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Z á p i s 
 

ze zasedání Zastupitelstva města Kuřimi č. 3/2014 konaného dne 29.04.2014 
 
Přítomni: 
Mgr. Ing. Drago Sukalovský – starosta 
Mgr. Ladislav Ambrož, Ing. Rostislav Hanák, Jan Herman, PaedDr. David Holman, Mgr. Michaela 
Kalinová, Jiří Filip Koláček, MBA, Ing. Miloš Kotek, Zdeněk Kříž, Ing. Miluše Macková, Ing. Petr 
Němec, Ivo Peřina, RNDr. Igor Poledňák, Ing. Oldřich Štarha, Vladislav Zejda – členové 
zastupitelstva města. 
 
Mgr. Alena Zimmermannová – tajemnice úřadu. 
 
 
Omluven: MUDr. Renata Procházková, Jiří Brabec 
 
 
Starosta zahájil zasedání ZM v 17,05 hodin, úvodem bylo přítomno 14 členů ZM, tedy nadpoloviční 
většina. 
ZM je usnášeníschopné. 
Později se dostavil Ing. Miloš Kotek. 
 
 
Zápis z minulého zasedání byl ověřen bez připomínek. 
 
 
 

23. Volba návrhové komise 
 
Přijaté usnesení: 1038/2014 - ZM schvaluje jako členy návrhové komise Mgr. Michaelu Kalinovou 

a Mgr. Ladislava Ambrože. 
Hlasováno 
Pro: 14  Proti: 0  Zdrželo se: 0  Nehlasovalo: 3 
 
 
 

24. Volba ověřovatelů zápisu 
 
Přijaté usnesení: 1039/2014 - ZM schvaluje jako ověřovatele zápisu z jednání ZM Ivo Peřinu a Ing. 

Rostislava Hanáka. 
Hlasováno 
Pro: 14  Proti: 0  Zdrželo se: 0  Nehlasovalo: 3 
 
 
 

25. Schválení programu jednání 
 
Diskuse: 
D. Sukalovský – navrhuje následující pořadí projednávání bodů: č. 1, 10, 11, 20, 2, 3, 4, 5, 5/1, 6, 7, 8, 
21, 21/1, 21/2, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 19/1, 9, 22, 26 – různé. 
 
Program: 
 
23. Volba návrhové komise 
24. Volba ověřovatelů zápisu 
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25. Schválení programu jednání 
1. Plnění usnesení Zastupitelstva města Kuřimi ke dni 18. 4. 2014 
10. Smlouva o uzavření budoucí kupní smlouvy  
11. Smlouva o uzavření budoucí kupní smlouvy  
20. Manželé Kučerovští, bytem Brno – žádost o odprodej pozemku v lokalitě Díly za sv. Janem 
2. Manž. Maláškovi x město Kuřim – záměr na směnu pozemků v lokalitě za rybníkem Srpek 
3. Drahomíra Potůčková x město Kuřim - směna pozemků v lokalitě za rybníkem Srpek 
4. Prodej bytové jednotky č. 906/4 
5. Walter s.r.o. – odprodej pozemku na ul. Blanenská 
5/1 Walter s.r.o. – odprodej pozemku na ul. Blanenská 
6. Nová pravidla pro majetkoprávní vypořádání pozemků pod místními komunikacemi 
7. Majetkoprávní vypořádání města Kuřim s vlastníky pozemků pod místními komunikacemi pro 

rok 2014 
8. Česká republika – Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových – bezúplatné nabytí 

pozemku 
21. TKR Kuřim – odložení prodeje, změna pronajaté věci  
21/1 TKR Kuřim – odložení prodeje, změna pronajaté věci  
21/2 TKR Kuřim – odložení prodeje, změna pronajaté věci  
12. „Kuřim – odkanalizování ulice Hybešova“ – souhlas s nepřijetím dotace 
13. Změna žadatele dotace z Programu finanční podpory kulturní a spolkové činnosti města 

Kuřimi pro rok 2014 
14. Ing. Bronislav a Richard Horákovi – pozemek u přechodu pro chodce  
23. Služba škole 
15. Informace - Výsledky zápisu do MŠ Kuřim a Konkursní řízení na obsazení pracovního místa 

ředitele/ředitelky Mateřské školy Kuřim   
16. Informace - Výpověď smlouvy o spolupráci mezi Městem Kuřimí, Obcí Česká a Mateřskou 

školou Česká, okres Brno – venkov, příspěvkovou organizací 
17. Zápis finanční výbor 
18. Žádost o finanční příspěvek - TJ Sokol Kuřim 
19. Úprava chodníku, VO a odvodnění v ul. Metelkova v návaznosti na objekt prodejny LIDL 

v Kuřimi - věcné břemeno k veřejnému osvětlení 
19/1 Úprava chodníku, VO a odvodnění v ul. Metelkova v návaznosti na objekt prodejny LIDL 

v Kuřimi - věcné břemeno k veřejnému osvětlení 
9. Výška stropu sportovní haly Kuřim 
22. Rozpočtové opatření č. 4 
 
Přijaté usnesení: 1040/2014 - ZM schvaluje program jednání. 
Hlasováno 
Pro: 14  Proti: 0  Zdrželo se: 0  Nehlasovalo: 3 
 
 
 

1. Plnění usnesení Zastupitelstva města Kuřimi ke dni 18. 4. 2014 
 
Zůstávají nesplněna usnesení závisející na spolupráci s druhou stranou vůči městu Kuřim, především 
v oblasti investiční a majetkové. 
 
Odbor majetkoprávní: 
Žádá prodloužit termín plnění usnesení č. 1213/2013 do 30. 9. 2014 z důvodu prodloužení nájemní 
smlouvy se společností KABELOVÁ TELEVIZE CZ s.r.o.., Ruská 473/8, 110 00 Praha, IČ 48150029. 
 
Přílohy: A - plnění usnesení ZM 
 
Diskuse: 
J. Herman – upozorňoval na usnesení č. 1097/2013 – považuje vyjádření kontrolního výboru za 
realizaci usnesení a tímto je usnesení splněno. 
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Přijaté usnesení: 1041/2014 - ZM bere na vědomí stav plnění usnesení ke dni 18. 4. 2014 se 
změnou a prodlužuje termín plnění usnesení č. 1213/2013 do 30. 9. 2014. 

Hlasováno 
Pro: 14  Proti: 0  Zdrželo se: 0  Nehlasovalo: 3 
 
 
 

10. Smlouva o uzavření budoucí kupní smlouvy 
 
Pan Zdeněk Kučerovský, bytem xxxxxxxxxxxxxxxxx 612 00 Brno, žádá o schválení budoucí kupní 
smlouvy č. 2014/B/0009, jejímž předmětem je nabytí nově vybudované dešťové kanalizační stoky na 
parcelách č. 4487/38 a 2642/919 v k. ú. Kuřim, ulice Dušínova, ve svém vlastnictví do vlastnictví 
města Kuřimi, za cenu 500,- Kč. Dešťová kanalizace je vybudována z železobetonových trub DN300 
v délce 34 m. Do doby uzavření kupní smlouvy bude uzavřena smlouva o budoucí kupní smlouvě. 
 
Přílohy:  A - Situace-prodloužení dešťové stoky 

B - Smlouva o budoucí kupní smlouvě-dešťová kan.-ul. Dušínova 
 
Diskuse: 
Z. Kříž – finanční výbor doporučuje předložení usnesení schválit. 
 
Přijaté usnesení: 1042/2014 - ZM schvaluje úplatné nabytí dešťové kanalizační stoky DN300 v ulici 

Dušínova, na parcelách č. 4487/38 a 2642/919, vše v k. ú. Kuřim, za cenu 500,- Kč 
od manželů Zdeňka Kučerovského, bytem xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 612 00 Brno, 
a Jany Kučerovské, bytem xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 612 00 Brno. Vedlejším 
účastníkem smlouvy bude zhotovitel stavby společnost COLAS CZ, a.s., se sídlem 
Ke Klíčovu 9, 190 000 Praha, IČ 26177005. Do doby uzavření kupní smlouvy bude 
uzavřena smlouva o budoucí kupní smlouvě. 

Hlasováno 
Pro: 14  Proti: 0  Zdrželo se: 0  Nehlasovalo: 3 
 
 
 

11. Smlouva o uzavření budoucí kupní smlouvy 
 
Pan Zdeněk Kučerovský, bytem xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 612 00 Brno, žádá o schválení budoucí kupní 
smlouvy č. 2014/B/0010, jejímž předmětem je nabytí nově vybudované splaškové kanalizační stoky na 
parcelách č. 4487/38 a 2642/919 v k. ú. Kuřim, ulice Dušínova, ve svém vlastnictví do vlastnictví 
města Kuřimi, za cenu 500,- Kč. Splašková kanalizace je vybudována z kameninových hrdlových trub 
DN300 v délce 36 m. Do doby uzavření kupní smlouvy bude uzavřena smlouva o budoucí kupní 
smlouvě. 
 
Přílohy: A - Situace-prodloužení splaškové stoky 

B - Smlouva o budoucí kupní smlouvě-splašková kan.-ul. Dušínova 
 
 
Na jednání se dostavil v 17,15 hod. Ing. M. Kotek. 
 
 
Diskuse: 
Z. Kříž – finanční výbor doporučuje předložení usnesení schválit. 
 
Přijaté usnesení: 1043/2014 - ZM schvaluje úplatné nabytí splaškové kanalizační stoky v ulici 

Dušínova, na parcelách č. 4487/38 a 2642/919, vše v k. ú. Kuřim, za cenu 500,- Kč 
od manželů Zdeňka Kučerovského, bytem xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 612 00 Brno, 
a Jany Kučerovské, bytem xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 612 00 Brno. Vedlejším 
účastníkem smlouvy bude zhotovitel stavby společnost COLAS CZ, a.s., se sídlem 
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Ke Klíčovu 9, 190 000 Praha, IČ 26177005. Do doby uzavření kupní smlouvy bude 
uzavřena budoucí kupní smlouva. 

Hlasováno 
Pro: 15  Proti: 0  Zdrželo se: 0  Nehlasovalo: 2 
 
 
 

20. Manželé Kučerovští, bytem Brno – žádost o odprodej pozemku 
v lokalitě Díly za sv. Janem 

 
Manželé Zdeněk a Jana Kučerovští požádali dne 14. 4. 2014 město Kuřim o prodej pozemku parc. 
č. 4541 v k. ú. Kuřim o výměře 1288 m

2
. Jedná se o pozemek v lokalitě Díly za sv. Janem, který město 

v prosinci loňského roku koupilo od Ing. Miloše Boleslava a Jaroslava Hýska za celkovou cenu ve výši 
257.600,- Kč (tj. 200,- Kč/m

2 
+ náklady související s převodem včetně daně z převodu nemovitostí ve 

výši 10.304,- Kč). Pan Kučerovský uvádí, že pozemek je v místě, které neumožňuje napojení na 
infrastrukturu a v současnosti je v územní rezervě - nejedná se tedy o stavební pozemek. Pro pana 
Kučerovského je však zajímavý, protože navazuje na jeho pozemky. Za pozemek nabízí 300,- Kč/m

2
 

(386.400 Kč). 
Dále nabízí bezúplatný převod pozemků parc. č. 2642/741, 2642/742, 2642/743 a 2642/744 o celkové 
vým. 970 m

2 
vše v k. ú. Kuřim. Tyto pozemky jsou v současnosti ve spoluvlastnictví s Jaroslavou 

Zavřelovou. Pan Kučerovský slíbil, že zajistí jejich převod na svoji osobu. 
Jedná se o pozemky pod komunikací nebo těsně vedle komunikací na ul. Dlouhá - vizte příloha A, B, 
C. OMP doporučuje tyto pozemky nabýt do svého vlastnictví jen v případě, že budou manželé 
Kučerovští výlučnými vlastníky těchto pozemků.  
 
Dne 22. 4. 2014 proběhlo jednání s panem Kučerovským. OI a OMP požádaly pana Kučerovského 
o další pozemky, které by město rádo vlastnilo, vzhledem ke své působnosti. Ne vždy došlo ke shodě. 
Pozemky parc. č. 2642/916, 2642/920 je ochoten pan Kučerovský městu bezúplatně převést. 
Pozemek parc. č. 2642/971 si však chce ze strategických důvodů ponechat - vizte příloha D. 
 
Vyjádření OI: 
Dle platného územního plánu sídelního útvaru Kuřim je pozemek parc. č. 4541 součástí plochy 
územní rezervy bydlení v rodinných domech. 
Dle návrhu nového územního plánu Kuřim (2/2014) je pozemek veden v územní rezervě pro plochy 
smíšené obytné. 
Vzhledem k tomu, že OI požaduje i bezúplatný převod pozemku parc. č. 2642/971, navržený převod 
pozemku prozatím nedoporučuje. 
Vyjádření OMP: 
OMP má znalecký posudek na ocenění obvyklé ceny pozemku parc. č. 4541 ve výši 450,- Kč/m

2 

(z října 2013, vypracoval Ing. Jiří Tauš). 
 
Přílohy: A - žádost 

B - situace 
C - situace 
D - situace 
E - situace 

 
Diskuse: 
p. Kučerovský – pozemek parc. č. 2642/971 nechce převádět. Nabídl odkup pozemku za remízkem 
formou prodeje, a aby to bylo pro město zajímavé, zvedl cenu za m2. Jedná se pozemek, který je pro 
ostatní nezajímavý, je v územní rezervě, nejsou zde sítě a není kapacita. Dále nabízí pozemky na ul. 
Dlouhé. Polovinu spoluvlastní s pí Zavřelovou: Od ní provede odkup a potom pozemky převede 
městu. Dodává, až bude město řešit výstavbu cyklostezky, nebude nijak výrazně realizaci bránit. 
P. Kavka – nelze potvrdit výši částek, za které p. Kučerovský parcely nakoupil. 
I. Poledňák – pozemek pro město význam má. A je rád, že je město odkoupí, protože je dobře, když 
bude mít město jakoukoliv územní rezervu. Pozemky pod komunikacemi by měly být města, ale nyní 
lituje toho, že město vyměnilo remízek. Nesouhlasí s tím, aby pozemek město prodalo. 
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D. Holman – za současných okolností to není realizovatelné. P. Kučerovský nabízí pozemky, které 
jsou ve spoluvlastnictví někoho jiného. Přesto by p. Kučerovský měl znát vůli zastupitelstva, aby mohl 
dále jednat. Odbor majetkoprávní poukazuje na cenu dle znaleckého posudku, ta není 300 Kč/m2, 
která je v návrhu usnesení, ale je 450 Kč/m2. Město by nemělo pozemek nabízet pod cenou 
znaleckého posudku. 
D. Sukalovský – v usnesení by se schvaloval pouze záměr. 
I. Poledňák – pozemky pod komunikacemi můžeme vykupovat, i když jsou ve spoluvlastnictví. 
 
Návrh usnesení: ZM schvaluje záměr na prodej pozemku parc. č. 4541 v k. ú. Kuřim o výměře 

1288 m
2
 manželům Zdeňku Kučerovskému, bytem xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 

Brno, a Janě Kučerovské, bytem xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx Brno za těchto 
podmínek: 
- kupní cena 300,- Kč/m

2
, 

- správní poplatky uhradí kupující 
- současně s podpisem kupní smlouvy bude uzavřena darovací smlouva, kterou 
město nabude vlastnictví pozemků parc. č. 2642/741, 2642/742, 2642/743, 
2642/744, 2642/916, 2642/920 vše k. ú. Kuřim. 

Hlasováno 
Pro: 0  Proti: 11  Zdrželo se: 4  Nehlasovalo: 2 
Nebylo schváleno. 
 
 
 

2. Manž. Maláškovi x město Kuřim – záměr na směnu pozemků 
v lokalitě za rybníkem Srpek 
 
Manželé Miroslava a Alena Maláškovi, trvale bytem Kuřim, xxxxxxxxxxxxxxxxxx jsou mimo jiné 
i spoluvlastníky pozemků parc. č. 2784/25 - vodní plocha o výměře 46 m

2
, parc. č. 2903/13 - ostatní 

plocha o výměře 31 m
2
 a parc. č. 2904/101 - orná půda o výměře 1.507 m

2
, vše v k. ú. Kuřim - vizte 

příloha A. 
 
Město Kuřim vlastní pozemek parc. č. 2904/38 - orná půda o výměře 1.159 m

2
 v k. ú. Kuřim - vizte 

příloha B. 
 
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“. 
 
Část pozemku parc. č. 2904/101 o výměře cca 338 m

2
 a dále pozemky parc. č. 2784/25 a parc. 

č. 2903/13 jsou zahrnuty v projektu zmíněné investiční akce. Manž. Maláškovi nesouhlasili s prodejem 
celých pozemků, ale požadovali pozemky směnit. Nyní však po jednání na odboru majetkoprávním 
přistoupili na variantu odprodat městu Kuřim pozemek parc. č. 2784/25 - vodní plocha o výměře 46 
m

2
, pozemek parc. č. 2903/13 - ostatní plocha o výměře 31 m

2
 za cenu 10,- Kč/m

2
 jako u ostatních 

vlastníků. Pozemek parc. č. 2904/101 - orná půda o výměře 1.507 m
2
 jsou ochotni s městem směnit 

za pozemek parc. č. 2904/38 - orná půda o výměře 1.159 m
2
. Město Kuřim však manž. Maláškovým 

doplatí rozdíl ve výměře směňovaných pozemků. Orná půda byla od ostatních vlastníků vykupována 
za 35,- Kč/m

2
. S touto cenou manž. Maláškovi souhlasí. Doplatek města bude činit 12.180 Kč. 

 
Ve smyslu § 39 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, je nutné nejprve zveřejnit záměr na směnu 
pozemků. Na dalším zasedání ZM bude řešena samotná směna pozemků a dále koupě pozemků od 
manž. Maláškových. 
 
Přílohy: A - pozemky manž. Maláškových 

B - pozemek města p. č. 2904/38 
 
Přijaté usnesení: 1044/2014 - ZM schvaluje záměr na směnu pozemku parc. č. 2904/101 o výměře 

1.507 m
2
 (spoluvlastníci manž. Maláškovi, trvale bytem xxxxxxxxxxxxxxxxxx Kuřim) 

za pozemek parc. č. 2904/38 o výměře 1.159 m
2
 (vlastník město Kuřim) vše v k. ú. 
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Kuřim, s cenovým vyrovnáním ve prospěch manželů Maláškových ve výši 35,- 
Kč/m

2
. 

Hlasováno 
Pro: 15  Proti: 0  Zdrželo se: 0  Nehlasovalo: 2 
 
 
 

3. Drahomíra Potůčková x město Kuřim - směna pozemků v lokalitě 
za rybníkem Srpek 
 
RM dne 7. 4. 2014 schválila tento záměr na směnu pozemků: 
157/2014 - „RM schvaluje záměr na směnu pozemků parc. č. 2784/19 o výměře 334 m

2
, parc. č. 

2903/6 o výměře 204 m
2
, parc. č. 2904/76 o výměře 582 m

2
 a parc. č. 2904/77 o výměře 5.595 m

2
 

(vlastník paní Potůčková, trvale bytem Kuřim, xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx) za část pozemku parc. č. 
3714/45 o výměře cca 6.715 m

2
 (vlastník město Kuřim) vše v k. ú. Kuřim - dle přílohy B, bez cenového 

vyrovnání. 
 
Záměr byl v souladu se zákonem o obcích zveřejněn na úřední desce dne 9. 4. 2014 a do dne 18. 4. 
2014 (termín odevzdání příspěvku) k němu nebyla vznesena žádná připomínka. 
 
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“. 
Pozemky parc. č. 2784/19, parc. č. 2903/6 a parc. č. 2904/77 jsou zahrnuty v projektu zmíněné 
investiční akce. Paní Potůčková nesouhlasila s prodejem těchto pozemků, ale aby neznemožnila 
realizaci investičního záměru, vždy deklarovala, že je ochotna pozemky směnit. V minulých letech se 
ale nikdy nepodařilo najít shodu na oboustranně akceptovatelném předmětu směny. Tato překážka 
byla prolomena až se stávajícími výkupy pozemků, kdy město může nabídnout ke směně část 
pozemku p. č. 3714/45 - orná půda o výměře 7710 m

2
 k. ú. Kuřim. Tato možnost byla projednávána 

na úrovni vedoucího OMP a starosty města. Paní Potůčková žádá směnit všechny čtyři pozemky 
v poměru výměr 1:1 a bez cenového vyrovnání.  
 
OMP upozorňuje, že revitalizační opatření se přímo dotknou jen pozemku parc. č. 2904/77 k. ú. Kuřim. 
Pozemek parc. č. 2904/76 k. ú. Kuřim bude dle názoru pí Potůčkové v budoucnu neobdělavatelný, 
a proto jej žádá směnit také. Pozemky parc. č. 2784/19, parc. č. 2903/6 k. ú. Kuřim jsou vedeny 
v katastru nemovitostí jako vodní plocha a ostatní plocha (cesta). Tyto druhy pozemků byly od 
ostatních vlastníků vykupovány za 10,- Kč/m

2
. Za tyto pozemky ale žádá ornou půdu ve stejné 

výměře, tj. 538 m
2
. Rozdíl ve výkupních cenách je 25,- Kč/m

2
 a město by na této transakci tedy tratilo 

13.450 Kč. 
 
Ing. Pavel Mátl, Kuřim zpracoval geometrický plán na rozdělení pozemku parc. č. 3714/45. Nově 
vzniklá parcela č. 3714/55 bude mít výměru 6.715 m

2
, tedy stejnou výměru, jakou mají všechny 

pozemky paní Potůčkové uvažované ke směně. Dojde tak ke směně pozemků bez cenového 
vyrovnání. 
 
Přílohy:  A - pozemky paní Potůčkové 

B - pozemek města 
 
Přijaté usnesení: 1045/2014 - ZM schvaluje směnu pozemků parc. č. 2784/19 o výměře 334 m

2
, 

parc. č. 2903/6 o výměře 204 m
2
, parc. č. 2904/76 o výměře 582 m

2
 a parc. č. 

2904/77 o výměře 5.595 m
2
 (vlastník paní Potůčková, trvale bytem Kuřim, 

xxxxxxxxxxxxxxxxxxx) vše k. ú. Kuřim za část pozemku parc. č. 3714/45 nově 
označená GP č. 3144-57/2014 jako pozemek parc. č. 3714/55 o výměře 6.715 m

2
 

(vlastník město Kuřim) vše v k. ú. Kuřim, bez cenového vyrovnání. Náklady 
spojené se směnou pozemků budou hrazeny dle zákona. 

Hlasováno 
Pro: 15  Proti: 0  Zdrželo se: 0  Nehlasovalo: 2 
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4. Prodej bytové jednotky č. 906/4 
 
Zastupitelstvo města Kuřimi na svém zasedání dne 11. 3. 2014 schválilo pod číslem usnesení 
1028/2014 záměr na prodej bytové jednotky č. 906/4 o velikosti 2+1 s příslušenstvím umístěné ve II. 
NP bytového domu č. p. 906 v ulici Jungmannova v Kuřimi za cenu min. 960.000 Kč. 
Záměr byl na úřední desce zveřejněn od 17. 3. 2014 do 2. 4. 2014. 
Nájemcem předmětné bytové jednotky je paní Lidia Štěpánková, trvale bytem Kuřim, xxxxxxxxxxxxxx 
xxx. Město Kuřim učinilo paní Štěpánkové nabídku převodu bytu. Dne 20. 3. 2014 se paní Štěpánková 
dostavila na OMP, kde úředním zápisem prohlásila, že nabídku ke koupi bytu č. 906/4 neakceptuje a 
žádá, aby byl byt prodán jejímu synovi, panu Romanu Štěpánkovi, nar. xxxxxxxxx, trvale bytem Kuřim, 
xxxxxxxxxxxxxxxxx. 
Dne 21. 3. 2014 zareagoval na zveřejněný záměr pan Roman Štěpánek, požádal o koupi předmětné 
bytové jednotky a nabídl cenu ve výši 960.000,- Kč. Současně vyslovil souhlas se všemi podmínkami 
převodu bytu uvedenými v záměru. 
Žádné další připomínky k záměru podány nebyly. 
 
Diskuse: 
Z. Kříž – finanční výbor usnesení podpořil pouze 3 hlasy, 2 členové se zdrželi a 1 nehlasoval. 
 
Přijaté usnesení: 1046/2014 - ZM schvaluje prodej bytové jednotky č. 906/4 o velikosti 2+1 

s příslušenstvím umístěné ve II. NP bytového domu č. p. 906 (ul. Jungmannova) 
postaveného na pozemku parc. č. 1701 vše v obci a k. ú. Kuřim včetně 
spoluvlastnického podílu na společných částech budovy a pozemku o velikosti 
id. 685/5790 panu Romanu Štěpánkovi, trvale bytem Kuřim, xxxxxxxxxxxxxxx za 
cenu 960.000,- Kč s tím, že veškeré náklady spojené s převodem bytové jednotky 
včetně úhrady daně z nabytí nemovitých věcí ponese kupující. 

Hlasováno 
Pro: 12  Proti: 0  Zdrželo se: 2  Nehlasovalo: 3 
 
 
 

5. Walter s.r.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. 
Odprodej pozemku projednalo zastupitelstvo města na minulém zasedání a přijalo následující 
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: 

 
- záměr prodat část pozemku p. č. 3002/3 v obci a k. ú. Kuřim a to za následujících podmínek: 
- minimální kupní cena bude činit 700,- Kč/m

2
 bez DPH, 

- kupující uhradí kupní cenu před podpisem realizační kupní smlouvy, 
- kupující uhradí veškeré náklady spojené s převodem vlastnického práva (GP, poplatky,…) 
- daň z nabytí nemovitých věcí bude hrazena dle platné zákonné úpravy v době uzavření realizační 
kupní smlouvy, 
- předmětem prodeje nebude část pozemku zasahující pod stávající betonový chodník (tato část bude 
před vlastním prodejem geometricky oddělena), 
- do doby uzavření realizační kupní smlouvy bude uzavřena smlouva o budoucí kupní smlouvě, 
- do doby vydání kolaudačního souhlasu ke stavbě zřízené na předmětném pozemku bude pozemek 
zatížen předkupním právem věcným i na jiné způsoby zcizení než je prodej. 
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Zájemci o koupi pozemku mohou podat své písemné nabídky na adresu MěÚ Kuřim, Jungmannova 
968/75, 664 34 Kuřim v zalepené obálce s nápisem „NEOTVÍRAT- prodej pozemku p. č. 3002/3“ 
nejpozději dne 11. dubna 2014 ve 14 hod. 
 
Město Kuřim si vyhrazuje právo tento záměr kdykoliv zrušit nebo se od uvedených podmínek odchýlit. 
 
Záměr byl zveřejněn od 14. 3. do 14. 4. 2014. 
 
Stanoviska dotčených orgánů: 
Komise dopravní - žádost projednala dne 17. 3. 2014: 

- doporučuje RM stanovit podmínku - před prodejem pozemku projednat dopravní napojení 
a současně respektovat nově navrženou polohu autobusové zastávky Kuřim, Prefa rozc. dle 
studie „Úprava autobusové zastávky „Prefa“ na ul. Blanenské v Kuřimi“, zprac. Ing. Jarolímem 
2002. Při splnění stanovených podmínek je možné doporučit prodej uvedeného pozemku. 

 
Komise stavební - žádost projednala dne 24. 3. 2014: 

- konstatuje, že daný stavební záměr je v souladu s územním plánem a navazuje na již 
předešlá rozhodnutí směřující k výstavbě parkoviště. A proto nemá námitek k záměru 
odprodeje pozemku za účelem této výstavby. 

 
Na zveřejněný záměr reagovala pouze společnost Walter s.r.o. - vizte příloha B. 
 
Společnost Walter s.r.o. souhlasí s veškerými podmínkami záměru a dále nabízí: 
 

- kupní cenu 1.000,- Kč/m
2
 bez DPH; 

- jako bonus ke kupní ceně bezplatné vybudování dvou autobusových zastávek a to za 
předpokladu, že ze strany města či jiných příslušných subjektů budou dána příslušná povolení 
či souhlasy a vybudování těchto zastávek bude zájemci právně umožněno. 

Dále dodává, že má záměr na předmětném pozemku vybudovat parkoviště. Ve smlouvě o smlouvě 
budoucí tedy navrhuje jako podmínku pro uzavření kupní smlouvy sjednat vydání příslušného 
stavebního povolení stavebním úřadem, jakož i dalších veřejnoprávních povolení tak, aby parkoviště 
mohlo být funkčně provozováno. 
 
Na zveřejněný záměr reagovala jedna společnost, navíc se vstřícnými podmínkami pro město. OMP 
proto doporučuje část pozemku parc. č. 3002/3 prodat obchodní firmě Walter s.r.o. Přesná výměra 
pozemku vzejde ze zaměření chodníků, inženýrských sítí a projektu budoucího parkoviště. S ohledem 
na nutnost vyjednat přesné znění budoucí kupní smlouvy s kupujícím, navrhuje OMP, aby 
zastupitelstvo odsouhlasilo podstatné náležitosti majetkoprávního úkonu a samotnou budoucí kupní 
smlouvu by řešila rada města po jejím projednání s kupujícím. 
 
Přílohy:  A – situace 

B - nabídka spol. Walter 
 
Diskuse: 
M. Kotek – zastávka, která nemůže být podle studie ve stávající poloze, má být tam, kde bude vjezd 
na parkoviště. Bylo by vhodné dát podmínku zřízení zastávek do usnesení nebo smlouvy. 
Z. Kříž – finanční výbor doporučuje předložení usnesení schválit. On sám navrhuje zajistit městu 
předkupní právo. 
P. Kavka – dalším usnesením ke schválení je, aby starosta města vyjednával se společností Walter, 
a tam může být prostor pro podmínky. 
I. Poledňák – nedoporučuje předkupní právo na pozemek, protože parkovací místa jsou vázána na 
přírůstek haly. Nevidí, jako zdvořilé, abychom dávali do podmínek vybudování zastávky, je to 
nadbytečné. Zastávka je také v jejich zájmu a budou si považovat přízně města a dobrých vztahů. 
D. Sukalovský – do vlastnictví společnosti přejde až po kolaudaci. 
O. Štarha – nevadí mu, když bude ve smlouvě podmínka vybudování zastávek. Ale nesouhlasí 
s předkupním právem. Společnost Walter se opakovaně hlásí, že zastávku vybuduje, protože je to 
v jejich zájmu. 
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Z. Kříž – ptá se, kdo se bude starat o zastávky? Mělo by být nějakým způsobem ošetřeno. 
D. Sukalovský – budou ve vlastnictví města. 
I. Poledňák – starostovi se uloží vyjednávat, ale neměl by doplňovat a měnit náležitosti smlouvy. 
Podmínka vybudovat či nevybudovat zastávky je základní náležitost smlouvy a zastupitelstvo by si 
mělo říct, jak to bude. 
D. Sukalovský – vybudování zastávky je důležitá věc a mělo by být součástí podmínek, kterými bude 
vyjednávající vázán. 
J. Herman – je v zájmu všech firem v této oblasti, aby se zastávky vybudovaly. Doprava v těchto 
místech je v dopravních špičkách nadměrná, proto je určitě důležité se tímto zabývat. 
I. Poledňák – myslí si, že je nadbytečné hlasovat o usnesení v materiálu 5/1. Spíše by uložil radě 
města nebo starostovi projekční a stavební přípravu zastávek. 
D. Sukalovský – je to logické, ale není potřeba dávat v usnesení. 
O. Štarha – jednal s arch. Makovským. Berou jako samozřejmé, že zastávky vyprojektují současně 
s parkovištěm a zajistí vše nezbytné, co se týká stavebního povolení a územního řízení. 
D. Sukalovský – přidal by do druhého usnesení povinnost jednat o vybudování zastávky. 
P. Němec – nebylo již zahrnuto v záměru? 
P. Kavka – hlavně kvůli zastávkám je uvedeno i druhé usnesení. Aby starosta vyjednával, protože 
nyní nemáme podobu smlouvy včetně podmínek. 
I. Poledňák – nedoporučuje, abychom zavazovali společnost Walter vybudováním zastávek. 
Doporučuje, aby bylo schváleno v této podobě. A aby starosta spustil stavební přípravu. 
 
Přijaté usnesení: 1047/2014 - ZM schvaluje prodej části pozemku parc. č. 3002/3 o výměře cca 

2.470 m
2
 v k. ú. Kuřim společnosti Walter s.r.o., se sídlem Blanenská 1289/119, 

Kuřim, IČ 61060003 za těchto podmínek: 
- kupní cena ve výši 1.000,- Kč/m

2
 bez DPH bude uhrazena před podpisem 

realizační kupní smlouvy, 
- kupující uhradí veškeré náklady spojené s převodem vlastnického práva (GP, 
poplatky,…), 
- daň z nabytí nemovitých věcí bude hrazena dle platné zákonné úpravy v době 
uzavření realizační kupní smlouvy, 
- předmětem prodeje nebude část pozemku zasahující pod stávající betonový 
chodník (tato část bude před vlastním prodejem geometricky oddělena), 
- do doby uzavření realizační kupní smlouvy bude uzavřena smlouva o budoucí 
kupní smlouvě, 
- do doby vydání kolaudačního souhlasu ke stavbě zřízené na předmětném 
pozemku bude pozemek zatížen předkupním právem věcným i na jiné způsoby 
zcizení než je prodej. 

Hlasováno 
Pro: 15  Proti: 0  Zdrželo se: 0  Nehlasovalo: 2 
 
 
 

5/1. Walter s.r.o. – odprodej pozemku na ul. Blanenská 
 
Diskuse: 
I. Poledňák – žádá zajistit maximální součinnost se společností Walter, s.r.o., která se zavázala 
vybudovat zastávky. 
L. Ambrož – navrhuje stáhnout uvedené usnesení. 
P. Kavka – toto usnesení způsobuje právní jistotu a v případě schválení je nezpochybnitelné. 
I. Poledňák – proč se tedy nepřijímalo u přechozích smluv? 
P. Kavka – protože byly známy náležitosti smlouvy. 
P. Němec – spíše navrhuje: „ZM ukládá starostovi jednat o vybudování 2 autobusových zastávek 
a jménem města tyto smlouvy uzavřít. 
O. Štarha – vše vyplývá z logiky a toto usnesení je zbytečné. 
D. Holman – souhlasí s p. Němcem. 
O. Štarha – myslí si, že je zbytečné i doplněné usnesení. 
D. Sukalovský – navrhuje hlasovat o protinávrhu p. Němce: 
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Přijaté usnesení: 1048/2014 - ZM ukládá starostovi města vypracovat návrhy příslušných smluv 

(budoucí i realizační) na převod části pozemku p. č. 3002/3 k. ú. Kuřim společnosti 
Walter s.r.o., se sídlem Blanenská 1289/119, Kuřim, IČ 61060003, a jednat 
o vybudování dvou autobusových zastávek a jménem města tyto smlouvy uzavřít. 

Hlasováno 
Pro: 10  Proti: 1  Zdrželo se: 3  Nehlasovalo: 3 
 
Návrh usnesení: ZM ukládá starostovi města, vypracovat návrhy příslušných smluv (budoucí 

i realizační) na převod části pozemku p. č. 3002/3 k. ú. Kuřim společnosti Walter 
s.r.o., se sídlem Blanenská 1289/119, Kuřim, IČ 61060003, a jménem města tyto 
smlouvy uzavřít. 

O tomto návrhu usnesení nebylo hlasováno. 
 
 
 

6. Nová pravidla pro majetkoprávní vypořádání pozemků pod 
místními komunikacemi 
 
Město Kuřim na základě „Pravidel pro majetkoprávní vypořádání města Kuřimi s vlastníky pozemků 
pod místními komunikacemi“ (dále jen „Pravidla“) každoročně vyhlašuje výkup pozemků pod místními 
komunikacemi (dále jen „pozemky pod komunikacemi“). Maximální cenou je cena zjištěná za m

2
. Tato 

cena vychází vždy pro každý rok z nově zpracovaného znaleckého posudku. Výpočty znalce jsou 
prováděny na základě zákona č. 151/1997 Sb., o oceňování majetku v platném znění. 
 
Vývoj výkupní ceny pozemků pod komunikacemi od roku 2007: 
 
2007 -  96,- Kč/m

2 

2008 - 104,31 Kč/m
2 

2009 - 178,23 Kč/m
2 

2010 - 189,67 Kč/m
2
 

2011 - 175,72 Kč/m
2 
(pokles ceny byl způsobem zohledněním koeficientu prodejnosti) 

2012 - 179,36 Kč/m
2
 

2013 - 185,97 Kč/m
2
 

 
Vlivem nové legislativy platné od roku 2014 ocenil Dipl. Ing. Miloslav Buchta zjištěnou cenu 
pozemků pod komunikacemi částkou ve výši 682,27 Kč/m

2
, což je víc jak trojnásobek ceny z roku 

2013.
 
Znalecké posudky jsou k nahlédnutí v kanceláři odboru majetkoprávního. 

 
OMP vychází z úvahy, že v posledních letech se v Kuřimi obchodovaly pozemky pod komunikacemi 
za výše uvedené ceny. Město bylo tedy v podstatě jediným subjektem, který pozemky pod 
komunikacemi obchodoval. Výše uvedené ceny se tak staly dle našeho názoru obvyklou tržní cenou. 
Odbor majetkoprávní navrhuje odrazit se při dalším výpočtu ceny pozemků pod komunikacemi z ceny 
pro rok 2013 a tuto cenu vynásobit průměrnou roční mírou inflace v roce 2013 vyhlášenou Českým 
statistickým úřadem. Průměrná roční míra inflace v roce 2013 je 1,4%. 
Výpočet: 185,97 x 1,014 = 188,57 Kč/m

2
. 

 
S odvoláním na výše uvedené OMP předkládá Zastupitelstvu města Kuřimi ke schválení nová 
„Pravidla“. V nich doporučujeme vypustit pojem „cena zjištěná“, tak jak je charakterizována v zákoně 
č. 151/1997 Sb. 
 
Návrh možností, jak cenu pro výkup pozemků pod komunikacemi nastavit: 
a) pevná neměnná cena, 
b) vyjít z ceny výkupů pozemků pod komunikacemi za rok 2013 a tuto částku pravidelně valorizovat 
o míru inflace 
c) každý rok se samostatně rozhodnout pro nějakou výši ceny, která zohlední rozpočtové možnosti 
města, předchozí obchodování s těmito pozemky,…   
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Přílohy: A - původní pravidla 
B - nová pravidla 

 
Diskuse: 
Z. Kříž – finanční výbor projednal body č. 6 a 7 a doporučuje cenu do výše 200 Kč. V případě vyššího 
zájmu by došlo k navýšení částky rozpočtu, určené pro tyto výkupy. 
J. Herman – cena je dle znaleckého posudku? 
P. Kavka – nikdy se nevychází ze znaleckého posudku. 
P. Němec – porovnával pravidla a největší změna je v čl. 1 – maximální cena za m2. O co šlo? 
Abychom měli větší volnost ve stanovení ceny? 
P. Kavka – ano, aby se mělo možnost zastupitelstvo promyslet, jakou částku chce pro příslušný rok 
mít. Bylo by ale vhodnější se plus - mínus držet částky z předešlého roku. Například město Břeclav 
má pevnou částku 200 Kč. 
P. Němec – ceníky by se měli aktualizovat, pevná sena se mu nezdá vhodná. 
 
 
Z jednání se vzdálil v 18,09 hod. L. Ambrož. 
 
 
I. Poledňák – stará pravidla budou zrušena? 
P. Němec – ano. 
 
Přijaté usnesení: 1049/2014 - ZM schvaluje pravidla pro majetkoprávní vypořádání města Kuřimi 

s vlastníky pozemků pod místními komunikacemi ve znění dle přílohy B. 
Hlasováno 
Pro: 14  Proti: 0  Zdrželo se: 0  Nehlasovalo: 3 
 
 
 

7. Majetkoprávní vypořádání města Kuřim s vlastníky pozemků pod 
místními komunikacemi pro rok 2014 
 
V souladu s „Pravidly pro majetkoprávní vypořádání města Kuřimi s vlastníky pozemků pod místními 
komunikacemi“, předkládá odbor majetkoprávní zastupitelstvu města ke schválení vyhlášení 
výběrového řízení na výkup pozemků pod místními komunikacemi. V rozpočtu města Kuřimi na rok 
2014 (schváleném ZM) je pro letošní rok uvažováno s částkou 250.000 Kč. 
OMP navrhuje zastupitelstvu města určit pro rok 2014 max. cenu za m

2
 pozemku ve výši 189 Kč. 

 
Na jednání se vrátil v 18,11 hod. L. Ambrož. 
 
Diskuse: 
I. Poledňák – navrhuje, aby byla cena uvedena v celých korunách. 
P. Němec – navrhuje cenu 189 Kč/m2. 
J. Herman – navrhuje změnit bod D – způsob podání nabídky v celých korunách: 
 
Přijaté usnesení: 1050/2014 - ZM vyhlašuje v souladu s „Pravidly pro majetkoprávní vypořádání 

města Kuřimi s vlastníky pozemků pod místními komunikacemi“ výběrové řízení na 
výkup pozemků pod místními komunikacemi za podmínek:  
a) termín konání výběrového řízení 31. 7. 2014 
b) objem finančních prostředků 250.000,- Kč 
c) maximální cena za m

2 
pozemku 189,- Kč 

d) způsob podání nabídky: nabídky se podávají v celých korunách a s označením 
„Výkup pozemků pod komunikacemi“ se přijímají na předepsaných formulářích 
v zalepené obálce na odboru majetkoprávním MěÚ v Kuřimi, Jungmannova 968, 
664 34 Kuřim, IV. NP dv. č. 412 do čtvrtku 31. července 2014 do 11:30 hodin. 

Hlasováno 
Pro: 15  Proti: 0  Zdrželo se: 0  Nehlasovalo: 2 
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Návrh usnesení: ZM vyhlašuje v souladu s „Pravidly pro majetkoprávní vypořádání města Kuřimi 

s vlastníky pozemků pod místními komunikacemi“ výběrové řízení na výkup 
pozemků pod místními komunikacemi za podmínek: 
a) termín konání výběrového řízení 31. 7. 2014 
b) objem finančních prostředků 250.000 Kč 
c) maximální cena za m

2 
pozemku 189 Kč 

d) způsob podání nabídky: nabídky s označením „Výkup pozemků pod 
komunikacemi“ se přijímají na předepsaných formulářích v zalepené obálce na 
odboru majetkoprávním MěÚ v Kuřimi, Jungmannova 968, 664 34 Kuřim, IV. NP 
dv. č. 412 do čtvrtku 31. července 2014 do 11:30 hodin. 

O tomto návrhu usnesení nebylo hlasováno. 
 
 
 

8. Česká republika – Úřad pro zastupování státu ve věcech 
majetkových – bezúplatné nabytí pozemku 
 
Město Kuřim požádalo Českou republiku - Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových, dále 
jen „UZSVM“ o bezúplatný převod pozemku parc. č. 2023/3 v k. ú. Kuřim (na pozemku se nachází 
místní komunikace IV. třídy - chodník), - vizte příloha A. Uvedený pozemek je dotčený stavbou 
„Přechod pro chodce na ul. Legionářské u DDM v Kuřimi“. 
UZSVM předložil Městu Kuřim ke schválení smlouvu o bezúplatném převodu. OMP i OI doporučují 
smlouvu schválit - vizte příloha B. 
 
Přílohy:  A - situace 

B - smlouva 
 
Diskuse: 
Z. Kříž – finanční výbor doporučuje usnesení přijmout. 
 
Přijaté usnesení: 1051/2014 - ZM schvaluje bezúplatné nabytí pozemku parc. č. 2023/3, v k. ú. 

Kuřim z vlastnictví České republiky - Úřad pro zastupování státu ve věcech 
majetkových, se sídlem Rašínovo nábřeží 390/42, Nové Město, Praha 2, 
IČ 69797111. 

Hlasováno 
Pro: 15  Proti: 0  Zdrželo se: 0  Nehlasovalo: 2 
 
 
 

21. TKR Kuřim – odložení prodeje, změna pronajaté věci 
 
Zastupitelstvo města schválilo dne 10. 12. 2013 usnesení č. 1213/13: 
 
„ZM schvaluje odprodej inženýrských sítí (kabelových televizních rozvodů) za cenu minimálně 8 mil. 
Kč formou veřejné obchodní soutěže.“ 
 
Za tímto účelem byly konány příslušné kroky, o nichž bylo zastupitelstvo na svých jednáních 
pravidelně informováno (Vizte předchozí materiály). Pasportizace majetku je fyzicky dokončena 
a dobíhá její administrativní fáze, u níž se předpokládá ukončení v polovině května 2014. Díky této 
fázi bude podrobně znám „předmět prodeje“ a může být vyhlášena veřejná obchodní soutěž. 
 
Nájemní vztah s KABELOVÁ TELEVIZE CZ s.r.o., se sídlem Ruská 8, Praha 10, IČ 48150029, končí 
dne 30. 9. 2014. Prodloužení nájmu bylo schváleno radou města dne 5. 3. 2014 pod č. usnesení 
107/2014. Nejpozději při skončení nájmu bude třeba se vypořádat se změnami pronajaté věci, které 
nájemce provedl bez souhlasu pronajímatele. Změny pronajaté věci jsou blíže rozvedeny níže 
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a z účetního hlediska na ně lze pohlížet jako na technické zhodnocení. Změnu věci řeší § 2220 odst. 2 
občanského zákoníku, kde je stanoveno, že „provede-li nájemce změnu věci bez souhlasu 
pronajímatele, uvede věc do původního stavu, jakmile o to pronajímatel požádá, nejpozději však při 
skončení nájmu věci.“ 
 
Dalším podstatným ustanovením je § 2225, který zní: 
(1) Při skončení nájmu odevzdá nájemce pronajímateli věc v místě, kde ji převzal, a v takovém stavu, 
v jakém byla v době, kdy ji převzal, s přihlédnutím k obvyklému opotřebení při řádném užívání, ledaže 
věc zanikla nebo se znehodnotila; odevzdáním se rozumí i předání vyklizené nemovité věci. Byl-li při 
odevzdání věci nájemci pořízen zápis obsahující popis věci, přihlédne se při odevzdání věci 
pronajímateli také k němu. 
 
(2) Při odevzdání věci si nájemce oddělí a vezme vše, co do věci vložil nebo na ni vnesl vlastním 
nákladem, je-li to možné a nezhorší-li se tím podstata věci nebo neztíží-li se tím nepřiměřeně její 
užívání. 
 
OMP má zato, že by bylo vhodné deklarovat, zda bude město při skončení nájmu trvat na odevzdání 
věci v takovém stavu, v jakém byla v době, kdy ji nájemce převzal, a bude tak nutit nájemce, aby 
z věci oddělil vše, co do ní vložil nebo vnesl vlastním nákladem, nebo bude souhlasit s ponecháním 
věci ve stavu, v jakém se bude nacházet ke dni 30. 9. 2014 a pak formou např. „dohody o narovnání“ 
vyřeší sporné záležitosti - vyspecifikuje se, co k věci „přirostlo“, jak bude finanční kompenzace za 
technické zhodnocení vysoká,… 
 
V prvním návrhu (20. 8. 2013) na vypořádání investic, který KABELOVÁ TELEVIZE CZ s.r.o. zaslala 
městu, zněl požadavek na částku 5.274.462 Kč bez DPH. Současně nájemce městu oznámil, že za 
dosavadní dobu trvání nájmu vynaložil za provozní prostředky na materiál pro běžné opravy, dílčí 
modernizace aktivních a pasivních technologických částí sítě i nákup datových technologií částku ve 
výši 4.820.624,- Kč bez DPH. Tyto finanční prostředky ale nemají být při ukončení nájmu předmětem 
vyrovnání a nejsou v přípisu nijak detailně rozvedeny. 
 
V zatím posledním návrhu na vypořádání investic ze dne 16. 12. 2013 požaduje KABELOVÁ 
TELEVIZE CZ s.r.o. částku ve výši 3.620.250,- Kč včetně DPH. Jde o zůstatkovou hodnotu investic 
ke dni 31. 3. 2014. 
 
Odbor investiční ve spolupráci s informatikem po prostudování návrhu odkoupených investic, 
navrhuje, aby zůstatková cena investic ke dni 31. 3. 2014 byla snížena na částku 2 961.820 Kč 
vč. DPH.  V diskusi o výši této ceny je potřeba zohlednit i fakt, že KABELOVÁ TELEVIZE CZ provedla 
bezplatně v tomto roce ve spolupráci s externím pracovníkem (pan Kříž) a zástupcem OI (pí 
Montágová) pasport TKR formou podkladu pro technickou mapu města a zároveň „inventarizaci“. Nyní 
probíhá zpracování konečné podoby pasportu, který má být po celou dobu trvání nájmu aktualizován. 
 
Níže je uveden rozbor navrhovaných investic vč. zůstatkových cen navržených KABELOVOU 
TELEVIZÍ CZ. K nahlédnutí u Ing. Honců je dispozici původní návrh na odkoupení investic s uvedením 
pořizovací ceny, odborné posouzení výše investic firmou itself s.r.o. a doplněk KABELOVÉ TELEVIZE 
CZ s.r.o. k posouzení ceny. 
 
V případě navrhovaných investic se jedná ve dvou případech o novou investici v ostatních případech 
o modernizaci za účelem zkvalitnění služeb, nejedná se tedy o udržení v provozuschopném stavu. 
Bez modernizace sítě by nebyla TKR schopna při vývoji technologií konkurenceschopnosti, z tohoto 
důvodu navrhujeme, aby tyto investice byly nedílnou součástí TKR. 
 
Popis investic s komentářem: 

1. 2007-2013 - rozšíření technologie hlavní stanice, 2007 - rozšíření nabídky instalace přijímačů 

programů Galaxie sport, TV Noe, změna zdroje příjmu stávajících programů ČT1 a Nova na 

DVB-T, 2009 - úprava stanice pro digitál z důvodů napojení na optickou trasu realizovanou 

z napojení ČD telematika, osazení zařízení Arris D5 DMTS, rozšíření přijímačů, 2011 - úpravy 
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pro příjem Nova Cinema za satelitu a jeho distribuci v analogovém formátu, 2012 - osazení 

přijímače programu TV Fanda, osazení klimatizace, 2013 rozšíření o modul Chameleon 

Zůstatková cena 230.618 Kč vč. DPH. 

Komentář: 

Cena je běžná. Jedná se o modernizaci pro zlepšení zkvalitnění služeb 

a konkurenceschopnosti. 

Pozn. V této položce došlo k disproporci cen, kdy v dopisu ze dne 16. 12. 2013 byla uvedena 

částka za tuto investici ve výši 279.048,- Kč včetně DPH a v jiných podkladech, které KT CZ 

s.r.o. poskytla odboru investičnímu, byla částka ve výši 230.618,- včetně DPH. 

2. 2009 - napojení Hlavní přijímací stanice na optickou síť ČD TELEMATIKA, a.s., realizace 

trasy cca 1 km od objektu Nádraží ČD do hlavní přijímací stanice umístěné v ZŠ 

Jungmannova. 

Zůstatková cena 1.876.420,- Kč vč. DPH. OI navrhuje snížení na 1.266.420 Kč vč. DPH 

Komentář: 

Cena je navržena vysoká. V přepočtu nákladů na 1 běžný metr by měla vycházet na polovinu, 

navíc byla provedena za poplatek přípolož pro firmu KME, cenu však zvyšuje poplatek za 

zřízení trakčního převěsu přes železniční trať ve výši 478 tis. Kč. 

Jedná se o novou investici, trasa je zajímavá pro toho, kdo bude využívat pro poskytování 

služeb optickou síť ČD Telematika, v případě využití této trasy je však potřeba uzavřít 

smlouvu o napojení a provozování na optickou síť, doporučujeme odkup z důvodů nastavení 

rovných podmínek v případě budoucího prodeje TKR, navíc součástí této trasy je i odbočka 

a současné napojení Městské knihovny na síť Internet. Navrhujeme ale snížení ceny na 

1.266.420,- Kč, a to z důvodů, že v zůstatkové ceně byl zakalkulován i smluvní závazek k ČD 

Telematikou ve výši 610 tis. Kč za smlouvu na dobu určitou, která končí 31. 12. 2015. 

3. 2010 - rozšíření datové technologie v HS, pro zvýšení přenosové rychlosti pro poskytnutí 

internetu. 

Zůstatková cena 607.683 Kč vč. DPH 

Komentář: 

Cena je běžná, jedná se o modernizaci pro zlepšení zkvalitnění služeb internetu osazením 

zařízení CASA, doložena faktura od dodavatele.  

4. 2007 - realizace výstavby TKR pro řadovou zástavbu v lokalitě kolébka - kapacitně 

nachystáno 30 RD, ve skutečnosti napojeno 19 uživatelů. 

Zůstatková cena 213.328,- Kč vč. DPH 

Komentář: 

  Cena je reálná, jedná se o novou investici. 

 

5. 2012 - přestavba zastaralé části distribuční sítě z HS do lokality za Sv. Jánem, došlo 

k výměně trasových a koncových zesilovačů a odbočovačů, překonektorování distribučních 

kabelů, nastavení a měření sítě. 
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Zůstatková cena 643.771,- Kč vč. DPH 

Komentář: 

Cena za materiál je reálná, cena uvedena za montážní a projekční práce je vysoká, v doplňku 

byly doloženy faktury za realizované práce v hodnotě 787.740,- Kč vč. DPH, jedná se 

modernizaci. 

Po projednání s panem Wacníkem bylo dosaženo dohody, že z požadované ceny investic bude 
odečtena položka 610.000,- Kč za smlouvu s ČD Telematika. Finální požadovaná částka tedy činí 
po zaokrouhlení 3.000.000,- Kč včetně DPH.  
 
Dne 7. 4. 2014 doručila KABELOVÁ TELEVIZE CZ s.r.o. městu návrh na prodloužení nájemní 
smlouvy do 30. 9. 2016 za těchto podmínek: 

- KABELOVÁ TELEVIZE CZ s.r.o. po podpisu smlouvy na prodloužení pronájmu sítě TKR do 
září 2016 se zavazuje Městu Kuřim uhradit do 30 dnů od podpisu jednorázově formou 
předplaceného nájemného 4.000.000,- Kč. 

- KABELOVÁ TELEVIZE CZ s.r.o. po podpisu smlouvy na prodloužení pronájmu sítě TKR do 
září 2016 nebude požadovat žádné finanční vyrovnání za realizované investice ve výši 
3.620.250,- Kč 

- KABELOVÁ TELEVIZE CZ s.r.o. se zavazuje vést řádně po celou dobu prodlouženého nájmu 
TKR aktualizovanou dokumentaci stavu sítě, dle současných požadavků zástupců města 

- KABELOVÁ TELEVIZE CZ s.r.o. v případě prodloužení nájemní smlouvy se zavazuje 6 
měsíců před ukončením nájemní smlouvy, tj. od 1. 4. 2016, aktivně spolupracovat s novým 
vlastníkem sítě na předávání veškeré agendy související s provozem sítě 

- KABELOVÁ TELEVIZE CZ s.r.o. se zavazuje, že za případné investice do modernizace sítě, 
které by realizovala z důvodu provozních nebo komerčních v průběhu prodloužené nájemní 
smlouvy nebude požadovat žádnou náhradu. 

 
V době přípravy tohoto materiálu se o nabídce společnosti KABELOVÁ TELEVIZE CZ s.r.o. ještě 
jedná a prověřují se daňové záležitosti související zejména s daní z přidané hodnoty. Je možné, že 
společnost svou nabídku ještě z těchto důvodů modifikuje. 
 
OMP navrhuje následující možný postup: 
a) město bude trvat na prodeji televizních kabelových rozvodů. Bude tedy ponecháno v platnosti 
usnesení zastupitelstva č. 1213/2013 ze dne 10. 12. 2013 a dále bude rozhodnuto, jestli bude 
finančně kompenzováno technické zhodnocení sítě, nebo bude město trvat na uvedení předmětu 
nájmu do původního stavu.  
b) město bude chtít dále pokračovat v nájmu televizních kabelových rozvodů. Z tohoto důvodu bude 
nutné zrušit usnesení zastupitelstva č. 1213/2013. Celá věc se pak přesune do kompetence rady, 
která vyhlásí záměr na prodloužení nájemní smlouvy a vyspecifikuje tam podmínky, za nichž se tak 
stane. 
 
OMP na závěr ještě uvádí roční příjmy od roku 2008 za nájem televizních kabelových rozvodů Kuřim: 
a) 2008 - 1.769.000,- Kč 
b) 2009 - 1.894.000,- Kč  
c) 2010 - 1.908.000,- Kč 
d) 2011 - 1.908.000,- Kč 
e) 2012 - 1.934.000,- Kč 
f) 2013 -  1.927.000,- Kč 
 
Přílohy:  A - návrh na prodloužení nájmu KT CZ s r o 

B - TKR - smlouva KT CZ s r o  
 
Diskuse: 
A. Varmužka – dle návrhu daňového poradce bude lépe, když se město vypořádá odkupem za 
symbolickou cenu 10-20 tisíc Kč. Částka bude zdůvodnitelná, protože je zařízení opotřebované, dále 
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s ním budou spojené další náklady. Navíc by toto zařízení na trhu již neuspělo. Toto vše se vztahuje 
k pronájmu, v případě prodeje se musí zařízení odkoupit. 
D. Sukalovský – buď budeme trvat na původním usnesení a budeme pokračovat v přípravě prodeje, 
nebo bychom měli dále jednat s p. Wacníkem a vyhlásit záměr na 2 letý pronájem a to nejenom pro 
společnost Kabelová televize CZ, ale otevřený pro všechny zájemce. Potom se ale musí zrušit 
usnesení o prodeji a dále by vše řešila rada města. 
A. Varmužka – p. Wacník se nebrání ani pronájmu na delší dobu. Ale částku 2. mil. Kč garantuje 
pouze za tuto dobu a potom poplatek za zásuvku. 
I. Poledňák – znamená to, že pokud se rozhodneme pro nájem, potom se do výběrového řízení může 
přihlásit každý? Co potom s penězi, které po nás chce? 
A. Varmužka – jedná se o adresný pronájem. Nebude to klasické výběrové řízení. 
D. Sukalovský – vše bude uvedeno v podmínkách. 
I. Poledňák – je tam teoretická možnost, aby kabelové rozvody získal někdo jiný? Nejhorší variantou je 
pronájem na 2 roky. Nejcennější jsou zákazníci. Pokud si myslíme, že je 9 mil. Kč málo, potom 
žádejme 15 mil. Kč a uvidíme. Navrhuje jedinou změnu a to, že minimální cena bude 15 mil. Kč. 
Nabádá k opatrnosti. 
D. Sukalovský – vždycky je možnost, že přijde někdo a přetáhne předplatitele. Za 2 roky se to může 
stát daleko rychleji. Ale není to jednoduchá operace. Je nutné pro to vytvořit technické předpoklady, 
což může stát mnoho milionů korun. 
Z. Kříž – navazujeme na pracovní jednání členů zastupitelstva, které nebylo veřejné. Navrhoval 
pronájem na 5-10 let a to je doba, kdy vyděláme daleko více než 12 mil. Kč. Musíme se totiž vyrovnat 
s p. Wacníkem. Pod p. Wacníkem do dnešního dne kablovka funguje. Nyní je zmodernizovaná a není 
potřeba do ní velkých investic. 
M. Kotek – s pronájmem na 2 roky nesouhlasí. Myslí si, že p. Wacník nebude do kabelové sítě 
investovat. Je příznivcem dlouhodobějšího pronájmu, popřípadě prodeje za minimální cenu 15 mil. Kč. 
Pokud by se neprodalo, potom by se mohlo jednat o dlouhodobém pronájmu. 
D. Sukalovský – žádá předkladatele o případnou formulaci hlasovatelného návrhu usnesení. 
R. Hanák – ptá se, zda pronájem 5-10 let respektuje p. Wacník? 
D. Sukalovský – pro něj by se jednalo o nejlepší variantu. Ale prodej jako variantu také akceptuje. 
J. Herman – návrh I. Poledňáka zní logicky, ale i negativně. Pokud prodáme za 15 mil. Kč je reálná 
možnost, že bude zvednut poplatek za připojení. 
D. Sukalovský – není to monopol. Jsou zde alespoň 2 společnosti, které připojení nabízí plus další, 
kteří zde nevlastní sítě. 
M. Kotek – nebojí se prodeje z pohledu toho, že poskytovatelů a možností je mnoho. 
I. Poledňák – navrhuje změnu usnesení: „ZM schvaluje změnu usnesení č. 1213/13 ze dne 10. 12. 
2013 - minimální prodejní cena se stanoví na 15 mil. Kč“. 
A. Varmužka – je důležité jednat o ceně vč. DPH nebo bez DPH. V tomto případě by se mohlo jednat 
o částku kolem 3 mil. Kč. 
I. Poledňák – cena může být bez DPH. Nyní dává protinávrh k usnesení o zrušení usnesení 
č. 1213/2013 a hlasovat o něm nejdříve. 
P. Kavka – částka 15 mil. mu přijde riziková. Nemusí se nikdo přihlásit a smlouva na pronájem končí 
30. 9. 2014. Potom může dojít k vypnutí vysílání. 
V. Zejda – shodli jsme se na částce 3 mil. Kč za vyrovnání? Mělo by se to schválit. 
D. Sukalovský – teprve až se bude schvalovat výběrové řízení. Bude zapracováno v návrhu na znění 
výběrového řízení a bude se schvalovat v červnu 2014. 
D. Sukalovský – navrhuje hlasovat o protinávrhu I. Poledňáka. 
 
Přijaté usnesení: 1052/2014 - ZM schvaluje změnu usnesení č. 1213/13 ze dne 10. 12. 2013 ve 

věci prodeje televizních kabelových rozvodů Kuřim - minimální prodejní cena se 
stanovuje na 15 mil. Kč bez DPH. 

Hlasováno 
Pro: 10  Proti: 0  Zdrželo se: 4  Nehlasovalo: 3 
 
Návrh usnesení: ZM ruší usnesení č. 1213/13 ze dne 10. 12. 2013 ve věci prodeje televizních 

kabelových rozvodů Kuřim. 

O tomto usnesení nebylo hlasováno. 
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21/1. TKR Kuřim – odložení prodeje, změna pronajaté věci 
 
Návrh usnesení: ZM ukládá starostovi města jednat o výši finanční kompenzace za technické 

zhodnocení televizních kabelových rozvodů Kuřim se společnosti KABELOVÁ 
TELEVIZE CZ s.r.o., se sídlem Ruská 8, Praha 10, IČ 48150029. 

O tomto usnesení nebylo hlasováno. 
 
 
 

21/2. TKR Kuřim – odložení prodeje, změna pronajaté věci 
 
Návrh usnesení: ZM ukládá starostovi města jednat se společnosti KABELOVÁ TELEVIZE CZ 

s.r.o., se sídlem Ruská 8, Praha 10, IČ 48150029 o uvedení televizních kabelových 
rozvodů Kuřim do původního stavu. 

O tomto usnesení nebylo hlasováno. 
 
 
 

12. „Kuřim – odkanalizování ulice Hybešova“ – souhlas s nepřijetím 
dotace 
 
Účel poskytnutí podpory: Dobudování kanalizace v obci Kuřim, kraj Jihomoravský 
Prioritní osy:  1 - Zlepšování vodohospodářské infrastruktury a snižování rizika 

povodní (FS) 
Registrační číslo projektu:  CZ.1.02/1.1.00/12.15614 
Akceptační číslo projektu: 12130791 
 
Na projekt „Kuřim - odkanalizování ulice Hybešova“ byla podána žádost o dotaci z Operačního 
programu Životní prostředí (dále OPŽP), prioritní osa 1 - Zlepšování vodohospodářské infrastruktury 
a snižování rizika povodí. Tato dotace ve výši 4.537.155 Kč z Evropské unie a 266.891 Kč ze Státního 
fondu životního prostředí (dále SFŽP) byla městu přislíbena. Podmínkou pro vydání Rozhodnutí 
o poskytnutí dotace a Smlouvy o poskytnutí dotace, na základě kterých bude dotace proplacena, je 
doložení smlouvy o dílo s vybraným zhotovitelem, a to do 12 měsíců od vydání Registračního listu, 
tedy do 22. 5. 2014. 
Do této doby musí být odevzdány veškeré další podklady požadované SFŽP k podpisu smlouvy 
o dotaci. Lhůtu k odevzdání podkladů lze teoreticky po schválení projektovým manažerem SFŽP 
prodloužit v případě závažných důvodů 2x pouze o 6 měsíců v celkovém součtu a to podle fáze 
realizace projektu.  
Programové období končí 31. 12. 2015. Do této doby musí být celý projekt zrealizován 
a profinancován. Poslední žádost o platbu lze podat max. do konce listopadu 2015. 
Z hlediska provozování vodohospodářské infrastruktury město nesplňuje podmínky požadované 
poskytovatelem dotace, které jsou obsaženy v dokumentu - Metodika pro žadatele. Pro vydání 
Rozhodnutí o poskytnutí dotace, musí žadatel doložit dokument prokazující ukončení „nájemní 
a provozní smlouvy“ se stávajícím provozovatelem ze dne 24. 4. 2002 ve znění dodatků (dále jen 
„smlouva“) a vyhlásit koncesní řízení na nového provozovatele vodohospodářské infrastruktury. Toto 
výběrové řízení je časově (cca 1,5 roku) a finančně velmi náročné (cca 1.000.000,- Kč). 
Stávající smlouvu není reálné v termínu požadovaném poskytovatelem dotace ukončit, neboť 
výpovědní lhůta činí dle smlouvy 5 let. Dle sdělení zástupců provozovatele nepřistoupí společnost na 
dohodu o ukončení smlouvy v kratší lhůtě. 
Dále bylo při jednáních se zástupci provozovatele o ukončení smlouvy dosaženo úspěchu ve zvýšení 
nájemného ze současných 6.600.000 Kč na 7.700.000 Kč. K jiné dohodě doposud nedošlo. 
Nově uzavřenou smlouvu by měl žadatel předložit SFŽP nejpozději do vydání kolaudačního souhlasu 
infrastruktury spolufinancované v rámci OPŽP, nebo do konce lhůty pro ukončení projektu formou 
Závěrečného vyhodnocení akce uvedené v Rozhodnutí o poskytnutí dotace podle toho, co nastane 
dříve. 



 
 

 

18 

 

Z výše uvedených důvodů a s ohledem na výši dotace, cca 20% z celkových předpokládaných 
nákladů, doporučujeme zastupitelstvu města Kuřimi dotaci na tuto akci odmítnout a projekt hradit 
výhradně z prostředků města. 
 
 
Z jednání se vzdálil v 18,48 hod. Mgr. Ing. D. Sukalovský. 
 
 
Diskuse: 
M. Kotek – kdy končí smlouva s Brněnskými vodárnami a kanalizacemi? Uvádí se, že akce bude 
financována z prostředků města a kdy se zahájí? 
O. Štarha – zahájí se příští rok. Smlouva je na dobu neurčitou a byla uzavřena 24. 4. 2002. Smlouvu 
jsme nevypověděli, protože by to bylo koncesní řízení, které je zdlouhavé a finančně náročné. 
P. Němec – je rád, že se zvýšila cena. Je na ul. Hybešova kanalizace? 
O. Štarha – v ul. Hybešova je kanalizace jednotná, která nesplňuje kritéria. Je to původní stoka 
z dráhy, obyvatelé této ulice se postupně napojovali a tím pádem jdou všechny splašky do Kuřimky. 
V. Zejda – smlouva je stará 12 let. Svědčí to o nečinnosti radnice. 
I. Peřina – jsou známy sankce, když nebude funkční? 
O. Štarha – v okamžiku kontroly už bychom sankce v milionech korun obdrželi. 
J. Herman – na kolik korun přišla město příprava podkladů dotace? Tzn. posudky a příprava žádosti, 
určitě se tím nezabývali úředníci MěÚ Kuřim. 
O. Štarha – myslí si, že v desítkách tisíc korun. 
I. Poledňák – podporuje návrh. Jedná se o krkolomnou lhůtu, která je těžko splnitelná. Je rozumné 
dotaci pustit, protože riziko je daleko větší. 
V. Zejda – někdy je lepší stavět bez dotací. 
O. Štarha – vypadá to, že náklady na žádost o dotaci jsou zmařenou investicí, že jsme získali pouze 
20 % částky, ale kdybychom to neudělali, potom by bylo daleko nákladnější. 
M. Macková – ptá se, zda nebylo dopředu známo, že to bude pouze 20 %? Projekt nesplňoval 
parametry? 
O. Štarha – nikdy netušíme, kolik nám bude přiznáno. Původní stoka je naprosto nevyhovující. Jedná 
se o železobetonové trouby a musíme vybudovat splaškovou i dešťovou kanalizaci. Dotace byla 
vypsána pouze na splaškovou kanalizaci. 
 
 
Na jednání se v 18,55 hod. vrátil D. Sukalovský. 
 
 
D. Sukalovský – vysoké náklad by byly i na úpravy komunikace v této ulici apod. 
M. Macková – navrhuje změnu formulace usnesení „souhlasí s odmítnutím“. 
 
Přijaté usnesení: 1053/2014 - ZM souhlasí s odmítnutím dotace na akci „Kuřim - odkanalizování 

ulice Hybešova“ (registrační číslo projektu: CZ.1.02/1.1.00/12.15614) z prostředků 
Operačního programu životního prostředí, ve výši 4.537.155 Kč z Evropské unie 
a 266.891 Kč ze Státního fondu životního prostředí. 

Hlasováno 
Pro: 15  Proti: 0  Zdrželo se: 0  Nehlasovalo: 2 
 
 
 

13. Změna žadatele dotace z Programu finanční podpory kulturní 
a spolkové činnosti města Kuřimi pro rok 2014 
 
Dne 12. 11. 2013 podala organizace Dům dětí a mládeže, Kuřim, okres Brno-venkov, IČ 44946881, 
žádost o dotaci z Programu finanční podpory kulturní a spolkové činnosti města Kuřimi pro rok 2014 
(dále jen PFP), kterou žádala o dotaci ve výši 18.750 Kč na akci „Pohádková cesta“. 
Touto žádostí se zabýval Výbor pro kulturu a spolkový život ZM Kuřimi na svém jednání dne 27. 11. 
2013 a doporučil Zastupitelstvu města Kuřimi schválit žadateli dotaci ve výši 18.000 Kč. 
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Zastupitelstvo města na svém zasedání dne 10. 12. 2013 tuto žádost podpořilo a schválilo: 
 
1216/2013 
ZM schvaluje uzavření smluv o poskytnutí dotací z Programu finanční podpory kulturní a spolkové 
činnosti města Kuřimi v rámci výzvy roku 2014 v bodech a částkách podle přílohy se změnou. 
 
Vyvstal bohužel problém s vyúčtováním dotace, kdy organizace Dům dětí a mládeže, Kuřim, okres 
Brno-venkov, IČ 44946881, nemůže uzavřít smlouvu. Organizace je zřizována krajem a dle Vyhlášky 
250/2000 o rozpočtových pravidlech, nemá povoleno nakupovat odměny. 
Smlouva schválená usnesením č. 1216/2013 ze dne 10. 12. 2013 tedy nemůže být uzavřena. 
 
Žádáme tedy Zastupitelstvo města Kuřimi o změnu žadatele dotace ze subjektu Dům dětí a mládeže, 
Kuřim, okres Brno-venkov, IČ 44946881, na subjekt Základní škola, Kuřim, Jungmannova 813, okres 
Brno-venkov, příspěvková organizace, IČ 70988285, který s tím souhlasí. Účel dotace a výše 
poskytnutého příspěvku bude stejná. 
 
Přílohy: A - DDM žádost o dotaci 

B - ZŠ Jungmannova žádost PFP 2014 
 
 
Z jednání se vzdálil v 19 hod. D. Holman a O. Štarha. 
 
 
Diskuse: 
Z. Kříž – finanční výbor doporučuje předložené usnesení schválit. 
M. Kotek – spíše by měla být změna žadatele schválena. 
A. Varmužka – je zde uvedeno z důvodu možné záměny. 
M. Macková – také se přiklání spíše k formulaci „schvaluje změnu žadatele“. 
 
Přijaté usnesení: 1054/2014 - ZM schvaluje změnu žadatele dotace dle zápisu a schvaluje 

uzavření smlouvy o poskytnutí dotace z Programu finanční podpory kulturní 
a spolkové činnosti města Kuřimi v rámci výzvy roku 2014 v bodě a částce dle 
zápisu. 

Hlasováno 
Pro: 13  Proti: 0  Zdrželo se: 0  Nehlasovalo: 4 
 
 
 

14. Ing. Bronislav a Richard Horákovi – pozemek u přechodu pro 
chodce 
 
V souvislosti se stavbou „Přechod pro chodce na ul. Legionářské u DDM v Kuřimi“ schválilo ZM dne 
2. 2. 2012 usnesení č. 1035/2012: 
1035/2012 
ZM schvaluje úplatné nabytí části pozemku p. č. 320/15, k. ú. Kuřim, o výměře cca 47 m

2
 a části 

pozemku p. č. 1246/1, k. ú. Kuřim, o výměře cca 24 m
2
 od spoluvlastníků Ing. Bronislava Horáka, 

bytem xxxxxxxxxxxx Kuřim, a Richarda Horáka, bytem xxxxxxxxxxx, Kuřim, do vlastnictví města 
Kuřimi za cenu 175,- Kč/m

2
 v souladu se smlouvou o budoucí kupní smlouvě. Veškeré náklady 

spojené s převodem pozemků ponese Město Kuřim. 
 
Původně sjednaný předmět prodeje se díky realizaci stavby změnil - vizte příloha A - situace a př. B - 
GP č. 2972-42/2013. Změna spočívala v posunu (zkrácení) obytné zóny z důvodu, že přechod pro 
chodce nesmí být zaústěn do obytné zóny. 
 
Nákup pozemků včetně nákladů bude hrazen z ORGu 9010 000 000 - pozemky. 
 
Přílohy:  A - situace 
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B1 – geometrický plán 
B2 – geometrický plán 
C - smlouva 

 
 
Na jednání se vrátil v 19,03 hod. O. Štarha. 
 
 
Diskuse: 
J. Herman – navrhuje cenu 189 Kč/m2 podle nových podmínek. 
D. Sukalovský – souhlasí s cenou podle nových pravidel. 
 
Přijaté usnesení: 1055/2014 - ZM schvaluje úplatné nabytí části pozemku parc. č. 1246/1 v k. ú. 

Kuřim, GP č. 2972-42/2013 nově označený jako parc. č. 1246/14 o výměře 40 m
2
 

od spoluvlastníků Ing. Bronislava Horáka, bytem xxxxxxxxxxxxxxxxx Kuřim, 
a Richarda Horáka, bytem xxxxxxxxxxxxxx Kuřim, do vlastnictví města Kuřimi za 
cenu 189,- Kč/m

2
. Veškeré náklady spojené s převodem pozemku včetně daně 

z nabytí nemovitosti ponese Město Kuřim. 
Hlasováno 
Pro: 14  Proti: 0  Zdrželo se: 0  Nehlasovalo: 3 
 
 
 

15. Informace - Výsledky zápisu do MŠ Kuřim a Konkursní řízení na 
obsazení pracovního místa ředitele/ředitelky Mateřské školy Kuřim 

 
 
Výsledky zápisu do mateřské školy a základních škol zřizovaných Městem Kuřimí. 

 
Dle školského zákona musí zápis žáků k povinné školní docházce každý rok proběhnout v době od 
15. 1. do 15. 2. 
Zápis do kuřimských základních škol proběhl v termínech 15. 1. 2014 a 16. 1. 2014. 
 
Základní škola, Kuřim, Jungmannova 813, okres Brno - venkov, příspěvková organizace: 

- zapsáno celkem 82 žáků,  
- z toho u 11 žáků požadují zákonní zástupci odklad povinné školní docházky (požadovaná 

doporučení k odkladu z PPP a od dětského lékaře musí zákonní zástupci odevzdat základní 
škole do 31. 5. 2014), 

- přijato celkem 71 žáků 
- předpokládaný počet 1. ročníků 3. 

 
Základní škola Kuřim, Tyršova 1255, okres Brno - venkov, příspěvková organizace: 

- zapsáno celkem 107 žáků, 
- z toho u 12 žáků požadují zákonní zástupci odklad povinné školní docházky (požadovaná 

doporučení k odkladu z PPP a od dětského lékaře musí zákonní zástupci odevzdat základní 
škole do 31. 5. 2014), 

- přijato celkem 94 žáků, 
- předpokládaný počet 1. ročníků 4. 

 
Termín zápisu do mateřské školy stanovuje ředitelka školy se souhlasem zřizovatele. Kritéria přijímání 
k předškolnímu vzdělávání je v kompetenci ředitelky školy. Zápis do kuřimské mateřské školy proběhl 
5. 3. 2014. 
 
Mateřská škola Kuřim, Zborovská 887, okres Brno - venkov, příspěvková organizace: 

- zapsáno celkem 198 dětí, 
- přijato celkem 135 dětí, 
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- nebylo přijato 63 dětí. 
Do mateřské školy jsou přijímány tříleté děti a jedním z kritérií je datum narození. Poslední přijaté dítě, 
které je na 135 místě, je narozeno v červnu 2011. 
 
V letošním roce byly, dle „Smlouvy o spolupráci“ přijaty některé kuřimské děti i do Mateřské školy 
Česká, okres Brno - venkov, příspěvkové organizace. Dle sdělení ředitelky mateřské školy v České 
bylo z Kuřimi zapsáno celkem 39 dětí, volných míst je 18, pravděpodobně bude přijato 12 dětí z České 
a 6 dětí z Kuřimi. I zde je jedním z kritérií datum narození dítěte. 
 
 
Konkursní řízení na obsazení pracovního místa ředitele/ředitelky Mateřské školy Kuřim, 
Zborovská 887, okres Brno - venkov, příspěvkové organizace. 

 
Dne 3. 4. 2014 proběhlo první jednání konkursní komise v konkursním řízení na obsazení pracovního 
místa ředitelky mateřské školy. Přihlášky podaly dvě uchazečky. Konkursní komise posoudila úplnost 
zaslaných materiálů, které byly požadovány a dohodla se, na termínu druhého jednání. Druhé jednání, 
pohovor s uchazečkami, proběhne 5. 5. 2014. Poté doporučí konkursní komise radě města, dle 
stanoveného pořadí, uchazečku, která vyhověla a rada města jmenuje ředitelku již na dobu určitou 6ti 
let. 
 
 
Diskuse: 
M. Kotek – poptávka neklesá, proto by bylo vhodné vybudovat 1 třídu na ul. Zborovské. Zájemci 
o umístění jsou a navíc smlouvu vypověděla obec Česká. Také budou potřeba prostory pro žáky 
základních škol. Myslí si, že by měl být projekt zaktualizován. 
D. Sukalovský – letošní zápis dětí do Mateřské školy v České proběhl podle smlouvy a kuřimské děti 
byly zvýhodněny. Výsledky zatím nezná. Zůstává záhadou, proč došlo k výpovědi smlouvy. Dle 
původního rozpočtového určení daní (dále jen RUD) dostávaly příspěvky obce, kde měly děti trvalý 
pobyt, a proto jsme obci Česká poskytovali příspěvek a dále i finanční dar pro prostory školky. 
Změnou RUD šly peníze přímo tam, kde děti navštěvují školku, navíc to mělo být více peněz než 
v minulosti. Ještě jsme nabízeli obci Česká částku 60.000 Kč na opravu plotu kolem mateřské školy. 
Výpovědní důvody tedy nezná, budou se jimi zabývat v červenci 2014 na jednání Zastupitelstva obce 
Česká. 
P. Němec – doporučuje jednat s obcí Česká a nechat si šanci, aby mohly být kuřimské děti v této 
mateřské škole přijímány. V Kuřimi proběhlo konkurzní řízení na ředitele/ ředitelku MŠ v Kuřimi. Ptá 
se, kdo byli uchazeči? 
J. F. Koláček – byla to současná ředitelka paní Slámová a paní Urbánková. 
D. Sukalovský – paní Urbánková pracuje v Olomouci a dříve působila v Mor. Knínicích. 
 
 
Na jednání se vrátil v 19,15 hod. D. Holman. 
 
 
P. Němec – teprve v září se ukáže, kolik dětí bude do mateřských škol opravdu přijato. Ptá se, jaké 
jsou možnosti vrácení prostor mateřské školy na ZŠ Tyršova k 1. 9. 2015? Pokles je o 60 narozených 
dětí. 
J. F. Koláček – pan ředitel S. Plchot potřebuje uvolnit jednu třídu od 1. 9. 2015. Krizovým rokem bude 
2016-2017. 
O. Štarha – nechal si zpracovat strom života. 
M. Kalinová – krizová situace již na základní škole Jungmannova nastala. Od září 2014 budou 
umístěny tři 1. třídy do prostor po bývalé mateřské škole, které nyní slouží jako družina. Tyto prostory 
byly pro mateřskou školu nevyhovující a stále jsou v hrozném stavu. Škola nemá k dispozici odborné 
učebny, situace je havarijní. Pokud by město získalo od JMK budovu „Služba škole“, potom by se 
mohla situaci zklidnit. 
D. Sukalovský – rozhodně není možné mluvit o krizové situaci a havarijním stavu. To neodpovídá 
skutečnosti a jsou to předvolební proslovy. Tato situace je známá a řešení se dlouhodobě chystá. 
Požadavkem JMK je směna s doplatkem v náš neprospěch. Stále se vyjednává cena. 
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P. Němec – žádá stav jednání předložit na dalším jednání zastupitelstva. 
D. Sukalovský – bude předložen k hlasování. 
M. Kotek – strom života je pouze jedním ze vstupů poptávky. Každý rok se nám asi 90 dětí do školek 
neumístí. Sama se situace nevyřeší. Žádá, aby se konalo, tato investice se neztratí, potřeba míst bude 
stále. 
D. Sukalovský – naprostá většina tříletých dětí bude přijata. Zmíněný výsledek 90 nepřijatých dětí je 
včetně dětí, které nejsou tříleté, což je zavádějící. 
P. Němec – vede si dlouhodobou statistiku a opravdu se počet změní. 
 
 
Starosta vyhlásil v 19,32 hod. přestávku na 15 minut. 
 
 
O. Štarha – strom života se aktualizuje každé 2 roky a s údaji se pracuje. Místa v mateřských školách 
se vytváří, jen pokud jsou potřeba. Například vytvořením tříd v základních školách, potom se včas 
vrátí zpět základním školám. Na příštím jednání zastupitelstva města seznámí s možnostmi a krizí 
a třeba i s výsledky jednání o zakoupení objektu „Služba škole“. 
D. Holman – situace z pohledu vyučujících na základní škole Jungmannova asi není úplně mimo. 
Máme 2 základní školy a existuje tzv. spádová vyhláška, podle které se mohou děti hlásit na základní 
školu. Možná je větší zájem o školu Jungmannova, ale podle přihlášených dětí je zájem i o základní 
školu Tyršova. ZŠ Tyršova má odborné učebny, druhá škola nikoliv. Bylo by lépe uložit starostovi 
požádat Zastupitelstvo JMK o dlouhodobou výpůjčku bývalého objektu „Služba škole“ pro potřeby 
vybudování dalších tříd pro ZŠ Jungmannova. 
M. Kotek – je zde problém se školní družinou. 
J. F. Koláček – neví o žádném problému. S umístěním dětí v družině nejsou problémy. 
O. Štarha – reaguje na návrh usnesení p. Holmana a varuje před přijetím tohoto usnesení. Tento 
objekt nevyhovuje školní výchově, a pokud ho budeme chtít využívat, musíme jej přebudovat 
a v případě výpůjčky budeme investovat do cizího majetku. Pokud chceme objekt získat, potom jedině 
koupí a investovat do svého. 
D. Holman – v dané chvíli by to bylo levnější a jistě i rychlejší řešení. Z jejich strany jsou dané 
podmínky a bylo by potřeba o nich jednat. Jinak nestihneme jakékoliv úpravy včas. 
O. Štarha – mělo by zde vzniknout 5-6 tříd. Nyní jsou prostory vybydlené, vždy sloužily jako 
skladovací prostory. Investice budu řádově v desítkách milionů Kč. Za nákup požadují 4,5 mil. Kč 
a pořád je to v závislosti na investicích. 
V. Zejda – zápůjčka není nejvhodnějším řešením. Zase něco řešíme na poslední chvíli, již měl být 
předložen návrh na odkup. Investiční akce jsou stanoveny bez priorit. Navrhuje hlasovat o koupi 
objektu. 
D. Holman – když se neschválí dlouhodobá výpůjčka, může zastupitelstvo vyjádřit svou vůli o koupi 
objektu. 
D. Sukalovský – celá věc se dlouhodobě připravovala pro školní rok 2014-2015. 
Z. Kříž – na koupi musí být dvě strany. Částka pro odkup nebyla schválena. 
D. Holman – udělejme jasný krok, kudy se má jednání vedení města ubírat. 
O. Štarha – předkládá protinávrh: „ZM ukládá starostovi města bezodkladně jednat s vedením JMK 
o koupi bývalého objektu Služba škole pro potřeby ZŠ Jungmannova. 
D. Sukalovský – usnesení není potřeba. 
D. Holman – dle informací nabídl hejtman M. Hašek dlouhodobou výpůjčku tohoto objektu, tak o něm 
hlasujme. Pokud nebude schváleno, potom veďme jednání o prodeji. 
D. Sukalovský – nejdříve o tomto můžeme jednat na červnovém jednání zastupitelstva. Zatím jedná 
o prodeji. 
O. Štarha – pokud D. Holman stáhne svůj návrh usnesení, potom stáhne také svůj protinávrh. 
P. Němec – žádá, aby bylo na jednání zastupitelstva předloženo to, co bylo vyjednáno na JMK. 
Budeme o tomto hlasovat na dalším jednání zastupitelstva. Nyní nebude hlasovat o 4 mil. Kč na koupi 
objektu. 
O. Štarha – nejkritičtější bude příští rok. Pro zamezení kolapsu musíme zajistit objekt „Služba škole“ 
pro školní rok 2015-2016. Proces vyjednávání a realizace bude složitý. K tomu bude potřeba desítky 
milionů Kč na tuto akci. 
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D. Holman – stahuje svůj návrh usnesení. Pouze si chce vyjasnit, co je reálné. Příští školní rok bude 
stejný jako letošní. Odejdou 2 třídy devátých tříd. 
O. Štarha – odejde míň dětí, než přijde. Jsou tam velké rozdíly. 
J. Herman – v minulém roce bylo zřízeno kolik 1. tříd? 
M. Kalinová – v loni dvě 1. třídy, předloni to byly tři 1. třídy. 
J. Herman – situace by měla být stejná, jako předloni. 
D. Sukalovský – vše je v kompetenci ředitele školy. Musíme posuzovat obě základní školy jako celek. 
Není možné jednu základní školu stále rozšiřovat a do druhé nepřijímat prvňáky. Spádovost existuje, 
musíme se podle ní řídit. 
O. Štarha – vzhledem k tomu, že je možnost rozšířit díky objektu Služba škole základní školu 
Jungmannova, bude muset dojít k citlivé regulaci dalších přijímaných dětí do prvních tříd jednotlivých 
základních škol. 
 
 
 

16. Informace - Výpověď smlouvy o spolupráci mezi Městem Kuřimí, 
Obcí Česká a Mateřskou školou Česká, okres Brno – venkov, 
příspěvkovou organizací 
 
Dne 16. 10. 2012 byla ZM č. 09/2012, usnesením č. 1183/2012, schválena „Smlouva o spolupráci 
č. 2012/D/0051“ (viz příloha č. 1) mezi městem Kuřimí, obcí Česká a Mateřskou školou Česká, okres 
Brno - venkov, příspěvkovou organizací. Smlouva upravovala vzájemné vztahy ve věcech docházky 
dětí s trvalým pobytem ve městě Kuřimi do mateřské školy zřizované obcí Česká. 
Smluvní strany se dohodly, že obec Česká a mateřská škola v České, se zavazují, že umožní 
v případě volné kapacity v mateřské škole umístění dětí s trvalým pobytem v Kuřimi. Město Kuřim se 
zavázalo, že po celou dobu, kdy bude k docházce do mateřské školy zřizované obcí Česká zapsáno 
dítě s trvalým pobytem v Kuřimi, se bude spolupodílet formou finančního daru na provozních 
nákladech budovy mateřské školy. Výše finančního daru měla být vypočítána dle schváleného vzorce: 
 
Výše finančního daru = (skutečné provozní náklady budovy - úplata za předškolní vzdělávání - 
případné dotace či příspěvky z veřejných prostředků) * (počet zapsaných a docházejících 
kuřimských dětí / počtem dětí celkem). 
 
Dle odsouhlaseného vzorce požadovala v listopadu 2013 Česká finanční dar ve výši 126.761 Kč (vizte 
příloha č. 2). 
 
Od 1. 1. 2013 došlo novelou zákona č. 243/2000 Sb., o rozpočtovém určení daní, k úpravě daňových 
příjmů do rozpočtu obcí. Dřívější příspěvek na úhradu neinvestičních výdajů na předškoláky a žáky 
základní školy se stal součástí RUD, a to bez ohledu na trvalé bydliště. Tím smluvně dohodnuté 
podmínky příspěvku na děti z Kuřimi docházející do mateřské školy v České pozbyly účinnosti 
a nemohla být vypočítána skutečná výše finančního daru. 
Dle výše uvedeného zákona bude součástí sdílených daní příspěvek na děti a žáky ve výši 7 500,- 
Kč/dítě, žáka. Na 20 kuřimských dětí, které v roce 2013 docházely do mateřské školy v České, obdrží 
obec Česká 150.000 Kč. Částku obec Česká obdrží v roce 2015. 
 
Toto bylo sděleno starostce obce Česká na osobním jednání dne 17. 2. 2014. Jedním z návrhů řešení 
nastalé situace bylo ukončit smlouvu dohodou a poskytnout mateřské škole finanční dar. 
 
Dne 13. 03. 2014 obdrželo Město Kuřim od Obce Česká výpověď „Smlouvy o spolupráci“ schválenou 
ZO Česká a následně 19. 03. 2014 písemně vypověděla smlouvu i mateřská škola (viz přílohy č. 3 
a 4). 
Jelikož dva ze smluvních partnerů smlouvu vypověděli, „Smlouva o spolupráci“ končí. 
 
Nechávám na rozhodnutí ZM, jestli za rok 2013, kdy do mateřské školy chodilo od 1. 1. 2013 do 31. 8. 
2013 20 kuřimských dětí a od 01. 09. 2013 dosud 16 kuřimských dětí, poskytne mateřské škole 
finanční dar. 
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Přílohy: A - smlouva o spolupráci 

B - přehled nákladů MŠ Česká 
C - výpověď smlouvy OÚ Česká MŠ Česká 

 
Diskuse: 
P. Němec – byl by nerad, kdybychom se s obcí Česká rozešli ve zlém. Vyhověli nám v přijímání dětí 
z našeho města a pořád školku navštěvují kuřimské děti. Žádá, aby byla na jednání dne 15. 6. 2014 
podána informace, jak to dopadlo s vyjednáváním s obcí Česká a MŠ Česká. Bylo by vhodné 
například poskytnout MŠ Česká dar, i když RUD něco zahrnuje. 
D. Sukalovský – nahlas přečetl zápis z jednání zastupitelstva obce Česká. 
J. F. Koláček – povedeme další jednání. 
J. Herman – aby kuřimské děti chodily do MŠ Česká, požadovala obec Česká. Nyní není jasný důvod 
výpovědi, ale asi již nechtějí starou školku provozovat a pro děti z jejich obce bude stačit kapacita 
školky nové. 
D. Sukalovský – pro školní rok 2014/2015 naplní starou i novou školku. 
D. Holman – tabulka 16B uvádí celkem 19 dětí. Čísla nesedí. Na základě smlouvy by stejně nedostali 
žádné peníze. Díky stávajícímu RUD dostávají více peněz než před změnou. 
D. Sukalovský – smlouva nebyla bez důvodu. Upřednostňuje děti z Kuřimi. 
O. Štarha – seznam tabulky 16B není aktuální. 
L. Ambrož – smlouva platí pro rok 2014-2015, proto vypověděli smlouvu. 
R. Hanák – předjímáme důvody obce Česká. 
I. Peřina – peníze na opravu MŠ v České jsme poskytli, peníze z RUD za děti dostávají. Dlužíme obci 
Česká něco? 
D. Sukalovský – ne. 
A. Varmužka – nedorozumění vzniklo v momentě, když obec Česká žádala finanční dar ve výši 
126.761 Kč. 
D. Holman – město Kuřim mohlo nabídnout půjčku, než obci Česká doběhnou peníze ze státního 
příspěvku. 
 
 
 

17. Zápis finanční výbor 
 
ZM je předkládán zápis z finančního výboru konaného dne 24. 4. 2014. 
 
Přílohy: A - zápis z jednání 
 
Přijaté usnesení: 1056/2014 - ZM bere na vědomí zápis z finančního výboru konaného dne 24. 4. 

2014. 
Hlasováno 
Pro: 15  Proti: 0  Zdrželo se: 0  Nehlasovalo: 2 
 
 

18. Žádost o finanční příspěvek - TJ Sokol Kuřim 
 
Dne 14. 4. 2014 byla doručena žádost od jednatele TJ Sokol Kuřim Ing. Františka Merty o poskytnutí 
trvalého finančního příspěvku pro uvedenou organizaci. 
Svou žádost zdůvodňuje tím, že jednota přišla změnou přerozdělování peněz z tzv. „hazardu“ o svůj 
pravidelný příspěvek a díky další změně zákona, kdy došlo k přeměně neziskových organizací na 
spolky, přineslo větší náklady na vedení účetnictví, na pojištění, školení instruktorů a trenérů 
a spoustu dalších činností zajišťovanými dříve župami. 
Pernštejnská župa přidělovala jednotě Sokol Kuřim částku ve výši cca 138.000 Kč. TJ Sokol Kuřim 
tedy žádá o pravidelný finanční příspěvek v této výši. 
 
Žádost byla rozeslána zastupitelům města Kuřimi k návrhům řešení. 
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Přílohy:  A - žádost TJ Sokol Kuřim 
 
Diskuse: 
D. Holman – náklady přechodu na o.p.s. jsou zvládnutelné. Pravidla se snažíme dodržovat. Další kolo 
výzvy pro žádosti o dotaci na provoz organizací proběhne v říjnu tohoto roku. Pro mimořádné akce 
bude vyhlášena výzva teď v květnu 2014. 
I. Peřina – žádá zachovat stejné podmínky pro všechny subjekty. I organizace TJ Sokol by měla 
požádat tímto způsobem. Pro investiční potřeby by mohl vzniknout fond, kde by se jednotlivé případy 
posuzovaly a řešily. 
R. Hanák – kdyby město dostalo 8 mil. Kč a mohlo to rozdělit do sportu, bylo by to úžasné. MSMT 
vypisuje určité dotační tituly a to na údržbu majetku a na činnost samotných organizací. Ministerstvo 
školství vypíše dotační titul a přihlásí se k němu celorepublikový svaz a tento potom peníze 
přerozděluje svým organizacím. Toto nemůže suplovat město. 
V. Zejda – líbí se mu fond, nelíbí se mu, že si musí každý žádat. Bylo by lépe, kdyby to bylo 
systémově rozdělováno. 
D. Holman – systém existuje. Peníze z hazardu jsou součástí rozpočtu. Sportovní oddíly, organizace 
i jednotlivce podporujeme. Chybí pouze fond na investiční dotace a schází k němu pravidla. Zkusí do 
konce volebního období nějaká sestavit. 
M. Macková – mohou se hlásit do nového dotačního programu. Český olympijský výbor (dále jen 
ČOV) vyjednal pro letošní rok 350-400 mil. Kč a na účtu ČOV je už 40 % těchto peněz. Budou 
podporovány všechny svazy včetně Sokola. Toto je dnešní informace, a je potřeba vyjednávat. Dne 
18. 4. 2014 byly programy odsouhlaseny a Sokol tam má 70 mil. Kč. Musíte žádat na Vaši strukturu. 
M. Kotek – přimlouvá se za investiční fond, ale i provozní fond. Ti co mají svůj majetek, jsou 
znevýhodněny, musí hradit náklady s tím spojené. Město poskytuje dotace na nájem, ale u těchto 
organizací je to bezpředmětné. 
O. Štarha – projednání této žádosti je nesystémové, ale Sokol o tyto peníze přišel. Navíc hospodaří se 
svým majetkem a peníze jim budou scházet. Navrhuje, aby Sokol pracoval s informacemi 
o možnostech získání dotací. Pověřme sportovní výbor, aby monitoroval požadavky a možnosti, 
a navrhl zastupitelstvu řešení. Nyní navrhuje usnesení: „ZM pověřuje Sportovní výbor ZM Kuřimi 
analýzou této vzniklé situace“. 
D. Holman – spíše vy bylo lépe zabývat se tím, kdo co potřebuje. To nejlépe definují do žádosti. 
V. Zejda – přimlouvá se za provozní fond. Zastupitelstvo by rozhodlo, kolik peněz věnuje sportovcům 
a na základě manuálu s bodovým systémem (body by se udělovaly podle toho, jaké soutěže se 
účastní, kolik mají mládežnických družstev, jaký mají majetek,…), by všechny oddíly věděly, kolik jim 
bude přiděleno Kč. 
R. Hanák – loni a předloni byl vypsán dotační titul na provozní údržbu majetku. 
I. Peřina – provozní fond by byl určen jen pro ty, kdo mají svůj majetek? 
V. Zejda – ne, pro všechny, kteří mají provozní náklady. 
D. Holman – za současných podmínek není ideálně řešen poměr rozdělování v závislosti na tom, že 
někdo má majetek, někdo je v nájmu apod. Snaží se získat informace pomocí formuláře žádosti. 
p. Merta – organizace TJ Sokol se mění na spolek. Starají se o budovu i o sportovce. Peníze jim 
chybí. Rostou náklady na všechno (revize, školení, pojištění,…). Žádosti na MŠMT předkládají, ale 
výsledek nebyl valný. 
D. Holman – spousta žadatelů je schopna vyplnit žádost o dotaci, navíc si přečíst Program finanční 
podpory. Je zpracována nějaká koncepce, lze požádat o cokoliv. 
Z. Kříž – kdy je další kolo? 
M. Macková – na provozní výdaje žádat nelze. 
V. Zejda – žádosti jsou nesystémové. 
D. Holman – prostor pro celou řadu výdajů tady je. 
J. Herman – žádost je předložena. Několikrát tady zaznělo, že je vyhlášena výzva na poskytnutí dotací 
z PFP a jednejme o tomto na dalším jednání zastupitelstva. Koncepce sportu je na delší jednání. 
Navrhuje nyní stáhnout materiál z jednání. 
D. Sukalovský – navrhuje hlasovat o navrženém usnesení. 
A. Varmužka – bylo by lépe formulovat usnesení jako uzavření smlouvy na poskytnutí finančního 
příspěvku. 
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Návrh usnesení: ZM schvaluje uzavření smlouvy na poskytnutí finančního příspěvku ve výši 
138.000 Kč na celoroční činnost pro rok 2014 Tělocvičné jednotě SOKOL Kuřim, 
Tyršova 480/54, 664 34 Kuřim, IČ 44947763. 

Hlasováno 
Pro: 2  Proti: 1  Zdrželo se: 9  Nehlasovalo: 5 
Nebylo schváleno. 
 
 
 

19. Úprava chodníku, VO a odvodnění v ul. Metelkova v návaznosti 
na objekt prodejny LIDL v Kuřimi - věcné břemeno k veřejnému 
osvětlení 
 
Město Kuřim vybudovalo v rámci stavby „Úprava chodníku, veřejného osvětlení a odvodnění v ulici 
Metelkově v návaznosti na objekt prodejny Lidl v Kuřimi“ nové veřejné osvětlení, které je napojeno na 
koncový stožár stávajícího veřejného osvětlení v ulici Metelkova. 
Vedení veřejného osvětlení bylo v projektové dokumentaci, zpracované společností Projekční 
a inženýrská kancelář Jiří Bajer, navrženo do pozemku parc. č. 2642/744 v k. ú. Kuřim. Z důvodu 
umístění parkovací zábrany u parkovacího stání na pozemku parc. č. 4499 by trasa kabelu veřejného 
osvětlení nebyla přímá, firma TOPSTAV s.r.o. proto kabely uložila do parkovacích stání v soukromém 
vlastnictví. 
 
Vzhledem ke špatným zkušenostem se zřizováním věcných břemen s vlastníky pozemků se OMP 
a OI dohodli na podpisu smlouvy o zřízení věcného břemene s vlastníky pozemků p. Miroslavem 
Tormou (parc. č. 4500 v k. ú. Kuřim) a p. Petrem Ulrychem (parc. č. 4499 v k. ú. Kuřim) bezúplatně 
a před schválením smlouvy v Zastupitelstvu města Kuřimi. 
 
Pro vyznačení věcného břemene byl zpracován GP č. 3136-36/2014 - vizte příloha A, OI na základě 
výše uvedeného předkládá zastupitelstvu smlouvy o zřízení věcného břemene - vizte příloha B. 
 
Podle nového občanského zákoníku se za nemovitou věc považuje i věcné právo k nemovité věci 
(§ 498) - neboli věcné břemeno. Z tohoto důvodu bude o zřízení věcného břemene ve prospěch města 
rozhodovat Zastupitelstvo města, neboť mu podle zákona o obcích (§ 85 písm. a)) náleží rozhodování 
o nabytí nemovitých věcí. 
 
Přílohy:  A - geometrický plán 

B - smlouvy 
 
Přijaté usnesení: 1057/2014 - ZM schvaluje zřízení věcného břemene ve prospěch města Kuřimi 

jako oprávněného z věcného břemene ve věci „umístění a provozování veřejného 
osvětlení“ v rozsahu dle GP č. 3136-36/2014 na pozemku parc. č. 4499 v k. ú. 
Kuřim, který je ve vlastnictví Petra Ulrycha, bytem xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx Mokrá 
Hora, Brno, jako povinného z věcného břemene. Věcné břemeno bude zřízeno 
bezúplatně, na dobu neurčitou. Náklady na jeho zřízení ponese město Kuřim. 

Hlasováno 
Pro: 15  Proti: 0  Zdrželo se: 0  Nehlasovalo: 2 
 
 
 

19/1. Úprava chodníku, VO a odvodnění v ul. Metelkova 
v návaznosti na objekt prodejny LIDL v Kuřimi - věcné břemeno 
k veřejnému osvětlení 
 
Přijaté usnesení: 1058/2014 - ZM schvaluje zřízení věcného břemene ve prospěch města Kuřimi 

jako oprávněného z věcného břemene ve věci „umístění a provozování veřejného 
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osvětlení“ v rozsahu dle GP č. 3136-36/2014 na pozemku parc. č. 4500 v k. ú. 
Kuřim, který je ve vlastnictví Miroslava Tormy, bytem xxxxxxxxxxxxx Kuřim, jako 
povinného z věcného břemene. Věcné břemeno bude zřízeno bezúplatně, na dobu 
neurčitou. Náklady na jeho zřízení ponese město Kuřim. 

Hlasováno 
Pro: 15  Proti: 0  Zdrželo se: 0  Nehlasovalo: 2 
 
 
 

9. Výška stropu sportovní haly Kuřim 
 
Dne 2. 4. 2014 byl zaslán písemný pokyn k zahájení prací na dokumentaci pro územní řízení, s tím že 
výška haly bude ještě upřesněna na jednání ZM. Jelikož územním rozhodnutím se povolují objemové 
parametry stavby, odbor investiční žádá ZM znovu o projednání výšky stropu haly a při projednání 
zvážit, zda s výškou haly nepůjdeme na doporučené hodnoty tj. 9,14 m (tenis) a případně pro zlepšení 
komfortu stavby na 10 m. Níže dokládáme rozbor výšek doložený na ZM 5. 4. 2012, kdy se 
schvalovalo zadání haly a dále rozbor projektanta. 
 
Usnesením ZM č. 1057/2012 ze dne 5. 4. 2012 bylo schváleno zadání studie, které následně 
vypracovaná optimalizovaná studie z 07/2013 plně respektuje, výška stropu haly je zde 8 m. V příloze 
jednání byly výšky stropu pro využitelnost soutěžních utkání uvedeny takto: „házená má 7 m jako 
hratelné minimum na výjimku, doporučeno 12m, tenis - doporučená minimální výška stropu 9,14 m, 
volejbal - 7 m na výjimku, doporučeno 9 m, korfbal - 7 m, doporučeno 9, nohejbal - 8 m, florbal - 7,5 
m“. 
 
Odbor investiční požádal o rozbor výšky autora návrhu haly - spol. CUBOID ARCHITEKTI s.r.o.: 
Z hlediska výšky prostoru sportovní haly jsou sporty s největšími nároky volejbal, tenis a badminton. 
Pro volejbal se v pravidlech praví: „…volný hrací prostor je prostor nad hrací plochou, který je bez 
jakýchkoliv překážek. Volný hrací prostor je vysoký minimálně 7 m od povrchu hrací plochy….…pro 
všechny světové a oficiální soutěže FIVB musí měřit volná zóna nejméně 5 m od postranních a 8 m od 
koncových čar. Volný hrací prostor je vysoký minimálně 12,5 m od povrchu hrací plochy“. V pravidlech 
tenisu, v poslední větě: „…doporučená minimální výška stropu je 9,14 m.“ Pro mezinárodní soutěže 
např. Davis Cup je požadována výška 12,5 m nad sítí. Téma výšky haly velmi přehledně řeší vložená 
tabulka v publikaci Ernst Neufer - Navrhování staveb viz příloha: Z ní je patrné, že pro většinu sportů 
je naprosto dostatečná výška prostoru 7-8 m. Lze zodpovědně konstatovat, že pro obvyklou škálu 
sportů, které je možno hrát v halách našeho typu, a pro jejich „běžnou“ výkonnostní úroveň (ne 
extraliga či mezinárodní úroveň) je světlá výška nové kuřimské haly v současnosti uvažovaná, tedy 
8,0 m, naprosto dostatečná. K tomu nutno podotknout, že i extraliga se u nás hraje také v halách 
vysokých 8m. Diskuze na téma výšky haly 8m nebo 9m (navýšení haly o 1m) je z pohledu potřeb 
jednotlivých sportů sporná, neboť s výškou 9m vyjma tenisu žádný sport neoperuje. Pravdou je, že 
prostor výšky 9m bude pocitově působit komfortněji než prostor výšky 8m. Provozování sportů na 
výkonnostní úrovni extraligové či mezinárodní v hale, tak jak je v současné době v souladu se 
zadáním navržena, není možno vůbec uvažovat. Důvodem je zejména absence potřebného zázemí, 
jako je zejména malá kapacita hlediště, žádné prostory pro TV přenosy, nízký standard šaten, nízká 
kapacita parkoviště, atd. 
OI ještě uvádí, že v diskusi o výšce haly je potřeba vzít v úvahu také investiční a provozní nák lady. 
Z hlediska investičních nákladů dojde při zvýšení haly o 1 m ke zvětšení plochy obvodového pláště, 
zvětšení dimenze nosných sloupů, zvýšení výkonu osvětlení, vytápění a VZT, propočtem cca 
1.016.400 Kč. 
Z hlediska provozních nákladů při zvýšení o 1 m dojde ke zvýšení tepelné ztráty, navýšení výkonu 
vytápění a vzduchotechniky, spotřeby el. energie na osvětlení, propočtem cca 95.590,- Kč/ rok. 
 
Přílohy:  A – tabulka Neufert-výška haly 
 
Diskuse: 
D. Holman – pokud by chtělo zastupitelstvo měnit výšku stropu, potom musí změnit již přijaté usnesení 
a to: „ZM souhlasí se změnou zadání stropu výšky sportovní haly a zvýšení investičních a provozních 
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nákladů“. V materiálu je uvedena informace, že výška nové kuřimské haly v současnosti uvažovaná, 
tedy 8,0 m, je naprosto dostatečná. K tomu nutno podotknout, že i extraliga se u nás hraje také 
v halách vysokých 8 m. 
I. Peřina – největší prioritou jsou co nejnižší provozní náklady. Proto podpoří výšku stropu 8 m. 
R. Hanák – město Kuřim potřebuje co nejdříve funkční halu. 
O. Štarha – zázemí je osekané, ale projekt je již jiný než původní návrh. Výška stropu bude již 
neměnná. Navrhuje výšku alespoň 9 m. 
D. Holman – například hala Vodova má výšku 8,2 m. 
V. Zejda – v žádném případě nebude o tomto hlasovat. V roce 2008 byla vyhlášena architektonická 
soutěž, za 6 let bylo utraceno 1.300.000 Kč. Do dnešního dne neznáme výšku haly, jak bude vypadat 
apod. 
M. Kotek – víme, jakou výšku mají haly v okolí? Žádá toto zjistit. 
D. Holman – v Tišnově je to například 9 m. Je to různé. 
I. Poledňák – je nereálné, aby v jednom volebním období byly 2 několikamilionové investice. Neměnil 
by dokumentaci nyní, myslí si, že se ještě bude měnit. 
D. Holman – jsou schváleny finanční prostředky. Někteří kolegové nesouhlasí s již schválenou výškou, 
proto nyní navrhují změnu. 
O. Štarha – souhlasí, že se dvě tak velké stavby jako je rekonstrukce kulturního domu a výstavba 
sportovní haly nevejdou do 1 volebního období. Je zpracována dokumentace pro územní řízení, jsou 
vydány pokyny. Pokud se vydá územní rozhodnutí s výškou stropu 8 m, již se to nezmění. Pokud 
zadáme 9 m, potom se může kdykoliv změnit na nižší. 
V. Zejda – první územní rozhodnutí platí 2 roky. Pokud se rozhodne potom, že se změní výška haly, 
bude to za cca 5 tisíc Kč možné. 
O. Štarha – pokud bude územní řízení tak ano, ale potom se budou vydávat nové vyjádření dotčených 
orgánů, nové stavební povolení apod. 
P. Němec – kdo si konkrétně přeje ze sportovců 9 m strop? 
D. Holman – v diskusi se vyjádřili pouze tenisti, ale s tím, že v hale stejně sportovní zápasy hrát 
nebudou. 
D. Sukalovský – jakýkoliv centimetr navíc bude pro všechny sporty komfortnější. 
P. Němec – mohli bychom mít vyjádření předsedů oddílů. 
D. Sukalovský – na provoz podobných zařízení města vždy doplácí. 
 
Návrh usnesení: ZM souhlasí se změnou zadání výšky stropu "Městské sportovní haly" 

v dokumentaci pro územní řízení na 9 m. 
Hlasováno 
Pro: 5  Proti: 2  Zdrželo se: 6  Nehlasovalo: 4 
Nebylo schváleno. 
 
 
Starosta vyhlásil přestávku v 21,57 hod. na 10 minut. 
 
 
Z jednání odešel I. Peřina a J. Herman. 
 
 
 

22. Rozpočtové opatření č. 4 
 
ZM je v přílohách předkládán návrh na rozpočtová opatření. 
 
Přílohy: A - rozpočtové opatření č. 4 

B – důvodová zpráva kotelna 
C – důvodová zpráva Wellness 
D - důvodová zpráva Kondei 
E - důvodová zpráva VO 
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Diskuse: 
M. Kalinová – žádost p. Kondeie podala do jednání rady města a ne do zastupitelstva. Zatím pouze 
požádali o kalkulaci nákladů jedno vydavatelství. 
D. Sukalovský – nemá hotovou kalkulaci knihy. Šlo by už z prostředků na propagaci města. Dále chce 
podpořit vydání knihy paní Valtové. 
O. Štarha – zabývali se na jednání rady města. Zájem o vydání knihy je, ale mohlo by město tuto knihy 
vydat k výročí města Kuřimi. 
P. Němec – ptá se, zda je kniha pana Kondeie k dispozici i elektronicky? Hodnotil ji někdo literárně? 
D. Sukalovský – jedná se o vzpomínky, vyprávění z dětství, nejen ze života z Kuřimi. 
P. Němec – město Kuřim by mělo v knize převažovat alespoň z 60 %. 
M. Kalinová – vypráví své zážitky z cest kolem Kuřimi a okolí, která známe. Myslí si, že asi 50 % je 
z našeho okolí a zbytek je o Ivančicku. Město Ivančice již panu Kondeiovi knihu vydalo. 
P. Němec – kniha o Kuřimi žádná není. 
M. Kotek – vydání podporuje. Ptá se, zda by nebylo město schopno zajistit ve spolupráci 
s p. Kondeiem výstavu jeho obrazů. 
D. Sukalovský – mluvil s ním, ale p. Kondei už nemá sílu a čas výstavu pořádat. Svá díla si spravuje 
sám. Nyní navrhuje o částce na vydání knihy nehlasovat. 
 
 
V. Zejda – podpoří zvýšení částky na přestavbu sálu na ul. Popkova. Sál bude pro 120-140 lidí, ale 
nebudou se moci pořádat koncerty, což je zarážející. Když se buduje nový sál, tak by mělo být 
vybudováno i parkování. Dle normy vychází cca 30 parkovacích míst. V projektu nic takového není. 
O. Štarha – produkce budou mít omezení. Koncerty tam mohou být, ale budou limitovány hlasitostí 
a dobou. Tento režim bude na dobu přechodnou do doby zprovoznění kulturního domu, potom se 
bude využívat toto zařízení podle potřeby. V současné době se řeší dopravní situace v celé lokalitě 
a vznikají studie parkovišť. 
V. Zejda – se stavbou se měla parkovací místa řešit současně. 
O. Štarha – studie parkovacích míst v této lokalitě se dělají cíleně. 
D. Holman – nová parkovací místa neřeší nedostatečnost parkovacích míst v této oblasti. 
O. Štarha – toto zařízení bude suplovat kulturní dům včetně obřadní místnosti. 
V. Zejda – v komisi bylo řečeno, že bude 6 parkovacích míst. Nyní je prezentováno něco jiného. Tento 
sál bude přítěž pro město. 
P. Němec – místo pro vybudování parkovacích míst tam je. Je to tam, kde je mateřská škola. 
O. Štarha – 6 parkovacích míst bude uvnitř bloku, to je k tomu navíc. 
D. Holman – u mateřské školy se parkovací místa dají budovat, ale bude to zásah do školky a vyvolá 
to řešení zahrady mateřské školky za potokem. 
 
 
M. Kotek – přesunutí částky pro Wellness podpoří. Mrzí ho, že některé závady nebyly řešeny v rámci 
reklamací. Na kluzkou podlahu upozorňoval již od počátku, ale nikdo na to nebral zřetel. Mimořádně 
nekvalitní jsou i startovací bloky a žádá, aby se toto při odstávce řešilo. 
D. Holman – bloky jsou již řešeny. 
 
D. Sukalovský – pokud bude zájem, může se o jednotlivých bodech rozpočtového opatření hlasovat 
zvlášť. Jinak se bude hlasovat o navrženém usnesení vyjma částky 60.000 Kč na vydání knihy. 
 
Přijaté usnesení: 1059/2014 - ZM schvaluje rozpočtové opatření č. 4 k rozpočtu města Kuřimi na 

rok 2014, dle přílohy se změnou. 
Hlasováno 
Pro: 13  Proti: 0  Zdrželo se: 0  Nehlasovalo: 4 
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26. RŮZNÉ 
 
M. Kotek – ptá se, proč byl omezen provoz na úložišti Sv. Čecha? 
D. Sukalovský – zařízení nefungovalo jako zkolaudovaný sběrný dvůr. Proběhla zde kontrola a je 
problém s požárními předpisy a momentálně není možno používat sběrný dvůr ve stejném režimu. 
V provozní době technických služeb je dvůr otevřen, ale mimo provozní dobu je uzavřen. Nyní se 
jedná s hasiči, jestli by mohlo dojít ke změně a provoz by mohl být zkolaudován. Hledá se řešení, jak 
obnovit původní rozsah služeb. 
M. Kotek – ptá se, zda by mohl na tomto sběrném dvoře probíhat sobotní provoz? 
D. Sukalovský – zatím odezvu od jednatele technických služeb nemá. On za to zodpovídá. 
 
 
R. Hanák – proč se nemohou používat nově vybudovaná parkovací místa Na Loučkách? 
D. Sukalovský – na zadním parkovišti byla vybudována 4 parkovací místa navíc. Dne 6. 5. 2014 bude 
obhlídka na místě samém. Odbor dopravy provedl řízení o odstranění stavby a investor musí stavbu 
odstranit. Nicméně může požádat o změnu povolení. 
 
 
P. Němec – jak se bude řešit dopravní situace u ZŠ Komenského, a jaký je stav zpracování projektové 
dokumentace na stavební povolení rekonstrukce kulturního domu? Ptá se, zda bude na červnové 
zasedání zastupitelstva podána další informace o průběhu prací včetně položkového rozpočtu? 
O. Štarha – pro rekonstrukci kulturního domu je zpracován projekt pro územní řízení, podána žádost 
o územní a zpracovává se projekt pro stavební povolení. Na červnovém jednání zastupitelstva by měl 
být položkový rozpočet znám. 
D. Sukalovský – žádáme o dotaci ve výši cca 12 milionů korun. 
O. Štarha – je zpracováno několik variant parkovišť a je vše v projednávání. Všem zastupitelům bude 
rozeslána studie řešení dopravní situace u ZŠ Komenského. 
 
 
M. Macková – srdečně zve všechny občany města na akci „Den matek“, která proběhne v neděli 
11. 5. 2014 v areálu Orla Kuřim. 
 
 
D. Sukalovský – srdečně zve na akci „Den národnostních menšin“, která se uskuteční v neděli 
4. 5. 2014 od 15 hod. na nádvoří kuřimského zámku. 
Dále zve na pietní akt dne 8. 5. 2014 od 9 hod. na nám. 1 . května a v 9,30 na nám. Osvobození. 
 
 
 
Starosta ukončil jednání v 22,43 hodin. 
 
 
 
 
 
 
Mgr. Ing. Drago Sukalovský 
starosta města 
 
 
 

Ověřovatelé zápisu: 

 
 
 
Ivo Peřina         Ing. Rostislav Hanák 
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V Kuřimi dne: 29. 4. 2014 
 
Zapsala: Petra Glosová 
 
 
Přílohy: 
Usnesení 2x 
Pozvánka 1x 
Usnesení návrhové komise 2x 
Prezenční listina 
Výsledky veřejného hlasování 
 
Materiály: 
1 Plnění usnesení Zastupitelstva města Kuřimi ke dni 18. 4. 2014 
  1A - plnění usnesení ZM 
2 Manž. Maláškovi x město Kuřim – záměr na směnu pozemků v lokalitě za rybníkem 

Srpek 
  2A - pozemky manž. Maláškových.JPG 
  2B - pozemek města p. č. 2904_38.JPG 
3 Drahomíra Potůčková x město Kuřim - směna pozemků v lokalitě za rybníkem Srpek 
  3A - pozemky paní Potůčkové 
  3B - pozemek města 
4 Prodej bytové jednotky č. 906/4 
5 Walter s.r.o. – odprodej pozemku na ul. Blanenská 
  5A - situace 
  5B - nabídka spol. Walter 
5/1 Walter s.r.o. – odprodej pozemku na ul. Blanenská 
6 Nová pravidla pro majetkoprávní vypořádání pozemků pod místními komunikacemi 
  6A - původní pravidla 
  6B - nová pravidla 
7 Majetkoprávní vypořádání města Kuřim s vlastníky pozemků pod místními 

komunikacemi pro rok 2014 
8 Česká republika – Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových – bezúplatné 

nabytí pozemku 
  8A - situace 
  8B - smlouva 
9 Výška stropu sportovní haly Kuřim 
  9A - Neufert-vyska_haly 
10 Smlouva o uzavření budoucí kupní smlouvy  
  10A - situace-prodloužení dešťové stoky 
  10B - smlouva o budoucí kupní smlouvě-dešťová kan.-ul. Dušínova 
11 Smlouva o uzavření budoucí kupní smlouvy  
  11A - situace-prodloužení splaškové stoky 
  11B - smlouva o budoucí kupní smlouvě-splašková kan.-ul. Dušínova 
12 „Kuřim – odkanalizování ulice Hybešova“ – souhlas s nepřijetím dotace 
13 Změna žadatele dotace z Programu finanční podpory kulturní a spolkové činnosti města 

Kuřimi pro rok 2014 
  13A  - DDM žádost o dotaci 
  13B - ZŠ Jungmannova žádost PFP 2014 
14 Ing. Bronislav a Richard Horákovi – pozemek u přechodu pro chodce  
  14A - situace 
  14B  - geometrický plán 
  14C – geometrický plán 
  14D - smlouva 
15 Informace - Výsledky zápisu do MŠ Kuřim a Konkursní řízení na obsazení pracovního 

místa ředitele/ředitelky Mateřské školy Kuřim   
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16 Informace - Výpověď smlouvy o spolupráci mezi Městem Kuřimí, Obcí Česká 
a Mateřskou školou Česká, okres Brno – venkov, příspěvkovou organizací 

  16A - smlouva o spolupráci 
  16B - přehled nákladů MŠ Česká 
  16C - výpověď smlouvy OÚ Česká MŠ Česká 
17 Zápis finanční výbor 
  17A - zápis z jednání FV 2014 04 24 
18 Žádost o finanční příspěvek - TJ Sokol Kuřim 
  18A - žádost TJ Sokol Kuřim 
19 Úprava chodníku, VO a odvodnění v ul. Metelkova v návaznosti na objekt prodejny LIDL 

v Kuřimi - věcné břemeno k veřejnému osvětlení 
  19A - geometrický plán 
  19B - smlouvy 
19/1 Úprava chodníku, VO a odvodnění v ul. Metelkova v návaznosti na objekt prodejny LIDL 

v Kuřimi - věcné břemeno k veřejnému osvětlení 
20 Manželé Kučerovští, bytem Brno – žádost o odprodej pozemku v lokalitě Díly za sv. 

Janem 
  20A - žádost 
  20B - situace 
  20C - situace 
  20D - situace 
  20E - situace 
21 TKR Kuřim – odložení prodeje, změna pronajaté věci 
  21A - návrh na prodloužení nájmu KT CZ s r o 
  21B - TKR - smlouva KT CZ s r o  
21/1 TKR Kuřim – odložení prodeje, změna pronajaté věci 
21/2 TKR Kuřim – odložení prodeje, změna pronajaté věci 
22 Rozpočtové opatření č. 4 

22A A - rozpočtové opatření č. 4 
22B – důvodová zpráva kotelna 
22C – důvodová zpráva Wellness 
22D - důvodová zpráva Kondei 
22E - důvodová zpráva VO 

23 Volba návrhové komise 
24 Volba ověřovatelů zápisu 
25 Schválení programu jednání 
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3. JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA KUŘIMI DNE 29. 4. 2014 

23. Volba návrhové komise 
Číslo usnesení: 1038/2014 Zastupitelstvo města schvaluje jako členy návrhové komise Mgr. Michaelu Kalinovou a Mgr. 
Ladislava Ambrože. 

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 NEPŘÍTOMEN 

Ing. Rostislav Hanák PRO Jan Herman PRO 

Mgr. Michaela Kalinová PRO Ing. Miloš Kotek NEPŘÍTOMEN 

Ing. Miluše Macková PRO Ing. Petr Němec PRO 

Ivo Peřina PRO MUDr. Renata Procházková NEPŘÍTOMNA 

Vladislav Zejda PRO   

BOD JEDNÁNÍ BYL SCHÁLEN 
PRO: 14, PROTI: 0, ZDRŽELO SE: 0, NEHLASOVALO: 0 

 

24. Volba ověřovatelů zápisu 
Číslo usnesení: 1039/2014 Zastupitelstvo města schvaluje jako ověřovatele zápisu z jednání ZM Ivo Peřinu a Ing. Rostislava 
Hanáka. 

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 NEPŘÍTOMEN 

Ing. Rostislav Hanák PRO Jan Herman PRO 

Mgr. Michaela Kalinová PRO Ing. Miloš Kotek NEPŘÍTOMEN 

Ing. Miluše Macková PRO Ing. Petr Němec PRO 

Ivo Peřina PRO MUDr. Renata Procházková NEPŘÍTOMNA 

Vladislav Zejda PRO   

BOD JEDNÁNÍ BYL SCHÁLEN 
PRO: 14, PROTI: 0, ZDRŽELO SE: 0, NEHLASOVALO: 0 

 

25. Schválení programu jednání 
Číslo usnesení: 1040/2014 Zastupitelstvo města schvaluje program jednání. 

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 NEPŘÍTOMEN 

Ing. Rostislav Hanák PRO Jan Herman PRO 

Mgr. Michaela Kalinová PRO Ing. Miloš Kotek NEPŘÍTOMEN 

Ing. Miluše Macková PRO Ing. Petr Němec PRO 

Ivo Peřina PRO MUDr. Renata Procházková NEPŘÍTOMNA 

Vladislav Zejda PRO   

BOD JEDNÁNÍ BYL SCHÁLEN 
PRO: 14, PROTI: 0, ZDRŽELO SE: 0, NEHLASOVALO: 0 
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1. Plnění usnesení Zastupitelstva města Kuřimi ke dni 18. 4. 2014 
Číslo usnesení: 1041/2014 Zastupitelstvo města bere na vědomí stav plnění usnesení ke dni 18. 4. 2014 se změnou a 
prodlužuje termín plnění usnesení č. 1213/2013 do 30. 9. 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 NEPŘÍTOMEN 

Ing. Rostislav Hanák PRO Jan Herman PRO 

Mgr. Michaela Kalinová PRO Ing. Miloš Kotek NEPŘÍTOMEN 

Ing. Miluše Macková PRO Ing. Petr Němec PRO 

Ivo Peřina PRO MUDr. Renata Procházková NEPŘÍTOMNA 

Vladislav Zejda PRO   

BOD JEDNÁNÍ BYL SCHÁLEN 
PRO: 14, PROTI: 0, ZDRŽELO SE: 0, NEHLASOVALO: 0 

 

10. Smlouva o uzavření budoucí kupní smlouvy 
Číslo usnesení: 1042/2014 Zastupitelstvo města schvaluje úplatné nabytí dešťové kanalizační stoky DN300 v ulici 
Dušínova, na parcelách č. 4487/38 a 2642/919, vše v k. ú. Kuřim, za cenu 500,- Kč od manželů Zdeňka Kučerovského, bytem 
612 00 Brno, a Jany Kučerovské, bytem 612 00 Brno. Vedlejším účastníkem smlouvy bude zhotovitel stavby společnost COLAS 
CZ, a.s., se sídlem Ke Klíčovu 9, 190 000 Praha, IČ 26177005. Do doby uzavření kupní smlouvy bude uzavřena smlouva o 
budoucí kupní smlouvě. 

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 NEPŘÍTOMEN 

Ing. Rostislav Hanák PRO Jan Herman PRO 

Mgr. Michaela Kalinová PRO Ing. Miloš Kotek NEPŘÍTOMEN 

Ing. Miluše Macková PRO Ing. Petr Němec PRO 

Ivo Peřina PRO MUDr. Renata Procházková NEPŘÍTOMNA 

Vladislav Zejda PRO   

BOD JEDNÁNÍ BYL SCHÁLEN 
PRO: 14, PROTI: 0, ZDRŽELO SE: 0, NEHLASOVALO: 0 

 

11. Smlouva o uzavření budoucí kupní smlouvy 
Číslo usnesení: 1043/2014 Zastupitelstvo města schvaluje úplatné nabytí splaškové kanalizační stoky v ulici Dušínova, na 
parcelách č. 4487/38 a 2642/919, vše v k. ú. Kuřim, za cenu 500,- Kč od manželů Zdeňka Kučerovského, bytem 612 00 Brno, a 
Jany Kučerovské, bytem 612 00 Brno. Vedlejším účastníkem smlouvy bude zhotovitel stavby společnost COLAS CZ, a.s., se 
sídlem Ke Klíčovu 9, 190 000 Praha, IČ 26177005. Do doby uzavření kupní smlouvy bude uzavřena budoucí kupní smlouva. 

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 NEPŘÍTOMEN 

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 NEPŘÍTOMNA 
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Vladislav Zejda PRO   

BOD JEDNÁNÍ BYL SCHÁLEN 
PRO: 15, PROTI: 0, ZDRŽELO SE: 0, NEHLASOVALO: 0 

 

20. Manželé Kučerovští, bytem Brno – žádost o odprodej pozemku v lokalitě Díly za sv. Janem 
Návrh usnesení: schvaluje záměr na prodej pozemku parc. č. 4541 v k. ú. Kuřim o výměře 1288 m

2
 manželům Zdeňku 

Kučerovskému, bytem Brno, a Janě Kučerovské, bytem Brno za těchto podmínek: 
- kupní cena 300,- Kč/m

2
, 

- správní poplatky uhradí kupující 
- současně s podpisem kupní smlouvy bude uzavřena darovací smlouva, kterou město nabude vlastnictví pozemků parc. č.  
2642/741, 2642/742, 2642/743, 2642/744, 2642/916, 2642/920 vše k. ú. Kuřim. 

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

Ing. Oldřich Štarha PROTI PaedDr. David Holman PROTI 

RNDr. Igor Poledňák PROTI Zdeněk Kříž PROTI 

Mgr. Ladislav Ambrož ZDRŽEL SE Jiří Brabec NEPŘÍTOMEN 

Ing. Rostislav Hanák PROTI Jan Herman ZDRŽEL SE 

Mgr. Michaela Kalinová PROTI Ing. Miloš Kotek PROTI 

Ing. Miluše Macková PROTI Ing. Petr Němec ZDRŽEL SE 

Ivo Peřina PROTI MUDr. Renata Procházková NEPŘÍTOMNA 

Vladislav Zejda PROTI   

BOD JEDNÁNÍ NEBYL SCHÁLEN 
PRO: 0, PROTI: 11, ZDRŽELO SE: 4, NEHLASOVALO: 0 

 

2. Manž. Maláškovi x město Kuřim – záměr na směnu pozemků v lokalitě za rybníkem Srpek 
Číslo usnesení: 1044/2014 Zastupitelstvo města schvaluje záměr na směnu pozemku parc. č. 2904/101 o výměře 1.507 m

2
 

(spoluvlastníci manž. Maláškovi, trvale bytem Kuřim) za pozemek parc. č. 2904/38 o výměře 1.159 m
2
 (vlastník město Kuřim) 

vše v k. ú. Kuřim, s cenovým vyrovnáním ve prospěch manželů Maláškových ve výši 35,- Kč/m
2
. 

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 NEPŘÍTOMEN 

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 NEPŘÍTOMNA 

Vladislav Zejda PRO   

BOD JEDNÁNÍ BYL SCHÁLEN 
PRO: 15, PROTI: 0, ZDRŽELO SE: 0, NEHLASOVALO: 0 

 

3. Drahomíra Potůčková x město Kuřim - směna pozemků v lokalitě za rybníkem Srpek 
Číslo usnesení: 1045/2014 Zastupitelstvo města schvaluje směnu pozemků parc. č. 2784/19 o výměře 334 m

2
, parc. č. 

2903/6 o výměře 204 m
2
, parc. č. 2904/76 o výměře 582 m

2
 a parc. č. 2904/77 o výměře 5.595 m

2
 (vlastník paní Potůčková, 

trvale bytem Kuřim) vše k. ú. Kuřim za část pozemku parc. č. 3714/45 nově označená GP č. 3144-57/2014 jako pozemek parc. 
č. 3714/55 o výměře 6.715 m

2
 (vlastník město Kuřim) vše v k. ú. Kuřim, bez cenového vyrovnání. Náklady spojené se směnou 

pozemků budou hrazeny dle zákona. 

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 
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Mgr. Ladislav Ambrož PRO Jiří Brabec NEPŘÍTOMEN 

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 NEPŘÍTOMNA 

Vladislav Zejda PRO   

BOD JEDNÁNÍ BYL SCHÁLEN 
PRO: 15, PROTI: 0, ZDRŽELO SE: 0, NEHLASOVALO: 0 

 

4. Prodej bytové jednotky č. 906/4 
Číslo usnesení: 1046/2014 Zastupitelstvo města schvaluje prodej bytové jednotky č. 906/4 o velikosti 2+1 s příslušenstvím 
umístěné ve II. NP bytového domu č. p. 906 (ul. Jungmannova) postaveného na pozemku parc. č. 1701 vše v obci a k. ú. Kuřim 
včetně spoluvlastnického podílu na společných částech budovy a pozemku o velikosti id. 685/5790 panu Romanu Štěpánkovi, 
trvale bytem Kuřim, za cenu 960.000,- Kč s tím, že veškeré náklady spojené s převodem bytové jednotky včetně úhrady daně z 
nabytí nemovitých věcí ponese kupující. 

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 NEPŘÍTOMEN 

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 NEPŘÍTOMNA 

Vladislav Zejda PRO   

BOD JEDNÁNÍ BYL SCHÁLEN 
PRO: 12, PROTI: 0, ZDRŽELO SE: 2, NEHLASOVALO: 1 

 

5. Walter s.r.o. – odprodej pozemku na ul. Blanenská 
Číslo usnesení: 1047/2014 Zastupitelstvo města schvaluje prodej části pozemku parc. č. 3002/3 o výměře cca 2.470 m

2
 v k. 

ú. Kuřim společnosti Walter s.r.o., se sídlem Blanenská 1289/119, Kuřim, IČ 61060003 za těchto podmínek: 
- kupní cena ve výši 1.000,- Kč/m

2
 bez DPH bude uhrazena před podpisem realizační kupní smlouvy, 

- kupující uhradí veškeré náklady spojené s převodem vlastnického práva (GP, poplatky,…), 
- daň z nabytí nemovitých věcí bude hrazena dle platné zákonné úpravy v době uzavření realizační kupní smlouvy, 
- předmětem prodeje nebude část pozemku zasahující pod stávající betonový chodník (tato část bude před vlastním prodejem 
geometricky oddělena), 
- do doby uzavření realizační kupní smlouvy bude uzavřena smlouva o budoucí kupní smlouvě, 
- do doby vydání kolaudačního souhlasu ke stavbě zřízené na předmětném pozemku bude pozemek zatížen předkupním 
právem věcným i na jiné způsoby zcizení než je prodej. 

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 NEPŘÍTOMEN 

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 NEPŘÍTOMNA 

Vladislav Zejda PRO   

BOD JEDNÁNÍ BYL SCHÁLEN 
PRO: 15, PROTI: 0, ZDRŽELO SE: 0, NEHLASOVALO: 0 
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5/1. Protinávrh - Walter s.r.o. – odprodej pozemku na ul. Blanenská 
Číslo usnesení: 1048/2014 Zastupitelstvo města ukládá starostovi města vypracovat návrhy příslušných smluv (budoucí i 
realizační) na převod části pozemku p. č. 3002/3 k. ú. Kuřim společnosti Walter s.r.o., se sídlem Blanenská 1289/119, Kuřim, IČ 
61060003, a jednat o vybudování dvou autobusových zastávek a jménem města tyto smlouvy uzavřít. 

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

Ing. Oldřich Štarha NEHLASOVAL PaedDr. David Holman PRO 

RNDr. Igor Poledňák ZDRŽEL SE Zdeněk Kříž PRO 

Mgr. Ladislav Ambrož ZDRŽEL SE Jiří Brabec NEPŘÍTOMEN 

Ing. Rostislav Hanák ZDRŽEL SE Jan Herman PRO 

Mgr. Michaela Kalinová PRO Ing. Miloš Kotek PRO 

Ing. Miluše Macková PRO Ing. Petr Němec PRO 

Ivo Peřina PROTI MUDr. Renata Procházková NEPŘÍTOMNA 

Vladislav Zejda PRO   

BOD JEDNÁNÍ BYL SCHÁLEN 
PRO: 10, PROTI: 1, ZDRŽELO SE: 3, NEHLASOVALO: 1 

 

6. Nová pravidla pro majetkoprávní vypořádání pozemků pod místními komunikacemi 
Číslo usnesení: 1049/2014 Zastupitelstvo města schvaluje pravidla pro majetkoprávní vypořádání města Kuřimi s vlastníky 
pozemků pod místními komunikacemi ve znění dle přílohy B. 

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 NEPŘÍTOMEN 

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 NEPŘÍTOMNA 

Vladislav Zejda PRO   

BOD JEDNÁNÍ BYL SCHÁLEN 
PRO: 14, PROTI: 0, ZDRŽELO SE: 0, NEHLASOVALO: 0 

 

7. Protinávrh - Majetkoprávní vypořádání města Kuřim s vlastníky pozemků pod místními komunikacemi 
pro rok 2014 
Číslo usnesení: 1050/2014 Zastupitelstvo města vyhlašuje v souladu s „Pravidly pro majetkoprávní vypořádání města Kuřimi 
s vlastníky pozemků pod místními komunikacemi“ výběrové řízení na výkup pozemků pod místními komunikacemi za podmínek: 
a) termín konání výběrového řízení 31. 7. 2014 
b) objem finančních prostředků 250.000,- Kč 
c) maximální cena za m

2 
pozemku 189,- Kč 

d) způsob podání nabídky: nabídky se podávají v celých korunách a s označením „Výkup pozemků pod komunikacemi“ se 
přijímají na předepsaných formulářích v zalepené obálce na odboru majetkoprávním MěÚ v Kuřimi, Jungmannova 968, 664 34 
Kuřim, IV. NP dv. č. 412 do čtvrtku 31. července 2014 do 11:30 hodin. 

Vladislav Zejda PRO MUDr. Renata Procházková NEPŘÍTOMNA 

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 NEPŘÍTOMEN 
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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: 15, PROTI: 0, ZDRŽELO SE: 0, NEHLASOVALO: 0 

 

8. Česká republika – Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových – bezúplatné nabytí pozemku 
Číslo usnesení: 1051/2014 Zastupitelstvo města schvaluje bezúplatné nabytí pozemku parc. č. 2023/3, v k. ú. Kuřim z 
vlastnictví České republiky - Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových, se sídlem Rašínovo nábřeží 390/42, Nové 
Město, Praha 2, IČ 69797111. 

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 NEPŘÍTOMEN 

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 NEPŘÍTOMNA 

Vladislav Zejda PRO   

BOD JEDNÁNÍ BYL SCHÁLEN 
PRO: 15, PROTI: 0, ZDRŽELO SE: 0, NEHLASOVALO: 0 

 

21. Protinávrh - TKR Kuřim – odložení prodeje, změna pronajaté věci 
Číslo usnesení: 1052/2014 Zastupitelstvo města schvaluje změnu usnesení č. 1213/13 ze dne 10. 12. 2013 ve věci prodeje 
televizních kabelových rozvodů Kuřim - minimální prodejní cena se stanovuje na 15 mil. Kč bez DPH. 

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 NEHLASOVAL 

Mgr. Ladislav Ambrož ZDRŽEL SE Jiří Brabec NEPŘÍTOMEN 

Ing. Rostislav Hanák ZDRŽEL SE Jan Herman ZDRŽEL SE 

Mgr. Michaela Kalinová PRO Ing. Miloš Kotek PRO 

Ing. Miluše Macková PRO Ing. Petr Němec PRO 

Ivo Peřina PRO MUDr. Renata Procházková NEPŘÍTOMNA 

Vladislav Zejda PRO   

BOD JEDNÁNÍ BYL SCHÁLEN 
PRO: 10, PROTI: 0, ZDRŽELO SE: 4, NEHLASOVALO: 1 

 

12. „Kuřim – odkanalizování ulice Hybešova“ – souhlas s nepřijetím dotace 
Číslo usnesení: 1053/2014 Zastupitelstvo města souhlasí s odmítnutím dotace na akci „Kuřim - odkanalizování ulice 
Hybešova“ (registrační číslo projektu: CZ.1.02/1.1.00/12.15614) z prostředků Operačního programu životního prostředí, ve výši 
4.537.155 Kč z Evropské unie a 266.891 Kč ze Státního fondu životního prostředí. 

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 
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Mgr. Ladislav Ambrož PRO Jiří Brabec NEPŘÍTOMEN 

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 NEPŘÍTOMNA 

Vladislav Zejda PRO   

BOD JEDNÁNÍ BYL SCHÁLEN 
PRO: 15, PROTI: 0, ZDRŽELO SE: 0, NEHLASOVALO: 0 

 

13. Změna žadatele dotace z Programu finanční podpory kulturní a spolkové činnosti města Kuřimi pro 
rok 2014 
Číslo usnesení: 1054/2014 Zastupitelstvo města schvaluje změnu žadatele dotace dle zápisu a schvaluje uzavření smlouvy 
o poskytnutí dotace z Programu finanční podpory kulturní a spolkové činnosti města Kuřimi v rámci výzvy roku 2014 v bodě a  
částce dle zápisu. 

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

Ing. Oldřich Štarha NEHLASOVAL PaedDr. David Holman NEHLASOVAL 

RNDr. Igor Poledňák PRO Zdeněk Kříž PRO 

Mgr. Ladislav Ambrož PRO Jiří Brabec NEPŘÍTOMEN 

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 NEPŘÍTOMNA 

Vladislav Zejda PRO   

BOD JEDNÁNÍ BYL SCHÁLEN 
PRO: 13, PROTI: 0, ZDRŽELO SE: 0, NEHLASOVALO: 2 

 

14. Ing. Bronislav a Richard Horákovi – pozemek u přechodu pro chodce 
Číslo usnesení: 1055/2014 Zastupitelstvo města schvaluje úplatné nabytí části pozemku parc. č. 1246/1 v k. ú. Kuřim, GP č. 
2972-42/2013 nově označený jako parc. č. 1246/14 o výměře 40 m

2
 od spoluvlastníků Ing. Bronislava Horáka, bytem Kuřim, a 

Richarda Horáka, bytem Kuřim, do vlastnictví Města Kuřimi za cenu 189,- Kč/m
2
. Veškeré náklady spojené s převodem 

pozemku včetně daně z nabytí nemovitosti ponese Město Kuřim. 

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 NEPŘÍTOMEN 

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 NEPŘÍTOMNA 

Vladislav Zejda PRO   

BOD JEDNÁNÍ BYL SCHÁLEN 
PRO: 14, PROTI: 0, ZDRŽELO SE: 0, NEHLASOVALO: 1 

 

17. Zápis finanční výbor 
Číslo usnesení: 1056/2014 Zastupitelstvo města bere na vědomí zápis z finančního výboru konaného dne 24. 4. 2014. 
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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 NEPŘÍTOMEN 

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 NEPŘÍTOMNA 

Vladislav Zejda PRO   

BOD JEDNÁNÍ BYL SCHÁLEN 
PRO: 15, PROTI: 0, ZDRŽELO SE: 0, NEHLASOVALO: 0 

 

18. Žádost o finanční příspěvek - TJ Sokol Kuřim 
Návrh usnesení: schvaluje uzavření smlouvy o poskytnutí finančního příspěvku ve výši 138.000 Kč na celoroční činnost pro 
rok 2014 Tělocvičné jednotě SOKOL Kuřim, Tyršova 480/54, 664 34 Kuřim, IČ 44947763. 

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

Ing. Oldřich Štarha NEHLASOVAL PaedDr. David Holman ZDRŽEL SE 

RNDr. Igor Poledňák ZDRŽEL SE Zdeněk Kříž NEHLASOVAL 

Mgr. Ladislav Ambrož ZDRŽEL SE Jiří Brabec NEPŘÍTOMEN 

Ing. Rostislav Hanák ZDRŽEL SE 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 NEPŘÍTOMNA 

Vladislav Zejda ZDRŽEL SE   

BOD JEDNÁNÍ NEBYL SCHÁLEN 
PRO: 2, PROTI: 1, ZDRŽELO SE: 9, NEHLASOVALO: 3 

 

19. Úprava chodníku, VO a odvodnění v ul. Metelkova v návaznosti na objekt prodejny LIDL v Kuřimi - 
věcné břemeno k veřejnému osvětlení 
Číslo usnesení: 1057/2014 Zastupitelstvo města schvaluje zřízení věcného břemene ve prospěch města Kuřimi jako 
oprávněného z věcného břemene ve věci „umístění a provozování veřejného osvětlení“ v rozsahu dle GP č. 3136-36/2014 na 
pozemku parc. č. 4499 v k. ú. Kuřim, který je ve vlastnictví Petra Ulrycha, bytem Mokrá Hora, Brno, jako povinného z věcného 
břemene. Věcné břemeno bude zřízeno bezúplatně, na dobu neurčitou. Náklady na jeho zřízení ponese město Kuřim. 

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 NEPŘÍTOMEN 

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 NEPŘÍTOMNA 

Vladislav Zejda PRO   

BOD JEDNÁNÍ BYL SCHÁLEN 
PRO: 15, PROTI: 0, ZDRŽELO SE: 0, NEHLASOVALO: 0 
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19/1. Úprava chodníku, VO a odvodnění v ul. Metelkova v návaznosti na objekt prodejny LIDL v Kuřimi - 
věcné břemeno k veřejnému osvětlení 
Číslo usnesení: 1058/2014 Zastupitelstvo města schvaluje zřízení věcného břemene ve prospěch města Kuřimi jako 
oprávněného z věcného břemene ve věci „umístění a provozování veřejného osvětlení“ v rozsahu dle GP č. 3136-36/2014 na 
pozemku parc. č. 4500 v k. ú. Kuřim, který je ve vlastnictví Miroslava Tormy, bytem Kuřim, jako povinného z věcného břemene. 
Věcné břemeno bude zřízeno bezúplatně, na dobu neurčitou. Náklady na jeho zřízení ponese město Kuřim. 

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 NEPŘÍTOMEN 

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 NEPŘÍTOMNA 

Vladislav Zejda PRO   

BOD JEDNÁNÍ BYL SCHÁLEN 
PRO: 15, PROTI: 0, ZDRŽELO SE: 0, NEHLASOVALO: 0 

 

9. Výška stropu sportovní haly Kuřim 
Návrh usnesení: souhlasí se změnou zadání výšky stropu "Městské sportovní haly" v dokumentaci pro územní řízení na 9 m. 

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

Ing. Oldřich Štarha PRO PaedDr. David Holman ZDRŽEL SE 

RNDr. Igor Poledňák ZDRŽEL SE Zdeněk Kříž PRO 

Mgr. Ladislav Ambrož PRO Jiří Brabec NEPŘÍTOMEN 

Ing. Rostislav Hanák PROTI Jan Herman ZDRŽEL SE 

Mgr. Michaela Kalinová ZDRŽELA SE Ing. Miloš Kotek ZDRŽEL SE 

Ing. Miluše Macková ZDRŽELA SE Ing. Petr Němec NEHLASOVAL 

Ivo Peřina PROTI MUDr. Renata Procházková NEPŘÍTOMNA 

Vladislav Zejda NEHLASOVAL   

BOD JEDNÁNÍ NEBYL SCHÁLEN 
PRO: 5, PROTI: 2, ZDRŽELO SE: 6, NEHLASOVALO: 2 

22. Rozpočtové opatření č. 4 
Číslo usnesení: 1059/2014 Zastupitelstvo města schvaluje rozpočtové opatření č. 4 k rozpočtu města Kuřimi na rok 2014, 
dle přílohy 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 NEPŘÍTOMEN 

Ing. Rostislav Hanák PRO Jan Herman NEHLASOVAL 

Mgr. Michaela Kalinová PRO Ing. Miloš Kotek PRO 

Ing. Miluše Macková PRO Ing. Petr Němec PRO 

Ivo Peřina NEPŘÍTOMEN MUDr. Renata Procházková NEPŘÍTOMNA 

Vladislav Zejda PRO   

BOD JEDNÁNÍ BYL SCHÁLEN 
PRO: 13, PROTI: 0, ZDRŽELO SE: 0, NEHLASOVALO: 1 


