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Z á p i s 
 

ze zasedání Zastupitelstva města Kuřimi č. 5/2014 konaného dne 25.06.2014 
 
Přítomni: 
Ing. Rostislav Hanák, Jiří Brabec, Jan Herman, Zdeněk Kříž, Ing. Miluše Macková, Ing. Petr Němec, 
Ivo Peřina, RNDr. Igor Poledňák, Ing. Oldřich Štarha, Vladislav Zejda – členové zastupitelstva 
města. 
 
Později se dostavili: 
Mgr. Michaela Kalinová, Ing. Miloš Kotek 
 
Omluveni: 
Mgr. Ing. Drago Sukalovský, Jiří Filip Koláček, MBA, MUDr. Renata Procházková, Mgr. Ladislav 
Ambrož, PaedDr. David Holman 
Mgr. Alena Zimmermannová – tajemnice úřadu. 
 
 
Místostarosta zahájil zasedání ZM v 17:17 hodin, úvodem bylo přítomno 10 členů ZM, tedy 
nadpoloviční většina. 
ZM je usnášeníschopné. 
 
 
Zápis z minulého zasedání byl ověřen s připomínkami, které byly zapracovány. 
 
 
 

1. Volba návrhové komise 
 
Přijaté usnesení: 1095/2014 - ZM schvaluje jako členy návrhové komise Zdeňka Kříže a Ing. 

Rostislava Hanáka. 
Hlasováno 
Pro: 10  Proti: 0  Zdrželo se: 0  Nehlasovalo: 7 
 
 
 

2. Volba ověřovatelů zápisu 
 
Přijaté usnesení: 1096/2014 - ZM schvaluje jako ověřovatele zápisu z jednání ZM Vladislava Zejdu 

a Ing. Miluši Mackovou. 
Hlasováno 
Pro: 10  Proti: 0  Zdrželo se: 0  Nehlasovalo: 7 
 
 
 

3. Schválení programu jednání 
 
Program: 
 

1 Volba návrhové komise 

2 Volba ověřovatelů zápisu 

3 Schválení programu jednání 

4 Zápis z jednání výboru kontrolního 
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5 Odbočovací pruh Podlesí - veřejné osvětlení 

6 Stav investiční výstavby 2014 

7 Obecně závazná vyhláška města Kuřimi o sběru, třídění ….… a likvidaci komunálního 
odpadu 

8 Zápis z jednání finančního výboru ze dne 12. 6. 2014 

9 Nabytí věci nemovité – služebnost k pozemku p. č. 2990/4 k. ú. Kuřim 

10 Jihomoravský kraj – odprodej pozemků na ul. Jungmannova – služba škole 

11 Dešťová kanalizace - nabytí majetku 

12 Rozpočtové opatření 

13 Různé 

  

 
Přijaté usnesení: 1097/2014 - ZM schvaluje program jednání se změnou. 
Hlasováno 
Pro: 10  Proti: 0  Zdrželo se: 0  Nehlasovalo: 7 
 
 
 

4. Zápis z jednání výboru kontrolního 
 
V příloze je předkládán zápis z jednání Kontrolního výboru Zastupitelstva města Kuřimi ze dne 2. 6. 
2014 a zápis z jednání pracovní skupiny kontrolního výboru ze dne 26. 3. 2014. 
 
Přílohy: A - zápis KV 13 2014 

B - zápis ze schůzky pracovní skupiny kontrolního výboru 
 
Diskuse: 
J. Herman - předseda kontrolního výboru - upozornil na velmi špatnou situaci ukládání dokumentů ve 
spisovnách, prostory jsou nedostačující. Je nutné uspíšit práce na úpravě kotelen, které byly k tomuto 
účelu zakoupeny. 
 
Přijaté usnesení: 1098/2014 - ZM bere na vědomí zápis z jednání Kontrolního výboru Zastupitelstva 

města Kuřimi ze dne 2. 6. 2014. 
Hlasováno 
Pro: 10  Proti: 0  Zdrželo se: 0  Nehlasovalo: 7 
 
 
 

5. Odbočovací pruh Podlesí - veřejné osvětlení 
 
Ředitelství silnic a dálnic ČR provádí rekonstrukci a úpravu stávající křižovatky silnice I/43 a místní 
komunikace do Kuřimi - Podlesí v extravilánu. 
Zastupitelstvo města Kuřim schválilo dne 20. 5. 2008 č. usnesením 1068/2008 částečné 
spolufinancování chodníku ve výši 200.000 Kč. Po vzájemném jednání byla dohodnuta spoluúčast 
pouze na objektu SO 431 veřejné osvětlení ve výši 45.000 Kč bez DPH, tj. 54.450 Kč včetně DPH. 
Částka je stanovena projektantem dle platné dokumentace pro vydání stavebního povolení. 
Stavba bude dle zástupce dodavatele do konce července 2014 dokončena. 
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Přijaté usnesení: 1099/2014 - ZM schvaluje vyčlenění částky 54.450 Kč z ORG 1 006 000 000 
Drobné investice na úpravy veřejného osvětlení k akci „Odbočovací pruh Kuřim - 
Podlesí“.  

Hlasováno 
Pro: 10  Proti: 0  Zdrželo se: 0  Nehlasovalo: 7 
 
 
 

6. Stav investiční výstavby 2014 
 
Odbor investiční předkládá Zastupitelstvu města informace o stavu rozpracovanosti investiční 
výstavby na rok 2014 k datu 6. 6. 2014. 
 
Přílohy: A- stav investičních akcí k 6. 6. 2014 
 
Diskuse: 
P. Němec – přestavba kotelny na ul. Popkova na víceúčelový sál - občané mají nepřesné 
informace, požaduje informaci, k jakým účelům bude sál sloužit. 
J. Brabce - sál nahradí po dobu rekonstrukce kulturní dům (bez nočních akcí), dále nahradí obřadní 
sál, bude tam probíhat výuka tanců, zkoušky sborů, divadla malých forem, akce hudební v menší 
formě, výstavy, každý měsíc pořad pro MŠ apod. 
P. Němec - budeme tam pořádat schůze vlastníků bytových jednotek. 
I. Peřina – obřadní sál tam bude dočasně? Jak je řešeno parkování? 
J. Brabec – v sobotu dopoledne bude volno na parkování u ZŠ Komenského, bude to v sobotu 
dopoledne, kdy bývá na parkovištích volněji. Také svatby již bývají obvykle menší, takže aut 
k parkování nebude tolik. Parkování je problémové všude, i u kulturního domu musíme prostor 
vyhrazovat dopravním značením. Jak dlouho budou konány obřady v tomto sále, záleží na 
zastupitelstvu, obřadní místnost je plánována v kulturním domě. 
O. Štarha – sál bude menší zhruba pro 100 až 120 diváků. 
Z. Kříž – k parkování by měla pomoci investice na nová parkovací místa na ul. Komenského. 
O. Štarha – projekt na parkoviště je v přípravě. 
V. Zejda – neuspokojuje ho taková odpověď, je zpracován projekt na sál pro 100- 120 lidí, v době 
schvalování projektu se mělo počítat s 30 parkovacími místy, nevyhovuje mu náplň, bude to 
samostatný nový sál nebo bude patřit knihovně, projekt nebyl ve stavební komisi. 
O. Štarha – projekt byl v komisi, změn je tam minimálně, bude zatím suplovat kulturní dům. Potom je 
více možností využití, víceúčelovost by měla být zachována, stále nejsou a hledají se prostory pro 
seniory, matky s dětmi, zkoušky pěveckých souborů. Nepředbíhal by, jen pro využití pro knihovnu by 
těchto prostor bylo škoda. 
J. Brabec – knihovna a Společenské centrum patří pod jeden organizační celek, knihovna s prostory 
také počítá, bude tam velká variabilita, problém je v tom, že se čeká do budoucna oprava dělnického 
domu, jehož prostory by tento sál také nahradil. 
V. Zejda – existuje tam dispoziční spojení s knihovnou? 
O. Štarha – pouze venkovním schodištěm. 
 
 
Do jednání se v 17:45 hod. dostavila Mgr. Michaela Kalinová, přítomno 11 členů ZM. 
 
 
V. Zejda – rekonstrukce Společenského centra Kuřim – špatný způsob informování, hlavně ceny – 
vyžádal si propočet celková cena 106 mil., postrádá náklady na inženýrskou činnost cca 7 mil. Kč, 
nejsou tam tzv. vedlejší rozpočtové náklady celkem 3 mil. Kč. Dohromady tedy v současné době asi 
116 mil. Kč, což je asi 2 x tolik, než s jakou cenou bylo původně počítáno. Dále v rozpočtu chybí 
digitální promítací zařízení. 
 
 
Do jednání se v 17:50 hod. dostavil Miloš Kotek, přítomno 12 členů ZM. 
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O Štarha – bohužel, je to tak, promítací zařízení v rozpočtu není. Záleží na tom, jaká ceny se dále 
vysoutěží. S projektantem se jedná o možných úsporách. Velká část investice jde na akustická 
zařízení, sál je v obydlené části města a z toho důvodu je nutné sál akusticky zajistit tak, aby co 
nejméně rušil okolí. 
V. Zejda – stále se zvyšuje cena investice, v případě úvěru se částka také zvedne. 
O. Štarha – je to na zastupitelstvu, v současné době žádná rezerva neexistuje, vedoucí odboru 
finančního jedná o možnosti úvěru, bude záležet na tom, kolik budeme moci financovat z vlastních 
zdrojů, je to stále otevřená věc. 
V. Zejda - je v pracovním týmu, měl připomínky a ty nebyly zapracovány, příprava je prováděna 
chybně. 
 
 
Z jednání v 17:56 odešel pan Jiří Brabec, přítomno 11 členů ZM 
 
 
M. Kalinová – chtěla by vědět, jak bude vypadat kulturní dům, neviděla žádný materiál, jednání bylo 
vždy dopoledne a nemohla se ho zúčastnit. 
O. Štarha – všichni vědí, že byla utvořena pracovní skupina, ve které jsou zastoupeny všechny 
politické strany, kdo se zajímá - může se zúčastnit. K projednávání je určena pracovní skupina, 
jednání jsou zdlouhavá a proto se jimi nemůže zastupitelstvo zabývat. 
R. Hanák – nástřel dostává od pracovní skupiny, poslední dobou méně. 
O. Štarha – souhlasí, také dlouho nedostal pozvánku na jednání pracovní skupiny. 
J. Herman – odhad 87 mil. Kč zazněl a na základě toho se s těmito financemi na zastupitelstvu 
souhlasilo, najednou cena vystoupí a zastupitelé o tom nevědí. 
O. Štarha – z položkového rozpočtu se teprve dozví o ceně, stále se přidávají další úpravy, dalo se 
jasné zadání a o něm se hlasovalo. 
M. Kotek – ohradil se proti tomu, že technické řešení bylo v pracovní skupině a nemá se řešit 
v zastupitelstvu, naopak se v zastupitelstvu musí řešit. 
O. Štarha – jsme schopni svolat pracovní jednání zastupitelstva, ale bude zdlouhavé, mělo by být 
neveřejné. 
M. Kotek – neví, proč by mělo být neveřejné, občany to zajímá. 
V. Zejda – změny proti původnímu návrhu jsou velké - obřadní síň se přestěhuje na střechu, kuchyň 
v restauraci, která je rekonstruovaná, se přesune jinam, ví kdo je za tím, přeje si to jeden radní. 
Z. Kříž – je také radní, ale toto není jeho záměrem. 
O. Štarha – navrhuje nové zasedání zastupitelstva. Vyzval zastupitele k návrhům, kdy jednání 
uskutečnit. 
V. Zejda – navrhuje termín jednání dojednat e-mailem. 
P. Němec – žádá nachystat materiál se základními informacemi o kulturním domě. 
V. Zejda – to není problém, odbor investiční takové podklady má, na požádání je dostal. 
O. Štarha – vyzval zastupitele, aby jednali k věci a dle jednacího řádu. 
I. Poledňák – žádá zaslat 2-3 termíny jednání. Začátek jednání by měl začít dohodou o výši financí. 
O. Štarha – uzavírá diskusi, termín jednání zastupitelstva o rekonstrukci kulturního domu bude 
upřesněn asistentkou starosty. 
 
 
 

7. Obecně závazná vyhláška města Kuřimi o sběru, třídění ….… 
a likvidaci komunálního odpadu 
 
Na základě podnětu odboru dozoru a kontroly veřejné správy - oddělení dozoru Brno MV ČR byla 
zpracována nová vyhláška o sběru, třídění ….…. a likvidaci komunálního odpadu v městě Kuřimi 
s využitím vzoru MV ČR. Nabytím účinnosti této vyhlášky se zruší Obecně závazná vyhláška města 
Kuřimi č. 6/2001 ve znění vyhlášky č. 2/2006. Po doporučení rady je předložena ke schválení 
zastupitelstvu. 
 
Přílohy: A - OZV O systému shromažďování komunálního odpadu 
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Diskuse: 
P. Němec – ptá se, z jakého důvodu musela být zpracována nová vyhláška? 
O Štarha – je to v kompetenci tajemnice. 
 
Přijaté usnesení: 1100/2014 - ZM schvaluje Obecně závaznou vyhlášku č. 1/2014 o systému 

shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání, a odstraňování komunálních 
odpadů a nakládání se stavebním odpadem na území města Kuřimi. 

Hlasováno 
Pro: 10  Proti: 0  Zdrželo se: 1  Nehlasovalo: 6 
 
 
 

8. Zápis z jednání finančního výboru ze dne 12. 6. 2014 
 
V příloze je zasílán zápis z jednání finančního výboru ze dne 12. 6. 2014. 
 
Přílohy: A - zápis z jednání FV 
 
Diskuse: 
Z. Kříž - předseda finančního výboru - upozorňuje, aby tajemníci komisí a výborů měli přístup 
k zápisům jednání navzájem, a to pro lepší informovanost. 
 
Přijaté usnesení: 1101/2014 - ZM bere na vědomí zápis z jednání finančního výboru ze dne 12. 6. 

2014. 
Hlasováno 
Pro: 11  Proti: 0  Zdrželo se: 0  Nehlasovalo: 6 
 
 
 

9. Nabytí věci nemovité – služebnost k pozemku p. č. 2990/4 k. ú. 
Kuřim 
 
Geometrický plán č. 3139-1621/2014 ze dne 10. 4. 2014 rozděluje pozemek p. č. 2990/1 k. ú. Kuřim 
na pozemky p. č. 2990/1 a p. č. 2990/4 k. ú. Kuřim. 
ZM dne 17. 6. 2014 schválilo následující usnesení č. 1066/2014 : „ZM schvaluje nabytí služebnosti 
spočívající v umístění, užívání a rekonstrukci části stavby komunikace postavené na pozemku p. č. 
2990/4 k. ú. Kuřim v rozsahu dle GP č. 3139-1621/2014, na dobu neurčitou za jednorázovou úhradu 
ve výši 100,- Kč od společnosti Tesco Franchise Stores ČR a.s., se sídlem Vršovická 1527/68b, Praha 
10 - Vršovice, IČ 27625761.“ 
Při studiu podkladů bylo zjištěno, že na novém pozemku p. č. 2990/4 k. ú. Kuřim není jen stavba 
komunikace, ale že jeho okrajem prochází i dešťová kanalizace SO 51, kterou investor městu nabízí k 
převodu. Z tohoto důvodu navrhuje OMP usnesení ZM č. 1066/2014 zrušit a schválit jej tak, aby 
zahrnovalo i nabytí služebnosti týkající se stavby dešťové kanalizace. 
 
Přijaté usnesení: 1102/2014 - ZM ruší usnesení ZM č. 1066/2014 ze dne 17. 6. 2014 ve věci nabytí 

služebnosti k pozemku p. č. 2990/4 k. ú. Kuřim. 
Hlasováno 
Pro: 11  Proti: 0  Zdrželo se: 0  Nehlasovalo: 6 
 
 
 

9/1. Nabytí věci nemovité – služebnost k pozemku p. č. 2990/4  k. ú. 
Kuřim 
 
Přílohy: A - VB Mesto x Tesco franchise - komunikace a trubní vedení kanalizace čistopis 
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Přijaté usnesení: 1103/2014 - ZM schvaluje nabytí služebnosti spočívající v umístění, užívání 

a rekonstrukci části stavby komunikace a dešťové kanalizace (SO 51) postavených 
na pozemku p. č. 2990/4 k.ú. Kuřim (vznik dle GP č. 3139-1621/2014), na dobu 
neurčitou za jednorázovou úhradu ve výši 100,- Kč od společnosti Tesco Franchise 
Stores ČR a.s., se sídlem Vršovická 1527/68b, Praha 10 - Vršovice, IČ 27625761. 

Hlasováno 
Pro: 11  Proti: 0  Zdrželo se: 0  Nehlasovalo: 6 
 
 
 

10. Jihomoravský kraj – odprodej pozemků na ul. Jungmannova – 
služba škole 
 
V souvislosti s potřebou města Kuřim vybudovat další třídy pro ZŠ Jungmannova, projednalo město 
s Jihomoravským krajem, dále jen „JMK“, možnost směny nemovitých věcí v k. ú. a obci Kuřimi takto: 
 
Nemovité věci ve vlastnictví JMK: 

- budova č. p. 1227 na pozemku parc. č. 2785/2 (bývalý objekt „Služby škole“) 
- pozemek parc. č. 2785/2 o výměře 1804 m

2
 

- budova č. e. 1339 (garáž) na pozemku parc. č. 2785/3 
- pozemek parc. č. 2785/3 o výměře 18 m

2
 

 
Nemovité věci ve vlastnictví města Kuřim: 

- pozemek parc. č.1452/2 o výměře 290 m
2 

(jde o budovou zastavěný pozemek, který je ve 
vlastnictví JMK a využívá jej příspěvková organizace zřízená JMK - Dům dětí a mládeže 
Kuřim) vizte příloha A. 

 
Jelikož město Kuřim nemá další vhodné nemovité věci, které by nabídlo JMK ke směně, byl 
dohodnutý prodej a koupě výše uvedených nemovitých věcí dle znaleckých posudků. 
 
Znalecký posudek vyčíslil hodnotu majetku JMK ve výši 5.100.000 Kč a majetku města Kuřim ve výši 
510.000 Kč (rozdíl činí 4.590.000 Kč).  
Do znaleckých posudků lze nahlédnout na OMP. 
 
Prodej pozemku ve vlastnictví města projednalo zastupitelstvo na svém posledním zasedání dne 17. 
6. 2014 a přijalo usnesení č. 1089/2014 ve znění: 
Zastupitelstvo města schvaluje záměr na prodej pozemku parc. č. 1452/2 v k. ú. Kuřim 
Jihomoravskému kraji, se sídlem Žerotínovo náměstí 449/3, Brno, IČ 70888337 za cenu dle 
znaleckého posudku ve výši 510.000 Kč. 

 
Vedení města požádalo JMK, aby při určení ceny nemovitých věcí „přihlédl“ ke skutečnosti, že výše 
uvedený majetek bude využíván ve veřejném zájmu (školství). 
 
Rada města Jihomoravského kraje dne 24. 6. 2014 prodej projednala a schválila záměr prodeje za 
nejvyšší nabídku kupní ceny - vizte příloha B. 
 
V záměru jsou mimo jiné uvedeny upřesňující podmínky prodeje: 
1. 
Kupní smlouva bude obsahovat závazek kupujícího nepřevést předmětné nemovitosti po dobu 10-ti let 
od jejich nabytí do vlastnictví třetí osoby a užívat předmětné nemovitosti po dobu 10-ti let od jejich 
nabytí pouze pro vzdělávací účely, a to vše v případě porušení těchto závazků pod sankcí spočívající 
v povinnosti uhradit Jihomoravskému kraji smluvní pokutu ve výši odpovídající rozdílu mezi kupní 
cenou a obvyklou cenou nemovitosti. 
2. 
Nabídka musí obsahovat výši nabízené kupní ceny a způsob její úhrady, přičemž kupní cena je 
splatná před podpisem kupní smlouvy. 
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3. 
Podpis smlouvy o složení a užití kauce - vizte příloha C. Výše kauce činí 200.000 Kč. 
Celá částka kauce musí být připsána na účet uvedený ve smlouvě nejpozději v den ukončení příjmu 
nabídek. 
4. 
Kupní smlouva bude obsahovat dohodu smluvních stran, že daňové přiznání k dani z nabytí 
nemovitých věcí podá prodávající, přičemž částku odpovídající dani ve výši dle platných právních 
předpisů uhradí kupující prodávajícímu na základě výzvy současně s doplatkem kupní ceny. 
 
OMP upozorňuje: 

-  na nutnost přijmout rozpočtové opatření ve výši kupní ceny + daně z nabytí nemovitých věcí 
(4% z kupní ceny); 

- na skutečnost, že v případě porušení bodu 1. (10 let vzdělávání) by město muselo zaplatit 
smluvní pokutu ve výši rovnající se rozdílu mezi cenou dle znaleckého posudku 
(5.100.000 Kč) a cenou kupní  
 

Stanovení nejvyšší nabídkové ceny bude provedeno tak, že každý zastupitel navrhne nejvyšší 
možnou kupní cenu, za kterou by byl ochoten nabízené nemovité věci od JMK koupit. Vítěznou 
částkou se stane ta, která získá alespoň devět hlasů. 
 
Přílohy: A - situace 

B - záměr 
C - smlouva o uložení kauce 
D - hlasovací lístek 

 
Diskuse: 
O. Štarha - upozornil na vysoký nárůst počtu dětí, dle tabulky v příloze, bude potřebovat více tříd, nyní 
celkem 40 tříd a v rocích 2017-2019 bude nutné zajistit až 51 tříd, doporučuje postup dle 1 varianty, 
navíc v budově Služby škole zbudovat 5 tříd – úprava rekonstrukce bude stát asi 12-15 mil. Kč. 
I. Poledňák – v záměru JMK je užívat nemovitost pouze pro vzdělávací účely - chápe to jako vstřícné 
gesto JMK, souhlasí s odkupem a úpravou. Na školách jsou stále prostory pro rozšíření, navrhuje jako 
řešení přístavbu nového pavilonu na ZŠ Komenského, kompetence zastupitelstva Kuřimi se musí 
soustředit na školství, je to dlouhodobá záležitost. Zvažoval by stavět velké investice (KD, sportovní 
halu) proti rozšíření škol. 
O. Štarha – souhlasí s názorem pana Poledňáka, ale vidí takovou výstavbu do budoucna. V současné 
době lze řešit situaci v ceně 12 mil. Kč, větší investici na novou budovu ve výhledu tak 25 let. 
I. Poledňák – školy nemají žádné speciální učebny. 
O. Štarha – k technickému stavu budovy „Služba škole“, šetřilo se na základech, budova je potrhaná, 
budou nutné sanační práce. 
I. Peřina – má obavy, aby podmínka užívání nemovitosti na vzdělávací účely, nebylo chápáno 
a využito jinak (komerční účely). 
M. Kalinová – uvažuje se s celkovým zbouráním a novou výstavbou? Bylo by to trvalejší. 
O. Štarha – přípravy této varianty by déle trvaly a byly by mnohem dražší. 
V. Zejda – naprostá většina je pro koupi, on také. 
O. Štarha – vyzval k vyplnění přílohy materiálu 10 D – hlasovacího lístku. 
Z. Kříž – cena musí být absolutní, taková jakou budeme nabízet JMK. 
I. Peřina – nebude se vyjadřovat, materiál byl předložen dnes, je to závažné rozhodnutí. 
P. Kavka – tento záměr byl schválen včera JMK, je nutné v zájmu koupi nemovitosti vyjádřit se co 
nejdříve, později by se to nestihlo. 
Z. Kříž – o tomto se bavíme už dlouho, nevadí, že to přišlo na stůl, ba naopak, je s přípravou 
a obsahem materiálu spokojen. 
O. Štarha  - chválí odbor majetkoprávní, že materiál připravili a zpracovali. 
I. Peřina  - na základě informace pana Kavky si rozhodnutí rozmyslel. 
 
Přijaté usnesení: 1104/2014 - ZM schvaluje a) úplatné nabytí pozemku p. č. 2785/2, jehož součástí 

je budova č. p. 1227 vše k. ú. Kuřim, 
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b) úplatné nabytí pozemku p. č. 2785/3, jehož součástí je budova č. e. 1339 vše 
k. ú. Kuřim 
z vlastnictví Jihomoravského kraje, se sídlem Žerotínovo nám 3/5, Brno, 
IČ 70888337 do vlastnictví města Kuřim za cenu ve výši dle zápisu. 

Hlasováno 
Pro: 11  Proti: 0  Zdrželo se: 0  Nehlasovalo: 6 
 
 
Hlasovací lístky přítomných zastupitelů s navrženými částkami jsou součástí materiálu č. 27 D. 
 
 
 

10/1. Jihomoravský kraj – odprodej pozemků na ul. Jungmannova – 
služba škole 
 
Přijaté usnesení: 1105/2014 - ZM ukládá starostovi města podat ve lhůtě určené Jihomoravským 

krajem nabídku ve věci prodeje pozemků p. č. 2785/2 a p. č. 2785/3 vše k. ú. 
Kuřim s cenou ve výši dle zápisu. 

Hlasováno 
Pro: 11  Proti: 0  Zdrželo se: 0  Nehlasovalo: 6 
 
 
 

10/2. Jihomoravský kraj – odprodej pozemků na ul. Jungmannova – 
služba škole 
 
Přijaté usnesení: 1106/2014 - ZM schvaluje uzavření smlouvy o složení a užití kauce 

s Jihomoravským krajem, se sídlem Žerotínovo nám. 3/5, Brno, IČ 70888337, 
jejímž předmětem je složení kauce ve výši 200.000 Kč v souvislosti s účastí 
v nabídkovém řízení na koupi pozemků p. č. 2785/2 a p. č. 2785/3 vše k. ú. Kuřim 
od Jihomoravského kraje. 

Hlasováno 
Pro: 11  Proti: 0  Zdrželo se: 0  Nehlasovalo: 6 
 
 
Z jednání se v 18:50 hod. vzdálil I. Peřina, přítomno 10 členů ZM. 
 
 
 

11. Dešťová kanalizace - nabytí majetku 
 
Předkládáme Zastupitelstvu města Kuřimi ke schválení kupní smlouvu č. 2014/D/0048, jejímž 
předmětem je nabytí SO 51 - dešťové kanalizace, v celkové délce 361 m, včetně retenční nádrže 
s řízeným odtokem a výustního objektu, na parc. č. 1843/1, 2219/17, 2983/1, 2983/2, 2989/2, 2989/3, 
2991/2 a 2994/16, v k. ú. Kuřim, ve vlastnictví společnosti FUERTES DEVELOPMENT, s.r.o., 
IČ 26893223, se sídlem Tleskačova 1660/2, 664 34 Kuřim, zastoupená Ing. Zdeňkem Přichystalem 
a Ing. Petrem Jonášem (jednateli společnosti), do vlastnictví města Kuřimi, za cenu 2.100.000 Kč 
včetně DPH. 
Dešťová kanalizace o průměru DN300 a DN400 z betonových trub (z toho 12,5 m je vybudováno 
z polypropylenu DN 300 SN 10 z důvodu ochrany vysokotlakého plynovodu), v majetku společnosti 
FUERTES DEVELOPMENT, s.r.o., slouží k odvedení dešťových vod z komunikací a kruhového 
objezdu v ul. Blanenská a je připravena na svedení odpadních vod z bazénů areálu Wellness, 
případně části sportovní zóny.   
Revizní šachty jsou typové z prefabrikovaných dílců s prefabrikovaným dnem. Prefabrikované uliční 
vpusti jsou součástí komunikace.  
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Kanalizace je přes retenční nádrž o objemu 101 m
3
 řízeným odtokem svedena do toku Kuřimka. 

Retenční nádrž KL RN 100U o rozměrech 14 m x 7,3 m x 1,47 m, na parc. č. 2991/6 a 2991/2, 
podzemní - cca 70 cm pod úrovní terénu, konstruována pro pojezd nákladními vozidly - použití pro 
parkoviště, průmyslové a obytné zóny, prefabrikovaná s vírovým ventilem, regulátorem průtoku 4,2 l/s, 
složená ze dvou dílů s U segmenty se stropními deskami, o objemu 101 m

3 
(využitý objem 42 m3, 

rezerva 59 m
3
), se 4 šachtami (1 kónus + 1 kroužek dle výšky terénu, skruž), slouží k odvodu 

dešťových vod z kruhového objezdu (komunikací a zpevněných ploch) a jako rezerva pro areál 
Wellness.  Odtok z retenční nádrže je realizován přípojkou PVC DN150 o celkové délce 17,9 m přes 
regulátor průtoku do vodoteče Kuřimka. 
Nádrž je kapacitně zmenšena oproti původní projektové dokumentaci ze 160 m

3
 na 101 m

3
. Zbývající 

objem bude dobudován současně s v budoucnu vybudovaným nákupním centrem. 
 
 
Výustní objekt na parc. č. 2219/17 je proveden z vodostavebního betonu a lomového kamene, 
zalícovaného do svahu násypu dle požadavků Povodí Moravy, s. p. Povodí Moravy, s. p. nebude 
přebírat výustní objekt do své správy. 
V průběhu zpracování projektové dokumentace 1. stupně ke stavbě centra obchodu a služeb vznikl ze 
strany zástupců města Kuřimi a vedení Wellness centra požadavek na rozšíření kapacity SO 51 
(kanalizace a retenční nádrže) tak, aby v budoucnu bylo možné napojit Wellness centrum na tuto 
kanalizaci s tím, že se město Kuřim bude na rozšíření kapacity, které je nad rámec potřeb odvodnění 
nových komunikací, finančně podílet, s čímž investor souhlasil. 
Mezi stavební objekty nebo jejich části, které se zhotovily nad rámec potřeby investora spadají: 
kanalizační stoka nad kruhovým objektem, rekonstrukce části tělesa místní komunikace směr 
Wellness, kanalizační přípojka (nápojné místo), rekonstrukce části chodníku dotčeného přípojkou 
kanalizace, zvýšení kapacity retenční nádrže pro potřeby Wellness a navýšení kapacity průtoku 
kanalizace. 
Za účelem výše uvedeného navýšení kapacity SO 51 byla na zasedání Zastupitelstva města Kuřimi 
č. 1/2014 dne 21. 1. 2014 pod usnesením č. 1013/2014 schválena částka 2.100.000 Kč včetně DPH. 
Retenční nádrž a výustní objekt zasahují i do pozemků třetích osob. Tato skutečnost bude ošetřena 
zřízením služebnosti, viz materiál OMP. 
Částka ve výši 2 100 000,- Kč bude vyčleněna z ORG 1 279 000 000 „Retenční nádrž“. 
 
Přílohy: A - Návrh kupní smlouvy 

B - situace 
C - půdorys, řez 

 
Diskuse: 
S. Bartoš - vedoucí odboru investičního - upozorňuje na vyšší částku, než byla původně dohodnutá – 
1.322.337 Kč. 
p. Kučera - zástupce společnosti Fuertes Development - rozdal všem zastupitelům materiál 
o vícenákladech a navýšení částky. 
M. Kotek – zásobovací dvůr Tesco a obchodní dům, podíl města měla být původně 1/3 nákladů, nyní 
bez podílu společnosti Tesco asi ½. Jaký podíl má ten nový investor, který v lokalitě staví? 
S. Bartoš – s námi nesouvisí, vody se odvádí jinam. Komunikaci vybudoval investor Tesca, 
komunikace je veřejná. 
V. Zejda – potřebuje mít rozklíčován podíl města. 
p. Kučera – 240 m2 plochy se budovalo navíc, cena retenční nádrže zůstává, vícenáklady vznikly 
navýšením kapacity kanalizace, celkem je to 365 m2 kanalizace. 
I. Poledňák – neví, kdo cenu stanovil, ale je to podle něho drahé, má stále pochybnost, jak se bude 
vypouštět bazén. Z celé částky 365 m2 je podíl města asi 20 m2, zdá se mu to drahé. 
p. Kučera – pro Wellnes je rezerva 59 m2. 
P. Němec – nyní kanalizace ústí v ulici U Stadionu, odvodnění budoucí haly by bral, ale jak se tam 
bude vypouštěná voda dostávat? 
O. Štarha – bude se muset čerpat, bude to velké odlehčení stoky. 
P. Němec – kolik činí stočné, má někdo představu, jak dlouho trvá odvětrání chlóru, kolik bude stát 
čerpání? 
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O. Štarha – vodné a stočné je stanovené, činí ročně asi 1,5 mil. Kč, odpadní vody se mohou 
vypouštět, existuje dobrozdání, návratnost investice asi 4 roky a napojila by se na ni nová sportovní 
hala. 
M. Kotek – je to domluveno s vodárnami? Aby potom souhlasili s odpočtem. 
O. Štarha – s vodárnami se jednalo. 
p. Kučera – má u sebe vyjádření Povodí Moravy, nemají s tím žádný problém. 
I. Poledňák – objednali jsme si větší kapacitu, z důvodu územního plánu do budoucna. Neví, proč 
bychom to měli platit, ostatní je podnikatelský záměr, je to naše povinnost dbát o větší kapacity. 
V. Zejda – ptá se, zda musí být materiál odsouhlasen dnes, potřebuje čas materiál prostudovat. 
P. Němec – navrhuje udělat přestávku v jednání. 
 
 
O. Štarha – vyhlašuje v 19:10 min. 15 minutovou přestávku. 
 
 
O. Štarha – dává prostor zástupci investora a ptá se, zda nebude vadit, že se odsouhlasení odročí? 
p. Kučera - doplňuje materiál o dopis o „Změně umístění stavby retenční nádrže SO 51 na parcele 
č. 2991/6. Pokud by se odročovalo na další jednání, způsobí to problém ve vztahu k realizačním 
firmám. 
R. Hanák – je přesvědčen, že bude tato iniciativa potřeba. Přiklání se k tomu, aby cena byla 
přehodnocena, nebo lépe zdůvodněna. 
O. Štarha – tento materiál stahuje na příští jednání koncem měsíce srpna. 
P. Němec – k doplnění materiálu žádá také předložení vyúčtování návratnosti od města. 
 
Návrh usnesení: ZM schvaluje nabytí stavby dešťové kanalizace včetně retenční nádrže (SO 51) 

v celkové délce 361 m, od společnosti FUERTES DEVELOPMENT, s.r.o., 
IČ 26893223, se sídlem Tleskačova 1660/2, 664 34 Kuřim, do vlastnictví města 
Kuřimi, za cenu 2.100.000 Kč včetně DPH. 

Materiál stažen z jednání. 
 
 
 

12. Rozpočtové opatření č. 6 
 
V příloze jsou předkládána ke schválení rozpočtová opatření s komentáři. 
 
Přílohy: A - rozpočtové opatření 6 

B - důvodová zpráva OMP Služba škole 
C - důvodová zpráva OI komunikace 
C - důvodová zpráva OI mapka 

 
 
Z jednání odešel v 19:40 hod. pan I. Peřina, nebyl odhlášen na hlasovacím zařízení. 
 
 
Diskuse: 
J. Herman – ptá se, jakou cenu stanovit za koupi objektu Služba škole? 
I. Poledňák – navrhuje dát xxxx Kč do rezervy. 
O. Štarha – souhlasí s částkou xxxx Kč a podává pozměňující návrh. 
 
Přijaté usnesení: 1107/2014 - ZM schvaluje rozpočtové opatření č. 6 k rozpočtu města Kuřimi na rok 
2014 se změnou. 
Hlasováno: 
Pro: 10  Proti: 0  Zdrželo se: 0  Nehlasoval: 1 (I. Peřina nebyl přítomen). 
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13. Různé 
 
M. Kotek – obrátili se na něj občané - problém s poškozením vybavení na hřišti ZŠ Jungmannova. 
O. Štarha – oprava se již řeší. 
 
R. Hanák – oprava chodníků v sídlišti Na Loučkách, kdy bude oprava pokračovat? 
S. Bartoš – dnes byly schváleny finance na pokračování, které budou hned následovat. Dokončovací 
práce se budou provádět následně. 
 
M. Kalinová – ptá se, kdo dostal na starosti vydání knihy pana Kondeie, kdy bude vydána? 
O. Štarha – knihu má v kompetenci starosta. 
M. Kotek – dotazoval se starosty a ten má vydání knihy v kompetenci, termín do září. 
 
 
Člen návrhové komise Zdeněk Kříž přednesl schválená usnesení. 
 
 
 
 
Místostarosta ukončil jednání ZM v 19:50 hod. 
 
 
 
 
 
 
 
Ing. Oldřich Štarha 
místostarosta města 
 
 
 
 
 
 

Ověřovatelé zápisu: 

 
 
Ing. Miluše Macková Vladislav Zejda 
 
 
 
 
 
 
V Kuřimi dne 25. 6. 2014 
 
Zapsala: Hana Koláčková 
 
 
Přílohy: 
Usnesení 2x 
Pozvánka 1x 
Usnesení návrhové komise 2x 
Prezenční listina 
Výsledky veřejného hlasování 
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Materiály: 
1 Volba návrhové komise 
2 Volba ověřovatelů zápisu 
3 Schválení programu jednání 
4 Zápis z jednání výboru kontrolního 
  4A - zápis KV 13 2014 
  4B - zápis ze schůzky pracovní skupiny kontrolního výboru 
5 Odbočovací pruh Podlesí - veřejné osvětlení 
6 Stav investiční výstavby 2014 
  6A  stav investičních akcí k 6. 6. 2014 
7 Obecně závazná vyhláška města Kuřimi o sběru, třídění ….… a likvidaci komunálního 

odpadu 
  7A - OZV O systému shromažďování komunálního odpadu 
8 Zápis z jednání finančního výboru ze dne 12. 6. 2014 
  8A - zápis z jednání FV 
9 Nabytí věci nemovité – služebnost k pozemku p. č. 2990/4 k. ú. Kuřim 
9/1 Nabytí věci nemovité – služebnost k pozemku p. č. 2990/4  k. ú. Kuřim 
  9/1A - VB Mesto x Tesco franchise - komunikace a trubní vedení kanalizace čistopis 
10 Jihomoravský kraj – odprodej pozemků na ul. Jungmannova – služba škole  
  10A - situace 
  10B - záměr 
  10C - smlouva o uložení kauce 
  10D - hlasovací lístek 
10/1 Jihomoravský kraj – odprodej pozemků na ul. Jungmannova – služba škole  
10/2 Jihomoravský kraj – odprodej pozemků na ul. Jungmannova – služba škole  
11 Dešťová kanalizace - nabytí majetku 
  11A - Návrh kupní smlouvy 
  11B - situace 
  11C C - půdorys, řez 
12 Rozpočtové opatření č. 6 
  12A A - rozpočtové opatření 6 
  12B B - důvodová zpráva OMP Služba škole 
  12C C - důvodová zpráva OI komunikace 
  12D C - důvodová zpráva OI mapka 
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5. JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA 

1. Volba návrhové komise 
Číslo usnesení: 1095/2014 Zastupitelstvo města schvaluje jako členy návrhové komise Zdeňka 

Kříže a Ing. Rostislava Hanáka. 

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

Ing. Oldřich Štarha PRO PaedDr. David Holman NEPŘÍTOMEN 

RNDr. Igor Poledňák PRO Zdeněk Kříž PRO 

Mgr. Ladislav Ambrož NEPŘÍTOMEN Jiří Brabec PRO 

Ing. Rostislav Hanák PRO Jan Herman PRO 

Mgr. Michaela Kalinová NEPŘÍTOMNA 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 

Počet přítomných: 10 

PRO: 10, PROTI: 0, ZDRŽELO SE: 0, NEHLASOVALO: 0 

 

2. Volba ověřovatelů zápisu 
Číslo usnesení: 1096/2014 Zastupitelstvo města schvaluje jako ověřovatele zápisu z jednání ZM 

Vladislava Zejdu a Ing. Miluši Mackovou 

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

Ing. Oldřich Štarha PRO PaedDr. David Holman NEPŘÍTOMEN 

RNDr. Igor Poledňák PRO Zdeněk Kříž PRO 

Mgr. Ladislav Ambrož NEPŘÍTOMEN Jiří Brabec PRO 

Ing. Rostislav Hanák PRO Jan Herman PRO 

Mgr. Michaela Kalinová NEPŘÍTOMNA 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 

Počet přítomných: 10 

PRO: 10, PROTI: 0, ZDRŽELO SE: 0, NEHLASOVALO: 0 

 

3. Program jednání 
Číslo usnesení: 1097/2014 Zastupitelstvo města schvaluje program jednání se změnou. 

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

Ing. Oldřich Štarha PRO PaedDr. David Holman NEPŘÍTOMEN 

RNDr. Igor Poledňák PRO Zdeněk Kříž PRO 

Mgr. Ladislav Ambrož NEPŘÍTOMEN Jiří Brabec PRO 

Ing. Rostislav Hanák PRO Jan Herman PRO 
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Mgr. Michaela Kalinová NEPŘÍTOMNA 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 

Počet přítomných: 10 

PRO: 10, PROTI: 0, ZDRŽELO SE: 0, NEHLASOVALO: 0 

 

4. Zápis z jednání výboru kontrolního 
Číslo usnesení: 1098/2014 Zastupitelstvo města bere na vědomí zápis z jednání Kontrolního 

výboru Zastupitelstva města Kuřimi ze dne 2. 6. 2014. 

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

Ing. Oldřich Štarha PRO PaedDr. David Holman NEPŘÍTOMEN 

RNDr. Igor Poledňák PRO Zdeněk Kříž PRO 

Mgr. Ladislav Ambrož NEPŘÍTOMEN Jiří Brabec PRO 

Ing. Rostislav Hanák PRO Jan Herman PRO 

Mgr. Michaela Kalinová NEPŘÍTOMNA 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 

Počet přítomných: 10 

PRO: 10, PROTI: 0, ZDRŽELO SE: 0, NEHLASOVALO: 0 

 

5. Odbočovací pruh Podlesí - veřejné osvětlení 
Číslo usnesení: 1099/2014 Zastupitelstvo města schvaluje vyčlenění částky 54.450 Kč z ORG 

1 006 000 000 Drobné investice na úpravy veřejného osvětlení k akci „Odbočovací pruh Kuřim - 

Podlesí“. 

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

Ing. Oldřich Štarha PRO PaedDr. David Holman NEPŘÍTOMEN 

RNDr. Igor Poledňák PRO Zdeněk Kříž PRO 

Mgr. Ladislav Ambrož NEPŘÍTOMEN Jiří Brabec PRO 

Ing. Rostislav Hanák PRO Jan Herman PRO 

Mgr. Michaela Kalinová NEPŘÍTOMNA 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 

Počet přítomných: 10 

PRO: 10, PROTI: 0, ZDRŽELO SE: 0, NEHLASOVALO: 0 
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7. Obecně závazná vyhláška města Kuřimi o sběru, třídění ….… a likvidaci 

komunálního odpadu 
Číslo usnesení: 1100/2014 Zastupitelstvo města schvaluje Obecně závaznou vyhlášku č. 1/2014 

o systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání, a odstraňování komunálních odpadů 

a nakládání se stavebním odpadem na území města Kuřimi. 

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

Ing. Oldřich Štarha PRO PaedDr. David Holman NEPŘÍTOMEN 

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 ZDRŽEL SE MUDr. Renata Procházková NEPŘÍTOMNA 

Vladislav Zejda PRO   

BOD JEDNÁNÍ BYL SCHÁLEN 

Počet přítomných: 11 

PRO: 10, PROTI: 0, ZDRŽELO SE: 1, NEHLASOVALO: 0 

 

8. Zápis z jednání finančního výboru ze dne 12. 6. 2014 
Číslo usnesení: 1101/2014 Zastupitelstvo města bere na vědomí zápis z jednání finančního výboru 

ze dne 12. 6. 2014. 

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

Ing. Oldřich Štarha PRO PaedDr. David Holman NEPŘÍTOMEN 

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 

Počet přítomných: 11 

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

 

9. Nabytí věci nemovité – služebnost k pozemku p. č. 2990/4 k. ú. Kuřim 
Číslo usnesení: 1102/2014 Zastupitelstvo města ruší usnesení ZM č. 1066/2014 ze dne 17. 6. 

2014 ve věci nabytí služebnosti k pozemku p. č. 2990/4 k. ú. Kuřim. 

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

Ing. Oldřich Štarha PRO PaedDr. David Holman NEPŘÍTOMEN 

RNDr. Igor Poledňák PRO Zdeněk Kříž PRO 

Mgr. Ladislav Ambrož NEPŘÍTOMEN Jiří Brabec NEPŘÍTOMEN 
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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 

Počet přítomných: 11 

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

 

9/1 Nabytí věci nemovité – služebnost k pozemku p. č. 2990/4  k. ú. Kuřim 
Číslo usnesení: 1103/2014 Zastupitelstvo města schvaluje nabytí služebnosti spočívající 

v umístění, užívání a rekonstrukci části stavby komunikace a dešťové kanalizace (SO 51) 

postavených na pozemku p. č. 2990/4 k.ú. Kuřim (vznik dle GP č. 3139-1621/2014), na dobu 

neurčitou za jednorázovou úhradu ve výši 100,- Kč od společnosti Tesco Franchise Stores ČR a.s., se 

sídlem Vršovická 1527/68b, Praha 10 - Vršovice, IČ 27625761. 

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

Ing. Oldřich Štarha PRO PaedDr. David Holman NEPŘÍTOMEN 

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 

Počet přítomných: 11 

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

 

10. Jihomoravský kraj – odprodej pozemků na ul. Jungmannova – služba škole 
Číslo usnesení: 1104/2014 Zastupitelstvo města schvaluje a) úplatné nabytí pozemku p. č. 2785/2, 

jehož součástí je budova č. p. 1227 vše k. ú. Kuřim, 

b) úplatné nabytí pozemku p. č. 2785/3, jehož součástí je budova č. e. 1339 vše k. ú. Kuřim 

z vlastnictví Jihomoravského kraje, se sídlem Žerotínovo nám 3/5, Brno, IČ 70888337 do vlastnictví 
města Kuřim za cenu ve výši dle zápisu. 

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

Ing. Oldřich Štarha PRO PaedDr. David Holman NEPŘÍTOMEN 

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 
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Vladislav Zejda PRO   

BOD JEDNÁNÍ BYL SCHÁLEN 

Počet přítomných: 11 

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

 

10/1 Jihomoravský kraj – odprodej pozemků na ul. Jungmannova – služba 

škole 

Číslo usnesení: 1105/2014 Zastupitelstvo města ukládá starostovi města podat ve lhůtě určené 

Jihomoravským krajem nabídku ve věci prodeje pozemků p. č. 2785/2 a p.č. 2785/3 vše k. ú. Kuřim 

s cenou ve výši dle zápisu. 

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

Ing. Oldřich Štarha PRO PaedDr. David Holman NEPŘÍTOMEN 

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 

Počet přítomných: 11 

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

 

10/2 Jihomoravský kraj – odprodej pozemků na ul. Jungmannova – služba 

škole 
Číslo usnesení: 1106/2014 Zastupitelstvo města schvaluje uzavření smlouvy o složení a užití 

kauce s Jihomoravským krajem, se sídlem Žerotínovo nám. 3/5, Brno, IČ 70888337, jejímž 

předmětem je složení kauce ve výši 200.000 Kč v souvislosti s účastí v nabídkovém řízení na koupi 

pozemků p. č. 2785/2 a p. č. 2785/3 vše k. ú. Kuřim od Jihomoravského kraje. 

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

Ing. Oldřich Štarha PRO PaedDr. David Holman NEPŘÍTOMEN 

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 

Počet přítomných: 11 

PRO: 11, PROTI: 0, ZDRŽELO SE: 0, NEHLASOVALO: 0 
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12. Rozpočtové opatření č. 6 
Číslo usnesení: 1107/2014 Zastupitelstvo města schvaluje rozpočtové opatření č. 6 k rozpočtu 

města Kuřimi na rok 2014 se změnou. 

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

Ing. Oldřich Štarha PRO PaedDr. David Holman NEPŘÍTOMEN 

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 NEPŘÍTOMEN MUDr. Renata Procházková NEPŘÍTOMNA 

Vladislav Zejda PRO   

BOD JEDNÁNÍ BYL SCHÁLEN 

Počet přítomných: 10 

PRO: 10, PROTI: 0, ZDRŽELO SE: 0, NEHLASOVALO: 0 

 


