha A. Geometrickým plánem č. 2828-100/2012 

je tento pozemek nově označený jako parcela č. 264/5 v k. ú. Kuřim – vizte příloha A. 
Na základě výše uvedeného pan Kyanka požádal o odprodej pozemku par. č. 264/5 v k. ú. Kuřim 
o vým. 2 m

2
. Cenu požadovanou městem respektuje - vizte příloha B. 

Z předložených dokladů je zřejmé, že jmenovaný při rekonstrukci domu neboural obvodové zdivo, 
pouze zateploval. Stávající stav může být ovlivněn i stále se zpřesňujícími měřícími metodami. OMP 
doporučuje postupovat stejně, jak při podobném majetkoprávním vypořádání města Kuřim s panem 
Scholzem, kdy se také při kolaudaci zjistilo, že jeho budova stojí částečně na obecním pozemku – 
výměrou 28 m

2
. Město odprodalo zastavěný pozemek za cenu ve výši 1.000 Kč/m

2
. 

 
Příloha A – GP č. 2828-100/2012 
Příloha B – žádost pana Kyanky 
Příloha C – situace 
 
Přijaté usnesení: 1141/2013 - ZM schvaluje záměr na prodej části pozemku parc. č. 264/4 v k. ú. 

Kuřim, GP č. 2828-100/2012 nově označený jako parc. č. 264/5 o vým. 2 m
2
 panu 

Tomáši Kyankovi, bytem xxxxxxxxxxxx Kuřim, za cenu 1.000 Kč/m
2
, s tím, že 

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

Hlasováno: pro 17. 
 
 
 

4. Josef Jindra, xxxxxxxxxxxx Kuřim – žádost o odprodej části 
pozemku – garáže v lomu za tratí 
(Příloha č. 4, 4A, 4B, 4C, předkládá Mgr. Ing. D. Sukalovský, zpracovala Ing. V. Fidrmucová) 
 
V roce 1994 pan Jindra odtěžil část skály lokalitě „V lomu“ na pozemku parc. č. 3458 v k. ú. Kuřim, 
která je ve vlastnictví města a na pozemku o vým. 19 m

2
 postavil prefabrikovanou garáž. Tato garáž 

navazovala na zástavbu dalších garáží. Po dostavbě garáže ji nechal pan Jindra zaměřit a vyhotovit 
geometrický plán č. 857-3071/94. Bohužel, pravděpodobně z neznalosti nenechal stavbu zapsat do 
katastru nemovitostí. 
Nyní chce pan Jindra garáž zlegalizovat a zapsat do katastru nemovitostí. K tomu potřebuje doložit 
právní vztah k pozemku pod garáží. 
Na základě výše uvedeného požádal pan Josef Jindra o odprodej části pozemku parc. č. 3458 
o vým. 19 m

2
 v k. ú. Kuřim. Geometrickým plánem č. 857-3071/94 je nová parcela označená jako 

parc. č. 4403 v k. ú. Kuřim, vizte příloha A, B, C. 
Stanoviska dotčených orgánů: 
OŽP – k odprodeji pozemku nemá námitek, pouze upozorňuje, že celá lokalita garáží v lomu je 
v rizikovém pásmu padajících kamenů. 
OSVO – v archivu stavebního úřadu nebyly žádné doklady ke garáži nalezeny. 
KS – doporučuje odprodej pozemku pod garáží. 
OI – pozemek je dle platného územního plánu sídelního útvaru Kuřim, dále jen „ÚP“, součástí plochy 
dopravy (garáže, parkování). 
OMP – v roce 2009 a 2010 město prodalo pozemky pod garáží za cenu 500 Kč/m

2 
(manž. Šrámkovi, 

manž. Čásarovi a manž. Baxovi). 
V říjnu 2012 nám znalec Ing. Zámečník ocenil tržní hodnotou pozemek pod garáží cenou ve výši 
cca 660 Kč/m

2 
(žádost pana Adamce). 

Vzhledem k tomu, že garáž je bez připomínek 19 let užívána, doporučuje OMP pozemek prodat za 
cenu ve výši 650 Kč/m

2
. 
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Příloha A – žádost pan Jindry 
Příloha B – GP č. 857-3071/94 
Příloha C – katastrální mapa 
 
Diskuse: 
P. Kavka – nejedná se o lokalitu ve středu města a tato skutečnost je brána v úvahu. 
Z. Kříž – finanční výbor doporučuje usnesení schválit. 
 
Přijaté usnesení: 1142/2013 - ZM schvaluje záměr na prodej části pozemku parc. č. 3458 v k. ú. 

Kuřim, GP č. 857-3071/94 nově označený jako parc. č. 4403 v k. ú. Kuřim 
o výměře 19 m

2
 Josefu Jindrovi, bytem Kuřim, xxxxxxxxxxxxxxxxxx za cenu 650 

Kč/m
2
 s podmínkou úhrady veškerých nákladů spojených s převodem pozemku. 

Hlasováno: pro 17. 
 
 
 

5. Prodej bytové jednotky č. 868/3 
(Příloha č. 5, 5A, předkládá Mgr. Ing. D. Sukalovský, zpracovala A. Janoušková) 
 
Zastupitelstvo města Kuřimi na svém zasedání dne 27. 8. 2013 schválilo pod číslem usnesení 
1114/2013 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. 
Záměr byl na úřední desce zveřejněn od 29. 8. 2013 do 16. 9. 2013 – bez připomínek. 
OMP připomíná, že v minulosti byla v zastupitelstvu diskutována strategie a koncepce v oblasti bytové 
politiky, kdy jedním z jejích neoficiálních závěrů bylo, že se město nebude zbavovat bytů 1+1 a 2+1. 
Po vyhlášení záměru byla rozhodnutím katastrálního úřadu sloučena parcela č. 1855 do parcely 
č. 1854. 
 
Příloha A – Smlouva o převodu vlastnictví bytu 
 
Diskuse: 
Z. Kříž – finanční výbor doporučuje přijmout navržené usnesení. 
 
Přijaté usnesení: 1143/2013 - ZM schvaluje prodej bytové jednotky č. 868/3 o velikosti 2+1 

s příslušenstvím umístěné ve II. NP bytového domu č. p. 868, 869 
(ul. Jungmannova) postaveného na pozemku p. č. 1854, vše v obci a k. ú. Kuřim, 
panu Jiřímu Studenému, trvale bytem xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx Kuřim, za cenu 
1.160.000 Kč s tím, že veškeré náklady spojené s převodem bytové jednotky 
včetně úhrady daně z převodu nemovitosti ponese pan Jiří Studený. 

Hlasováno: pro 16, zdržel se 1. 
 
 
 

5.1. Záměr na prodej bytové jednotky č. 1123/6 
(Příloha č. 5, 5B, 5E, předkládá Ing. D. Sukalovský, zpracovala A. Janoušková) 
 
Dne 25. 10. 2013 požádali manž. Edvard a Silva Sarojanovi, trvale bytem xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 
Kuřim, o odkoupení bytové jednotky č. 1123/6 v ul. Bezručova čtvrť, Kuřim. Jedná se o bytovou 
jednotku 2+1 s příslušenstvím – 2x předsíň, koupelna, WC, 2x balkón, spíž a sklep o velikosti 72,20 
m

2
, umístěnou ve III. NP bytového domu č. p. 1122, 1123 a 1124 v ul. Bezručova čtvrť, postaveného 

na pozemku p. č. 2138/3, vše v obci a k. ú. Kuřim. Smlouva o nájmu bytu na dobu neurčitou byla 
s manž. Sarojanovými uzavřena dne 30. 9. 2013 na základě usnesení RM č. 570/2013 ze dne 11. 9. 
2013, kterým byl udělen souhlas s výměnou bytu. Manž. Sarojanovi byli srozuměni s kvalitou bytu 
a přesto o výměnu usilovali. Na předmětném bytu nevázne žádná zástava ani dotační titul, nakládání 
s ním není tedy nijak omezeno. 
 
Žadatelé nechali na svůj náklad vyhotovit panem Ing. Vladimírem Klimešem, CSc., Želešice, znalecký 
posudek. Odhadce stanovil obvyklou cenu neobsazeného bytu na 990.000 Kč, která je odůvodněna 
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zejména nefunkčním topným systémem a stavem koupelny. Z dosavadní činnosti ve správě bytů 
odhaduje OMP náklady na opravu bytu ve výši cca 100.000,- Kč. 
 
Před případným prodejem je nutno vyhlásit ve smyslu § 39 zák. č. 128/2000 Sb., o obcích, záměr na 
prodej nemovitého majetku. 
 
V případě, že ZM rozhodne o prodeji bytu, doporučuje OMP respektovat cenu dle znaleckého 
posudku a nechat nabyvatele uhradit i další náklady související s převodem bytové jednotky. 
 
Příloha B – znalecký posudek byt č. 1123/6 
 
Diskuse: 
O. Štarha – zbývá cca 200 obecních bytů. Pokud se budou prodávat takto jednotlivě těm, kteří o ně 
mají zájem, potom souhlasí s prodejem. V tomto případě navíc s přihlédnutím ke stavu bytu. 
Z. Kříž – finanční výbor usnesení projednal a nepřijal ho. 
P. Němec – cena za prodej je velice nízká a není řádně zdůvodněná. Navrhuje byt prodat za 
1.056.000 Kč. Žádá k tomuto bodu programu založit srovnávací tabulku bytů, kterou vypracoval. 
O. Štarha – cenu by nechal na znalci. Proč je redukce 30 %? 
P. Němec – takto je to uvedeno ve znaleckém posudku. 
O. Štarha – ceny byla vždy snížena o 20%. 
I. Poledňák – redukce 30 % není proto, že je byt obsazený, ale protože má závady. Toto není 
redukce, o které rozhoduje zastupitelstvo. Standardní by bylo, aby se cena znalecká redukovala, 
protože je byt obsazený. Potom bychom neměli cenu zvyšovat, ale naopak snižovat. Pokud takto 
nebudeme postupovat, potom znevýhodňujeme ostatní kupující. 
D. Holman – byl by pro to, aby byty posuzoval znalec města a ne znalec kupujícího. 
J. Koláček – vždy se projednávalo, že se nebudou prodávat malometrážní byty. Proto není pro 
schválení prodeje. 
p. Sarojan – byt je v dezolátním stavu, nemá žádné topení. Náklady by mělo nést město, pokud by 
chtělo dát byt do pořádku. 
D. Holman – znalec dospěl k tomu, že byt hodnotí tímto způsobem, jako neobsazený. Znalci by měli 
mít stejné vyjadřovací prostředky a stejnou metodiku. Cena je stanovena jako konečná – 
nezohledňujeme obsazenost. 
I. Poledňák – cena je ta, která byla umenšena s odkazem na kvalitu bytu. Jestliže je byt obsazený, 
potom i toto zohledňujeme. Výsledná cena znalce je 990.000 Kč. Ale Sarojanovi mají k bytu uzavřenu 
nájemní smlouvu. 
M. Kotek – nesouhlasí s tím, aby byla cena stejná v každém bytě, záleží na jeho stavu. Věří 
znaleckému posudku. 
O. Štarha – v materiálech je jasně dáno, že se jedná o byt neobsazený. Znalci jsou povinni postupovat 
podle jednotné metodiky. Z posudku vyplývá stav bytu a je zde zohledněna kvalita bydlení. 
P. Kavka – znalecké posudky se nechávali zpracovávat jedním, maximálně dvěma znalci. Nyní je na 
žadatelích, aby si znalecký posudek nechali vypracovat sami. Musí to ale být soudní znalec. Ve 
znaleckém posudku je zohledněn stav bytu, tzn. vybydlenost. Je potom na zastupitelích jak 
rozhodnou. 
M. Kalinová – proč se vyměňoval byt, který je v takovém strašném stavu? Město mělo svůj majetek 
nejdříve opravit. Mělo by dojít k navýšení rozpočtu na opravu bytů. 
I. Poledňák – mají právo byt vyměnit, aniž by vlastník do tohoto zasahoval. Oprava se doporučuje při 
výměně, pokud se byt vyměňuje za byt volný. V tomto případě to bylo jinak. 
R. Hanák – také nesouhlasí principielně s prodejem bytu 2+1, jednopokojové, byť charakteru 
sociálního, nejsou pro mladé rodiny, které mají dítě vhodné, prodávat byty 2+1 respektuji jako 
většinovou vůli a proto hlasovat budu. 
I. Peřina – navrhuje, aby byla cena o 20% nižší. 
Jan Brabec – pokud si město není jisté znaleckým posudkem, potom si může nechat vyhotovit 
posudek revizní. 
D. Sukalovský – měli bychom být rádi, že manželé Sarojanovi chtějí byt koupit a že budou mít své 
vlastní bydlení. Navrhuje hlasovat od nejnižší ceny 792.000 Kč: 
 
Přijaté usnesení: 1144/2013 - ZM schvaluje záměr na prodej bytové jednotky č. 1123/6 v ul. 

Bezručova čtvrť, 2+1 s příslušenstvím, umístěné ve III. NP bytového domu č. p. 
1122, 1123 a 1124, postaveného na pozemku p. č. 2138/3 vše v obci a k. ú. Kuřim 
za cenu 792.000 Kč. 
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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 11, zdrželo se 6. 
 
 
Starosta vyhlásil v 19,29 hod. přestávku na 10 minut. 
 
 
 

5.2. Záměr na prodej nebytového prostoru č. 828/8 
(Příloha č. 5, 5C, předkládá Ing. D. Sukalovský, zpracovala A. Janoušková) 
 
Město Kuřim je vlastníkem nebytového prostoru č. 828/8 umístěného v I. podzemním podlaží 
bytového domu č. p. 828, 829, 830 v ul. Zborovská postaveného na pozemku p. č. 1832 vše v obci 
a k. ú. Kuřim. Tento nebytový prostor slouží jako kryt CO. 
 
Rada města na své schůzi dne 19. 6. 2013 schválila usnesení: 
380/2013 
RM schvaluje záměr na pronájem nebytového prostoru č. 828/8 (ul. Zborovská) o výměře 49,90 m

2
, 

umístěného v I. podzemním podlaží bytového domu č. p. 828, 829, 830, postaveného na pozemcích 
p. č. 1832, 1833, 1834, vše k. ú. Kuřim, na dobu neurčitou, s tříměsíční výpovědní lhůtou 
a pravidelnou roční valorizací nájemného dle inflace. 
 
Záměr byl na úřední desce zveřejněn v době od 21. 6. 2013 do 9. 7. 2013. K záměru byly podány dvě 
nabídky: 
1) Dne 3. 7. 2013 požádal p. Stanislav Kazda, předseda Společenství vlastníků jednotek bytového 

domu č. p. 828-830 ul. Zborovská (dále jen „SVJ“), o posečkání s rozhodnutím o záměru, a to 
z důvodu svolání shromáždění SVJ, na kterém bude záměr projednán. Shromáždění SVJ se 
konalo dne 17. 7. 2013. Ze zápisu vyplývá, že návrh předsedy p. Kazdy, tj. pronajmout tento 
prostor za cenu 10,- Kč/m

2
/rok, celkem tedy 499,- Kč/rok, nebyl přijat. O dalším návrhu nebylo na 

shromáždění hlasováno. V žádosti, kterou OMP obdržel dne 7. 8. 2013, však p. Kazda uvádí, že 
se shromáždění SVJ shodlo na pronájmu za symbolickou 1,- Kč, neboť náklady na údržbu 
nebudou zanedbatelné. Bude nutné provést opravu zdiva a omítek, elektroinstalace, opravu oken 
a izolace stropu. V letošním roce byly dokončeny opravy svislé hydroizolace kolem celého domu. 
Na základě výše uvedených skutečností považuje SVJ vztah obou stran převést do jasně 
vymezených pravidel, s jasným určením, k čemu a za jakých okolností může SVJ nebytový prostor 
využívat. SVJ by tento prostor využívalo k sušení prádla, skladování drobného materiálu ve 
vlastnictví SVJ (posypová sůl, barvy, smetáky, lopaty na sníh, …) a příležitostné uskladnění 
nábytku pro potřeby jednotlivých členů společenství při nenadálých událostech. 

2) Dne 8. 7. 2013 podal svůj návrh i Mgr. Aleš Vítek, bytem xxxxxxxxxxxxxxx Kuřim. Zmíněný 
nebytový prostor by využíval jako modelářskou dílnu pro kompletaci modelů a pro trvalé umístění 
běžného modelářského nářadí. Dosud tuto činnost prováděl v bytě, ale velkou výhodou by pro něj 
bylo mít vlastní prostor. Činnost není nijak hlukově náročná, hlučnost nepřesahuje provoz běžné 
domácnosti. Na vlastní náklady by provedl rekonstrukci vnitřních elektrických rozvodů, které by 
napojil na vlastní elektroměr. Za užívání tohoto nebytového prostoru nabízí Mgr. Vítek nájem ve 
výši 12.000,- Kč/rok. Dále v žádosti uvádí, že kryt je hlavně přes zimu využíván některými 
domácnostmi jako sušárna. Aby společenství o sušárnu nepřišlo, nabízí, že na vlastní náklady 
vybuduje sušárnu v bývalé prádelně a mandlovně – I. PP vchodu č. 830. 

 
Rada města se oběma nabídkami zabývala na své schůzi dne 21. 8. 2013 a přijala usnesení: 
517/2013 
RM ruší záměr na nájem nebytového prostoru č. 828/8 (ul. Zborovská) o výměře 49,90 m

2
, 

umístěného v I. podzemním podlaží bytového domu č. p. 828, 829, 830, postaveného na pozemcích 
p. č. 1832, 1833, 1834, vše k. ú. Kuřim, a doporučuje ZM vyhlásit záměr na jeho prodej. 
 
OMP proto nechal vypracovat Ing. Jiřím Taušem, Kuřim znalecký posudek a ocenění nemovitosti 
cenou obvyklou. Ing. Tauš odhadl obvyklou cenu ve výši 584.500 Kč. 
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Před případným prodejem je nutno vyhlásit ve smyslu § 39 zák. č. 128/2000 Sb., o obcích, záměr na 
prodej nemovitého majetku. 
 
V případě, že ZM rozhodne o prodeji nebytového prostoru, doporučuje OMP respektovat cenu dle 
znaleckého posudku. 
 
Příloha C – znalecký posudek nebytový prostor 828/8 
 
 
Na jednání není přítomen I. Peřina. 
 
 
Diskuse: 
Z. Kříž – finanční výbor materiál projednal a doporučuje zastupitelstvu města spíše pronájem 
nebytového prostoru. 
A. Vítek – cenu za prodej prostoru se dozvěděl až dnes a myslí si, že je vysoká. Tuto cenu by 
neakceptoval. O pronájem prostor ale zájem má a provozoval by v něm modelářskou dílnu. 
D. Sukalovský – neshledává důvod hlasovat o tomto návrhu usnesení a stahuje materiál z jednání. 
J. Herman – je zjevné, že o kryt nemá zájem pouze p. Vítek, ale i společenství vlastníků. Byl by spíše 
pro to pronajmout prostory obyvatelům domu. 
 
Návrh usnesení: ZM schvaluje záměr na prodej nebytového prostoru č. 828/8 (ul. Zborovská) 

o výměře 49,90 m
2
, umístěného v I. podzemním podlaží bytového domu č. p. 828, 

829, 830, postaveného na pozemcích p. č. 1832, vše v obci a k. ú. Kuřim, za cenu 
584.500 Kč. 

 Podmínky převodu: 
a) úhrada kupní ceny před podpisem kupní smlouvy, 
b) kupující uhradí správní poplatky. 
Termín k podání nabídek je pátek 31. 1. 2014 do 13 hod.  

 
 
 

6. Ing. Milan Pangrác - prodej pozemku p. č. 434/2 v k. ú. Kuřim 
(Příloha č. 6, 6A, 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. 
Záměr na prodej pozemku p. č. 434/2, k. ú. Kuřim, byl schválen usnesením ZM č. 1113/2013 ze dne 
27. 8. 2013, zveřejněn na úřední desce v době od 29. 8. 2013 do 24. 9. 2013 a to bez připomínek. 
 
Zákonné náležitosti předcházející uzavření kupní smlouvy vyžadované zákonem č. 128/2000 Sb., 
o obcích jsou splněny, proto OMP doporučuje uzavřít příslušnou kupní smlouvu. Náklady správního 
řízení ponese kupující a daň z převodu nemovitostí bude hrazena dle zákona, tj. uhradí ji město a to 
ve výši 360,- Kč. 
 
Příloha – návrh kupní smlouvy 
 
Diskuse: 
Z. Kříž – finanční výbor materiál projednal, návrh nebyl přijat. 
 
Přijaté usnesení: 1145/2013 - ZM schvaluje prodej pozemku p. č. 434/2 o výměře 1 m

2
 v k. ú. Kuřim 

za cenu 9.000 Kč a pověřuje starostu města podpisem příslušné kupní smlouvy 
s Ing. Milanem Pangrácem, bytem Vohančice xx. Náklady správního řízení uhradí 
kupující, daň z převodu nemovitostí bude hrazena dle zákona. 

Hlasováno: pro 12, proti 3, zdržel se 1, nepřítomen 1. 
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6.1. Prodej pozemků na nám. 1. května v Kuřimi 
(Příloha č. 6, 6B, 6C, 6D, 6E, 6F, 6G, předkládá Mgr. Ing. D. Sukalovský, zpracoval Mgr. P. Kavka) 

 
ZM schválilo dne 25. 6. 2013 usnesením č. 1088/2013 záměr na prodej částí pozemků p. č. 294 a p. č. 
293/1, vše k. ú. Kuřim. Tento záměr byl na úřední desce zveřejněn od 28. 6. 2013 do 24. 4. 2013. 
Termín odevzdání nabídek byl určen na 24. 9. 2013 do 11.30. V tomto termínu byly přijaty dvě 
nabídky: 
a) Čokoládovny Fikar s.r.o., se sídlem nám. 1. května 1306, Kuřim, IČ 25529811, s nabídkovou cenou 
5.123,- Kč/m

2
. Nabídka byla kompletní a bez vad. 

b) Jiří Sedlák, nar. xxxxxxxxxxx, bytem xxxxxxxxxxxxx 678 01 Blansko, s nabídkovou cenou 7.400,- 
Kč/m

2
. Nabídka neobsahovala prohlášení uchazeče o vázanosti nabídkou. 

Po termínu nebyla doručena žádná nabídka, ale dne 21. 10. 2013 se patrně k záměru vyjádřila paní 
Eva Jarůšková, bytem xxxxxxxxxxxxxx Kuřim, kdy uvádí, že vlastníkem pozemků p. č. 293/1 a p. č. 
294, k. ú. Kuřim, je společnost JAR.ING spol. s r.o. a dokládá to v katastru nemovitostí neprovedeným 
geometrickým plánem. 
 
Komise pro otevírání obálek doporučila, aby byly posuzovány obě nabídky. Za tímto účelem se 2x 
sešla hodnotící komise (zápisy z jednání jsou přílohou tohoto materiálu). Oba uchazeči navrhují 
pozemky zastavit multifunkčním objektem, kdy ve spodních podlažích budou nebytové prostory 
a v dalších podlažích budou byty. Kompletní obrazová dokumentace je k nahlédnutí na OMP. 
 
Hodnotící komise ve svém závěru doporučila prodej předmětných pozemků panu Jiřímu Sedlákovi. 
 

Stanovisko OMP 

Toto stanovisko se ve svých závěrech opírá o metodickou příručku Ministerstva vnitra ČR ve věci 
nakládání s obecním majetkem: 
 
- pokud obec stanoví v záměru nějaké podmínky je povinna se jich držet. V záměru byl uveden 
konečný termín pro podávání obálek a bylo stanoveno, co má uchazeč předložit. V případě pana 
Sedláka chybělo prohlášení o vázanosti nabídkovou cenou do doby uzavření budoucí kupní smlouvy 
a souhlas s obchodními podmínkami, 
 
- dojde-li obci nabídka, která je v rozporu s vyhlášenými podmínkami, měla by být také předložena 
orgánu (zde ZM), který dle zákona o obcích rozhoduje o příslušném majetkoprávním úkonu. Pokud 
orgán vyhodnotí tuto nabídku jako pro obec výhodnější a měl by zájem s uchazečem příslušnou 
smlouvu uzavřít, měl by původní „výběrové řízení“ zrušit a před uzavřením smlouvy s tímto zájemcem 
celý proces opakovat. V opačném případě vyvstává riziko, že se ostatní zájemci mohou domáhat 
soudní ochrany z důvodu porušení předem stanovených podmínek, 
 
- oba uchazeči svým stavebním záměrem zjevně zabírají i část pozemku p. č. 293/1 k. ú. Kuřim, která 
nebyla v mapovém podkladu záměru označena jako předmět prodeje, jde o výměru cca 56 m

2
. Při 

striktní interpretaci záměru lze i tuto skutečnost považovat za rozporovatelnou. Dle názoru OMP by šlo 
takovou vadu zhojit vyhlášením záměru na tuto navíc zabranou plochu a poté uzavřít dodatek kupní 
smlouvy, kde se zvýší prodávaná výměra pozemku p. č. 293/1 k. ú. Kuřim. 
 
- s ohledem na výše uvedené a na právní jistotu zúčastněných stran doporučuje OMP, aby ZM záměr 
zrušilo (tato možnost je v záměru předvídána) a vyhlásilo jej znovu a to ve velmi obecné formě, kde 
ovšem bude reflektována cena 7.400,- Kč/m

2
, neboť trh ukázal, že taková cena je možná. Na takový 

záměr může samozřejmě reagovat kdokoliv a podat nabídku nebo připomínky. 
 
OMP připravil dvě varianty řešení situace, kdy by se schvalovala vždy dvě usnesení současně (1+2 
nebo 3+4). OMP doporučuje, aby byl původní záměr zrušen a vyhlášen znovu v obecnější rovině, 
která umožní městu volnější hodnocení nabídek bez „formálních pastí“. Minimální požadovaná cena 
pozemku by měla oscilovat kolem částky 7.400,- Kč/m

2
. 

 
Příloha – předběžný návrh budoucí kupní smlouvy 
 - obrazový návrh Čokoládoven Fikar a pana Sedláka 
 - námitka firmy Čokoládovny Fikar s.r.o. 
 - 2x zápis z jednání hodnotící komise 
 - přípis pí Jarůškové 
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Na jednání se vrátil v 19,53 hod. I. Peřina. 
 
Diskuse: 
Z. Kříž – finanční výbor podle dostupných informací přijal usnesení o doporučení stáhnout materiál 
z jednání, vyjasnit vlastnictví a zrušit usnesení č. 1088/2013. 
P. Kavka – určovací žaloba by prokázala, že vlastníkem pozemku je město. Paní Jarůšková nemá 
k pozemku žádný nabývací titul. 
O. Štarha – myslí si, že pozemek je právně čistý, a pokud je tomu jinak, musí to paní Jarůšková 
doložit. Hodnotící komise se spíše přikláněla k prodeji za nejvyšší cenu, ale na základě právních 
podkladů by bylo nejvhodnějším řešením vyhlásit záměr znovu za cenu vyšší, bez dalších podmínek 
s odkazem na předchozí záměr. 
Z. Kříž – zmiňovaná budoucí kupní smlouva je dnes neplatná? Není tam závazek města o prodeji? 
P. Kavka – smlouva je mezi městem a společností JAR.ING, ale jedná se o pozemek, který 
neexistuje. Nedohledal ani přijaté usnesení, kterým byla smlouva schválena. 
J. Brabec – tehdy šlo o to nabídnout obvod náměstí k výstavbě obchodních domů. Měla být uzavřena 
smlouva o smlouvě budoucí se závazkem vybudovat minimálně 1. patro. Myslí si, že by se měl zrušit 
záměr a vypsat záměr nový. 
I. Poledňák – úmluva byla taková, že se nejdříve pozemek pronajme, může začít stavět a zaplatí 250 
Kč/m2 dopředu a potom 250 Kč/m2 až postaví. Smlouva byla laicky sepsaná a vypovězení bylo 
problematické. V roce 2010 pravděpodobně došlo k vypovězení. Nyní ale nemůže požadovat 
vlastnictví. Navrhuje nerušit přijaté usnesení, ale záměr. Protože záměr proběhl, bude sloužit jako 
podklad do dalšího řízení. 
V. Zejda – nárokuje pozemek parc. č. 293/1, což je celé náměstí. Přiklání se, aby byl vyhlášen nový 
záměr. 
M. Kotek – navrhuje pozemek neprodávat, protože je to poslední zastavitelný pozemek ve vlastnictví 
města. Navrhuje zrušit záměr, ale nový nevyhlašovat. 
D. Holman – pozemek je vhodný k rychlému zastavění. V roce 2005-2006 se snažil s paní Jarůškovou 
jednat, jak smlouvu vypovědět a právníci si byli jistí, že uspějeme, ale proces by trval aspoň 5 let. To, 
že smlouva zanikla, byla věc dohody? Do materiálů mělo být uvedeno na základě čeho. Bylo by dobré 
zvýšit právní jistotu města. Bude vyhlášena soutěž se stejnými pravidly? 
D. Sukalovský – nebyly splněny podmínky smlouvy, takže s uplynutím podmínek smlouva zanikla. 
M. Macková – pokud vyhlásíme znovu záměr, může být podána nabídka s nižší cenou? 
D. Sukalovský – pouze s vyšší cenou. 
O. Štarha – pokud geometrický plán není zapsán na katastru, potom jako by nebyl. 
P. Kavka – parcela není známa. V budoucí kupní smlouvě je uveden pozemek neznámý. 
J. Herman – smlouva o budoucí kupní smlouvě je podepsána od města? 
P. Kavka – je podepsána. 
I. Poledňák – parcelu není možné od města vymoci. 
D. Sukalovský – navrhuje hlasovat o prodeji: 
 
Návrh usnesení: ZM schvaluje prodej částí pozemků p. č. 294 o výměře cca 150 m

2
 a p. č. 293/1 

o výměře cca 50 m
2
, vše v obci a k. ú. Kuřim, panu Jiřímu Sedlákovi, bytem 

xxxxxxxxxxxxxxxxx Blansko, za cenu 7.400 Kč/m
2
 a ukládá starostovi města 

vypracovat návrh budoucí kupní smlouvy včetně realizační kupní smlouvy 
s obchodními podmínky obsaženými v záměru a tyto smlouvy jménem obce 
podepsat. 

Hlasováno: pro 0, proti 16, zdržel se 1. 
Usnesení nebylo přijato. 
 
Návrh usnesení: ZM schvaluje záměr na prodej části pozemku p. č. 293/1 o výměře cca 60 m

2
 

v obci a k. ú. Kuřim panu Jiřímu Sedlákovi, bytem xxxxxxxxxxxx Blansko, za cenu 
7.400 Kč/m

2
 za účelem výstavby polyfunkčního domu. 

O tomto návrhu usnesení nebylo hlasováno. 
 
Návrh usnesení: ZM ruší usnesení č. 1088/2013 ze dne 25. 6. 2013, jehož předmětem bylo 

vyhlášení záměru na prodej částí pozemků p. č. 294 a p. č. 293/1, vše k. ú. Kuřim. 
O tomto návrhu usnesení nebylo hlasováno. 
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Diskuse: 
I. Poledňák – navrhuje hlasovat o zrušení záměru: 
 
Přijaté usnesení: 1146/2013 - ZM ruší záměr na prodej částí pozemků p. č. 294 a p. č. 293/1, vše 

k. ú. Kuřim, ze dne 25. 6. 2013. 
Hlasováno: pro: 17. 
 
p. Fikar – žádá, aby zadané podmínky byly specifikovány tak, aby byly proveditelné. Pozemek se 
nemůže zastavit celý, minimální odstup od sousedního pozemku jsou 2m. Podle současných zákonů 
při stavbě podloubí musí být toto v majetku stavitele. Nabízí spolupráci nad novými podmínkami 
záměru. 
P. Kavka – jde o to, že město prodává celý pozemek a záleží na stavebníkovi, jak bude stavba na 
pozemku umístěna. Námitkám pana Fikara bylo částečně vyhověno. 
D. Sukalovský – pozemek prodáme celý. 
D. Holman – prodáváme celý pozemek a majitel s investorem se dohodnou tak, aby byl naplněn 
zákon. Nyní řešme vyhlášení nového záměru, buď s nejnižší cenou, nebo s pravidly. 
P. Fikar – zastavitelná plocha byla ale dána v podmínkách. 
O. Štarha – doporučuje odkaz ke studii, aby se nepostavilo něco, co město nechce. 
I. Poledňák – nedoporučuje vázat se ke studii, je to problematické. Platí obecné podmínky, které jsou 
dány územním plánem. 
D. Holman – v ideálním případě by vše mělo být podle obecně platných pravidel. 
D. Sukalovský – navrhuje odložit projednávání do dalšího jednání zastupitelstva a zpracovat záměr 
například ve dvou variantách s podmínkami a i bez nich. 
I. Poledňák – záměr můžeme zrušit, zastupitelstvo svůj názor změnilo. 
D. Holman – nyní projednávání odložme a po přestávce se k tomu vrátíme. 
V. Zejda – v novém výběrovém řízení budou dodrženy regulativy územní studie. 
D. Sukalovský – studie byla zpracována ve variantách. Navrhuje diskusi ukončit, pokud se dají do 
konce jednání zastupitelstva podmínky záměru, potom se k projednávání vraťme. 
P. Kavka – proč zadávat podmínky do záměru, když kupující musí splňovat podmínky podle zákona. 
Naše podmínky můžeme vyprecizovat v budoucí kupní smlouvě. 
I. Poledňák – podmínky musí být jasné již při vyhlášení záměru. Nechce žádné podmínky, jen ty 
obecně platné. 
P. Kavka – nesouhlasí se složitými podmínkami. 
 
Přijaté usnesení: 1147/2013 - ZM schvaluje záměr na prodej částí pozemků p. č. 294 o výměře cca 

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

2
, vše v obci a k. ú. Kuřim, za minimální 

kupní cenu 7.400 Kč/m
2
. Nabídky musí být doručeny nejpozději dne 29. 11. 2013 

do 13 hod. 
Hlasováno: pro 12, proti 2, zdrželi se 3. 
 
 
Z jednání odešla v 20,34 hod. MUDr. R. Procházková a vzdálil se J. F. Koláček. 
 
 
 

7. Schválení úplatného nabytí pozemků pod místními komunikacemi 
do majetku města - výběrové řízení 2013 
(Příloha č. 7, 7A, předkládá Mgr. Ing. D. Sukalovský, zpracovala Ing. V. Fidrmucová) 
 
V souladu s „Pravidly pro majetkoprávní vypořádání města Kuřimi s vlastníky pozemků pod místními 
komunikacemi“ schválenými Zastupitelstvem města Kuřimi dne 7. 3. 2006 pod číslem usnesení 
1023/2006 a na základě výsledku výběrového řízení ze dne 30. 9. 2013 (výběrové řízení na výkup 
pozemků pod komunikacemi vyhlásilo ZM usn. č. 1059/2013 dne 7. 5. 2013) předkládá odbor 
majetkoprávní zastupitelstvu města ke schválení: 
 

- úplatné nabytí pozemku parc. č. 2077/3 v k. ú. Kuřim o výměře 54 m
2
 z vlastnictví Mgr. Jana 

Vituly do majetku města za cenu 177,00 Kč/m
2
 pozemku (celkem 9.558 Kč); 

- úplatné nabytí pozemku parc. č. 217/22 v k. ú. Kuřim o výměře 56 m
2
 z vlastnictví Slavomíra 

Maláska (id. 4/10), Aleny Mylbachrové (id. 18/60) a Miroslava Švaňhala (id. 18/60) do majetku 
města za cenu 180,00 Kč/m

2
 pozemku (celkem 10.080 Kč); 
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- úplatné nabytí pozemku parc. č. 248 v k. ú. Kuřim o výměře 58 m
2
 z vlastnictví Vlastimila 

Veselého do majetku města za cenu 180,00 Kč/m
2
 pozemku (celkem 10.440 Kč); 

- úplatné nabytí pozemku parc. č. 217/27 v k. ú. Kuřim o výměře 65 m
2
 z vlastnictví Libora 

Gambolise do majetku města za cenu 180,00 Kč/m
2
 pozemku (celkem 11.700 Kč); 

- úplatné nabytí pozemku parc. č. 1246/7 v k. ú. Kuřim o výměře 80 m
2
 z vlastnictví Věry 

Biskupové (id. 5/6) a Zbyňka Heřmana (id. 1/6) do majetku města za cenu 180,00 Kč/m
2
 

pozemku (celkem 14.400 Kč); 
- úplatné nabytí pozemku parc. č. 247/2 v k. ú. Kuřim o výměře 87 m

2
 z vlastnictví Věry Klodové 

do majetku města za cenu 184,00 Kč/m
2
 pozemku (celkem 16.008 Kč); 

- úplatné nabytí pozemku parc. č. 217/25 v k. ú. Kuřim o výměře 45 m
2
 a pozemku 

parc. č. 519/11 v k. ú. Kuřim o výměře 140 m
2
 z vlastnictví Věry Kvankové do majetku města 

za cenu 185,00 Kč/m
2
 pozemku (celkem 34.225 Kč); 

- úplatné nabytí pozemku parc. č. 1247/2 v k. ú. Kuřim o výměře 11 m
2
 z vlastnictví Marcely 

Kučerové do majetku města za cenu 185,97 Kč/m
2
 pozemku (celkem 2.045,67 Kč); 

- úplatné nabytí pozemku parc. č. 1246/3 v k. ú. Kuřim o výměře 51 m
2
 z vlastnictví Květoslavy 

Románkové (id. 1/2) a Aleny Řehůřkové (id. 1/2) do majetku města za cenu 185,97 Kč/m
2
 

pozemku (celkem 9.484,47 Kč); 
- úplatné nabytí pozemku parc. č. 217/19 v k. ú. Kuřim o výměře 53 m

2
 z vlastnictví SJM manželů 

Pavla a Ivany Chýlkových do majetku města za cenu 185,97 Kč/m
2
 pozemku (celkem 

9.856,41 Kč); 
- úplatné nabytí pozemku parc. č. 519/6 v k. ú. Kuřim o výměře 57 m

2
 z vlastnictví Miloše 

Sedláčka do majetku města za cenu 185,97 Kč/m
2
 pozemku (celkem 10 600,29 Kč); 

- úplatné nabytí pozemku parc. č. 2310/3 v k. ú. Kuřim o výměře 93 m
2
 a pozemku 

parc. č. 2924/4 v k. ú. Kuřim o výměře 6 m
2
 z vlastnictví Ing. Miloše Boleslava (id. 1/2) 

a Jaroslava Hýska (id. 1/2) do majetku města za cenu 185,97 Kč/m
2
 pozemku (celkem 

18.411,03 Kč). 
 

Výše jmenovaní se přihlásili do výběrového řízení a splnili požadované náležitosti nabídky pozemků 
pod místními komunikacemi (maximální cena pozemku činila 185,97 Kč/m

2
). Městu Kuřim nabídli 

k odprodeji pozemky v celkové výši 156.808,87 Kč. S přihlédnutím k objemu finančních prostředků 
(200.000,- Kč) je možno všem předloženým nabídkám vyhovět. 
 
Pozemek parc. č. 217/19 v k. ú Kuřim (vlastníci manž. Chýlkovi) je zatížený věcným břemenem 
užívání ve prospěch Františka a Hany Mühlpacherových, oba bytem Husova 308, Kuřim. Oprávnění 
z věcného břemene souhlasí s bezúplatným zrušením tohoto věcného břemene a budou také smluvní 
stranou. Vkladovým řízením bude věcné břemeno vymazáno a město tedy získá nezatížený pozemek. 
 
Příloha A – vzor kupní smlouvy 
 
Přijaté usnesení: 1148/2013 - ZM schvaluje v souladu s „Pravidly pro majetkoprávní vypořádání 

města Kuřimi s vlastníky pozemků pod místními komunikacemi“ úplatné nabytí 
pozemku parc. č. 2077/3 v k. ú. Kuřim o výměře 54 m

2
 z vlastnictví Mgr. Jana 

Vituly, bytem xxxxxxxxxxxxxx Kuřim, do majetku Města Kuřimi za celkovou cenu 
9.558 Kč. Náklady spojené s převodem nemovitosti včetně daně z převodu 
nemovitostí uhradí nabyvatel. 

 
Přijaté usnesení: 1149/2013 - ZM schvaluje v souladu s „Pravidly pro majetkoprávní vypořádání 

města Kuřimi s vlastníky pozemků pod místními komunikacemi“ úplatné nabytí 
pozemku parc. č. 217/22 v k. ú. Kuřim o výměře 56 m

2
 z vlastnictví Slavomíra 

Maláska (id. 4/10), bytem Drásov xxx, Aleny Mylbachrové (id. 18/60) bytem xxxx 
xxxxx Kuřim, a Miroslava Švaňhala (id. 18/60) bytem xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx Kuřim, 
do majetku Města Kuřimi za celkovou cenu 10.080 Kč. Náklady spojené 
s převodem nemovitosti včetně daně z převodu nemovitostí uhradí nabyvatel. 

 
Přijaté usnesení: 1150/2013 - ZM schvaluje v souladu s „Pravidly pro majetkoprávní vypořádání 

města Kuřimi s vlastníky pozemků pod místními komunikacemi“ úplatné nabytí 
pozemku parc. č. 248 v k. ú. Kuřim o výměře 58 m

2
 z vlastnictví Vlastimila 

Veselého, bytem xxxxxxxxxxxx Kuřim, do majetku Města Kuřimi za celkovou cenu 
10.440 Kč. Náklady spojené s převodem nemovitosti včetně daně z převodu 
nemovitostí uhradí nabyvatel. 
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Přijaté usnesení: 1151/2013 - ZM schvaluje v souladu s „Pravidly pro majetkoprávní vypořádání 

města Kuřimi s vlastníky pozemků pod místními komunikacemi“ úplatné nabytí 
pozemku parc. č. 217/27 v k. ú. Kuřim o výměře 65 m

2
 z vlastnictví Libora 

Gambolise, bytem xxxxxxxxxxxxxx Mostkovice, do majetku Města Kuřimi za 
celkovou cenu 11.700 Kč. Náklady spojené s převodem nemovitosti včetně daně 
z převodu nemovitostí uhradí nabyvatel. 

 
Přijaté usnesení: 1152/2013 - ZM schvaluje v souladu s „Pravidly pro majetkoprávní vypořádání 

města Kuřimi s vlastníky pozemků pod místními komunikacemi“ úplatné nabytí 
pozemku parc. č. 1246/7 v k. ú. Kuřim o výměře 80 m

2
 z vlastnictví Věry Biskupové 

(id. 5/6), bytem xxxxxxxxxxxxxxx Bystrc, a Zbyňka Heřmana (id. 1/6), bytem 
xxxxxxxxxxxxxxx Brno – Husovice, do majetku Města Kuřimi za celkovou cenu 
14.400 Kč. Náklady spojené s převodem nemovitosti včetně daně z převodu 
nemovitostí uhradí nabyvatel. 

 
Přijaté usnesení: 1153/2013 - ZM schvaluje v souladu s „Pravidly pro majetkoprávní vypořádání 

města Kuřimi s vlastníky pozemků pod místními komunikacemi“ úplatné nabytí 
pozemku parc. č. 247/2 v k. ú. Kuřim o výměře 87 m

2
 z vlastnictví Věry Klodové, 

bytem xxxxxxxxxxxxxx Kuřim, do majetku Města Kuřimi za celkovou cenu 
16.008 Kč. Náklady spojené s převodem nemovitosti včetně daně z převodu 
nemovitostí uhradí nabyvatel. 

 
Přijaté usnesení: 1154/2013 - ZM schvaluje v souladu s „Pravidly pro majetkoprávní vypořádání 

města Kuřimi s vlastníky pozemků pod místními komunikacemi“ úplatné nabytí 
pozemku parc. č. 217/25 v k. ú. Kuřim o výměře 45 m

2
 a parc. č. 519/11 v k. ú. 

Kuřim o výměře 140 m
2
 z vlastnictví Věry Kvankové, bytem xxxxxxxxxxxxxx 

Moravská Ostrava, do majetku Města Kuřimi za celkovou cenu 34.225 Kč. Náklady 
spojené s převodem nemovitosti včetně daně z převodu nemovitostí uhradí 
nabyvatel. 

 
Přijaté usnesení: 1155/2013 - ZM schvaluje v souladu s „Pravidly pro majetkoprávní vypořádání 

města Kuřimi s vlastníky pozemků pod místními komunikacemi“ úplatné nabytí 
pozemku parc. č. 1247/2 v k. ú. Kuřim o výměře 11 m

2
 z vlastnictví Marcely 

Kučerové, bytem xxxxxxxxxxxxxxxx Kuřim, do majetku Města Kuřimi za celkovou 
cenu 2.046 Kč. Náklady spojené s převodem nemovitosti včetně daně z převodu 
nemovitostí uhradí nabyvatel. 

 
Přijaté usnesení: 1156/2013 - ZM schvaluje v souladu s „Pravidly pro majetkoprávní vypořádání 

města Kuřimi s vlastníky pozemků pod místními komunikacemi“ úplatné nabytí 
pozemku parc. č. 1246/3 v k. ú. Kuřim o výměře 51 m

2
 z vlastnictví Květoslavy 

Románkové (id. ½), bytem xxxxxxxxxxxxxx Kuřim, a Aleny Řehůřkové (id. 1/2), 
bytem xxxxxxxxxxxxxxxx Kuřim, do majetku Města Kuřimi za celkovou cenu 
9.485 Kč. Náklady spojené s převodem nemovitosti včetně daně z převodu 
nemovitostí uhradí nabyvatel. 

 
Přijaté usnesení: 1157/2013 - ZM schvaluje v souladu s „Pravidly pro majetkoprávní vypořádání 

města Kuřimi s vlastníky pozemků pod místními komunikacemi“ úplatné nabytí 
pozemku parc. č. 217/19 v k. ú. Kuřim o výměře 53 m

2
 z vlastnictví manželů Pavla 

a Ivany Chýlkových, oba bytem xxxxxxxxxxxx Kuřim, do majetku Města Kuřimi za 
celkovou cenu 9.856 Kč. Náklady spojené s převodem nemovitosti včetně daně 
z převodu nemovitostí uhradí nabyvatel. Smluvními stranami budou také oprávnění 
z věcného břemene a to manželé František a Hana Mühlpacherovi, oba bytem 
xxxxxxxxxxxxx Kuřim. 

 
Přijaté usnesení: 1158/2013 - ZM schvaluje v souladu s „Pravidly pro majetkoprávní vypořádání 

města Kuřimi s vlastníky pozemků pod místními komunikacemi“ úplatné nabytí 
pozemku parc. č. 519/6 v k. ú. Kuřim o výměře 57 m

2
 z vlastnictví Miloše Sedláčka, 

bytem xxxxxxxxxxxxxxxx Kuřim, do majetku Města Kuřimi za celkovou cenu 
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10.600 Kč. Náklady spojené s převodem nemovitosti včetně daně z převodu 
nemovitostí uhradí nabyvatel. 

 
Přijaté usnesení: 1159/2013 - ZM schvaluje v souladu s „Pravidly pro majetkoprávní vypořádání 

města Kuřimi s vlastníky pozemků pod místními komunikacemi“ úplatné nabytí 
pozemku parc. č. 2310/3 v k. ú. Kuřim o výměře 93 m

2
 a parc. č. 2924/4 v k. ú. 

Kuřim o výměře 6 m
2
 z vlastnictví Ing. Miloše Boleslava (id. ½), bytem xxxxxxxxxxx 

xxxxxxxxx, Lobzy, Plzeň, a Jaroslava Hýska (id. ½), bytem xxxxxxxxxxxxxx Kuřim, 
do majetku Města Kuřimi za celkovou cenu 18.411 Kč. Náklady spojené 
s převodem nemovitosti včetně daně z převodu nemovitostí uhradí nabyvatel. 

Bylo hlasováno pro všechny usnesení společně: pro 15, nepřítomni 2. 
 
 
Z jednání se vzdálil v 20,35 Ing. P. Němec. 
 
 
 

8. Manželé Kučerovští, bytem Brno – nabídka bezúplatného převodu 
pozemků 
(Příloha č. 8, 8A, 8B, předkládá Mgr. Ing. D. Sukalovský, zpracovala Ing. V. Fidrmucová) 
 
Manželé Zdeněk a Jana Kučerovští nabídli městu Kuřim bezúplatný převod pozemku parc. 
č. 2642/838 v k. ú. Kuřim o výměře 24 m

2
. Náklady spojené s převodem pozemku ponese 

obdarovaný. 
 
Jedná se o pozemek, kterým je ukončena ulice Rychlonožkova v lokalitě Díly za sv. Janem – vizte 
příloha A. Na pozemku jsou vysázeny levandule, které jsou obsypány kamínky. Stojí na něm sloup 
veřejného osvětlení. 
Stanoviska dotčených orgánů: 
OMP a OI – souhlasí s nabytím pozemku. 
 
Příloha A – katastrální mapa 
Příloha B – návrh darovací smlouvy 
 
Diskuse: 
Z. Kříž – finanční výbor doporučuje usnesení přijmout. 
 
Přijaté usnesení: 1160/2013 - ZM schvaluje bezúplatné nabytí pozemku parc. č. 2642/838 v k. ú. 

Kuřim o výměře 24 m
2
 do vlastnictví Města Kuřimi od manželů Zdeňka 

Kučerovského, bytem xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx Brno, a Jany Kučerovské, 
bytem xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx Brno. Náklady spojené s převodem pozemku 
uhradí nabyvatel. 

Hlasováno: pro 14, nepřítomni 3. 
 
 
 

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

2
 v k. ú. 

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

2
. 

Kupní cena za pozemek vychází ze znaleckého posudku zhotoveným Ing. Janem Zámečníkem. 
Znalecký posudek je k nahlédnutí na OMP. 
Stanoviska dotčených orgánů: 
OŽP, OSVO a KS – nemá k odprodeji pozemku námitek. 
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OI – pozemek je dle platného územního plánu sídelního útvaru Kuřim součástí zastavitelné plochy 
občanského vybavení a služeb. 
OMP doporučuje odprodej pozemku s překupním právem věcným.  
 
Příloha A – žádost společnosti E.ON Distribuce, a.s. 
Příloha B – situace v katastrální mapě 
 
 
Na jednání se vrátil v 20,37 hod. J. F. Koláček a P. Němec. 
 
 
Diskuse: 
D. Sukalovský – navrhovali jsme zřízení věcného břemene. S odkazem na nový zákon - pokud prý 
nebudeme souhlasit, potom to může zkomplikovat situaci s výstavbou nových trafostanic. 
O. Štarha – souhlasí s odprodejem, ale s předkupním právem pro město Kuřim. 
D. Sukalovský – žádá jištění proti darování apod. 
Z. Kříž – finanční výbor doporučuje zřídit úplatné věcné břemeno. Počkejme na 1. judikáty a potom 
teprve prodejme. Žádá, aby byla pojistka stanovena cenou. 
J. Koláček – navrhuje do 1. 1. 2014 nespěchat. 
I. Poledňák – nic se nestane, když vyčkáme. Prodej probíhá již léta. Mohl by nastat problém v případě 
nějakého investičního záměru města, ale nesetkal se s tím. Je pro prodej, ale navrhuje dát břemeno 
do všech majetků, pokud to bude oboustranně přijatelný požadavek. 
J. Brabec – zatím se jedná o záměr, k prodeji do konce roku asi nedojde. Cena je odpovídající 
a prodej by se měl právně ošetřit. Záměr je dnes možné schválit. 
 
Přijaté usnesení: 1161/2013 - ZM schvaluje záměr na prodej pozemku parc. č. 283/2 o vým. 9 m

2
 

v k. ú. Kuřim společnosti E. ON Distribuce, a.s., se sídlem v Českých Budějovicích, 
F. A. Gerstnera 2151/6, PSČ 370 49, IČ 28085400, za cenu 18.000 Kč. Nabyvatel 
uhradí veškeré náklady spojené s převodem pozemku včetně daně z převodu 
nemovitostí. Bude zřízeno předkupní právo věcné ve prospěch města. 

Hlasováno: pro 14, zdrželi se 2, nepřítomen 1. 
 
 
 

10. Smlouvy o dotaci pro Jednotku sboru dobrovolných hasičů 
Kuřim 
(Příloha č. 10, 10A, 10B, předkládá: Mgr. Ing. D. Sukalovský, zpracoval: Mgr. R. Novák, DiS.) 
 
V letošním roce požádalo město Kuřim Jihomoravský kraj o dotaci na pořízení výstroje a výzbroje, 
opravu techniky, náhradní díly k dýchacím přístrojům a dále na pořízení navijáku na CAS T 815 4x4. 
Na základě této žádosti obdrželo město Kuřim dotaci ve výši 140.000 Kč na pořízení výstroje, 
výzbroje, opravu techniky a náhradní díly k dýchacím přístrojům a 60.000 Kč na pořízení navijáku na 
CAS T 815 4x4. 
V letošním roce byla hrazena z rozpočtu SDH oprava kanalizace u hasičské zbojnice ve výši cca 
100.000 Kč. O tuto částku je nyní potřeba rozpočet SDH navýšit, aby mohlo dojít ke spolufinancování 
dotace v uvedené výši. 
 
Příloha A: Smlouva o poskytnutí dotace z rozpočtu Jihomoravského kraje 
Příloha B: Smlouva o poskytnutí dotace z rozpočtu Jihomoravského kraje 
 
Diskuse: 
I. Poledňák – jak je možné, že šla platba z rozpočtu hasičské zbrojnice, když je to majetek města. Kdo 
opravu prováděl? Proběhlo výběrové řízení? 
D. Sukalovský – vzhledem k nepřítomnosti S. Bartoše (vedoucího odboru investičního) nemá nyní 
všechny informace. Proto zpracuje písemnou zprávu a zašle ji všem zastupitelům. 
J. Herman – postupovalo se podle směrnice města, byl proveden výběr firem a opravu prováděla firma 
s nejnižší nabídkou. K havárii došlo proto, že při pokládce kabelů došlo k přerušení kanalizace. Pohyb 
půdy způsobil neprůchodnost. Byly provedeny kamerové zkoušky a byla opravena poškozená část. 
Majetek města by se měl opravovat z majetku města a ne z rozpočtu SDH. Bylo ale slíbeno, že se 
rozpočtovým opatřením převede částka zpět do rozpočtu SDH. 
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M. Macková – v rozpočtovém opatření č. 9 ale tato částka není. 
I. Poledňák – mělo se nárokovat na společnosti, která pokládku kabelů prováděla a asi zavinila 
poškození kanalizace. Tato oprava se ale měla hradit z drobných investic. 
D. Sukalovský – výběrové řízení proběhlo v souladu se směrnicemi a všechny informace k této opravě 
zašle. 
 
 
Z jednání se vzdálil v 20,53 hod. J. Brabec a M. Kotek. 
 
 
Přijaté usnesení: 1162/2013 - ZM souhlasí s uzavřením Smlouvy o poskytnutí dotace z rozpočtu 

Jihomoravského kraje na výdaje na výstroj a výzbroj, opravu techniky, náhradní 
díly k dýchacím přístrojům pro JSDH Kuřim na rok 2013. 

 
Přijaté usnesení: 1163/2013 - ZM souhlasí s uzavřením Smlouvy o poskytnutí dotace z rozpočtu 

Jihomoravského kraje na pořízení navijáku na CAS T 815 4x4 pro JSDH Kuřim na 
rok 2013. 

Hlasováno: pro 14, nepřítomni 3. 
 
 
 

11. Obecně závazná vyhláška – místní poplatek - odpady 
(Příloha č. 11, 11A, předkládá Mgr. Ing. D. Sukalovský, zpracoval Ing. A. Varmužka) 
 
V příloze je ZM předložena formální novela OZV o místním poplatku „za odpady“. Jedinou změnou je 
rozšíření slevy ve výši 60 Kč na poplatníky narozené v roce 1943. 
 
Příloha: OZV 
 
Diskuse: 
Z. Kříž – finanční výbor doporučuje navržené usnesení schválit. 
P. Němec – navrhuje změnu čl. 4, bod 1) - sazba poplatku činí 552 Kč, podbod a) z částky 15 Kč; 
podbod b) z částky 537 Kč. Článek č. 6, odst. 6 – úleva ve výši 100 Kč. 
 
 
Na jednání se vrátil v 20,57 hod. M. Kotek a J. Brabec. 
 
 
D. Sukalovský – navrhuje hlasovat o změnách navržených P. Němcem: 
Pro: 6, zdrželo se 10, nepřítomen 1. 
 
Přijaté usnesení: 1164/2013 - ZM schvaluje obecně závaznou vyhlášku Města Kuřimi č. 2/2013, 

o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, 
využívání a odstraňování komunálních odpadů. 

Hlasováno: pro 15, zdržel se 1, nepřítomen 1. 
 
 
 

12. Žádost o prominutí části pohledávky – SK Kuřim 
(Příloha č. 12, 12A, předkládá Mgr. Ing. D. Sukalovský, zpracoval Ing. A. Varmužka) 
 
Na Město Kuřim se obrátil předseda SK Kuřim Ing. Petr Ondrášek se žádostí o prominutí části 
pohledávky, konkrétně částky 49.509 Kč z celkové výše pohledávky 130.283 Kč, za úhradu energií 
v pivnici na stadionu v Kuřimi. 
Jedná se o fakturu za energie za rok 2010, fakturované v roce 2012. Pohledávka byla dosud 
vymáhána formou upomínek, na poslední bylo klubem reagováno formou této žádosti. V žádosti se 
SK Kuřim dále zavazuje, že zbylou část pohledávky uhradí ve dvou splátkách do konce roku 2013 (po 
40.387 Kč). Faktury za následná období byly klubem uhrazeny. 
Zdůvodnění jejich požadavku je v příloze. 
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Příloha: žádost 
 
Diskuse: 
Z. Kříž – finanční výbor doporučuje pohledávku nepromíjet, ale nabídnout možnost splátkového 
kalendáře a částku doplatit do konce r. 2014. 
P. Ondrášek – jedná se o fakturu za vyúčtování spotřebovaných energií na stadionu za rok 2010. Tato 
faktura ale nebyla na straně SK Kuřim evidována. Důvodem byl nejen přechod z jednoduchého na 
podvojné účetnictví, ale i opožděné dodání této faktury (energie za rok 2010 byly fakturovány až 10. 2. 
2012). 
 
I. Peřina – chyba je na straně města? 
A. Varmužka – odečet energií proběhl pozdě. 
 
 
Z jednání se vzdálil v 21,07 hod. L. Ambrož a O. Štarha. 
 
 
P. Němec – žádá doplnit do usnesení: “za energie“ Byl by spíše pro splátkový kalendář. 
J. Brabec – kolik sportů je nyní pod SK Kuřim? Byl by řešením delší splátkový kalendář, například do 
konce r. 2015? 
P. Ondrášek – většina ztrátově hospodařících oddílů ukončila svoji činnost a nyní by na toto doplatily 
kluby, které za neuhrazenou pohledávku nemohou. Rozpočty pro sportovní kluby jsou velmi malé. 
Tato chyba je na obou stranách. Pod SK Kuřim jsou 3 sporty – házená, stolní tenis a turistika. SK 
Kuřim poskytne zázemí i těm sportovním klubům, které v budoucnu o členství případně požádají. 
Vedení klubu pracuje zdarma a ve svém volném čase. 
D. Holman – peníze SK Kuřim potřebuje. Nyní by prominutí pohledávky podpořil. 
I. Poledňák – s prominutím souhlasí. 
M. Kotek – záměr pohledávku prominout podporuje. 
J. Koláček – souhlasí s prominutím. 
I. Poledňák – předkládá finanční výbor nějaký návrh k hlasování? 
Z. Kříž – ne. Sám osobně bude také pro prominutí. 
J. Herman – jak je možné, že došlo k odpočtu energií až za 2 roky? Někdo za to nese odpovědnost. 
 
 
Na jednání se vrátil v 21,10 hod. L. Ambrož a O. Štarha. 
 
 
Přijaté usnesení: 1165/2013 - ZM schvaluje prominutí části pohledávky ve výši 49.509 Kč za 

neuhrazenou fakturu č. 1200041 za energie ze dne 10. 2. 2012 občanskému 
sdružení SK Kuřim, U Stadionu 697/2, Kuřim, IČ 44947712. 

Hlasováno: pro 14, zdrželi se 2, nepřítomen 1. 
 
 
 

13. Statut sociálního fondu města Kuřimi 
(Příloha č. 13, 13A, předkládá Mgr. Ing. D. Sukalovský, zpracovala Mgr. A. Zimmermannová) 
 
Zastupitelstvu města je předkládán ke schválení návrh nového statutu Sociálního fondu města Kuřimi. 
Tento fond slouží k zabezpečení financování výdajů na sociální, kulturní a tělovýchovné potřeby 
zaměstnanců města Kuřimi. 
Oproti nyní platnému statutu dochází k následujícím změnám: 
 

- příspěvek na kulturní, společenské a sportovní akce, léčebnou kosmetiku a nákup vitamínů 
transformován na příspěvek na kulturní a sportovní akce, a to v zařízeních města 

- položka půjčky byla zrušena 
- nově zřízen příspěvek na společné teambuildingové akce 

 
Jedinou faktickou změnou je tedy nové zařazení příspěvku na společné teambuildingové akce. 
Účelem je přispět na společné aktivity zaměstnanců po pracovní době (např. doprava na společnou 
akci, apod.). 
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Výši jednotlivých příspěvků stanovuje RM pro příslušný rok. 
 
Příspěvky pro rok 2013: 

 NÁZEV POLOŽKY (PŘÍSPĚVKU) ROK 2013 

1 
Podíl z objemu skutečně vyplacených hrubých platů zaměstnanců a 
odměn za výkon funkce uvolněných členů ZM 

  3% 

2 
Příspěvek na stravování 

45% 

3  
Příspěvek na rekreaci 

0 

4 
 
Půjčka na překlenutí tíživé finanční situace 

0 

5 
 
Půjčka na neočekávanou situaci 

0 

6 
 
Půjčka na koupi bytového zařízení 

0 

7 
 
Penzijní připojištění 

   500,- Kč 

8 
Příspěvek na kulturní, společenské a sportovní akce, v zařízení 
města 

1.100,- Kč 

 
Příloha: statut sociálního fondu města Kuřimi 
 
Diskuse: 
P. Němec – proč se statut sociálního fondu mění? 
A. Zimmermannová – pouze se aktualizuje. 
P. Němec – uvažuje se o změně odvodu ve výši 3 %? 
A. Zimmermannová – ne, neuvažuje. 
P. Němec – ptá se, zda bylo projednáváno s vedoucími odborů a odborovou organizací? 
A. Zimmermannová – s vedoucím odborové organizace ano, vedoucí odborů byli informováni 
o změnách na poradě, nevznesli žádné připomínky. 
 
Přijaté usnesení: 1166/2013 - ZM schvaluje Statut sociálního fondu města Kuřimi. 
Hlasováno: pro 15, zdržel se 1, nepřítomen 1. 
 
 
Z jednání se vzdálil v 21,26 hod. O. Štarha. 
 
 
 

15. Vyhlášení výzvy na poskytnutí dotací z programu finanční 
podpory sportovní činnosti pro rok 2014 
(Příloha č. 15-3, předkládá PaedDr. D. Holman) 
 
Podle navrženého znění Programu finanční podpory sportovní činnosti ve městě Kuřimi vyhlásí 
Zastupitelstvo města Kuřim na svém nejbližším jednání po 1. říjnu kalendářního roku (tj. 5.11.) Výzvu 
na poskytnutí dotací. O podaných žádostech má ZM rozhodnout do konce letošního roku. 
Předkládám tímto ke schválení následující harmonogram pro 1. kolo výběrového řízení. 
Harmonogram je shodný s harmonogramem, který předkládá kulturní výbor. 
 
Úterý 5. 11. 2013 vyhlášení Výzvy zastupitelstvem města. 

Bezodkladné zveřejnění Výzvy v místě obvyklých médiích (web města, FB 
města, Zlobice, kabelová televize, nástěnky, městský rozhlas) a e–mailem 
nebo poštou na žadatele z minulého roku). 
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Středa 20. 11. 2013 
do 17:00 hod. uzávěrka příjmu žádostí. 
 
Do pondělí 2. 12. 2013 projednání v příslušném výboru (zasedání sportovního výboru ZM: středa 

27. 11. 2013 v 18 hodin, malá zasedací místnost MěÚ). 
 
Úterý 10. 12. 2013 rozhodnutí ZM o přidělení dotací. 
 
Do pátku 28. 12. 2013 zveřejnění žádostí projednaných výborem sportovním a tabulky s výší 

příspěvků doporučených výborem a schválených ZM na webu města mj. 
v sekci sport. 

 
Diskuse: 
P. Němec – 2 kola výběrového řízení umožňovala i původní výzva. 
D. Holman – předložený materiál je výsledkem jednání. Chtějí eliminovat nejistotu žadatelů. 
P. Němec – pro činnost kultury bude výzva jiná a bude v platnosti předložený program? 
J. Brabec – bude provedena jednoduchá úprava ve stávajícím Programu, kdy se vynechá slovo 
„sport“. 
P. Němec – žádá Program upravit. Bude se nadále dodržovat poměr rozdělení financí mezi kulturou 
a sportem? Celková částka pro letošní rok byla 2,5 mil. Kč. Toto by mělo být uvedeno v Programu. 
J. Brabec – výši částky dnes nemusíme rozhodnout. Můžeme na příštím zasedání předložit upravený 
Program s uvedenou částkou pro sport 1,5 mil. Kč a 1 mil. Kč pro kulturu. 
D. Holman – celková částka by mohla být navýšena. Je zjevné, že došlo k nárůstu mládežnické 
členské základny ve sportovních zařízeních. Navrhuje částku zvýšit o 300 tisíc Kč. 
P. Němec – nyní by částku nenavyšoval. Pokud budou peníze potřeba, potom toto řešit. 
 
 
Starosta vyhlásil v 21,42 hod. přestávku na 10 minut. 
 
 
 

15. Zápis z jednání Výboru sportovního ZM Kuřimi 
(Příloha č. 15, 15A, předkládá PaedDr. D. Holman, zpracovala H. Koláčková) 
 
Zastupitelstvu města Kuřimi je předkládán zápis z jednání Výboru sportovního Zastupitelstva města 
Kuřimi ze dne 18. 9. 2013. 
 
Na jednání VS byla přijata tato usnesení: 
 
Přijaté usnesení: VS bere na vědomí dopis zástupců sportovních sdružení z Kuřimi - Podlesí 
adresovaný ZM ze dne 27. 08. 2013 a navrhuje společné jednání podepsaných zástupců na příštím 
jednání VS k revokaci přijatého usnesení. VS žádá signatáře dopisu o předložení argumentů, o něž 
opírají své stanovisko. 
Hlasováno: pro 8, zdržel se 1. 
 
Přijaté usnesení: 
„Program na podporu sportovní, kulturní a spolkové činnosti města Kuřimi“ rozdělit na sportovní 
činnost a na kulturní a spolkovou činnost. 
Článek 4, bod 2 

a) na plánované náklady žadatele spojené se zajištěním jeho pravidelné činnosti 
v následujícím kalendářním roce 

b) na plánované náklady žadatele na jednorázové sportovní akce 
Druhá výzva po 1. květnu,  
v případě nepřidělení finančních prostředků na náklady žadatele na mimořádné a neplánované 
jednorázové akce a dle tohoto návrhu upravit celý text „Programu“. 
Hlasováno: pro 8, proti 1. 
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Přijaté usnesení: VS doporučuje ZM na základě požadavku Ing. A. Sikory posoudit možnost zařazení 
do investičních akcí rekonstrukci rozběžiště pro skok do dálky ve sportovním areálu. 
Hlasováno: pro 9. 
 
Příloha: zápis z jednání SV dne 18. 9. 2013 
 
 
 

15. 2. Zápis z jednání Sportovního výboru ZM Kuřimi 
(Příloha č. 15-2, 15-2A, 15-2B, 15-2C, 15-2D, 15-2E, předkládá PaedDr. D. Holman, zpracovala 
H. Koláčková) 
 
Zastupitelstvu města Kuřimi je předkládán zápis z jednání Výboru sportovního Zastupitelstva města 
Kuřimi ze dne 30. 10. 2013. 
 
Na jednání VS byla přijata tato usnesení: 
 
1/13 
Přijaté usnesení: VS doporučuje ZM rozdělit stávající „Program finanční podpory kulturní, 

sportovní a spolkové činnosti města Kuřim“ na sportovní činnost a na kulturní a 
spolkovou činnost a doporučuje schválit nový „Program finanční podpory 
sportovní činnosti ve městě Kuřimi“ v navrženém znění. 

 
2/13 
Přijaté usnesení: VS doporučuje RM pořízení požadovaného vybavení do majetku města a správy 

sportovního areálu vzhledem k víceúčelovému použití pro různé sporty 
provozované ve sportovním areálu. 

 
3/13 
Přijaté usnesení: VS doporučuje ZM schválit uzavření Smlouvy o poskytnutí dotace z Programu 

finanční podpory kulturní, sportovní a spolkové činnosti města Kuřimi z oblasti 
sportu, pro Plavecký klub Kuřim o.s. na sportovní a technický materiál pro 
reprezentující závodní družstvo ve výši 11.500,- Kč a pro SK Kuřim, oddíl 
házené, na sportovní a technický materiál pro nově vzniklé družstvo dívek, 
kategorie  přípravky ve výši 22.600,- Kč. 

 
4/13 
Přijaté usnesení: VS doporučuje ZM výstavbu hřiště s umělým povrchem na Podlesí ve variantě 

40x20m hrací plochy. 
 
5/13 
Přijaté usnesení: VS, na základě písemných stanovisek výborů SK Kuřim a FC Kuřim,  stvrzuje 

přijaté usnesení na jednání VS dne 14. 8. 2013 (Výbor sportovní ZM 
doporučuje cílový stav rekonstrukce Sportovního areálu Kuřim ve variantě B) 

 
6/13 
Přijaté usnesení: VS doporučuje ZM navýšení částky na dotace z důvodu nárůstů mládežnické 

členské základny ve sportovních organizacích. 
 
 
Diskuse: 
J. Herman – dle čl. 6, odst. 3 Programu finanční podpory sportovní činnosti je uveden termín 
informování žadatele o získání dotace do 3 dnů. Termín je šibeniční. Navrhuje spíše do 7 pracovních 
dnů. 
D. Holman – žadatelé jsou informováni e-mailem, stihnout se to dá. 
 
Přijaté usnesení: 1167/2013 - ZM schvaluje uzavření smluv o poskytnutí dotací z Programu finanční 

podpory kulturní, sportovní a spolkové činnosti města Kuřimi z oblasti sportovní 
činnosti, v rámci výzvy roku 2013 v bodech a částkách podle přílohy. 

Hlasováno: pro 16, nepřítomen 1. 
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Přijaté usnesení: 1168/2013 - ZM schvaluje Program finanční podpory sportovní činnosti ve městě 

Kuřimi. 
Hlasováno: pro: 15, zdržel se 1, nepřítomen 1. 
 
Přijaté usnesení: 1169/2013 - ZM vyhlašuje Výzvu na poskytnutí dotací z Programu na podporu 

sportovní činnosti ve městě Kuřimi pro rok 2014 s termínem uzávěrky příjmu 
žádostí pro 1. výběrové řízení ve středu 20. 11. 2013 včetně, a schvaluje 
harmonogram projednání a zveřejnění dle zápisu. 

Hlasováno: pro 16, nepřítomen 1. 
 
Přijaté usnesení: 1170/2013 - ZM schvaluje vyčlenění částky 1.680.000 Kč pro financování 

Programu na podporu sportovní činnosti ve městě Kuřimi pro rok 2014. 
 
Přijaté usnesení: 1171/2013 - ZM schvaluje vyčlenění částky 1.120.000 Kč pro financování 

Programu na podporu kulturní a spolkové činnosti ve městě Kuřimi pro rok 2014. 
Bylo hlasováno pro obě usnesení společně: pro 16, nepřítomen 1. 
 
Diskuse: 
I. Poledňák – zápis z jednání sportovního výboru navrhuje vzít pouze na vědomí. 
D. Sukalovský – nad umístěním tribuny se stále jedná. 
V. Zejda – měly by se zohlednit zájmy všech. 
 
Přijaté usnesení: 1172/2013 - ZM bere na vědomí závěry z jednání sportovního výboru ze dne 

18. 9. 2013 a 30. 10. 2013. 
Hlasováno: pro 16, nepřítomen 1. 
 
D. Sukalovský – nyní navrhuje hlasovat o prodloužení jednání zastupitelstva do 23 hod. 
Hlasováno: pro 9, proti 6, zdržel se 1, nepřítomen 1. 
 
 
Z jednání odešel v 22,05 hod. I. Peřina a RNDr. Poledňák. 
 
 
 

14. Jednání Výboru pro kulturu a spolkový život ZM Kuřimi 
(Příloha č. 14, 14A, 14B, předkládá Mgr. L. Ambrož, zpracovala P. Glosová) 
 
Výbor pro kulturu a spolkový život ZM Kuřimi se sešel ke svému jednání dne 16. 9. 2013. 
Projednána byla tato témata: 
1. Udílení kulturních cen města Kuřimi „KuKuČ 2013“ - nominace 
2. Projednání žádostí o poskytnutí dotací z Programu finanční podpory kulturní, spolkové a sportovní 
činnosti města Kuřimi pro rok 2013 – oblast kulturní 
3. KuřiMaTa – žádost o doporučení, jak postupovat v případě podání žádostí o finanční podporu 
4. Různé 
 
Ad 2) Výbor pro kulturu a spolkový život ZM Kuřimi posuzoval podané žádosti o dotace z „Programu 
finanční podpory kulturní, sportovní a spolkové činnosti města Kuřimi“ z oblasti kulturní a spolkové 
činnosti. Po projednání jednotlivých žádostí navrhl udělení dotací ve výši 30.000 Kč. 
 
Ad 3) Byla projednána žádost mateřského a rodinného centra KuřiMaTa o doporučení, jak postupovat 
v případě podání žádostí o finanční podporu. Kulturní výbor se shodl a přijal následující usnesení: 
 
Přijaté usnesení: Výbor pro kulturu a spolkový život ZM Kuřimi doporučuje ZM schválit 

uzavření smlouvy o poskytnutí dotace do 152.670 Kč (částka schválená na rok 
2013) na pronájem prostor pro Mateřské a rodinné centrum KuřiMaTa, o.s., 
IČ 22687467. 

 
Příloha: zápis z jednání Výboru pro kulturu a spolkový život ZM Kuřimi 
 přehled žadatelů z PFP 2013 



 28 

 
Přijaté usnesení: 1173/2013 - ZM bere na vědomí zápis z jednání Výboru pro kulturu a spolkový 

život ZM Kuřimi ze dne 16. 9. 2013. 
Hlasováno: pro 14, nepřítomni 3. 
 
Přijaté usnesení: 1174/2013 - ZM schvaluje uzavření smluv o poskytnutí dotací z Programu finanční 

podpory kulturní, sportovní a spolkové činnosti města Kuřimi z oblasti kulturní 
a spolkové činnosti, v rámci výzvy roku 2013 v bodech a částkách podle přílohy. 

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

14.1. Vyhlášení výzvy na poskytnutí dotací z Programu finanční 
podpory kulturní, sportovní a spolkové činnosti pro rok 2014 
(Příloha č. 14, 14C, 14D, předkládá Mgr. L. Ambrož, zpracovala P. Glosová) 
 
Podle platného znění statutu Programu finanční podpory kulturní, sportovní a spolkové činnosti města 
Kuřimi vyhlásí Zastupitelstvo města Kuřim na svém nejbližším jednání po 1. říjnu kalendářního roku (tj. 
5.11.) Výzvu na poskytnutí dotací na podporu kulturní, sportovní a spolkové činnosti (dále jen Výzvy). 
O podaných žádostech má ZM rozhodnout do konce letošního roku. 
Výbor pro kulturu a spolkový život ZM Kuřimi předkládá ke schválení následující harmonogram: 
 
Úterý 5. 11. 2013 vyhlášení Výzvy zastupitelstvem města. 

Bezodkladné zveřejnění Výzvy v místě obvyklých médiích (web města, FB 
města, Zlobice, kabelová televize, nástěnky, městský rozhlas) a e–mailem 
nebo poštou na žadatele z minulého roku). 

 
Středa 20. 11. 2013 
do 17:00 hod. uzávěrka příjmu žádostí. 
 
Do pondělí 2. 12. 2013 projednání v příslušných výborech (zasedání kulturního výboru ZM: středa 

27. 11. 2013 v 18 hodin, velká zasedací místnost MěÚ). 
 
Úterý 10. 12. 2013 rozhodnutí ZM o přidělení dotací. 
 
Do pátku 28. 12. 2013 zveřejnění žádostí projednaných kulturním výborem a tabulky s výší 

příspěvků doporučených výborem a schválených ZM na webu města mj. 
v sekci kultura. 

 
Příloha: výzva 
 formulář žádosti - kultura 
 
 
Z jednání odešla Ing. M. Macková. 
 
 
Diskuse: 
J. Brabec – program bude upraven pro kulturu a spolkovou činnost. 
 
Přijaté usnesení: 1175/2013 - ZM schvaluje Program finanční podpory kulturní a spolkové činnosti 

ve městě Kuřimi se změnami. 
 
Přijaté usnesení: 1176/2013 - ZM vyhlašuje Výzvu na poskytnutí dotací z Programu na podporu 

kulturní a spolkové činnosti města Kuřimi pro rok 2014 s termínem uzávěrky příjmu 
žádostí ve středu 20. 11. 2013 včetně, a schvaluje harmonogram projednání 
a zveřejnění dle zápisu. 

Bylo hlasováno pro obě usnesení současně: pro 13, nepřítomni 4. 
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16. Výsledky hospodaření ke dni 30. 9. 2013 
(Příloha č. 16, 16A, předkládá Mgr. Ing. D. Sukalovský, zpracoval Ing. A. Varmužka) 
 
Příjmy města po konsolidaci ke dni 30. 9. 2013 činily 157.305.297,18 Kč, výdaje města po konsolidaci 
činily 118.425.998,13 Kč. Hospodářský výsledek k tomuto datu tedy činí nezaokrouhleně 
+ 38.879.299,05 Kč. 
 
Hospodaření s rozpočtovými prostředky probíhá dle schváleného a následně upraveného rozpočtu 
a je za 3. čtvrtletí roku 2013 vzhledem k rozpočtu města v konsolidovaném stavu, s příjmy 
převyšujícími výdaje. 
 
Příjmy: 
Příjmová stránka rozpočtu je plněna z 80 %. Daňové příjmy se plní ve srovnání s rokem 2012 
kolísavě, výběr je vyšší cca o 9 mil. Kč (o 13 %), což je způsobeno především změnou zákona 
o rozpočtových pravidlech, rozpočtovaný růst je 15 mil. Kč. 
 
Výdaje: 
Výdajová stránka rozpočtu je plněna z 51 % a je ovlivněna čerpáním především u „investičních akcí“, 
které je na úrovni 24 % (nesouvisí s rozestavěností akcí), provozní výdaje jsou čerpány ze 69 %, vizte 
podrobnější rozbory dle ORG. 
 
Příloha: rozbor hospodaření ke dni 30. 9. 2013 
 
Diskuse: 
Z. Kříž – finanční výbor projednal výsledky hospodaření a doporučuje možnou konsolidaci obou úvěrů 
v roce 2014. 
 
Přijaté usnesení: 1177/2013 - ZM bere na vědomí výsledky hospodaření města ke dni 30. 9. 2013, 

s přebytkem hospodaření ve výši 38.879.299,05 Kč. 
Hlasováno: pro 13, nepřítomni 4. 
 
 
 

17. Plán jednání RM a ZM v roce 2014 
(Příloha č. 17, 17A, předkládá Ing. D. Sukalovský, zpracovala Mgr. A. Zimmermannová) 
 
ZM je předložen k informaci, příp. k doplnění, plán jednání ZM a RM na rok 2014. 
 
Příloha: Plán jednání ZM a RM v roce 2014. 
 
 
 

19. Correct okna s.r.o. – soudní smír 
(Příloha č. 19, 19A, předkládá Mgr. Ing. D. Sukalovský, zpracoval Mgr. P. Kavka) 
 
Společnost Correct okna s.r.o., se sídlem Přadlácká 40/2, Brno, IČ 25581058, byla na základě 
smlouvy o dílo č. 2011/D/0015 ze dne 13. 6. 2011 ve znění dodatků zhotovitelem díla – Zateplení ZŠ 
Jungmannova. Celková cena díla byla dohodnuta na částku 9.999.524,66 Kč. 
 
Dne 27. 11. 2012 vydal Krajský soud v Brně usnesení, v němž mimo jiné prohlásil, že dlužník Correct 
okna s.r.o., se sídlem Přadlácká 40/2, Brno, IČ 25581058, je v úpadku a na majetek dlužníka se 
prohlašuje konkurs. Insolvenčním správcem byl jmenován Mgr. Radovan Indra a přezkumné jednání 
bylo nařízeno na den 19. 2. 2013. Město Kuřim přihlásilo dne 11. 12. 2012 svou pohledávku ve výši 
4.700.706,30 Kč, která je smluvní pokutou za nenastoupení k odstranění reklamovaných vad. 
Původní výše pohledávky byla 4.890.000,- Kč. Jednostranným započtením proti pozastávce 
provedeným městem 25. 7. 2012 však byla snížena, a to až na přihlášenou výši.  
 
Insolvenční správce tuto pohledávku popřel v plné výši. Situace kolem přihlášené pohledávky se 
projednávala na zastupitelstvu města dne 27. 3. 2013 a výsledkem bylo usnesení č. 1046/2013: 
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„ZM souhlasí s dalším vymáháním pohledávky (smluvní pokuty) ve výši 4.700.706,30 Kč přihlášené 
do insolvenčního řízení vedeném se společností Correct okna s.r.o., se sídlem Přadlácká 40/2, Brno, 
IČ 25581058.“ 
 
OMP podal již 20. 3. 2013 z opatrnosti žalobu na určení pravosti a výše pohledávky, neboť 
zastupitelstvo zasedalo až po lhůtě určené zákonem k podání žaloby. Přijaté usnesení tak potvrdilo 
předchozí postup. Jednání ve věci je nařízeno na 13. 12. 2013. 
 
V mezičase jednal právní zástupce města Mgr. Vovesná s insolvenčním správcem, který deklaroval 
ochotu uznat částečně naši pohledávku a to ve výši skutečně způsobené škody, která bude vyčíslena 
alespoň ve formě odborného posouzení. Tento materiál vypracoval Ateliér WIK s.r.o., se sídlem 
Rosického nám. 6, Brno, IČ:60699981, a došel k závěru, že odstranění způsobených vad přijde město 
v budoucnu na částku 450.790,- Kč včetně DPH. Výši této škody insolvenční správce dne 30. 10. 
2013 akceptoval a je ochoten formou soudního smíru uznat naši přihlášenou pohledávku v této výši. 
 
Vyjádření Mgr. Vovesné: 
„Musím vás upozornit na ustanovení § 178 insolvenčního zákona, dle kterého, je-li pohledávka věřitele 
zjištěna v rozsahu menším než 50% z původně přihlášené částky, nepřihlíží se v rámci vypořádání ani 
k této zbývající části. Vzhledem k tomu, že dle sdělení insolvenčního správce zjištěný majetek 
dlužníka činí cca 1milion a závazky 50 milionů, dostane se věřitelům přibližně 1% jejich pohledávek, 
jde tedy jen o formální vypořádání.“ 
 
Vyjádření Mgr. Vovesné OMP upřesňuje v tom smyslu, že pohledávka bude uzavřením soudního 
smíru zjištěna v rozsahu menším než 50%, z čehož plyne, že město fakticky nebude z prodeje 
majetkové podstaty dlužníka uspokojeno. V § 178 ins. zákona je navíc ještě uvedeno, že „věřiteli, 
který takovou pohledávku přihlásil, může insolvenční soud na návrh insolvenčního správce uložit, aby 
ve prospěch majetkové podstaty zaplatil částku, kterou určí se zřetelem ke všem okolnostem 
přihlášení a přezkoumání pohledávky, nejvýše však částku, o kterou přihlášená pohledávka převýšila 
rozsah, ve kterém byla zjištěna; jde o incidenční spor“. Skutečnost, že insolvenční správce toto své 
právo nevyužije, by však měla být zakotvena v soudním smíru. 
 
Možnosti dalšího postupu: 
a) uzavřít soudní smír – město bude sice držitelem fakticky nedobytné pohledávky, ale otevře cestu 
k získání doplatku dotace, neboť SFŽP se vyjádřil v tom smyslu, že uzavření soudního smíru je pro 
něj akceptovatelné řešení. Tento smír musí podle obč. soudního řádu schválit soud, neschválí jej, je-li 
v rozporu s právními předpisy. Soudní smír je procesní forma dohody, kterou se ukončuje řízení. 
b) pokračovat v soudním řízení a nechat autoritativně soud rozhodnout – nejistota v přiznané výši, 
v době rozhodnutí, možná protiakce insolvenčního správce v případě, že soud přizná pohledávku 
v nižší výši než 50% přihlášené částky, patrně zánik možnosti získat zbytek dotace. 
 
OMP i s ohledem na dříve započtenou smluvní pokutu ve výši 2.250.000,- Kč za prodlení s termínem 
předání dokončeného díla a započtenou pozastávku ve výši cca 190.000,- Kč doporučuje variantu a). 
 
OF – doporučuje uzavření soudního smíru. 
 
Příloha – odborný posudek 
 
Diskuse: 
P. Kavka – vzhledem k tomu, že spor není uzavřen, není dořešeno ani uznání dotace. 
D. Sukalovský – pokud spor neuzavřeme, potom o dotaci přijdeme. Byl by pro uzavření dohody 
o narovnání. 
P. Němec – máme písemné stanovisko Státního fondu životního prostředí? 
D. Sukalovský – bohužel nemáme. Jejich vyjádření máme pouze formou e-mailu. 
 
Přijaté usnesení: 1178/2013 - ZM schvaluje uzavření dohody o narovnání s Mgr. Radovanem 

Indrou, Čechyňská 16, Brno, IČ 71331654 (insolvenční správce dlužníka Correct 
okna s.r.o., se sídlem Přadlácká 40/2, Brno, IČ 25581058), jehož předmětem je 
uznání pohledávky města ve výši 450.790 Kč. 

Hlasováno: pro 13, nepřítomni 4. 
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19.1. Hýsek, Boleslav – nákup pozemku 
(Příloha č. 19, 19B, 19C, předkládá Mgr. Ing. D. Sukalovský, zpracoval Mgr. P. Kavka) 
 
Pan Ing. Miloš Boleslav, bytem xxxxxxxxxxxxxxxx Lobzy, 326 00 Plzeň, a Jaroslav Hýsek, bytem 
xxxxxxxxxxxxxxxx 664 34 Kuřim, jsou spoluvlastníky (každý id. ½) pozemku p. č. 4541, orná půda, 
o výměře 1288 m

2
, k. ú. Kuřim. Jedná se o pozemek v lokalitě nad Díly za Sv. Jánem. Způsob 

ochrany – zemědělský půdní fond, nemovitá kulturní památka, menší chráněné území. Spoluvlastníci 
ústně deklarovali ochotu pozemek městu prodat a to za cenu 200,- Kč/m

2
. 

 
Pozemek leží mimo současné zastavěné území města Kuřimi, avšak v jeho blízkosti. V současné 
době slouží pozemek k zemědělským účelům. Dle změny územního plánu č. 12 z 04/2012 se 
pozemek nachází v územní rezervě pro bydlení v rodinných domech. Dle znaleckého posudku Ing. 
Jiřího Tauše (k nahlédnutí na OMP) může být cena obvyklá až 450,- Kč/m

2
.  

 
OMP považuje tento pozemek svou polohou za strategický, který může městu v budoucnu posloužit 
jako možná kompenzace k majetkoprávním úkonům prováděným v této lokalitě. S ohledem na 
příznivou nabídkovou cenu doporučujeme, aby město uhradilo i náklady spojené s převodem, tj. 
poplatky a daň z převodu nemovitostí. V případě, že ZM rozhodne o nabytí pozemku, žádáme přijmout 
i rozpočtové opatření ve výši 269.000 Kč na nákup tohoto pozemku. 
 
Příloha – návrh kupní smlouvy 
 - katastrální mapa 
 
Diskuse: 
O. Štarha – odkup pozemku schvaluje. 
 
Přijaté usnesení: 1179/2013 - ZM schvaluje úplatné nabytí pozemku p. č. 4541, k. ú. Kuřim, 

o výměře 1288 m
2
 ze spoluvlastnictví Ing. Miloše Boleslava, bytem xxxxxxxxxxxxx 

xxxxxxxxxxx Plzeň – Lobzy, a Jaroslava Hýska, bytem xxxxxxxxxx Kuřim, do 
majetku města za cenu 257.600 Kč. Náklady spojené s převodem včetně daně 
z převodu nemovitostí uhradí město. 

Hlasováno: pro 13, nepřítomni 4. 
 
 
 

20. E.ON Distribuce, a.s. – žádost o odprodej pozemku pod budoucí 
trafostanicí 
(Příloha č. 20, 20A, 20B, předkládá Mgr. Ing. D. Sukalovský, zpracovala Ing. V. Fidrmucová) 
 
E.ON Distribuce, a.s. požádala město Kuřim o odprodej části pozemku parc. č. 2208/1 o vým. cca 
17 m

2
 v k. ú. Kuřim (dále jen „pozemek“), který je ve vlastnictví města. 

Na pozemku se nachází stávající sloupcová trafostanice. Tato trafostanice má být nahrazená novou 
kioskovou trafostanicí – viz příloha A, B. 
Společnost E.ON Distribuce, a.s. nabízí za pozemek částku ve výši 2.000 Kč/m

2
. 

Kupní cena za pozemek vychází ze znaleckého posudku zhotoveným Ing. Janem Zámečníkem. 
Znalecký posudek je k nahlédnutí na OMP. 
 
E.ON Distribuce, a.s. požádala o odkup pozemku před započetím stavby neboť s účinností od 
1.1.2014 zavádí nový občanský zákoník č. 89/2012 do oblasti nemovitostí novou zásadu "superficies 
solo cedit", která v překladu znamená, že povrch ustupuje půdě a budova se stává součástí pozemku. 
Vzhledem k této nové zásadě bude tak nutné vzájemně upravit a vypořádat vztah mezi stavbou kiosku 
a pozemkem ještě před samotnou výstavbou tak, aby byla zachována tato zásada a dodrženo 
jednotné vlastnické právo vlastníka pozemku a s ním srostlé budovy. Od 1. 1. 2014 nebude možná 
výstavba budovy na cizím pozemku tak, aby tato se následně mohla stát předmětem vlastnictví 
stavitele, ale automaticky by se nová budova na cizím pozemku dostala do vlastnictví vlastníka 
pozemku a tento by se ne vlastní vinou dostal do režimu bezdůvodného obohacení. Abychom předešli 
problémům pramenícím ze změny pojetí nemovitosti dané novým občanským zákoníkem, je nutné 
změnit pravidla uzavírání smluv, a to tak, aby vztah k pozemku, na němž bude postavena trafostanice 
byl vyřešen ještě před samotnou výstavbou. Navrhujeme proto uzavřít budoucí kupní smlouvu, která 
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upraví prozatímní vztahy po dobu řízení u stavebního úřadu do okamžiku vydání pravomocného 
územního rozhodnutí, kdy již bude zřejmé a nepochybné, že k výstavbě trafostanice dojde a budou 
vyřešeny všechny sporné skutečnosti v rámci územního řízení. 
 
OMP doporučuje odprodej pozemku s překupním právem věcným.  
 
Příloha A – žádost společnosti E.ON Distribuce, a.s. 
Příloha B – situace v katastrální mapě 
 
Diskuse: 
O. Štarha – žádá sladit obě přijatá usnesení pro společnost E.ON. 
 
Přijaté usnesení: 1180/2013 - ZM schvaluje záměr na prodej části pozemku parc. č. 2208/1 o vým. 

cca 17 m
2
 v k. ú. Kuřim společnosti E.ON Distribuce, a.s., se sídlem v Českých 

Budějovicích, F. A. Gerstnera 2151/6, PSČ 370 49, IČ 28085400, za cenu 2.000 
Kč/m

2
.
 
Nabyvatel uhradí veškeré náklady spojené s převodem pozemku včetně 

daně z převodu nemovitostí. Bude zřízeno předkupní právo věcné ve prospěch 
města. 

Hlasováno: pro 11, zdrželi se 2, nepřítomni 4. 
 
 
 

21. Zápis z finančního výboru 
(Příloha č. 21, 21A, předkládá Z. Kříž, zpracoval Ing. A. Varmužka) 
 
ZM je v příloze předkládán zápis ze zasedání finančního výboru ze dne 31. 10. 2013. 
 
Příloha: zápis 
 
Přijaté usnesení: 1181/2013 - ZM bere na vědomí zápis ze zasedání finančního výboru ze dne 

31. 10. 2013. 
Hlasováno: pro 13, nepřítomni 4. 
 
 
 

22. Rozpočtové opatření č. 9 
(Příloha č. 22, 22A, 22B, předkládá Mgr. Ing. D. Sukalovský, zpracoval Ing. A. Varmužka) 
 
V příloze je předkládán návrh rozpočtového opatření. 
 
Příloha: návrh rozpočtového patření 
 důvodová zpráva 
 
Diskuse: 
D. Sukalovský – do rozpočtového opatření žádá doplnit částku 100.000 Kč pro SDH. 
A. Varmužka – doplněny dále budou 2 přijaté dotace pro SDH a poskytnutá dotace pro Kuřimata. 
 
Přijaté usnesení: 1182/2013 - ZM schvaluje rozpočtové opatření č. 9 k rozpočtu města na rok 2013, 

dle zápisu se změnami. 
Hlasováno: pro 13, nepřítomni 4. 
 
 
 

23. Různé 
 
D. Sukalovský – město Blansko přijalo na své zasedání Obecně závaznou vyhlášku o zákazu 
provozování loterií a jiných podobných her na území města Blanska. 
D. Holman – byl iniciátorem zákazu venkovní reklamy ve městě. Zatím neúspěšným. 
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J. Herman – žádá revizi smlouvy na údržbu veřejného osvětlení. Není možné, aby 3 dny nefungovalo 
osvětlení ulic Podhoří, Brněnská a část ul. Tyršova. 
D. Sukalovský – opravu urgoval telefonicky, přesto oprava neproběhla. 
D. Holman – pokud je ve smlouvě uvedeno, že se zavazují do 48 hodin závadu opravit, potom je na 
zvážení udělení sankce. 
 
 
M. Kotek – v jaké fázi je projednávání vypouštění odpadních vod z Wellness do Kuřimky? 
O. Štarha – zatím jsme se nedohodli. 
 
 
M. Kotek – ze střechy školy Komenského prý odletěly silným větrem nějaké plechy. Žádá stav střechy 
zkontrolovat. 
D. Sukalovský – o ničem takovém neví, zjistí to. 
 
 
V. Zejda – žádá předložit na dalším jednání ZM konečný plán investic. 
 
 
P. Němec – jak pokračuje projekt kotelny v ul. Popkova? 
O. Štarha – byl podán projekt pro stavební povolení. Bohužel vysoutěžili jsme nejnižší cenu a byly 
problémy. 
P. Němec – na dalším jednání žádá předvést projekt. 
 
 
P. Němec – do jednání dopravní komise byl předložen požadavek na řešení dopravní situace u ZŠ 
Komenského? 
O. Štarha – projekt je zadán a je v rozpracovanosti, probíhají kontrolní jednání a do cca 1 měsíce 
bude projekt hotov. 
 
 
D. Sukalovský – zve všechny občany města na další ročník „Kuřimský svátek vína“, který se koná 
v sobotu 16. 11. 2013 na nám. 1. května od 10 hodin. 
 
 
 
Další zasedání ZM se uskuteční 10. prosince 2013 v 17 hod. v zasedací místnosti MěÚ Kuřim. 
 
 
Člen návrhové komise J. Brabec přednesl schválená usnesení. 
 
 
Starosta ukončil jednání v 22,46 hodin. 
 
 
 
 
 
Mgr. Ing. Drago Sukalovský 
starosta města 
 
 
 
 

Ověřovatelé zápisu: 

 
 
Zdeněk Kříž           Ing. Rostislav Hanák 
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V Kuřimi dne 5. 11. 2013 
 
 
Zapsala: Petra Glosová 
 
 
Přílohy: 
Usnesení 2x 
Pozvánka 1x 
Usnesení návrhové komise 2x 
Prezenční listina 
Výsledky veřejného hlasování 
 
 
Materiály: 
1, 1A    Plnění usnesení Zastupitelstva města Kuřimi ke dni 25. 10. 2013 
2, 2A, 2B, 2C  Žádost o dotaci – Mateřské a rodinné centrum KuřiMaTa 

Žádost o dotaci – Bohuslav Bednář 
3, 3A, 3B, 3C  Tomáš Kyanka, xxxxxxxxxxx, Kuřim – žádost o odprodej části zastavěného 

pozemku 
4, 4A, 4B, 4C  Josef Jindra, xxxxxxxxxxxxx, Kuřim – žádost o odprodej části pozemku – 

garáže v lomu za tratí 
5, 5A – 5E   Prodej bytové jednotky č. 868/3 

Záměr na prodej bytové jednotky č. 1123/6 
Záměr na prodej nebytového prostoru č. 828/8 

6, 6A – 6H   Ing. Milan Pangrác - prodej pozemku p. č. 434/2 v k. ú. Kuřim 
Prodej pozemků na nám. 1. května v Kuřimi 

7, 7A  Schválení úplatného nabytí pozemků pod místními komunikacemi do 
majetku města - výběrové řízení 2013 

8, 8A, 8B   Manželé Kučerovští, bytem Brno – nabídka bezúplatného převodu pozemků 
9, 9A, 9B   E. ON Distribuce, a.s. – žádost o odprodej pozemku pod trafostanicí 
10, 10A, 10B  Smlouvy o dotaci pro Jednotku sboru dobrovolných hasičů Kuřim 
11, 11A   Obecně závazná vyhláška – místní poplatek – odpady 
12, 12A   Žádost o prominutí části pohledávky – SK Kuřim 
13, 13A   Statut sociálního fondu města Kuřimi 
1414A – 14D  Jednání Výboru pro kulturu a spolkový život ZM Kuřimi 

Vyhlášení výzvy na poskytnutí dotací z Programu finanční podpory kulturní, 
sportovní a spolkové činnosti pro rok 2014 

15, 15A – 15E  Zápis z jednání Výboru sportovního ZM Kuřimi 
Vyhlášení výzvy na poskytnutí dotací z programu finanční podpory sportovní 
činnosti pro rok 2014 

16, 16A   Výsledky hospodaření ke dni 30. 9. 2013 
17, 17A   Plán jednání RM a ZM v roce 2014 
18, 18A   Kuřimská vodárenská – založení s.r.o. 
    Informace k ekonomice provozování vodovodů a kanalizací v městě Kuřimi 
19, 19A – 19C  Correct okna s.r.o. – soudní smír 

Hýsek, Boleslav – nákup pozemku 
20, 20A, 20B  E. ON Distribuce, a.s. – žádost o odprodej pozemku pod budoucí trafostanicí 
21, 21A   Zápis z finančního výboru 
22, 22A, 22B  Rozpočtové opatření č. 9 
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Výsledky veřejného hlasování na zasedání Zastupitelstva města Kuřimi 5. 11. 2013 
 

1135/2013 - ZM schvaluje jako členy návrhové komise Mgr. Michaelu Kalinovou a Jiřího Brabce. 

 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 

 
1136/2013 - ZM schvaluje jako ověřovatele zápisu z jednání ZM Ing. Rostislava Hanáka a Zdeňka Kříže. 

 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 

 
1137/2013 - ZM schvaluje program jednání se změnami. 

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

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

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

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

  
1138/2013 - ZM schvaluje uzavření smlouvy na poskytnutí dotace ve výši 120.000 Kč z rozpočtu města Kuřimi pro Mateřské a rodinné centrum KuřiMaTa, o.s., Metelkova 1494/7, 664 34 Kuřim, IČ 22687467, na úhradu 
nájemného za prostory na ul. Farského v r. 2014. 

 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 

 
1139/2013 - ZM schvaluje pořízení 40 ks stanových podsad do limitu 110.000 Kč. 

 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 

 
1140/2013 - ZM bere na vědomí stav plnění usnesení ke dni 25. 10. 2013. 

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

Pro / / / / / / / / / / / / / / / / / 17 

Proti - - - - - - - - - - - - - - - - - 0 

Zdrž - - - - - - - - - - - - - - - - - 0 

 
1141/2013 - ZM schvaluje záměr na prodej části pozemku parc. č. 264/4 v k. ú. Kuřim, GP č. 2828-100/2012 nově označený jako parc. č. 264/5 o vým. 2 m

2
 panu Tomáši Kyankovi, bytem Kuřim, za cenu 1.000 Kč/m

2
, s 

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

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

Pro / / / / / / / / / / / / / / / / / 17 

Proti - - - - - - - - - - - - - - - - - 0 

Zdrž - - - - - - - - - - - - - - - - - 0 

 
1142/2013 - ZM schvaluje záměr na prodej části pozemku parc. č. 3458 v k. ú. Kuřim, GP č. 857-3071/94 nově označený jako parc. č. 4403 v k. ú. Kuřim o výměře 19 m

2
 Josefu Jindrovi, bytem Kuřim, za cenu 650 Kč/m

2
 s 

podmínkou úhrady veškerých nákladů spojených s převodem pozemku. 

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

Pro / / / / / / / / / / / / / / / / / 17 

Proti - - - - - - - - - - - - - - - - - 0 

Zdrž - - - - - - - - - - - - - - - - - 0 
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1143/2013 - ZM schvaluje prodej bytové jednotky č. 868/3 o velikosti 2+1 s příslušenstvím umístěné ve II. NP bytového domu č. p. 868, 869 (ul. Jungmannova) postaveného na pozemku p. č. 1854, vše v obci a k. ú. Kuřim, 
panu Jiřímu Studenému, trvale bytem Kuřim, za cenu 1.160.000 Kč s tím, že veškeré náklady spojené s převodem bytové jednotky včetně úhrady daně z převodu nemovitosti ponese pan Jiří Studený. 

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

Pro / / / / / / / / / / / / / - / / / 16 

Proti - - - - - - - - - - - - - - - - - 0 

Zdrž - - - - - - - - - - - - - / - - - 1 

 
1144/2013 - ZM schvaluje záměr na prodej bytové jednotky č. 1123/6 v ul. Bezručova čtvrť, 2+1 s příslušenstvím, umístěné ve III. NP bytového domu č. p. 1122, 1123 a 1124, postaveného na pozemku p. č. 2138/3 vše 
v obci a k. ú. Kuřim za cenu 792.000 Kč. 
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 / / / - - - - / / / / / / - - / / 11 

Proti - - - - - - - - - - - - - - - - - 0 

Zdrž - - - / / / / - - - - - - / / - - 6 

 
1145/2013 - ZM schvaluje prodej pozemku p. č. 434/2 o výměře 1 m

2
 v k. ú. Kuřim za cenu 9.000 Kč a pověřuje starostu města podpisem příslušné kupní smlouvy s Ing. Milanem Pangrácem, bytem Vohančice. Náklady 

správního řízení uhradí kupující, daň z převodu nemovitostí bude hrazena dle zákona. 

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

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

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

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

 
ZM schvaluje prodej částí pozemků p. č. 294 o výměře cca 150 m

2
 a p. č. 293/1 o výměře cca 50 m

2
, vše v obci a k. ú. Kuřim, panu Jiřímu Sedlákovi, bytem Blansko, za cenu 7.400 Kč/m

2
 a ukládá starostovi města 

vypracovat návrh budoucí kupní smlouvy včetně realizační kupní smlouvy s obchodními podmínky obsaženými v záměru a tyto smlouvy jménem obce podepsat. 

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

Pro - - - - - - - - - - - - - - - - - 0 

Proti / / / / / / / / / / / - / / / / / 16 

Zdrž - - - - - - - - - - - / - - - - - 1 

Usnesení nebylo přijato. 
 
1146/2013 - ZM ruší záměr na prodej částí pozemků p. č. 294 a p. č. 293/1, vše k. ú. Kuřim, ze dne 25. 6. 2013. 

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

Pro / / / / / / / / / / / / / / / / / 17 

Proti - - - - - - - - - - - - - - - - - 0 

Zdrž - - - - - - - - - - - - - - - - - 0 

 
1147/2013 - ZM schvaluje záměr na prodej částí pozemků p. č. 294 o výměře cca 150 m

2
 a p. č. 293/1 o výměře cca 90 m

2
, vše v obci a k. ú. Kuřim, za minimální kupní cenu 7.400 Kč/m

2
. Nabídky musí být doručeny 

nejpozději dne 29. 11. 2013 do 13 hod. 

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

Pro / / / / / - - / - - / / / / - / / 12 

Proti - - - - - / - - - / - - - - - - - 2 

Zdrž - - - - - - / - / - - - - - / - - 3 

 
1148/2013 - ZM schvaluje v souladu s „Pravidly pro majetkoprávní vypořádání města Kuřimi s vlastníky pozemků pod místními komunikacemi“ úplatné nabytí pozemku parc. č. 2077/3 v k. ú. Kuřim o výměře 54 m

2
 z 

vlastnictví Mgr. Jana Vituly, bytem Kuřim, do majetku Města Kuřimi za celkovou cenu 9.558 Kč. Náklady spojené s převodem nemovitosti včetně daně z převodu nemovitostí uhradí nabyvatel. 
 
1149/2013 - ZM schvaluje v souladu s „Pravidly pro majetkoprávní vypořádání města Kuřimi s vlastníky pozemků pod místními komunikacemi“ úplatné nabytí pozemku parc. č. 217/22 v k. ú. Kuřim o výměře 56 m

2
 z 

vlastnictví Slavomíra Maláska (id. 4/10), bytem Drásov, Aleny Mylbachrové (id. 18/60) bytem Kuřim, a Miroslava Švaňhala (id. 18/60) bytem Kuřim, do majetku Města Kuřimi za celkovou cenu 10.080 Kč. Náklady spojené 
s převodem nemovitosti včetně daně z převodu nemovitostí uhradí nabyvatel. 
 
1150/2013 - ZM schvaluje v souladu s „Pravidly pro majetkoprávní vypořádání města Kuřimi s vlastníky pozemků pod místními komunikacemi“ úplatné nabytí pozemku parc. č. 248 v k. ú. Kuřim o výměře 58 m

2
 z vlastnictví 

Vlastimila Veselého, bytem Kuřim, do majetku Města Kuřimi za celkovou cenu 10.440 Kč. Náklady spojené s převodem nemovitosti včetně daně z převodu nemovitostí uhradí nabyvatel. 



 3 

 
1151/2013 - ZM schvaluje v souladu s „Pravidly pro majetkoprávní vypořádání města Kuřimi s vlastníky pozemků pod místními komunikacemi“ úplatné nabytí pozemku parc. č. 217/27 v k. ú. Kuřim o výměře 65 m

2
 z 

vlastnictví Libora Gambolise, bytem Mostkovice, do majetku Města Kuřimi za celkovou cenu 11.700 Kč. Náklady spojené s převodem nemovitosti včetně daně z převodu nemovitostí uhradí nabyvatel. 
 
1152/2013 - ZM schvaluje v souladu s „Pravidly pro majetkoprávní vypořádání města Kuřimi s vlastníky pozemků pod místními komunikacemi“ úplatné nabytí pozemku parc. č. 1246/7 v k. ú. Kuřim o výměře 80 m

2
 z 

vlastnictví Věry Biskupové (id. 5/6), bytem Bystrc, a Zbyňka Heřmana (id. 1/6), bytem Brno – Husovice, do majetku Města Kuřimi za celkovou cenu 14.400 Kč. Náklady spojené s převodem nemovitosti včetně daně z 
převodu nemovitostí uhradí nabyvatel. 
 
1153/2013 - ZM schvaluje v souladu s „Pravidly pro majetkoprávní vypořádání města Kuřimi s vlastníky pozemků pod místními komunikacemi“ úplatné nabytí pozemku parc. č. 247/2 v k. ú. Kuřim o výměře 87 m

2
 z 

vlastnictví Věry Klodové, bytem Kuřim, do majetku Města Kuřimi za celkovou cenu 16.008 Kč. Náklady spojené s převodem nemovitosti včetně daně z převodu nemovitostí uhradí nabyvatel. 
 
1154/2013 - ZM schvaluje v souladu s „Pravidly pro majetkoprávní vypořádání města Kuřimi s vlastníky pozemků pod místními komunikacemi“ úplatné nabytí pozemku parc. č. 217/25 v k. ú. Kuřim o výměře 45 m

2
 a 

parc. č. 519/11 v k. ú. Kuřim o výměře 140 m
2
 z vlastnictví Věry Kvankové, bytem Moravská Ostrava, do majetku Města Kuřimi za celkovou cenu 34.225 Kč. Náklady spojené s převodem nemovitosti včetně daně z převodu 

nemovitostí uhradí nabyvatel. 
 
1155/2013 - ZM schvaluje v souladu s „Pravidly pro majetkoprávní vypořádání města Kuřimi s vlastníky pozemků pod místními komunikacemi“ úplatné nabytí pozemku parc. č. 1247/2 v k. ú. Kuřim o výměře 11 m

2
 z 

vlastnictví Marcely Kučerové, bytem Kuřim, do majetku Města Kuřimi za celkovou cenu 2.046 Kč. Náklady spojené s převodem nemovitosti včetně daně z převodu nemovitostí uhradí nabyvatel. 
 
1156/2013 - ZM schvaluje v souladu s „Pravidly pro majetkoprávní vypořádání města Kuřimi s vlastníky pozemků pod místními komunikacemi“ úplatné nabytí pozemku parc. č. 1246/3 v k. ú. Kuřim o výměře 51 m

2
 z 

vlastnictví Květoslavy Románkové (id. ½), bytem Kuřim, a Aleny Řehůřkové (id. 1/2), bytem Kuřim, do majetku Města Kuřimi za celkovou cenu 9.485 Kč. Náklady spojené s převodem nemovitosti včetně daně z převodu 
nemovitostí uhradí nabyvatel. 
 
1157/2013 - ZM schvaluje v souladu s „Pravidly pro majetkoprávní vypořádání města Kuřimi s vlastníky pozemků pod místními komunikacemi“ úplatné nabytí pozemku parc. č. 217/19 v k. ú. Kuřim o výměře 53 m

2
 z 

vlastnictví manželů Pavla a Ivany Chýlkových, oba bytem Kuřim, do majetku Města Kuřimi za celkovou cenu 9.856 Kč. Náklady spojené s převodem nemovitosti včetně daně z převodu nemovitostí uhradí nabyvatel. 
Smluvními stranami budou také oprávnění z věcného břemene a to manželé František a Hana Mühlpacherovi, oba bytem Kuřim. 
 
1158/2013 - ZM schvaluje v souladu s „Pravidly pro majetkoprávní vypořádání města Kuřimi s vlastníky pozemků pod místními komunikacemi“ úplatné nabytí pozemku parc. č. 519/6 v k. ú. Kuřim o výměře 57 m

2
 z 

vlastnictví Miloše Sedláčka, bytem Kuřim, do majetku Města Kuřimi za celkovou cenu 10.600 Kč. Náklady spojené s převodem nemovitosti včetně daně z převodu nemovitostí uhradí nabyvatel. 
 
1159/2013 - ZM schvaluje v souladu s „Pravidly pro majetkoprávní vypořádání města Kuřimi s vlastníky pozemků pod místními komunikacemi“ úplatné nabytí pozemku parc. č. 2310/3 v k. ú. Kuřim o výměře 93 m

2
 a 

parc. č. 2924/4 v k. ú. Kuřim o výměře 6 m
2
 z vlastnictví Ing. Miloše Boleslava (id. ½), bytem Lobzy, Plzeň, a Jaroslava Hýska (id. ½), bytem Kuřim, do majetku Města Kuřimi za celkovou cenu 18.411 Kč. Náklady spojené 

s převodem nemovitosti včetně daně z převodu nemovitostí uhradí nabyvatel. 
(hlasováno společně) 

 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 

 

1160/2013 - ZM schvaluje bezúplatné nabytí pozemku parc. č. 2642/838 v k. ú. Kuřim o výměře 24 m
2
 do vlastnictví Města Kuřimi od manželů Zdeňka Kučerovského, bytem Svatopluka Čecha 2111/64a, Brno, a Jany 

Kučerovské, bytem Brno. Náklady spojené s převodem pozemku uhradí nabyvatel. 

 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 

 
1161/2013 - ZM schvaluje záměr na prodej pozemku parc. č. 283/2 o vým. 9 m

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

cenu 18.000 Kč. Nabyvatel uhradí veškeré náklady spojené s převodem pozemku včetně daně z převodu nemovitostí. Bude zřízeno předkupní právo věcné ve prospěch města. 

 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 
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1162/2013 - ZM souhlasí s uzavřením Smlouvy o poskytnutí dotace z rozpočtu Jihomoravského kraje na výdaje na výstroj a výzbroj, opravu techniky, náhradní díly k dýchacím přístrojům pro JSDH Kuřim na rok 2013. 
 
1163/2013 - ZM souhlasí s uzavřením Smlouvy o poskytnutí dotace z rozpočtu Jihomoravského kraje na pořízení navijáku na CAS T 815 4x4 pro JSDH Kuřim na rok 2013. 
(hlasováno společně) 

 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 

 

OZV o místním poplatku… - protinávrh Ing. Němce 

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

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

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

Zdrž / / / / - / / / / / - - nepřít. - - - / 10 

 

1164/2013 - ZM schvaluje obecně závaznou vyhlášku Města Kuřimi č. 2/2013, o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů. 

 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 

 
1165/2013 - ZM schvaluje prominutí části pohledávky ve výši 49.509 Kč za neuhrazenou fakturu č. 1200041 za energie ze dne 10. 2. 2012 občanskému sdružení SK Kuřim, U Stadionu 697/2, Kuřim, IČ 44947712. 

 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 

 

1166/2013 - ZM schvaluje Statut sociálního fondu města Kuřimi. 

 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 

 
1167/2013 - ZM schvaluje uzavření smluv o poskytnutí dotací z Programu finanční podpory kulturní, sportovní a spolkové činnosti města Kuřimi z oblasti sportovní činnosti, v rámci výzvy roku 2013 v bodech a částkách 
podle přílohy. 

 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 

 
1168/2013 - ZM schvaluje Program finanční podpory sportovní činnosti ve městě Kuřimi. 

 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 

 
1169/2013 - ZM vyhlašuje Výzvu na poskytnutí dotací z Programu na podporu sportovní činnosti ve městě Kuřimi pro rok 2014 s termínem uzávěrky příjmu žádostí pro 1. výběrové řízení ve středu 20. 11. 2013 včetně, a 
schvaluje harmonogram projednání a zveřejnění dle zápisu. 

 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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1170/2013 - ZM schvaluje vyčlenění částky 1.680.000 Kč pro financování Programu na podporu sportovní činnosti ve městě Kuřimi pro rok 2014. 
1171/2013 - ZM schvaluje vyčlenění částky 1.120.000 Kč pro financování Programu na podporu kulturní a spolkové činnosti ve městě Kuřimi pro rok 2014. 
(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 

 

1172/2013 - ZM bere na vědomí závěry z jednání sportovního výboru ze dne 18. 9. 2013 a 30. 10. 2013. 

 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 

 

Procesní hlasování: prodloužení jednání zastupitelstva do 23 hod. 

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

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

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

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

 

1173/2013 - ZM bere na vědomí zápis z jednání Výboru pro kulturu a spolkový život ZM Kuřimi ze dne 16. 9. 2013. 

 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 

 
1174/2013 - ZM schvaluje uzavření smluv o poskytnutí dotací z Programu finanční podpory kulturní, sportovní a spolkové činnosti města Kuřimi z oblasti kulturní a spolkové činnosti, v rámci výzvy roku 2013 v bodech a 
částkách podle přílohy. 

 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 

 

1175/2013 - ZM schvaluje Program finanční podpory kulturní a spolkové činnosti ve městě Kuřimi se změnami. 
 
1176/2013 - ZM vyhlašuje Výzvu na poskytnutí dotací z Programu na podporu kulturní a spolkové činnosti města Kuřimi pro rok 2014 s termínem uzávěrky příjmu žádostí ve středu 20. 11. 2013 včetně, a schvaluje 
harmonogram projednání a zveřejnění dle zápisu. 
(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 

 
1177/2013 - ZM bere na vědomí výsledky hospodaření města ke dni 30. 9. 2013, s přebytkem hospodaření ve výši 38.879.299,05 Kč. 

 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 

 
1178/2013 - ZM schvaluje uzavření dohody o narovnání s Mgr. Radovanem Indrou, Čechyňská 16, Brno, IČ 71331654 (insolvenční správce dlužníka Correct okna s.r.o., se sídlem Přadlácká 40/2, Brno, IČ 25581058), 
jehož předmětem je uznání pohledávky města ve výši 450.790 Kč. 

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

Pro / nepřít. / nepřít. / / / nepřít. / / / / nepřít. / / / / 13 
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Proti - nepřít. - nepřít. - - - nepřít. - - - - nepřít. - - - - 0 

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

 
1179/2013 - ZM schvaluje úplatné nabytí pozemku p. č. 4541, k. ú. Kuřim, o výměře 1288 m

2
 ze spoluvlastnictví Ing. Miloše Boleslava, bytem Plzeň – Lobzy, a Jaroslava Hýska, bytem Kuřim, do majetku města za cenu 

257.600 Kč. Náklady spojené s převodem včetně daně z převodu nemovitostí uhradí město. 

 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 

 

1180/2013 - ZM schvaluje záměr na prodej části pozemku parc. č. 2208/1 o vým. cca 17 m
2
 v k. ú. Kuřim společnosti E.ON Distribuce, a.s., se sídlem v Českých Budějovicích, F. A. Gerstnera 2151/6, PSČ 370 49, IČ 

28085400, za cenu 2.000 Kč/m
2
.
 
Nabyvatel uhradí veškeré náklady spojené s převodem pozemku včetně daně z převodu nemovitostí. Bude zřízeno předkupní právo věcné ve prospěch města. 

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

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

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

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

 
1181/2013 - ZM bere na vědomí zápis ze zasedání finančního výboru ze dne 31. 10. 2013. 

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

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

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

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

 
1182/2013 - ZM schvaluje rozpočtové opatření č. 9 k rozpočtu města na rok 2013, dle zápisu se změnami. 

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

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

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

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

 


