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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. 9/2013 konaného dne 10. 12. 2013 
 
Přítomni: 
Mgr. Ing. Drago Sukalovský – starosta 
Mgr. Ladislav Ambrož, 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. 
 
 
Omluven: Jiří Brabec 
 
 
Starosta zahájil zasedání ZM v 17,03 hodin, úvodem bylo přítomno 12 členů ZM, tedy nadpoloviční 
většina. 
ZM je usnášeníschopné. 
Později se dostavil Ing. R. Hanák, Ing. M. Kotek, RNDr. I. Poledňák, V. Zejda. 
 
 
Zápis z minulého zasedání byl ověřen bez připomínek. 
 
 
Návrhová komise: 
Přijaté usnesení: 1183/2013 - ZM schvaluje jako členy návrhové komise Iva Peřinu a Ing. Petra 

Němce. 
 
Ověřovatelé zápisu: 
Přijaté usnesení: 1184/2013 - ZM schvaluje jako ověřovatele zápisu z jednání ZM MUDr. Renatu 

Procházkovou a Ing. Miluši Mackovou. 
Hlasováno: pro 12, nepřítomno 5. 
 
 
 
Program: 
 

1.  Plnění usnesení Zastupitelstva města Kuřimi ke dni 2. 12. 2013 
 

2.  Prodej bytové jednotky č. 1123/6 
2.1.  Helena Borková – žádost o koupi bytu 

 
3.  Tomáš Kyanka, xxxxxxxxxxxx Kuřim – odprodej části zastavěného pozemku 
3.1.  Josef Jindra, xxxxxxxxxxxxxxxxx Kuřim – odprodej části pozemku v lokalitě garáže 

v lomu za tratí 
3.2.  Dipl. Ing. Pavel Kučírek, bytem xxxxxxxxxxxxxxx Kníničky, Brno – nabídka 

bezúplatného převodu pozemku 
 

4.  E.ON Distribuce, a.s. – odprodej pozemku pod trafostanicí 
4.1.  E.ON Distribuce, a.s. – odprodej pozemku pod budoucí trafostanicí 

 
5.  Prodej pozemků na nám. 1. května v Kuřimi 

 
6.  Projednání územní studie sportovního areálu I. etapa (Městská sportovní hala 

Kuřim) 
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7.  Schválení určeného zastupitele pro pořizování nového návrhu ÚP Kuřim 
v souvislosti s uzavřením smlouvy o dílo na zakázku města „Dopracování návrhu 
ÚP Kuřim“ 

 
8.  Dodatek č. 1 ke zřizovacím listinám základních škol zřizovaných Městem Kuřimí 

 
9.  Smlouva o uzavření budoucí kupní smlouvy 

 
10.  Zmocnění RM 

 
11.  Stanovení náhrady výdělku neuvolněným členům ZM 

 
12.  Rozpočtové provizorium 2014 

 
13.  Rozpočtový výhled 2014-2018 

 
14.  Prominutí splátky půjčky 

 
15.  Půjčka obci Jinačovice 

 
16.  Prodloužení splatnosti půjčky 

 
17.  Zápis z jednání Výboru sportovního ZM Kuřimi 

 
18.  Zápis z jednání Výboru pro kulturu a spolkový život ZM Kuřimi 

 
19.  Volba přísedícího Okresního soudu Brno-venkov 

 
20.  Stav investiční výstavby 2013 

 
21.  Schválení zadání změny č. XIV Územního plánu sídelního útvaru Kuřim 

 
22.  Televizní kabelové rozvody Kuřim - zpráva 

 
23.  Rozpočtové opatření č. 12 

 
24.  Informace – směna nemovitostí v areálu ZŠ Jungmannova 

 
 25.  Různé 
 
 
 
Diskuse: 
D. Sukalovský – navrhuje doplnění programu jednání o materiály č. 21 až 24. Dále žádá o společné 
projednání materiálu č. 7 a 21. 
 
 
Přijaté usnesení: 1185/2013 - ZM schvaluje program jednání se změnami. 
Hlasováno: pro 12, nepřítomno 5. 
 
 
 

1. Plnění usnesení Zastupitelstva města Kuřimi ke dni 2. 12. 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. 
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Odbor majetkoprávní žádá o prodloužení termínu usnesení: 
 
č. 1006/2011 
Statutární město Brna vyčkává, na schválení nového územního plánu pro město Kuřim, aby mohlo 
vyčíslit cenu pozemku. Z tohoto důvodu OMP žádá o prodloužení termínu plnění do 31. 12. 2015. 
 
Příloha: nesplněné úkoly do 2. 12. 2013. 
 
Diskuse: 
J. Herman – nejsou splněna usnesení kontrolního výboru. Nemůže nikoho úkolovat, ale vyzývá 
koordinátory pracovních skupin M. Mackovou a M. Kalinová aby se ujaly úkolů, které vyplývají 
z usnesení. Ohledně Wellness kontaktoval pí Ševčíkovou, ta je ale nyní pracovně vytížena, snad se 
sejdou koncem roku. 
D. Holman – u usnesení č. 1096/2013 chybí informace o plnění. Obecně se mu ale jeví rozumné 
stanovit vzhledem ke konci roku nové termíny plnění usnesení, např. konec února 2014. Navrhuje 
tedy u všech nesplněných usnesení prodloužit termín plnění do 28. 2. 2014. 
M. Macková – ona jako koordinátor pracovní skupiny nemůže nikomu nic nařizovat. Dle usnesení 
č. 1096/2013 byla svolána pracovní skupina na pondělí 2. 12. 2013, dostavila se však na sjednanou 
schůzku kontroly sama. Jediný L. Ambrož se omluvil. Ostatní členové této pracovní skupiny 
nereagovali. 
 
Přijaté usnesení: 1186/2013 - ZM bere na vědomí stav plnění usnesení ke dni 2. 12. 2013, 

prodlužuje termín plnění usnesení č. 1006/2011 do 31. 12. 2015 a usnesení 
č. 1067/2007, 1029/2011, 1035/2012, 1111/2012, 1223/2012, 1096/2013, 
1097/2013 do 28. 2. 2014. 

Hlasováno: pro 12, nepřítomno 5. 
 
 
 

2. Prodej bytové jednotky č. 1123/6 
(Příloha č. 2, 2A, předkládá Mgr. Ing. D. Sukalovský, zpracovala A. Janoušková) 
 
Zastupitelstvo města Kuřimi na svém zasedání dne 5. 11. 2013 schválilo pod číslem usnesení 
1144/2013 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. 
Záměr byl na úřední desce zveřejněn od 11. 11. 2013 do 27. 11. 2013 – bez připomínek. Zákonné 
náležitosti před udělením definitivního souhlasu k majetkoprávnímu úkonu byly tedy splněny. 
 
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. 
 
Příloha A – Smlouva o převodu vlastnictví bytu 
 
 
Na jednání se v 17,12 hod. dostavil Zejda. 
 
 
Diskuse: 
P. Němec – po novém roce dojde ke změně zákonů a odpadnou požadavky na vypracování některých 
znaleckých posudků za určitých podmínek. Podmínky zná odbor majetkoprávní. Bude končit 20. letá 
blokace bytů se státní dotací. Žádá tajemnici MěÚ, aby toto prověřila a vyhotovila seznam a občané, 
kteří o tomto neví, byli informováni, že tato blokace skočila a mohou si byty koupit a město je může 
koupit. Dále bude požadován průkaz energetické náročnosti budov. Zašle odboru majetkoprávnímu 
k tomuto materiál. Možná se bude týkat našich budov, tzn. při pronájmu a prodeji bytů. Vláda 
pozastavila nařízení o stanovení nájmu bytů, které stanoví stanovení nájmu bytu v čase a místě 
obvyklém. 
D. Sukalovský – odbor majetkoprávní o energetických průkazech ví. Již se na tom pracuje. 
J. F. Koláček – vyzývá zastupitele o schválení usnesení, aby v případě, že majitel takového bytu, který 
odkoupil od města, musel v případě jeho prodeje tento byt nabídnout nejprve městu. 
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Z. Kříž – toto aby bylo uvedeno ve smlouvě. Např. pokud prodáme byt a jeho majitel ho bude chtít za 
½ roku prodat, potom ho musí nabídnout městu za stejnou cenu, za kterou ho pořídil. 
D. Holman – zasahujeme do práv vlastníka. Tento návrh je potřeba velmi zvážit. 
I. Peřina – ptá se, zda nám podmínka nesníží cenu bytu? 
P. Němec – v tomto okamžiku by toto neřešil. Nový občanský zákoník předkupní právo neomezuje. 
Spíše by rozlišil to, jestli prodáváme byt, kde někdo bydlí, nebo pozemek s jistým záměrem, který 
nakonec nebude splněn. 
J. F. Koláček – pokud by toto nový občanský zákoník nepodchytil, potom navrhuje podmínku 
předkupního práva 2-3 roky po prodeji. 
 
 
Na jednání se v 17,16 hod. dostavil Ing. Kotek. 
 
 
Přijaté usnesení: 1187/2013 - ZM schvaluje prodej bytové jednotky č. 1123/6 o velikosti 2+1 

s příslušenstvím umístěné ve III. NP bytového domu č. p. 1122, 1123 a 1124 (ul. 
Bezručova čtvrť) postaveného na pozemku p. č. 2138/3 vše v obci a k. ú. Kuřim 
manž. Edvardu a Silvii Sarojanovým, oba trvale bytem xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, 
Kuřim, za cenu 792.000,- Kč s tím, že veškeré náklady spojené s převodem bytové 
jednotky včetně úhrady daně z převodu nemovitosti ponesou kupující. 

Hlasováno: pro 10, zdrželi se 4, nepřítomni 3. 
 
 
 

2.1. Helena Borková – žádost o koupi bytu 
(Příloha č. 2, předkládá Mgr. Ing. D. Sukalovský, zpracovala A. Janoušková) 
 
Město Kuřim je vlastníkem obecního bytu č. 880/8, 2+1, umístěného ve II. nadzemním podlaží 
bytového domu č. p. 880 a 881 v ul. Jungmannova, postaveného na pozemku p. č. 1800, vše v obci 
a k. ú. Kuřim. 
Nájemcem předmětného bytu byla sl. Kristýna Navrátilová, které byl nájemní vztah ukončen dohodou 
ke dni 31. 10. 2013. Sl. Navrátilová před nedávnem uvažovala o koupi tohoto bytu a na své náklady 
nechala vypracovat znalecký posudek, který má OMP k dispozici. Znalecký posudek byl vypracován 
v září 2013 soudní znalkyní Ing. Miloslavou Danovou, Silůvky. Znalkyně stanovila tržní cenu 
oceňovaného bytu na 1.300.000 Kč. Sl. Navrátilová od uvažované koupě bytu však odstoupila 
a rozhodla se ukončit i nájemní smlouvu a byt pronajímateli vrátit. 
 
OMP se nakládáním s volnými byty řídí Pravidly Města Kuřimi č. 1/2012, o volných bytech v majetku 
města a bytových náhradách. V prvním kroku je volný obecní byt nabídnut stávajícím nájemcům 
obecních bytů k výměně za jimi užívaný byt nebo vlastníkům bytů v Kuřimi ke směně bytu s cenovým 
vyrovnáním. Volný byt, o jehož výměnu již není zájem, se nabídne žadatelům o přednostní nájem 
městského bytu podle aktuálního pořadníku. Až v posledním kroku se volný byt, o jehož přednostní 
nájem není zájem, nabídne veřejně k odprodeji nebo k nájmu. 
 
OMP dosud nezveřejnil nabídku bytu č. 880/5 na výměnu, případně směnu bytu, a to z důvodu stavu 
bytu. V bytě jsou dřevěná okna ve špatném stavu, pouze v kuchyni je jedno topidlo a průtokový 
ohřívač teplé vody. Pokoje žádná topidla nemají. Jelikož je byt neobsazený, uvažuje OMP o částečné 
rekonstrukci tohoto bytu začátkem roku 2014. 
 
OMP dne 4. 11. 2013 obdržel přípis sl. Heleny Borkové, trvale bytem xxxxxxxxxxxxxxxx Kuřim, ve 
kterém žádá o koupi předmětného bytu. Sl. Borková bydlí v bytě č. xxxxx se svou matkou, která je 
vlastníkem bytu č. x. Mezi hlavní důvody žádosti o koupi bytu uvádí, cit.: 
„Chtěla bych být na blízku své matce. Bytový dům Jungmannova 880 je moje srdeční záležitost, 
v tomto domě žili moji prarodiče už od jeho postavení. S lidmi v domě máme velmi hezký vztah, přejí 
si, abych zde zůstala. Navíc jsou vlastníci znepokojeni, bojí se, že by noví nájemníci mohli narušit 
harmonii v domě a klidné žití všech. Můj přítel by se rád stal občanem Kuřimi, proto hledáme vhodné 
místo, kde bychom mohli začít žít. V našem domě jsou všechny byty odkoupeny do osobního 
vlastnictví. Pouze tento byt je stále města a bohužel všichni nájemníci, kteří se zde vystřídali, 
narušovali jinak klidný život ostatních lidí v domě. V Kuřimi žiji už 6 let, našla jsem tu svůj domov 
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a nerada bych toto město někdy opustila. Jelikož pracuji jako ošetřovatelka a počet seniorů vzrůstá, 
chtěla bych svoji působnost v budoucnu přesunout do Kuřimi.“ 
 
OMP předložil žádost sl. Borkové na schůzi RM dne 13. 11. 2013 a navrhl tato dvě usnesení: 
Návrh usnesení: RM schvaluje záměr na prodej bytové jednotky č. 880/5 v ul. Jungmannova, 2+1 

s příslušenstvím, umístěné ve II. NP bytového domu č. p. 880 a 881, postaveného 
na pozemku p. č. 1800 vše v obci a k. ú. Kuřim za cenu 1.300.000 Kč. 
Podmínky převodu: 
a) úhrada kupní ceny před podpisem kupní smlouvy, 
b) kupující uhradí správní poplatky. 
Nabídky musí být doručeny na podatelnu MěÚ Kuřim, Jungmannova 968/75, 
Kuřim, v zalepené obálce nejpozději dne 6. 1. 2014 do 17 hod. 

 
Návrh usnesení: RM doporučuje ZM schválit záměr na prodej bytové jednotky č. 880/5 v ul. 

Jungmannova, 2+1 s příslušenstvím, umístěné ve II. NP bytového domu č. p. 880 
a 881, postaveného na pozemku p. č. 1800 vše v obci a k. ú. Kuřim za cenu 
1.300.000,- Kč. 
Podmínky převodu: 
a) úhrada kupní ceny před podpisem kupní smlouvy, 
b) kupující uhradí správní poplatky. 

O těchto usneseních nebylo hlasováno. 
 
RM však odhlasovala vyhlášení záměru zastupitelstvem. 
 
S ohledem na nárůst žádostí o prodeje bytu se OMP staví k dalším prodejům bytů zdrženlivě, neboť 
nájemné z bytů tvoří nezanedbatelnou příjmovou položku rozpočtu a rozprodejem bytového fondu se 
postupně snižují příjmy z nájmů. Ještě upozorňujeme na skutečnost, že v tomto případě jde o 
neobsazený byt. Zde by tedy nemělo v případě zcizení dojít k žádné redukci ceny. Městu by však dle 
zákona o dani z převodu nemovitostí svědčila povinnost tuto daň uhradit. OMP telefonicky hovořil se 
sl. Borkovou, která tržní cenu ve výši 1.300.000,- Kč akceptuje. 
 
Diskuse: 
Z. Kříž – doporučuje doplnit do odstavce b) kupující uhradí správní poplatky a daň z nabytí. A to dle 
nového občanského zákoníku. 
P. Kavka – zde to ztrácí smysl, dle zákona platí daň z převodu prodávající. Město chce zaplatit daň od 
kupujícího zpravidla v případě, že výslovně o pozemek nebo nemovitost usiluje např. pozemky pod 
komunikací. V tomto případě se jedná o tržní prodej. 
D. Holman – o tržní prodej by se jednalo, kdyby byl déle v nabídce. Pokud město potřebuje peníze, 
potom by trval na delší nabídce, snahou je, aby byla cena nejvyšší. Spíše by navrhoval standardní 
postup, tzn. nabídnout pro výměnu nebo přidělit byt podle pořadníku. 
 
 
Na jednání se v 17,26 hod. dostavil RNDr. Poledňák. 
 
 
I. Peřina – existují pravidla a nyní podpoří opravu bytu a poté postupovat podle pravidel přidělování 
bytů. 
P. Němec – schválit záměr je nyní mimo pravidla. V tomto případě nebude hlasovat pro schválení. 
Musíme akceptovat nejvyšší nabídku a uplatnit postup podle pravidel. 
D. Sukalovský – žádost byla doručena a zabývat se jí musíme, nyní navrhuje hlasovat o předloženém 
usnesení. 
 
Návrh usnesení: ZM schvaluje záměr na prodej bytové jednotky č. 880/5 v ul. Jungmannova, 2+1 

s příslušenstvím, umístěné ve II. NP bytového domu č. p. 880 a 881, postaveného 
na pozemku p. č. 1800 vše v obci a k. ú. Kuřim za min. cenu 1.300.000,- Kč. 
Podmínky převodu: 
a) úhrada kupní ceny před podpisem kupní smlouvy, 
b) kupující uhradí správní poplatky. 
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Nabídky musí být doručeny na podatelnu MěÚ Kuřim, Jungmannova 968/75, Kuřim 
v zalepené obálce nejpozději dne 20. 1. 2014 do 17 hod a označeny „Prodej bytu 
č. 880/5 – neotvírat“. 

Hlasováno: pro 0, proti 9, zdrželi se 6, nepřítomni 2. 
Usnesení nebylo schváleno. 
 
 
 

3. Tomáš Kyanka, xxxxxxxxxxx Kuřim – odprodej části zastavěného 
pozemku 
(Příloha č. 3, 3A, 3B, předkládá Mgr. Ing. D. Sukalovský, zpracovala Ing. V. Fidrmucová) 
 
Pan Tomáš Kyanka při kolaudaci stavebních úprav zjistil, že jeho 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. Na 
základě výše uvedeného pan Kyanka požádal o odprodej předmětného pozemku. 
Odprodej pozemku projednalo zastupitelstvo města na minulém zasedání a přijalo následující 
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 xxxxxxxxxx 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. 
 
Záměr byl v souladu se zákonem o obcích po dobu 15 dnů zveřejněn – bez připomínek. 
OMP předkládá ZM návrh kupní smlouvy – vizte příloha B. 
 
Příloha A – GP č. 2828-100/2012 
Příloha B – kupní smlouva 
 
Diskuse: 
Z. Kříž – finanční výbor návrh projednal. On sám se zdržel hlasování. 
J. F. Koláček – rodinný dům stojí částečně na pozemku města, nyní se jedná o narovnání vztahů. 
L. Ambrož – připomíná podobnou situaci, kterou zastupitelstvo zamítlo. Nyní se zdrží hlasování. 
J. F. Koláček – dodává, že se jednalo o úplně jiný případ. 
 
Přijaté usnesení: 1188/2013 - ZM schvaluje prodej části pozemku parc. č. 264/4 v k. ú. Kuřim dle 

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

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 12, zdrželi se 3, nepřítomni 2. 
 
 
 

3.1. Josef Jindra, xxxxxxxxxxxxxxxxxx Kuřim – odprodej části 
pozemku v lokalitě garáže v lomu za tratí 
(Příloha č. 3, 3C, 3D, předkládá Mgr. Ing. D. Sukalovský, zpracovala Ing. V. Fidrmucová) 
 
V roce 1994 pan Jindra v lokalitě „V lomu“ na pozemku parc. č. 3458 v k. ú. Kuřim, který je ve 
vlastnictví města postavil prefabrikovanou garáž. Garáž navazovala na zástavbu dalších garáží. Po 
její dostavbě 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. K tomu potřebuje od města odkoupit pozemek pod garáží. 
Z tohoto důvodu požádal pan Jindra o odprodej části pozemku parc. č. 3458 v k. ú. Kuřim 
o vým. 19 m

2
. Geometrickým plánem č. 857-3071/94 je nová parcela označená jako parc. č. 4403 

v k. ú. Kuřim vizte příloha C. 
Odprodej pozemku projednalo zastupitelstvo města na minulém zasedání a přijalo následující 
usnesení: 
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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, xxxxxxxxxxx 

xxxxx, za cenu 650,- Kč/m
2
 s podmínkou úhrady veškerých nákladů spojených s převodem pozemku. 

 
Záměr byl v souladu se zákonem o obcích po dobu 15 dnů zveřejněn – bez připomínek. 
OMP předkládá ZM návrh kupní smlouvy – vizte příloha D. 
 
Příloha C – GP č. 857-3071/94 
Příloha D – kupní smlouva 
 
Diskuse: 
Z. Kříž – finanční výbor doporučuje navržené usnesení schválit. 
 
Přijaté usnesení: 1189/2013 - ZM schvaluje prodej části pozemku parc. č. 3458 v k. ú. Kuřim dle GP 

č. 857-3071/94 nově označený jako pozemek parc. č. 4403 o vým. 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 15, nepřítomni 2. 
 
 
 

3.2. Dipl. Ing. Pavel Kučírek, bytem xxxxxxxxxxxxxx Kníničky, Brno 
– nabídka bezúplatného převodu pozemku 
(Příloha č. 3, 3E, 3F, 3G, předkládá Mgr. Ing. D. Sukalovský, zpracovala Ing. V. Fidrmucová) 
 
Dipl. Ing. Pavel Kučírek nabídl městu Kuřim bezúplatný převod pozemku parc. č. 2784/3 v k. ú. Kuřim 
o výměře 110 m

2
 - vizte příloha E. 

Jedná se o pozemek pod vodním tokem (Luční potok) v lokalitě u Srpku vizte příloha F. 
OMP doporučuje uzavřít s Dipl. Ing. Kučírkem darovací smlouvu. Náklady spojené s převodem 
pozemku ponese obdarovaný. 
Stanoviska dotčených orgánů: 
OŽP – souhlasí s nabytím pozemku. 
 
Příloha E – nabídka Dipl. Ing. Pavla Kučírka 
Příloha F – katastrální mapa 
Příloha G – návrh darovací smlouvy 
 
Diskuse: 
Z. Kříž – finanční výbor doporučuje navržené usnesení přijmout. 
 
Přijaté usnesení: 1190/2013 - ZM schvaluje bezúplatné nabytí pozemku parc. č. 2784/3 v k. ú. 

Kuřim o výměře 110 m
2
 do vlastnictví Města Kuřimi od Dipl. Ing. Pavla Kučírka, 

bytem xxxxxxxxxxxxxxx Kníničky, Brno. Náklady spojené s převodem pozemku 
uhradí nabyvatel. 

Hlasováno: pro 15, nepřítomni 2. 
 
 
 

4. E.ON Distribuce, a.s. – odprodej pozemku pod trafostanicí 
(Příloha č. 4, 4A, 4B, 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. – vizte příloha 
A. Společnost E.ON Distribuce, a.s. nabídla za pozemek částku ve výši 18.000 Kč, tj. 2.000 Kč/m

2
. 
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Odprodej pozemku projednalo zastupitelstvo města na minulém zasedání a přijalo následující 
usnesení: 
1161/2013: 
ZM schvaluje záměr na prodej pozemku parc. č. 283/2 o vým. 9 m2 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. 
 
Záměr byl v souladu se zákonem o obcích po dobu 15 dnů zveřejněn – bez připomínek. 
OMP předkládá ZM návrh kupní smlouvy s překupním právem věcným – viz příloha B. 
 
Příloha A – situace v katastrální mapě 
Příloha B – návrh kupní smlouvy s překupním právem věcným 
 
Diskuse: 
Z. Kříž – finanční výbor doporučuje přijmout navržené usnesení. Ve smlouvě by ale měly být 
podmínky - zpětný odkup nabídnout městu za cenu obvyklou. 
D. Sukalovský – toto je uvedeno v bodě VI. smlouvy, stačí to tak? 
Z. Kříž – žádá doplnit za cenu obvyklou v místě a čase obvyklou. 
P. Kavka – pokud je uvedeno za podmínek, za jakých nabyl, potom se to týká i ceny. 
P. Němec – schvalujeme usnesení pro společnost E.ON, ale usnesení zní různě i když se jedná 
o podobné případy. 
P. Kavka – v jednom případě se jedná se o již existující trafostanici a druhé usnesení se týká pozemku 
pod budoucí trafostanicí. 
 
Přijaté usnesení: 1191/2013 - ZM schvaluje na prodej pozemku parc. č. 283/2 o vým. 9 m

2
 v k. ú. 

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

Hlasováno: pro 15, nepřítomni 2. 
 
 
 

4.1. E.ON Distribuce, a.s. – odprodej pozemku pod budoucí 
trafostanicí 
(Příloha č. 4, 4C, 4D, 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 C. Společnost E.ON Distribuce, a.s. nabídla za pozemek částku ve 
výši 2 000,- Kč/m

2
. 

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. 
Odprodej pozemku projednalo zastupitelstvo města na minulém zasedání a přijalo následující 
usnesení: 
1180/2013 
ZM schvaluje záměr na prodej části pozemku parc. č. 2208/1 o vým. cca 17 m2 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/m2. Nabyvatel uhradí veškeré náklady spojené s převodem 
pozemku včetně daně z převodu nemovitostí. Bude zřízeno předkupní právo věcné ve prospěch 
města. 
 
Záměr byl v souladu se zákonem o obcích po dobu 15 dnů zveřejněn – bez připomínek. 
Vzhledem k novému občanskému zákoníku č. 89/2012 je nutné vzájemně upravit a vypořádat vztah 
mezi stavbou kioskové trafostanice a pozemkem ještě před samotnou výstavbou. Abychom předešli 
problémům pramenícím ze změny pojetí nemovitosti dané novým občanským zákoníkem, navrhuje 
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OMP uzavřít budoucí kupní smlouvu, která 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 předkládá ZM návrh budoucí kupní smlouvy s překupním právem věcným – vizte příloha D. 
 
Příloha C – situace v katastrální mapě 
Příloha D – návrh budoucí kupní smlouvy s překupním právem věcným 
 
Přijaté usnesení: 1192/2013 - ZM schvaluje 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. 
Do doby uzavření kupní smlouvy bude uzavřena budoucí kupní smlouva. 

Hlasováno: pro 15, nepřítomni 2. 
 
 
 

5. Prodej pozemků na nám. 1. května v Kuřimi 
(Příloha č. 5, 5A, předkládá Mgr. Ing. D. Sukalovský, zpracoval Mgr. P. Kavka) 
 
ZM na svém minulém zasedání dne 5. 11. 2013 zrušilo usnesením č. 1146/2013 záměr na prodej 
částí pozemků p. č. 294 a p. č. 293/1 vše k. ú. Kuřim. Současně byl vyhlášen modifikovaný záměr na 
prodej těchto pozemků, který byl odformalizován a obsahoval jen podstatné náležitosti tak, aby 
vyhověl ustanovením zákona o obcích. Záměr byl na úřední desce vyvěšen od 8. 11. 2013 do 
2. 12. 2013. Lhůta k podávání nabídek skončila dne 29. 11. 2013 ve 13 hod. Na záměr reagovaly dva 
subjekty: 
a) Čokoládovny Fikar, s.r.o., se sídlem nám. 1. května 1306, Kuřim, IČ 25529811, s nabídkovou cenou 
10.211,- Kč/m

2
, 

b) LIVINRONS s.r.o., se sídlem Milady Horákové 1957/13, Brno, IČ 01907395, s nabídkovou cenou 
7.515,- Kč/m

2
 

 
Stanovisko OMP 
Vzhledem k nabídkové ceně doporučuje OMP, aby byly předmětné části pozemků prodány uchazeči -
Čokoládovny Fikar, s.r.o., se sídlem nám. 1. května 1306, Kuřim, IČ 25529811, a to za nabídkovou 
cenu 10.211,- Kč/m

, 
tj. celkem cca 2.450.640 Kč (závisí na přesné výměře pozemků dle GP). 

S ohledem na nutnost vyjednat přesné znění budoucí kupní smlouvy, která bude výrazně ovlivněna 
novým obč. zákoníkem navrhuje OMP, aby zastupitelstvo odsouhlasilo podstatné náležitosti 
majetkoprávního úkonu a samotnou budoucí a realizační kupní smlouvu by řešila rada města. 
Koncepce budoucí kupní smlouvy by měla zahrnovat některé podmínky, které obsahoval záměr 
schválený na zasedání zastupitelstva dne 25. 6. 2013. I když bude přesné znění smlouvy tvářit 
a schvalovat rada města, nemůže v žádném případě změnit podstatné náležitosti smlouvy (subjekt, 
předmět prodeje a kupní cenu), které jsou po schválení zavazující. OMP žádá, aby byla obě usnesení 
schvalována současně. 
 
Příloha: katastrální mapa 
 
Diskuse: 
Z. Kříž – finanční výbor doporučuje navržená usnesení přijmout. 
M. Kotek – hlasovat nebude, myslí si, že pozemek by měl zůstat ve vlastnictví města. 
P. Němec – navrhuje vyjmout z druhého usnesení „vypracovat“. 
J. Herman – rozumí tomu správně, že předmětem prodeje není pozemek u komunikace? Protože je 
uvedena parc. č. 294. 
P. Kavka – u pozemku parc. č. 294 se jedná pouze o výměru cca 150 m2, ostatní plocha této parcely 
nebude předmětem prodeje, ale kupující bude mít povinnost tuto zastavět parkovacími místy. 
 
 
Na jednání se dostavil se v 17,42 hod. Ing. R. Hanák. 
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D. Holman – druhé usnesení je zbytečné. 
Z. Kříž – navrhuje o druhém pozemku nehlasovat. 
P. Němec – jsou důvody, aby druhé usnesení existovalo? 
P. Kavka – důvodem je posílit právní jistoty města, smlouva se bude tvořit a asi smlouva padne do 
režimu nového občanského zákoníku. Bude potřeba vyprecizovat některé technické parametry. Navíc 
také kauci, formu platby, v jaké fázi se pozemek prodá apod. Rada města nemůže uhnout z toho, co 
schválí zastupitelstvo. 
D. Holman – pokud je vůle zastupitelstva, aby rada města konala, potom navrhuje spíše přeformulovat 
usnesení. 
O. Štarha – spíše by navrhoval, aby zastupitelstvo uložilo radě města zajistit vypracování smlouvy 
a poté předložit znění budoucí kupní smlouvy zastupitelstvu. 
D. Holman – může se stát, že zastupitelstvo schválí prodej, ale neschválí smlouvu o prodeji. Tato 
agenda přísluší radě města. Nyní může starosta např. druhé usnesení stáhnout z jednání. 
D. Sukalovský – nyní navrhuje hlasovat o prvním usnesení: 
 
Přijaté usnesení: 1193/2013 - ZM schvaluje 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 společnosti Čokoládovny 

Fikar, s.r.o., se sídlem nám. 1. května 1306, Kuřim, IČ 25529811, za cenu 10.211 
Kč/m

2
. 

Hlasováno: pro 13, zdrželi se 3, nepřítomen 1. 
 
D. Holman – navrhuje spíše uložit radě města projednání budoucí kupní smlouvy. 
 
Návrh usnesení: ZM ukládá Radě města Kuřimi projednat budoucí kupní smlouvu ve věci prodeje 

částí pozemků p. č. 294 a p. č. 293/1 vše k. ú. Kuřim. Termín pro uzavření budoucí 
kupní smlouvy je stanoven do 31. 3. 2014. 

Hlasováno: pro 5, zdrželo se 11, nepřítomen 1. 
Usnesení nebylo přijato. 
 
 
 

6. Projednání územní studie sportovního areálu I. etapa (Městská 
sportovní hala Kuřim) 
(Příloha č. 6, 6A – CD, 6B, předkládá Ing. O. Štarha, zpracovala Ing. J. Honců) 
 
Dne 18. 11. 2013 proběhla prezentace územní studie sportovního areálu I. etapa (Městská sportovní 
hala Kuřim), zpracovatelem územní studie je pan Kynčl.  
Na projednání byli pozváni – komise stavební + pracovní skupina sportovního výboru ZM + CUBOID 
architekti + poradce na dopravu - pan Pančík. Informace o projednání byla rovněž zaslána členům 
ZM. 
Účelem I. etapy územní studie je jasně definovat umístění haly a její vazby na okolní objekty 
a budoucí rozvoj. Výstupem by mělo být zadání pro další pokračování zpracování dokumentace pro 
územní rozhodnutí městské sportovní haly, zpracována byla pouze optimalizační studie, práce na 
DUR nebyly zahájeny, jejich pokračování závisí na projednání územní studie. 
OI dokládá ZM k prostudování koncept studie + vyjádření sportovního výboru + poradce na dopravu – 
Ing. Pančíka. Stanovisko komise výstavby bude dodáno dodatečně do 10. 12. 2013. 
 
Stanovisko sportovního výboru: 
Sportovní výbor se seznámil se závěry schůzky pracovní skupiny Sportovní hala Kuřim k projednání 
územní studie sportovního areálu  I. etapa vypracované a prezentované arch. Kynčlem na jednání 
18. 11. 2013 za účasti zástupců stavební komise, investičního odboru a Cuboid Architekti s.r.o. 
a doporučuje akceptovat umístění sportovní haly v souladu s navrženou územní studií arch. Kynčla. 
Současně sportovní výbor souhlasí s řešením střešního osvětlení dle dokumentu Optimalizační studie 
7/2013 od autorů vítězného návrhu architektonické soutěže, zpracoval Arch. Milan Vít, CUBOID 
ARCHITEKTI s.r.o., Krohova 2595/43a, Praha 6. 
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Stanovisko poradce na dopravu – Ing. Pančíka 
1. vedení komunikace a její připojení na ostatní komunikační síť - bez připomínek  
2.  zásobování, vzhledem k charakteru studie, není zásadní věcí, která by ovlivňovala dopravu 

a je možné realizovat několik variantních řešení, což je možné řešit v dalším stupni projektové 
přípravy. 

3.  umístění statické dopravy (parkoviště) bez připomínek, navrhované rozdělení parkoviště na 
dva prostory (za halou) nedoporučuji  

4.  pěší trasy včetně umístění vstupu je možné s ohledem na architektonické řešení akceptovat  
5.  rastr parkovacích ploch má vycházet ze systému parkovaní v lázních Laa an der Thaya. 

K tomu mám připomínku - parkoviště v Laa je koncipováno jako dvě parkovací plochy 
(rozdělené do několika parkovacích boxů) na sobě nezávislé oddělené chodníkem, který 
bezkolizně navazuje na areál lázní. V navržené studii tato koncepce není převzatá ani z části. 
Pokud je možné neuzavírat koncepci parkoviště a pouze uzavřít plochu jako takovou 
a konečné řešení rastru parkoviště ponechat do dalšího stupně projektové přípravy tak toto 
doporučuji. Je předpoklad, že v dalším stupni již bude řešit parkovací plochy osoba 
dostatečně odborně erudovaná v oblasti dopravního inženýrství a najde přijatelné řešení. 

 
Přílohy: koncept studie na CD + záznam z projednání 
 
Vyjádření autora územní studie: 

- prezentován byl prvotní koncept urbanistické studie areálu, na základě diskuse během 
prezentace a následných připomínek bude studie dopracována; připomínky budou 
zohledněny.  

- konečný návrh řešení bude konzultován s dopravním inženýrem. 
 
Stanovisko stavební komise: 
a/Komise stavební nemá námitek k dispozičnímu schématu haly…….Pro: 7 
b/Členové komise mají rozdílné názory na urbanistické řešení – umístění hlavního vstupu do objektu. 

Konkrétní hlasování o umístění vstupu 
- pro navržené řešení: Pro……2 
- pro umístění vstupu blíže areálu Wellness (osové přezrcadlení haly):Pro…... 5 

Vyjádření autora územní studie: 

- situování hlavního vstupu do sportovní haly na vzdálenější pravou stranu objektu se nyní podle 
současného stavu může zdát nelogické, avšak z dlouhodobého jediné možné 

- umístění vstupu podle vítězného soutěžního návrhu považujeme za správné vzhledem k lepší orientaci 
návštěvníků v území. Vyvýšený vstup na pravé straně haly je dobře vidět nejen ze všech míst 
parkoviště, ale také pro všechny pěší příchozí od vstupu do území kolem kruhového objezdu a od 
budovy Wellness. V případě zrcadlového obrácení haly bude pohled na vstup z těchto míst zakrývat 
plánovaná budova hotelu. 

- výškový rozdíl mezi pěší osou areálu (311,0 mnm) a úrovní vstupu (312,5 mnm) lze bez komplikací 
vyřešit schodištěm i rampou pro vozíčkáře a z toho to výškového rozdílu se navíc stává kompoziční 
a orientační prvek, viz předchozí bod. Při umístění vyvýšeného vstupu k pěší ose vzniknou ostré terénní 
zlomy a opěrné zdi, které nepovažujeme za elegantní řešení. 

- dalším pro nás rozhodujícím argumentem pro ponechání vstupu na pravé straně je umístění 
zásobování. V případě ozrcadlení bude v kolizi s pěšími komunikacemi a bude narušovat celkový 
klidový ráz území. 

- halu ve stávající poloze lze bezproblémově propojit podzemní komunikací s navrhovaným hotelem, 
vnitřní dispozice to umožňuje.  

- v souhrnu lze konstatovat, že umístění vstupu blíže areálu Wellness si vyžádá kompletní přepracování 
návrhu haly. 

 
Diskuse: 
P. Němec – toto usnesení je alibistické. Mělo být upřesněno, nyní neví, o čem hlasuje. 
M. Kotek – má výraznou výtku k dopravnímu napojení sportovní haly. Napojení polikliniky se 
zkomplikujeme a to včetně parkování. Navíc budeme muset vykoupit soukromé pozemky. Považuje 
z dopravního hlediska za nežádoucí, aby zaústění komunikace nebylo do okružní křižovatky. Nyní 
nutíme investora, aby vybudoval okružní křižovatku, potom jedno rameno zaslepíme a připojíme sjezd 
o pár metrů dál. Chce, aby bylo připojeno do okružní křižovatky a aby to tak zůstalo. 
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V. Zejda – územní studie je součást územně plánovací dokumentace. Podle zákona tato studie 
nemusí být schválena zastupitelstvem. Žádá, aby si zastupitelstvo vymezilo, že bude studii schvalovat. 
Studie musí být zaregistrována a poté je závazná. Napojení je podle starého územního plánu – spojka 
mezi komunikací kolem TOS a tzv. tangenty. Pokud k tomu dojde, potom povede veškerá doprava 
kolem bazénu a haly. To se mu nelíbí. 
M. Kotek – při schvalování změn územního plánu jsme schválili, že napojení v této tangentě v tomto 
místě nebude. 
V. Zejda - na schůzce tato informace proběhla. 
P. Němec – nyní neschvalujeme územní studii. 
O. Štarha – bylo navrženo usnesení, že zastupitelstvo bere na vědomí dosavadní postup. Jedná se 
spíše o deklaraci, že byli seznámeni s dosavadním postupem, jedná se o 1. etapu. Varianta, že by 
dopravní napojení vedlo zezadu směrem k TOS, má hodně souhlasných argumentů, protože bude 
odvádět dopravu pryč od tzv. klidové zóny kolem wellness. 
D. Sukalovský – rameno kruhového objezdu k wellness nebude zaslepené, bude pojízdné i nadále, 
ale s výraznými dopravními omezeními, např. pro dopravní obsluhu apod. Společnost Kuličkové 
šrouby plánuje vlastní příjezd k areálu za poliklinikou, takže bude napojení potřeba. Jednání už 
začínají. 
D. Holman – rozumí tomu, aby zastupitelstvo mělo možnost mít vymíněno zasahovat do všech 
územně plánovacích studií. 
D. Sukalovský – odkláníme se o tématu. 
M. Kotek – architekt nemůže řešit dopravní napojení areálu tím, že zkomplikuje dopravní řešení 
polikliniky. Navíc je šířka nedostačující. 
I. Poledňák – co znamená zaregistrování studie? 
S. Bartoš – územní studii nemůže schválit ani zastupitelstvo ani rada města, může schválit pouze 
řešení. Toto konzultovali s nadřízeným orgánem. 
I. Poledňák – navrhuje tedy usnesení: „ZM si vyhrazuje projednání každé územní studie před jejím 
předáním k registraci“. 
O. Štarha – souhlasí, ale nebyl by pro vyhrazení řešení studie. Vše by mělo být v souladu se 
zákonem. 
D. Holman – souhlasí s formulací usnesení - schválení řešení. 
D. Sukalovský – navrhuje schválit samostatně v dalším jednání zastupitelstva. Jedná se závažné 
rozhodnutí. Nyní by schválil pouze vyhrazení k této věci tj. ke studii sportovní haly. 
D. Holman – čekat není potřeba. 
J. Herman – pokud se nepodaří realizovat jižní obchvat, bude tato tangenta dostatečná rezerva na 
realizaci této komunikaci? 
D. Sukalovský – územní plán JMK nebude městu stanovovat, kde bude obslužná komunikace. 
J. Herman – nebude tedy možno tuto tangentu (napojení) realizovat, pokud bude postavena hala? 
D. Sukalovský – možné to bude, ale nebude to nutné. 
D. Holman – napojení tangenty je bráno jako zájem města. Ale obecně je jasné, že R43 je 
v nedohlednu a tato přípojka také. Ale do budoucna by mělo být možné případné napojení. 
D. Sukalovský - ptá se I. Poledňáka, zda trvá na hlasování o svém usnesení? 
I. Poledňák – trvá na tom. 
Návrh usnesení: ZM si vyhrazuje předchozí projednání a odsouhlasení řešení každé územní 

studie, má-li tato býti zaregistrována Úřadem územního plánování MěÚ do 
evidence územně plánovací činnosti. 

 
D. Holman – spíše navrhuje: 
Návrh usnesení: ZM si vyhrazuje předchozí projednání a odsouhlasení řešení každé územní studie 

před registrací Úřadem územního plánování do evidence územně plánovací 
činnosti. 

 
V. Zejda – jakým způsobem toto bude projednáváno dál? První etapa řeší umístění haly a parkoviště, 
a druhá by měla řešit celé uspořádání areálu a sportovišť. Budou registrovány obě etapy? 
S. Bartoš – územní studie bude zaregistrována jednou. Všechny procesy musí proběhnout tady a poté 
bude předloženo k registraci. 
P. Němec – o jaký úřad územního plánování se jedná? 
V. Indrová – jedná se Městský úřad Kuřim. 
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Přijaté usnesení: 1194/2013 - ZM si vyhrazuje projednání a odsouhlasení řešení každé územní 
studie, má-li být studie Úřadem územního plánování Městského úřadu Kuřim 
vložena do evidence územně plánovací činnosti. 

Hlasováno: pro 15, zdržel se 1, nepřítomen 1. 
 
Přijaté usnesení: 1195/2013 - ZM bere na vědomí dosavadní postup projednání I. etapy územní 

studie sportovního areálu, která řeší umístění městské sportovní haly. 
Hlasováno: pro 13, proti 3, nepřítomen 1. 
 
 
 

7. Schválení určeného zastupitele pro pořizování nového návrhu ÚP 
Kuřim v souvislosti s uzavřením smlouvy o dílo na zakázku města 
„Dopracování návrhu ÚP Kuřim“ 
(Příloha č. 7, předkládá Ing. O. Štarha, zpracovala Ing. V. Indrová) 
 
MěÚ Kuřim, odbor investiční (dále jen pořizovatel) jako orgán příslušný dle ustanovení § 6 
odst. 1 písm. c) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon, 

dále jen SZ), ve znění pozdějších předpisů předkládá ZM návrh na schválení určeného zastupitele, 
který bude spolupracovat s pořizovatelem ve věci projednávání nového návrhu ÚP Kuřim. Na základě 
výběrového řízení byla uzavřena smlouva o dílo č. 2013/D/0096 na Dopracování návrhu ÚP Kuřim 
s vybraným zpracovatelem, společností KNESL + KYNČL, s.r.o. 
V návaznosti na pokračování projednávání návrhu ÚP Kuřim je předložen návrh na zrušení usnesení 
ZM č. 1191/2007, kterým byli schváleni jako pověření zastupitelé: Ing. Oldřich Štarha, Mgr. Ladislav 
Ambrož, Ing. Miluše Macková. 
Současně je navrženo ke zrušení usnesení č.1022/2011 ze dne 8. 2. 2011, formulované: „ZM 
schvaluje starostu města Ing. Draga Sukalovského zmocněncem pro ÚP Kuřim“. 
Stavební zákon ve svých ustanoveních hovoří o určeném zastupiteli (např. § 47, odst. 1, odst. 4) 
nikoliv určených zastupitelích. V nedávné době byla obdobná situace řešena v sousední obci, kde ZM 
schválilo 2 určené zastupitele. Krajský úřad JMK však v rámci projednávání upozornil na nesoulad se 
SZ a na základě doporučení JMK zastupitelstvo uvedené obce usnesení zrušilo a schválilo nové 
usnesení, s pověřením jednoho určeného zastupitele. 
OI doporučuje ZM zrušit usnesení č.1191/2007, usnesení č. 1022/2011 a schválit jako určeného 
zastupitele starostu města Mgr. Ing. Draga Sukalovského. 
 
Diskuse: 
P. Němec – týká se to i dílčích změn? 
D. Sukalovský – pro dílčí změny se volí zvlášť. 
 
 
Z jednání se vzdálil v 18,26 hod. V. Zejda. 
 
 
Přijaté usnesení: 1196/2013 - ZM ruší usnesení č.1191/2007 ze dne 2. 10. 2007. 
 
Přijaté usnesení: 1197/2013 - ZM ruší usnesení č. 1022/2011 ze dne 8. 2. 2011. 
 
Přijaté usnesení: 1198/2013 - ZM schvaluje dle zákona č. 183/2006 Sb. o územním plánování 

a stavebním řádu, v platném znění Mgr. Ing. Draga Sukalovského, jako určeného 
zastupitele pro projednávání návrhu Územního plánu Kuřim. 

Bylo hlasováno pro všechna usnesení společně: pro 14, zdržel se 1, nepřítomni 2. 
 
 
Na jednání se vrátil v 18,28 hod. V. Zejda. 
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21. Schválení zadání změny č. XIV Územního plánu sídelního útvaru 
Kuřim 
(Příloha č. 21, 21A, předkládá Ing. O. Štarha, zpracovala Ing. V. Indrová) 
 
Dne 27. 09. 2013 bylo veřejnou vyhláškou oznámeno zahájení pořízení změny č. XIV Územního plánu 
sídelního útvaru (dále jen ÚPN SÚ Kuřim), vyvěšeno na úřední desce MěÚ Kuřim bylo od 27. 9. 2013 
do 30. 10. 2013. 
K projednávanému návrhu zadání bylo doručeno 7 vyjádření dotčených orgánů, 3 vyjádření správců 
sítí a ostatních organizací a 3 stanoviska KrÚ JMK. 
OŽP KÚJMK uplatnil dle zákona č.100/2001 Sb. o posuzování vlivů na ŽP ve svém stanovisku 
požadavek na vyhodnocení vlivů na životní prostředí. 
Pořizovatel vyvolal jednání za účasti pracovníků OŽP KÚ JMK a projektanta. Na základě této 
konzultace byla zaslána OŽP KÚJMK dne 15. 11. 2013 žádost o změnu stanoviska. V žádosti byl 
upřesněn rozsah rozšíření ploch v lokalitě 2 a 3 (t. j. Knínická a Ohlus), dále bylo sděleno, že 
v podmínkách využití plochy návrhu změny č. XIV / lokality 2 (Knínická u bývalé ČOV) bude uveden 
regulativ, který akceptuje vyjádření Povodí Moravy a zohlední vyjádření OŽP, KÚJMK – s ohledem na 
vymezené záplavové území vodního toku Kuřimka (Q100). Dle regulativů předmětné plochy bude 
umožněno umísťování staveb po splnění podmínky vybudování příslušných protipovodňových 
opatření. Investor společně s doložením výškového zaměření skutečně provedené stavby 
protipovodňových opatření požádá o aktualizaci záplavového území, na základě kterého může být 
zahájeno řízení o umístění stavby. 
Dotčený orgán, OŽP JMK ve svém stanovisku č. j. JMK/17948/13/OI  ze dne 03. 12. 2013 uvádí: 
„Na základě posouzení podle kritérií uvedených v příloze č. 8 tohoto zákona však odbor životního 
prostředí neuplatňuje požadavek na vyhodnocení vlivů územního plánu na životní prostředí. Vychází 
přitom především z velikosti a charakteru obce. Návrh zadání nepočítá s vymezování ploch pro výrobu 
a skladování takového rozsahu, který by mohl mít významný negativní vliv na životní prostředí 
a veřejné zdraví. 
V případě dílčích změn č. XIV/2 a č. XIV/3 se jedná o rozšíření stávajících ploch občanského vybavení 
a služeb, které jsou vymezeny dle platného ÚPSÚ Kuřim. Rozšíření plochy je situováno do pásů ploch 
veřejné zeleně (v případě dílčí plochy č. XIV/2), respektive ploch pro čerpací stanici pohonných hmot 
(v případě dílčí plochy č. XIV/3), vymezené mezi stávajícími plochami občanského vybavení a služeb 
a přilehlými komunikacemi. Regulativy vymezovaných ploch nebudou navrhovány s výraznějšími 
změnami oproti funkčnímu využití ploch dle platného ÚPN SÚ Kuřim. Budou určeny zejména pro 
podnikatelské aktivity výrobního či skladovacího charakteru, pro technickou infrastrukturu, výrazně 
nezatěžující životní prostředí. V případě dílčí plochy XIV/2 s ohledem na vymezené záplavové území 
vodního toku Kuřimka (Q 100) bude stanovena podmínka pro umísťování staveb, a to vybudování 
protipovodňových opatření. Po vybudování příslušných protipovodňových opatření, společně 
s doložením výškového zaměření skutečně provedené stavby je nutné požádat o aktualizaci 
záplavového území, na základě kterého může být zahájeno řízení o umístění stavby. 
Z uvedeného je zřejmé, že vymezení návrhových ploch nebude mít významné vlivy na životní 
prostředí a zdraví obyvatel, a proto nebyl uplatněn požadavek na vyhodnocení vlivů územního plánu 
na životní prostředí.“ 
 
Vyhodnocení jednotlivých požadavků, uplatněných v rámci projednání návrhu zadání změny č. XIV 
ÚPN SU Kuřim zpracoval pořizovatel jako přílohu upraveného návrhu zadání změny č. XIV ÚPN SÚ 
Kuřim, který je předložen ZM ke schválení. 
 
OI doporučuje Zastupitelstvu města Kuřimi schválit zadání změny č. XIV ÚPN SÚ Kuřim, včetně 
přílohy č. 1 – Vyhodnocení požadavků. 
 
Přílohy dle textu: 
Návrh Zadání změny č. XIV ÚPN SÚ Kuřim 
Příloha č. 1 k návrhu zadání – vyhodnocení požadavků uplatněných v rámci projednávání návrhu 
zadání změny č. XIV ÚPN SÚ Kuřim 
 
 
Diskuse: 
M. Kotek – čeho se změna č. 14 týká? 
O. Štarha – lokalita Tišnovská u hřbitova, lokalita přiléhající k bývalé ČOV, Ohlus a vyvolaná změna 
týkající se výstavby sportovní haly. 
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P. Němec – nejsou žádné negativní vyjádření? 
V. Indrová – podmínkou byla protipovodňová opatření, připomínky jsou vypořádány. 
 
Přijaté usnesení: 1199/2013 - ZM schvaluje zadání změny č. XIV Územního plánu sídelního útvaru 

Kuřim, včetně přílohy č. 1 Vyhodnocení požadavků uplatněných v rámci projednání 
návrhu zadání změny č. XIV Územního plánu sídelního útvaru Kuřim dle přílohy. 

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

8. Dodatek č. 1 ke zřizovacím listinám základních škol zřizovaných 
Městem Kuřimí 
(Příloha č. 8, 8A, 8B, předkládá J. F. Koláček, MBA, zpracovala Mgr. H. Němcová) 
 
Dne 6. 10. 2009 usnesením č. 1111/2009 schválilo Zastupitelstvo města Kuřimi č. 08/2009 
v souladu s ustanovením § 35a odst. 1 a § 84 odst. 2 písm. d) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích 
(obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, § 27 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových 
pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů a § 178 zákona č. 561/2004 Sb., 
o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění 
pozdějších předpisů, zřizovací listiny školských příspěvkových organizací zřizovaných Městem 
Kuřimí. 
V Článku 7 zřizovatel povoluje příspěvkové organizaci okruhy doplňkové činnosti navazující na její 
hlavní účel, aby mohla lépe využívat všechny své hospodářské možnosti a odbornost svých 
zaměstnanců (viz příloha). 
Doplňková činnost nesmí narušit plnění hlavního účelu příspěvkové organizace, musí být odděleně 
sledovány náklady a výnosy, zisk může být použit pouze v souladu s § 28 odst. 5 zákona č. 250/2000 
Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů, a to ve prospěch 
hlavní činnosti, ředitel školy musí vydat směrnici pro doplňkovou činnost, ve které jsou stanoveny 
podmínky. Zřizovatel však může příspěvkové organizaci povolit jiné využití tohoto zdroje. 
Povolenou doplňkovou činnost provozují základní školy na základě vydaného živnostenského 
oprávnění pro živnost volnou. 
V letošním roce byla na obou kuřimských základních školách uvedena do provozu fotovoltaická 
elektrárna. Veškerou vyrobenou elektrickou energii však školy nespotřebují. Aby mohly základní školy 
nespotřebovanou energii prodávat do sítě, musí vlastnit živnostenské oprávnění na živnost volnou 
s názvem „Velkoobchod a maloobchod“. 
Z toho důvodu je třeba, aby zastupitelstvo města schválilo rozšíření okruhů doplňkové činnosti ve 
zřizovací listině o výše uvedenou činnost, „Velkoobchod a maloobchod“. 
 
Ostatní ustanovení zřizovacích listin základních škol zůstávají nadále v platnosti nezměněny. 
 
Příloha A: Dodatek č. 1 ke zřizovací listině Základní školy, Kuřim, Jungmannova 813, okres Brno - 

venkov, příspěvková organizace. 
Příloha B: Dodatek č. 1 ke zřizovací listině Základní školy Kuřim, Tyršova 1255, okres Brno - venkov, 

příspěvková organizace. 
 
Přijaté usnesení: 1200/2013 - ZM schvaluje Dodatek č. 1 ke zřizovací listině Základní školy, Kuřim, 

Jungmannova 813, okres Brno - venkov, příspěvkové organizace. 
 
Přijaté usnesení: 1201/2013 - ZM schvaluje Dodatek č. 1 ke zřizovací listině Základní školy Kuřim, 

Tyršova 1255, okres Brno - venkov, příspěvkové organizace. 
Bylo hlasováno o obou usneseních současně: pro 16, nepřítomen 1. 
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9. Smlouva o uzavření budoucí kupní smlouvy 
(Příloha č. 9, 9A, 9B, předkládá Ing. O. Štarha, zpracovala Ing. Kubová) 
 
Pan Zdeněk Kučerovský, bytem 612 00 Brno, žádá o schválení budoucí kupní smlouvy pro odkup 
v budoucnu vybudovaného vodovodního řadu na parcelách č. 4487/38, 2642/919 a 2642/553 v k. ú. 
Kuřim, ulice Dušínova, ve svém vlastnictví, do vlastnictví Města Kuřimi, za cenu 1 000 Kč. Vodovod 
bude z tvárné litiny DN 80, délky 57,2 m. 
Součástí investice pana Kučerovského je i vybudování VO, které má zájem v budoucnu převést také 
na město. 
 
Přílohy: smlouva o uzavření budoucí kupní smlouvy 
 situace 
 
Diskuse: 
Z. Kříž – žádá smluvně zakotvit, aby si město mohlo vykonávat samostatný technický dozor, abychom 
při výstavbě měli kontrolu. 
O. Štarha – v tomto případě se mu to zdá zbytečné, BVaK si provedení kontroluje, navíc má odbor 
investiční pověřeného pracovníka. 
S. Bartoš – opravdu si to vodárny hlídají. 
P. Němec – navrhuje schválit uzavření budoucí kupní smlouvy. Navíc uvést kompletní adresu. 
S. Bartoš – smlouvu řešil odbor majetkoprávní. 
 
Přijaté usnesení: 1202/2013 - ZM schvaluje uzavření smlouvy o budoucí kupní smlouvě 

č. 2013/B/0077 o nabytí vodovodního řadu na pozemcích p. č. 4487/38, 2642/919 
a 2642/553, vše k. ú. Kuřim, do majetku Města Kuřimi, od manželů Zdeňka 
Kučerovského, bytem xxxxxxxxxxxxxxxxxxx 612 00 Brno, a Jany Kučerovské, 
bytem xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 612 00 Brno, za kupní cenu ve výši 1.000 Kč. 
Vedlejším účastníkem smlouvy bude zhotovitel stavby společnost COLAS CZ, a.s., 
se sídlem Ke Klíčovu 9, 190 000 Praha, IČ 26177005. Do doby uzavření kupní 
smlouvy bude uzavřena smlouva o budoucí kupní smlouvě. 

Hlasováno: pro 16, nepřítomen 1. 
 
 
 

10. Zmocnění RM 
(Příloha č. 10, předkládá Mgr. Ing. D. Sukalovský, zpracoval Ing. A. Varmužka) 
 
ZM tímto usnesením zmocňuje RM k tomu, aby mohla v případě, že bude ještě pro město uvolněna 
nějaká dotace do konce roku 2013, schválit její zapracování do rozpočtu. Bez toho by prostředky 
musely být vráceny. Obdobné zmocnění bylo již v ZM schváleno v minulých letech. 
 
Diskuse: 
Z. Kříž – finanční výbor materiál projednal. 
P. Němec – navrhuje úpravu znění usnesení, vyjmout případných a v případě. 
D. Sukalovský: navrhuje hlasovat o pozměněném návrhu. 
 
 
Na jednání se vrátil v 18,40 hod. D. Holman. 
Z jednání se v 18,41 hod. vzdálil Ing. O. Štarha. 
 
 
Přijaté usnesení: 1203/2013 - ZM zmocňuje RM k zařazení nových dotací do rozpočtu města, 

budou-li získány do konce kalendářního roku 2013. 
Hlasováno: pro 15, nepřítomni 2. 
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11. Stanovení náhrady výdělku neuvolněným členům ZM 
(Příloha č. 11, předkládá Mgr. Ing. D. Sukalovský, zpracoval Ing. A. Varmužka) 
 
Každoročně je nutno stanovit paušální částku neuvolněným členům zastupitelstva, kteří nejsou 
v pracovním nebo jiném obdobném poměru, jako náhradu výdělku ušlého v souvislosti s výkonem 
jejich funkce v případě, že zastupují město při různých jednáních a podobně. Navrhována je částka 
250 Kč/hod. 
 
Diskuse: 
Z. Kříž – finanční výbor materiál projednal. 
 
Přijaté usnesení: 1204/2013 - ZM stanovuje podle § 71 odst. 4 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích 

v platném znění, neuvolněným členům zastupitelstva, kteří nejsou v pracovním 
nebo jiném obdobném poměru, náhradu výdělku ušlého v souvislosti s výkonem 
jejich funkce paušální částkou 250 Kč/hod. Částka je platná pro rok 2014. 

Hlasováno: pro 15, nepřítomni 2. 
 
 
 

12. Rozpočtové provizorium 2014 
(Příloha č. 12, 12A, 12B, 12C, předkládá Mgr. Ing. D. Sukalovský, zpracoval Ing. A. Varmužka) 
 
ZM je předkládán návrh rozpočtového provizoria pro rok 2014. 
Provizorium je sestaveno jako klasický rozpočet do úrovně rozpočtových oddílů s rozpisem na 
jednotlivé ORgy. Součástí rozpočtového provizoria je také tabulka nových akcí, které budou zahájeny 
v lednu 2014 a zmocnění k dofinancování akcí schválených v rozpočtu roku 2013. 
Při sestavování rozpočtu byl brán ohled na současnou ekonomickou situaci. Výdajová strana byla 
projednána se všemi správci jednotlivých kapitol. 
Z tohoto rozpočtového provizoria se bude vycházet při sestavení rozpočtu na rok 2014, data budou 
zpřesněna na základě výsledku hospodaření za rok 2013. 
Formální změnou je vyčlenění některých neprovozních položek z provozní části rozpočtu, aby bylo 
možné jednoznačně definovat provozní saldo rozpočtu (byly vyčleněny prostředky na dotace, větší 
opravy,…). Tyto vyčleněné položky budou od roku 2014 součástí „investiční“ části rozpočtu. 
Celkové příjmy jsou narozpočtovány ve výši 174.923.600 Kč, provozní výdaje ve výši 124.452.000 Kč, 
provozní saldo rozpočtu (rezerva pro akce, přebytek) tedy činí 50.471.600 Kč, po odečtení splátek 
úvěrů 40.517.600 Kč. Z této rezervy již budou hrazeny Akce na rok 2014, dle přílohy. 
Do provizoria je zapojen pouze rozpočtovaný přebytek hospodaření roku 2014, přebytek hospodaření 
2013 ani cenné papíry ve správě ČSOB Asset Management prozatím zapojovány nejsou, tyto 
prostředky budou nutné k financování nových investičních akcí. 
 
Příloha:  rozpočtové provizorium 
 investice 2014 
 
Diskuse: 
Z. Kříž – finanční výbor materiál projednal. Investičními výdaji se výbor nezabýval. 
M. Kotek – pokud tento materiál schválíme, odsouhlasíme tím i investiční akce? Pokud ano, potom 
jsou některé, např. příprava čistírny odpadních vod, nepřiměřené. 
 
 
Na jednání se v 18,46 hod. vrátil Ing. O. Štarha. 
 
 
P. Němec – součástí tohoto projednávání bude i plán investic? Potom žádá bod č. 27 škrtnout. 
D. Sukalovský – v materiálu 12B jsou uvedeny akce, které jsou součástí rozpočtového provizoria. 
V. Zejda – jak se bude pracovat s materiálem 12C? V materiálu jsou zásadní chyby. 
D. Holman – důležité je, že v návrhu provizoria je čistírna odpadních vod, ale neměla by tam být. 
Materiál 12C by se měla dnes projednat, ale je pouze k diskusi. Nyní ho schvalovat nebudeme, ale 
projednávat můžeme. 
D. Sukalovský – bod č. 27 „čistírna odpadních vod“ můžeme z projednávaného materiálu 12B vyjmout. 
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O. Štarha – pokud by se čistírna odpadních vod začala projektovat, potom je cena 650.00 Kč velmi 
nízká. Rada města by měla dnes schvalovat zpracovatele studie proveditelnosti. Tato studie ukáže 
směr, jestli se výstavbou zabývat nebo nikoliv. Pokud se ukáže, že se jedná o zajímavou věc 
a budeme řešit odkanalizování města vlastními silami, potom je opravdu cena 650.000 Kč nízká. 
P. Němec – bývalo zvykem, že se studie platily z kapitoly „studie a projekty“. Toto potom nemusí být 
dalším bodem. 
O. Štarha – někteří zastupitelé chtějí akce rozdělit. Záleží na domluvě. 
D. Sukalovský – nyní se vraťme k projednávání materiálu 12B. 
M. Macková – položka 45 - proč 4,5 mil. Kč, když by to měly být finance nezbytně nutné do ledna 
2014? 
D. Sukalovský – abychom mohli hledat dodavatele. 
P. Němec – žádá upřesnit a doplnit, které komunikace se budou opravovat. 
M. Macková – položka 47 – co konkrétně se bude dělat? Musí to být v provizoriu? 
O. Štarha – hlavně venkovní koupaliště. Pokud zadáme práce na projektech a máme peníze 
zastupitelstvem schválené, je jasné, že stavba může kdykoliv začít. Bez toho nemůžeme ani soutěžit. 
M. Macková – položka by měla být upřesněna, na co peníze budou použity. Stejně jako u položky 
„půjčka MAS“. 
O. Štarha – na první projekty spolupráce pro technické mateřské školky. Na překlenutí období než 
budou získány dotace. 
V. Zejda – žádá upřesnit, na co konkrétně budou 2,4 mil Kč použity. Investice by měly být jasné. 
O. Štarha – neinvestujeme do vnitřního vybavení, ale jedná se o opravy venkovních prostor a zařízení. 
V. Zejda – žádný provoz wellness na sebe nevydělá a s investicemi souhlasí. Jen žádá upřesnit na co 
konkrétně. 
D. Holman – tato částka byla uvedena v loni i předloni. Informoval se na to u Ing. Sojky. Spíše 
nesouhlasí s položkou 48 – není to nejnutnější investice. V materiálu 12C je 1,7 mil. Kč na opravy 
budovy MěÚ. V materiálu 12B je toto vedeno jako položka 41. Potom, ale není možné je uvádět 
v materiálu 12C jako plánované investice. Navrhuje je tedy začlenit do provizoria. 
A. Zimmermannová – souhlasí. 
 
 
Z jednání se vzdálil v 19,04 hod. J. F. Koláček a L. Ambrož. 
 
 
D. Holman – finance Programu finanční podpory jsou uvedeny kde? 
A. Varmužka – neprovozní výdaje jsou vedeny mimo provozní výdaje. 
 
 
Na jednání se vrátil v 19,05 hod. L. Ambrož. 
 
 
A. Varmužka – saldo je větší než v jiných letech o cca 10 mil. Kč. 
D. Holman – žádá vypustit položku 27, do položky 41 zahrnout 1,7 mil. Kč a vypustit položku 49. 
M. Kotek – souhlasí s investicí do wellness. Je zde pamatováno s vypouštěním odpadní bazénové 
vody do Kuřimky? 
O. Štarha – myslí se na to. Je ale vázáno na vybudování obchodního domu. Ale při budování 
kruhového objezdu byly položeny trubky, aby mohlo dojít k propojení a zprovoznění. 
 
 
Na jednání se vrátil v 19,08 hod. J. F. Koláček. 
 
 
Z. Kříž – možná by bylo vhodnější hlasovat po jednotlivých bodech. 
P. Němec – kolik peněz má město k dispozici k dnešnímu datu? 
A. Varmužka – nyní můžeme počítat s cca 70 mil. Kč, připočítáme-li 50 mil. Kč z roku 2014, potom se 
investiční část rozpočtu můžeme pohybovat kolem cca 120 mil. Kč. 
P. Němec – připočítáme-li saldo ve výši 40 mil. Kč, tzn. cca 120-140 mil. Kč. 
D. Sukalovský – počítejme spíše se 120 mil. Kč. 
D. Holman – každý rok nemá město 120 mil Kč. 
O. Štarha – plán investic je tvořen podle této částky, rezerva vzniká z toho, že se daří vysoutěžit nižší 
ceny. 
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A. Varmužka – ze zákona se rozpočtové provizorium stává rozpočtem. Tyto akce se budou schvalovat 
znovu v rozpočtu. 
P. Němec – znamená to, že nebudeme moci dělat změny? 
A. Varmužka – změny mohou být, jen peníze, které již byly investovány, potom při schvalování 
rozpočtu 2014 nebudou. 
 
 
Starosta vyhlásil v 19,13 hod. přestávku na 15 minut. 
 
 
Na jednání není přítomen J. F. Koláček. 
 
 
D. Sukalovský – navrhuje hlasovat o jednotlivých položkách zvlášť. 
Položka 22 – částka 400.000 Kč: 
Pro 15. 
 
Položka 23 – částka 1.000.000 Kč: 
Pro 15. 
 
Položka 26 – částka 500.000 Kč: 
P. Němec – co je to za osvětlení? Označení k ZŠ Komenského je nepřesné a zavádějící. 
D. Sukalovský – jedná se o osvětlení spojovací cesty ul. K. H. Máchy k základní škole Komenského. 
P. Němec – mělo by se pojmenovat spojnice mezi ul. Havlíčkova a ZŠ Komenského. 
Z. Kříž – ptá se, zda je dostatek finančních prostředků? 
D. Sukalovský – ano. 
Pro: 15. 
 
Položka 27 – částka 650.000 Kč: 
S. Bartoš – připravili studii proveditelnosti, pokud se nyní neschválí potom nelze pokračovat. 
M. Kotek – na studii proveditelnosti ano, ale mělo by se jednat o změnu provozování celého systému. 
O. Štarha – navrhuje vyčlenění částky 200.000 Kč. Jinak se musí akce zastavit. 
P. Němec – jestli se má ještě letos něco zaplatit, potom to řešme rozpočtovým opatřením. Jinak dejme 
peníze do studií. 
D. Holman – navrhuje schválit částku 200.000 Kč na realizaci studie proveditelnosti. 
J. Herman – souhlasí s D. Holmanem. 
O. Štarha – budeme platit až v příštím roce. 
D. Holman – ale závazek vznikne v tomto roce. 
A. Varmužka – navrhuje dát do rozpočtového opatření. Vysoutěžená je částka kolem 100.000 Kč. 
D. Holman – v principu pokud to může rada města schválit, potom musí mít schváleny finanční 
prostředky. 
D. Sukalovský – navrhuje hlasovat o částce 200.000 Kč – studie proveditelnosti. 
D. Holman – potřebujeme na to schválit rozpočtové opatření. 
D. Sukalovský – navrhuje hlasovat - položka 27 – částka 200.000 Kč: 
Pro: 5. 
 
D. Sukalovský – navrhuje hlasovat – položka 27 - částka 650.000 Kč: 
Pro: 0. 
 
Položka 28 - částka 400.000 Kč: 
Pro: 15. 
 
Položka 29 – částka 200.000 Kč: 
Pro: 15. 
 
Položka 39 – částka 1.680.000 Kč: 
Pro: 15. 
 
Položka 40 – částka 1.120.000 Kč: 
Pro: 15. 
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Položka 41 – částka 1.700.00 Kč: 
Pro: 15. 
 
Položka 42 – částka 250.000 Kč: 
Pro: 15. 
 
Položka 43 – částka 900.000 Kč: 
P. Němec – bude se dělat nový územní plán? 
D. Sukalovský – jedná se o dopracování. 
D. Holman – není to dokončení územního plánu, jedná se o novou zakázku a to z důvodu zákona 
a Zásad územního rozvoje. Znovu soutěžil dodavatel, který naváže na odvedené práce. 
D. Sukalovský – nechali jsme vypracovat právní analýzu toho, zda při dopracovávání územního plánu 
postupujeme formálně v souladu se zákonem. Na základě této analýzy vzešel výsledek, abychom na 
dopracování nového územního plánu udělali nové výběrové řízení. Napadení územních plánů u soudů 
v posledních letech bylo téměř vždy z důvodu procesních chyb, špatného výběru zhotovitele apod. Na 
dopracování územního plánu potřebujeme 900.000 Kč. Do položky 43 se uvede dopracování. 
Pro: 15. 
 
 
Položka 44 – částka 350.000 Kč: 
Pro: 15. 
 
Položka 45 – částka 4.500.000 Kč: 
P. Němec – je zásadní představa, které ulice budou opraveny? 
D. Sukalovský – peníze budou použity na opravu všech místních komunikací. 
S. Bartoš – letos jsme investovali 5,5 mil. Kč do údržby. V této chvíli nelze říct, která ulice bude 
kompletně opravená, ale vše se vyjasní na jaře podle stavu komunikací po zimě. 
D. Holman – nejedná se o novou věc, jedná se o standardní postup. 
Pro: 15. 
 
Položka 46 – částka 800.000 Kč: 
Pro: 15. 
 
Položka 47 – částka 2.400.000 Kč: 
Pro: 14, zdržel se 1. 
 
Položka 48 – částka 350.000 Kč: 
Pro: 15. 
 
Položka 49 – částka 200.000 Kč: 
Pro: 13, zdrželi se 2. 
 
Přijaté usnesení: 1205/2013 - ZM schvaluje rozpočtové provizorium města Kuřimi na rok 2014 se 

změnami. 
Hlasováno: pro 15, nepřítomni 2. 
 
V. Zejda – investice se projednávaly v komisích i zastupitelstvu. Ve sloupci odhad celkových výdajů 
jsou částky včetně DPH? 
D. Sukalovský – jsou to konečné částky, které by mělo město zaplatit. 
S. Bartoš – včetně DPH, kromě sportovní haly. 
V. Zejda – tzn. včetně DPH 21%. Akce č. 4 – uvedena je částka 65.000.000 Kč. Dle podkladů 
z odboru investičního je rozpočet pro územní řízení celkem 96 mil. Kč. Připočítal ještě inženýrskou 
činnost, která je nasmlouvána za 7,8 mil. Kč. Celkem tedy cca 104 mil. Kč. Rozdíl je tedy téměř 40 mil. 
Kč. 
O. Štarha – je hotov projekt pro územní řízení a potom bude následovat redukce. V plánu investičních 
akcí soutěžíme úplně jiné ceny, např. jevištní techniku chceme zachovat stávající, výtah se nebude 
měnit. Už nyní začínáme šetřit. 
V. Zejda – nynější cena je 104 mil. Kč. To, že budou ceny nižší, je nyní čirá spekulace. Pokud se 
ušetří, potom to jistě nebude 40 mil Kč. 
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O. Štarha – položkový rozpočet na wellnes byl také na 209 mil. Kč. Probíhala jednání s projektantem 
a šetřilo se na jednotlivých položkách. 
V. Zejda – uveďme celkové náklady, tzn. 104 mil Kč, a nezohledňujme již nyní, že ušetříme, je to 
zavádějící. Srovnával jednotlivé položky a zdají se mu reálné, ale kolik bude stát digitální promítání 
v sále? 
O. Štarha – něco kolem 1 mil. Kč, započítáno není, ale budeme usilovat o dotace. 
D. Holman – celková cena je pro něj novinkou. K této částce nejsme schopni dohlédnout a musíme ji 
redukovat. Věří tomu, že vedení města pokračuje v jednáních tak, aby se částka ponížila. V odhadu 
celkových výdajů by měla být uvedena částka podle stupně projektové dokumentace a ne ta, kterou si 
myslíme, že by se náklady mohly vyšplhat. Upravme tedy tabulku. V bodě č. 7 – pokud v projektu 
zasáhneme, potom se částka může měnit. 
D. Sukalovský – údaje budou upřesněny podle posledního stupně aktuální doby plnění. 
O. Štarha – podle posledního stupně, avšak při všech kontrolních dnech se bude dbát, aby se 
skutečná částka co nejvíce blížila k částce 65.000.000 Kč. 
P. Němec – uveďme tedy 104 mil. Kč, potom jsou všechna snížení jen vítána. 
I. Poledňák – pracujme s reálnými částkami. 
V. Zejda – pokud se provádí rekonstrukce, je obvyklé, že se ještě přidává rezerva 10%, protože může 
dojít při odkrytí k nepředvídatelným okolnostem. 
P. Němec – navrhuje částku 105 mil. Kč. 
D. Sukalovský – až se budou zpracovávat údaje v lednu 2014, potom se uvede částka k tomuto datu. 
D. Holman – jedná se o metodickou chybu, která bude napravena. 
J. Herman – pokud je dosažený stupeň přípravy dokumentace pro územní řízení v částce 104 mil. Kč, 
potom tak má být uveden. 
V. Zejda – proč je například u ČOV uvedena částka 70 mil. Kč? Zjistil, že náklad na jednotku jsou 
minim. 10 mil. Kč, tzn., můžeme počítat s cca 20.000 jednotkami, vychází to tedy 150 mil. Kč. 
O. Štarha – v tomto případě nemáme nic, ani studii proveditelnosti. Souhlasí, že uvedená částka je 
malá. Sedimentační čistírna potom za 150-200 mil. Kč. U membránové čističky je cena nižší. 
V. Zejda – bod č. 15 – v zastupitelstvu nebylo projednáno bez připomínek. V zastupitelstvu byl zápis 
vzat na vědomí. 
D. Holman – sportovní výbor projednal a předložil zastupitelstvu k projednání. Zastupitelstvo zápis 
vzalo na vědomí a nevzneslo k němu připomínek. Koncepce není daná. 
M. Kotek – tento přehled investičních akcí je pouze k připomínkám a bude se schvalovat v 01/2014? 
D. Sukalovský – ano. 
 
 
 

13. Rozpočtový výhled 2014-2018 
(Příloha č. 13, 13A, předkládá Mgr. Ing. D. Sukalovský, zpracoval Ing. A. Varmužka) 
 
V rámci projektu Zvýšení kvality procesního a finančního řízení města Kuřim a implementace opatření 
vedoucích k vyšší transparentnosti a otevřenosti MěÚ Kuřim byl zpracován nový Rozpočtový výhled 
města Kuřim pro roky 2014 – 2018. 
 
Rozpočtový výhled je v příloze, včetně komentářů. 
 
Diskuse: 
P. Němec – na str. 22 swot analýzy je doporučeno finance přeúvěrovat? Doporučuje radě města toto 
překontrolovat. 
A. Varmužka – na úrovni rady města již probíhají domluvy. Počkáme, jak zastupitelstvo města schválí 
financování, vypadá to, že se bude muset úvěr vzít a na základě tohoto by se přeúvěrovalo současně. 
Z. Kříž – finanční výbor materiál projednal. 
 
Přijaté usnesení: 1206/2013 - ZM schvaluje rozpočtový výhled města Kuřimi pro léta 2014-2018. 
Hlasováno: pro 15, nepřítomni 2. 
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14. Prominutí splátky půjčky 
(Příloha č. 14, 14A, předkládá Ing. D. Sukalovský, zpracoval Ing. A. Varmužka) 
 
Na Město Kuřim se opět obrátili zástupci TJ SOKOL Kuřim s žádostí o prominutí pohledávky (splátky 
poskytnuté půjčky) ve výši 50.000 Kč – vizte žádost. 
Půjčka byla poskytnuta SOKOLU v roce 2009 ve výši 250.000 Kč, jako alternativa k neschválené 
dotaci ve stejné výši. Tuto žádost podává SOKOL opakovaně každý rok s blížícím se termínem 
splatnosti půjčky, ve všech případech bylo SOKOLU vyhověno a z půjčky doposud nebyla splacena 
jediná koruna. 
OF nedoporučuje prominutí pohledávky, jelikož původní neschválení dotace a postupné odmazávání 
splátek půjčky se stává pro SOKOL výhodnějším, než kdyby obdržel původně žádanou dotaci, jelikož 
ta je účelová, je požadováno plnění určitých podmínek, předkládání vyúčtování dotace a toto 
vyúčtování je podrobováno kontrole interního auditu a Kontrolního výboru. Toto u promíjení splátek 
půjčky není a prostředky z ní lze použít na cokoliv. Navíc SOKOL argumentuje tím, že půjčku použije 
na financování akce Nástavby sociálního zařízení, na kterou již dostal v letošním roce dvě dotace 
v celkové výši 250.000 Kč. Žádost navíc přichází v době, kdy je do rozpočtu na rok 2014 plánováno 
akcí řádově za 120 mil. Kč, které budou jen velmi těžce kryty pouze příjmy roku 2014 a přebytky 
z minulých let. 
 
Příloha: žádost 
 
Diskuse: 
Z. Kříž – finanční výbor materiál projednal a přítomní členové se zdrželi hlasování. 
D. Holman – ve sportovním výboru nebylo projednáno, i když je starostka Sokola členem sportovního 
výboru. Vzhledem k tomu, že se jedná o několikáté prominutí, nesouhlasí s tím. 
M. Kotek – sokol žádal o účelovou dotaci, dostavba šaten. Myslí si, že jim byla dána rada, aby takto 
činili. V jiných případech město také dává dotace. Sokol si na svůj majetek také shání peníze. 
P. Němec – postup Sokola se mu nelíbí. Kolik se jim prominulo? 
A. Varmužka – celkem 150.000 Kč. 
P. Němec – pokud by něco splatili, potom by byla vidět snaha dluh splatit. 
R. Hanák – neradili jsme jim, aby nespláceli. Na minulém zasedání se řešilo SK Kuřim, oni zaplatili 80 
tisíc Kč a žádali po městu prominutí necelých 50 tisíc Kč. 
O. Štarha – podání žádosti nebylo šťastné, ale získání financí je pro Sokol těžké. Budova je 
udržovaná, starají se o ni. 
M. Kotek – Sokol je připraven splácet. Oni jen legitimně požádali o prominutí. 
D. Holman – do kdy byla splatná půjčka? 
A. Varmužka – je splatná až příští rok. Vždy byla odmazaná část půjčky pro příslušný rok. Smlouva 
byla na 4 roky. 
I. Poledňák – doporučuje, aby Sokol zdokladoval, že finance byly vloženy do stavby. Pokud ano, 
potom by prominul i dalších 50.000 Kč. Pokud proinvestovali rozumně, potom by požadovanou částku 
odpustil. A to i vzhledem k tomu, že se jedná o stavbu s jistou historií pro město. Nyní navrhuje 
materiál stáhnout z jednání. 
P. Němec – kdyby ukázali snahu splácet, potom by to podpořil. 
D. Holman – co uzavření splátkového kalendáře? 
M. Kotek – splátkový kalendář je právě těchto zmíněných 50.000 Kč. 
I. Poledňák – jednání se může vést, i když bude tato částka prominuta. 
J. Herman – investice města je celkem 450.000 Kč na tuto akci. 
D. Sukalovský – navrhuje hlasovat o navrženém usnesení: 
 
Návrh usnesení: ZM schvaluje prominutí pohledávky ve výši 50.000 Kč, dle Smlouvy o půjčce 

č. 2009/D/0088 uzavřenou s Tělocvičnou jednotou Sokol Kuřim, Tyršova 480, 
Kuřim, IČ 44947763. 

Hlasováno: pro 5, zdrželo se 10, nepřítomni 2. 
Usnesení nebylo přijato. 
 
 
I. Poledňák – neprodloužíme splatnost půjčky do 02/2014? 
D. Sukalovský – navrhuje hlasovat o tomto návrhu. 
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Přijaté usnesení: 1207/2013 - ZM schvaluje uzavření dodatku č. 1 smlouvy č. 2009/D/0088, kterým 
se mění splátkový kalendář, splátka č. 4 bude 28. 2. 2014. 

Hlasováno: pro 14, zdržel se 1, nepřítomni 2. 
 
 
 

15. Půjčka obci Jinačovice 
(Příloha č. 15, 15A, předkládá Mgr. Ing. D. Sukalovský, zpracoval Ing. A. Varmužka) 
 
Město Kuřim poskytlo na základě usnesení ZM obci Jinačovice účelovou půjčku ve výši 500.000 Kč na 
spolufinancování obdržených dotací. Nyní se na město obrátila starostka obce se žádostí, aby 
nevyčerpané prostředky mohla použít na nákup techniky pro zimní údržbu obce. V tomto smyslu je 
předkládán ke schválení dodatek č. 1 ke smlouvě o půjčce. 
 
Příloha: žádost 
 
Diskuse: 
Z. Kříž – finanční výbor materiál projednal. 
 
Přijaté usnesení: 1208/2013 - ZM schvaluje uzavření Dodatku č. 1 ke smlouvě o půjčce s obcí 

Jinačovice, Jinačovice 83, 664 34 Kuřim, s rozšířením účelu čerpání na nákup 
techniky pro zimní údržbu. 

Hlasováno: pro 15, nepřítomni 2. 
 
 
 

16. Prodloužení splatnosti půjčky 
(Příloha č. 16, 16A, předkládá Mgr. Ing. D. Sukalovský, zpracoval Ing. A. Varmužka) 
 
Na město se obrátil jednatel společnosti Wellness Kuřim s.r.o. Ing. Jan Sojka se žádostí o prodloužení 
splatnosti. 
O žádosti musí rozhodnout ZM, které smlouvu o půjčce schvalovalo. 
OF doporučuje prodloužit splatnost půjčky do konce roku 2015 s tím, že pokud by se ji nepodařilo 
společnosti splatit, pohledávka za Wellness Kuřim s.r.o. by se po poradě s daňovým poradcem řešila 
jiným způsobem (odpis,…). 
 
Příloha:  žádost 
 
Diskuse: 
Z. Kříž – finanční výbor materiál projednal. On sám doporučuje usnesení přijmout. 
 
Přijaté usnesení: 1209/2013 - ZM schvaluje uzavření dodatku č. 2 ke smlouvě o půjčce se 

společností Wellness Kuřim s.r.o., Blanenská 1082, Kuřim, IČ 29213380, kterým se 
posouvá termín splatnosti této půjčky na 31. 12. 2015. 

Hlasováno: pro 15, nepřítomni 2. 
 
 
 

17. Zápis z jednání Výboru sportovního ZM Kuřimi 
(Příloha č. 17, 17A, 17B, předkládá PaedDr. David Holman, zpracovala H. Koláčková) 
 
Zastupitelstvu města Kuřimi je předkládán zápis z jednání Výboru sportovního Zastupitelstva města 
Kuřimi ze dne 27. 11. 2013. 
 
Projednávána byla tato témata: 
1. Zpráva o přípravě projektu Sportovní hala Kuřim 
2. Projednání žádostí o příspěvek z fondu 
3. Různé 
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1. 
K tomuto bobu odsouhlasil VS toto usnesení: 
Přijaté usnesení:  7/13 - VS doporučuje ZM akceptovat umístění sportovní haly v souladu 
s navrženou územní studií arch. Kynčla a současně souhlasí s řešením střešního osvětlení dle 
dokumentu Optimalizační studie 7/2013 od autorů vítězného návrhu architektonické soutěže, kterou 
zpracoval Arch. Milan Vít, CUBOID ARCHITEKTI s.r.o., Krohova 2595/43a, Praha 6. 
 
2. 
V období od 5. 11. 2013 do 20. 11. 2013 byla vyhlášena Výzva k podávání žádostí o dotace 
z Programu finanční podpory sportovní činnosti města Kuřimi pro kalendářní rok 2014. ZM schválilo 
usnesením č. 1170/2013 ze dne 5. 11. 2013 na sportovní činnost částku ve výši 1.680.000 Kč. 
Dne 27. listopadu 2013 jednal Výbor sportovní ZM Kuřimi, který v 1. výběrovém řízení posuzoval 
celkem 36 podaných žádostí o dotace z oblasti sportu. Po posouzení jednotlivých žádostí doporučuje 
VS ZM poskytnutí příspěvků v celkové výši 1.555.000 Kč a tímto zbývá na dotace do 2. výběrového 
řízení 125.000 Kč. 
Dotace poskytnuté ve 2. výběrovém řízení jsou především určeny na další jednorázové sportovní akce 
v daném kalendářním roce. 
 
Příloha A - zápis z jednání Výboru sportovního ZM Kuřimi 
Příloha B - tabulka „Dotace PFP“ z oblasti sportovní 2013 
 
Diskuse: 
P. Němec – ptá se, jestli se žádost č. 7 týká atletiky? 
D. Holman – jedná se o kuřimskou ligu – pořádají futsalovou liga. 
P. Němec – oč žádá salon Ahau? 
D. Holman – pravidelně pořádají turistický pochod. 
J. Herman – seznam je strohý. Hlavně u nepravidelných akcí uvést na co žádají. 
D. Holman – žádá, aby před jednáním zastupitelstva byly na webu všechny žádosti PFP příslušného 
roku. 
M. Kotek – kuřimský šachový klub je nejlepším klubem v okolí a má početnou dětskou základnu. 
Navrhuje žádost č. 3 povýšit o 10.000 Kč. 
D. Sukalovský – byl by spíše pro to držet se návrhu sportovního výboru. 
R. Hanák – mohou tuto částku proúčtovat? 
D. Holman – myslí si, že by to neměl být problém. 
D. Sukalovský – navrhuje hlasovat o částce 10.000 Kč pro šachový klub: 
Pro: 9. 
 
D. Sukalovský – navrhuje hlasovat o usnesení se změnou: 
 
Přijaté usnesení: 1210/2013 - ZM schvaluje uzavření Smluv o poskytnutí dotací z Programu 

finanční podpory sportovní činnosti města Kuřimi na rok 2014 v bodech a částkách 
dle přílohy se změnou. 

Hlasováno: pro 15, nepřítomni 2. 
 
 
D Sukalovský – navrhuje hlasovat o předřazení bodu č. 20 před bod č. 18. 
Pro: 15. 
 
 
 

20. Stav investiční výstavby 2013 
(Příloha č. 20, 20A, předkládá Ing. O. Štarha, zpracoval Bartoš) 
 
Odbor investiční předkládá Zastupitelstvu města informace o stavu rozpracovanosti investiční 
výstavby na rok 2013 k datu 2. 12. 2013. 
 
Přílohy: stav investiční výstavby 
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18. Zápis z jednání Výboru pro kulturu a spolkový život ZM Kuřimi 
(Příloha č. 18, 18A, 18B, 18C, předkládá Mgr. L. Ambrož, zpracovala P. Glosová) 
 
V období od 5. do 20. listopadu 2013 byla vyhlášena „Výzva k podávání žádostí o dotace Programu 
finanční podpory kulturní a spolkové činnosti města Kuřimi“ pro kalendářní rok 2014. Dne 27. listopadu 
2013 zasedal Výbor pro kulturu a spolkový život ZM Kuřimi, který posuzoval podané žádosti o dotace 
z „Programu finanční podpory kulturní a spolkové činnosti města Kuřimi“. Po projednání jednotlivých 
žádostí navrhl udělení dotací ve výši 1.028.000 Kč. 
Usnesením č. 1171/2013 byla ZM schválena částka 1.120.000 Kč pro financování Programu na 
podporu kulturní a spolkové činnosti ve městě Kuřimi pro rok 2014. Zůstává tedy rezerva ve výši 
92.000 Kč na poskytnutí dotací v průběhu roku 2014. 
 
Příloha A - zápis z jednání Výboru pro kulturu a spolkovou činnost ZM Kuřimi 
Příloha B - tabulka žádostí o dotace z oblasti kulturní a spolkové činnosti 
Příloha C – smlouva PFP 2014 
 
 
Z jednání se vzdálil v 20,55 hod. O. Štarha a M. Kotek. 
 
 
Diskuse: 
P. Němec – pan Kadlec dostával 120.000 Kč. Požádal o vyšší částku? 
L. Ambrož – částka je stejná jako v loni. 
D. Sukalovský – hlasovat se o této částce bude až při schvalování rozpočtu. 
J. Herman – budeme hlasovat o navrženém usnesení schválit panu Kadleci 170.000 Kč? 
L. Ambrož – první usnesení stahuje z jednání, bude o něm hlasováno až při projednávání rozpočtu. 
 
Návrh usnesení: ZM schvaluje uzavření smlouvy o poskytnutí dotace ve výši 170.000 Kč s Alešem 

Kadlecem – KOTVA KA, 664 34 Kuřim, IČ 11482907, na dokumentaci činností 
a akcí spolků, sportovních a společenských klubů, školských zařízení všech 
stupňů, operativní informace obyvatelstvu. 

O tomto návrhu usnesení nebylo hlasováno. 
 
Přijaté usnesení: 1211/2013 - ZM schvaluje uzavření smluv o poskytnutí dotací z Programu finanční 

podpory kulturní a spolkové činnosti města Kuřimi v rámci výzvy roku 2014 
v bodech a částkách podle přílohy. 

Hlasováno: pro 15, nepřítomni 2. 
 
 
 

19. Volba přísedícího Okresního soudu Brno-venkov 
(Příloha č. 19, 19A, předkládá Ing. D. Sukalovský, zpracovala Mgr. A. Zimmermannová) 
 
Dne 7. 11. 2013 byl Městskému úřadu Kuřim doručen návrh předsedy Okresního soudu Brno-venkov 
na zvolení přísedícího okresního soudu na funkční období let 2013-2017. 
Navržen je Ing. František Macek, který již u soudu jako přísedící působí a splňuje veškeré náležitosti 
požadované příslušnými právními předpisy. 
Volbu Ing. Františka Macka doporučujeme. 
 
Příloha: Návrh na zvolení přísedícího k Okresnímu soudu Brno-venkov 
 
Diskuse: 
R. Hanák – žádá, aby byla všechna osobní data odstraněna. 
 
Přijaté usnesení: 1212/2013 - ZM volí jako přísedícího Okresního soudu Brno-venkov pro funkční 

období let 2013-2017 Ing. Františka Macka, bytem Kuřim, xxxxxxxxxxxxxxxxxx. 
Hlasováno: pro 15, nepřítomni 2. 
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22. Televizní kabelové rozvody Kuřim - zpráva 
(Příloha č. 22, 22A, 22B, 22C, předkládá Mgr. Ing. D. Sukalovský, zpracoval Mgr. P. Kavka) 
 
Zastupitelstvo města schválilo dne 16. 10. 2012 usnesení č. 1173/2012, kterým jmenovalo pracovní 
skupinu ve věci prodeje nebo pronájmu televizních kabelových rozvodů v Kuřimi ve složení Mgr. Ing. 
Drago Sukalovský, Mgr. Petr Kavka, Ing. Aleš Varmužka, Stanislav Bartoš, Radek Jízdný, Marek 
Svoboda. 
 
Současně bylo také schváleno usnesení č. 1172/12 , kde si ZM vyhrazuje podle § 84 odst. 4 zákona 
č. 128/2000 Sb., o obcích do své pravomoci rozhodování ve věcech prodeje inženýrské sítě (televizní 
kabelové rozvody) v majetku města Kuřimi se všemi součástmi a příslušenstvím. 
 
Stávající nájemní smlouva s KABELOVOU TELEVIZÍ s.r.o., se sídlem Ruská 8, Praha 10, 
IČ 48150029, končí dne 01. 04. 2014. Pracovní skupina na svých jednáních dospěla k závěru, že 
vhodnější by bylo kabelové rozvody pronajmout a to nejlépe opět na období deset let, neboť tento 
časový úsek zhruba odpovídá předpokládané životnosti televizních kabelových rozvodů. Závěr se 
opírá o úvahu, že hodnota kabelových rozvodů byla soudním znalcem Prof. Ing. Miroslavem Filkou, 
CSc., odhadnuta ke dni 10. 7. 2013 na částku ve výši 6.680.000 Kč. Nelze ovšem opomenout fakt, že 
majetek je zatížen nevypořádaným majetkoprávním vypořádáním (vizte níže), což může mít vliv na 
reálnou tržní kupní cenu. Další skrytou zátěží je pak vyrovnání věcných břemen mezi vlastníkem 
pozemků (převážně město) a kupujícím. Zde je příjmový potenciál vlastníků pozemků v rozsahu 2 – 3 
mil. Kč. V posledních dvou letech inkasuje město za pronájem kabelových rozvodů částku ve 
výši cca 1.900.000 Kč/rok. 
 
Jednatel KABELOVÉ TELEVIZE s.r.o. předložil dne 2. 12. 2013 soupis investic, které by byly 
předmětem majetkoprávního vypořádání pro případ, že v soutěži zvítězí jiný subjekt. Jejich celková 
hodnota je vyčíslena na 3.317.601,- Kč bez DPH. Tyto investice nebyly městem odsouhlaseny, takže 
není povinností města je odkoupit. Odstranění těchto investic by mělo ale samozřejmě vliv na 
funkčnost sítě. 
 
S ohledem na zákon č. 128/2000 Sb., o obcích je rozhodování o uzavírání nájemních smluv svěřeno 
do kompetence rady města. Z tohoto důvodu je zastupitelstvo žádáno, aby odsouhlasilo, že kabelové 
rozvody budou v dalším období opětovně pronajaty a radě města byl uložen úkol, že formou veřejné 
obchodní soutěže vyhledá nového nájemce této inženýrské sítě. 
 
Předpokládaný harmonogram: 
1.) do 15. ledna 2014 zveřejnit výzvu k podávání nabídek 
2.) do 10. března 2014 rozhodnout o vítězi veřejné obchodní soutěže 
3.) do 31. března 2014 uzavřít smlouvu s novým nájemcem 
4.) do 30. června 2014 uzavřít majetkoprávní vypořádání se stávajícím nájemcem, pokud ve veřejné 
obchodní soutěži uspěje jiný subjekt 
 
Příloha: - návrh znění veřejné obchodní soutěže (pracovní verze) 
 - návrh nájemní smlouvy (pracovní verze) 
 - soupis investic 
 
Diskuse: 
P. Němec – v důvodové zprávě je pouze uvedeno, že pracovní skupina dospěla k závěru kabelové 
rozvody pronajmout. Měly být ale uvedeny klady i zápory, ty zde chybí. Pokud se zruší usnesení 
č. 1172/2012, potom má pronájem v kompetenci rada města. 
D. Sukalovský – sdělí připomínky pracovní skupině. 
P. Němec – bod č. 8 soutěže – vybere nabídku, která mu nejvíce vyhovuje. Tomu nerozumí, mělo by 
se hodnotit podle nějakých kritérií. Měl by být dokument, který bude obsahovat jednotlivé položky. 
Schází profesní kritéria. 
D. Sukalovský – dokument bude doplněn. 
P. Němec – technické podmínky - smlouva v bodu č. 2 – příloha soupis. Bude předložen? 
D. Sukalovský – jedná se o inventuru. 
I. Poledňák – pokud nynější nájemce investoval bez souhlasu města, potom nemá nárok na vrácení 
vložených prostředků. 
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D. Sukalovský – smlouva říká, že buď od něho město tyto investice za zůstatkovou cenu odkoupí, 
nebo musí uvést síť do původního, ale provozuschopného stavu. 
I. Poledňák – kolik je přípojek? Je pokryto celé město? 
D. Sukalovský – bylo cca 3.200 přípojek, ale v poslední době počet poklesl, jde nyní asi o 3000. 
M. Krupica – společnost KME má 300 přípojek. 
D. Sukalovský – pokryta není část Dílů a myslí, že i Kolébka. 
P. Němec – žádá průběžně podávat informace, např. na zastupitelstvu v březnu podat písemnou 
informaci o výběru společnosti. Dále potom informace o majetkovém vypořádání apod. 
M. Kotek – kdo bude posuzovat vložené investice? 
D. Sukalovský – v některých případech žádal nájemce radu města o souhlas, ta ale souhlas nedala. 
V některých případech nepožádal vůbec. Nicméně technicky se nelze vrátit k původnímu stavu. 
M. Kotek – do budoucna toto ošetřit ve smlouvě. 
D. Sukalovský – návrh smlouvy by se mohl zaslat zastupitelům k připomínkám. 
J. Herman – zastupitelstvo si vyhradilo majetkové úkony týkající se kabelových rozvodů? 
P. Kavka – zastupitelstvo města si vyhradilo rozhodovat o prodeji. Nájem je vyhrazen ze zákona radě 
města. Zastupitelstvo města si vyhradilo pravomoc i o prodeji kabelových rozvodů. 
P. Němec – pokud bude veřejná obchodní soutěž, žádá, aby měl každý člen zastupitelstva právo 
navrhnout radě města člena a náhradníka komise. 
D. Sukalovský – ano. 
I. Poledňák – máme alternativu přijímat signál. Nevidí rozumné si rozvody nechávat, důležití jsou 
zákazníci. Je to schopné prodeje. Bude si to vyžadovat další investice, které v případě nájmu budou 
složité. 
P. Němec – nemáme fakta, která by vysvětlila proč pronajmout, proč prodat. Pracovní skupina 
nesplnila svůj úkol. 
D. Sukalovský – to není pravda. Je uvedeno, že v případě prodeje bychom získali částku kolem 5-8 
mil. Kč a budeme se muset vypořádat s věcnými břemeny, což cenu ještě poníží. V případě pronájmu 
kabelových rozvodů částku ve výši cca 1.900.000 Kč/rok. 
D. Holman – v pracovní skupině měl být člen opozice. Důvody mohly být podrobnější. Vrátil by se 
k projednávání pracovní skupiny a rozšířil skupinu o P. Němce a I. Poledňáka, pokud by měli zájem. 
I. Poledňák – nemá zájem být členem pracovní skupiny. Rozhodnutí by nemělo být technické. 
O. Štarha – výhodnější je pronájem. Zisk je cca 1,9 mil. Kč ročně, prodejem získáme cca 6 mil. Kč. Síť 
se nebude rozvíjet, pokud zůstane v majetku města. Pokud bude v soukromých rukou, potom to pro 
někoho bude mít cenu a bude síť rozvíjet. 
I. Poledňák – pokud vlastník dokáže najít jinou cestu k zákazníkům, potom kabely nebude ani 
potřebovat. 
D. Holman – spousta uživatelů je na něco zvyklá. Pokud budeme dočerpávat potenciál kabelovky, 
potom může být do 5 let vyčerpaná. Nyní by se spíše přikláněl k pronájmu. 
D. Sukalovský – pokud to pronajmeme, potom to neznamená, že se síť nebude rozvíjet. Určitě si ji 
nájemce bude udržovat a rozvíjet. 
O. Štarha – před 6 lety jsme měli nabídku prodat kabelovku za 20 mil. Kč a zdálo se nám to málo. 
I. Poledňák – investice se nám již vrátila. 
J. Herman – je reálný nájem 1,9 Kč ročně za kabelovku v takovémto stavu? 
D. Sukalovský – nájem se odvíjí podle počtu připojení. Myslí si, že v současné době se toto výrazně 
měnit nebude. 
M. Krupica – nevíme kolik je momentálně účastníků. V současné chvíli jsou na převzetí kabelovky jen 
3 měsíce, může to být problém. 
P. Němec – usnesení je v platnosti od r. 2012, rok utekl a výsledek není žádný. 
D. Holman – nyní je nutné dotáhnout rozhodnutí, jestli prodej nebo pronájem. Smlouva je v rozporu 
s § 6 – transparentnost a nediskriminující charakter výběrového řízení, a bylo by vhodné ji upravit. 
P. Kavka – nejedná se o veřejnou zakázku. Zákon umožňuje vybrat si nejvýhodnější nabídku. 
I. Poledňák – problém s transparentností trvá. Která nabídka bude nejvýhodnější? 
P. Kavka – zpravidla ta s nejvyšší nabídkou. 
V. Zejda – nyní nás opravdu tlačí čas. Pokud chceme rozhodnout kvalitně, potom získáme čas tím, že 
prodloužíme nájem o cca 1/2 roku se stávajícím nájemcem. 
Z. Kříž – pokud je možné pronajmout o cca 1 rok bez výběrového řízení, potom s tím souhlasí. 
D. Sukalovský – ptá se p. Kavky, jestli lze smlouva prodloužit? 
P. Kavka – neví přesně, myslí si, že spíše ano. Zjistí to. 
J. Herman – chystat podklady bude složité. Nikdo přesně neví jak. Hlasujme o tom, jestli kabelovku 
pronajmeme nebo prodáme. Potom budeme směřovat další kroky jasným směrem. 
Z. Kříž – dnes se nemůže rozhodnout pro prodej nebo pro pronájem. 
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D. Sukalovský – nejsme schopni říct, co je výhodnější. Ani co přinese městu více peněz. Nyní jsme 
svázáni s nynějším nájemce. Neznáme jeho náklady, respektive nemůžeme nahlédnout do jeho 
účetnictví, pouze nám předkládá soupis investic s cenami. Celkový přínos pro uspokojení potřeb 
občanů nelze říct. 
D. Holman – spíše by se přikláněl pro pronájem. V tuhle chvíli bychom měli mít více podkladů pro 
jednání, vedení města konalo pomalu. Pokud se prodlouží smlouva u stávajícího nájemce, potom rada 
města přizná svou chybu. 
R. Hanák – hlasujme o předloženém usnesení a uvidíme vůli zastupitelstva. 
M. Krupica – myslí si, že napadení výběrového řízení od ostatních společností neúspěšných v tomto 
řízení je malé. On sám, pokud by neuspěl, by žalobcem nebyl. 
 
I. Poledňák – navrhuje usnesení - ZM schvaluje odprodej inženýrských sítí (kabelových televizních 
rozvodů) za cenu minimálně 8 mil. Kč. 
 
M. Krupica – některé uvedené vložené prostředky Kabelovou televizí CZ jsou nečestné. 
I. Poledňák – peníze by byly zaplaceny, až budou všechny sítě předány a síť bude fungovat. 
V. Zejda – nestačí hlasovat pouze o prodeji? 
D. Sukalovský – navrhuje hlasovat o protinávrhu: 
 
Přijaté usnesení: 1213/2013 - ZM schvaluje odprodej inženýrských sítí (kabelových televizních 

rozvodů) za cenu minimálně 8 mil. Kč formou veřejné obchodní soutěže. 
Hlasováno: pro: 11, proti 2, zdrželi se 2, nepřítomni 2. 
 
Návrh usnesení: ZM souhlasí s pronájmem inženýrské sítě (televizní kabelové rozvody) a ukládá 

RM, aby připravila výběr nového nájemce. 
O tomto návrhu usnesení nebylo hlasováno. 
 
 
 

23. Rozpočtové opatření č. 12 
(Příloha č. 23, 23A, 23B, 23C, předkládá Mgr. Ing. D. Sukalovský, zpracoval Ing. A. Varmužka) 
 
V příloze je předkládán návrh rozpočtového opatření. 
 
Příloha: RO č. 12 
 důvodová zpráva OI 
 důvodová zpráva OI – dotace 
 
Diskuse: 
D. Sukalovský – žádá opravit položku dotace program Efect – správná částka je 360.000 Kč. 
O. Štarha – do rozpočtového opatření přidat částku 200.000 Kč na studii. 
Z. Kříž – finanční výbor tento materiál projednal. 
 
Přijaté usnesení: 1214/2013 - ZM schvaluje rozpočtové opatření č. 12 k rozpočtu města na rok 

2013, dle zápisu se změnami. 
Hlasováno: pro 15, nepřítomni 2. 
 
 
 

24. Informace – směna nemovitostí v areálu ZŠ Jungmannova 
(Příloha č. 24, předkládá Mgr. Ing. D. Sukalovský) 
 
Město Kuřim má zájem o získání budovy č. p. 1227 o užitné ploše 420,2 m

2 
a příslušných pozemků 

p. č. 2785/2 o ploše 1804 m
2 

a 2785/3 o ploše 18 m
2
 (vč. stavby na pozemku – garáže) v areálu 

základní školy Jungmannova. Zmíněná budova a pozemky jsou ve vlastnictví Jihomoravského kraje. 
Podle předběžné dohody má naopak Jihomoravský kraj zájem o pozemek ve vlastnictví města Kuřimi, 
parc. č. 1492/2 o výměře 290 m

2
, který se nachází pod budovou č. p. 1084 (DDM Kuřim), která je ve 

vlastnictví Jihomoravského kraje a navrhuje směnu zmíněných nemovitostí s doplatkem. 
Jihomoravský kraj zpracoval znalecký posudek, který ohodnotil budovu č. p. 1227 a pozemky p. č. 
2785/2 a 2785/3 vč. garáže na celkovou částku 5.100.000,- Kč. Město Kuřim nechalo zpracovat 
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znalecký posudek, který stanovil cenu pozemku p. č. 1492/2 na 510.000 Kč. Rozdíl v ceně tedy činí 
4.590.000,- Kč ve prospěch Jihomoravského kraje. 
 
V současné době vede starosta města jednání s hejtmanem Jihomoravského kraje o dalším postupu. 
Předpokládané skončení jednání je v prvním čtvrtletí roku 2014. O výsledcích bude opětovně podána 
informace na některém z příštích jednání ZM. 
 
 
 

25. Různé 
 
D. Sukalovský – srdečně zve občany města na tradiční novoroční ohňostroj dne 1. 1. 2014 v 17 hod. 
u obchodního domu Lídl. 
 
 
D. Holman – upozornil, že ve smlouvě Programu finanční podpory musí dojít ke změně. Žádá vyjmout 
v čl. I, bod č. 6 – dotace není slučitelná s jinou podporou. 
A. Varmužka – smlouva je dle vzoru Jihomoravského kraje. 
M. Macková – v krajské smlouvě je, že je slučitelná. 
D. Sukalovský – navrhuje zrušit přijaté usnesení a přijmout nové usnesení, kde se zohlední úprava 
smlouvy Programu finanční podpory. 
 
Přijaté usnesení: 1215/2013 - ZM ruší usnesení č. 1211/2013 ze dne 10. 12. 2013 ve věci uzavření 

smluv o poskytnutí dotací Programu finanční podpory kulturní a spolkové činnosti 
města Kuřimi v rámci výzvy roku 2014. 

 
Přijaté usnesení: 1216/2013 - ZM schvaluje uzavření smluv o poskytnutí dotací z Programu finanční 

podpory kulturní a spolkové činnosti města Kuřimi v rámci výzvy roku 2014 
v bodech a částkách podle přílohy se změnou. 

Bylo hlasováno pro obě usnesení současně: pro 15, nepřítomni 2. 
 
 
O. Štarha – představil projekt úpravy kotelny Popkova. 
 
 
Z jednání odešel v 22,22 hod. I. Peřina a MUDr. R. Procházková. Vzdálil se D. Holman. 
 
 
P. Němec – kdy se začne stavět? 
O. Štarha – už je požádáno o sloučené územní řízení. Stavba začne na jaře 2014. 
M. Kotek – pokud bude digitální kino, jsou narušeny čelní zdi dveřmi. Aspoň v kulturním domě by to 
bylo potřeba změnit. 
O. Štarha – s kinem se nepočítalo. Mohou se použít závěsy. 
 
 
Z. Kříž – přímo na jednání byl předložen zápis z jednání finančního výboru. Zápis o finanční kontrole 
tzn. zápis o kontrole provedené s panem Němcem je přílohou zápisu. 
 
 
I. Poledňák – nabízí konzultace ve věci prodeje kabelových rozvodů. Majetkové vypořádání se 
stávajícím nájemcem je ochoten připomínkovat, stejně tak smlouvu o budoucím prodeji. 
D. Sukalovský – řekne vedoucímu odboru majetkoprávního, aby jej kontaktoval. 
M. Kotek – asi by bylo vhodné jednat se stávajícím nájemce o prodloužení smlouvy. 
D. Sukalovský – myslí si, že pan Wacník s tím bude souhlasit. 
P. Němec – prodloužit ale maximálně na 1 rok. 
I. Poledňák – výběrové řízení je nastaveno na parametry, které v podstatě navrhl pan Wacník. 
Smlouvu o smlouvě budoucí bude projednávat rada města. Mgr. Kavka ať zašle smlouvu ke 
konzultaci. 
P. Němec – žádá podat na lednovém zasedání zastupitelstva informaci, jaký je další postup. 
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M. Krupica – bude žádat o počty klientů, jaké mají sazby, protože ostatní společnosti si musí udělat 
kalkulaci. Jak bude řešena hlavní přijímací stanice na ZŠ Jungmannova? 
P. Němec – vítěz uzavře do 1 měsíce smlouvu se školou, je uvedeno ve smlouvě. V případě prodeje 
se může řešit obdobně. 
 
 
D. Sukalovský – bude pravděpodobně svoláno v 2. lednovém týdnu mimořádné zastupitelstvo, aby se 
schválily pokyny územního plánu. 
P. Němec – žádá termín zaslat co nejdříve. 
 
 
 
Další řádné zasedání ZM se uskuteční 21. ledna 2014 v 17 hod. v zasedací místnosti MěÚ 
Kuřim. 
 
 
 
 
Člen návrhové komise Ing. Petr Němec přednesl schválená usnesení. 
 
 
 
 
Starosta ukončil jednání v 22,37 hodin. 
 
 
 
 
 
 
 
Mgr. Ing. Drago Sukalovský 
starosta města 
 
 
 
 
 

Ověřovatelé zápisu: 

 
 
 
 
 
 
 
MUDr. Renata Procházková        Ing. Miluše Macková 
 
 
 
 
 
 
 
 
V Kuřimi dne 10. 12. 2013 
 
 
Zapsala: Petra Glosová 
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Přílohy: 
Usnesení 2x 
Pozvánka 1x 
Usnesení návrhové komise 2x 
Prezenční listina 
Výsledky veřejného hlasování 
 
 
Materiály: 
1, 1A    Plnění usnesení Zastupitelstva města Kuřimi ke dni 2. 12. 2013 
2, 2A    Prodej bytové jednotky č. 1123/6 

Helena Borková – žádost o koupi bytu 
3, 3A – 3G   Tomáš Kyanka, xxxxxxxxxxx Kuřim – odprodej části zastavěného pozemku 

Josef Jindra, xxxxxxxxxxxxxxx Kuřim – odprodej části pozemku v lokalitě 
garáže v lomu za tratí 
Dipl. Ing. Pavel Kučírek, bytem xxxxxxxxxxxxxx Kníničky, Brno – nabídka 
bezúplatného převodu pozemku 

4, 4A – 4D   E. ON Distribuce, a.s. – odprodej pozemku pod trafostanicí 
E. ON Distribuce, a.s. – odprodej pozemku pod budoucí trafostanicí 

5, 5A    Prodej pozemků na nám. 1. května v Kuřimi 
6, 6A – CD, 6B  Projednání územní studie sportovního areálu I. etapa (Městská sportovní 

hala Kuřim) 
7  Schválení určeného zastupitele pro pořizování nového návrhu ÚP Kuřim 

v souvislosti s uzavřením smlouvy o dílo na zakázku města „Dopracování 
návrhu ÚP Kuřim“ 

8, 8A, 8B  Dodatek č. 1 ke zřizovacím listinám základních škol zřizovaných Městem 
Kuřimí 

9, 9A, 9B   Smlouva o uzavření budoucí kupní smlouvy 
10    Zmocnění RM 
11    Stanovení náhrady výdělku neuvolněným členům ZM 
12, 12A – 12C  Rozpočtové provizorium 2014 
13, 13A   Rozpočtový výhled 2014-2018 
14, 14A   Prominutí splátky půjčky 
15, 15A   Půjčka obci Jinačovice 
16, 16A   Prodloužení splatnosti půjčky 
17, 17A, 17B  Zápis z jednání Výboru sportovního ZM Kuřimi 
18, 18A, 18B, 18C  Zápis z jednání Výboru pro kulturu a spolkový život ZM Kuřimi 
19, 19A   Volba přísedícího Okresního soudu Brno-venkov 
20, 20A   Stav investiční výstavby 2013 
21, 21A   Schválení zadání změny č. XIV Územního plánu sídelního útvaru Kuřim 
22, 22A – 22C  Televizní kabelové rozvody Kuřim - zpráva 
23, 23A – 23C  Rozpočtové opatření č. 12 
24    Informace – směna nemovitostí v areálu ZŠ Jungmannova 
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Výsledky veřejného hlasování na zasedání Zastupitelstva města Kuřimi 10. 12. 2013 
 

1183/2013 - ZM schvaluje jako členy návrhové komise Iva Peřinu a Ing. Petra Němce. 
1184/2013 - ZM schvaluje jako ověřovatele zápisu z jednání ZM MUDr. Renatu Procházkovou a Ing. Miluši Mackovou. 
(hlasováno společně) 

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

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

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

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

 
1185/2013 - ZM schvaluje program jednání se změnami. 

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

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

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

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

 
1186/2013 - ZM bere na vědomí stav plnění usnesení ke dni 2. 12. 2013, prodlužuje termín plnění usnesení č. 1006/2011 do 31. 12. 2015 a usnesení č. 1067/2007, 1029/2011, 1035/2012, 1111/2012, 1223/2012, 
1096/2013, 1097/2013 do 28. 2. 2014. 

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

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

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

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

  
1187/2013 - ZM schvaluje prodej bytové jednotky č. 1123/6 o velikosti 2+1 s příslušenstvím umístěné ve III. NP bytového domu č. p. 1122, 1123 a 1124 (ul. Bezručova čtvrť) postaveného na pozemku p. č. 2138/3 vše v 
obci a k. ú. Kuřim manž. Edvardu a Silvii Sarojanovým, oba trvale bytem Kuřim, za cenu 792.000,- Kč s tím, že veškeré náklady spojené s převodem bytové jednotky včetně úhrady daně z převodu nemovitosti ponesou 
kupující. 

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

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

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

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

 
ZM schvaluje záměr na prodej bytové jednotky č. 880/5 v ul. Jungmannova, 2+1 s příslušenstvím, umístěné ve II. NP bytového domu č. p. 880 a 881, postaveného na pozemku p. č. 1800 vše v obci a k. ú. Kuřim za min. 
cenu 1.300.000,- Kč. 
Podmínky převodu: 
a) úhrada kupní ceny před podpisem kupní smlouvy, 
b) kupující uhradí správní poplatky. 
Nabídky musí být doručeny na podatelnu MěÚ Kuřim, Jungmannova 968/75, Kuřim v zalepené obálce nejpozději dne 20. 1. 2014 do 17 hod a označeny „Prodej bytu č. 880/5 – neotvírat“. 

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

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

Proti / / - - / - nepřít. / / / nepřít. - - / - / / 9 

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

Usnesení nebylo přijato 
 
1188/2013 - ZM schvaluje prodej části pozemku parc. č. 264/4 v k. ú. Kuřim dle GP č. 2828-100/2012 nově označený jako pozemek parc. č. 264/5 o vým. 2 m

2
, 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 / / / / / / nepřít. / / / nepřít. - - - / / / 12 

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

Zdrž - - - - - - nepřít. - - - nepřít. / / / - - - 3 

 
 
 
 
 



 2 

1189/2013 - ZM schvaluje prodej části pozemku parc. č. 3458 v k. ú. Kuřim dle GP č. 857-3071/94 nově označený jako pozemek parc. č. 4403 o vým. 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 / / / / / / nepřít. / / / nepřít. / / / / / / 15 

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

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

 
1190/2013 - ZM schvaluje bezúplatné nabytí pozemku parc. č. 2784/3 v k. ú. Kuřim o výměře 110 m

2
 do vlastnictví Města Kuřimi od Dipl. Ing. Pavla Kučírka, bytem Kníničky, 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. / / / / / / 15 

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

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

 
1191/2013 - ZM schvaluje na prodej pozemku parc. č. 283/2 o vým. 9 m

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

18.000 Kč s podmínkou úhrady veškerých nákladů spojených s převodem pozemku včetně daně z převodu nemovitostí a s předkupním právem věcným. 

 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 

 
1192/2013 - ZM schvaluje 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. Do doby uzavření kupní smlouvy bude 

uzavřena budoucí kupní smlouva. 

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

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

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

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

 
1193/2013 - ZM schvaluje 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 společnosti Čokoládovny Fikar, s.r.o., se sídlem nám. 1. května 1306, Kuřim, IČ 

25529811, za cenu 10.211 Kč/m
2
. 

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

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

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

Zdrž - - - - - / - - - / nepřít. - - - / - - 3 

 
ZM ukládá Radě města Kuřimi projednat budoucí kupní smlouvu ve věci prodeje částí pozemků p. č. 294 a p. č. 293/1 vše k. ú. Kuřim. Termín pro uzavření budoucí kupní smlouvy je stanoven do 31. 3. 2014. 

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

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

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

Zdrž - / / / - / - / - / nepřít. / / / / - / 11 

Usnesení nebylo přijato. 
 
1194/2013 - ZM si vyhrazuje projednání a odsouhlasení řešení každé územní studie, má-li být studie Úřadem územního plánování Městského úřadu Kuřim vložena do evidence územně plánovací činnosti. 

 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 

 
1195/2013 - ZM bere na vědomí dosavadní postup projednání I. etapy územní studie sportovního areálu, která řeší umístění městské sportovní haly. 

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

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

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

Zdrž - - - / / - - - - / nepřít. - - - - - - 3 

 



 3 

1196/2013 - ZM ruší usnesení č.1191/2007 ze dne 2. 10. 2007. 
1197/2013 - ZM ruší usnesení č. 1022/2011 ze dne 8. 2. 2011. 
1198/2013 - ZM schvaluje dle zákona č. 183/2006 Sb. o územním plánování a stavebním řádu, v platném znění Mgr. Ing. Draga Sukalovského, jako určeného zastupitele pro projednávání návrhu Územního plánu Kuřim. 
(hlasováno pro všechna usnesení společně) 

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

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

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

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

 

1199/2013 - ZM schvaluje zadání změny č. XIV Územního plánu sídelního útvaru Kuřim, včetně přílohy č. 1 Vyhodnocení požadavků uplatněných v rámci projednání návrhu zadání změny č. XIV Územního plánu sídelního 
útvaru Kuřim dle přílohy. 

 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 

 
1200/2013 - ZM schvaluje Dodatek č. 1 ke zřizovací listině Základní školy, Kuřim, Jungmannova 813, okres Brno - venkov, příspěvkové organizace. 
1201/2013 - ZM schvaluje Dodatek č. 1 ke zřizovací listině Základní školy Kuřim, Tyršova 1255, okres Brno - venkov, příspěvkové organizace. 
(hlasováno o obou usneseních současně) 

 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 

 
1202/2013 - ZM schvaluje uzavření smlouvy o budoucí kupní smlouvě č. 2013/B/0077 o nabytí vodovodního řadu na pozemcích p. č. 4487/38, 2642/919 a 2642/553, vše k. ú. Kuřim, do majetku Města Kuřimi, od manželů 
Zdeňka Kučerovského, bytem 612 00 Brno, a Jany Kučerovské, bytem 612 00 Brno, za kupní cenu ve výši 1.000 Kč. Vedlejším účastníkem smlouvy bude zhotovitel stavby společnost COLAS CZ, a.s., se sídlem Ke Klíčovu 
9, 190 000 Praha, IČ 26177005. Do doby uzavření kupní smlouvy bude uzavřena smlouva o budoucí kupní smlouvě. 

 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 

 
1203/2013 - ZM zmocňuje RM k zařazení nových dotací do rozpočtu města, budou-li získány do konce kalendářního roku 2013. 

 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 

 

1204/2013 - ZM stanovuje podle § 71 odst. 4 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích v platném znění, neuvolněným členům zastupitelstva, kteří nejsou v pracovním nebo jiném obdobném poměru, náhradu výdělku ušlého v 
souvislosti s výkonem jejich funkce paušální částkou 250 Kč/hod. Částka je platná pro rok 2014. 

 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 

 

Rozpočtové provizorium – investiční akce: Položka 22 – částka 400.000 Kč 

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

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

 

Rozpočtové provizorium – investiční akce: Položka 23 – částka 1.000.000 Kč 

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

Pro / / / / / / / / / / nepřít. / / / nepřít. / / 15 
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Rozpočtové provizorium – investiční akce: Položka 26 – částka 500.000 Kč 

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

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

 

Rozpočtové provizorium – investiční akce: Položka 27 – částka 200.000 Kč 

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

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

 

Rozpočtové provizorium – investiční akce: Položka 27 - částka 650.000 Kč 

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

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

 
Rozpočtové provizorium – investiční akce: Položka 28 - částka 400.000 Kč 

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

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

 

Rozpočtové provizorium – investiční akce: Položka 29 – částka 200.000 Kč 

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

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

 

Rozpočtové provizorium – investiční akce: Položka 39 – částka 1.680.000 Kč 

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

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

 

Rozpočtové provizorium – investiční akce: Položka 40 – částka 1.120.000 Kč 

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

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

 

Rozpočtové provizorium – investiční akce: Položka 41 – částka 1.700.00 Kč 

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

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

 

Rozpočtové provizorium – investiční akce: Položka 42 – částka 250.000 Kč 

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

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

 
Rozpočtové provizorium – investiční akce: Položka 43 – částka 900.000 Kč 

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

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

 

Rozpočtové provizorium – investiční akce: Položka 44 – částka 350.000 Kč 

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

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

 

Rozpočtové provizorium – investiční akce: Položka 45 – částka 4.500.000 Kč 

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

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

 

Rozpočtové provizorium – investiční akce: Položka 46 – částka 800.000 Kč 

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

Pro / / / / / / / / / / nepřít. / / / nepřít. / / 15 
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Rozpočtové provizorium – investiční akce: Položka 47 – částka 2.400.000 Kč 

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

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

 

Rozpočtové provizorium – investiční akce: Položka 48 – částka 350.000 Kč 
 Holman  Peřina  Kalinová  Macková  Němec Herman  Hanák  Poledňák Zejda Kotek Brabec Ambrož  Procházková Kříž  Koláček   Sukalovský Štarha  

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

Rozpočtové provizorium – investiční akce: Položka 49 – částka 200.000 Kč: 

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

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

 

1205/2013 - ZM schvaluje rozpočtové provizorium města Kuřimi na rok 2014 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 

 

Přijaté usnesení: 1206/2013 - ZM schvaluje rozpočtový výhled města Kuřimi pro léta 2014-2018. 

 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 

 
ZM schvaluje prominutí pohledávky ve výši 50.000 Kč, dle Smlouvy o půjčce č. 2009/D/0088 uzavřenou s Tělocvičnou jednotou Sokol Kuřim, Tyršova 480, Kuřim, IČ 44947763. 

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

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

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

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

Usnesení nebylo přijato. 
 

1207/2013 - ZM schvaluje uzavření dodatku č. 1 smlouvy č. 2009/D/0088, kterým se mění splátkový kalendář, splátka č. 4 bude 28. 2. 2014. 

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

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

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

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

 

1208/2013 - ZM schvaluje uzavření Dodatku č. 1 ke smlouvě o půjčce s obcí Jinačovice, Jinačovice 83, 664 34 Kuřim, s rozšířením účelu čerpání na nákup techniky pro zimní údržbu. 

 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 

 

1209/2013 - ZM schvaluje uzavření dodatku č. 2 ke smlouvě o půjčce se společností Wellness Kuřim s.r.o., Blanenská 1082, Kuřim, IČ 29213380, kterým se posouvá termín splatnosti této půjčky na 31. 12. 2015. 

 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 

 
Dotace pro sport – bod 3 – částka 10.000 Kč pro šachový klub 

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

Pro - - / - / / - / / / nepřít. - / / nepřít. - / 9 
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1210/2013 - ZM schvaluje uzavření Smluv o poskytnutí dotací z Programu finanční podpory sportovní činnosti města Kuřimi na rok 2014 v bodech a částkách dle přílohy se změnou. 

 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 

 
Změna programu - předřazení bodu č. 20 před bod č. 18. 

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

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

 
1211/2013 - ZM schvaluje uzavření smluv o poskytnutí dotací z Programu finanční podpory kulturní a spolkové činnosti města Kuřimi v rámci výzvy roku 2014 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. / / 15 

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

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

 

1212/2013 - ZM volí jako přísedícího Okresního soudu Brno-venkov pro funkční období let 2013-2017 Ing. Františka Macka, bytem Kuřim. 

 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 

 

1213/2013 - ZM schvaluje odprodej inženýrských sítí (kabelových televizních rozvodů) za cenu minimálně 8 mil. Kč formou veřejné obchodní soutěže. 

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

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

Proti - - - - - / / - - - nepřít. - - - nepřít. - - 2 

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

 
1214/2013 - ZM schvaluje rozpočtové opatření č. 12 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. / / 15 

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

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

 
1215/2013 - ZM ruší usnesení č. 1211/2013 ze dne 10. 12. 2013 ve věci uzavření smluv o poskytnutí dotací Programu finanční podpory kulturní a spolkové činnosti města Kuřimi v rámci výzvy roku 2014. 
1216/2013 - ZM schvaluje uzavření smluv o poskytnutí dotací z Programu finanční podpory kulturní a spolkové činnosti města Kuřimi v rámci výzvy roku 2014 v bodech a částkách podle přílohy se změnou. 
(hlasováno pro obě usnesení současně) 

 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 
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