
 

1 

 

Z á p i s 
 

ze zasedání Zastupitelstva města Kuřimi č. 2/2014 konaného dne 11. 3. 2014 
 
Přítomni:  
Mgr. Ing. Drago Sukalovský – starosta 
Mgr. Ladislav Ambrož, Jiří Brabec, Ing. Rostislav Hanák, Jan Herman, PaedDr. David Holman, 
Michaela Kalinová, Mgr. Jiří Filip Koláček, Ing. Miloš Kotek, MBA, Zdeněk Kříž, Ing. Miluše 
Macková, Ing. Petr Němec, Ivo Peřina, RNDr. Igor Poledňák, MUDr. Renata Procházková, Ing. 
Oldřich Štarha, Vladislav Zejda – členové zastupitelstva města. 
 
Mgr. Alena Zimmermannová – tajemnice úřadu. 
 
 
Starosta zahájil zasedání ZM v 17,00 hodin, úvodem bylo přítomno 17 členů ZM. Zastupitelstvo 
města je usnášeníschopné. 
 
 
Zápis z minulého zasedání byl ověřen bez připomínek. 
 
 
 

1. Volba návrhové komise 
 
Přijaté usnesení: 1019/2014 - ZM schvaluje jako členy návrhové komise Ivo Peřinu a Zdeňka Kříže. 
 
Hlasováno 
Pro: 17  Proti: 0  Zdrželo se: 0  Nehlasovalo: 0 
 
 
 

2. Volba ověřovatelů zápisu 
 
Přijaté usnesení: 1020/2014 - ZM schvaluje jako ověřovatele zápisu z jednání ZM Jiřího Brabce 

a Ing. Miluši Mackovou. 
 
Hlasováno 
Pro: 17  Proti: 0  Zdrželo se: 0  Nehlasovalo: 0 
 
 
 

3. Schválení programu jednání 
 
Diskuse: 
D. Sukalovský – navrhuje předřadit bod č. 20 z důvodu účasti architekta společnosti Walter na 
dnešním jednání. Stahuje z jednání bod č. 12 a 12.1. Společnost Kordis o to požádala. 
M. Kotek – doporučuje, aby byl tento bod projednáván, aby byla vidět vůle zastupitelstva. Dodatek ke 
smlouvě se bude projednávat později. Myslí si, že smlouvu bude schvalovat zastupitelstvo. 
D. Sukalovský – částku schválíme v rozpočtovém opatření. Trvá na vyřazení bodů z jednání. 
P. Němec – ptá se, zda projednání a schválení bodu č. 20 spěchá? 
D. Sukalovský – ano, spěchá. Společnost se rozhodla pro svůj rozvoj a nyní se jedná o schválení 
záměru. 
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Program: 
 

1 Volba návrhové komise 

2 Volba ověřovatelů zápisu 

3 Schválení programu jednání 

4 Plnění usnesení Zastupitelstva města Kuřimi ke dni 3. 3. 2014 

5 Manž. Vlasta a Jiří Dvořákovi, Kuřim a Alexander Paraska, Kuřim - žádost o odprodej 
pozemku p. č. 837 v k. ú. Kuřim 

5/1 Manž. Vlasta a Jiří Dvořákovi, Kuřim a Alexander Paraska, Kuřim - žádost o odprodej 
pozemku p. č. 837 v k. ú. Kuřim 

6 Zdenka Hanáková - změna kupní smlouvy - zrušení usnesení 

6/1 Zdenka Hanáková - změna kupní smlouvy - schválení usnesení 

7 Rostislav Filka - změna kupní smlouvy - zrušení usnesení 

7/1 Rostislav Filka - změna kupní smlouvy - schválení usnesení 

20 Walter s.r.o. – žádost o odprodej pozemku na ul. Blanenská 

8 Záměr na prodej bytové jednotky č. 906/4 

9 Žádost o dotaci TJ SOKOL Kuřim 

10 Žádost o dotaci Římskokatolická farnost Kuřim 

11 Zápůjčka pro projekt Technické školky – MAS Brána Brněnska, o.s. 

13 Zápis z jednání Výboru pro kulturu a spolkový život ZM 

14 Zápis z jednání Výboru sportovního ZM č. 1/2014 ze dne 13. 1. 2014 

15 Zápis z jednání Výboru sportovního ZM Kuřimi č. 2/2014 ze dne 26. 2. 2014 

16 Dotace panu Aleši Kadlecovi – Kotva KA na výrobu a vysílání místního TV zpravodajství 

17 Zápis ze schůze kontrolního výboru 

18 Zápis z finančního výboru 

19 Rozpočtové opatření č. 2 

 
 
Přijaté usnesení: 1021/2014 - ZM schvaluje program jednání se změnami. 
Hlasováno 
Pro: 17  Proti: 0  Zdrželo se: 0  Nehlasovalo: 0 
 
 
 

4. Plnění usnesení Zastupitelstva města Kuřimi ke dni 3. 3. 2014 
 
Zůstávají nesplněna usnesení závisející na spolupráci s druhou stranou vůči městu Kuřim, především 
v oblasti investiční a majetkové. 
 
Příloha:  A plnění usnesení ZM ke dni 3. 3. 2014 
 
Diskuse: 
P. Němec – usnesení č. 1207/2013 – organizaci TJ Sokol se prodloužil splátkový kalendář. Čtvrtá 
splátka měla proběhnout v únoru, byla splacena? 
A. Varmužka – splátka byla splacena v posunutém termínu. 
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Přijaté usnesení: 1022/2014 - ZM bere na vědomí stav plnění usnesení ke dni 3. 3. 2014. 
Hlasováno 
Pro: 17  Proti: 0  Zdrželo se: 0  Nehlasovalo: 0 
 
 
 

5/C. Manž. Vlasta a Jiří Dvořákovi, Kuřim a Alexander Paraska, 
Kuřim - žádost o odprodej pozemku p. č. 837 v k. ú. Kuřim 
  
Manželé Vlasta a Jiří Dvořákovi, bytem xxxxxxxxxxx Kuřim, požádali o odprodej pozemku parc. č. 837 
v k. ú. Kuřim o výměře 91 m

2
. Za pozemek nabízí částku ve výši 20.000 Kč (tj. cca 220,- Kč/m

2
). 

Jedná se o pozemek, který sousedí s pozemkem žadatelů - viz příloha A, B, C. Pozemek parc. č. 837 
v k. ú. Kuřim tvoří přirozenou strouhu mezi dvěma zahradami pro odvedení přívalových vod (dále jen 
„strouha“). 
Manželé Dvořákovi uvádějí, že již v minulosti několikrát usilovali o odkoupení strouhy. Celá strouha je 
jedním oplocením „přičleněna“ k jejich zahradě a manž. Dvořákovi ji udržují. 
Manž. Dvořákovi chtějí strouhu koupit z těchto důvodů: 

- ujíždění terénu zahrady směrem do strouhy (výškový rozdíl cca 1m). Drobnými terénními 
úpravami v místě strouhy by došlo k napravení situace; 

- rozšíření zahrady o šířku strouhy s možností budoucí výstavby rekreačního objektu. 
 

O odkoupení strouhy s odstupem 9 dnů požádal i Alexander Paraska, bytem xxxxxxxxxxxxxxxxxx 
Kuřim. Pan Paraska jedná o koupi pozemku parc. č. 838/1 v k. ú. Kuřim od manž. Knížkových za 
účelem výstavby rodinného domu. Také tento pozemek sousedí se strouhou - viz příloha B, C, D. 
Pan Paraska se začátkem roku 2014 informoval na OSVO a OI na podmínky, za kterých by bylo 
možné na parcele č. 838/1 postavit rodinný, či rekreační domek. 
 
Stanoviska dotčených odborů: 
OŽP - k odprodeji pozemku nemá námitek za předpokladu, že parcela bude i nadále sloužit 
k případnému odtoku dešťových vod při přívalových deštích, tj. nebude zastavěna ani terénně 
upravena natolik, aby tuto svou funkci přestala plnit. 
OI - pozemek je dle platného územního plánu sídelního útvaru Kuřim, součástí plochy individuální 
rekreace. Lze připustit výstavbu objektů - zahradní domky a chaty sloužící k rekreačním účelům. 
Do části pozemku parc. č. 837 v k. ú. Kuřim zasahuje záplavové území Q 100 toku Kuřimky 
a vymezená aktivní zóna záplavového území. 
V návrhu nového Územního plánu Kuřim (návrh z 2/2014) je strouha zařazena do plochy smíšené 
obytné (stavby a zařízení rodinných domů, staveb pro bydlení). 
OMP a OI - vzhledem k tomu, že pozemek je evidentně určen k odvedení přívalových vod, a tato 
funkce by byla při prodeji pozemku ohrožena, OMP a OI nedoporučuje strouhu prodat. 
V případě prodeje doporučujeme kupní cenu ve výši 500,- Kč/m

2 
(za stejnou cenu se prodávaly 

zahrady u ZUŠ nebo Jahodovi - rozšíření zahrady). 
 
Příloha: A - žádost manž. Dvořákových  

B, C - katastrální mapa  
D - žádost pana Parasky 

 
Diskuse: 
I. Peřina – byl se podívat na místě samém. Stanoviska odboru investičního a majetkoprávního jsou 
jasná. Pozemek má plnit svou funkci a nebude hlasovat pro schválení. 
V. Zejda – toto není první případ. Systém byl vybudován pro odvádění vod, bohužel není udržován. 
V minulosti jsme podobný prodej zamítli. 
M. Kotek – strouha je mezi silnicí a potokem. Strouha má odvádět vodu z lesa nebo silnice? Pokud to 
má být z lesa, potom strouha není potřeba. 
J. F. Koláček – strouha slouží systému odvodňování. Pokud chce někdo pozemek koupit, potom musí 
zachovat účel. Kanalizační systém nebude stačit v případě velkých návalových dešťů. 
R. Hanák – přívalové deště a povrchová voda je odváděna touto strouhou. 
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J. Herman – je to skutečně tak. Terén je vyspádovaný, povrchovou vodu a větší množství vody 
strouha odvádí. Technické služby by se měly podívat na stav strouhy, aby sloužila k účelu, který má 
mít. Žádá o obnovení. 
D. Sukalovský – toto má na starosti odbor životního prostředí, Ing. J. Hamřík – upozorníme ho na to. 
O. Štarha – souhlasí s údržbou. Historicky systém fungoval, proto by se měla provést jeho revize. 
Může dojít k většímu množství vody a to může způsobit problémy. 
M. Kotek – pokud strouha slouží jenom k odvodnění silnice, potom není nutná. Máme oddílný systém 
kanalizace, která tuto vodu pojme. Lesy města Brna by se měly starat o odvodnění lesa. Myslí si, že 
toto není starostí města Kuřimi. 
I. Poledňák – navrhuje vyhlásit nabídku pro oba žadatele a tím projevit vůli, jestli chceme pozemek 
prodat. 
D. Holman – jaká bude výše ceny? 
Z. Kříž – navrhuje cenu 500 Kč/m2. 
J. Brabec – nesouhlasí s prodejem. 
Jan Brabec – mělo by zůstat ve stavu, ve kterém to je. Pozemek by měl zůstat v majetku města. 
I. Poledňák – upřesňuje, že by byl spíše pro nabídku, ne pro záměr. Bere svůj návrh zpět. 
D. Sukalovský – navrhuje hlasovat o částce 500 Kč/m2: 
Návrh usnesení: ZM schvaluje záměr na prodej pozemku parc. č. 837 v k. ú. Kuřim o výměře 91 m

2
 

za cenu ve výši 500 Kč/m
2
 s podmínkou úhrady veškerých nákladů spojených 

s převodem pozemku včetně daně z převodu nemovitostí. 
Hlasováno 
Pro: 0  Proti: 15  Zdrželo se: 2  Nehlasovalo: 0 
Nebylo schváleno. 
 
D. Sukalovský – navrhuje hlasovat o částce 220 Kč/m2: 
Návrh usnesení: ZM schvaluje záměr na prodej pozemku parc. č. 837 v k. ú. Kuřim o výměře 91 m

2
 

za cenu 220 Kč/m2 s podmínkou úhrady veškerých nákladů spojených s převodem 
pozemku včetně daně z převodu nemovitostí. 

Hlasováno 
Pro: 0  Proti: 14  Zdrželo se: 3  Nehlasovalo: 0 
Nebylo schváleno. 
 
D. Sukalovský – navrhuje hlasovat o předloženém usnesení: 
Návrh usnesení: ZM schvaluje záměr na prodej pozemku parc. č. 837 v k. ú. Kuřim o výměře 91 m

2
 

manželům Vlastě a Jiřímu Dvořákovým, bytem Kuřim, xxxxxxxxxxxxx za cenu ve 
výši 220,- Kč/m

2
 s podmínkou úhrady veškerých nákladů spojených s převodem 

pozemku včetně daně z převodu nemovitostí. 
Hlasováno 
Pro: 0  Proti: 14  Zdrželo se: 3  Nehlasovalo: 0 
Nebylo schváleno. 
 
 
 

5/1. Manž. Vlasta a Jiří Dvořákovi, Kuřim a Alexander Paraska, 
Kuřim - žádost o odprodej pozemku p. č. 837 v k. ú. Kuřim 
 
Diskuse: 
D. Sukalovský – navrhuje hlasovat o prodeji panu Paraskovi za částku 220 Kč/m2. 
D. Holman – navrhuje částku 500 Kč/m2. 
D. Sukalovský – navrhuje hlasovat o částce 500 Kč/m2: 
Návrh usnesení: ZM schvaluje záměr na prodej pozemku parc. č. 837 v k. ú. Kuřim o výměře 91 m

2
 

panu Alexandru Paraskovi, bytem Kuřim xxxxxxxxxxxxxxxx za cenu ve výši 500 
Kč/m

2
 s podmínkou úhrady veškerých nákladů spojených s převodem pozemku 

včetně daně z převodu nemovitostí. 
Hlasováno 
Pro: 0  Proti: 14  Zdrželo se: 3  Nehlasovalo: 0 
Nebylo schváleno. 
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Návrh usnesení: ZM schvaluje záměr na prodej pozemku parc. č. 837 v k. ú. Kuřim o výměře 91 m

2
 

panu Alexandru Paraskovi, bytem Kuřim, xxxxxxxxxxxxx za cenu ve výši …….,- 
Kč/m

2
 s podmínkou úhrady veškerých nákladů spojených s převodem pozemku 

včetně daně z převodu nemovitostí. 
O tomto návrhu nebylo hlasováno. 
 
 
 

6. Zdenka Hanáková - změna kupní smlouvy - zrušení usnesení 
 
Město Kuřim v současné době uzavírá kupní smlouvy na výkup pozemků za rybníkem Srpek za 
účelem realizace schválené investiční akce - „Revitalizace toku a nivy Lučního potoka, I. etapa“. 
Při kontrole textace realizační kupní smlouvy bylo zjištěno, že u pozemku parc. č. 2904/38 je již 
v uzavřené budoucí kupní smlouvě chybně uvedena výměra. Jelikož má výměra vliv na výši kupní 
ceny, navrhuje OMP toto pochybení napravit tak, že bude zrušeno předchozí přijaté usnesení 
a schváleno nové usnesení s upravenou výměrou a kupní cenou. Prodávající je s tímto postupem 
obeznámen a nemá proti němu námitek. 
 
Původní usnesení: 
1158/2012 
ZM schvaluje úplatné nabytí pozemků parc. č. 2904/38 o výměře 1129 m

2
 a parc. č. 2904/73 o výměře 

1324 m
2
, vše v k. ú. Kuřim, za celkovou cenu ve výši 85.855,- Kč do vlastnictví Města Kuřimi od paní 

Zdenky Hanákové, bytem xxxxxxxxxxxxxxx Kuřim. Náklady spojené s převodem nemovitostí uhradí 
nabyvatel. Do doby uzavření kupní smlouvy bude uzavřena budoucí kupní smlouva. 
 
 
Z jednání se vzdálil v 17,36 hod. L. Ambrož. 
 
 
Diskuse: 
R. Hanák – oznámil střet zájmů. 
 
Přijaté usnesení: 1023/2014 - ZM ruší usnesení č. 1158/2012 ze dne 16. 10. 2012. 
Hlasováno 
Pro: 15  Proti: 0  Zdrželo se: 0  Nehlasovalo: 2 
 
 
 

6/1. Zdenka Hanáková - změna kupní smlouvy - schválení usnesení 
 
Město Kuřim v současné době uzavírá kupní smlouvy na výkup pozemků za rybníkem Srpek za 
účelem realizace schválené investiční akce - „Revitalizace toku a nivy Lučního potoka, I. etapa“. 
Při kontrole textace realizační kupní smlouvy bylo zjištěno, že u pozemku parc. č. 2904/38 je již 
v uzavřené budoucí kupní smlouvě chybně uvedena výměra. Jelikož má výměra vliv na výši kupní 
ceny, navrhuje OMP toto pochybení napravit tak, že bude zrušeno předchozí přijaté usnesení 
a schváleno nové usnesení s upravenou výměrou a kupní cenou. Prodávající je s tímto postupem 
obeznámen a nemá proti němu námitek. 
 
Původní usnesení: 
1158/2012 
ZM schvaluje úplatné nabytí pozemků parc. č. 2904/38 o výměře 1129 m

2
 a parc. č. 2904/73 o výměře 

1324 m
2
, vše v k. ú. Kuřim, za celkovou cenu ve výši 85.855,- Kč do vlastnictví Města Kuřimi od paní 

Zdenky Hanákové, bytem xxxxxxxxxxxxxxx Kuřim. Náklady spojené s převodem nemovitostí uhradí 
nabyvatel. Do doby uzavření kupní smlouvy bude uzavřena budoucí kupní smlouva. 
 
 
Na jednání se vrátil v 17,38 L. Ambrož. 
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Přijaté usnesení: 1024/2014 - ZM schvaluje nabytí pozemků parc. č. 2904/38 o výměře 1159 m

2
 

a parc. č. 2904/73 o výměře 1324 m
2
 vše v k. ú. Kuřim za celkovou cenu ve výši 

86.905,- Kč do vlastnictví Města Kuřimi od paní Zdenky Hanákové, bytem xx 
xxxxxxxxxxxxxx Kuřim. Náklady spojené s převodem pozemků uhradí nabyvatel. 

Hlasováno 
Pro: 16  Proti: 0  Zdrželo se: 0  Nehlasovalo: 1 
 
 
 

7. Rostislav Filka - změna kupní smlouvy - zrušení usnesení 
 
Město Kuřim v současné době uzavírá kupní smlouvy na výkup pozemků za rybníkem Srpek za 
účelem realizace schválené investiční akce - „Revitalizace toku a nivy Lučního potoka, I. etapa“. 
Při kontrole textace realizační kupní smlouvy bylo zjištěno, že u pozemku parc. č. 2904/109 je již 
v uzavřené budoucí kupní smlouvě chybně uvedena výměra. Jelikož má výměra vliv na výši kupní 
ceny, navrhuje OMP toto pochybení napravit tak, že bude zrušeno předchozí přijaté usnesení 
a schváleno nové usnesení s upravenou výměrou a kupní cenou. Prodávající je s tímto postupem 
obeznámen a nemá proti němu námitek. 
 
Původní usnesení: 
1092/2013 
ZM schvaluje úplatné nabytí pozemků parc. č. 2784/20 o výměře 108 m

2
, parc. č. 2784/21 o výměře 

102 m
2
, parc. č. 2903/8 o výměře 60 m

2
, parc. č. 2903/9 o výměře 62 m

2
, parc. č. 2904/110 o výměře 

1699 m
2
, parc. č. 2904/109 o výměře 1996 m

2
, parc. č. 2904/118 o výměře 268 m

2
, parc. č. 2904/119 

o výměře 447 m
2
, parc. č. 2904/92 o výměře 679 m

2
 a parc. č. 2904/93 o výměře 798 m

2
 vše v obci a 

k. ú. Kuřim, za celkovou cenu ve výši 209.365,- Kč do vlastnictví Města Kuřimi od pana Rostislava 
Filky, bytem xxxxxxxxxxx Kuřim. Náklady spojené s převodem nemovitostí včetně daně z převodu 
nemovitosti uhradí nabyvatel. Do doby uzavření kupní smlouvy bude uzavřena budoucí kupní 
smlouva. 
 
Diskuse: 
HD Media – hlasovat se musí o každém usnesení zvlášť. 
 
Přijaté usnesení: 1025/2014 - ZM ruší usnesení č. 1092/2013 ze dne 25. 6. 2013. 
Hlasováno 
Pro: 17  Proti: 0  Zdrželo se: 0  Nehlasovalo: 0 
 
 
 

7/1. Rostislav Filka - změna kupní smlouvy - schválení usnesení 
 
Město Kuřim v současné době uzavírá kupní smlouvy na výkup pozemků za rybníkem Srpek za 
účelem realizace schválené investiční akce - „Revitalizace toku a nivy Lučního potoka, I. etapa“. 
Při kontrole textace realizační kupní smlouvy bylo zjištěno, že u pozemku parc. č. 2904/109 je již 
v uzavřené budoucí kupní smlouvě chybně uvedena výměra. Jelikož má výměra vliv na výši kupní 
ceny, navrhuje OMP toto pochybení napravit tak, že bude zrušeno předchozí přijaté usnesení 
a schváleno nové usnesení s upravenou výměrou a kupní cenou. Prodávající je s tímto postupem 
obeznámen a nemá proti němu námitek. 
 
Původní usnesení: 
1092/2013 
ZM schvaluje úplatné nabytí pozemků parc. č. 2784/20 o výměře 108 m

2
, parc. č. 2784/21 o výměře 

102 m
2
, parc. č. 2903/8 o výměře 60 m

2
, parc. č. 2903/9 o výměře 62 m

2
, parc. č. 2904/110 o výměře 

1699 m
2
, parc. č. 2904/109 o výměře 1996 m

2
, parc. č. 2904/118 o výměře 268 m

2
, parc. č. 2904/119 

o výměře 447 m
2
, parc. č. 2904/92 o výměře 679 m

2
 a parc. č. 2904/93 o výměře 798 m

2
 vše v obci 

a k. ú. Kuřim, za celkovou cenu ve výši 209.365,- Kč do vlastnictví Města Kuřimi od pana Rostislava 
Filky, bytem xxxxxxxxxxxxx Kuřim. Náklady spojené s převodem nemovitostí včetně daně z převodu 
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nemovitosti uhradí nabyvatel. Do doby uzavření kupní smlouvy bude uzavřena budoucí kupní 
smlouva. 
 
Přijaté usnesení: 1026/2014 - ZM schvaluje nabytí pozemků parc. č. 2784/20 o výměře 108 m

2
, 

parc. č. 2784/21 o výměře 102 m
2
, parc. č. 2903/8 o výměře 60 m

2
, parc. č. 2903/9 

o výměře 62 m
2
, parc. č. 2904/110 o výměře 1699 m

2
, parc. č. 2904/109 o výměře 

1662 m
2
, parc. č. 2904/118 o výměře 268 m

2
, parc. č. 2904/119 o výměře 447 m

2
, 

parc. č. 2904/92 o výměře 679 m
2
 a parc. č. 2904/93 o výměře 798 m

2 
vše v obci 

a k. ú. Kuřim za celkovou cenu ve výši 197.675 Kč do vlastnictví Města Kuřimi od 
pana Rostislava Filky, bytem xxxxxxxxxxx Kuřim. Náklady spojené s převodem 
pozemků včetně daně z nabytí nemovitých věcí uhradí nabyvatel. 

Hlasováno 
Pro: 17  Proti: 0  Zdrželo se: 0  Nehlasovalo: 0 
 
 
 

20. Walter s.r.o. – žádost o odprodej pozemku na ul. Blanenská 
 
Společnost Walter s.r.o. se sídlem Blanenská 1289/119, Kuřim, IČ 61060003, jako přední světový 
výrobce brusných nástrojů a optických CNC měřících přístrojů by chtěla rozšiřovat svoji výrobu 
a vytvářet tak nová pracovní místa. Za tímto účelem musí vybudovat nové parkoviště, na které už na 
svých pozemcích nemá volné místo. Z tohoto důvodu firma požádala o odkoupení pozemku parc. č. 
3002/3 v k. ú. Kuřim o výměře 2.651 m

2
 (dále jen „předmětný pozemek“), který je ve vlastnictví města 

Kuřim - vizte příloha A, B. Situace s umístění parkoviště - viz příloha C. 
Stanoviska dotčených odborů a orgánů: 
OŽP - k odprodeji předmětného pozemku nemá námitek. 
OSVO a OD - upozorňují, že podmínkou realizace stavby parkoviště (včetně připojení na komunikaci) 
je kladné stanovisko Policie ČR Dopravního inspektorátu Brno venkov a Správy a údržby silnic 
Jihomoravského kraje. 
Komise stavební - žádost projedná dne 24. 3. 2014. 
Komise dopravní - žádost projedná dne 17. 3. 2014. 
OI - pozemek parc. č. 3002/3 v k. ú. Kuřim je dle platného územního plánu sídelního útvaru Kuřim, 
změny č. XII/lokalita 1, vydané 24. 1. 2012 součástí plochy dopravy - komunikace, parkovací 
a odstavná stání, platí regulativy pro zónu UD, podskupinu U (D) s následným doplněním: v řešené 
ploše není přípustná výstavba nadzemních objektů. 
V návrhu nového ÚP Kuřim (návrh z 2/2014) je pozemek veden v ploše veřejných prostranství, jehož 
hlavní využití je pro ulice, chodníky, náměstí a další prostory zajišťující obsluhu území a přístupné 
každému bez omezení. Podmíněně přípustné využití umožňuje umístění související dopravní 
infrastruktury. 
 
OMP nechal zpracovat znalecký posudek na ocenění předmětného pozemku v ceně obvyklé (§ 2 
odst. 1 zákona č. 151/1997 Sb., o oceňování majetku). Ing. Lucie Janíčková ohodnotila pozemek 
cenou obvyklou ve výši 1.856.000,- Kč, tj. 700 Kč/m

2
. V této ceně není zahrnuta cena staveb (dřevěné 

přízemní stavby, oplocení, ….) umístěných na předmětném pozemku a je odhlíženo od „právní vady 
pozemku“ - nájem pozemku. V současné době je předmětný pozemek pronajímán k zemědělskému 
využití jako zahrádky s jednoroční výpovědní lhůtou k 30. 9. příslušného roku, tj. nejdříve k 30. 9. 
2015. Není samozřejmě vyloučena možnost ukončit nájmy dohodou. Znalecký posudek je 
k nahlédnutí v kanceláři OMP. 
 
Dále OMP upozorňuje, že na sousední pozemek p. č. 3002/6 v k. ú. Kuřim, který je ve vlastnictví 
Statutárního města Brna, se připravuje nabídkové řízení na jeho prodej. Předpokládané zveřejnění 
nabídky je cca červenec 2014. 
 
OMP doporučuje v případě schválení prodeje uzavřít nejprve budoucí kupní smlouvu s tím, že 
k samotnému prodeji pozemku by došlo bezprostředně po nabytí právní moci stavebního povolení. 
Dále navrhujeme, aby k pozemku bylo zřízeno předkupní právo věcné i pro jiné způsoby zcizení, 
a město by se zavázalo, že jeho výmaz bude proveden po kolaudaci stavby. OMP ještě upozorňuje na 
skutečnost, že předmětným pozemkem prochází asfaltový chodník. Nedoporučujeme tedy prodej 
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celého pozemku, ale jen jeho částí, která nezasahuje pod chodník. Text záměru je koncipován jako 
obecný nikoliv adresný. 
 
V případě prodeje doporučuje OMP požadovat minimálně cenu stanovenou znalcem tj. 700,- Kč/m

2
 

bez DPH. 
 
Přílohy: A - Walter žádost 

B - Walter KN 
C - Walter parkoviště 
D - Walter záměr 

 
Diskuse: 
D. Sukalovský – upřesňuje, že závazek z minulosti na vybudování zastávek autobusu trvá. 
P. Makovský – architekt společnosti Walter – jednali s vlastníky okolních parcel o případném odkupu 
pozemků – společnost Kampos nemá volný pozemek, Prefa a.s. prodej odmítla, Věznice Kuřim, 
respektive Ministerstvem vnitra nemohou své pozemky uvolnit kvůli rezervě a rozvoji věznice. 
S městem Brnem jednali o odkupu pozemku u silnice R43, ale pozemky si blokují kvůli uvažované 
výstavbě křižovatky na Svitavy. Žádá o prodej pozemku 3002/3 proto, že společnost expanduje 
a rozšiřuje výrobu. Nyní již využili i 6 metrů kolem současné stavby společnosti. Uvedený pozemek 
využijí pro stavbu parkoviště, nynější parkoviště bude využito pro halu a logistické centrum. Nejlepší 
by bylo odkoupit pozemky od Věznice Kuřim, ale toto není možné. Žádost o odprodej pozemku 3002/3 
již byla projednávána v minulosti, ale vývoj společnosti Walter se v letech 2009-10 zastavil. Případné 
zastávky budou sloužit nejen pro zaměstnance společnosti Walter, ale i ostatním společnostem, které 
zde působí. Sjezd na parkoviště je problematický, napojení bude z komunikace, ale bude řešeno 
zálivem z komunikace, a bude se řešit, až bude schválen prodej. Pokud je pro město výhodnější mít 
zastávky v jiném místě, přesto se na výstavbě budou podílet a budou se domlouvat nad návrhy. 
D. Sukalovský – podle informací bude společnost Walter jednat se současnými nájemci, aby byla 
výpovědní lhůta zkrácena dohodou. 
P. Makovský – vzhledem k tomu, že již začala výstavba v 6 metrech podél komunikace, by potřebovali 
parkování řešit co nejdříve. S nájemníky zahrádek by vstoupili v jednání a nabídli jim například 
odškodnění. 
D. Sukalovský – dále se společnost Walter zavázala provozovat veřejné osvětlení příjezdu k areálu 
Kampos a provoz bude v jejich režii. 
p. Makovský – doplňuje, že většina zaměstnanců společnosti Walter je z Kuřimi. 
M. Kotek – nechce bránit v rozvoji společnosti, ale upozorňuje, že se kříží se záměrem výstavby 
nových zastávek. Nynější zastávky jsou nevyhovující a v havarijním stavu. Město má studii na 
výstavbu těchto zastávek a oba záměry by se měly projednávat současně. Zastávky nelze stavět 
v poloze, v jaké jsou nyní. Vysokotlak plynu a ochranná pásma tomu brání a je návrh na přemístění. 
Mělo by být spíše za mostem ke Kuřimi. Pokud tam bude sjezd na parkoviště, potom bude kolidovat 
se zamýšlenou zastávkou v tomto místě. 
p. Makovský – pokud se zastávka posune, dá se řešit v rámci sjezdu. Zastávky by se řešily 
s projednáváním parkoviště. 
M. Kotek – pokud by se projednávalo současně, potom by bylo řešitelné. 
D. Holman – máme málo informací, materiál k jednání byl předložen přímo na dnešní jednání. Záměr 
je adresný a nemáme více nabídek. Územní plán zde stanovuje pouze parkoviště. Ptá se, zda 
o předmětný pozemek nemá zájem společnost Kampos nebo někdo, kdo bude kupovat pozemek od 
města Brna. Ptá se, jak je v územním plánu veden pozemek města Brna? 
O. Štarha – v minulém volebním období už společnost Walter žádala o odkup. Došlo ke změně 
územního plánu, která zahrnovala tento pozemek i pozemek nad ním, to je ten, který je v majetku 
města Brna. Celá záležitost se vleče. 
D. Holman – město Brno bude svůj pozemek prodávat společnosti Walter? 
D. Sukalovský – budou vyhlašovat záměr. 
p. Makovský – společnost Walter nyní nevyvolávala záměr o koupi pozemku od města Brna. 
D. Holman – nemá o pozemek 3002/3 zájem společnost Kampos? Chce, aby byl vyhlášen takový 
záměr, aby mohly podat nabídku i jiné společnosti. 
p. Makovský – neví, jestli má společnost Kampos o pozemek zájem. Se společností Kampos úzce 
spolupracují, mají u nich pronajaté prostory a pokud by měla společnost Kampos o toto zájem, potom 
by nad tímto společně jednali a domluvili se na dalším postupu. 
 



 

9 

 

 
D. Holman – termíny jsou postavené moc napřímo. Na záměr, který je zveřejněn déle, má možnost 
reagovat více zájemců. 
p. Makovský – nyní jsou od vedení společnosti přislíbeny investice, a je velký zájem, aby byly 
proinvestovány v tomto roce. 
O. Štarha – díky tomu dojde k rozšíření výroby. Ptá se, o kolik by se zvýšila zaměstnanost? Jaký by 
byl nárůst počtu zaměstnanců? 
 
 
Z jednání se vzdálil v 18,05 hod. D. Holman. 
 
 
p. Makovský – dojde k rozšíření výroby, dále dojde k nárůstu míst v administrativě. Může to být cca 
100 míst. 
P. Němec – v textu oznámení o záměru je uvedeno:„ kdykoliv zrušit a souhlasí s odchýlením…“ Toto 
není vhodná formulace. 
R. Hanák – ptá se pana Makovského, proč neoslovili město Brno, když je jejich pozemek pro 
společnost Walter výhodnější? 
p. Makovský – v roce 2008 bylo požádáno město Brno i město Kuřim. Ale město Brno na žádost 
nereagovalo. Rozumnější se jim zdálo oslovit město Kuřim, vzhledem k tomu, že jsou zaměstnáváni 
obyvatelé města Kuřimi. 
I. Poledňák – záměr podporuje, ale způsob vyhlášení záměru není vhodně zvolen. Kdyby formou 
obálkové metody někdo přeplatil, potom není cesta zpátky. Spíše by se přikláněl pro dražbu. 
 
 
Na jednání se vrátil v 18,08 hod. D. Holman. 
 
 
D. Holman – nyní telefonicky kontaktoval společnost Kampos a p. Sehnal o tento pozemek zájem má. 
Město Brno i Kuřim přislíbilo, že pokud bude svůj pozemek opětovně prodávat, potom upozorní 
dotčené subjekty. Dražba je řešení a termíny by žádal posunout. 
I. Poledňák – je ochoten hlasovat i pro adresný záměr a cena se stanoví odhadem nebo návrhy 
zastupitelů. Nesouhlasí s obálkovou metodou. 
J. Brabec – byl by pro adresný prodej společnosti Walter. Oni nabídli další benefity, jako jsou opravy 
zastávek. Může sice koupit někdo za více peněz, ale neopraví nám zastávky. Dále přibydou pracovní 
místa, společnost je v rozvoji. 
J. Herman – ptá se, zda společnost Kampos ví, že společnost Walter žádá o odprodej? 
p. Makovský – o tom on neví, myslí si, že společnost Kampos o tomto neinformovali, ale je to pouze 
jeho domněnka, k tomuto není kompetentní. Každý má právo se k záměru vyjádřit. Pokud bude 
nabídka od společnosti Kampos, potom s nimi budou jednat. 
J. Herman – ptá se odboru majetkoprávního – připravuje město Brno na sousední pozemek nabídkové 
řízení na prodej? Je to pravda? 
P. Kavka – mají úkol připravit materiál na prodej sousedního pozemku. 
p. Makovský – pokud město Brno bude pozemek prodávat, potom se k záměru přihlásí. Město Kuřim 
musí zvážit, komu chce pozemek prodat. Pokud ho koupí společnost Kampos, potom ho asi 
společnosti Walter nakonec stejně pronajme. Společnost Kampos většinu svých prostor pronajímá, 
podíl ve výrobě nemá téměř žádný. 
D. Holman – nevíme, jak se společnost Kampos zachová, pokud to nezkusíme. Chce vytvořit prostor, 
kde se všichni případní zájemci mohou k záměru přihlásit. Dobu pro záměr navrhuje delší. 
p. Makovský – nabízí zastupitelům pozvání k návštěvě společnosti, aby si udělali svůj úsudek 
o provozu a výrobě jejich společnosti. 
D. Holman – navrhuje posunout termín podání nabídek do 22. 4. 2014. 
V. Zejda – v územním plánu je plocha určená pro parkování. Jestliže nyní neschválíme, potom nejsme 
seriózním partnerem. Bylo již projednáváno v komisi dopravy. Je pro adresný prodej společnosti 
Walter. 
D. Holman – nemusí být zájemcem pouze společnost Walter nebo Kampos. Může se připojit kdokoliv 
jiný. Nechce, aby jim bylo tímto zabráněno. Chovejme se přiměřeně ke všem a vypišme soutěž nebo 
záměr. 
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J. Brabec – vypsáním adresného záměru není zamezeno, aby se nemohl přihlásit někdo jiný. Je to 
pouze to, že je naše vůle prodat pozemek společnosti Walter. Společnost Walter na prodej evidentně 
spěchá. 
D. Holman – zákon nezná adresný záměr. Navrhuje znovu termín podání nabídek dne 22. 4. 2014. 
P. Němec – předkládejte návrhy a hlasujme. 
D. Sukalovský – nyní navrhuje hlasovat o ukončení rozpravy: 
Hlasováno 
Pro: 7  Proti: 6  Zdrželo se: 4  Nehlasovalo: 0 
Nebylo schváleno. 
 
 
J. F. Koláček – byla by společnost Walter schopna garantovat, že po dobu například 10 let nebude 
propouštět? 
Z. Kříž – podpoří záměr proto, že vzniknou nová pracovní místa. Souhlasí s dražbou. 
I. Poledňák – navrhuje nabídku podat v zalepené obálce a nápisem „neotvírat“. 
D. Holman – musí být prostor pro posuzování. Záměr musí být co nejobecnější. 
O. Štarha – přiklání se pro dražbu. Myslí si, že nikdo jiný nebude mít zájem pozemky získat. 
J. Herman – přiklání se k dražbě. Je zaměstnancem společnosti Kampos, a informace, že nic 
nevyrábí, není pravdivá. Navíc nyní také zvažují rozšíření. 
D. Holman – dražba je transparentní řešení. Výhoda pracovních míst, výstavba zastávky, provozování 
veřejného osvětlení by se ale mohlo zhmotnit ve smlouvě. Pokud jde pouze o přísliby, neřiďme se jimi 
tolik. Opět navrhuje prodloužit termín podání nabídek. 
p. Makovský – ptá se, zda je podána žádost společnosti Kampos o odkup pozemku? Společnost 
Walter se umí zavázat, že postaví parkoviště a vybuduje zastávky, ale nemůže se zavázat, že po 
dobu 10 let nebude propouštět. 
J. Herman – neřekl, že společnost Kampos má enormním zájem o koupi pozemku. 
p. Makovský – omlouvá se, pokud řekl na adresu společnosti Kampos nějaké zavádějící informace, 
nebylo to úmyslem. 
D. Holman – mluvil s p. Sehnalem a dle jeho vyjádření v minulosti žádost o odprodej pozemku podali, 
ale byla zamítnuta. Ale slib byl, že v případě, že pokud k záměru dojde, bude město o tomto 
informovat. 
I. Poledňák – pokud zveřejníme tento jednoduchý záměr v kratším termínu, dozvíme se, kdo má 
zájem a můžeme rozhodnout podle znalostí prostředí, komu prodáme. Nemyslí si, že by se mělo 
prodávat někomu, kdo spekuluje. Dále dáme podmínky. Není důvod toto prodlužovat, měsíc stačí na 
vyjádření záměru. 
P. Kavka – kupující může svou nabídku rozvést a v nabídce uvést, že například vybuduje zastávku 
apod. Dále doporučuje, aby nebyla vyhlášena dražba, kde by rozhodla pouze cena, a nemohly by se 
zohlednit další aspekty. 
I. Poledňák – odvolává všechny své návrhy. 
M. Kotek – souhlasí s vyhlášením záměru, lze využít všechny možnosti. Dražba není nejvhodnější 
možnost prodeje pozemku. Může se stát, že společnost přeplatí jiná, ale zastávky potom postaví 
město za své prostředky. 
D. Sukalovský – navrhuje hlasovat o původním navrženém usnesení: 
 
Přijaté usnesení: 1027/2014 - ZM schvaluje záměr na prodej části pozemku parc. č. 3002/3 v k. ú. 

Kuřim za cenu min. 700 Kč/m
2
 bez DPH ve znění dle přílohy D. 

Hlasováno 
Pro: 17  Proti: 0  Zdrželo se: 0  Nehlasovalo: 0 
 
 
 

8. Záměr na prodej bytové jednotky č. 906/4 
 
Dne 17. 2. 2014 požádal o odkoupení bytové jednotky č. 906/4 pan Roman Štěpánek, trvale bytem 
xxxxxxxxxx Kuřim. Nájemní smlouva je uzavřena s paní Lidií Štěpánkovou, matkou Romana 
Štěpánka. Jedná se bytovou jednotku 2+1 s příslušenstvím - předsíň, koupelna, WC, spíž, sklep, 
komora o velikosti 68,50 m

2
, umístěnou ve II. nadzemním podlaží bytového domu č. p. 906 
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postaveného na pozemku parc. č. 1701 v ul. Jungmannova, vše v obci a k. ú. Kuřim. Na předmětném 
bytu nevázne žádná zástava ani dotační titul, nakládání s ním není tedy nijak omezeno. 
Ke dni 31. 12. 2013 došlo ke zrušení zákona č. 72/1994 Sb., o vlastnictví bytů. Převod bytové 
jednotky vymezené zákonem č. 72/1994 Sb. se však stále ve smyslu § 3063 zákona č. 89/2012 Sb., 
občanský zákoník, řídí stále dosavadními předpisy. OMP upozorňuje, že ve smyslu § 22 odst. 1 
zákona č. 72/1994 Sb., musí vlastník bytu nabídnout převod tohoto bytu stávajícímu nájemci, který má 
šestiměsíční lhůtu k přijetí či odmítnutí nabídky. V případě odmítnutí ze strany nájemce může vlastník 
byt prodat kterékoliv třetí osobě. Z výše uvedeného důvodu doporučuje OMP koncipovat záměr jako 
„neadresný“ a vzápětí uvědomit nájemce o možnosti odkoupení bytové jednotky do svého vlastnictví. 
 
Žadatel nechal na svůj náklad vyhotovit paní Ing. Hanou Divišovou, Brno znalecký posudek. Znalkyně 
stanovila obvyklou cenu bytu na 1.200.000 Kč. 
 
V roce 2013 byly manž. Studeným i manž. Sarojanovým prodány byty za 80 % tržní ceny s tím, že 
kupující uhradili i daň z převodu nemovitostí. OMP navrhuje stejný postup zachovat i v tomto případě. 
Kupující by tedy zaplatil 960.000 Kč + 38.400 Kč (daň z nabytí nemovitých věcí činí 4 % z kupní ceny). 
Žadatel s tímto postupem vyslovil souhlas. 
 
Před případným prodejem je nutno vyhlásit ve smyslu § 39 zák. č. 128/2000 Sb., o obcích, záměr na 
prodej nemovitého majetku. 
 
Přílohy: A - znalecký posudek 
 
Diskuse: 
D. Sukalovský – nejdříve musíme mít vyjádření paní Štěpánkové, zda chce či nechce byt zakoupit 
ona. 
Z. Kříž – uvádí, že finanční výbor vyjádřil zamítavé stanovisko. 
R. Hanák – prodej menších bytů nepřipadá v úvahu. Mají sloužit pro rodiny s dětmi. Mohly by vytvářet 
motivační podmínky pro mladé rodiny s dětmi. Těchto bytů by se město nemělo zbavovat. 
D. Sukalovský – byty nemají sloužit rodinám s dětmi, ale rodinám, které jsou v horší finanční a jiné 
situaci. Máme asi 170-190 bytů, což je nemalé číslo. Město by mělo mít byty startovací nebo byty pro 
řešení momentální situace pro občany v sociální nouzi. Ale pokud není vypracována koncepce, potom 
je to složité. 
O. Štarha – má stejný názor. Souhlasí s prodejem. Podmínky pro sociální politiku se těžko vytvářejí, 
pokud se jedná o byt obsazený. 
J. F. Koláček – v roce 2011 jsme prodávali jen byty 3 pokojové. Město by si tyto menší byty mělo 
nechat. 
D. Holman – koncepci sociální politiky nemáme a 1. místostarosta ji asi nepředloží, i když to má na 
starosti. Ale koncepce nebyla valná ani v minulých letech. Tento byt není bytem pro sociální bydlení. 
J. Brabec – když někdo bydlel v obecním bytě a nechtěl byt koupit, nehrozilo nebezpečí, že ho město 
prodá někomu nad hlavou. V tomto případě by se mohlo stát, že město tento byt prodá někomu 
jinému a paní Štěpánková zůstane bez střechy nad hlavou. Mělo by tedy být podmínkou, že byt 
neprodáme někomu jinému. Dále obecně platí, že byt může koupit i někdo, kdo peníze nemá, ale 
peníze si na koupi půjčí. Senior si na toto zpravidla půjčit nemůže, proto to za něj dělá mladší 
generace jako syn, dcera apod. Byt bude použit k rodinnému bydlení. Navrhuje byt neprodávat. 
P. Němec – ptá se, kdo v bytě bydlí? 
p. Štěpánek – uvádí, že matka paní Štěpánková a on sám. 
I. Poledňák – prodejme i nyní. Matce se může zřídit právo doživotního užívání. 
p. Štěpánek – ano, matce bude zřízeno právo doživotního užívání. Byt využije pro potřeby své a své 
matky. Bude s ní v bytě bydlet. 
 
 
Přijaté usnesení: 1028/2014 - ZM schvaluje záměr na prodej bytové jednotky č. 906/4 o velikosti 

2+1 s příslušenstvím umístěné ve II. NP bytového domu č. p. 906 postaveného na 
pozemku parc. č. 1701 vše k. ú. Kuřim na ulici Jungmannova v Kuřimi obsazené 
nájemcem za cenu min. 960.000 Kč. 
Podmínky převodu: 
a) úhrada kupní ceny před podpisem kupní smlouvy, 
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b) kupující uhradí před podpisem kupní smlouvy na účet města částku odpovídající 
dani z nabytí nemovitých věcí, 

c) kupující uhradí správní poplatky. 
Hlasováno 
Pro: 13  Proti: 0  Zdrželo se: 3  Nehlasovalo: 1 
 
 
 

9. Žádost o dotaci TJ SOKOL Kuřim 
 
Na město Kuřim se opětovně obrátili zástupci TJ Sokol Kuřim se žádostí o poskytnutí dotace ve výši 
250.000 Kč na dostavění nástavby sociálního zařízení v objektu Sokolovny. V loňském roce poskytlo 
město Kuřim na tuto akci částku 250.000 Kč, proinvestováno bylo celkem 342.000 Kč. 
Žádost je v příloze. 
 
Příloha: A – žádost 
 
Diskuse: 
Z. Kříž – finanční výbor návrh nepodpořil. 
M. Kotek – uvádí, že je ve výboru TJ Sokol a zodpoví případné dotazy. Městu bylo pro letošní rok 
poukázáno 8,9 mil. Kč za hazard. Tyto peníze by měly být investovány zpět do sportu. 
D. Sukalovský – tyto příjmy jsou standardním příjmem města a neexistuje usnesení zastupitelstva, že 
musí být použity pro sport. Sportovním svazům se snížily příjmy, které jim plynuly z hazardu, ale 
zvýšily se jim jiné dotace. Centrální organizace si je ale nechávají a nepřerozdělují je mezi jednotlivé 
místní oddíly. Peníze, které město obdrželo, budou použity na financování sportovních investic. 
Z. Kříž – souhlasí s M. Kotkem- tohle by zrušil. Máme wellness, sportovní areál a dáváme podporu 
mnoha sportovním klubům. 
D. Holman – není žádná spojitost mezi penězi z hazardu a penězi do sportu. Město dává do sportu 
mnoho peněz, dotace se zvýšily. 
M. Kotek – upozorňuje na to, že přestože město financuje jednotlivé sportovní organizace, většina 
peněz jde na činnost. Některé ale sportují v městských prostorech, někdo se ale musí starat o svoje 
prostory. 
I. Peřina – bylo by lépe, kdybychom se dozvídali o chystaných investičních akcích s předstihem, 
včetně toho, jak budou financovány a pokud budou chtít podporu města, potom o tomto mají dopředu 
informovat. Jinak souhlasí s poskytnutím dotace. 
M. Kotek – není překvapením, byla podána žádost o odpuštění splátky. Tento postup byl navíc 
doporučen. 
J. Brabec – když jsme loni schvalovali 200 tisíc Kč, tak nás nikdo neupozorňoval, že budou potřebovat 
dalších 200 tisíc Kč. V případě fary jsme to věděli. Sokol by měl městu předložit střednědobý plán 
o vývoji investic a financí. 
D. Holman – řešila se pomoc posouzení naléhavosti investic s odborem investičním. Sokol chce 
s budovou něco dělat, ale jejich představy se nenaplňují a vznikají nové a nové nároky. Byl by rád, 
kdyby odbor investiční pomohl s posouzením situace stavby. 
M. Macková – není předložen projekt stavebních prací, položkový rozpočet, žádost není dostatečná. 
R. Hanák – jednal s Františkem Mertou a ten mu sdělil, že začínají nástavbu budovat, ale že peníze 
nebudou mít. Radil mu, že měl přijít na město s investičním záměrem a s žádostí o řešení. Sokol 
pořád s městem nekomunikuje. 
M. Kotek – myslel si, že jednání s vedením města a s vedením Sokola probíhají. Bylo jim nabídnuto, 
aby si Sokol vzal půjčku. Sokol se snaží přizpůsobit a vlastními silami vše financovat. Bohužel to není 
jednoduché a snaží se vzniklou situaci řešit. 
R. Hanák – bohužel Sokol začíná investicí a nemá ani představu financování. 
M. Kotek – pokud by měl Sokol postupovat jinak, potom nic neopraví. Mají velmi málo příspěvků. 
J. Brabec – ptá se, zda by Sokol získal dotaci, pokud by takto zpracovanou a předloženou žádost 
předložili do sportovního nebo kulturního výboru? Byla by jim dotace schválena?  
Z. Kříž – nebyla. 
 
 
 



 

13 

 

Přijaté usnesení: 1029/2014 - ZM schvaluje uzavření smlouvy o poskytnutí dotace na akci Nástavba 
sociálního zařízení s TJ Sokol Kuřim, Tyršova 480, 664 34 Kuřim, IČ 44947763. 

Hlasováno 
Pro: 11  Proti: 1  Zdrželo se: 5  Nehlasovalo: 0 
 
 
 

10. Žádost o dotaci Římskokatolická farnost Kuřim 
 
Na město Kuřim se obrátil kuřimský farář P. Adam Malczyňski, s žádostí o poskytnutí dotace na 
sanaci vlhkého zdiva budovy kuřimské fary. 
Žádost je v příloze. 
 
Příloha: A – žádost 
 
Diskuse: 
D. Sukalovský – v roce 2012 byla poskytnuta dotace ve výši 200 tisíc Kč na výměnu oken, na opravu 
elektroinstalace, vodoinstalace a vytápění na faře 200 tisíc Kč, na restaurování obrazu 30 tisíc Kč a 50 
tisíc Kč, na výmalbu kostela 100 tisíc Kč. 
Z. Kříž – finanční výbor poskytnutí dotace nepodpořil. 
M. Kotek – rád by záměr podpořil, ale žádá, aby investiční odbor dohlédl na stavbu. Od památkářů se 
dozvěděl, že byla vybourána okna, která byla historickou památkou. 
D. Sukalovský – fara není památkově chráněna. Vyměnila se kastlová okna za okna izolační. Repase 
původních oken by byla finančně mnohonásobně vyšší. Pracovnice památkového ústavu žádala 
o zařazení fary do kulturních památek, ale žádosti Ministerstvo kultury nevyhovělo. 
R. Hanák – přistoupí k hlasování, jako v předešlém bodě jednání. Fara je také historický objekt města, 
ale v dnešní době získá církev více financí z restitucí. Ty se potom mohou promítnout do využití fary 
v Kuřimi. 
D. Sukalovský – církev nefunguje jako jednolitá finanční pokladna. Kuřimská církev v restituci 
nezískala skoro žádný majetek, nemá zde téměř žádné pozemky. 
D. Holman – v restituci tady získají pozemky v hodnotě tisíců korun a o prodej těchto pozemků bude 
město usilovat. 
M. Macková – stavební práce by bylo vhodné doložit položkovým rozpočtem. 
J. Herman – nesouhlasí s poskytnutím dotace. Církve dostanou finance ze státního rozpočtu. 
P. Němec – žádostí byl překvapen. Církev chce vytvořit několik fondů a jedním z nich má být solidární 
fond, který má pomáhat těm slabším farnostem. Raději by schvaloval nějaké akce podporující farnost, 
proto tuto žádost podpoří naposledy. 
J. Brabec – fara předložila koncepci rekonstrukce k nahlédnutí loni, možná měla farnost předložit 
aktualizovanou verzi. Sokol nepředložil, pokud jde o nástavbu soc. zařízení, nic. Církevní restituci 
nechme vysoké politice. 
R. Hanák – bude chtít vědět, jak bude přerozdělování peněz v církvi probíhat. 
I. Poledňák – tehdejší starosta Sokola pan Mrkos kdysi předložil materiál „Velká obnova Sokolovny“, 
ten existuje. 
D. Sukalovský – momentální stavby se ale plán netýkal. 
p. Bořecký – spolupracuje s místním farářem p. A. Malczynskim. Mají plán do r. 2019. Získali dotaci od 
města, kterou doplňovali ze sbírek a vlastními silami. Chtějí, aby budova žila, považují ji za kulturní 
část města Kuřimi, prostory budou využívat a zajištovat provoz pro různé aktivity Vlhkost je problém 
mnoha starých budov. Kuřimská farnost patří mezi chudší. Nyní je potřeba investovat, aby byla 
budova ozdobou města a sloužila široké veřejnosti. 
I. Poledňák – ptá se p Bořeckého, jakou má na faře funkci? 
p. Bořecký – žádnou, vše vykonává čistě ze své vlastní potřeby. 
 
Přijaté usnesení: 1030/2014 - ZM schvaluje uzavření smlouvy na poskytnutí dotace ve výši 200.000 

Kč na sanaci vlhkého zdiva objektu fary v Kuřimi, s Římskokatolickou farností 
Kuřim, Křížkovského 55, 664 34 Kuřim, IČ 49461362. 

Hlasováno 
Pro: 14  Proti: 1  Zdrželo se: 2  Nehlasovalo: 0 
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11. Zápůjčka pro projekt Technické školky – MAS Brána Brněnska, 
o.s. 
 
Projekt je financován pomocí dotace SZIF(Státní zemědělský intervenční fond), která bude vyplacena 
až po ukončení projektu to je v červnu 2015. Celková rozpočet projektu činí 3.239.500 Kč, z toho 
dotace je 2.915.550 Kč určená pro 24 školek MAS Brána Brněnska, o.s. (z toho mimo jiné i MŠ Kuřim, 
MŠ Jinačovice, MŠ Čebín, MŠ Moravské Knínice, MŠ Drásov a další…). 
MAS Brána Brněnska, o.s. musí celý projekt předfinancovat a administrativně zajistit. V rámci projektu 
školky obdrží materiál na technické úlohy, výpočetní techniku notebook, projektor, plátno, finance na 
exkurze a finance na odborného lektora a další.  
MAS Brána Brněnska, o.s. tímto žádá Město Kuřim o poskytnutí zápůjčky ve výši 350.000 Kč na 
předfinancování projektu. 
 
Přílohy: A - smlouva o bezúročné zápůjčce 
 
 
Z jednání se vzdálil v 20,09 hod. Němec. 
 
 
Diskuse: 
p. Martínek – akce byla uskutečněna v MŠ Pramínek. Od 1. ledna začala fungovat v 15 školkách. Nyní 
žádají zápůjčku ve výši 350.000 Kč, musí nejprve projekt zafinancovat a potom dostanou peníze zpět. 
Z. Kříž – finanční výbor návrh podpořil. Jeho názor je takový – dříve v mateřských školkách byly 
dřevěné ponky, které se vyhodily. Nyní to tu máme zpět. Podporuje tento námět a koncepci 
vzdělávání v našem městě a to, jak učit děti a kterým směrem se dát. Máme ve městě učiliště, střední 
průmyslovou školu, pracoviště s technickým zaměřením apod. 
D. Holman – rozpočet je 3,24 mil Kč, dotace je 2,9 mil. Kč. Kdo zaplatí zbytek? 
p. Martínek – nositelem projektu je MAS Brána Boskovicka. Ze svých zdrojů musíme dofinancovat 
10 %. 
O. Štarha – v rámci tohoto projektu oslovili představitele různých průmyslových závodů v Kuřimi. 
Projekt vyvolal velký ohlas. Společnost Alta vyslovila požadavek, aby se rozšířilo do všech tříd MŠ 
v Kuřimi, a na spolupráci jsou připraveni se podílet. Nyní se týká pouze 1 mateřské školy v Kuřimi, ale 
projekt je zajímavý a vypadá to, že se bude rozšiřovat. Školství produkuje budoucí nezaměstnané 
a kvalitních řemeslníků je nedostatek. 
J. F. Koláček – tato metodika skutečně ve školkách a školách dávno probíhá. 
R. Hanák – ptá se p. Martínka, zda mají dotaci ve výši cca 2,9 mil. Kč schválenou? 
p. Martínek – máme podepsanou dohodu. 
D. Holman – do čl. 3, bod 1 – žádá vyškrtnout slova specifikovanému v odst. 1 a nahradit slovy 
uvedenému v čl. 2, odst. 1. 
 
 
Na jednání se vrátil se v 20,22 hod. P. Němec. 
 
 
O. Štarha – uvádí, že je předsedou MAS Brny Brněnska. Ptá se, zda se má zdržet hlasování? 
D. Sukalovský – tato skutečnost byla oznámena, ale hlasování se nemusí zdržovat. 
 
Přijaté usnesení: 1031/2014 - ZM schvaluje uzavření smlouvy o poskytnutí zápůjčky pro Místní 

akční skupinu Brána Brněnska, o. s., Jungmannova 968/75, 664 34 Kuřim, 
IČ 22712372, na projekt „Technické školky“ ve výši 350.000 Kč se změnou. 

Hlasováno 
Pro: 17  Proti: 0  Zdrželo se: 0  Nehlasovalo: 0 
 
 
 
 



 

15 

 

12. Dodatek č.13 ke smlouvě č.123/2004 o financování systému IDS 
JMK 
 
ZM je předložen k projednání doplněný návrh dodatku č. 13 ke smlouvě č. 123/2004 o zajištění 
financování IDS JMK, kterým se mění rozsah smlouvy o zajištění nadstandardu pro rok 2014 dle 
požadavků města Kuřimi.  
Původní návrh dodatku o nadstandardu ve výši 1.347.046 Kč byl projednán v komisi dopravy dne 
13. 1. 2014 a schválen v ZM dne 21. 1. 2014 usnesením č. 1009/2014.  
Komise dopravy následně doporučila na svém jednání dne 10. 2. 2014 navýšit rozsah nadstandardu. 
Doporučení komise schválila RM dne 19. 2. 2014. Navýšení nadstandardu je specifikováno v zápisu 
z komise dopravy ze dne 10. 2. 2014, který je přílohou č. 2 tohoto materiálu. 
Společnost KORDIS JMK upravila návrh dodatku č. 13 a dne 28. 2. 2014 zaslala městu Kuřim ke 
schválení v ZM. Návrh dodatku č. 13 je přílohou č. 1. 
 
Specifikace nadstandardu, požadovaná dle zápisu ZM dne 21. 1. 2014 byla rozeslána p. Glosovou 
společně s materiály do ZM.  

Komentář předsedy komise dopravy: "Kordis nabídl Městu Kuřimi v rámci změn jízdních řádů k 2.3. 
2014 zavedení nových víkendových nočních spojů na lince 302 v úseku Brno, Kníničky, U luhu - Kuřim 
žel. st., náhradou za prodloužení noční linky N89 v úseku Brno - Jinačovice. Nové noční spoje linky 
302 v Brně, Kníničkách navazují v obou směrech na linku N89 do Brna hl. n. Návrhový jízdní řád je 
přílohou č. 3. 

Návrh byl vytvořen na základě iniciativy obce Lipůvka o zavedení nočního spojení do Lipůvky, které 
bude zajištěno linkou 313 z Kuřimi, kde bude navazovat na linku N91 z Brna.  Aby byl zajištěn alespoň 
nějaký proběh autobusu, došlo k nahrazení linky N89 v úseku Brno - Jinačovice spoji linky 302 
vedenými až do Kuřimi. Na provozu těchto spojů by se finančně podílely obce Jinačovice, 
Rozdrojovice a Lipůvka, přesto by Kordis potřeboval od Kuřimi v případě realizace tohoto návrhu 
navýšit nadstandard o 10 857 Kč ročně (1 pár spojů linky 302 v úseku Jinačovice - Kuřim, žel. st.), 
ostatní spoje by platily jiné obce, takže tato částka je pro Kuřim de facto symbolická. 

Co by to znamenalo pro Kuřim? Doplnění linky N91 s odjezdy 1:00 a 3:00 z Brna do Kuřimi novými 
spoji linky 302, které by navazovaly na spoje s odjezdy 0:00 a 2:00 z Brna. Dále se otvírá možnost 
v případě zájmu zajistit např. rozvoz po Kuřimi od vlaku 4960 s příjezdem 1:01 hod. (viz oběh 
autobusu dle návrhu). Navíc se tím do budoucna otevírá možnost jednání o nahrazení části trasy linky 
N91 po Kuřimi linkou 313 s cílem dosažení úspory. 

Protože návrh na nové noční spoje byl Kuřimi předložen v průběhu února a Kordis včetně dotčených 
obcí měl zájem na zavedení spojů od nejbližšího řádného celostátního termínu změn jízdních řádů 2. 
3. 2014, byl dohodnut postup, že navrhované řešení bude k tomuto termínu zapracováno do jízdních 
řádů a Město Kuřim projedná navýšení nadstandardu na nejbližším jednání zastupitelstva. V případě, 
že návrh nebude Zastupitelstvem Města Kuřimi přijat, dojde v nejbližším možném termínu 
mimořádnou změnou k úpravě jízdního řádu linky 302. Ta by pravděpodobně spočívala ve zrušení 
jednoho páru nočních spojů mezi Kuřimí a Jinačovicemi, tak aby prostředky ostatních obcí pokryly 
provoz nočních spojů na těchto linkách." 

Přehled nočních spojů z Brna do Kuřimi a zpět od změny jízdního řádu 2. 3. 2014: 

Odjezdy z Brna hl. n. do Kuřimi žel. st.: 
Noc před pracovním dnem: 
1:00 linka 91, spoj směr Kuřim, Tyco 
3:00 linka 91, spoj směr Kuřim, Tyco 
Noc před sobotou, nedělí a svátkem: 
0:00 linka 89 směr Brno, Kníničky, U luhu, kde je přestup na linku 302 do Kuřimi, žel. st 
0:36 vlak, linka S3 směr Kuřim, Tišnov 
1:00 linka 91, spoj směr Kuřim, Podlesí, rozc. 
2:00 linka 89 směr Brno, Kníničky, U luhu, kde je přestup na linku 302 do Kuřimi, žel. st. 
3:00 linka 91, spoj směr Kuřim, Tyco 
5:00 linka 91, spoj směr Kuřim, Tyco 
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Odjezdy z Kuřimi, žel. st. do Brna hl. n.: 
Noc před pracovním dnem: 
3:25 linka 91 jede od Tyca směr Brno, Starý Lískovec, Labská přes Řečkovice a Brno hl. n. 
4:25 linka 91 jede od Tyca směr Brno, Starý Lískovec, Labská přes Řečkovice a Brno hl. n 
4:41 vlak S3 směr Břeclav 
Noc před sobotou, nedělí a svátkem: 
0:13 linka 302 směr Brno, Kníničky, U Luhu, kde je zajištěn přestup na linku 89 směr Brno, hl. n. - 

Letiště Tuřany, terminál 
2:13 linka 302 směr Brno, Kníničky, U Luhu, kde je zajištěn přestup na linku 89 směr Brno, hl. n. - 

Letiště Tuřany, terminál 
2:25 linka 91 jede z Podlesí, rozc. směr Brno, Starý Lískovec, Labská přes Řečkovice a Brno hl. n. 
4:25 linka 91 jede od Tyca směr Brno, Starý Lískovec, Labská přes Řečkovice a Brno hl. n. 
4:41 vlak S3 směr Brno, hl. n. 
5:41 vlak S3 směr Břeclav 
6:25 linka 91 jede od Tyca směr Brno, Kr. Pole, Semilaso. V zastávce Řečkovice je zajištěn přestup 

na tramvaj č. 1 směr Brno hl. n., - Brno, Bystrc 
 
OI doporučuje ZM zrušit původní usnesení č. 1009/2014 ze dne 21. 1. 2014 a schválit uzavření 
dodatku č. 13 ke sml. č. 123/2004 dle předložené přílohy. 
 
Přílohy: A - dodatek č. 13 

B - Zápis z komise dopravy 10. 2. 14 
C – Návrh nočního spoje 302, 313 
D - Nadstandard Kuřim 2014 

 
Návrh usnesení: ZM ruší usnesení č. 1009/2014 ze dne 21. 1. 2014. 
 
Návrh usnesení: ZM schvaluje uzavření dodatku č. 13 ke smlouvě č. 123/2004 s Jihomoravským 

krajem, Žerotínovo nám.3/5, Brno, o zajištění financování systému IDS JMK ve 
výši 1.359.061 Kč dle přílohy. 

O těchto návrzích usnesení nebylo hlasováno. 
 
 
 

13. Zápis z jednání Výboru pro kulturu a spolkový život ZM 
 
Dne 24. února 2014 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 pro rok 2014. 
Po projednání jednotlivých žádostí navrhl udělení dotací ve výši 23.000 Kč. 
K tomuto dni měl výbor k dispozici celkem 92.000 Kč. 
 
Přílohy: A - Zápis 01 14 dne 24 02 2014 

B - Přehled-tabulka žadatelů II. kolo - návrh kulturního výboru 
 
Diskuse: 
J. Brabec – obec Vendolí je blízko Svitav. Záchranná stanice Zelené Vendolí ale spravuje území 
našeho města. Nabízí léčení poraněných živočichů, odchov opuštěných mláďat, zajišťuje výchovné 
a vzdělávací činnosti a práce s mládeží či veřejností. Vedení stanice bude požádáno, zda by nabídla 
žákům našich základních škol prohlídku stanice, případně zda by zde A. Kadlec nemohl natočit 
reportáž. 
 
Přijaté usnesení: 1032/2014 - ZM schvaluje uzavření smluv o poskytnutí dotací z Programu finanční 

podpory kulturní a spolkové činnosti města Kuřimi pro rok 2014 v bodech 
a částkách podle přílohy. 

Hlasováno 
Pro: 15  Proti: 0  Zdrželo se: 2  Nehlasovalo: 0 
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14. Zápis z jednání Výboru sportovního ZM č. 1/2014 ze dne 13. 1. 
2014 
 
Zastupitelstvu města je předkládán zápis z jednání Výboru sportovního ZM Kuřimi ze dne 13. 1. 2014. 
 
Projednávána byla tato témata: 

1. Projednání územní studie Sportovního areálu Kuřim (společné jednání s poradními orgány 
rady města) 

2. Návrh investičních akcí v oblasti sportu pro rok 2014 
3. Návrh změn formuláře žádosti o podporu města z Programu podpory sportovní činnosti města 

Kuřimi  
4. Různé (informace „patronů sportovních oddílů“)  

 
Výbor sportovní na jednání schválil a doporučuje ke schválení ZM nové formuláře žádostí o poskytnutí 
dotace z Programu finanční podpory sportovní činnosti města Kuřimi na celoroční činnost a na 
jednorázové akce. 
 
Přílohy: A - Zápis VS 13-01 dne 13. 1. 2014 

B - formulář žádosti jednorázové akce návrh 13. 1. 2014 
C - formulář žádosti celoroční činnost návrh 13. 1. 2014 

 
Diskuse: 
Z. Kříž – členové finančního výboru se domnívají, že schvalování formulářů je věcí výboru. Spíše 
poukazuje na uvádění rodného čísla v žádosti. Jedná se o citlivý údaj, který by mohl být uveden až ve 
smlouvě. 
D. Holman – formulář se může doladit v souladu se zákonem. 
D. Sukalovský – nyní doporučuje spíše vzít zápisy na vědomí a neschvalovat formuláře. Tyto doladit 
s tajemnicí úřadu. 
D. Holman – usnesení se tedy upraví – vyjme se schválení formulářů. 
 
Přijaté usnesení: 1033/2014 - ZM bere na vědomí zápis výboru sportovního č. 1/2014. 
Hlasováno 
Pro: 15  Proti: 0  Zdrželo se: 2  Nehlasovalo: 0 
 
 
 

15. Zápis z jednání Výboru sportovního ZM Kuřimi č. 2/2014 ze dne 
26. 2. 2014 
 
Zastupitelstvu města Kuřimi je předkládán zápis z jednání Výboru sportovního ZM Kuřimi ze dne 26. 2. 
2014. 
 
Projednávána byla tato témata: 

1. Investiční akce v oblasti sportu pro rok 2014  - informace o přípravách 
2. Výhled investičních akcí na roky 2015 - 2018, stanovení priorit 
3. Aktualizace situační analýzy Strategického plánu rozvoje města v oblasti sportu 
4. Kontrola a zjišťování stavu sportovišť a jejich sportovního vybavení 
5. Konkretizace plánu rekonstrukce objektu stadionu  

 
Na jednání byla výborem sportovním přijata tato usnesení: 
 
Přijaté usnesení 2/2014 - VS pověřuje pracovní skupinu ve složení J. Svoboda za FC Kuřim 

a V. Pokorný a V. Šimmerle za SDH Kuřim přípravou návrhu řešení situace pro 
SDH v prostorách stadionu. 

 
Přijaté usnesení:  3/2014 - VS doporučuje nové znění situační analýzy v oblasti sportu Strategického 

plánu rozvoje města Kuřimi. 
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Přijaté usnesení: 4/2014 - VS doporučuje provedení opatření v tělovýchovných zařízeních ZŠ 
Tyršova dle zápisu. 

 
Přijaté usnesení: 5/2014 - VS doporučuje, aby branky na házenou, které byly nakoupeny místo 

branek na miniházenou a jsou umístěny po stranách hřiště Jungmannova, byly po 
stavbě hřišť Podlesí a Díly přemístěny na tato na nová hřiště. Na hřišti ZŠ 
Jungmannova budou používány speciální branky na miniházenou, které jsou dnes 
uloženy na škole.   

 
Přijaté usnesení: 6/2014 - VS žádá starostu města, aby bezodkladně zahájil jednání s dodavatelem 

stavby, firmou IMOS, ve věci uznání reklamace a urychlené opravy stavu 
startovních bloků. 

 
Přijaté usnesení: 7/2014 - VS žádá OI MěÚ o zprávu o přípravě úsporných opatření v provozu 

Wellness Kuřim, tj. zejména jak se postupuje ve věci přípravy úpravny vody ze 
studny pro využití ve WK a jak ve věci přípravy vypouštění vody do Kuřimky (příp. 
zřízení čistírny vody).  

 
Přijaté usnesení: 8/2014 - VS doporučuje v rámci investičních akcí stadionu provést následující 

opatření:  
1) - zmenšení okenních otvorů v chodbě a výměna oken  
2) - rekonstrukce vnitřního WC 
3) - rekonstrukce doskočiště a rozběhové dráhy  
4)- revitalizace vnitřního vybavení šaten včetně výměny prahů apod. 

 
Přílohy: A - Sport aktualizace Situační analýza-Výbor sportovní 26. 2. 2014 D. Holman kopie 

B - Informace k aktualizaci strategického plánu 
C - Opravy sportovních zařízení 26. 2. 2014 
D - Koncepce rozvoje Sportovního areálu Kuřim 
E - Zápis VS 13-02 dne 26. 2. 2014 

 
Diskuse: 
M. Kotek – uvádí, že v zápise strategie sportu vypadl požadavek na výstavbu kluziště. 
D. Holman – toto je situační analýza, zde se nic nezměnilo. Bylo by potřeba, aby se situační analýza 
aktualizovala. 
M. Kotek – budeme jednat o materiálu 15E? 
D. Holman – týká se pouze o projednávaný materiál, kterým se výbor zabýval. 
V. Zejda – ptá se, zda se bude nějaké usnesení projednávat? 
D. Holman – nemá potřebu, aby se o tomto hlasovalo. 
J. Brabec – ptá se, proč je na konci materiálu 15E uvedeno „ZM schvaluje zásady koncepce rozvoje 
Sportovního areálu dle zápisu“? 
D. Holman – tento materiál byl již projednáván na zastupitelstvu. Materiál má vztah k projednávané 
věci. 
J. Brabec – ptá se, zda když vezmeme na vědomí zápis z jednání sportovního výboru, schvalujeme 
tím i toto usnesení? 
D. Sukalovský – jedná se pouze o stanovisko sportovního výboru. 
D. Holman – tajemnicí výboru byly materiály předloženy, protože na jednání sportovního výboru byly 
projednány. Jedná se o jeden z názorů. Tímto se odbor investiční nebude řídit. 
R. Hanák – žádá vyškrtnout v názvu materiálu15E datum 26. 2. 2014. 
M. Kotek – materiál 15A, bod 2 – jak se budou řešit kluzké startovací bloky na wellness? 
D. Sukalovský – řeší se jako reklamační závada. Se společností IMOS jedná D. Holman a J. Sojka. 
D. Holman – v době, když se společností IMOS jednal, nedošlo k aktu reklamace. Domluvili se, že 
finanční argumenty zváží. Vypadá to, že 2 bloky pořídí zhotovitel a město přispěje částkou 6 tisíc Kč. 
 
Přijaté usnesení: 1034/2014 - ZM bere na vědomí zápis výboru sportovního č. 2/2014. 
Hlasováno 
Pro: 13  Proti: 0  Zdrželo se: 2  Nehlasovalo: 2 
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16/A. Dotace panu Aleši Kadlecovi – Kotva KA na výrobu a vysílání 
místního TV zpravodajství 
 
Pan Aleš Kadlec požádal o poskytnutí dotace z Programu finanční podpory kulturní a spolkové 
činnosti města Kuřimi na rok 2014 na činnost (výrobu a vysílání místního TV zpravodajství). Žádost 
zněla na 170.000 Kč. Kulturní výbor žádost nedoporučil ke schválení z prostředků Programu finanční 
podpory, s udělením dotace v nespecifikované výši však souhlasil, ovšem z jiné rozpočtové kapitoly. 
Navrhuji uzavřít smlouvu na poskytnutí dotace ve výši 170.000 Kč, hrazeno bude z ORGu 
9001000000 - Tisková, informační a propagační činnost. 
 
Přílohy: A - žádost A. Kadlec 

B - smlouva 
 
Diskuse: 
Z. Kříž – členové finančního výboru se shodli, že by měla být dotace poskytnuta spíše z fondu finanční 
podpory pro kulturu. 
M. Macková – dohodlo se, že peníze půjdou z rozpočtu města, ale myslí si, že už se to svým 
charakterem spíše blíží k výběrovému řízení. Abychom se vyhnuli možným postihům, že obcházíme 
směrnice. 
A. Zimmermannová – výběrové řízení v jakém smyslu? Město si neobjednává žádnou službu. Jedná 
se o podporu de minimis. 
M. Macková – jedná se o zájmovou činnost, proto by asi mělo být poskytnuto z fondu. 
J. Brabec – kulturní výbor pouze konstatoval, že žádost není podána na kulturní a spolkovou činnost. 
Je podána na tiskovou a propagační činnost. Činnost pana Kadlece není jen o kultuře a spolkové 
činnosti. A. Kadlec točí i sportovní utkání, závody a soutěže ale i zprávy ze života města, třeba 
investice, nebo reportáže ze zájezdu do ciziny. 
J. Herman – myslí si, že A. Kadlec nemůže dodržet podmínky smlouvy. Není schopen doložit doklady, 
které požadujeme. 
D. Holman – v loni schválená částka 120.000 byla adekvátní. Není pro navyšování. 
M. Macková – jak budeme peníze kontrolovat? 
P. Němec – město by se mělo zamyslet a provést jako veřejnou zakázku. 
D. Sukalovský – to by bylo složité. 
D. Holman – nejedná se o informační kanál, který máme ze zákona. A. Kadlec má svůj kanál 
a nemůžeme mu vysoutěžit, kdo tam bude promítat. 
J. Brabec – teoreticky prostor pro soutěž zde je. Kdokoliv si může vytvořit přes internet vysílání. 
Pokrytí A. Kadlece je široké a má své odběratele. On ale může mít peníze z reklam, může příspěvky 
prodávat do okolních obcí, apod. 
D. Sukalovský – navrhuje hlasovat o částce vyšší, tzn. o 170.000 Kč: 
 
Návrh usnesení: ZM schvaluje uzavření smlouvy o poskytnutí dotace ve výši 170.000 Kč s Alešem 

Kadlecem - KOTVA KA, Nová 1057/4, 664 34 Kuřim, IČ 11482907, na 
dokumentaci činností a akcí spolků, sportovních a společenských klubů, školských 
zařízení všech stupňů, operativní informace obyvatelstvu. 

Hlasováno 
Pro: 8  Proti: 1  Zdrželo se: 7  Nehlasovalo: 1 
Nebylo schváleno 
 
Přijaté usnesení: 1035/2014 - ZM schvaluje uzavření smlouvy o poskytnutí dotace ve výši 120.000 

Kč s Alešem Kadlecem - KOTVA KA, Nová 1057/4, 664 34 Kuřim, IČ 11482907, na 
dokumentaci činností a akcí spolků, sportovních a společenských klubů, školských 
zařízení všech stupňů, operativní informace obyvatelstvu. 

Hlasováno 
Pro: 14  Proti: 0  Zdrželo se: 2  Nehlasovalo: 1 
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17. Zápis ze schůze kontrolního výboru 
 
ZM je předkládán v příloze zápis ze zasedání kontrolního výboru ze dne 3. 3. 2014. 
 
Přílohy: A - zápis KV č. 12 

B - zápis z pracovní skupiny KV - dotace 2012 
C - Zápis z pracovní skupiny KV - Wellness 

 
Diskuse: 
J. Herman – usnesení č. 1096/13 – kontrolní výbor projednal a navrhují, aby toto usnesení bylo 
vyřešeno závěry kontrolního výboru. 
Z. Kříž – zápis ze sportovního výboru bereme ne vědomí. Výstupy by se měly sjednotit. 
J. Herman – kontrolní výbor nenavrhuje usnesení ke schválení. 
D. Holman – stanoviska se berou jako názor na vědomí. Je to ale na zvážení předkladatele. 
J. Herman – usnesení č. 1029/11 – první kontrolní skupina nefungovala vůbec, druhá skupina jen 
chvíli a nyní byla jmenována 3. pracovní skupina, která snad plnění tohoto usnesení dotáhne do 
konce. 
 
 
 

18. Zápis z finančního výboru 
 
ZM je předkládán zápis z finančního výboru ze dne 6. 3. 2014. 
 
Přílohy: A - zápis z jednání FV 
 
Diskuse: 
Z. Kříž – upozorňuje, že na jednání výboru byli přítomni pouze tři členové a to Z. Kříž, P. Němec, 
J. Brabec a tajemník komise. 
D. Holman – vyzývá předsedu kontrolního výboru, aby zaslal všem zastupitelům e-mailem přehled 
účasti členů na jednáních výboru. 
 
Přijaté usnesení: 1036/2014 - ZM bere na vědomí zápis z finančního výboru ze dne 6. 3. 2014. 
Hlasováno 
Pro: 14  Proti: 0  Zdrželo se: 2  Nehlasovalo: 1 
 
 
 

19. Rozpočtové opatření č. 2 
 
ZM je v příloze předkládán návrh rozpočtového opatření č. 2. 
 
Přílohy: A - OI důvodová zpráva k RO 

B – rozpočtové opatření č. 2 
 
Diskuse: 
D. Sukalovský – do rozpočtového opatření budou zařazeny další položky a to:  
- výměna výloh zdravá výživa; 
- dotace TJ Sokol Kuřim 
- dotace Římskokatolická farnost 
M. Kotek – materiál č. 12 – doba mezi březnem a dubnem tohoto roku není dořešena. Doporučuje, 
aby se nyní schválilo. 
D. Sukalovský – jedná se o 12.015 Kč, v kapitole peníze jsou. Ale společnost Kordis nyní nechce, 
abychom něco schvalovali. 
M. Kotek – peníze tam jsou, ale může se stát, že se nakonec neschválí. Porozuměl tomu tak, že 
společnost Kordis nyní chce, aby se schválila částka, a smlouva se bude schvalovat později. Dodatek 
č. 13 byl Jihomoravským krajem schválen. 
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D. Sukalovský – navrhuje orientačně hlasovat o vůli zastupitelstva se zavedením nočních spojů: 
Přijaté usnesení: ZM souhlasí se zavedením nočních spojů na lince 302 dle návrhu Kordis za cenu 

do výše 15.000 Kč/ rok. 
Hlasováno 
Pro: 15  Proti: 0  Zdrželo se: 0  Nehlasovalo: 2 
 
 
P. Němec – jak je to s výměnami výloh na náměstí Osvobození? 
P. Kavka – vyměňovat se budou i výlohy u zdravé výživy. Ing. Honců má podrobně zpracován 
položkový rozpočet. 
P. Němec – nabídka je přehodnocena o 100 tisíc Kč. Kontrolní výbor si toto pohlídá. 
P. Kavka – jedná se o veřejnou zakázku. 
V. Zejda – je to předražené. 
 
 
V. Zejda - neviděl projekt na zateplení hasičské zbrojnice. 
D. Sukalovský – jedná se o dotaci a abychom ji mohli dostat, tak musíme doložit způsob financování. 
V. Zejda – je zpracovaná dokumentace? 
D. Sukalovský – dokumentace bude předložena k projednání do všech komisí. Nyní se dopracovává 
prostor před hasičkou. Nehlasujeme o realizaci, ale jen o financích. 
O. Štarha – na výměnu výloh bude výběrové řízení. Teprve se ukáže, kolik to opravdu bude stát. Ať se 
P. Němec přihlásí do výběrové komise. 
P. Němec – souhlasí, chce být členem výběrové komise. V rozpočtovém opatření bod č. 3 – daň má 
zaplatit kupující. 
P. Kavka – přišlo nám na účet a nyní ji musíme odevzdat. 
J. Herman – hasičská zbrojnice byla postavena v roce 1968 a má nevyhovující stav elektrických 
rozvodů. Topný systém zůstane zachován, ale plechová vrata se musí vyměnit za sekční. Pojízdná 
část komunikace před vraty je v případě mrazů nebezpečná. Vodoměrná šachta a plošina jsou také 
v havarijním stavu. 
V. Zejda – kdyby bylo nazváno rekonstrukce hasičské zbrojnice – potom je jasné, že se nejedná jen 
o zateplení. 
 
Přijaté usnesení: 1037/2014 - ZM schvaluje rozpočtové opatření č. 2 k rozpočtu města na rok 2014 

se změnami. 
Hlasováno 
Pro: 16  Proti: 0  Zdrželo se: 1  Nehlasovalo: 0 
 
 
 

21. Různé 
 
J. Brabec – žádá, aby bylo logo k 50. výročí oslav města vyrobeno na banner ve vhodné velikosti, aby 
se dalo vícekrát použít na kulturních i sportovních akcích k tomuto výročí. 
Dále informoval o havárii vody v kulturním domě. Neznámý pachatel poničil hydrant a hadici s tekoucí 
vodou zastrčil do elektrických rozvodů. Byl vytopen sklep a elektrické rozvody v malé části KD 
nefungovaly. 
 
 
P. Němec – nebyl splněn slib, že proběhne projekce řešení dopravní situace u ZŠ Komenského. Žádá 
o toto na příštím jednání zastupitelstva. 
Žádá písemnou informaci o stavu vyjednávání o směně pozemků mezi Jihomoravským krajem 
a městem Kuřimí pod „Službou škole“. 
Dále žádá o informaci o výsledcích konkurzu na ředitelku mateřských škol, stavu jednání s Obcí 
Česká o mateřské škole, o výsledcích zápisu do mateřských škol v roce 2014, o potřebě x nepotřebě 
uvolnění prostor mateřské školy pro základní školu k 1. 9. 2014. 
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J. Herman – jak pokračují práce na výstavbě podchodu, práce se zastavily? 
D. Sukalovský – stavební společnost práce přerušila plánovitě. Zprovoznili most, aby byla možnost 
položit koleje a nebyla na nich odstávka a nepokračovaly výluky. Až počasí dovolí, práce zase 
započnou. Nyní dochází k úpravám projektu – v mezidobí se začala připracovat generální 
rekonstrukce celého nádraží – kolejová část – dotýká se podchodu i tím, že se řešilo ukotvení hlukové 
zdi. Práce budou od března obnoveny, harmonogram bude dodržen. V polovině května by měl být 
podchod uveden do zkušebního provozu. Naváže se na část, která je v péči organizace Státní 
železniční dopravní cesty. Tam proběhlo výběrové řízení na výtahy, ale překročili cenu a musí se 
vypsat znovu. Podle posledních informací pokud nenastanou mimořádné okolnosti, tak výtahy a část 
podchodu bude hotova do termínu 15. 6. 2014. Komplikace je taková, že musí dojít k úpravám výšky 
a povrchu nástupišť a ostatní se musí tomuto přizpůsobovat. Mělo by se ale vše stihnout. 
Komplikovaná je rekonstrukce výpravní budovy. České dráhy stále čekají na převod majetku. 
Organizace Státní železniční a dopravní cesty by na své náklady vybudovala rampu a bezbariérový 
přístup, ale jednalo by se o stavbu na cizím pozemku. Navíc není stále jisté, že jim bude majetek 
převeden nebo spíše prodán. České dráhy mají nové vedení. Dnes byl na jednání a bude dále jednat 
s jejich náměstkem. Bude také možné zafinancovat z prostředků města, což by mohlo být levnější, 
než kdybychom přišli o dotaci. Rekonstrukce výpravní budovy - vylepšování projektu, parkoviště 
u nádraží – základní podmínka je ale převod budovy. Bylo zařazeno do priorit staveb, které by měly 
být realizovány. Další dotační období mezi roky 2016 - 2018 – rekonstrukce spočívá v opravě 
kolejiště, výměně kufru, kolejí, posunutí a zastřešení nástupišť, opravy mostu na Legionářské, 
vyřešení protihlukových bariér na celém úseku. Nástupiště budou mít parametry pro zastavení 
rychlíků. 
 
 
M. Kotek – co se děje se stavbou obchodního domu u Wellness? 
D. Sukalovský – nevíme. Tesco zastavilo všechny investice. Pokud je obnoví, tak ne jistě v tomto 
roce. 
 
 
D. Sukalovský – zve všechny občany města na farmářské trhy, které se konají v pátek 14. 3. 2014 
u kulturního domu. 
 
 
 
Člen návrhové komise Zdeněk Kříž přednesl schválená usnesení. 
 
 
 
Starosta ukončil jednání v 21,58 hodin. 
 
 
 
 
 
Mgr. Ing. Drago Sukalovský 
starosta města 
 
 
 

Ověřovatelé zápisu: 

 
 
 
Jiří Brabec         Ing. Miluše Macková 
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V Kuřimi dne: 11. 3. 2014 
 
Zapsala: Petra Glosová 
 
 
 
Přílohy: 
Usnesení 2x 
Pozvánka 1x 
Usnesení návrhové komise 2x 
Prezenční listina 
Výsledky veřejného hlasování 
 
 
 
Materiály:  
 

1 Volba návrhové komise 

2 Volba ověřovatelů zápisu 

3 Schválení programu jednání 

4 Plnění usnesení Zastupitelstva města Kuřimi ke dni 3. 3. 2014 

 4A plnění usnesení ZM ke dni 3. 3. 2014 

5 Manž. Vlasta a Jiří Dvořákovi, Kuřim a Alexander Paraska, Kuřim - žádost o 
odprodej pozemku p. č. 837 v k. ú. Kuřim 

5/1 Manž. Vlasta a Jiří Dvořákovi, Kuřim a Alexander Paraska, Kuřim - žádost o 
odprodej pozemku p. č. 837 v k. ú. Kuřim 

 5A žádost Dvořákovi 

 5B situace širších vztahů-mapa 

 5C schématická situace dotčených vztahů - mapa 

 5D žádost Paraska 

6 Zdenka Hanáková - změna kupní smlouvy - zrušení usnesení 

6/1 Zdenka Hanáková - změna kupní smlouvy - schválení usnesení 

7 Rostislav Filka - změna kupní smlouvy - zrušení usnesení 

7/1 Rostislav Filka - změna kupní smlouvy - schválení usnesení 

8 Záměr na prodej bytové jednotky č. 906/4 

 8A Znalecký posudek 

9 Žádost o dotaci TJ SOKOL Kuřim 

 9A žádost SOKOL 

10 Žádost o dotaci Římskokatolická farnost Kuřim 

 10A žádost farnost 

11 Zápůjčka pro projekt Technické školky – MAS Brána Brněnska, o.s. 

 11A smlouva o bezúročné zápůjčce 

12 Dodatek č. 13 ke smlouvě č.123/2004 o financování systému IDS JMK 

 12A dodatek č. 13 

 12B Zápis z komise dopravy 10. 2. 2014 
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 12C návrh nočního spoje 302, 313 

 12D Nadstandard Kuřim 2014 

12/1 Dodatek č. 13 ke smlouvě č.123/2004 o financování systému IDS JMK 

13 Zápis z jednání Výboru pro kulturu a spolkový život ZM 

 13A Zápis 01/14 dne 24. 2. 2014 

 13B Přehled-tabulka žadatelů II. kolo - návrh kulturního výboru 

14 Zápis z jednání Výboru sportovního ZM č. 1/2014 ze dne 13. 1. 2014 

 14A Zápis VS 13-01 dne 13. 1. 2014 

 14B formulář žádosti jednorázové akce návrh 13. 1. 2014 

 14C formulář žádostí celoroční činnost-návrh13. 1. 2014 

15 Zápis z jednání Výboru sportovního ZM Kuřimi č. 2/2014 ze dne 26. 2. 2014 

 15B sport aktualizace SITUAČNÍ ANALÝZY Výbor sportovní ZM KUŘIM 

 15C Informace k aktualizaci strategického plánu 

 15D opravy sportovních zařízení 26. 2. 2014 

 15E Koncepce rozvoje Sportovního areálu Kuřim 

 15A Zápis VS 13-02 dne 26. 2. 2014 

16 Dotace panu Aleši Kadlecovi – Kotva KA na výrobu a vysílání místního TV 
zpravodajství 

 16A žádost A. Kadlec 

 16B smlouva 

17 Zápis ze schůze kontrolního výboru 

 17A Zápis kontrolního výboru č. 12 

 17B zápis z pracovní skupiny kontrolního výboru - dotace 2012 

 17C Zápis z pracovní skupiny kontrolního výboru - Wellness 

18 Zápis z finančního výboru 

 18A Zápis z jednání finančního výboru 

19 Rozpočtové opatření č. 2 

 19A rozpočtové opatření č. 2 

 19B OI důvodová zpráva k rozpočtovému opatření 

20 Walter s.r.o. – žádost o odprodej pozemku na ul. Blanenská 

 20A žádost 

 20B kopie katastrální mapy 

 20C situace 

 20D Walter záměr 
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2. JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA KUŘIMI DNE 11. 3. 2014 

 

 

1. Volba návrhové komise 
Číslo usnesení: 1019/2014 Zastupitelstvo města schvaluje jako členy návrhové komise Ivo Peřinu a Zdeňka Kříže. 
Vladislav Zejda PRO MUDr. Renata Procházková PRO 

Ivo Peřina PRO Ing. Petr Němec PRO 

Ing. Miluše Macková PRO Ing. Miloš Kotek PRO 

Mgr. Michaela Kalinová PRO Jan Herman PRO 

Ing. Rostislav Hanák PRO Jiří Brabec PRO 

Mgr. Ladislav Ambrož PRO Zdeněk Kříž PRO 

RNDr. Igor Poledňák PRO PaedDr. David Holman PRO 

Ing. Oldřich Štarha PRO Jiří Filip Koláček, MBA PRO 

Mgr. Ing. Drago Sukalovský PRO   

BOD JEDNÁNÍ BYL SCHÁLEN 

PRO: 17, PROTI: 0, ZDRŽELO SE: 0, NEHLASOVALO: 0 

 

2. Volba ověřovatelů zápisu 

Číslo usnesení: 1020/2014 Zastupitelstvo města schvaluje jako ověřovatele zápisu z jednání ZM Jiřího Brabce a Miluši Mackovou. 

Mgr. Ing. Drago Sukalovský PRO Jiří Filip Koláček, MBA PRO 

Ing. Oldřich Štarha PRO PaedDr. David Holman PRO 

RNDr. Igor Poledňák PRO Zdeněk Kříž PRO 

Mgr. Ladislav Ambrož PRO Jiří Brabec PRO 

Ing. Rostislav Hanák PRO Jan Herman PRO 

Mgr. Michaela Kalinová PRO Ing. Miloš Kotek PRO 

Ing. Miluše Macková PRO Ing. Petr Němec PRO 

Ivo Peřina PRO MUDr. Renata Procházková PRO 

Vladislav Zejda PRO   

BOD JEDNÁNÍ BYL SCHÁLEN 

PRO: 17, PROTI: 0, ZDRŽELO SE: 0, NEHLASOVALO: 0 

 

3. Schválení programu jednání 

Číslo usnesení: 1021/2014 Zastupitelstvo města schvaluje program jednání se změnami. 

Mgr. Ing. Drago Sukalovský PRO Jiří Filip Koláček, MBA PRO 

Ing. Oldřich Štarha PRO PaedDr. David Holman PRO 

RNDr. Igor Poledňák PRO Zdeněk Kříž PRO 

Mgr. Ladislav Ambrož PRO Jiří Brabec PRO 

Ing. Rostislav Hanák PRO Jan Herman PRO 

Mgr. Michaela Kalinová PRO Ing. Miloš Kotek PRO 

Ing. Miluše Macková PRO Ing. Petr Němec PRO 

Ivo Peřina PRO MUDr. Renata Procházková PRO 

Vladislav Zejda PRO   

BOD JEDNÁNÍ BYL SCHÁLEN 

PRO: 17, PROTI: 0, ZDRŽELO SE: 0, NEHLASOVALO: 0 
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4. Plnění usnesení Zastupitelstva města Kuřimi ke dni 3. 3. 2014 

Číslo usnesení: 1022/2014 Zastupitelstvo města bere na vědomí stav plnění usnesení ke dni 3. 3. 2014. 

Mgr. Ing. Drago Sukalovský PRO Jiří Filip Koláček, MBA PRO 

Ing. Oldřich Štarha PRO PaedDr. David Holman PRO 

RNDr. Igor Poledňák PRO Zdeněk Kříž PRO 

Mgr. Ladislav Ambrož PRO Jiří Brabec PRO 

Ing. Rostislav Hanák PRO Jan Herman PRO 

Mgr. Michaela Kalinová PRO Ing. Miloš Kotek PRO 

Ing. Miluše Macková PRO Ing. Petr Němec PRO 

Ivo Peřina PRO MUDr. Renata Procházková PRO 

Vladislav Zejda PRO   

BOD JEDNÁNÍ BYL SCHÁLEN 

PRO: 17, PROTI: 0, ZDRŽELO SE: 0, NEHLASOVALO: 0 

 

5. Manž. Vlasta a Jiří Dvořákovi, Kuřim a Alexander Paraska, Kuřim - žádost o odprodej pozemku p. č. 837 v k. ú. 

Kuřim 

Návrh usnesení: schvaluje záměr na prodej pozemku parc. č. 837 v k. ú. Kuřim o výměře 91 m
2
 za cenu ve výši 500 Kč/m

2
 s 

podmínkou úhrady veškerých nákladů spojených s převodem pozemku včetně daně z převodu nemovitostí. 

Vladislav Zejda PROTI MUDr. Renata Procházková PROTI 

Ivo Peřina PROTI Ing. Petr Němec ZDRŽEL SE 

Ing. Miluše Macková PROTI Ing. Miloš Kotek ZDRŽEL SE 

Mgr. Michaela Kalinová PROTI Jan Herman PROTI 

Ing. Rostislav Hanák PROTI Jiří Brabec PROTI 

Mgr. Ladislav Ambrož PROTI Zdeněk Kříž PROTI 

RNDr. Igor Poledňák PROTI PaedDr. David Holman PROTI 

Ing. Oldřich Štarha PROTI Jiří Filip Koláček, MBA PROTI 

Mgr. Ing. Drago Sukalovský PROTI   

BOD JEDNÁNÍ NEBYL SCHÁLEN 

PRO: 0, PROTI: 15, ZDRŽELO SE: 2, NEHLASOVALO: 0 

 

5. Manž. Vlasta a Jiří Dvořákovi, Kuřim a Alexander Paraska, Kuřim - žádost o odprodej pozemku p. č. 837 v k. ú. 

Kuřim 

Návrh usnesení: schvaluje záměr na prodej pozemku parc. č. 837 v k. ú. Kuřim o výměře 91 m
2
 za cenu 220 Kč/m2 s podmínkou 

úhrady veškerých nákladů spojených s převodem pozemku včetně daně z převodu nemovitostí. 

Mgr. Ing. Drago Sukalovský PROTI Jiří Filip Koláček, MBA PROTI 

Ing. Oldřich Štarha PROTI PaedDr. David Holman PROTI 

RNDr. Igor Poledňák ZDRŽEL SE Zdeněk Kříž PROTI 

Mgr. Ladislav Ambrož PROTI Jiří Brabec PROTI 

Ing. Rostislav Hanák PROTI Jan Herman PROTI 

Mgr. Michaela Kalinová PROTI Ing. Miloš Kotek ZDRŽEL SE 

Ing. Miluše Macková PROTI Ing. Petr Němec ZDRŽEL SE 

Ivo Peřina PROTI MUDr. Renata Procházková PROTI 

Vladislav Zejda PROTI   

BOD JEDNÁNÍ NEBYL SCHÁLEN 

PRO: 0, PROTI: 14, ZDRŽELO SE: 3, NEHLASOVALO: 0 
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5. Manž. Vlasta a Jiří Dvořákovi, Kuřim a Alexander Paraska, Kuřim - žádost o odprodej pozemku p. č. 837 v k. ú. 

Kuřim 

Návrh usnesení: schvaluje záměr na prodej pozemku parc. č. 837 v k. ú. Kuřim o výměře 91 m
2
 manželům Vlastě a Jiřímu 

Dvořákovým, bytem Kuřim, za cenu ve výši 220,- Kč/m
2
 s podmínkou úhrady veškerých nákladů spojených s převodem pozemku včetně 

daně z převodu nemovitostí. 

Mgr. Ing. Drago Sukalovský PROTI Jiří Filip Koláček, MBA PROTI 

Ing. Oldřich Štarha PROTI PaedDr. David Holman PROTI 

RNDr. Igor Poledňák PROTI Zdeněk Kříž PROTI 

Mgr. Ladislav Ambrož PROTI Jiří Brabec ZDRŽEL SE 

Ing. Rostislav Hanák PROTI Jan Herman PROTI 

Mgr. Michaela Kalinová PROTI Ing. Miloš Kotek ZDRŽEL SE 

Ing. Miluše Macková PROTI Ing. Petr Němec ZDRŽEL SE 

Ivo Peřina PROTI MUDr. Renata Procházková PROTI 

Vladislav Zejda PROTI   

BOD JEDNÁNÍ NEBYL SCHÁLEN 

PRO: 0, PROTI: 14, ZDRŽELO SE: 3, NEHLASOVALO: 0 

 

5/1 Manž. Vlasta a Jiří Dvořákovi, Kuřim a Alexander Paraska, Kuřim - žádost o odprodej pozemku p. č. 837 v k. ú. 

Kuřim 

Návrh usnesení: schvaluje záměr na prodej pozemku parc. č. 837 v k. ú. Kuřim o výměře 91 m
2
 panu Alexandru Paraskovi, bytem 

Kuřim za cenu ve výši 500 Kč/m
2
 s podmínkou úhrady veškerých nákladů spojených s převodem pozemku včetně daně z převodu 

nemovitostí. 

Mgr. Ing. Drago Sukalovský PROTI Jiří Filip Koláček, MBA PROTI 

Ing. Oldřich Štarha PROTI PaedDr. David Holman PROTI 

RNDr. Igor Poledňák ZDRŽEL SE Zdeněk Kříž PROTI 

Mgr. Ladislav Ambrož PROTI Jiří Brabec PROTI 

Ing. Rostislav Hanák PROTI Jan Herman PROTI 

Mgr. Michaela Kalinová PROTI Ing. Miloš Kotek ZDRŽEL SE 

Ing. Miluše Macková PROTI Ing. Petr Němec ZDRŽEL SE 

Ivo Peřina PROTI MUDr. Renata Procházková PROTI 

Vladislav Zejda PROTI   

BOD JEDNÁNÍ NEBYL SCHÁLEN 

PRO: 0, PROTI: 14, ZDRŽELO SE: 3, NEHLASOVALO: 0 

 

6. Zdenka Hanáková - změna kupní smlouvy - zrušení usnesení 

Číslo usnesení: 1023/2014 Zastupitelstvo města ruší usnesení č. 1158/2012 ze dne 16. 10. 2012. 

Mgr. Ing. Drago Sukalovský PRO Jiří Filip Koláček, MBA PRO 

Ing. Oldřich Štarha PRO PaedDr. David Holman PRO 

RNDr. Igor Poledňák PRO Zdeněk Kříž PRO 

Mgr. Ladislav Ambrož NEPŘÍTOMEN Jiří Brabec PRO 

Ing. Rostislav Hanák NEHLASOVAL Jan Herman PRO 

Mgr. Michaela Kalinová PRO Ing. Miloš Kotek PRO 

Ing. Miluše Macková PRO Ing. Petr Němec PRO 

Ivo Peřina PRO MUDr. Renata Procházková PRO 

Vladislav Zejda PRO   

BOD JEDNÁNÍ BYL SCHÁLEN 

PRO: 15, PROTI: 0, ZDRŽELO SE: 0, NEHLASOVALO: 1 
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6/1 Zdenka Hanáková - změna kupní smlouvy - schválení usnesení 

Číslo usnesení: 1024/2014 Zastupitelstvo města schvaluje nabytí pozemků parc. č. 2904/38 o výměře 1159 m
2
 a parc. č. 2904/73 o 

výměře 1324 m
2
 vše v k. ú. Kuřim za celkovou cenu ve výši 86.905,- Kč do vlastnictví Města Kuřimi od paní Zdenky Hanákové, bytem 

Kuřim. Náklady spojené s převodem pozemků uhradí nabyvatel. 

Mgr. Ing. Drago Sukalovský PRO Jiří Filip Koláček, MBA PRO 

Ing. Oldřich Štarha PRO PaedDr. David Holman PRO 

RNDr. Igor Poledňák PRO Zdeněk Kříž PRO 

Mgr. Ladislav Ambrož PRO Jiří Brabec PRO 

Ing. Rostislav Hanák NEHLASOVAL Jan Herman PRO 

Mgr. Michaela Kalinová PRO Ing. Miloš Kotek PRO 

Ing. Miluše Macková PRO Ing. Petr Němec PRO 

Ivo Peřina PRO MUDr. Renata Procházková PRO 

Vladislav Zejda PRO   

BOD JEDNÁNÍ BYL SCHÁLEN 

PRO: 16, PROTI: 0, ZDRŽELO SE: 0, NEHLASOVALO: 1 

 

7. Rostislav Filka - změna kupní smlouvy - zrušení usnesení 

Číslo usnesení: 1025/2014 Zastupitelstvo města ruší usnesení č. 1092/2013 ze dne 25. 6. 2013. 

Mgr. Ing. Drago Sukalovský PRO Jiří Filip Koláček, MBA PRO 

Ing. Oldřich Štarha PRO PaedDr. David Holman PRO 

RNDr. Igor Poledňák PRO Zdeněk Kříž PRO 

Mgr. Ladislav Ambrož PRO Jiří Brabec PRO 

Ing. Rostislav Hanák PRO Jan Herman PRO 

Mgr. Michaela Kalinová PRO Ing. Miloš Kotek PRO 

Ing. Miluše Macková PRO Ing. Petr Němec PRO 

Ivo Peřina PRO MUDr. Renata Procházková PRO 

Vladislav Zejda PRO   

BOD JEDNÁNÍ BYL SCHÁLEN 

PRO: 17, PROTI: 0, ZDRŽELO SE: 0, NEHLASOVALO: 0 

 

7/1 Rostislav Filka - změna kupní smlouvy - schválení usnesení 

Číslo usnesení: 1026/2014 Zastupitelstvo města schvaluje nabytí pozemků parc. č. 2784/20 o výměře 108 m
2
, parc. č. 2784/21 o 

výměře 102 m
2
, parc. č. 2903/8 o výměře 60 m

2
, parc. č. 2903/9 o výměře 62 m

2
, parc. č. 2904/110 o výměře 1699 m

2
, parc. č. 2904/109 

o výměře 1662 m
2
, parc. č. 2904/118 o výměře 268 m

2
, parc. č. 2904/119 o výměře 447 m

2
, parc. č. 2904/92 o výměře 679 m

2
 a parc. č. 

2904/93 o výměře 798 m
2 
vše v obci a k. ú. Kuřim za celkovou cenu ve výši 197.675,- Kč do vlastnictví Města Kuřimi od pana Rostislava 

Filky, bytem Kuřim. Náklady spojené s převodem pozemků včetně daně z nabytí nemovitých věcí uhradí nabyvatel. 

Mgr. Ing. Drago Sukalovský PRO Jiří Filip Koláček, MBA PRO 

Ing. Oldřich Štarha PRO PaedDr. David Holman PRO 

RNDr. Igor Poledňák PRO Zdeněk Kříž PRO 

Mgr. Ladislav Ambrož PRO Jiří Brabec PRO 

Ing. Rostislav Hanák PRO Jan Herman PRO 

Mgr. Michaela Kalinová PRO Ing. Miloš Kotek PRO 

Ing. Miluše Macková PRO Ing. Petr Němec PRO 

Ivo Peřina PRO MUDr. Renata Procházková PRO 

Vladislav Zejda PRO   

BOD JEDNÁNÍ BYL SCHÁLEN 

PRO: 17, PROTI: 0, ZDRŽELO SE: 0, NEHLASOVALO: 0 
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Ukončení rozpravy 

Návrh usnesení: schvaluje ukončení rozpravy. 

Mgr. Ing. Drago Sukalovský PROTI Jiří Filip Koláček, MBA PROTI 

Ing. Oldřich Štarha PROTI PaedDr. David Holman ZDRŽEL SE 

RNDr. Igor Poledňák PRO Zdeněk Kříž PROTI 

Mgr. Ladislav Ambrož PRO Jiří Brabec PRO 

Ing. Rostislav Hanák PROTI Jan Herman PROTI 

Mgr. Michaela Kalinová PRO Ing. Miloš Kotek ZDRŽEL SE 

Ing. Miluše Macková PRO Ing. Petr Němec PRO 

Ivo Peřina ZDRŽEL SE MUDr. Renata Procházková ZDRŽELA SE 

Vladislav Zejda PRO   

BOD JEDNÁNÍ NEBYL SCHÁLEN 

PRO: 7, PROTI: 6, ZDRŽELO SE: 4, NEHLASOVALO: 0 

 

20. Walter s.r.o. – žádost o odprodej pozemku na ul. Blanenská 

Číslo usnesení: 1027/2014 Zastupitelstvo města schvaluje záměr na prodej části pozemku parc. č. 3002/3 v k. ú. Kuřim za cenu min. 

700,- Kč/m
2
 bez DPH ve znění dle přílohy D. 

Mgr. Ing. Drago Sukalovský PRO Jiří Filip Koláček, MBA PRO 

Ing. Oldřich Štarha PRO PaedDr. David Holman PRO 

RNDr. Igor Poledňák PRO Zdeněk Kříž PRO 

Mgr. Ladislav Ambrož PRO Jiří Brabec PRO 

Ing. Rostislav Hanák PRO Jan Herman PRO 

Mgr. Michaela Kalinová PRO Ing. Miloš Kotek PRO 

Ing. Miluše Macková PRO Ing. Petr Němec PRO 

Ivo Peřina PRO MUDr. Renata Procházková PRO 

Vladislav Zejda PRO   

BOD JEDNÁNÍ BYL SCHÁLEN 

PRO: 17, PROTI: 0, ZDRŽELO SE: 0, NEHLASOVALO: 0 

 

8. Záměr na prodej bytové jednotky č. 906/4 

Číslo usnesení: 1028/2014 Zastupitelstvo města schvaluje záměr na prodej bytové jednotky č. 906/4 o velikosti 2+1 s příslušenstvím 

umístěné ve II. NP bytového domu č. p. 906 postaveného na pozemku parc. č. 1701 vše k. ú. Kuřim na ulici Jungmannova v Kuřimi 

obsazené nájemcem za cenu min. 960.000 Kč. Podmínky převodu: 

a) úhrada kupní ceny před podpisem kupní smlouvy, 
b) kupující uhradí před podpisem kupní smlouvy na účet města částku odpovídající dani z nabytí nemovitých věcí, 
c) kupující uhradí správní poplatky. 
Mgr. Ing. Drago Sukalovský PRO Jiří Filip Koláček, MBA ZDRŽEL SE 

Ing. Oldřich Štarha PRO PaedDr. David Holman PRO 

RNDr. Igor Poledňák PRO Zdeněk Kříž ZDRŽEL SE 

Mgr. Ladislav Ambrož PRO Jiří Brabec PRO 

Ing. Rostislav Hanák ZDRŽEL SE Jan Herman PRO 

Mgr. Michaela Kalinová PRO Ing. Miloš Kotek PRO 

Ing. Miluše Macková PRO Ing. Petr Němec NEHLASOVAL 

Ivo Peřina PRO MUDr. Renata Procházková PRO 

Vladislav Zejda PRO   

BOD JEDNÁNÍ BYL SCHÁLEN 

PRO: 13, PROTI: 0, ZDRŽELO SE: 3, NEHLASOVALO: 1 
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9. Žádost o dotaci TJ SOKOL Kuřim 

Číslo usnesení: 1029/2014 Zastupitelstvo města schvaluje uzavření smlouvy o poskytnutí dotace na akci Nástavba sociálního 

zařízení s TJ Sokol Kuřim, Tyršova 480, 664 34 Kuřim, IČ 44947763. 

Mgr. Ing. Drago Sukalovský ZDRŽEL SE Jiří Filip Koláček, MBA PRO 

Ing. Oldřich Štarha PRO PaedDr. David Holman PRO 

RNDr. Igor Poledňák PRO Zdeněk Kříž ZDRŽEL SE 

Mgr. Ladislav Ambrož PRO Jiří Brabec PROTI 

Ing. Rostislav Hanák PRO Jan Herman PRO 

Mgr. Michaela Kalinová PRO Ing. Miloš Kotek PRO 

Ing. Miluše Macková ZDRŽELA SE Ing. Petr Němec ZDRŽEL SE 

Ivo Peřina PRO MUDr. Renata Procházková ZDRŽELA SE 

Vladislav Zejda PRO   

BOD JEDNÁNÍ BYL SCHÁLEN 

PRO: 11, PROTI: 1, ZDRŽELO SE: 5, NEHLASOVALO: 0 

 

10. Žádost o dotaci Římskokatolická farnost Kuřim 

Číslo usnesení: 1030/2014 Zastupitelstvo města schvaluje uzavření smlouvy na poskytnutí dotace ve výši 200.000 Kč na sanaci 

vlhkého zdiva objektu fary v Kuřimi, s Římskokatolickou farností Kuřim, Křížkovského 55, 664 34 Kuřim, IČ 49461362. 

Mgr. Ing. Drago Sukalovský PRO Jiří Filip Koláček, MBA PRO 

Ing. Oldřich Štarha PRO PaedDr. David Holman PRO 

RNDr. Igor Poledňák PRO Zdeněk Kříž ZDRŽEL SE 

Mgr. Ladislav Ambrož PRO Jiří Brabec PRO 

Ing. Rostislav Hanák PRO Jan Herman PROTI 

Mgr. Michaela Kalinová PRO Ing. Miloš Kotek PRO 

Ing. Miluše Macková PRO Ing. Petr Němec PRO 

Ivo Peřina PRO MUDr. Renata Procházková ZDRŽELA SE 

Vladislav Zejda PRO   

BOD JEDNÁNÍ BYL SCHÁLEN 

PRO: 14, PROTI: 1, ZDRŽELO SE: 2, NEHLASOVALO: 0 

 

11. Zápůjčka pro projekt Technické školky – MAS Brána Brněnska, o.s. 

Číslo usnesení: 1031/2014 Zastupitelstvo města schvaluje uzavření smlouvy o poskytnutí zápůjčky pro MAS Brána Brněnska, o. s., 

Jungmannova 968/75, 664 34 Kuřim, IČ 22712372, na projekt „Technické školky“ ve výši 350.000 Kč se změnou. 

Mgr. Ing. Drago Sukalovský PRO Jiří Filip Koláček, MBA PRO 

Ing. Oldřich Štarha PRO PaedDr. David Holman PRO 

RNDr. Igor Poledňák PRO Zdeněk Kříž PRO 

Mgr. Ladislav Ambrož PRO Jiří Brabec PRO 

Ing. Rostislav Hanák PRO Jan Herman PRO 

Mgr. Michaela Kalinová PRO Ing. Miloš Kotek PRO 

Ing. Miluše Macková PRO Ing. Petr Němec PRO 

Ivo Peřina PRO MUDr. Renata Procházková PRO 

Vladislav Zejda PRO   

BOD JEDNÁNÍ BYL SCHÁLEN 

PRO: 17, PROTI: 0, ZDRŽELO SE: 0, NEHLASOVALO: 0 
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13. Zápis z jednání Výboru pro kulturu a spolkový život ZM 

Číslo usnesení: 1032/2014 Zastupitelstvo města schvaluje uzavření smluv o poskytnutí dotací z Programu finanční podpory kulturní a 

spolkové činnosti města Kuřimi pro rok 2014 v bodech a částkách podle přílohy. 

Mgr. Ing. Drago Sukalovský PRO Jiří Filip Koláček, MBA PRO 

Ing. Oldřich Štarha PRO PaedDr. David Holman PRO 

RNDr. Igor Poledňák ZDRŽEL SE Zdeněk Kříž PRO 

Mgr. Ladislav Ambrož PRO Jiří Brabec PRO 

Ing. Rostislav Hanák PRO Jan Herman PRO 

Mgr. Michaela Kalinová PRO Ing. Miloš Kotek PRO 

Ing. Miluše Macková PRO Ing. Petr Němec PRO 

Ivo Peřina PRO MUDr. Renata Procházková PRO 

Vladislav Zejda ZDRŽEL SE   

BOD JEDNÁNÍ BYL SCHÁLEN 

PRO: 15, PROTI: 0, ZDRŽELO SE: 2, NEHLASOVALO: 0 

 

14. Zápis z jednání Výboru sportovního ZM č. 1/2014 ze dne 13. 1. 2014 

Číslo usnesení: 1033/2014 Zastupitelstvo města bere na vědomí zápis výboru sportovního č. 1/2014. 

Mgr. Ing. Drago Sukalovský PRO Jiří Filip Koláček, MBA ZDRŽEL SE 

Ing. Oldřich Štarha PRO PaedDr. David Holman PRO 

RNDr. Igor Poledňák PRO Zdeněk Kříž PRO 

Mgr. Ladislav Ambrož PRO Jiří Brabec ZDRŽEL SE 

Ing. Rostislav Hanák PRO Jan Herman PRO 

Mgr. Michaela Kalinová PRO Ing. Miloš Kotek PRO 

Ing. Miluše Macková PRO Ing. Petr Němec PRO 

Ivo Peřina PRO MUDr. Renata Procházková PRO 

Vladislav Zejda PRO   

BOD JEDNÁNÍ BYL SCHÁLEN 

PRO: 15, PROTI: 0, ZDRŽELO SE: 2, NEHLASOVALO: 0 

 

15. Zápis z jednání Výboru sportovního ZM Kuřimi č. 2/2014 ze dne 26. 2. 2014 

Číslo usnesení: 1034/2014 Zastupitelstvo města bere na vědomí zápis výboru sportovního č. 2/2014. 

Mgr. Ing. Drago Sukalovský PRO Jiří Filip Koláček, MBA NEHLASOVAL 

Ing. Oldřich Štarha PRO PaedDr. David Holman PRO 

RNDr. Igor Poledňák PRO Zdeněk Kříž NEPŘÍTOMEN 

Mgr. Ladislav Ambrož PRO Jiří Brabec ZDRŽEL SE 

Ing. Rostislav Hanák PRO Jan Herman PRO 

Mgr. Michaela Kalinová PRO Ing. Miloš Kotek PRO 

Ing. Miluše Macková PRO Ing. Petr Němec PRO 

Ivo Peřina PRO MUDr. Renata Procházková PRO 

Vladislav Zejda ZDRŽEL SE   

BOD JEDNÁNÍ BYL SCHÁLEN 

PRO: 13, PROTI: 0, ZDRŽELO SE: 2, NEHLASOVALO: 1 
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16. Dotace panu Aleši Kadlecovi – Kotva KA na výrobu a vysílání místního TV zpravodajství 

Návrh usnesení: schvaluje uzavření smlouvy o poskytnutí dotace ve výši 170.000 Kč s Alešem Kadlecem - KOTVA KA, Nová 1057/4, 

664 34 Kuřim, IČ 11482907, na dokumentaci činností a akcí spolků, sportovních a společenských klubů, školských zařízení všech 

stupňů, operativní informace obyvatelstvu. 

Mgr. Ing. Drago Sukalovský PRO Jiří Filip Koláček, MBA PRO 

Ing. Oldřich Štarha PRO PaedDr. David Holman ZDRŽEL SE 

RNDr. Igor Poledňák PRO Zdeněk Kříž PRO 

Mgr. Ladislav Ambrož ZDRŽEL SE Jiří Brabec ZDRŽEL SE 

Ing. Rostislav Hanák PRO Jan Herman ZDRŽEL SE 

Mgr. Michaela Kalinová ZDRŽELA SE Ing. Miloš Kotek PRO 

Ing. Miluše Macková ZDRŽELA SE Ing. Petr Němec NEHLASOVAL 

Ivo Peřina ZDRŽEL SE MUDr. Renata Procházková PRO 

Vladislav Zejda PROTI   

BOD JEDNÁNÍ NEBYL SCHÁLEN 

PRO: 8, PROTI: 1, ZDRŽELO SE: 7, NEHLASOVALO: 1 

 

16. Dotace panu Aleši Kadlecovi – Kotva KA na výrobu a vysílání místního TV zpravodajství 

Číslo usnesení: 1035/2014 Zastupitelstvo města schvaluje uzavření smlouvy o poskytnutí dotace ve výši 120.000 Kč s Alešem 

Kadlecem - KOTVA KA, Nová 1057/4, 664 34 Kuřim, IČ 11482907, na dokumentaci činností a akcí spolků, sportovních a společenských 

klubů, školských zařízení všech stupňů, operativní informace obyvatelstvu. 

Mgr. Ing. Drago Sukalovský PRO Jiří Filip Koláček, MBA PRO 

Ing. Oldřich Štarha PRO PaedDr. David Holman PRO 

RNDr. Igor Poledňák PRO Zdeněk Kříž PRO 

Mgr. Ladislav Ambrož PRO Jiří Brabec PRO 

Ing. Rostislav Hanák PRO Jan Herman PRO 

Mgr. Michaela Kalinová PRO Ing. Miloš Kotek PRO 

Ing. Miluše Macková ZDRŽELA SE Ing. Petr Němec NEHLASOVAL 

Ivo Peřina PRO MUDr. Renata Procházková PRO 

Vladislav Zejda ZDRŽEL SE   

BOD JEDNÁNÍ BYL SCHÁLEN 

PRO: 14, PROTI: 0, ZDRŽELO SE: 2, NEHLASOVALO: 1 

 

18. Zápis z finančního výboru 

Číslo usnesení: 1036/2014 Zastupitelstvo města bere na vědomí zápis z finančního výboru ze dne 6. 3. 2014. 

Mgr. Ing. Drago Sukalovský PRO Jiří Filip Koláček, MBA PRO 

Ing. Oldřich Štarha PRO PaedDr. David Holman PRO 

RNDr. Igor Poledňák PRO Zdeněk Kříž PRO 

Mgr. Ladislav Ambrož NEPŘÍTOMEN Jiří Brabec ZDRŽEL SE 

Ing. Rostislav Hanák PRO Jan Herman PRO 

Mgr. Michaela Kalinová PRO Ing. Miloš Kotek PRO 

Ing. Miluše Macková PRO Ing. Petr Němec PRO 

Ivo Peřina PRO MUDr. Renata Procházková PRO 

Vladislav Zejda ZDRŽEL SE   

BOD JEDNÁNÍ BYL SCHÁLEN 

PRO: 14, PROTI: 0, ZDRŽELO SE: 2, NEHLASOVALO: 0 
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Orientační hlasování 

Číslo usnesení: Zastupitelstvo města souhlasí se zavedením nočních spojů na lince 302 dle návrhu Kordis za cenu do výše 15.000 

Kč/ rok. 

Mgr. Ing. Drago Sukalovský PRO Jiří Filip Koláček, MBA PRO 

Ing. Oldřich Štarha PRO PaedDr. David Holman NEHLASOVAL 

RNDr. Igor Poledňák PRO Zdeněk Kříž PRO 

Mgr. Ladislav Ambrož PRO Jiří Brabec PRO 

Ing. Rostislav Hanák PRO Jan Herman PRO 

Mgr. Michaela Kalinová PRO Ing. Miloš Kotek PRO 

Ing. Miluše Macková PRO Ing. Petr Němec NEHLASOVAL 

Ivo Peřina PRO MUDr. Renata Procházková PRO 

Vladislav Zejda PRO   

BOD JEDNÁNÍ JE BEZ USNESENÍ 

PRO: 15, PROTI: 0, ZDRŽELO SE: 0, NEHLASOVALO: 2 

 

19. Rozpočtové opatření č. 2 

Číslo usnesení: 1037/2014 Zastupitelstvo města schvaluje rozpočtové opatření č. 2 k rozpočtu města na rok 2014 se změnami. 

Mgr. Ing. Drago Sukalovský PRO Jiří Filip Koláček, MBA PRO 

Ing. Oldřich Štarha PRO PaedDr. David Holman PRO 

RNDr. Igor Poledňák PRO Zdeněk Kříž PRO 

Mgr. Ladislav Ambrož PRO Jiří Brabec PRO 

Ing. Rostislav Hanák PRO Jan Herman PRO 

Mgr. Michaela Kalinová PRO Ing. Miloš Kotek PRO 

Ing. Miluše Macková PRO Ing. Petr Němec PRO 

Ivo Peřina PRO MUDr. Renata Procházková PRO 

Vladislav Zejda ZDRŽEL SE   

BOD JEDNÁNÍ BYL SCHÁLEN 

PRO: 16, PROTI: 0, ZDRŽELO SE: 1, NEHLASOVALO: 0 


