Zápis
ze zasedání Zastupitelstva města Kuřimi č. 1/2021 konaného dne 26.01.2021
Přítomni:
Mgr. Ing. Drago Sukalovský - starosta
Ing. Petr Ondrášek, Mgr. Ladislav Ambrož, Ing. Jan Vlček, MSc., Ing. Milan Vlk, Petr Krejčí, Alena
Matějíčková, Bc. Mária Katyi, Ivo Peřina, Mgr. Sandra Naďová, Renáta Mudroňová , RNDr. Igor
Poledňák, Antonín Žák, Mgr. Petr Vodka, Jan Herman, Petr Macek, Mgr. Žaneta Jarůšková členové zastupitelstva.
Ing. Karel Torn, CSc. – tajemník úřadu.
Starosta zahájil zasedání ZM v 17:04 hodin, úvodem bylo přítomno 17 členů ZM.
ZM je usnášeníschopné.
Zápis z minulého zasedání byl ověřen bez připomínek.

Program:
1

Zvolení návrhové komise

2

Volba ověřovatelů zápisu

3

Schválení programu jednání

4

Plnění usnesení Zastupitelstva města Kuřimi ke dni 18.01.2021

5

Rozhodnutí o zahájení zadávacího řízení „Městský stadion Kuřim - rekonstrukce“

6

Obecně závazná vyhláška města Kuřimi č. 1/2021, o nočním klidu

7

Volba přísedícího Okresního soudu Brno-venkov

8

Poskytnutí dotace SOŠ a SOU Kuřim

9

Volba člena do Výboru pro kulturu a spolkový život ZM Kuřimi

10

Rozpočet města Kuřimi na rok 2021

11

Příspěvek města Kuřim na nákup roční úsekové nebo roční doplatkové jízdenky pro osoby
ve věku 70 let a více pro rok 2021

12

Rozpočtové opatření č. 1

13

Různé

1. Zvolení návrhové komise
(Předkladatel: Mgr. Ing. Drago Sukalovský, zpracovatel: Petra Glosová)
Přijaté usnesení: Z/2021/01 - ZM schvaluje jako členy návrhové komise pana Ing. Milana Vlka
a pana RNDr. Igora Poledňáka.
Hlasováno
Pro: 17.

1

2. Volba ověřovatelů zápisu
(Předkladatel: Mgr. Ing. Drago Sukalovský, zpracovatel: Petra Glosová)
Přijaté usnesení: Z/2021/02 - ZM schvaluje jako ověřovatele zápisu ZM pana Mgr. Ladislava
Ambrože a pana Mgr. Petra Vodku.
Hlasováno
Pro: 17.

3. Schválení programu jednání
Program:
1
Zvolení návrhové komise
2

Volba ověřovatelů zápisu

3

Schválení programu jednání

4

Plnění usnesení Zastupitelstva města Kuřimi ke dni 18.01.2021

5

Rozhodnutí o zahájení zadávacího řízení „Městský stadion Kuřim - rekonstrukce“

6

Obecně závazná vyhláška města Kuřimi č. 1/2021, o nočním klidu

7

Volba přísedícího Okresního soudu Brno-venkov

8

Poskytnutí dotace SOŠ a SOU Kuřim

9

Volba člena do Výboru pro kulturu a spolkový život ZM Kuřimi

10

Rozpočet města Kuřimi na rok 2021

11

Příspěvek města Kuřim na nákup roční úsekové nebo roční doplatkové jízdenky pro osoby
ve věku 70 let a více pro rok 2021

12

Rozpočtové opatření č. 1

13

Různé

Přijaté usnesení: Z/2021/03 - ZM schvaluje program jednání.
Hlasováno
Pro: 17.

4. Plnění usnesení Zastupitelstva města Kuřimi ke dni 18.01.2021
(Předkladatel: Mgr. Ing. Drago Sukalovský, zpracovatel: Petra Glosová)
Zůstávají nesplněna usnesení závisející na spolupráci s druhou stranou vůči městu Kuřim, především
v oblasti investiční a majetkové.
Odbor investiční žádá o prodloužení termínu plnění:
č. 1047/2017, 1048/2017, 1049/2017, 1050/2017 ze dne 23.05.2017
Důvodová zpráva:
jednotlivé stavební objekty budované v rámci osmé etapy na Dílech za sv. Jánem nebyly dokončeny,
předány městu, tudíž kupní smlouva nebyla doposud uzavřena.
Z tohoto důvodu žádáme o prodloužení termínů plnění usnesení do 31.12.2021.
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Odbor majetkoprávní žádá o prodloužení termínu plnění usnesení:
č. 1063/2015 ze dne 16.06.2015
Důvodová zpráva:
paní Horáková zemřela a probíhá dědické řízení.
Z tohoto důvodu žádáme o prodloužení termínu plnění usnesení do 30.06.2021.
č. 1034/2016 ze dne 22.03.2016
Důvodová zpráva:
odbor majetkoprávní obdržel geometrický plán pro rozdělení pozemku. Majetkoprávní vypořádání
stavby je v řešení.
Z tohoto důvodu žádáme o prodloužení termínu plnění usnesení do 30.06.2021.
č. 1052/2017 ze dne 23.05.2017
Důvodová zpráva:
jedná se o majetkoprávní vypořádání pozemků pod budoucí komunikací v rámci stavby „Díly za sv.
Jánem – 8. etapa“. Stavba je v současné době ve fázi budování inženýrských sítí. Následně bude
vybudovaná komunikace, která se bude městu předávat až dokončení všech staveb v dané lokalitě.
Z tohoto důvodu žádáme o prodloužení termínu plnění usnesení do 31.12.2023.
č. 1053/2017 ze dne 23.05.2017
Důvodová zpráva:
jedná se o majetkoprávní vypořádání pozemků pod stavbami dešťové kanalizace včetně retenční
nádrže, parkovacích stání a ostatních zpevněných ploch v rámci stavby „Díly za sv. Jánem –
8. etapa“. Stavby jsou v současné době ve fázi budování.
Z tohoto důvodu žádáme o prodloužení termínu plnění usnesení do 31.12.2023.
č. 1069/2019 ze dne 25.06.2019
Důvodová zpráva:
jedná se o majetkoprávní vypořádání pozemků pod cyklostezkou „Kuřim – Lipůvka“ s ČR – Státním
pozemkovým úřadem. Na pozemcích státu vázne věcné právo, na základě kterého nelze smlouvu
uzavřít.
Z tohoto důvodu žádáme o prodloužení termínu plnění usnesení do 31.12.2021.
č. 1130/2019 ze dne 10.12.2019
Důvodová zpráva:
dle sdělení paní Kachlíkové byl pro předmětnou lokalitu vyhotovený nový geometrický plán, který se
do Katastru nemovitostí podařil zapsat až v prosinci 2020. Smlouva byla upravena v souladu se
zapsaným GP a v současné době je smlouva zaslána k podpisu druhé smluvní straně.
Z tohoto důvodu žádáme o prodloužení termínu plnění usnesení do 30.04.2021.
Přílohy:

A - plnění usnesení ZM

Diskuse:
J. Herman – doplňuje, že v plném rozsahu není splněno usnesení č. 1142/2019 „Kontrola vyřizování
stížností a petic“. Kontrola je provedena, ale nebyl svolán kontrolní výbor, který by tuto zprávu
projednal a předložil zastupitelstvu. Na další zasedání zastupitelstva dne 23.03.2021 bude zápis
kontrolního výboru předložen. Žádá tedy prodloužit termín plnění usnesení do 31.03.2021.
Přijaté usnesení: Z/2021/04 - ZM bere na vědomí stav plnění usnesení ZM ke dni 18.01.2021
a prodlužuje termín plnění usnesení č. 1047/2017, č. 1048/2017, č. 1049/2017,
č. 1050/2017 a č. 1069/2019 do 31.12.2021, č. 1063/2015 a č. 1034/2016 do
30.06.2021, č. 1052/2017 a č. 1053/2017 do 31.12.2023, č. 1130/2019 do
30.04.2021, č. 1142/2019 do 31.03.2021.
Hlasováno
Pro: 17.
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5. Rozhodnutí o zahájení zadávacího řízení „Městský stadion Kuřim
- rekonstrukce“
(Předkladatel: Ing. Petr Ondrášek, zpracovatel: Ing. Olga Hanáková)
Zahájení zadávacího řízení na výběr dodavatele veřejné zakázky města Kuřimi
Název (předmět) zakázky:
„Městský stadion Kuřim - rekonstrukce“
Evidenční číslo v knize zakázek:
VZ-OI-2021-002
Zajišťující odbor (ZO):
OI
Jedná se o zadávací řízení na výše uvedenou akci, a to v režimu zjednodušeného podlimitního řízení
dle § 53 ZZVZ. Celková předpokládaná výše nákladů na realizaci veřejné zakázky činí 58.000.000 Kč
vč. DPH. Realizace investiční akce je podmíněna získáním dotace z programu Národní sportovní
agentury, dále jen “NSA“, ve výši 70 % ze způsobilých nákladů, předpoklad 17.400.000 Kč na
realizaci. Prostředky na realizaci investiční akce budou vyčleněny z rozpočtu po získání rozhodnutí
o přidělení dotace.
Z důvodu potřeby zahájit realizaci stavby v co nejkratší době po obdržení rozhodnutí o přidělení
dotace, musí být zahájeno výběrové řízení ještě před schválením dotace NSA.
Předpokládaný termín dokončení realizace stavby je konec roku 2022.
Odbor investiční doporučuje Zastupitelstvu města Kuřimi schválit zahájení zadávacího řízení bez
vyčlenění finančních prostředků, s podmíněnou realizací získáním dotací z programu NSA.
Přijaté usnesení: Z/2021/05 - ZM schvaluje zahájení zadávacího řízení podlimitní veřejné zakázky
na stavební práce s názvem „Městský stadion Kuřim - rekonstrukce“ bez
vyčlenění finančních prostředků.
Hlasováno
Pro: 17.

6. Obecně závazná vyhláška města Kuřimi č. 1/2021, o nočním klidu
(Předkladatel: Mgr. Ing. Drago Sukalovský, zpracovatel: Ing. Silvie Ondrášková)
Město Kuřim má vydanou Obecně závaznou vyhlášku č. 1/2020, o nočním klidu, ve které jsou
vymezeny tradiční akce a slavnosti celoobecního významu, které mají zkrácenou dobu nočního klidu.
Podle § 5 odst. 6 zákona č. 251/2016 Sb., o některých přestupcích, platí, že "Dobou nočního klidu se
rozumí doba od 22:00 do 06:00 hodin". Obec může obecně závaznou vyhláškou stanovit výjimečné
případy, zejména slavnosti nebo obdobné společenské nebo rodinné akce, při nichž je doba nočního
klidu vymezena dobou kratší nebo při nichž nemusí být doba nočního klidu dodržována."
Na Městský úřad Kuřim bylo začátkem roku doručeno celkem 7 žádostí o zařazení nových veřejně
přístupných kulturních akcí nebo slavností do této obecně závazné vyhlášky. Jedná se o tyto akce:
- Disco-Rocko-Erotický ples - pořadatel Bohuslav Bednář, místo konání společenské a kulturní
centrum, požadované zkrácení doby nočního klidu od 03:00 do 06:00 - je doporučeno schválit
zkrácení doby nočního klidu od 02:00 do 06:00 hod
- Revival fest - pořadatel Bohuslav Bednář, místo konání zámecké nádvoří, požadované zkrácení
doby nočního klidu od 00:00 do 06:00 - je doporučeno schválit zkrácení doby nočního klidu od 00:00
do 6:00 hod
- Taneční zábava se skupinou SMARAGD - pořadatel Bohuslav Bednář, místo konání zámecké
nádvoří, požadované zkrácení doby nočního klidu od 01:00 do 06:00 - je doporučeno schválit zkrácení
doby nočního klidu od 01:00 do 06:00 hod
- Rockové večery (1x v dubnu, 1x v říjnu, 1x v listopadu) - pořadatel Bohuslav Bednář, místo konání
Hospůdka Kuřim, požadované zkrácení doby nočního klidu od 00:00 do 06:00 - vzhledem
k opakujícím se stížnostem na rušení nočního klidu v okolí budovy Hospůdky Kuřim a vzhledem
k tomu, že se jedná o hustě obydlenou část města a budova bezprostředně navazuje na bytové domy,
není doporučeno schválení této žádosti, pořadatel může akci uskutečnit, ovšem bude muset zajistit,
aby v okolí místa pořádání byl v době konání akce dodržován noční klid
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- Wild fest v zahradě - pořadatel Lukáš Slezák, místo konání zahrada u zámku, požadované zkrácení
doby nočního klidu od 02:00 do 06:00 - je doporučeno schválit zkrácení doby nočního klidu od 02:00
do 06:00 hod
- Hubertský taneček - pořadatel Orel jednota Kuřim, místo konání Restaurace u Mertů, požadované
zkrácení doby nočního klidu od 01:30 do 06:00 - je doporučeno schválit zkrácení doby nočního klidu
od 02:00 do 06:00 hod
- 90 let FC Kuřim - pořadatel FC Kuřim, místo konání stadion, požadované zkrácení doby nočního
klidu od 00:00 do 06:00 - je doporučeno schválit zkrácení doby nočního klidu od 00:00 do 06:00 hod.
U nově nahlášených akcí a slavností, u kterých má být zkrácena doba nočního klidu, je nutné posoudit
zastupitelstvem, zda jsou splněny zákonem stanovené podmínky, a to jednak podmínka
předvídatelnosti a dále podmínka výjimečnosti, tedy že se musí jednat o akce, kdy zájem na jejich
konání převažuje nad právem občanů města na nerušený spánek, a takovéto akce konkrétně vymezit
přímo v textu obecně závazné vyhlášky. Posouzení výjimečnosti kulturních a společenských akcí je
významné také z toho důvodu, že v případě odlišného stanovení doby nočního klidu platí tato
upravená doba nočního klidu na celém území města, a proto nelze na celém území města nikoho
v době stanovení výjimek sankcionovat za rušení nočního klidu.
V návrhu vyhlášky je dále oproti předchozí vyhlášce o nočním klidu upravena doba nočního klidu
u některých dalších akcí a zároveň akce, které se konat nebudou, byly po konzultaci s pořadateli
z vyhlášky odstraněny.
ZM je proto nyní předkládán aktualizovaný návrh nové vyhlášky o nočním klidu.
Přílohy:

A - OZV o nočním klidu
B - žádosti o zařazení akce do vyhlášky o nočním klidu 2021

Diskuse:
D. Sukalovský – upozorňuje, že se změnil termín konání taneční zábavy se skupinou Smaragd a to
z měsíce srpna na měsíc září.
Dále akce nazvané jako Rockové večery, které by se měly konat v dubnu, říjnu a listopadu přímo
v Hospůdce na ul. Legionářské, by do vyhlášky nezařazoval. Restaurace není zkolaudována pro
hlasitější vystoupení a akce restaurace, které se tam v minulosti konaly, vyvolaly kritiku obyvatel, kteří
bydlí v blízkosti objektu. Měly by končit ve 22 hod. Navrhuje tedy hlasovat o vyhlášce se změnou
týkající se vypuštění bodu 4d.
Přijaté usnesení: Z/2021/06 - ZM vydává Obecně závaznou vyhlášku města Kuřimi č. 1/2021,
o nočním klidu, s účinností dnem 31.01.2021, se změnou dle zápisu.
Hlasováno
Pro: 16
Zdržel se: 1.

7. Volba přísedícího Okresního soudu Brno-venkov
(Předkladatel: Mgr. Ing. Drago Sukalovský, zpracovatel: Petra Glosová)
Dne 23.12.2020 byl Městskému úřadu Kuřim doručen návrh předsedkyně Okresního soudu Brnovenkov na zvolení přísedícího okresního soudu na funkční období let 2021-2025.
Navržena je paní Mgr. Lenka Krejčová, narozena xxxxxxxxx, bytem xxxxxxxxxxxxxx, 664 34 Kuřim,
která splňuje veškeré náležitosti požadované příslušnými právními předpisy.
Přílohy:

A - návrh na přísedící

Přijaté usnesení: Z/2021/07 - ZM volí jako přísedící Okresního soudu Brno-venkov pro funkční
období let 2021-2025 paní Mgr. Lenku Krejčovou, narozená xxxxxxxxxx, bytem
xxxxxxxxxxxxxxx, 664 34 Kuřim.
Hlasováno
Pro: 17.
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8. Poskytnutí dotace SOŠ a SOU Kuřim
(Předkladatel: Mgr. Ing. Drago Sukalovský, zpracovatel: Ing. Aleš Varmužka)
Společnost SOŠ a SOU Kuřim požádala o poskytnutí dotace z rozpočtu města Kuřimi pro rok 2020 na
obnovu fasády zámku v Kuřimi - etapa 2, obnova krytiny, truhlářských a klempířských prvků vč.
zaatikování žlabu severní střechy kuřimského zámku ve výši 1.000.000 Kč.
Na opravu zámku dosud město Kuřim poskytlo následující dotace:
- z rozpočtu roku 2017 - 500.000 Kč, na opravu fasády zámku
- z rozpočtu roku 2018 - 600.000 Kč, na opravu fasády zámku
- z rozpočtu roku 2019 - 600.000 Kč, na opravu fasády zámku
- z rozpočtu roku 2020 - 140.000 Kč - obnova chodníků a ploch v areálu zámku.
Žádost je v příloze.
Přílohy:

A - žádost
B - dokumentace

Diskuse:
V. Novotný – jsou hlavním investorem rekonstrukce, kterou provádí již 5. rokem. Nyní musí vyřešit
opravu střechy severního křídla, kde je problém nejen estetický, ale i bezpečnostní a hygienický.
Střecha je z azbestu a je technicky špatně řešena a dochází k zatečení. Než začnou řešit fasádu, tak
je důležité toto vyřešit.
J. Herman – neměli bychom uvažovat o procentuálním navýšení podílu města ve společnosti?
I. Poledňák – společnost vznikla v rámci privatizace TOS Kuřim za účelem oddělení školy od TOS
a zachování střední školy v Kuřimi. První zakladatelé byli tři a žádný z nich neměl nadpoloviční podíl,
město tam vlastníkem nebylo. Zámek byl majetkem města Brna. Vize byla taková, že město Kuřim
bude dalším společníkem, protože v jednání vůči městu Brnu bude lepším prostředníkem, než
soukromý subjekt. Město získalo 15 %, společnost TOS 35 % a soukromé osoby se dělily v poměru
35:15, opět neměl nikdo nadpoloviční podíl. Město Brno, díky účasti města Kuřimi, zámek společnosti
prodalo, ale ponechalo si předkupní právo. Při likvidaci TOS Kuřim mohlo město Kuřim další podíl
odkoupit za cenu podílu na základním jmění, cca 60 tis. Kč. Nestalo se tak, ke koupi scházel devátý
hlas mmj hlas pana Hermana, který dnes navýšení podílu navrhuje. O volný podíl se podělili soukromí
vlastníci a město tak přišlo o podíl na majetku společnosti. Také se stalo, že jeden soukromý vlastník
získal více než 50% podíl.
Zámek je součást veřejného prostoru. Považuje proto za přirozené, že město toto podporuje. Pouze
forma by měla být jiná. Dotujeme vlastní majetek. Myslí si, že je nyní trapné požadovat o změnu
podílu, když jsme to dříve odmítli, ale vazbu na zámek bychom si zachovat měli. Měla by se nalézt jiná
právní forma, aby město finančně přispívalo na rekonstrukci zámku. Nyní by schválit pouze příspěvek
(ne dotaci) a do příštího zasedání zastupitelstva by se sešel 2-3 členný tým, který by probral právní
možnost, které mohou být přirozenější.
P. Vodka – přiklání se k podpoře zámku. Ale domnívá se, že město by roli společníka nemělo měnit
a poskytovat podporu formou dotace z pozice veřejnoprávní korporace. Finanční účast by město mělo
realizovat z titulu společníka společnosti. Těch způsobů, jak to učinit, je více. Navrhuje nyní usnesení
přeformulovat tak, že zastupitelstvo schvaluje finanční účast města na obnově. K formě bychom se
měli vrátit až po projednání se společností.
A. Varmužka – doporučuje spíše schválit peníze do rozpočtu v požadované výši a tyto budou
blokovány na tento účel a formu dořešíme na dalším zasedání zastupitelstva.
I. Poledňák – tato částka v rozpočtu je. Spíše by se přikláněl schválit příspěvek. Pokud by se materiál
neschválil, tak peníze v rozpočtu na rekonstrukci budou.
V. Novotný – vítáme jakoukoliv formu podpory. Bez účasti města by rekonstrukce nebyla téměř
možná.
P. Ondrášek – město Brno již nemá předkupní právo. Převod obchodního podílu přejde například
úmrtím společníka. Předkupní právo potom mají jednotliví společníci. Myslí si, že i použitý způsob
formou individuální dotace je možný. Vedení školy je dobrým hospodářem, opravy se realizují z části
hospodářské činnosti a za to si škola zaslouží poděkování.
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J. Herman – ještě k p. Poledňákovi, tehdy záležitosti okolo zámku byly šetřeny policií na základě
trestního oznámení.
D. Sukalovský – škola je vedena dobrým způsobem a poskytnuté dotace byly řádně využity,
zdokladovány a vyúčtovány. Rekonstrukce je vidět a stavba se stala ozdobou města. Škole za toto
patří velký dík. Navrhuje nyní přestávku na 10 minut, abychom se domluvili na dalším postupu.
Starosta vyhlásil v 17:47 hod přestávku na 10 minut.
D. Sukalovský – většinová vůle je škole poskytnout finance ve výši 1.000.000 Kč. Nyní navrhuje
hlasovat o pozměňovacím návrhu P. Vodky ve znění:
Přijaté usnesení: Z/2021/08 - ZM schvaluje finanční spoluúčast města Kuřimi na obnově fasády
zámku v Kuřimi a dalších souvisejících činnostech specifikovaných v žádosti
společnosti Střední odborná škola a Střední odborné učiliště Kuřim, s. r. o., ze
dne 12.11.2020, ve výši 1.000.000 Kč.
Hlasováno
Pro: 17.

9. Volba člena do Výboru pro kulturu a spolkový život ZM Kuřimi
(Předkladatel: Mgr. Ing. Drago Sukalovský, zpracovatel: Petra Glosová)
Z důvodu úmrtí paní Ivany Nováčkové, která byla členkou Výboru pro kulturu a spolkový život
ZM Kuřimi navrhuji zvolit novým členem výboru paní Ing. Miluši Mackovou.
Ta s návrhem souhlasí.
Přijaté usnesení: Z/2021/09 - ZM volí členem Výboru pro kulturu a spolkový život ZM Kuřimi paní
Ing. Miluši Mackovou.
Hlasováno
Pro: 17.

10. Rozpočet města Kuřimi na rok 2021
(Předkladatel: Mgr. Ing. Drago Sukalovský, zpracovatel: Ing. Aleš Varmužka)
ZM je předkládán návrh rozpočtu města pro rok 2021, který z velké části vychází z upraveného
rozpočtu a očekávané skutečnosti roku 2020, se zapracováním očekávaných dopadů koronaviru,
především na daňové příjmy města.
Stejně jako v minulých letech je i letos rozpočet schvalován dle ORGů a ORJ (odpovědnost dle
odborů MěÚ). Příjmy jsou sestaveny i nadále do úrovně oddílů.
Investiční akce, kapitálové příjmy a dotace budou do rozpočtu města zařazeny rozpočtovým
opatřením č. 1.
V zákonném termínu byl návrh rozpočtu zveřejněn na úřední desce.
Celkové příjmy jsou narozpočtovány ve výši 258.742.700 Kč, financování příjmů je tvořeno přebytkem
hospodaření ve výši 79.000.000 Kč a cennými papíry ve správě ČSOB Asset Management ve výši
9.200.000 Kč.
Provozní výdaje jsou narozpočtovány ve výši 182.635.000 Kč, financování výdajů je tvořeno splátkou
úvěru ve výši 10.000.000 Kč, provozní saldo rozpočtu tedy činí 76.107.700 Kč. Spolu s přebytky
minulých období a cennými papíry je tedy na „investice“ k dispozici částka 154.307.700 Kč. Celkově
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po financování je rozpočet vyrovnaný.
Výše jednotlivých položek byla projednána se správci jednotlivých ORGů.
S rozpočtem bude dále hospodařeno dle následujících pravidel:
1) změny v rozpočtu mezi rozpočtovými ORGy a investičními akcemi schvaluje ZM, RM je zmocněna
ke stejným změnám do výše 30 % narozpočtovaných výdajů v ORG nebo akci, max. však do výše
1.000.000 Kč. Přesuny mohou být prováděny mezi ORGy, mezi akcemi nebo z rezervy (z rezervy
i opakovaně) - toto pravidlo zůstává z minulého roku.
2) změny v rozpočtu mezi různými ORJ stejných ORGů schvaluje vedoucí OF (např. ORG Vnitřní
správa je pod ORJ tajemníka, pojištění a finanční transakce jsou u stejného ORG pod ORJ odboru
finančního, v rámci tohoto ORG lze mezi ORJ tajemníka a odboru finančního rozpočet měnit bez
zásahu ZM či RM).
Tabulka srovnávající rozpočty ORGů s minulými obdobími bude zastupitelům zaslána v průběhu
týdne.
Přílohy:

A - rozpočet 2021 návrh - vývěska příjmy a financování
B - rozpočet 2021 návrh - vývěska výdaje dle ORG

Diskuse:
P. Vodka – ptá se na důvody ponížení výdajů v ORGu 9021 „Místní komunikace“? Výdaje na
Městskou policii Kuřim (dále jen MP“) – na první pololetí roku 2020 byly rozpočtovány výdaje ve výši
1,45 mil. Kč, tzn. pro celý rok 2021 byla v projektovaném rozpočtu částka 2,4 mil. Kč. A nyní máme
v rozpočtu 3 mil. Kč a v organizační složky sportovního areálu je dalších 900 tisíc Kč, což je o 1,5 mil.
Kč více?
D. Sukalovský – ORG 9021 se netýká oprav a rekonstrukcí místních komunikací, tam je schválena
částka 5 mil. Kč.
A. Varmužka – ORG 9021 je provozní a je na drobné opravy. Investiční ORG je 5 mil. Kč a to jsou
konkrétní opravy konkrétních ulic.
K. Torn – podstatná část navrhovaného rozpočtu jsou mzdy 3 strážníků. Po dohodě jsme plánovali
i čtvrtého strážníka a to od měsíce 05/2021. Je těžké udržet standard služeb, zajištění častějších
nočních služeb a také z důvodu nemocí a čerpání dovolených, čerpání přesčasů apod. Navýšení je
propočítané včetně přesčasů a to max. 30 hodin měsíčně.
A. Varmužka – částka 3 mil. Kč jsou pouze výdaje na platy MP. Zbytek peněz (tj. 900 tisíc Kč) si řídí
sama MP a to jsou provozní výdaje přímo pro strážníky (PHM, technické zabezpečí, nákup materiálu
na odchyt toulavé zvěře, náklady na provoz vozidla je podstatnou částí této rozpočtované položky).
P. Vodka – pokud bude uvažovaný čtvrtý strážník posledním strážníkem MP, tak mu vysvětlení stačí.
P. Ondrášek – provozní ORG ve výši 900 tisíc Kč je provozními výdaji a část navýšení se promítlo ve
zvýšení výdajů na pořízení software pro MP.
I. Peřina – na jednoho strážníka je plat 750 tisíc Kč/rok. To je tolik peněz?
K. Torn – v částce nejsou jenom platy, ale neumí na to přesně odpovědět.
Přijaté usnesení: Z/2021/010 - ZM schvaluje rozpočet města Kuřimi na rok 2021 a pravidla
hospodaření s ním, dle přílohy a zápisu.
Hlasováno
Pro: 17.

11. Příspěvek města Kuřim na nákup roční úsekové nebo roční
doplatkové jízdenky pro osoby ve věku 70 let a více pro rok 2021
(Předkladatel: Mgr. Ing. Drago Sukalovský, zpracovatel: Mgr. Ing. Drago Sukalovský)
V roce 2020 město Kuřim dotovalo roční úsekovou jízdenku IDS JMK pro území Kuřimi a doplatkovou
jízdenku IDS JMK pro zónu 310, pokud byl žadatel vlastníkem roční předplatní jízdenky pro jiné zóny,
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a to pro osoby ve věku 70 let a více s trvalým bydlištěm v Kuřimi. Tuto slevu využilo v roce 2019
celkem 105 občanů Kuřimi, v roce 2020 celkem 132 občanů.
Od 1. září 2018 mohou na základě vládního nařízení senioři využít slevy z ceny jízdného ve výši 75 %
z plné ceny jízdného. Na základě tohoto nařízení se 75 % sleva počítá z plné ceny jízdného, která činí
2.500 Kč. Po započtení slevy 75 % tedy zaplatí osoby nad 70 let včetně za uvedené typy jízdného
625 Kč. Navrhujeme tedy pokračovat v podpoře daného jízdného, a to tak, že ke každé zakoupení
úsekové či doplatkové zónové jízdence pro seniory 70+ s trvalým bydlištěm v Kuřimi, a to formou
doplatku ve výši 300 Kč. Skutečně zaplacená cena tak bude 325 Kč, tedy stejně jako v loňském roce.
Příspěvek bude možno získat stejně jako v loňském roce. Stačí, pokud žadatel přijde na kuřimskou
radnici a vezme s sebou průkazku IDS včetně kuponu a doklad totožnosti. Pracovnice podatelny
zkontrolují průkaz IDS a kupon, ověří totožnost žadatele a vystaví příkaz k proplacení příspěvku. S tím
pak lze okamžitě navštívit pokladnu a nechat si příspěvek proplatit. Žadatel může vyzvednutím
příspěvku pověřit jinou osobu, musí ji ovšem vybavit plnou mocí. Podpis na této plné moci nemusí být
úředně ověřen.
Přijaté usnesení: Z/2021/011 - ZM souhlasí s příspěvkem ve výši 300 Kč na jízdenku zakoupenou
v období od 01.01.2021 do 31.12.2021 pro osoby s trvalým bydlištěm v Kuřimi ve
věku 70 let a více v případě, že se jedná:
- o roční úsekovou jízdenku IDS JMK pro území Kuřimi,
- o doplatkovou roční předplatní jízdenku IDS JMK pro zónu 310, je-li žadatel
vlastníkem roční předplatní jízdenky pro jiné zóny.
Hlasováno
Pro: 17.

12. Rozpočtové opatření č. 1
(Předkladatel: Mgr. Ing. Drago Sukalovský, zpracovatel: Ing. Aleš Varmužka)
ZM je předkládán návrh na provedení rozpočtového opatření, kterým se rozděluje rezerva
hospodaření na jednotlivé rozpočtové akce.
Přílohy:

A - rozpočtové opatření č. 1
B - rozpočtové opatření č. 1 - akce 2021
C - investice ke dni 18.01.2021

Diskuse:
P. Ondrášek – podává vysvětlení k položce rozpočtového opatření k ORGu 9068 „Sportovní hala“ došlo k havárii hydrantu a je to vyvolaná investice navíc.
D. Sukalovský – nejnovější zprávou je, že ITI Brněnská aglomerace nám schválila dotaci ve výši
70 mil. Kč na rekonstrukci autobusového nádraží.
I. Poledňák – ptá se na položku ve výši 1,2 mil. Kč na Adaptační strategii změny klimatu v povodí
Kuřimky – kolik procent by činila Norská dotace? Bude ve strategii taky zahrnuta studie možné retence
zadržení vody v krajině? Navrhuje doplnit o položku č. 81 „Sportovně rekreační plocha Zámecká“. Je
potřeba udělat částečné oplocení a doplnit lavičky (odhad nákladů cca 130 tisíc Kč).
D. Sukalovský – výše dotace z Norských fondů je 100 %.
A. Varmužka – tato dotace je už uvedena v rozpočtu ve výši 1,193 mil. Kč.
D. Sukalovský – studie, která by měla vyhodnotit a analyzovat potřeby a zacházení s vodou ve
městě. Analytická část je hotová. Návrhová část by nám měla říct, co je potřeba všechno udělat, aby
voda zůstala v krajině. Co se týká financí pro sportovně rekreační areál na ul. Zámecká - musíme si
ale říct, co s hřištěm chceme udělat. Náklady na údržbu jsou vysoká.
I. Poledňák – řešit stejně jako na sportovně rekreační ploše na Dílech.
P. Ondrášek – na ul. Zámecké by měl být prostor pro sport vymezen. Z Norských fondů jsme zadávali
analýzu, která zpracovávala studii na zadržení vod v krajině a proto je pro nás důležitý tento dokument
i formálně, protože na konkrétní opatření budeme moci čerpat dotaci.
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I. Peřina – akce č. 13 „Opravy komunikací“ – jaké konkrétní ulice se budou opravovat?
S. Bartoš – konkrétní akce určujeme až po skončení zimního období. Používáme cca 13 technologií.
Opravy chodníků realizuje společnost Centrum technických služeb Kuřim.
P. Vodka – o co se jedná u rekonstrukce vzduchotechniky za 10 mil. Kč?
P. Ondrášek – byla vyhotovena podrobná analýza a zásadním výsledkem je vzduchotechniku posílit,
abychom dokázali vlhkost dostat pryč z objektu. Projekt je připraven na kompletní výměnu
vzduchotechniky. Součástí je i žádost o dotaci. Jedná se o havarijní stav. Na opravy Wellness Kuřim
z drobných investic je částka 2 mil. Kč, která je určena na opravu venkovního bazénu odkud nám
uniká voda.
P. Macek – akce č. 58 „Individuální dotace“ pro SPŠ a SOU“ – mělo by dojít ke změně názvu na
„Finanční příspěvek pro SPŠ a SOU“ tak, jak bylo odsouhlaseno v materiálu ZM č. 8. Dále se ptá na
akce č. 75 – 79 „Rekonstrukce ulic v horní části města“ – čeho by se dokumentace měly týkat?
D. Sukalovský – měly by se týkat úprav uličního prostoru a organizace dopravy ve městě, tzn. opravy
a úpravy vozovek včetně rozhodnutí, jestli například ul. Jungmannova nebude jednosměrná, o zřízení
dalších parkovacích míst a následné úpravy chodníků.
P. Macek – bylo by vhodné, aby všechny studie byly vyhotoveny ve vzájemné koordinaci, protože
ulice spolu sousedí.
D. Sukalovský – ano, proto jsou projekty zpracovávány současně, realizační fáze bude sice
rozdělena do více let, ale projekty spolu musí korespondovat, aby si ulice tzv. „povídaly“.
Nyní bude hlasováno o navrženém usnesení se změnami, týkající se návrhu I. Poledňáka na doplnění
finanční částky ve výši 130 tisíc na „Sportovně rekreační areál v ul. Zámecká“ a formální úpravy názvu
akce „Finanční příspěvek pro SPŠ a SOU“.
Přijaté usnesení: Z/2021/012 - ZM schvaluje rozpočtové opatření č. 1 k rozpočtu města Kuřimi na
rok 2021, dle přílohy, se změnami dle zápisu.
Hlasováno
Pro: 17.

13. Různé
D. Sukalovský – vyzývá členy zastupitelstva, aby minutou ticha uctili památku pana Jaromíra Němce
a paní Ivany Nováčkové.
J. Herman – dává podnět pro komisi dopravy a komisi stavební – vyústění ulice Podhoří na ul.
Brněnskou – chodci musí chodit po komunikaci, protože tam není vybudovaný přechod ani chodník
a je to nebezpečné. Bylo by dobré, aby dopravní expert situaci zhodnotil.
D. Sukalovský – pozemek, kde parkují auta je soukromý. Ale rychlost byla měřena statickým radarem
a ve většině případů je rychlost dodržována.
J. Vlček – děkuje všem zastupitelům, že byl rozpočet schválen plným počtem hlasů, což není v dnešní
době běžné.
D. Sukalovský – musíme pokročit v přípravách rekonstrukce nám. Osvobození. Dne 18.02.2021
proběhne od 17 hodin veřejné projednání s občany města a to on-line formou, protože
epidemiologická situace se pravděpodobně v nejbližší době nezmění. Občané mohou své připomínky,
dotazy nebo návrhy zaslat na adresu namesti@kurim.cz.
P. Ondrášek – dále proběhne veřejné on-line projednávání týkající se školství s tématy předškolního
vzdělávání a kapacitou základních škol.
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Další zasedání ZM se uskuteční v úterý 23.03.2021 v 17 hod.
Člen návrhové komise Ing. Milan Vlk přečetl schválená usnesení ZM.
Starosta ukončil jednání ZM v 19:06 hodin.

Mgr. Ing. Drago Sukalovský
starosta města

Ověřovatelé zápisu:
Mgr. Ladislav Ambrož

Mgr. Petr Vodka

V Kuřimi dne 26.01.2021
Zapsala: Petra Glosová
Materiály:
1
Zvolení návrhové komise
2
Volba ověřovatelů zápisu
3
Schválení programu jednání
4
Plnění usnesení Zastupitelstva města Kuřimi ke dni 18.01.2021
4A - plnění usnesení ZM
5
Rozhodnutí o zahájení zadávacího řízení „Městský stadion Kuřim - rekonstrukce“
6
Obecně závazná vyhláška města Kuřimi č. 1/2021, o nočním klidu
6A - OZV o nočním klidu
6B - žádosti o zařazení akce do vyhlášky o nočním klidu 2021
7
Volba přísedícího Okresního soudu Brno-venkov
7A - návrh na přísedící
8
Poskytnutí dotace SOŠ a SOU Kuřim
8A - žádost
8B - dokumentace
9
Volba člena do Výboru pro kulturu a spolkový život ZM Kuřimi
10
Rozpočet města Kuřimi na rok 2021
10A - rozpočet 2021 návrh - příjmy a financování
10B - rozpočet 2021 návrh - výdaje dle ORG
11
Příspěvek města Kuřim na nákup roční úsekové nebo roční doplatkové jízdenky pro
osoby ve věku 70 let a více pro rok 2021
12
Rozpočtové opatření č. 1
12A - rozpočtové opatření č. 1
12B - rozpočtové opatření č. 1 - akce 2021
12C - investice ke dni 18.01.2021
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1. ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA KUŘIMI dne 26.01.2021
1. Zvolení návrhové komise
Číslo usnesení: Z/2021/01
Zastupitelstvo města schvaluje jako členy návrhové komise pana Ing. Milana Vlka a pana RNDr.
Igora Poledňáka.
Alena Matějíčková
PRO
Antonín Žák
PRO
Bc. Mária Katyi

PRO

Ing. Jan Vlček, MSc.

PRO

Ing. Milan Vlk

PRO

Ing. Petr Ondrášek

PRO

Ivo Peřina

PRO

Jan Herman

PRO

Mgr. Ing. Drago Sukalovský

PRO

Mgr. Ladislav Ambrož

PRO

Mgr. Petr Vodka

PRO

Mgr. Sandra Naďová

PRO

Mgr. Žaneta Jarůšková

PRO

Petr Krejčí

PRO

Petr Macek

PRO

Renáta Mudroňová

PRO

RNDr. Igor Poledňák

PRO

SCHVÁLENO
Počet přítomných: 17
PRO: 17
PROTI: 0
ZDRŽELO SE: 0
NEHLASOVALO: 0

2. Volba ověřovatelů zápisu
Číslo usnesení: Z/2021/02
Zastupitelstvo města schvaluje jako ověřovatele zápisu ZM pana Mgr. Ladislava Ambrože a pana
Mgr. Petra Vodku.
Alena Matějíčková
PRO
Antonín Žák
PRO
Bc. Mária Katyi

PRO

Ing. Jan Vlček, MSc.

PRO

Ing. Milan Vlk

PRO

Ing. Petr Ondrášek

PRO

Ivo Peřina

PRO

Jan Herman

PRO

Mgr. Ing. Drago Sukalovský

PRO

Mgr. Ladislav Ambrož

PRO

Mgr. Petr Vodka

PRO

Mgr. Sandra Naďová

PRO

Mgr. Žaneta Jarůšková

PRO

Petr Krejčí

PRO

Petr Macek

PRO

Renáta Mudroňová

PRO

RNDr. Igor Poledňák

PRO

Antonín Žák

PRO

SCHVÁLENO
Počet přítomných: 17
PRO: 17
PROTI: 0
ZDRŽELO SE: 0
NEHLASOVALO: 0

3. Schválení programu jednání
Číslo usnesení: Z/2021/03
Zastupitelstvo města schvaluje program jednání.
Alena Matějíčková
PRO

1

Bc. Mária Katyi

PRO

Ing. Jan Vlček, MSc.

PRO

Ing. Milan Vlk

PRO

Ing. Petr Ondrášek

PRO

Ivo Peřina

PRO

Jan Herman

PRO

Mgr. Ing. Drago Sukalovský

PRO

Mgr. Ladislav Ambrož

PRO

Mgr. Petr Vodka

PRO

Mgr. Sandra Naďová

PRO

Mgr. Žaneta Jarůšková

PRO

Petr Krejčí

PRO

Petr Macek

PRO

Renáta Mudroňová

PRO

RNDr. Igor Poledňák

PRO

SCHVÁLENO
Počet přítomných: 17
PRO: 17
PROTI: 0
ZDRŽELO SE: 0
NEHLASOVALO: 0

4. Plnění usnesení Zastupitelstva města Kuřimi ke dni 18.01.2021
Číslo usnesení: Z/2021/04
Zastupitelstvo města bere na vědomí stav plnění usnesení ZM ke dni 18.01.2021 a prodlužuje
termín plnění usnesení č. 1047/2017, č. 1048/2017, č. 1049/2017, č. 1050/2017 a č. 1069/2019 do
31.12.2021, č. 1063/2015 a č. 1034/2016 do 30.06.2021, č. 1052/2017 a č. 1053/2017 do 31.12.2023,
č. 1130/2019 do 30.04.2021, č. 1142/2019 do 31.03.2021.
Alena Matějíčková
PRO
Antonín Žák
PRO
Bc. Mária Katyi

PRO

Ing. Jan Vlček, MSc.

PRO

Ing. Milan Vlk

PRO

Ing. Petr Ondrášek

PRO

Ivo Peřina

PRO

Jan Herman

PRO

Mgr. Ing. Drago Sukalovský

PRO

Mgr. Ladislav Ambrož

PRO

Mgr. Petr Vodka

PRO

Mgr. Sandra Naďová

PRO

Mgr. Žaneta Jarůšková

PRO

Petr Krejčí

PRO

Petr Macek

PRO

Renáta Mudroňová

PRO

RNDr. Igor Poledňák

PRO

SCHVÁLENO
Počet přítomných: 17
PRO: 17
PROTI: 0
ZDRŽELO SE: 0
NEHLASOVALO: 0

5. Rozhodnutí o zahájení zadávacího řízení „Městský stadion Kuřim rekonstrukce“
Číslo usnesení: Z/2021/05
Zastupitelstvo města schvaluje zahájení zadávacího řízení podlimitní veřejné zakázky na stavební
práce s názvem „Městský stadion Kuřim - rekonstrukce“ bez vyčlenění finančních prostředků.
Alena Matějíčková
PRO
Antonín Žák
PRO
Bc. Mária Katyi

PRO

Ing. Jan Vlček, MSc.

PRO

Ing. Milan Vlk

PRO

Ing. Petr Ondrášek

PRO

Ivo Peřina

PRO

Jan Herman

PRO

Mgr. Ing. Drago Sukalovský

PRO

Mgr. Ladislav Ambrož

PRO
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Mgr. Petr Vodka

PRO

Mgr. Sandra Naďová

PRO

Mgr. Žaneta Jarůšková

PRO

Petr Krejčí

PRO

Petr Macek

PRO

Renáta Mudroňová

PRO

RNDr. Igor Poledňák

PRO

SCHVÁLENO
Počet přítomných: 17
PRO: 17
PROTI: 0
ZDRŽELO SE: 0
NEHLASOVALO: 0

6. Obecně závazná vyhláška města Kuřimi č. 1/2021, o nočním klidu
Číslo usnesení: Z/2021/06
Zastupitelstvo města vydává Obecně závaznou vyhlášku města Kuřimi č. 1/2021, o nočním klidu,
s účinností dnem 31.01.2021, se změnou dle zápisu.
Alena Matějíčková
PRO
Antonín Žák
PRO
Bc. Mária Katyi

PRO

Ing. Jan Vlček, MSc.

PRO

Ing. Milan Vlk

PRO

Ing. Petr Ondrášek

PRO

Ivo Peřina

PRO

Jan Herman

PRO

Mgr. Ing. Drago Sukalovský

PRO

Mgr. Ladislav Ambrož

PRO

Mgr. Petr Vodka

ZDRŽEL SE

Mgr. Sandra Naďová

PRO

Mgr. Žaneta Jarůšková

PRO

Petr Krejčí

PRO

Petr Macek

PRO

Renáta Mudroňová

PRO

RNDr. Igor Poledňák

PRO

SCHVÁLENO
Počet přítomných: 17
PRO: 16
PROTI: 0
ZDRŽELO SE: 1
NEHLASOVALO: 0

7. Volba přísedícího Okresního soudu Brno-venkov
Číslo usnesení: Z/2021/07
Zastupitelstvo města volí jako přísedící Okresního soudu Brno-venkov pro funkční období let 20212025 paní Mgr. Lenku Krejčovou, narozená xxxxxxxxx, bytem xxxxxxxxxxxxxx, 664 34 Kuřim.
Alena Matějíčková
PRO
Antonín Žák
PRO
Bc. Mária Katyi

PRO

Ing. Jan Vlček, MSc.

PRO

Ing. Milan Vlk

PRO

Ing. Petr Ondrášek

PRO

Ivo Peřina

PRO

Jan Herman

PRO

Mgr. Ing. Drago Sukalovský

PRO

Mgr. Ladislav Ambrož

PRO

Mgr. Petr Vodka

PRO

Mgr. Sandra Naďová

PRO

Mgr. Žaneta Jarůšková

PRO

Petr Krejčí

PRO

Petr Macek

PRO

Renáta Mudroňová

PRO

RNDr. Igor Poledňák

PRO

SCHVÁLENO
Počet přítomných: 17
PRO: 17
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PROTI: 0
ZDRŽELO SE: 0
NEHLASOVALO: 0

8. Poskytnutí dotace SOŠ a SOU Kuřim
Číslo usnesení: Z/2021/08
Zastupitelstvo města schvaluje finanční spoluúčast města Kuřimi na obnově fasády zámku v Kuřimi
a dalších souvisejících činnostech specifikovaných v žádosti společnosti Střední odborná škola
a Střední odborné učiliště Kuřim, s. r. o., ze dne 12.11.2020, ve výši 1.000.000 Kč.
Alena Matějíčková
PRO
Antonín Žák
PRO
Bc. Mária Katyi

PRO

Ing. Jan Vlček, MSc.

PRO

Ing. Milan Vlk

PRO

Ing. Petr Ondrášek

PRO

Ivo Peřina

PRO

Jan Herman

PRO

Mgr. Ing. Drago Sukalovský

PRO

Mgr. Ladislav Ambrož

PRO

Mgr. Petr Vodka

PRO

Mgr. Sandra Naďová

PRO

Mgr. Žaneta Jarůšková

PRO

Petr Krejčí

PRO

Petr Macek

PRO

Renáta Mudroňová

PRO

RNDr. Igor Poledňák

PRO

SCHVÁLENO
Počet přítomných: 17
PRO: 17
PROTI: 0
ZDRŽELO SE: 0
NEHLASOVALO: 0

9. Volba člena do Výboru pro kulturu a spolkový život ZM Kuřimi
Číslo usnesení: Z/2021/09
Zastupitelstvo města volí členem Výboru pro kulturu a spolkový život ZM Kuřimi paní Ing. Miluši
Mackovou.
Alena Matějíčková
PRO
Antonín Žák
PRO
Bc. Mária Katyi

PRO

Ing. Jan Vlček, MSc.

PRO

Ing. Milan Vlk

PRO

Ing. Petr Ondrášek

PRO

Ivo Peřina

PRO

Jan Herman

PRO

Mgr. Ing. Drago Sukalovský

PRO

Mgr. Ladislav Ambrož

PRO

Mgr. Petr Vodka

PRO

Mgr. Sandra Naďová

PRO

Mgr. Žaneta Jarůšková

PRO

Petr Krejčí

PRO

Petr Macek

PRO

Renáta Mudroňová

PRO

RNDr. Igor Poledňák

PRO

SCHVÁLENO
Počet přítomných: 17
PRO: 17
PROTI: 0
ZDRŽELO SE: 0
NEHLASOVALO: 0

10. Rozpočet města Kuřimi na rok 2021
Číslo usnesení: Z/2021/010
Zastupitelstvo města schvaluje rozpočet města Kuřimi na rok 2021 a pravidla hospodaření s ním, dle
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přílohy a zápisu.
Alena Matějíčková

PRO

Antonín Žák

PRO

Bc. Mária Katyi

PRO

Ing. Jan Vlček, MSc.

PRO

Ing. Milan Vlk

PRO

Ing. Petr Ondrášek

PRO

Ivo Peřina

PRO

Jan Herman

PRO

Mgr. Ing. Drago Sukalovský

PRO

Mgr. Ladislav Ambrož

PRO

Mgr. Petr Vodka

PRO

Mgr. Sandra Naďová

PRO

Mgr. Žaneta Jarůšková

PRO

Petr Krejčí

PRO

Petr Macek

PRO

Renáta Mudroňová

PRO

RNDr. Igor Poledňák

PRO

SCHVÁLENO
Počet přítomných: 17
PRO: 17
PROTI: 0
ZDRŽELO SE: 0
NEHLASOVALO: 0

11. Příspěvek města Kuřim na nákup roční úsekové nebo roční doplatkové
jízdenky pro osoby ve věku 70 let a více pro rok 2021
Číslo usnesení: Z/2021/011
Zastupitelstvo města souhlasí s příspěvkem ve výši 300 Kč na jízdenku zakoupenou v období od
01.01.2021 do 31.12.2021 pro osoby s trvalým bydlištěm v Kuřimi ve věku 70 let a více v případě, že
se jedná:
- o roční úsekovou jízdenku IDS JMK pro území Kuřimi,
- o doplatkovou roční předplatní jízdenku IDS JMK pro zónu 310, je-li žadatel vlastníkem roční
předplatní jízdenky pro jiné zóny.
Alena Matějíčková
PRO
Antonín Žák
PRO
Bc. Mária Katyi

PRO

Ing. Jan Vlček, MSc.

PRO

Ing. Milan Vlk

PRO

Ing. Petr Ondrášek

PRO

Ivo Peřina

PRO

Jan Herman

PRO

Mgr. Ing. Drago Sukalovský

PRO

Mgr. Ladislav Ambrož

PRO

Mgr. Petr Vodka

PRO

Mgr. Sandra Naďová

PRO

Mgr. Žaneta Jarůšková

PRO

Petr Krejčí

PRO

Petr Macek

PRO

Renáta Mudroňová

PRO

RNDr. Igor Poledňák

PRO

SCHVÁLENO
Počet přítomných: 17
PRO: 17
PROTI: 0
ZDRŽELO SE: 0
NEHLASOVALO: 0

12. Rozpočtové opatření č. 1
Číslo usnesení: Z/2021/012
Zastupitelstvo města schvaluje rozpočtové opatření č. 1 k rozpočtu města Kuřimi na rok 2021 dle
přílohy, se změnami dle zápisu.
Alena Matějíčková
PRO
Antonín Žák
PRO
Bc. Mária Katyi

PRO

Ing. Jan Vlček, MSc.

PRO
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Ing. Milan Vlk

PRO

Ing. Petr Ondrášek

PRO

Ivo Peřina

PRO

Jan Herman

PRO

Mgr. Ing. Drago Sukalovský

PRO

Mgr. Ladislav Ambrož

PRO

Mgr. Petr Vodka

PRO

Mgr. Sandra Naďová

PRO

Mgr. Žaneta Jarůšková

PRO

Petr Krejčí

PRO

Petr Macek

PRO

Renáta Mudroňová

PRO

RNDr. Igor Poledňák

PRO

SCHVÁLENO
Počet přítomných: 17
PRO: 17
PROTI: 0
ZDRŽELO SE: 0
NEHLASOVALO: 0
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