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Z á p i s 
 

ze zasedání Zastupitelstva města Kuřimi č. 6/2014 konaného dne 26. 08. 2014 
 
Přítomni: 
Mgr. Ing. Drago Sukalovský – starosta 
Mgr. Ladislav Ambrož, Jiří Brabec, Jan Herman, PaedDr. David Holman, Jiří Filip Koláček, MBA, 
Ing. Miloš Kotek, Zdeněk Kříž, Ing. Miluše Macková, Ing. Petr Němec, Ivo Peřina, RNDr. Igor 
Poledňák, MUDr. Renata Procházková, Ing. Oldřich Štarha, Vladislav Zejda – členové zastupitelstva 
města. 
 
Mgr. Alena Zimmermannová – tajemnice úřadu. 
 
 
Omluven: Ing. Rostislav Hanák, Mgr. Michaela Kalinová 
 
 
Starosta zahájil zasedání ZM v 17,06 hodin, úvodem bylo přítomno 14 členů ZM, tedy nadpoloviční 
většina. ZM je usnášeníschopné. 
Později se dostavila MUDr. R. Procházková. 
 
 
Zápis z minulého zasedání byl ověřen bez připomínek. 
 
 
 
Program: 
 

1 Volba návrhové komise 

2 Volba ověřovatelů zápisu 

3 Schválení programu jednání 

4 Plnění usnesení Zastupitelstva města Kuřimi ke dni 18. 8. 2014 

17 Síť televizních a kabelových rozvodů v k. ú. Kuřim - prodej 

17/1 Síť televizních a kabelových rozvodů v k. ú. Kuřim - prodej 

17/2 Síť televizních a kabelových rozvodů v k. ú. Kuřim - prodej 

5 Ing. Luděk Ondroušek – žádost o odprodej pozemku 

6 Jihomoravský kraj – majetkoprávní vypořádání pozemků pod kruhovým objezdem 

7 Schválení úplatného nabytí pozemků pod místními komunikacemi do majetku města - 
výběrové řízení 2014 

7/1 Schválení úplatného nabytí pozemků pod místními komunikacemi do majetku města - 
výběrové řízení 2014 

7/2 Schválení úplatného nabytí pozemků pod místními komunikacemi do majetku města - 
výběrové řízení 2014 

7/3 Schválení úplatného nabytí pozemků pod místními komunikacemi do majetku města - 
výběrové řízení 2014 

7/4 Schválení úplatného nabytí pozemků pod místními komunikacemi do majetku města - 
výběrové řízení 2014 

7/5 Schválení úplatného nabytí pozemků pod místními komunikacemi do majetku města - 
výběrové řízení 2014 
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7/6 Schválení úplatného nabytí pozemků pod místními komunikacemi do majetku města - 
výběrové řízení 2014 

7/7 Schválení úplatného nabytí pozemků pod místními komunikacemi do majetku města - 
výběrové řízení 2014 

7/8 Schválení úplatného nabytí pozemků pod místními komunikacemi do majetku města - 
výběrové řízení 2014 

7/9 Schválení úplatného nabytí pozemků pod místními komunikacemi do majetku města - 
výběrové řízení 2014 

7/10 Schválení úplatného nabytí pozemků pod místními komunikacemi do majetku města - 
výběrové řízení 2014 

7/11 Schválení úplatného nabytí pozemků pod místními komunikacemi do majetku města - 
výběrové řízení 2014 

8 EUROVIA CS, a.s. – žádost o odprodej pozemků v lokalitě obalovna Česká  

8/1 EUROVIA CS, a.s. – žádost o odprodej pozemků v lokalitě obalovna Česká  

9 FUERTES DEVELOPMENT, s.r.o. – majetkoprávní vypořádání pozemků pod kruhovým 
objezdem 

10 Manž. Kučerovští – darování pozemků v lokalitě „Díly za sv. Janem“ 

11 Česká republika – Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových – bezúplatné 
nabytí pozemku 

12 Darování pozemku JmK - pozemek pod budovou využívanou DDM 

12/1 Darování pozemku JmK - pozemek pod budovou využívanou DDM 

13 Ing. Pavel Adamec - nákup garáží, vzdání se předkupního práva 

13/1 Ing. Pavel Adamec – nabídka k odkupu garáží x vzdání se předkupního práva 

14 Tesco Franchise Stores ČR a.s. – výmaz předkupního práva 

15 Centrum technických služeb Kuřim s.r.o. - změna zakladatelské listiny 

16 Wellness Kuřim s.r.o. - změna zakladatelské listiny 

18 Změna č. XIV ÚPN SÚ Kuřim - vydání opatření obecné povahy 

19 Schválení podání žádosti o dotaci z MŠMT 

20 Dešťová kanalizace a retenční nádrž - nabytí majetku 

21 Schválení investiční akce-Zateplení MŠ Zborovská a Sanace spodní stavby MŠ 
Zborovská Kuřim 

21/1 Odmítnutí dotace a schválení investiční akce - Sanace spodní stavby MŠ Zborovská 
Kuřim 

21/2 Odmítnutí dotace - Zateplení MŠ Zborovská Kuřim 

22 Výsledky hospodaření k 30. 6. 2014 

23 Zápis z jednání Výboru pro kulturu a spolkový život ZM Kuřimi 

24 Schválení částek spolufinancování služeb sociální prevence pro rok 2015 

25 Schválení částek spolufinancování služeb sociální prevence pro rok 2015 

26 Jaroslava Souralová, Simona Slabyhoudková – záměr na směnu pozemků 

27 Společenské a kulturní centrum v Kuřimi 

28 Rozpočtové opatření č. 8 
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29 
 
 
30 

Vyhlášení výzvy na poskytnutí dotací z „Programu finanční podpory sportovní činnosti ve 
městě Kuřim“ pro rok 2015 
 
Různé 

 
 
 

1. Volba návrhové komise 
 
Přijaté usnesení: 1108/2014 - ZM schvaluje jako členy návrhové komise Ing. Petra Němce a Jiřího 

Brabce. 
Hlasováno 
Pro: 14   Nehlasovali: 3. 
 
 
 

2. Volba ověřovatelů zápisu 
 
Přijaté usnesení: 1109/2014 - ZM schvaluje jako ověřovatele zápisu z jednání ZM Mgr. Ladislava 

Ambrože a Ing. Miluši Mackovou. 
Hlasováno 
Pro: 14   Nehlasovali: 3. 
 
 
 

3. Schválení programu jednání 
 
Program: 
1 Volba návrhové komise 
2 Volba ověřovatelů zápisu 
3 Schválení programu jednání 
4 Plnění usnesení Zastupitelstva města Kuřimi ke dni 18. 8. 2014 
17 Síť televizních a kabelových rozvodů v k. ú. Kuřim - prodej 
17/1 Síť televizních a kabelových rozvodů v k. ú. Kuřim - prodej 
17/2 Síť televizních a kabelových rozvodů v k. ú. Kuřim - prodej 
26 Jaroslava Souralová, Simona Slabyhoudková – záměr na směnu pozemků 
24 Schválení částek spolufinancování služeb sociální prevence pro rok 2015 
25 Schválení částek spolufinancování služeb sociální prevence pro rok 2015 
12 Darování pozemku JmK - pozemek pod budovou využívanou DDM 
12/1 Darování pozemku JmK - pozemek pod budovou využívanou DDM 
27 Společenské a kulturní centrum v Kuřimi 
5 Ing. Luděk Ondroušek – žádost o odprodej pozemku 
6 Jihomoravský kraj – majetkoprávní vypořádání pozemků pod kruhovým objezdem 
9 FUERTES DEVELOPMENT, s.r.o. – majetkoprávní vypořádání pozemků pod kruhovým 

objezdem 
7 Schválení úplatného nabytí pozemků pod místními komunikacemi do majetku města - 

výběrové řízení 2014 
7/1 Schválení úplatného nabytí pozemků pod místními komunikacemi do majetku města - 

výběrové řízení 2014 
7/2 Schválení úplatného nabytí pozemků pod místními komunikacemi do majetku města - 

výběrové řízení 2014 
7/3 Schválení úplatného nabytí pozemků pod místními komunikacemi do majetku města - 

výběrové řízení 2014 
7/4 Schválení úplatného nabytí pozemků pod místními komunikacemi do majetku města - 

výběrové řízení 2014 
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7/5 Schválení úplatného nabytí pozemků pod místními komunikacemi do majetku města - 
výběrové řízení 2014 

7/6 Schválení úplatného nabytí pozemků pod místními komunikacemi do majetku města - 
výběrové řízení 2014 

7/7 Schválení úplatného nabytí pozemků pod místními komunikacemi do majetku města - 
výběrové řízení 2014 

7/8 Schválení úplatného nabytí pozemků pod místními komunikacemi do majetku města - 
výběrové řízení 2014 

7/9 Schválení úplatného nabytí pozemků pod místními komunikacemi do majetku města - 
výběrové řízení 2014 

7/10 Schválení úplatného nabytí pozemků pod místními komunikacemi do majetku města - 
výběrové řízení 2014 

7/11 Schválení úplatného nabytí pozemků pod místními komunikacemi do majetku města - 
výběrové řízení 2014 

8 EUROVIA CS, a.s. – žádost o odprodej pozemků v lokalitě obalovna Česká  
8/1 EUROVIA CS, a.s. – žádost o odprodej pozemků v lokalitě obalovna Česká  
10 Manž. Kučerovští – darování pozemků v lokalitě „Díly za sv. Janem“ 
11 Česká republika – Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových – bezúplatné nabytí 

pozemku 
13 Ing. Pavel Adamec - nákup garáží, vzdání se předkupního práva 
13/1 Ing. Pavel Adamec – nabídka k odkupu garáží x vzdání se předkupního práva 
14 Tesco Franchise Stores ČR a.s. – výmaz předkupního práva 
15 Centrum technických služeb Kuřim s.r.o. - změna zakladatelské listiny 
16 Wellness Kuřim s.r.o. - změna zakladatelské listiny 
18 Změna č. XIV ÚPN SÚ Kuřim - vydání opatření obecné povahy 
19 Schválení podání žádosti o dotaci z MŠMT 
20 Dešťová kanalizace a retenční nádrž - nabytí majetku 
21 Schválení investiční akce-Zateplení MŠ Zborovská a Sanace spodní stavby MŠ Zborovská 

Kuřim 
21/1 Odmítnutí dotace a schválení investiční akce - Sanace spodní stavby MŠ Zborovská Kuřim 
21/2 Odmítnutí dotace - Zateplení MŠ Zborovská Kuřim 
22 Výsledky hospodaření k 30. 6. 2014 
23 Zápis z jednání Výboru pro kulturu a spolkový život ZM Kuřimi 
29 Vyhlášení výzvy na poskytnutí dotací z „Programu finanční podpory sportovní činnosti ve 

městě Kuřim“ pro rok 2015 
28 Rozpočtové opatření č. 8 
30 Různé 
 
 
Přijaté usnesení: 1110/2014 - ZM schvaluje program jednání se změnami. 
Hlasováno 
Pro: 14   Nehlasovali: 3. 
 
 
 

4. Plnění usnesení Zastupitelstva města Kuřimi ke dni 18. 8. 2014 
 
Zůstávají nesplněna usnesení závisející na spolupráci s druhou stranou vůči městu Kuřim, především 
v oblasti investiční a majetkové. 
 
Přílohy: A - plnění usnesení ZM 
 
Diskuse: 
P. Němec – usnesení o vydání knihy o Kuřimi – ví se o tom něco blíže? Měl představu o 2. vydání již 
existující knihy o městě. 
D. Sukalovský – jak bude kniha vypadat, to v této chvíli neví. Vše bude jasnější v září 2014. 
J. Brabec – bude se jednat o malou knihu, která bude vhodná jako dárek. 
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P. Němec – mrzí ho, že se nepodařilo rozšířit stávající knihu. 
J. Brabec – nelze to realizovat v tak krátkém časovém úseku. 
 
Přijaté usnesení: 1111/2014 - ZM bere na vědomí stav plnění usnesení ZM ke dni 18. 8. 2014. 
Hlasováno 
Pro: 14   Nehlasovali: 3. 
 
 
 

17. Síť televizních a kabelových rozvodů v k. ú. Kuřim - prodej 
 
Zastupitelstvo města dne 17. 6. 2014 potvrdilo svůj záměr prodat síť televizního a kabelového rozvodu 
v k. ú. Kuřim, neboť nevyhovělo žádosti stávajícího nájemce na zrušení usnesení o prodeji 
a postoupení celé záležitosti radě města, která by jednala o prodloužení nájmu a pod č. usnesení 
1087/14 vyhlásilo veřejnou soutěž o nejvhodnější nabídku na prodej sítě televizního a kabelového 
rozvodu v katastrálním území města Kuřimi za minimální kupní cenu ve výši 15.000.000 Kč bez DPH. 
Vyhlášení veřejné soutěže bylo uveřejněno dne 1. 7. 2014 a termín k podání nabídek byl stanoven na 
30. 7. 2014 v 17.00. V uvedeném termínu byla podána jedna nabídka. 
 
Uchazečem je společnost KABELOVÁ TELEVIZE CZ s.r.o., se sídlem Ruská 8, Praha 10, 
IČ 48150029 (stávající nájemce), která splnila podmínky soutěže a podala alternativní cenové 
nabídky: 
a) nabídková cena 23.009.999,- Kč bez DPH s postupnou splatností po dobu 48 měsíců od podpisu 
smlouvy, 
b) nabídková cena 18.009.999,- Kč bez DPH se splatností 60 dnů od podpisu smlouvy. 
 
Město si v soutěži vyhradilo právo o znění kupní smlouvy jednat a v době odevzdání tohoto materiálu 
se stále ještě o definitivním znění kupní smlouvy jedná. 
 
OMP doporučuje následný postup: 
a) s ohledem na skutečnost, že jediným reálným kupujícím je stávající nájemce, tak by mohlo být 
zrušeno usnesení č. 1086/2014 ze dne 17. 6. 2014, které řeší vzájemné vyrovnání investic 
(Zastupitelstvo města schvaluje odkoupení investic dle přílohy od KABELOVÉ TELEVIZE CZ s.r.o. za 
cenu 2.998.000 Kč vč. DPH s podmínkou převedení stávajících zákazníků KABELOVÉ TELEVIZE CZ 
s.r.o. na nového vlastníka „sítě televizního a kabelového rozvodu v katastrálním území města Kuřimi“ 
ke dni prodeje). Je zcela zbytečné koupit část investic a obratem ji znovu prodat původnímu 
vlastníkovi. Tento krok má navíc pro město i výhodnější daňové dopady. Jde o prodej věci nemovité 
a město jako prodávající je tak poplatníkem daně z nabytí nemovitých věcí ve výši 4% ze základu. 
b) nabídková cena 23.009.999,- Kč bez DPH bude ponížena o částku 2.477.686,- Kč, která odpovídá 
schválené výši na odkoupení investic bez DPH a zůstane zachována navržená splatnost po dobu 48 
měsíců, kdy první měsíc bude započtena kauce ve výši 500.000,- Kč, dalších šest měsíců se nebude 
splácet nic (zde původně navrhl kupující postupně započítávat částku vyčleněnou na odkup investic) 
a od osmého měsíce bude kupující splácet částku ve výši 600.000,- Kč. 
 
Alternativně je možno postupovat podle cenové varianty č. 2, kdy kupující nabízí kupní cenu ve výši 
18.009.999,- Kč bez DPH se splatností do 60-ti dnů od uzavření kupní smlouvy. Zde by nebylo možno 
z důvodů na straně kupujícího (podmínky úvěrující banky) ponížit kupní cenu o schválený odkup 
investic. 
 
Přílohy: A - kupní smlouva Kabelová televize CZ 
 
Diskuse: 
P. Němec – ptá se P. Kavky, kolik dnů měl na prostudování smlouvy? 
P. Kavka – smlouva se stále vyvíjí a stále jednají nad připomínkami. 
P. Němec – myslí si, že starosta nebude dopracovávat smlouvu, toto by měla spíše rada města. 
Nezdá se vhodná formulace návrhu usnesení – z důvodu splynutí subjektů – spíše by nahradil jiným 
slovním spojením. 
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P. Kavka - nenašel jiný obrat, který by vystihoval tento právní úkon. 
p. Wacník – spolupráce s městem byla dobrá a děkuje za spolupráci. 
D. Holman – upozorňuje p. Wacníka, že děkování zastupitelům není na svém místě. Nyní by byl rád, 
kdyby p. Wacník sdělil občanům města, že odkup kabelových rozvodů ve městě nebude důvodem 
zvyšování poplatků. 
M. Macková – spíše bychom měli před děkováním hlasovat. 
D. Sukalovský – na mimořádném jednání zastupitelstva dne 23. 9. 2014 by rád předložil návrh 
smlouvy, aby ji zastupitelé prostudovali a popřípadě připomínkovali. 
 
Přijaté usnesení: 1112/2014 - ZM schvaluje prodej sítě televizních a kabelových rozvodů v k. ú. 

Kuřim společnosti KABELOVÁ TELEVIZE CZ s.r.o., se sídlem Ruská 8, Praha 10, 
IČ 48150029 za kupní cenu 20.532.313 Kč bez DPH se splatností 48 měsíců od 
uzavření kupní smlouvy a ukládá starostovi města dopracovat návrh kupní 
smlouvy a tuto smlouvu jménem města uzavřít. 

Hlasováno 
Pro: 12  Proti: 2  Nehlasovali: 3. 
 
I. Poledňák – ptá se, zda musí být termín plnění usnesení do konce října? 
P. Kavka – spíše by termín nechal delší, jen z důvodu možných připomínek ke smlouvě, předávání 
dokladů apod. Uzavření smlouvy se samozřejmě nebude zbytečně prodlužovat. 
 
 
 

17/1. Síť televizních a kabelových rozvodů v k. ú. Kuřim - prodej 
 
Přijaté usnesení: 1113/2014 - ZM ruší usnesení zastupitelstva města č. 1086/2014 ze dne 17. 6. 

2014 z důvodu splynutí subjektů. 
Hlasováno 
Pro: 12  Zdrželi se: 2  Nehlasovali: 3. 
 
 
 

17/2. Síť televizních a kabelových rozvodů v k. ú. Kuřim - prodej 
 
Diskuse: 
p. Wacník – jejich zájmem je udržet si stávající zákazníky a získat nové. Zvyšování ceny by nahrávalo 
konkurenci. Spíše chtějí zvyšovat nabídku služeb, tak aby si zákazníky udrželi. 
D. Holman – poděkovat se patří těm subjektům, u kterých do posledního okamžiku vypadalo, že se 
výběrového řízení na prodej zúčastní a nakonec svoje nabídky nepodali. 
 
Návrh usnesení: ZM schvaluje prodej sítě televizních a kabelových rozvodů v k. ú. Kuřim 

společnosti KABELOVÁ TELEVIZE CZ s.r.o., se sídlem Ruská 8, Praha 10, 
IČ 48150029 za kupní cenu 18.009.999 Kč bez DPH se splatností 60 dnů od 
uzavření kupní smlouvy a ukládá starostovi města dopracovat návrh kupní 
smlouvy a tuto smlouvu jménem města uzavřít. 

O tomto návrhu usnesení nebylo hlasováno. 
 
 
 

24. Schválení částek spolufinancování služeb sociální prevence pro 
rok 2015 
 
V prosinci roku 2014 skončí po 6 letech financování 83 služeb sociální prevence z evropských dotací. 
Náklady těchto služeb byly z evropských fondů hrazeny v plné výši a ročně dosahovaly částky cca 
190,7 mil. Kč. V dalším programovém období již není možné pro financování těchto služeb využívat 
evropské dotace. 
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Mezi služby sociální prevence podle zákona o sociálních službách č. 108/2006 Sb. patří např. azylové 
domy, domy na půl cesty, krizová pomoc, raná péče, nízkoprahové zařízení pro děti a mládež, 
noclehárny. 
 
Zastupitelstvem JMK byla dne 19. června 2014 schválena Metodika hodnocení registrovaných 
sociálních služeb v návaznosti na optimalizaci sítě sociálních služeb v Jihomoravském kraji. V souladu 
s touto Metodikou je při hodnocení žádostí poskytovatelů sociálních služeb za účelem dotačního řízení 
požadován závazek obcí deklarující potřebnost těchto služeb a spolufinancování služby ze strany 
obce/obcí. V případě registrovaných služeb sociální prevence je požadována spoluúčast obce/obcí 
na pokrytí nákladů služby minimálně 20 % (mimo stavebních investic). 
 
Je zřejmé, že bez navýšení finančních zdrojů a stávajícího podílu kraje a obcí na financování služeb, 
by se s ohledem na výše uvedenou situaci, vyskytla závažná rizika spojená s destabilizací sítě 
sociálních služeb v kraji. 
 
V našem správním obvodu působí dvě nadregionální služby sociální prevence. Jednou z nich je 
nestátní nezisková organizace DOREA, Kamenná 195/21, 639 00 Brno-střed, Štýřice poskytující 
službu rané péče. 
 
Optimalizované náklady této služby za rok 2013, vypočítané podle shora uvedené Metodiky, navýšené 
o inflaci, činí při celkové kapacitě služby 62 klientů 2.148.212 Kč. Optimalizovaný náklad na 1 klienta 
činí 34.649 Kč (2.148.212 / 62 = 34.649 Kč). Aby mohla být služba dále provozována pro obyvatele 
ORP Kuřimi a byla udržitelná, je třeba spolupodílet se na nákladech služby, a to ve výši 20 % 
z nákladů na jednoho klienta, což je 6.930 Kč (34.649 / 5 = 6.930 Kč). V současné době tuto službu 
využívá 1 uživatel z obce Lelekovice. Příspěvek na 1 klienta tedy činí 6.930 Kč. 
 
Dne 20. srpna 2014 doporučila Rada města Kuřimi Zastupitelstvu města Kuřimi schválit pro rok 2015 
spolufinancování služby prevence rané péče Poradna rané péče DOREA, Kamenná 195/21, 639 00 
Brno-střed, Štýřice za uživatele služby z ORP Kuřimi ve výši 20 % z celkových optimalizovaných 
nákladů na klienta (což v současnosti činí 34.649 Kč, částka na jednoho klienta činí 6.930 Kč). 
 
Přílohy: A - Metodika 
 
Diskuse: 
T. Sojková – veškeré sociální služby byly spolufinancovány z různých zdrojů. Mezi služby prevence 
patří v současné době služby rané péče – provádějí asistenci v rodinách s postiženými dětmi 
a v současné době pomoc i pro nevidomé dítě. Nyní je na zastupitelstvu přijmout strategii, máme jako 
obec s rozšířenou působností službu zaštiťovat a je jejich zájmem služby udržet, aby měly rodiny 
možnost tyto služby využít. Nyní je péče poskytována pouze pro 4 klienty celkem. Uvedené částky 
jsou podle aktuální potřeby. Náklady ve výši 20 % jsou únosné a budou se podle počtu klientů 
zvyšovat. Také ale lze od spolufinancování odstoupit. Od příštího roku dotace z Evropských fondů 
končí. 
P. Němec – toto podpoří. Jedná se o výkon samosprávy. Evropská unie nám to ale nemůže nařídit. 
Financovat budeme i péči pro občana z Lelekovic, dá se potom tato obec žádat o příspěvek. Dále se 
jedná o občany Kuřimi. Do budoucna bude zájemců přibývat, budou to občané z celého obvodu. 
Formulace usnesení není ale zcela jasná, bylo by lépe ji upravit. 
M. Kotek – přiklání se schválení podle návrhu. Usilovali jsme, abychom tyto služby mohli vykonávat, 
a musíme vyjádřit sounáležitost celému regionu. 
J. F. Koláček – nejsme povinni tuto částku hradit. Ale je potřeba tuto službu nabízet našim občanům. 
P. Němec – v péči o své občany si vede město Kuřim dobře. 
D. Holman – z usnesení by vyňal závorky – toto patří do důvodové zprávy. 
T. Sojková – tato formulace usnesení je doporučena krajským úřadem, proto je to takto navrženo. 
J. Brabec – z tohoto usnesení není jasné, o jaké výši nákladů hlasujeme. Spíše by uvedl do výše Kč. 
J. F. Koláček – výše nákladů bude podle skutečných nákladů. 
I. Poledňák – tato částka je uvedena na rok 2015 a je pro tento rok neměnná. 
D. Holman – to si nemyslí. 
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T. Sojková – závorka vyjasňuje současný stav a bude platit v roce 2015. 
J. Herman – myslí si, že obsah závorky je spíše informativní, částku žádá uvést. 
I. Poledňák – bude se uzavírat smlouva o dotaci? 
T. Sojková – podobná situaci ještě neřešili, věc je nová, ale myslí si, že se služby budou fakturovat. 
I. Poledňák – nyní schvalujeme částku, která je vypočtena. 
J. Brabec – částky uvedené jsou částky, ze kterých to je počítáno. 
T. Sojková – tato částka je ke dni 30. 6. 2014 vypočtená na 1 klienta. 
 
P. Němec – navrhuje usnesení ve znění: 
Návrh usnesení: ZM schvaluje spolufinancování služby prevence rané péče Poradna rané péče 

DOREA, Kamenná 195/21, 639 00 Brno-střed, Štýřice 639 00 za uživatele služby 
z ORP Kuřim ve výši 20 % z celkových optimalizovaných nákladů na klienta (což 
v současnosti činí 34.649 Kč, částka na jednoho klienta činí 6.930 Kč) pro rok 2015 
nejvýše však celkem 50.000 Kč. 

 
I. Poledňák – jestli je z dotace, tak ve smlouvě bude uvedena tato částka. Pokud bude nový klient, 
bude uvedena zase nová částka. Každému navýšení předchází nové projednávání. Nyní se jedná 
o dotaci na konkrétní částku. A protože se jedná o dotaci, proto to schvaluje zastupitelstvo.  
P. Němec – stahuje svůj návrh usnesení a bude hlasovat o původním návrhu usnesení. 
D. Sukalovský – navrhuje tedy hlasovat o původně předloženém návrhu usnesení. 
 
Přijaté usnesení: 1114/2014 - ZM schvaluje pro rok 2015 spolufinancování služby prevence rané 

péče Poradna rané péče DOREA, Kamenná 195/21, 639 00 Brno-střed, Štýřice 
639 00 za uživatele služby z ORP Kuřim ve výši 20 % z celkových 
optimalizovaných nákladů na klienta (což v současnosti činí 34.649 Kč, částka na 
jednoho klienta činí 6.930 Kč). 

Hlasováno 
Pro: 12  Zdrželi se: 2  Nehlasovali: 3. 
 
 
 

25. Schválení částek spolufinancování služeb sociální prevence pro 
rok 2015 
 
V prosinci roku 2014 skončí po 6 letech financování 83 služeb sociální prevence z evropských dotací. 
Náklady těchto služeb byly z evropských fondů hrazeny v plné výši a ročně dosahovaly částky cca 
190,7 mil. Kč. V dalším programovém období již není možné pro financování těchto služeb využívat 
evropské dotace.  
 
Mezi služby sociální prevence podle zákona o sociálních službách č. 108/2006 Sb. patří např. azylové 
domy, domy na půl cesty, krizová pomoc, raná péče, nízkoprahové zařízení pro děti a mládež, 
noclehárny. 
 
Zastupitelstvem JMK byla dne 19. června 2014 schválena Metodika hodnocení registrovaných 
sociálních služeb v návaznosti na optimalizaci sítě sociálních služeb v Jihomoravském kraji. V souladu 
s touto Metodikou je při hodnocení žádostí poskytovatelů sociálních služeb za účelem dotačního řízení 
požadován závazek obcí deklarující potřebnost těchto služeb a spolufinancování služby ze strany 
obce/obcí. V případě registrovaných služeb sociální prevence je požadována spoluúčast obce/obcí 
na pokrytí nákladů služby minimálně 20 % (mimo stavebních investic). 
 
Je zřejmé, že bez navýšení finančních zdrojů a stávajícího podílu kraje a obcí na financování služeb, 
by se s ohledem na výše uvedenou situaci, vyskytla závažná rizika spojená s destabilizací sítě 
sociálních služeb v kraji. 
 
V našem správním obvodu působí dvě nadregionální služby sociální prevence. Jednou z nich je 
obecně prospěšná společnost DOTYK II., o.p.s., IČ 29277817, se sídlem Vysoké Popovice 253, 664 
84 Vysoké Popovice poskytující službu rané péče. 
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Optimalizované náklady této služby za rok 2013, vypočítané podle shora uvedené Metodiky, navýšené 
o inflaci, činí při celkové kapacitě služby 30 klientů 1.300.831,- Kč. Optimalizovaný náklad na 1 klienta 
činí 43.361 Kč (1.300.831 / 30 = 43.361 Kč). Aby mohla být služba dále provozována pro obyvatele 
Kuřimi a byla udržitelná, je třeba spolupodílet se na nákladech služby, a to ve výši 20 % z nákladů na 
jednoho klienta, což je 8.672 Kč (43.361 / 5 = 8.672 Kč). V současné době tuto službu využívají 3 
uživatelé z Kuřimi. Příspěvek na 3 klienty tedy činí 26.016 Kč (8.672 * 3 = 26.016 Kč) 
 
Dne 20. srpna 2014 doporučila Rada města Kuřimi Zastupitelstvu města Kuřimi schválit pro rok 2015 
spolufinancování služby prevence rané péče Dotyk II., o.p.s., IČ 29277817, se sídlem Vysoké 
Popovice 253, 664 84 Vysoké Popovice za uživatele služby z ORP Kuřimi ve výši 20 % z celkových 
optimalizovaných nákladů na klienta (což v současnosti činí 43.361 Kč, celková částka na 3 klienty 
činí 26.016 Kč). 
 
Přílohy: A - Metodika 
 
Přijaté usnesení: 1115/2014 - ZM schvaluje pro rok 2015 spolufinancování služby prevence rané 

péče Dotyk II., o.p.s., IČ 29277817, se sídlem Vysoké Popovice 253, 664 84 
Vysoké Popovice za uživatele služby z ORP Kuřim ve výši 20 % z celkových 
optimalizovaných nákladů na klienta (což v současnosti činí 43.361 Kč, celková 
částka na 3 klienty činí 26.016 Kč). 

Hlasováno 
Pro: 12  Zdrželi se: 2  Nehlasovali: 3. 
 
 
 

26. Jaroslava Souralová, Simona Slabyhoudková – záměr na směnu 
pozemků 
 
Město Kuřim v současné době ukončilo uzavírání majetkoprávních smluv (směnné, kupní, nájemní) za 
účelem realizace schválené investiční akce „Revitalizace toku a nivy Lučního potoka, I. etapa“ za 
rybníkem Srpek. 
Nyní zbývá pouze majetkově vypořádat pozemky ve spoluvlastnictví paní Jaroslavy Souralové, bytem 
xxxxxxxxxxxxxx Brno a paní Simony Slabyhoudkové, bytem xxxxxxxxxxxxxxxxx Bošovice (každá id. 
½). Jedná se o pozemky parc. č. 2904/123 orná půda o výměře 738 m

2
 a parc. č. 2904/124 orná půda 

o výměře 589 m
2
, vše k. ú. Kuřim. Části těchto pozemků (cca 707 m

2
) budou přímo dotčeny zmíněnou 

investiční akcí. Dále budou stavbou dotčeny pozemky parc. č. 2784/36 vodní plocha o výměře 57 m
2
 

a parc. č. 2784/37 vodní plocha o výměře 57 m
2
, vše k. ú. Kuřim. 

Jelikož spoluvlastnice souhlasili se směnou pozemků, nabídlo jim město v prvním kroku ke směně 
pozemky v téže lokalitě, a to pozemek parc. č. 2904/73 orná půda o výměře 1.324 m

2
 nebo pozemek 

parc. č. 2904/69 orná půda o výměře 1.286 m
2
. O tyto nabídnuté pozemky však neměly zájem. 

 
S paní Souralovou probíhala na úrovni OMP průběžná jednání a dne 13. 8. jednala přímo se starostou 
města. 
Z jednání vyplynulo, že největší zájem by spoluvlastnice měly o části těchto pozemků v k. ú. 
Kuřim: 

1. parc. č. 2759/1 orná půda o výměře 12.716 m
2
 

2. parc. č. 2777/1 orná půda o výměře 3.562 m
2
 

3. parc. č. 3198/1 orná půda o výměře 28.911 m
2
 

 
Pozemek parc. č. 2759/1 se nachází mezi hřbitovem a tratí. Spoluvlastnice by požadovaly část 
pozemku označenou červenou barvou (vizte příloha C). 
Pozemek parc. č. 2777/1 pronajímá město jako zahrádky. Přes část pozemku ovšem vede březovský 
vodovod. Paní Souralová byla o této skutečnosti informována a o tuto část pozemku nejeví zájem, ale 
o „spodní“ část pozemku zájem trvá (vizte příloha D). 
Část pozemku parc. č. 3198/1, o kterou spoluvlastnice projevily zájem (označeno červenou barvou), 
se nachází na Podlesí v těsné blízkosti zástavby (vizte příloha E). 
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Spoluvlastnice trvají na směně 1:1. Navíc ještě městu nabízí další dva pozemky, a to pozemek parc. 
č. 2904/98 orná půda o výměře 455 m

2
 (v lokalitě za rybníkem Srpek) a pozemek parc. č. 2777/16 

orná půda o výměře 63 m
2
, nacházející se v těsné blízkosti pozemku parc. č. 2777/1. Celková výměra 

pozemků (orná půda i vodní plocha), které hodlají směnit za jeden souvislý pozemek, je 1.959 m
2
. 

Spoluvlastnice dále trvají na tom, že veškeré náklady spojené se směnou pozemků bude hradit město 
Kuřim. V e-mailové korespondenci uvádějí, cit: „Pozemky parc. č. 2904/123, parc. č. 2904/124, parc. 
č. 2784/36 a parc. č. 2784/37 nejsou někde uprostřed v lánu polí, ale jsou na okraji pole, dostupné 
a v blízkosti inženýrských sítí a jen takové hodláme akceptovat.“ 
 
OMP zadal zpracování znaleckých posudků na pozemky parc. č. 2759/1, parc. č. 2777/1 a parc. č. 
3198/1, aby byla zjištěna cena v místě obvyklá. Cena pozemků potřebných pro zástavbu tůňkami se 
pohybuje od 10,- do 35,- Kč/m

2
. Dle znaleckého posudku vypracovaného Ing. Jiřím Taušem, Kuřim by 

obvyklá jednotková cena pozemku parc. č. 2759/1 byla 260,- Kč/m
2
, pozemku parc. č. 2777/1 40,- 

Kč/m
2
 a pozemku parc. č. 3198/1 40,- Kč/m

2
. 

 
Finanční analýza celé akce: 

- schválený rozpočet na rok 2014 3.149.700,- Kč 
- očekávaná dotace   1.305.811,- Kč 
- náklady na dosavadní realizaci     815.000,- Kč 
- náklady na zhotovení díla  1.178.700,- Kč 

 
Pokud se nepodaří úplné majetkoprávní vypořádání pozemků v lokalitě u Srpku, má OŽP zato, že by 
měla být celá akce zastavena. 
OMP předložil tento materiál na schůzi RM dne 20. 8. 2014, aby členové rady zaujali stanovisko 
k jednotlivým variantám (vizte výše). Po diskuzi doporučili členové rady města navrhnout na 
jednání ZM směnu pozemku parc. č. 3198/1 (pozemek na Podlesí). Varianta směny za pozemek 
p. č. 2759/1 k. ú. Kuřim byla jednoznačně zamítnuta. Část pozemku p. č. 2771/1 k. ú. Kuřim nemá 
dostatečnou výměru. Pozemek parc. č. 2777/1 má velikost 3.562 m

2
. Jak již bylo zmíněno výše, přes 

větší část pozemku vede březovský vodovod a o tuto část pozemku spoluvlastnice nemají zájem. 
Zbývající část, přes kterou vodovod nevede, má velikost cca 1.263 m

2
. Tato část tedy nemá takovou 

velikost, aby mohla být provedena směna 1:1. V těsné blízkosti pozemku parc. č. 2777/1 leží pozemek 
parc. č. 2777/16 orná půda o výměře 63 m

2
, který je ve spoluvlastnictví paní Souralové a paní 

Slabyhoudkové. V případě schválení směny za pozemek parc. č. 2777/1 by se pozemek parc. č. 
2777/16 nesměňoval. 
Pí Souralová byla o výsledku jednání RM telefonicky informována a vzala jej na vědomí. 
 
Na základě výše uvedeného doporučuje OMP schválit záměr na směnu pozemků ve spoluvlastnictví 
paní Souralové a paní Slabyhoudkové za část pozemku parc. č. 3198/1. Na oddělení části pozemku 
parc. č. 3198/1 nechá OMP vypracovat geometrický plán.  
 
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. 
 
Přílohy: A - pozemky paní Souralové a Slabyhoudkové 

B - pozemky města, které město nabídlo ke směně 
C - pozemek parc. č. 2759_1 
D - pozemek parc. č. 2777_1 a parc. č. 2777_16 
E - pozemek parc. č. 3198_1 

 
 
Na jednání se v 18,04 hod. dostavila MUDr. R. Procházková. 
 
 
Diskuse: 
D. Sukalovský – členové rady města se shodli nabízet ke směně nejdříve pozemek na Podlesí parc. č. 
3198/1, potom popřípadě pozemek nad rybníkem Srpek a jako nejméně vhodný pozemek považují 
směnit pozemek za hřbitovem. 
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P. Němec – z 90 % procent jsou pozemky pro akci odboru životního prostředí vypořádány. Co se 
stane, když se tyto pozemky nevypořádají? Nemůže být oblast pro revitalizaci menší, řekněme po 
pozemek pí Souralové? 
V. Zejda – jak jsme mohli žádat o dotaci, když jsme neměli pozemky vypořádány? Jak jsou pozemky 
určeny ke směně v novém územním plánu? 
D. Sukalovský – pozemek na Podlesí je veden jako orná půda a zatím nepočítá se s rozšiřováním 
výstavby. 
O. Štarha – je v rezervě, ale podle návrhu nového územního plánu je to orná půda. 
D. Holman – podali jsme žádost o dotaci na nákup objektu Služba škole a taky nemáme pozemek 
majetkově vypořádán. Zajímá ho, jestli je to zbytné, třeba tento pozemek není k realizaci potřeba. 
Kdyby byla na jednání přítomna vedoucí odboru životního prostředí, potom by mohla na otázky 
odpovědět. Kdyby se dotace krátila, potom by mu to nevadilo. 
P. Kavka – k dotacím stačil souhlas a ten od pí Souralové máme. 
pí Souralová – tento pozemek mají 100 let a netušila, když dávala souhlas, že se pozemek bude měnit 
jako půda. 
D. Sukalovský – požadavkem paní Souralové je, aby pozemky byly v jednom celku a v místě, kde se 
nepočítá s podobnými akcemi, aby nebyla opět nucena k podobným směnám. Ptá se pí Souralové, 
zda by souhlasila se směnou za pozemek na Podlesí? 
pí Souralová – ano, s tím souhlasí. 
P. Němec – ptá se, zda byly nabízeny i jiné pozemky? 
pí Souralová – bylo jí ke směně nabídnuto mnoho pozemků. Také ale v této lokalitě, ale s tím 
nesouhlasila. 
J. Brabec – paní Souralová chce mít souvislý pozemek a ne nechat si zbytky pozemků, což chápe. 
Ptá se pí Souralové, zda také uvažovala o odkupu pozemků? 
pí Souralová – odkup nepřichází v úvahu. Již přišla o spoustu pozemků. 
I. Poledňák – je pro směnu pozemků pod hřbitovem. 
pí Souralová – s touto směnou by souhlasila nejraději. 
D. Sukalovský – směnit se bude 1:1 a jedná se o cca 2.000 m2. 
V. Zejda – cena se zde ale liší. 
D. Sukalovský – jedná se o cca 5 Kč rozdíl. 
pí Souralová – pozemek u hřbitova je také orná půda a navazuje na zahrádky. 
D. Holman – jestliže bylo předloženo v těchto variantách, potom by zastupitelé neměli vybírat horší 
variantu pro město. Jedná se o záměr, takže se o tom bude dále jednat. Dále by rád znal názor Ing. 
Sikorové. 
 
Přijaté usnesení: 1116/2014 - ZM schvaluje záměr na směnu pozemků parc. č. 2904/123 orná půda 

o výměře 738 m
2
, parc. č. 2904/124 orná půda o výměře 589 m

2
, parc. č. 2784/36 

vodní plocha o výměře 57 m
2
, parc. č. 2784/37 vodní plocha o výměře 57 m

2
, parc. 

č. 2904/98 orná půda o výměře 455 m
2
 a parc. č. 2777/16 orná půda o výměře 63 

m
2
 (spoluvlastníci paní Jaroslava Souralová, trvale bytem xxxxxxxxxxxxxxxx Brno 

a paní Simona Slabyhoudková, trvale bytem xxxxxxxxxxxxxxxxx Bošovice, každá 
id. ½) vše k. ú. Kuřim za část pozemku parc. č. 3198/1 o výměře cca 1.959 m

2
 

(vlastník město Kuřim) vše v k. ú. Kuřim. Náklady spojené se směnou pozemků 
ponese město Kuřim. 

Hlasováno 
Pro: 10  Proti: 1  Zdrželi se: 4  Nehlasovali: 2. 
 
 
 

12. Darování pozemku JmK - pozemek pod budovou využívanou 
DDM 
 
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. Kuřim takto: 
 
Nemovité věci ve vlastnictví JMK: 

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

(na pozemku je postavena budova č. p. 1084, která 
je ve vlastnictví JMK a využívá jej příspěvková organizace zřízená JMK - Dům dětí a mládeže 
Kuřim). 

 
Jelikož město Kuřim nemá další vhodné nemovité věci, které by nabídlo JMK ke směně, byla 
dohodnuta možnost koupě a prodeje výše uvedených nemovitých věcí za ceny 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 Kuřim projednalo zastupitelstvo na svém 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 svých 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. 
 
ZM dne 25. 6. 2014 v tajném hlasování stanovilo nejvyšší možnou nabídku kupní ceny a usn. č. 
1104/2014 schválilo koupi nemovitých věcí: 
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. 
 
Dále usn. č. 1105/2014 uložilo 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 
a usnesením č. 1106/2014 schválilo uzavření smlouvy o složení kauce ve výši 200.000 Kč ve věci 
prodeje výše popsaných nemovitých věcí. 
 
Město Kuřim jako jediný zájemce podal nabídku kupní ceny na předmětné nemovité věci ve výši 
3.000.000 Kč. 
Rada Jihomoravského kraje dne 6. 8. 20014 nabídku města otevřela. Nabídka po formální stránce 
vyhověla a bylo o ní jednáno. Ze strany JmK byl však vznesen požadavek, aby město Kuřim darovalo 
JMK pozemek parc. č. 1452/2 v k. ú. Kuřim. Z jednání s představiteli JMK vyplynul příslib, že by měl 
být převod nemovitostí projednán na zářijovém zasedání krajského zastupitelstva. 
 
Na základě výše uvedeného OMP doporučuje zrušit usnesení č. 1089/2014, kterým byl zveřejněný 
záměr na prodej pozemku parc. č. 1452/2 v k. ú. Kuřim a schválit záměr nový na darování pozemku. 
 
 
Z jednání se vzdálil v 18,26 hod. J. F. Koláček. 
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Přijaté usnesení: 1117/2014 - ZM ruší usnesení č. 1089/2014 ze dne 17. 6. 2014 ve věci prodeje 
pozemku parc. č. 1452/2 v k. ú. Kuřim. 

Hlasováno 
Pro: 14   Nehlasovali: 3. 
 
 
 

12/1. Darování pozemku JmK - pozemek pod budovou využívanou 
DDM 
 
Diskuse: 
P. Němec – žádá do usnesení doplnit výměru. 
 
Přijaté usnesení: 1118/2014 - ZM schvaluje záměr darovat pozemek parc. č. 1452/2 o výměře 290 

m2 v k. ú. Kuřim Jihomoravskému kraji, se sídlem Žerotínovo náměstí 3/5, Brno, 
IČ 70888337. 

Hlasováno 
Pro: 14   Nehlasovali: 3. 
 
 
Z jednání se vzdálil v 18,31 hod. D. Holman. 
 
 
 

27. Společenské a kulturní centrum v Kuřimi 
 
Realizace akce Společenské a kulturní centrum v Kuřimi 
 
Na jednání ZM 17. 6. 2014 odbor investiční informoval o přípravě výše uvedené akce. V návaznosti na 
dříve podané informace připravil OI níže aktualizaci. 
Informace o aktuálním stavu: 

- 04/2014 byla podána žádost o dotaci na zateplení, z programu Operačního programu 
životního prostředí. Jedná s o jednu z posledních výzev pro plánovací období 2007-2013, pro 
kterou byly alokovány prostředky. Podmínkou čerpání dotace je dokončení akce do konce 
roku 2015, dále do 30. 11. 2014 musí být dodány všechny faktury, které se týkají zateplení, 
bylo požádáno o dotaci ve výši 12.746.340,- Kč vč. DPH. 

- 11. 7. 2014 bylo zveřejněno předběžné oznámení veřejné zakázky na rekonstrukci objektu vč. 
zateplení, investiční náklady nebyly uvedeny 

- 16. 7. 2014 vydán SFŽP registrační list, dle směrnice MŽP je do 6 měsíců od tohoto data 
nezbytné doložení uzavřené smlouvy o dílo a způsobu financování, což je podmínkou pro 
vydání rozhodnutí o poskytnutí dotace z FS ve výši 85 % způsobilých výdajů.  
Předpoklad dotace FS je 8.637.029,- Kč. 

- 22. 7. 2014 vydáno Rozhodnutí o podpoře ze SFŽP ve výši 5 % způsobilých výdajů. 
Předpoklad dotace SFŽP je 508.060,- Kč 

- 4. 8. 2014 bylo zahájeno stavební řízení, předpoklad vyřízení stavebního povolení s nabytím 
právní moci koncem září 

- 14. 8. 2014 byla odevzdána dokumentace pro provedení stavby, 
Informace o tom, co nám chybí: 

- doladění výkazu výměr a rozpočtu, dle informace projektanta čekáme na dílčí rozpočty 
profesí, do zveřejněného rozpočtu byly vloženy některé profese odhadem ze stavebního 
povolení, předpoklad finální verze do příštího týdne 

- stavební povolení, předpoklad nabytí právní moci koncem září 
- zadávací dokumentace a návrh smlouvy o dílo, máme pracovní verzi, OI dolaďuje ve 

spolupráci s ak. Fiala Tejkal a TDI, předpoklad předložení ke schválení RM 10. 9. 2014, 
případně 24. 9. 2014. 
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Aktualizace termínů akce : 
Dokončení projektu pro realizaci stavby     07/2014 
Kontrola projektu        08/2014 
Příprava zadávací dokumentace     06-08/2014 
Schválení zveřejnění předběžného oznámení ZM   17. 6. 2014 
Předběžné oznámení          11. 7. 2014 
Schválení odůvodnění významné veřejné zakázky ZM   26. 8. 2014 
Schválení zadávací dokumentace vč. návrhu SOD v RM  10. 9. 2014, 24. 9. 2014 
Zahájení VŘ - zveřejnění zadávací dokumentace   1. 10. 2014 
Dokončení VŘ (84 dnů od 1. 10. 2014)     12/2014 
Předpoklad zahájení stavby      01/2015 
Dokončení stavby (kolaudace)      12/2015 
Dodávka interiéru (samostatné VŘ)     01/2016 
Dokončení vnějších ploch (samostatné VŘ)    2016 
 

Finance 
 
2013, čerpání 1.652.521,- Kč 
projektant - optimalizační studie        724.790,- Kč 
projektant - DUR          927.731,- Kč 

 
2014, schválený rozpočet 7.000.000,- Kč, skutečné čerpání bude ve výši 4.510.953,- Kč 
projektant - inženýrská činnost DUR        231.933,- Kč 
projektant - spolupráce při VŘ, kontrola nabídek        72.479,- Kč 
projekt pro provedení stavby      2.029.412,- Kč 
projekt pro stavební povolení      1.811.975,- Kč 
posudek vytápění             1.053,- Kč 
akustické měření              65.461,- Kč 
TDI - kontrola projektové dokumentace       64.600,- Kč 
TDI - spolupráce při VŘ,         11.400,- Kč 
energetický audit + průkaz        83.490,- Kč 
administrace VŘ       102.850,- Kč 
žádost o dotaci          36.300,- Kč 
 
2015, předpoklad čerpání 76.655.144,- Kč 
Autorský dozor        942.227,- Kč 
TDI + KBOZP        266.000,- Kč 
Projekt pro provedení stavby uvolnění pozastávky po kolaudaci   507.353,- Kč 
Administrace dotace                 24.200,- Kč 
Stavba            74.915.364,- Kč bez DPH 
 
2016, předpoklad čerpání 3.715.405,- Kč   
Interiér            3.715.405,- Kč bez DPH 
Vnější plochy         10.704.213,- Kč vč. DPH 
Vnější plochy realizovat dle finančních možností města, objekt dokáže fungovat bez nich, jedná se o 
zpevněné plochy a parkování ve vnitrobloku s napojením na silnici II/385, přesun autobusové 
zastávky, úprava přechodu pro chodce, dešťová kanalizace s retenční nádrží, veřejné osvětlení, 
sadové úpravy, úpravy oplocení. Vnější plochy nedoporučujeme přidat k zakázce na stavební práce 
pro rok 2015, jednak z časových důvodů a jednak proto, že část není realizována na pozemcích 
města, což je podmínkou dotace, jedná se o přesun autobusové zastávky, která nyní ústí do výjezdu z 
vnitrobloku KD a úpravy přechodu pro chodce na pozemcích JmK. 
 
2016 - 2020, předpoklad čerpání 36.000,- Kč 
TDI součinnost po dobu záruky            36.000,- Kč 
 
Pokud ZM schválí financování stavby s možností využití dotace na zateplení v roce 2015 tj. 
rekonstrukci vlastního objektu (zahrnuje vlastní budovu, vodovodní a kanalizační přípojku, přípojku 
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optiky, divadelní technologii, audio-videotechniku a technologii vodního prvku, odstranění přístavby) 
a interiéru, tak začátkem října bude možné zahájit zadávací řízení na stavební práce. Zadávací řízení 
na stavební práce a interiér bude administrováno zvlášť. 
Podmínkou pro zahájení zadávacího řízení je také schválení odůvodnění veřejné zakázky 
zastupitelstvem, dle zákona o veřejných zakázkách se jedná o významnou veřejnou zakázku, 
Součástí odůvodnění veřejné zakázky je odůvodnění účelnosti, přiměřenosti požadavků na technické 
kvalifikační předpoklady, vymezení obchodních podmínek, stanovení hodnotících kritérií - viz příloha 
materiálu. 
Pro rozhodnutí zastupitelstva o zařazení realizace investiční akce do roku 2015-2016, je v samostatné 
příloze materiál o financování, zpracovaný FO. 
 
Přílohy: A - odůvodnění veřejné zakázky KD 

B - financování KD 
 
Diskuse: 
J. Honců – rozpočet projekt dolaďuje – definitivní položkový rozpočet bude hotový ve čtvrtek ráno, ale 
projektant ji ujistil, že částka se nebude měnit. 
A. Varmužka – návrh financování byl předložen a vycházíme z poznání dnešního dne. Částka se vyvíjí 
a pracuje se na tom. On by navrhoval z důvodu zjednodušení celého procesu financování plně 
z vlastních prostředků. Vzhledem k tomu, že neznáme cenu díla, potom by bylo těžké soutěžit úvěr. 
D. Sukalovský – k rezervě, kterou jsme získali k financování této akce – cca 52 mil. Kč vč. Patrie, další 
část jsme získali úpravami a škrty a to cca 2,5 mil. Kč. 
I. Peřina – proč se hlasuje o částce bez DPH, když se teprve uvažuje o zřízení organizace, která bude 
mít kulturní dům pod sebou? 
O. Štarha – o zřízení organizace se neuvažuje, spíše se uvažuje o stávajících organizacích, nejvíce 
o Centru technických služeb, která je dlouhodobě zisková. 
D. Sukalovský – máme zpracovanou analýzu daňové kanceláře a tento model je možný. 
M. Macková – je jisté, že odpočet DPH bude možné uplatnit? Je to možné i u projektu technického 
dozoru? 
D. Holman – také si myslí, že na projekt to určitě nelze. 
J. Honců – u interiéru a stavby je cena uvedena bez DPH. 
D. Sukalovský – máme stanovisko společnosti KB daně a tento model funguje i v jiných městech. 
Tento model byl uplatněn i u Wellness Kuřim a funguje velmi dobře. 
D. Holman – navrhoval by vzít úvěr na jiné akce. 
A. Varmužka – spoléháme na to, že se vysoutěží daleko nižší cena než je projekt. 
 
 
Z jednání se vzdálil O. Štarha. 
 
 
V. Zejda – v roce 2016 se nebude čerpat pouze 3.715.405 Kč, ale měla by být uvedena částka 
i včetně vnějších ploch. Materiál by měl být zpracováván bez chyb. 
J. Honců – v materiálu je vysvětleno, proč není vhodné tyto práce přidávat k zakázce na stavební 
práce. 
V. Zejda – neznáme cenu díla. Měli konečně mít položkový rozpočet, ale stále se to oddaluje. Podle 
něj propočet 75 mil. Kč – dílčí rozpočty na zateplení. Nemáme položkové rozpočty od profesí, což je 
základní chyba. 
D. Sukalovský – celková cena je daná a položkový rozpočet ji musí respektovat. 
V. Zejda – to si nemyslí. V projektu není například gastrozařízení. 
J. Honců – měli schůzku se současným nájemcem p. Plavcem a projektantem a otázkou bylo, zda má 
dávat gastro do projektu. Pokud nyní bude naprojektováno, vybráno a umístěno gastrozařízení, potom 
si budoucí nájemce může všechno změnit a jinak uspořádat podle svých představ. Tzn. rozvody 
budou podle projektu, ale zařízení samotné si nájemce dovybaví. Zařízení tam bude ve standardu. 
V. Zejda – nemyslí si, že je to dobře. Dále by mělo být započítáno i promítací zařízení. Dále si myslí, 
že výběrové řízení na interiéry ve výši 3 mil. Kč projektant podsekl. Dále částka 400 tisíc Kč na 
bourací práce je také velmi nízká cena. Ujišťování projektanta, že se cena nezmění, nevěří. 
P. Němec – předkladatelem materiálu je O. Štarha, ten by si měl vše obhajovat. 
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M. Kotek – zrekonstruovaný kulturní dům by si přál, ale finanční částka je velmi vysoká. Navíc budeme 
muset zrušit některé sice menší, ale významné investiční akce. Nelíbí se mu, že se tak velká akce 
rozhoduje ke konci volebního období. Také si nemyslí, že by nám utekla nějaká dotace, která by se již 
neopakovala. Cena navíc není vysoutěžená a může se měnit. Pokud bychom akci odložili, ztratíme tak 
¼ roku a nové zastupitelstvo může lépe rozhodnout. V této chvíli není připraven zvednout ruku pro 
schválení. 
 
 
Na jednání se vrátil v 18,56 hod. O. Štarha. 
 
 
D. Sukalovský – vše se důkladně připravovalo, opakovaně se o tomto jednalo, měnilo se zadání, 
pořádala se pracovní jednání, vše několikrát projednávaly výbory. Vše se zdržovalo pouze tímto. 
I. Poledňák – před 4 lety jsme neměli peníze. Stále nemáme finance a stále se více zadlužujeme. 
Považuje za nefér, že by se toto měla schvalovat na svém skoro posledním zasedání takto velká 
investiční akce. Na toto není příhodná doba. 
D. Holman – s něčím co zaznělo, souhlasí a s něčím nesouhlasí. Sám se zavázal, že tuto akci do 
konce volebního období dotáhne. Zajímá se o tuto akci podrobně. V minulém volebním období se 
hovořilo o částce 77 mil. Kč. Toto se schválilo a tím byla vyjádřena vůle na akci dále pracovat. Nyní se 
bavíme o částce 84 mil. Kč, což je zanedbatelné navýšení, navíc se tehdy neřešilo DPH. 
D. Sukalovský – na začátku tohoto volebního období nebylo možné tuto akci spustit, protože bylo 
postaveno wellness a město mělo velký úvěr. Vše se nám podařilo dotáhnout do konce a úvěr splácet. 
Dostáváme každoročně audit hospodaření města. Před 4 lety jsme byli v kategorii C mínus a dnes 
jsme v kategorii B plus, což je druhá nejlepší. S financemi je nakládáno obezřetně a nad financováním 
jednotlivých akcí se dlouho jedná. Investiční akce jsou zadávány s rozmyslem. 
 
 
Starosta v 19,09 hod. vyhlásil přestávku na 10 minut. 
 
 
D. Holman – vždycky, když se investuje jedna akci, nemusí zbýt finance na jinou. Neznamená to ale, 
že se v příštím roce nebudou spouštět jiné investiční akce - na kanalizaci se počítá ve smyslu platných 
smluv s BVaK a počítá se s rekonstrukcí ul. Tišnovská a Tyršova, dále s rekonstrukcí objektu Služba 
škole. Chtěl ale vědět, kolik by to stálo, kdyby se rekonstruovalo jen nezbytně nutné a nebyl by 
v kulturním domě malý sál a kino. Zadání dalo už minulé zastupitelstvo a takto to chtělo mít. Malý sál 
má podíl na výši akce, ale neví, jak velké. Zajímavé je, že velký sál po rekonstrukci by pojmul méně 
lidí, než je stávající stav, proto vznikly tyto další prostory. Dále se mu také nelíbí kavárna, která se mu 
zdá zbytná. 
M. Kotek – cena ho nepřekvapuje. Poukazuje na to, že bude vyčerpána všechna investiční rezerva 
města a pokud bude potřebovat, tak budou nuceni vzít úvěr, aniž by věděli, jak ho budou splácet. 
Dnes rozhodnou o nové, takto velké investiční akci a nové zastupitelstvo bude pouze dohlížet 
a nebude s tím moct nic dělat a nebude mít finance na další nutné investice. Pokud by stáli na začátku 
volebního období, tak by to bylo všechno jiné. Nemyslí si, že by zastupitelé tuto akci zdržovali. 
D. Sukalovský – zvolený model projednávání vč. opozice tady ještě nikdy nebyl a toto zavinilo zdržení. 
M. Kotek – myslí si, že zdržení akce by bylo ku prospěchu věci. 
P. Němec – kladl důraz na financování akce a jsou předloženy modely, které jsou některé 
akceptovatelné. Předkládá protinávrh: 
Návrh usnesení: ZM schvaluje odložení rozhodnutí o realizaci investiční akce „Společenské 

a kulturní centrum v Kuřimi“ na rok 2015. 
 
I. Poledňák – důležité bylo rozhodnout financování a podle toho určit parametry. S financováním se 
stále čekalo. 
V. Zejda – projektant by měl uvádět veškeré částky vč. DPH. Cena z architektonické soutěže se 
zvýšila o 1/3, možná i více. Skutečně se stalo, že na začátku, když se udělaly 2 soutěže, 
nepředcházela úvaha, co to udělá s rozpočtem města. Hrubě si spočítal, kolik se uvažuje investovat 
do sportu a kultury – vyšla částka skoro půl miliardy. Ale kde jsou další investice, zejména do školství, 
dopravy, životního prostředí? 
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J. Brabec – nájemce restaurace zítra končí. Byl to jeden z nejlepších provozovatelů restaurace. 
Obchůdky končí ke konci listopadu, ale chtějí odejít, jakmile si najdou jiný pronájem. Ve stávajících 
prostorech je podnikání obtížné. Pokud se rekonstrukce nezahájí, potom není možné zajistit provoz 
a program kulturního domu. Stejně tak je složité pro pořadatele akcí zajistit si tyto prostory, kdy sami 
nevíme, jestli jim je můžeme pronajmout. 
Z. Kříž – ptá se, zda opravdu došlo k navýšení částky za rekonstrukci kulturního domu? 
J. Honců – k navýšení ceny oproti architektonické studii nedošlo. Navazovali na architektonickou 
soutěž, byla jmenována pracovní skupina, byl stanoven limit investičních nákladů, který se zadal 
projektantovi a dal se do smlouvy. V tomto případě to byl 80 mil. Kč. Projektant je vázán smlouvou 
a tento limit nesmí překročit. Nevěděl se pouze rozsah venkovních ploch, nabalily se zastávky, ale 
limit je nižší, než byl v architektonické soutěži. 
D. Holman – sčítání akcí, které se neuskutečnily s těmi, které se uskutečnily, je obtížné. Dále je 
komplikované rozdělit, co patří do sportu a co školství. Názor, že se více investuje do sportu, je mylný. 
Rekonstruovala se ZŠ Jungmannova, zateplila se ZŠ Tyršova a Jungmannova, koupil se objekt 
Služba škole, připravovala se sanace MŠ Zborovská, zateplila se ZŠ Komenského, dále se připravuje 
osvětlení ul. Komenského. Uznává, že kinosál, který je uvažovaný v kulturním domě je vhodný pro typ 
zábavy „písničkáři“, ale je nutné si uvědomit, že stavíme na ul. Popkova plně vybavený sál pro tento 
typ zábavy, pouze bude obtížné zde zaparkovat. Prostě si myslí, že budou vybudovány 3 podobné 
sály, co se týče jejich velikosti a nemyslí si, že by to bylo potřeba. 
V. Zejda – tvrdí, že z architektonické soutěže vyšla cena 63 mil. Kč vč. DPH. 
J. Honců – omlouvá se V. Zejdovi, cenu si spletla se sportovní halou. Pan Zejda měl pravdu, ale je to 
uvedeno bez DPH. 
V. Zejda – není zde otázka, zda rekonstruovat kulturní dům. Nyní nemá informace, proto o tomto 
nechce nyní rozhodovat. Jak to, že se snížily náklady na interiér, když se zvýšily počty míst? Pan 
projektant šetří, kde se dá, ale přece nebude šetřit na interiérech. 
D. Sukalovský – p. Zejda sám ze své praxe jistě ví, jak a kde se dá ušetřit. 
V. Zejda – jestliže se změní zadání, potom se změní cena díla. 
J. Herman – o architektonické soutěži nehlasoval hlavně z důvodu financování. Ptá se, jak je to 
s výpověďmi nájemců, kdo jim výpovědi dal a proč? Zúčastnil se pracovního jednání členů 
zastupitelstva, kterého se také účastnil projektant a měl dotazy na technické řešení objektu. Pokud 
akci zahájíme, potom musíme zkolaudovat do konce roku 2015. Projektant prohlásil, že dle posouzení 
statika je střecha v havarijním stavu a může dojít ke zřícení. Pokud rekonstrukci odložíme, tak na jak 
dlouho? Jak bude kulturní dům fungovat? Bude zde možné pořádat kulturní akce, plesy apod.? Tohle 
je velmi závažné. Je proti zadlužování města, nelíbí se mu navýšení ceny, ale bylo by dobré s tím 
něco dělat. 
D. Sukalovský – cena je podle projektu a může se vysoutěžit úplně jiná cena. 
I. Peřina – má mít dojem, že pokud nyní akci neschválíme, tak zaviníme někomu újmu? Podpora akce 
měla být již od začátku, pokud by byla, potom se toto neřeší. 
D. Sukalovský – schvalovali se jednotlivé části, krok po kroku. A tyto kroky vedli až do této fáze 
schvalování, která je nyní předložena. 
J. Brabec – v sále na ul. Popkova podle všech předpokladů nepovolí hygienická stanice hudební 
produkci po 22 hod.. Ve městě nebudou tři stejné sály. 
M. Macková – souhlasila by s rekonstrukcí, ale nevíme, kolik bude rekonstrukce kulturního domu stát. 
Nemáme položkový rozpočet. 
D. Sukalovský – cena bude známa až se vysoutěží. Je dán nějaký limit. 
D. Holman – obavy jsou objektivní, ale vycházejme z toho, co nám sdělil projektant a pí Honců. 
S cenou zahýbá výběrové řízení i vícenáklady. Jedná se starý objekt, s vícenáklady počítejme. Za 
klíčové považuje dluhovou službu – nikdo nechce, aby se obec zadlužovala. Obec si zadala 
rozpočtový výhled, ve kterém je uvedeno, že město má dluhy pod kontrolou a bezpečný strop pro 
město je 150 mil. Kč. Myslí si, že je důležité tyto čísla znát. Čím dřív kulturní dům opravíme, tím lépe. 
M. Kotek – v tuto chvíli splácíme 100 mil. Kč a uvažujeme vzít si úvěr 30-50 mil Kč. 
D. Sukalovský – ptá se, jaké jsou zůstatky k dnešnímu dni? 
A. Varmužka – zůstatek je 83 mil. Kč z jistiny, úroky jsou pohyblivé – ročně splácíme 2 mil. Kč a ta se 
snižuje, protože se snižuje jistina. 
M. Kotek – střechu nebere na lehkou váhu, ale dodavatel by střechu před zimou stejně nerozdělal. 
A navíc dodavatel nebude ještě vysoutěžen. 
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D. Sukalovský – pořád se zmiňuje, že zavážeme budoucí zastupitelstvo – ano zavážeme. Ale minulé 
zastupitelstvo zase zavázalo toto zastupitelstvo stavbou Wellness. Hledáme úspory a vytvořili jsme 
rezervu 52 mil. Kč. Budou k dispozici tyto finance a dále 20 mil. Kč z prodeje televizních kabelových 
rozvodů. Když rekonstrukci odložíme, stane se, že přijdeme o dotaci ve výši 5 - 10 mil. Kč, budeme 
mít uzavřený kulturní dům, kde nebudou nájemci a restaurace. Problém potlačíme do budoucnosti. 
Novou dotaci jen tak nezískáme. Názor, že se velké peníze dávají do města, že zrušíme ostatní akce 
a zastavíme další investice, není pravda. Všechny nezbytné akce budou realizovány např. oprava 
komunikací – zadává se výběrové řízení na opravu ul.. Tyršova a Tišnovská. Máme peníze na nový 
most u ZŠ Komenského, dále na rekonstrukci MŠ Zborovská, také na opravy komunikací na r. 2015 
v celkové výši 3,5 mil. Kč. Nerekonstruují se sice celé silnice, ale více se dbá na údržbu. Počítáme 
s rekonstrukcí chodníků. Takže rekonstrukce kulturního domu fatálně neomezí nutné investiční akce 
příštího roku. Nyní máme dvě možnosti – jít do akce v těchto číslech a za uvedených podmínek 
financování, nebo akci škrtnout a udělat ji jinak, ale jistě ne za nižní finance. Položkový rozpočet nic 
zásadního nezmění. Z jeho pohledu je největší škoda v tom, že se neosvědčil model připravovat akce 
tímto způsobem. 
D. Holman – byla snaha o diskusi, byla snaha dohodnout se na jednotlivých krocích, a proto jsme 
v této situaci. Několikrát se snažil upozornit na špatné kroky a nesouhlasil s nimi, ale chápe důležitost 
této investice. 
S. Bartoš – připomíná, že dotace byla poslední možná dotace v tomto plánovacím období. Nové 
plánovací období bude za 1,5 – 2 roky. 
 
D. Sukalovský – navrhuje nejdříve hlasovat o protinávrhu Ing. P. Němce: 
 
Návrh usnesení: ZM schvaluje odložení rozhodnutí o realizaci investiční akce „Společenské 

a kulturní centrum v Kuřimi“ na rok 2015. 
Hlasováno 
Pro: 6  Proti: 5  Zdrželi se: 4  Nehlasovali: 2. 
Nebylo schváleno. 
 
Návrh usnesení: ZM schvaluje zařazení realizace investiční akce s názvem „Společenské a kulturní 

centrum v Kuřimi“ v rozsahu rekonstrukce objektu v roce 2015 a dodávky interiéru 
v roce 2016 ve výši finančních prostředků 80.370.549 Kč bez DPH a schvaluje 
odůvodnění významné veřejné zakázky s názvem „Společenské a kulturní centrum 
v Kuřimi“. 

Hlasováno 
Pro: 8  Proti: 4  Zdrželi se: 3  Nehlasovali: 2. 
Nebylo schváleno. 
 
 
Z jednání se vzdálil v 20,26 hod. D. Holman a V. Zejda. 
 
 
D. Sukalovský – navrhuje předřadit body společnosti Eurovia z důvodu přítomnosti zástupce této 
společnosti na jednání. Navrhuje o tomto orientačně hlasovat. 
PRO: 13. 
 
 
 

5. Ing. Luděk Ondroušek – žádost o odprodej pozemku 
 
Ing. Luděk Ondroušek, bytem xxxxxxxxxxxx Kuřim, požádal Město Kuřim o odprodej části pozemku 
parc. č. 3458 v k. ú. Kuřim o výměře cca 25 m

2
 - vizte příloha A, B, C. Jedná se o lokalitu garáží 

u bývalého kamenolomu. Na pozemku je v současné době navážka, odpadky a křoví. Ing. Ondroušek 
by na zakoupeném místě postavil betonovou garáž s rovnou střechou. Odvodňovací žlab, který vede 
podél cesty, by ponechal a přes něj by postavil přejezd. 
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Stanoviska dotčených orgánů a komisí: 
KS: nedoporučuje provést výstavbu garáže v tomto místě a to zejména z důvodu nového sjezdu na 
komunikaci a to pouze pro jednotlivou garáž, což neodpovídá charakteru místa, kde je vytvořen sjezd 
pro řadu garáží. 
OI: pozemek je dle platného územního plánu sídelního útvaru Kuřim součástí plochy dopravy (garáže, 
parkování). OI se připojuje k vyjádření KS a odprodej pozemku nedoporučuje. 
OŽP: z hlediska zákonů ŽP je stavby přípustná. OŽP však doporučuje lokalitu řešit koncepčně.  
OMP: na základě výše uvedeného OMP nedoporučuje pozemek odprodat. V případě výstavby dalších 
garáží doporučuje lokalitu řešit komplexně - jeden výjezd pro další řadu garáží. 
V roce 2009 a 2010 město prodalo pozemky pod garáží na ul. Sv. Čecha za cenu 500,- Kč/m

2
 (manž. 

Šrámkovi, manž. Čásarovi a manž. Baxovi). 
V roce 2014 město prodalo pozemek pod garáží panu Jindrovi za cenu 650,- Kč/m

2
 ve stejné lokalitě. 

 
Přílohy: A - žádost 

B - situace 
C - situace 

 
Diskuse: 
M. Kotek – žádá spíše nechat zpracovat studii, aby bylo koncepční řešení této lokality. 
I. Poledňák – myslí si, že jsou v této lokalitě garáže k pronájmu. Ale než se v této lokalitě bude něco 
řešit, může si p. Ondroušek na pozemek města dát prefabrikovanou garáž a být v nájmu. Tedy pokud 
by s tím souhlasil. S prodejem tohoto pozemku, ale nesouhlasí. 
D. Sukalovský – žádá oslovit p. Ondrouška a řešit lokalitu. 
 
Návrh usnesení: ZM schvaluje záměr na prodej části pozemku parc. č. 3458 v k. ú. Kuřim o vým. 

cca 25 m
2
 Ing. Luďku Ondrouškovi, bytem xxxxxxxxxxxxx Kuřim, za cenu ve výši 

650,- Kč/m
2
 s podmínkou úhrady veškerých nákladů spojených s převodem 

pozemku včetně daně z nabytí nemovitých věcí. 
Hlasováno 
Pro: 0  Proti: 13 Zdrželi se: 2  Nehlasovali: 2. 
Nebylo schváleno. 
 
 
 

6. Jihomoravský kraj – majetkoprávní vypořádání pozemků pod 
kruhovým objezdem 
 
V rámci majetkoprávního vypořádání pozemků pod stavbou kruhového objezdu na ul. Blanenská je 
potřeba převést pozemky pod stavbami dle charakteru stavby a tím pádem i správce. Pozemky pod 
silnicí II. třídy by měl vlastnit Jihomoravský kraj, dále jen „JMK“ a ostatní pozemky by mělo vlastnit 
město Kuřim. Odbor majetkoprávní a investiční předjednal s JMK tyto bezúplatné převody pozemků - 
vizte příloha A. 
 
Předmětem převodu z města Kuřim do vlastnictví JMK jsou pozemky: 
parc. č. 2982/5 
parc. č. 2983/2 
parc. č. 2986/3 
parc. č. 2989/3. 
 
Předmětem převodu z JMK do vlastnictví města Kuřim budou pozemky: 
parc. č. 1843/17 
parc. č. 1843/21 
parc. č. 1843/22 
 
Aby Jihomoravský kraj začal projednávat výše uvedené majetkoprávní vypořádání, požaduje vyjádření 
města Kuřim formou přijatého usnesení zastupitelstva města. Na základě výše uvedeného OMP 
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předložil RM dne 6. 8. 2014 ke schválení záměr, aby mohl být majetkoprávní úkon schválen na 
nejbližším zasedání ZM. 
Usn. RM č. 412/2014 ze dne 6. 8. 2014 
Rada města schvaluje záměr darovat pozemky parc. č. 2982/5, 2983/2, 2986/3 a 2989/3 vše v k. ú. 
Kuřim Jihomoravskému kraji se sídlem Žerotínovo nám. 3/5, Brno, IČ 70888337. 
 
Záměr je od 7. 8. 2014 zveřejněn. Po dobu 15 dnů můžou být podány připomínky, tj. do 22. 8. 2014 
včetně. 
V době přípravy materiálu do ZM (18. 8. 2014) nebyla podána žádná připomínka. V případě podání 
připomínky, bude ZM informováno na jednání zastupitelstva a materiál případně stažen. 
 
Přílohy: A - situace 
 
Přijaté usnesení: 1119/2014 - ZM schvaluje darování pozemků parc. č. 2982/5, 2983/2, 2986/3 

a 2989/3 vše v k. ú. Kuřim Jihomoravskému kraji se sídlem Žerotínovo nám. 3/5, 
Brno, IČ 70888337 a ukládá starostovi města vypracovat návrh darovací smlouvy 
a tuto smlouvu jménem města uzavřít. 

Hlasováno 
Pro: 15   Nehlasovali: 2. 
 
 
 

8. EUROVIA CS, a.s. – žádost o odprodej pozemků v lokalitě 
obalovna Česká 
 
EUROVIA CS, a.s. (dále jen „EUROVIA“) požádala město Kuřim o odprodej pozemku parc. č. 3506/4 
o výměře 514 m

2
 a části pozemků parc. č. 3509/2 o výměře 144 m

2
 a parc. č. 3506/3 o výměře 138 m

2
 

vše v k.ú. Kuřim - vizte příloha A, B.  
Dále žádá o prodloužení nájemní smlouvy č. 2011/O/0123 do roku 2020 pro pozemky parc. č. 3430/3 
a parc. č. 3430/4 vše v  k.ú. Kuřim a v případě dohody o prodeji pozemků upravit nájemní smlouvu 
v souladu s kupní smlouvou. 
 
Stanoviska dotčených orgánů: 
OMP uvádí, že předmětné pozemky (kromě parc. č 3506/3) společnost EUROVIA užívá na základě 
nájemní smlouvy (vizte příloha B) za účelem užívání: 

- na pozemku parc.č. 3430/4 je vybudována laboratoř pro provozovnu obalovna Česká. 
Laboratoř je ve vlastnictví EUROVIE. Užívání laboratoře bylo povoleno kolaudačním 
rozhodnutím č. j. 1727/výst./577/97/Ma jako stavba dočasná do 31. 3. 2006. EUROVIA nyní 
podniká kroky k odstranění stavby. Odbor stavební a vodoprávní již vydal povolení 
o odstranění stavby; 

- pozemek parc. č. 3506/4 a část pozemku parc. č. 3509/2 jsou součástí provozovny obalovny 
a tvoří komunikaci v areálu obalovny. 

Nájemní smlouva je uzavřena na dobu určitou do 31. 12. 2014. Celková výměra pronajímaných 
pozemků je 3038 m

2
. Nájemné pro rok 2014 činí 165.474 Kč (54,50 Kč/m

2
/rok). 

Pozemek parc. č. 3506/3 je součástí příjezdové komunikace do areálu - z toho důvodu není pozemek 
zahrnutý v nájemní smlouvě. 
Vlastnické vztahy k pozemkům v areálu obalovny jsou znázorněny v příloze B. 
 
OŽP - nemá k odprodeji pozemků námitek. 
OI -dle platného územního plánu sídelního útvaru Kuřim se pozemek parc. č. 3430/4  nachází mimo 
zastavitelnou plochu, je zařazen do orné plochy. Pozemek parc. č. 3506/4 a části pozemků parc. č. 
3509/2 a 3506/3 tvoří plochy pro místní a sběrné komunikace. 
Dle návrhu nového ÚP jsou pozemky zařazeny do plochy veřejné zeleně a jsou součástí vymezeného 
zastavěného území obce. Nový ÚP Kuřim není dosud platný. 
OI a OMP nesouhlasí s prodejem pozemků. Lokalitu je nutno řešit jako celek v souvislosti s tvorbou 
nového ÚP. 
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EUROVIA žádá o prodej pozemků opakovaně. V srpnu 2013 ZM již prodej pozemků projednávalo. 
EUROVIA tehdy nabídla kupní cenu ve výši 1050,- Kč/m

2 
- materiál byl stažen z jednání. 

OMP uvádí, že v roce 2013 město prodalo pozemky pro výstavbu obchodního centra vedle bazénu na 
ul. Blanenská za cenu ve výši 680,- Kč/m

2 
(nutné vedlejší investice na přeložky inženýrských sítí) a 

pozemek u kruhového objezdu za účelem výstavby obchodního centra za cenu ve výši 1354,- Kč/m
2
. 

V roce 2014 ZM schválilo usnesením č. 1047/2014 prodej pozemku za účelem výstavby parkoviště za 
cenu ve výši 1 000,- Kč/m

2 
společnosti Walter s.r.o. 

 
V případě prodeje pozemků OMP doporučuje zřídit překupní právo věcné ve výši kupní ceny, dále 
navrhujeme kupní cenu v rozmezí od 1050,- Kč/m

2 
do 1350,- Kč/m

2
. 

Dosud platná nájemní smlouva je uzavřena na dobu určitou. Případné prodloužení nájmu bude 
rozhodovat rada města. 
 
Přílohy: A - žádost 

B - situace 
 
Diskuse: 
P. Němec – ptá se, zda by nenastaly překážky v přístupu na jiné pozemky, do lesů apod.? 
P. Kavka – areál je oplocen. K příjezdu na Opálenku se využívá spodní komunikace. 
Eurovia p. Šumbera – chtějí zcelit pozemky a využít je pro potřeby společnosti. Cestu nikdo jiný 
nevyužívá. 
D. Sukalovský – pokud to neprodáme a bude v nájmu, jestli to znemožní výrobu? 
p. Šumbera – na výrobu to vliv nebude mít. Spíše jde o bezpečnost. Spíše využít spodní cestu a ne 
cestu vedle areálu. 
I. Poledňák – chápe scelení pozemku, ale myslí si, že by jim stačila pouze část zmíněného pozemku. 
Spíše by část pozemku prodal a část dal do nájmu. Zájem města je také mít ucelený pozemek. Cena 
by mohla být také vyšší. 
P. Kavka – společnost Eurovia nenavrhla žádnou cenu, tu předložil odbor majetkoprávní. 
D. Sukalovský – může dojít k situaci, že se obalovna může přestěhovat jinam a potom bychom 
pozemky odkupovali zpět. Spíše by byl pro nájem. Nyní navrhuje hlasovat o předloženém návrhu 
usnesení a precizovat návrh I. Poledňáka a předložit ho k projednání na další jednání zastupitelstva. 
 
Návrh usnesení: ZM schvaluje záměr na prodej pozemku parc. č. 3506/4 o vým. 514 m

2
 a části 

pozemků parc. č. 3509/2 o vým. cca 144 m
2
 a části pozemku parc. č. 3506/3 

o vým. cca 138 m
2
 společnosti EUROVIA CS, a.s. se sídlem Praha 1, Národní 10, 

PSČ 113 19, IČ 45274924 za cenu 1350,- Kč/m
2
 s podmínkou úhrady veškerých 

nákladů spojených s převodem pozemků včetně daně z nabytí nemovitých věcí. 
Hlasováno 
Pro: 0  Proti: 6  Zdrželo se: 9  Nehlasovali: 2. 
Nebylo přijato. 
 
 
 

8/1. EUROVIA CS, a.s. – žádost o odprodej pozemků v lokalitě 
obalovna Česká 
 
Návrh usnesení: ZM schvaluje záměr na prodej pozemku parc. č. 3506/4 o vým. 514 m

2
 a části 

pozemků parc.č. 3509/2 o vým. cca 144 m
2
 a části pozemku parc. č. 3506/3 o vým. 

cca 138 m
2
 společnosti EUROVIA CS, a.s. se sídlem Praha 1, Národní 10, PSČ 

113 19, IČ 45274924 za cenu ……..,- Kč/m
2
 s podmínkou úhrady veškerých 

nákladů spojených s převodem pozemků včetně daně z nabytí nemovitých věcí 
a s předkupním právem věcným za cenu kupní. 

O tomto návrhu usnesení nebylo hlasováno. 
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9. FUERTES DEVELOPMENT, s.r.o. – majetkoprávní vypořádání 
pozemků pod kruhovým objezdem 
 
V rámci majetkoprávního vypořádání pozemků pod stavbou kruhového objezdu na ul. Blanenská je 
potřeba převést pozemky pod stavbami dle charakteru stavby a tím pádem i správce. Pozemky pod 
silnicí II. třídy by měl vlastnit Jihomoravský kraj a pozemky pod místními komunikacemi by mělo 
vlastnit město Kuřim. Nyní, po kolaudaci stavby, nabídla společnost FUERTES DEVELOPMENT, 
s.r.o. (dále jen FUERTES) městu Kuřim pozemky pod místní komunikací: parc. č.  2985/4, 2985/5, 
2985/6 a 2985/7 vše v k. ú. Kuřim - vizte příloha A, B. 
OMP a OI doporučuje ZM provést majetkoprávní vypořádání formou kupní smlouvy za kupní cenu ve 
výši 1.000,- Kč - vizte příloha C. 
Kupní cena bude uhrazena z rozpočtu města OdPa 3639, pol. 5169, ORJ 3, ORG 9010 000 000. 
 
Přílohy: A - žádost 

B - situace 
C - smlouva 

 
Diskuse: 
M. Macková – na minulém zasedání jsme schválili převzetí chodníku do majetku. Tento ale vykazuje 
závady, i při menších deštích tam stojí voda. 
D. Sukalovský – je mu to známo a chodník bude reklamován. 
P. Kavka – usnesení bylo schváleno, ale ještě není podepsána smlouva. 
Fuertes p. Pělucha – chodník byl poškozen najetím techniky, ale bude opraven. 
 
Přijaté usnesení: 1120/2014 - ZM schvaluje úplatné nabytí pozemků parc. č. 2985/4, 2985/5, 

2985/6 a 2985/7 vše v k. ú. Kuřim za cenu 1.000 Kč do vlastnictví města Kuřimi od 
společnosti FUERTES DEVELOPMENT, s.r.o. se sídlem Tleskačova 1660/2, 
Kuřim, IČ 26893223. 

Hlasováno 
Pro: 15   Nehlasovali: 2. 
 
 
 

7. Schválení úplatného nabytí pozemků pod místními komunikacemi 
do majetku města - výběrové řízení 2014 
 
V souladu s „Pravidly pro majetkoprávní vypořádání města Kuřimi s vlastníky pozemků pod místními 
komunikacemi“ schválenými Zastupitelstvem města Kuřimi dne 29. 4. 2014 pod číslem usnesení 
1049/2014 a na základě výsledku výběrového řízení ze dne 31. 7. 2014 (výběrové řízení na výkup 
pozemků pod komunikacemi vyhlásilo ZM usn. č. 1050/2014 dne 29. 4. 2014) předkládá odbor 
majetkoprávní zastupitelstvu města ke schválení tyto nabídky: 
 

- úplatné nabytí pozemku parc. č. 494/11 v k. ú. Kuřim o výměře 67 m
2
 z vlastnictví Aleše 

Kašparce do majetku města za cenu 189,- Kč/m
2
 pozemku (celkem 12.663,- Kč); 

- úplatné nabytí pozemku parc. č. 519/8 v k. ú. Kuřim o výměře 61 m
2
 z vlastnictví SJM 

manželů Petra a Gabriely Volfových do majetku města za cenu 188,- Kč/m
2
 pozemku (celkem 

11.468 Kč); 
- úplatné nabytí pozemku parc. č. 494/8 v k. ú. Kuřim o výměře 62 m

2
 z vlastnictví Marcely 

Knoflíčkové do majetku města za cenu 189,- Kč/m
2
 pozemku (celkem 11.718,- Kč); 

- úplatné nabytí pozemku parc. č. 1246/2 v k. ú. Kuřim o výměře 52 m
2
 z vlastnictví Zdeňka 

Kuby do majetku města za cenu 188,- Kč/m
2
 pozemku (celkem 9.776,- Kč); 

- úplatné nabytí pozemku parc. č. 494/10 v k. ú. Kuřim o výměře 62 m
2
 z vlastnictví Jiřího Vlka 

(id. 1/2) a Anežky Vlkové (id. 1/2) do majetku města za cenu 189,- Kč/m
2
 pozemku (celkem 

11.718,- Kč); 
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- úplatné nabytí pozemku parc. č. 456/13 v k. ú. Kuřim o výměře 101 m
2
 z vlastnictví SJM 

manželů Zdeńka a Jarmily Vitulových (id. 1/2) a Jarmily Vitulové (id. 1/2) do majetku města za 
cenu 189,- Kč/m

2
 pozemku (celkem 19.089,- Kč); 

- úplatné nabytí pozemku parc. č. 2507/10 v k. ú. Kuřim o výměře 59 m
2
 z vlastnictví Jany 

Valentové (id. 1/3) a Mgr. Jany Helánové (id. 2/3) do majetku města za cenu 180,- Kč/m
2
 

pozemku (celkem 10.620,- Kč); 
- úplatné nabytí pozemku parc. č. 217/30 v k. ú. Kuřim o výměře 75 m

2
 z vlastnictví Svatavy 

Chrápavé do majetku města za cenu 188,- Kč/m
2
 pozemku (celkem 14.100,- Kč); 

- úplatné nabytí pozemku parc. č. 456/14 v k. ú. Kuřim o výměře 108 m
2
 z vlastnictví Karla 

Gryče (id. 1/6), Lenky Tománkové (id. 1/6), Břetislava Vlčka (id. 1/3) a Miloše Vlčka (id. 1/3), 
do majetku města za cenu 189,- Kč/m

2
 pozemku (celkem 20.412,- Kč); 

- úplatné nabytí pozemku parc. č. 1104/12 v k. ú. Kuřim o výměře 22 m
2
 z vlastnictví Františky 

Šrámkové (id. 1/2) a Josefa Šrámka (id. 1/2) do majetku města za cenu 188,- Kč/m
2
 pozemku 

(celkem 4.136,- Kč); 
 
Výše jmenovaní se přihlásili do výběrového řízení a splnili požadované náležitosti nabídky pozemků 
pod místními komunikacemi (maximální cena pozemku činila 189,- Kč/m

2
). Městu nabídli k odprodeji 

pozemky v celkové výši 142.741 Kč. S přihlédnutím k objemu finančních prostředků (250.000,- Kč) je 
možno všem předloženým nabídkám vyhovět. 
 
Vít Cibulka (id.1/3) a Miroslava Cibulková id. (1/3) nabídli městu ke koupi pozemek parc. č. 519/10 
v k. ú. Kuřim. Třetí spoluvlastník pozemku Miroslav Cibulka prodej pozemku odmítl. OMP doporučuje 
koupit pozemek v podílu 2/3 v roce 2015, kdy již nebude platit předkupní právo spoluvlastníků 
pozemku. 
 
Dále byly městu nabídnuty pozemky, které nesplňují jednu z podmínek Pravidel. Na pozemcích není 
místní, ale účelová komunikace. Jedná se o část asfaltové komunikace u rybníku Srpek - vizte příloha 
A. Vzhledem k tomu, že uvedenými převody pozemků nebyl vyčerpaný limit na výkup pozemků pod 
komunikacemi a pozemky leží ve vycházkové zóně u rybníku Srpek, doporučují OMP a OI nabytí 
pozemků schválit: 
 

- úplatné nabytí pozemku parc. č. 4471/28 v k. ú. Kuřim o výměře 142 m
2
 z vlastnictví Marcely 

Knoflíčkové do majetku města za cenu 189,- Kč/m
2
 pozemku (celkem 26.838,- Kč); 

- úplatné nabytí pozemku parc. č. 2917/5 v k. ú. Kuřim o výměře 269 m
2
 z vlastnictví Ivany 

Pitourové (id. 1/2) a Renaty Kašpárkové (id. 1/2) do majetku města za cenu 189,- Kč/m
2
 

pozemku (celkem 50.841,- Kč). 
 
Nákup pozemků bude uhrazen z rozpočtu města OdPa 3639, pol. 5169, ORJ 3, ORG 1269 000 000. 
 
Přílohy: A - situace 

B - vzorová smlouva 
 
Diskuse: 
M. Kotek – navrhuje účelovou komunikaci vykoupit. 
P. Němec – bude s výkupy souhlasit. Ale výkupem pozemků mimo území města se vystavujeme 
precedentu. Kolik jich nyní máme? 
D. Sukalovský – nemusíme všem vyhovět. 
P. Němec – cena pozemků pod komunikací v ul. Legionářská by měla být jiná, než někde na kraji 
města. 
Z. Kříž – souhlasí s Ing. Němcem – jiná cena musí být v intravilánu a jiná v extravilánu. 
P. Kavka – pozemky pod cyklostezkou se také vykupovali za 190 Kč. 
D. Holman – žádá pravidla cílit na pozemky, o které máme zájem. 
P. Kavka – pravidla jsou obecná. Obor investiční vytipuje lokalitu, kterou by rád vykoupil. Občané se 
obesílají za tímto účelem. Každý rok si zastupitelstvo upřesní částku a podmínky. 
I. Poledňák – nemáme pozemky pod komunikacemi, o které nestojíme. Pravidla jsou pro to, aby 
někdo neřekl, že někoho upřednostňujeme. Doporučuje pozemky v extravilánu neodkupovat. 
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Přijaté usnesení: 1121/2014 - ZM schvaluje v souladu s „Pravidly pro majetkoprávní vypořádání 
města Kuřimi s vlastníky pozemků pod místními komunikacemi“ úplatné nabytí 
pozemku parc. č. 494/11 v k. ú. Kuřim o výměře 67 m

2
 z vlastnictví Aleše 

Kašparce, bytem xxxxxxxxxxxxxxxx Kuřim do majetku Města Kuřimi za celkovou 
cenu 12.663 Kč. Náklady spojené s převodem pozemku včetně daně z nabytí 
nemovitých věcí uhradí nabyvatel. 

Hlasováno 
Pro: 15   Nehlasovali: 2. 
 
 
 

7/1. Schválení úplatného nabytí pozemků pod místními 
komunikacemi do majetku města - výběrové řízení 2014 
 
Přijaté usnesení: 1122/2014 - ZM schvaluje v souladu s „Pravidly pro majetkoprávní vypořádání 

města Kuřimi s vlastníky pozemků pod místními komunikacemi“ úplatné nabytí 
pozemku parc. č. 456/13 v k. ú. Kuřim o výměře 101 m

2
 z vlastnictví (SJM) 

manželů Zdeňka a Jarmily Vitulových, oba bytem xxxxxxxxxxxx Kuřim a Jarmily 
Vitulové id. (1/2), bytem xxxxxxxxxxxxxxx Kuřim do majetku města Kuřimi za 
celkovou cenu 19.089 Kč. Náklady spojené s převodem pozemku včetně daně 
z nabytí nemovitých věcí uhradí nabyvatel. 

Hlasováno 
Pro: 15   Nehlasovali: 2. 
 
 
 

7/2. Schválení úplatného nabytí pozemků pod místními 
komunikacemi do majetku města - výběrové řízení 2014 
 
Přijaté usnesení: 1123/2014 - ZM schvaluje v souladu s „Pravidly pro majetkoprávní vypořádání 

města Kuřimi s vlastníky pozemků pod místními komunikacemi“ úplatné nabytí 
pozemku parc. č. 2507/10 v k. ú. Kuřim o výměře 59 m

2
 z vlastnictví Jany 

Valentové (id. 1/2), bytem Sentice xxx, Tišnov a Mgr. Jany Helánové, bytem 
xxxxxxxxxxxxxx Tišnov do majetku města Kuřimi za celkovou cenu 10.620 Kč. 
Náklady spojené s převodem pozemku včetně daně z nabytí nemovitých věcí 
uhradí nabyvatel. 

Hlasováno 
Pro: 15   Nehlasovali: 2. 
 
 
 

7/3. Schválení úplatného nabytí pozemků pod místními 
komunikacemi do majetku města - výběrové řízení 2014 
 
Přijaté usnesení: 1124/2014 - ZM schvaluje v souladu s „Pravidly pro majetkoprávní vypořádání 

města Kuřimi s vlastníky pozemků pod místními komunikacemi“ úplatné nabytí 
pozemku parc. č. 217/30 v k. ú. Kuřim o výměře 75 m

2
 z vlastnictví Svatavy 

Chrápavé, bytem xxxxxxxxxxx Kuřim do majetku města Kuřimi za celkovou cenu 
14.100 Kč. Náklady spojené s převodem pozemku včetně daně z nabytí 
nemovitých věcí uhradí nabyvatel. 

Hlasováno 
Pro: 15   Nehlasovali: 2. 
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7/4. Schválení úplatného nabytí pozemků pod místními 
komunikacemi do majetku města - výběrové řízení 2014 
 
Přijaté usnesení: 1125/2014 - ZM schvaluje v souladu s „Pravidly pro majetkoprávní vypořádání 

města Kuřimi s vlastníky pozemků pod místními komunikacemi“ úplatné nabytí 
pozemku parc. č. 456/14 v k. ú. Kuřim o výměře 108 m

2
 z vlastnictví Karla Gryče 

(id. 1/6), bytem xxxxxxxxxxxxxxxxxx Kuřim, Lenky Tománkové (id. 1/6), bytem 
xxxxxxxxxxx Modřice, Břetislava Vlčka (id. 1/3), bytem xxxxxxxxxxxxxxxx Nové 
Město nad Metují a Miloše Vlčka (id. 1/3), bytem xxxxxxxxxxxx Kuřim do majetku 
města Kuřimi za celkovou cenu 20.412 Kč. Náklady spojené s převodem 
nemovitosti včetně daně z převodu nemovitostí uhradí nabyvatel. 

Hlasováno 
Pro: 15   Nehlasovali: 2. 
 
 
 

7/5. Schválení úplatného nabytí pozemků pod místními 
komunikacemi do majetku města - výběrové řízení 2014 
 
Přijaté usnesení: 1126/2014 - ZM schvaluje v souladu s „Pravidly pro majetkoprávní vypořádání 

města Kuřimi s vlastníky pozemků pod místními komunikacemi“ úplatné nabytí 
pozemku parc. č. 1104/12 v k. ú. Kuřim o výměře 22 m

2
 z vlastnictví Josefa 

Šrámka (id. 1/2) a Františky Šrámkové (id. 1/2), oba bytem xxxxxxxxxxxxxx Kuřim 
do majetku města Kuřimi za celkovou cenu 4.136 Kč. Náklady spojené s převodem 
pozemku včetně daně z nabytí nemovitých věcí uhradí nabyvatel. 

Hlasováno 
Pro: 15   Nehlasovali: 2. 
 
 
 

7/6. Schválení úplatného nabytí pozemků pod místními 
komunikacemi do majetku města - výběrové řízení 2014 
 
Návrh usnesení: ZM schvaluje úplatné nabytí pozemku parc. č. 4471/28 v k. ú. Kuřim o výměře 142 

m
2
 z vlastnictví Marcely Knoflíčkové, bytem xxxxxxxxxxxxxxxx Kuřim do majetku 

města Kuřimi za celkovou cenu 26.838 Kč. Náklady spojené s převodem pozemku 
včetně daně z nabytí nemovitých věcí uhradí nabyvatel. 

Hlasováno 
Pro: 1  Proti: 4  Zdrželo se: 10  Nehlasovali: 2 
Nebylo schváleno. 
 
 
 

7/7. Schválení úplatného nabytí pozemků pod místními 
komunikacemi do majetku města - výběrové řízení 2014 
 
Přijaté usnesení: 1127/2014 - ZM schvaluje v souladu s „Pravidly pro majetkoprávní vypořádání 

města Kuřimi s vlastníky pozemků pod místními komunikacemi“ úplatné nabytí 
pozemku parc. č. 494/8 v k. ú. Kuřim o výměře 62 m

2
 z vlastnictví Marcely 

Knoflíčkové, bytem xxxxxxxxxxxxxx Kuřim do majetku města Kuřimi za celkovou 
cenu 11.718 Kč. Náklady spojené s převodem pozemku včetně daně z nabytí 
nemovitých věcí uhradí nabyvatel. 

Hlasováno 
Pro: 15   Nehlasovali: 2. 
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7/8. Schválení úplatného nabytí pozemků pod místními 
komunikacemi do majetku města - výběrové řízení 2014 
 
Návrh usnesení: ZM schvaluje úplatné nabytí pozemku parc. č. 2917/5 v k. ú. Kuřim o výměře 269 

m
2
 z vlastnictví Ivany Pitourové (id. 1/2), bytem xxxxxxxxxxx Znojmo a Renaty 

Kašpárkové, bytem xxxxxxxxxxx Brno do majetku města Kuřimi za celkovou cenu 
50.841 Kč. Náklady spojené s převodem pozemku včetně daně z nabytí 
nemovitých věcí uhradí nabyvatel. 

Hlasováno 
Pro: 2  Proti: 4  Zdrželo se: 9  Nehlasovali: 2. 
Nebylo schváleno. 
 
 
 

7/9. Schválení úplatného nabytí pozemků pod místními 
komunikacemi do majetku města - výběrové řízení 2014 
 
 
Z jednání se vzdálil v 21,11 hod. Poledňák. 
 
 
Přijaté usnesení: 1128/2014 - ZM schvaluje v souladu s „Pravidly pro majetkoprávní vypořádání 

města Kuřimi s vlastníky pozemků pod místními komunikacemi“ úplatné nabytí 
pozemku parc. č. 519/8 v k. ú. Kuřim o výměře 61 m

2
 z vlastnictví (SJM) manželů 

Petra a Gabriely Volfových, oba bytem xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx Brno do majetku 
města Kuřimi za celkovou cenu 11.468 Kč. Náklady spojené s převodem pozemku 
včetně daně z nabytí nemovitých věcí uhradí nabyvatel. 

Hlasováno 
Pro: 14   Nehlasovali: 3. 
 
 
 

7/10. Schválení úplatného nabytí pozemků pod místními 
komunikacemi do majetku města - výběrové řízení 2014 
 
Přijaté usnesení: 1129/2014 - ZM schvaluje v souladu s „Pravidly pro majetkoprávní vypořádání 

města Kuřimi s vlastníky pozemků pod místními komunikacemi“ úplatné nabytí 
pozemku parc. č. 1246/2 v k. ú. Kuřim o výměře 52 m

2
 z vlastnictví Zdeňka Kuby, 

bytem xxxxxxxxxxxxxxxxxxx Mohelnice do majetku města Kuřimi za celkovou cenu 
9.776 Kč. Náklady spojené s převodem pozemku včetně daně z nabytí nemovitých 
věcí uhradí nabyvatel. 

Hlasováno 
Pro: 14   Nehlasovali: 3. 
 
 
 

7/11. Schválení úplatného nabytí pozemků pod místními 
komunikacemi do majetku města - výběrové řízení 2014 
 
Přijaté usnesení: 1130/2014 - ZM schvaluje v souladu s „Pravidly pro majetkoprávní vypořádání 

města Kuřimi s vlastníky pozemků pod místními komunikacemi“ úplatné nabytí 
pozemku parc. č. 494/10 v k. ú. Kuřim o výměře 62 m

2
 z vlastnictví Anežky Vlkové 

(id. 1/2) a Jiřího Vlka (id. 1/2), oba bytem xxxxxxxxxxxxx Kuřim do majetku města 
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Kuřimi za celkovou cenu 11.718 Kč. Náklady spojené s převodem pozemku včetně 
daně z nabytí nemovitých věcí uhradí nabyvatel. 

Hlasováno 
Pro: 14   Nehlasovali: 3. 
 
 
Na jednání se vrátil v 21,12 hod. I. Poledňák. 
 

20. Dešťová kanalizace a retenční nádrž - 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 a retenční nádrž byly upraveny na základě požadavků města na jednáních 
s investorem. Zároveň byla dohodnuta cena, za kterou bude dokončené dílo prodáno městu Kuřimi. 
Za tímto účelem byla zastupitelstvem města Kuřimi schválena v rozpočtovém opatření č. 1 investiční 
akce č. ORG 1 279 000 000 s částkou 2.100.000 Kč s DPH. K dokončení díla došlo v průběhu jara 
letošního roku, z tohoto důvodu nyní předkládáme kupní smlouvu ke schválení. 
 
Dešťová kanalizace o průměru DN300 a DN400 z betonových trub (z toho 12,5 m je vybudováno 
z polypropylenu DN300 SN10 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. 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 m

3
, 

rezerva pro Wellness 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 DN150 PVC o celkové délce 17,9 m 
přes regulátor průtoku do vodoteče Kuřimka. 
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. 
 
Požadavek zástupců města Kuřimi a vedení Wellness Kuřim na rozšíření kapacity kanalizace 
a retenční nádrže: Retenční 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. 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. 
 
Dešťová kanalizace - změna profilu z DN 200 na DN 300: Město Kuřim hradí rozdíl cen uvedené v 

tabulce! 

Profil Kč 

 bez DPH DPH S DPH 

DN 200 4 758 788,70 999346 5 758 135 



 
 

 

28 

 

DN 300 5 135 781,99 1 078 514 6 214 296 

Rozdíl: 376 993,29 79 168 456 161 Kč 

    

Retenční nádrž - využití pro Wellness: Město Kuřim hradí rozdíl cen uvedené v tabulce! 

    

 RN (m
3
) Kč 

skutečný celkový objem RN 101 2 100 000 

pro komunikace a zpevněné plochy 42 873 267 

pro Wellness 59 1 226 733 Kč 

 
Stavební objekty zhotovené nad rámec potřeby investora společnosti FUERTES 
DEVELOPMENT, s.r.o.: kanalizační stoka nad kruhovým objektem směr Wellness, 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. 
  

Napojení komunikace, chodníků k Wellness: Město Kuřim hradí součet cen uvedené v tabulce! 

       

Oddíl Kč   

 bez DPH DPH s DPH   

Zemní práce   291 684,79       

Zvláštní zakládání, 

základy 

  5 479,53       

Vodorovné konstrukce   0       

komunikace   376 911,31       

Trubní vedení   9 315,81       

Ostatní konstrukce a práce, bourání 32 456,87       

celkové náklady objektu:   715 848,31 150 328,15 866 176,46 Kč   

       

       

Vícenáklady celkem:      

   Kč    

dešťová kanalizace - změna profilu 456 161    

retenční nádrž - využití pro Wellness 1 226 733    

napojení komunikace, chodníků k Wellness 866 176,46    

Vícenáklady celkem 2 549 070 Kč    

 
Městu Kuřimi bude předáno dílo v celkové hodnotě 6.214.296 Kč s DPH za cenu 2.100.000 Kč 
s DPH. Vícenáklady za dílo vzniklé na základě požadavků města činí 2.549.070 Kč s DPH. 
Rozpočet najdete v samostatné příloze. 
 
Stanovisko Wellness Kuřim: k problematice RN a návaznosti na další úspory pro Wellness Kuřim 
najdete v samostatném dokumentu (příloze) s názvem Opatření pro minimalizaci provozních 
nákladů na vodné Wellness Kuřim. Součástí je dále znalecký posudek Posouzení kvality 
vypouštěné bazénové vody do vodního toku Kuřimka. Žádost na Povodí Moravy o povolení 
k vypouštění bazénových vod do vodoteče Kuřimka byla podána 14. 8. 2014. 
 
Retenční nádrž a výustní objekt zasahují i do pozemků třetích osob. Tato skutečnost je ošetřena 
zřízením služebnosti, viz materiál odboru majetkoprávního, schválený zastupitelstvem města Kuřimi 
25. 6. 2014 č. usn. 1103/2014 a 17. 6. 2014 č. usn. 1065/2014. 
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Částka ve výši 2.100.000 Kč bude vyčleněna z ORG 1 279 000 000 „Retenční nádrž“. 
 
Odbor investiční doporučuje předloženou kupní smlouvu schválit. 
 
Přílohy: A - Návrh kupní smlouvy 

B - Situace 
C - RN (půdorys, řez) 
D - Opatření 
E - Posouzení 
F - Rozpočtové náklady 

 
 
Z jednání se vzdálila v 21,14 hod. R. Procházková. 
 
 
Diskuse: 
D. Holman – upozorňuje na drobnou nesrovnalost, je zde uveden skutečný celkový objem retenční 
nádrže 101, ale když se vyčíslí, tak je to 150. 
I. Poledňák – opakovaně nesouhlasí. Přirozeným právem města je určit, jak by mělo být dimenzováno 
odpadní potrubí. Dále si myslí, že se údajná ústní smlouva neměla uzavírat na majetkové záležitosti 
města. Ptá se zástupců společnosti Fuertes, zda zaměstnávají L. Ambrože? 
P. Kučera – neví o tom. 
I. Poledňák -ptá se L. Ambrože, jestli je zaměstnancem společnosti Fuertes? 
L. Ambrož – není s nimi v zaměstnaneckém poměru. 
I. Poledňák – znovu se ptá L. Ambrože, zda přijímá od společnosti Fuertes nějaké peníze a zda se tím 
pádem nejedná o střet zájmů? Potom by mu doporučoval v této věci nehlasovat. 
M. Kotek – proč se smlouva neuzavřela před započetím díla a proč to zpětně vykupuje za cenu, která 
nám byla sdělena? Mohli se domluvit na jiném technickém řešení a je s podivem, proč se na tom 
nepodílel investor, který staví halu na druhé straně. Má pocit, jako bychom to platili za někoho jiného. 
D. Sukalovský – ptá se O. Štarhy, jestli se mohl někdo jiný na tomto podílet? 
O. Štarha – myslí si, že v té době nebyl vlastník znám. 
p. Pělucha – když se žádalo o stavební povolení, tak pozemky vlastnila společnost gromatic a chtěl 
zajistit vjezd na svůj pozemek. Komunikace do Záhoří bude předána městu, ta teď zatím nikam 
nevede. 
S. Bartoš – technické řešení odvedení vod od investora nenavazuje na naši kanalizaci. Domluvili se 
s TOS. 
D. Holman – situace se nevyjasňuje. Co se změnilo od minulého zasedání? Jsme v situaci, kdy 
můžeme odmítnout, nebo může odbor investiční říct, že náklady jsou přiměřené a pokud bychom 
stavěli sami, potom to bude za podobnou cenu. Průběh prací byl ale špatně zkoordinován. 
S. Bartoš – technické řešení, které zvolili, není mimo cenu obvyklou. Nicméně pokud bychom stavěli 
sami, můžeme to technicky řešit jinak. Nyní musíme přijmout jejich řešení. Kanalizace už existuje 
a odvede vody z území. Pokud bychom budovali sami, tak náklady budou stejné, ne-li vyšší. 
I. Poledňák – máme územní plán a můžeme se domáhat investorů, aby budovali tyto technické sítě 
podle těchto zásad. Retence je celá betonová, je krytá a je pojezdná. Potřebujeme spíše retenci, která 
by větrala. Záležitost není férová a schválit by se to neměla. 
D. Sukalovský – ptá se, za jakých podmínek by to bylo pro zastupitele přijatelné? 
I. Poledňák – odkoupit kousek kanalizace od kruhového objezdu k bazénu. Rozhodně ne retenci. 
D. Sukalovský – díky tomu ale wellness ušetří náklady. 
I. Poledňák – potom si ji postavíme sami. 
D. Sukalovský – nebylo by lépe smlouvat o ceně? 
I. Poledňák – napojení budou další investice. 
O. Štarha – vypouštělo by se 75 m

3
. Asi 15 m

3
 nemůže jít hned do vodoteče, ale zbývá asi 50 m

3
, 

která by mohla jít do retence. Úspora wellness je za rok 574.000 Kč. Investice je návratná v horizontu 
4 – 5 let. V materiálu je uvedeno další možné řešení úspor. Toto je to nejpřínosnější, co by mohlo 
k úsporám na wellness přispět. Náklady na vybudování nové retenční nádrže by byly stejné, nebo 
spíše vyšší. Navíc zde nemáme zde pozemky. 
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J. Herman – vypadá to, že je to v této verzi neprůchodné, ale žádá navrhnout řešení. Navíc by byl rád, 
kdyby se konečně začal stavět obchodní dům, občané se na to pořád ptají. 
D. Holman – debata o retenční nádrži nesouvisí se stavbou obchodního domu. Pokud nyní schválíme, 
potom neušetříme 500 tisíc na stočném, protože se musí dělat na wellness další úpravy (vypouštění 
a čištění vody, jímání tepla, apod), přesto je odkup retenční nádrže rychlejším řešením, než si stavět 
retenci svou. 
p. Pělucha - 49 m

3
 není pro oblast obchodního domu, to čítá pouze cca 12 m

3
. Úspora vypouštění – 

řešil by se ventil vypouštění. Fuertes nemá žádné blokovací podmínky, nedal si tam žádný m
2
 navíc, 

aby blokoval stavbu. Retence byla vybraným materiálem a segmenty volena tak, aby ji bylo možné 
rozšířit. 
 
 
Starosta vyhlásil v 21,38 hod. přestávku na 10 minut. 
 
 
Z jednání odešel I. Peřina. 
 
 
I. Poledňák – z velké části máme koupit něco, co nám právem náleží. Dimenzování kanalizace je 
právem města. 
D. Sukalovský – O. Štarha prohlašuje, že žádná ústní smlouva uzavřena nebyla, ale řekl, že se 
v některých případech může uzavřít ústní dohoda. Investor udělal i retenční nádrž a jsme v situaci, 
kterou teď můžeme řešit. Bylo by dobré zbavit se všech osobních předpojatostí. 
D. Holman – retence se staví a dimenzují podle požadavků města a stavitel se podřizuje. Nyní se 
vedla nešťastná dohoda, že to od něj odkoupíme a začal stavět bez jakékoliv smlouvy. Byla to 
bohužel jejich chyba. Nyní jsme v situaci, že jim bylo dáno najevo, že to retenci chceme, nebylo to 
správné, a nyní po nás společnost Fuertes chce uhradit více, než bylo domluveno. Retence z velké 
části slouží pro kruhový objezd, tento neslouží městu, ale byl potřeba pro výstavbu staveb obchodního 
domu. Dohoda souvisela se stavbou kruhového objezdu a parkovištěm k obchodnímu domu, ale 
nesouvisela s výstavbou retenční nádrže. Nedbalost byla na obou stranách. Toto projednáváme již po 
třetí a nevidí vůli toto v tom někam pokročit. 
p. Pělucha - větší část retence byla dimenzována pro wellness a ne pro kruhový objezd. 
I. Poledňák – prohlašuje, že nemá s nikým (např. p. Báborem a p. Přichystalem) žádné osobní 
záležitosti. 
O. Štarha – na základě toho, co zde zaznělo, je zřejmé, že předložené usnesení by v této formě 
nebylo přijato. Souhlasí se vznikem pracovní skupiny a navrhuje dále nad tím jednat. Stahuje materiál 
z jednání. 
D. Sukalovský – ptá se, kdo by měl zájem být členem této pracovní skupiny? 
I. Poledňák – co nového by tam mohlo být? Mělo by to město dostat zdarma. S případným odkupem 
chodníku, části komunikace by souhlasil, ale jinak ne. 
D. Sukalovský – právo města žádat o to je, jen musí investor chtít. 
O. Štarha – navrhuje jako člena P. Němce. 
P. Němec – neví, co by tam řešil. 
D. Holman – kompromis vidí v podobné formě, jakou zmínil I. Poledňák. Pokud tedy nemá nikdo 
zájem, bude tedy se starostou pokračovat v jednáních sám. 
p. Pělucha – je nutné si uvědomit, že stavba započala v 10/2013. Bylo by dobré domluvit se na úhradě 
nákladů přímo spojené s wellness. 
 
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. 

O tomto návrhu usnesení nebylo hlasováno. 
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11. 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. 1973/2 v k. ú. Kuřim (na pozemku se nachází 
místní komunikace IV. třídy - chodník a přísilniční zeleň) - vizte příloha A. 
UZSVM předložil městu Kuřim ke schválení smlouvu o bezúplatném převodu. OMP i OI doporučují 
smlouvu schválit - vizte příloha B. 
 
Přílohy: A - situace 

B - smlouva 
 
Přijaté usnesení: 1131/2014 - ZM schvaluje bezúplatné nabytí pozemku parc. č. 1973/2, 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: 14   Nehlasovali: 3. 
 
 
 

18. Změna č. XIV ÚPN SÚ Kuřim - vydání opatření obecné povahy 
 
Zastupitelstvo města Kuřimi schválilo na svém zasedání dne 10. 12. 2013 usnesením č.1199/2013 
zadání změny č. XIV Územního plánu sídelního útvaru (dále jen ÚPN SÚ) Kuřim. 
Dne 22. 1. 2014 proběhlo k návrhu změny č. XIV ÚPN SÚ Kuřim společné jednání s dotčenými 
orgány. 
Veřejné projednání návrhu změny č. XIV ÚPN SÚ Kuřim se konalo dne 30. 6. 2014. 
Po veřejném projednání pořizovatel vyhodnotil výsledky projednání návrhu změny č. XIV ÚPN SÚ 
Kuřim a dne 9. 7. 2014 je zaslal v souladu s požadavky § 53 odst. (1) zákona č.183/2006 Sb., 
stavebního zákona v platném znění dotčeným orgánům a krajskému úřadu a vyzval je k uplatnění 
stanoviska ve lhůtě do 30 dnů. V zákonném termínu pořizovatel obdržel k předmětnému vyhodnocení 
jediné stanovisko, a to souhlasné koordinované stanovisko od Hasičského záchranného sboru JMK. 
V ustanovení §53 odst. (1) stavebního zákona je dále řečeno: Pokud dotčené orgány nebo krajský 
úřad jako nadřízený orgán neuplatní stanovisko v uvedené lhůtě má se za to, že s návrhy pořizovatele 
souhlasí. 
Vyhodnocení výsledku projednání je uvedeno v kapitole J. textové části odůvodnění změny č. XIV 
ÚPN SÚ Kuřim. 
Pořizovatel tedy ZM informuje o ukončení projednávání dokumentace změny č. XIV ÚPN SÚ Kuřim, 
s tím, že změna č. XIV ÚPN SÚ se předkládá ZM ke schválení. 
 
Dokumentaci změny zpracovala projekční kancelář KNESL+KYNČL, s.r.o. Brno. 
 
Popis řešené změny č. XIV ÚPN SÚ Kuřim sestává z dílčích změn: 
Dílčí změny č. XIV/1 Tišnovská - plocha občanského vybavení a služeb 
Dílčí změna č. XIV/2 Knínická - plocha výroby, skladování a distribuce 
Dílčí změna č. XIV/3 Ohlus - plocha výroby, skladování a distribuce 
Dílčí změna č. XIV/4 Stadion - plocha sportovních a rekreačních zařízení, plocha veřejných 
prostranství  
 
Odbor investiční současně informuje ZM, že všichni žadatelé o změnu č. XIV ÚPN SÚ Kuřim uhradili 
městu poměrnou část nákladů za pořízení dokumentace. Tím byla splněna podmínka, kterou stanovilo 
ZM při schvalování jednotlivých záměrů na pořízení dílčích změn ÚPN SÚ. 
 
Přílohy: A - územní plán sídelního útvaru Kuřim - změna č. XIV 
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Diskuse: 
P. Němec – ptá se, jaké změny budou na ul. Tišnovské? 
O. Štarha – obecně služby motoristům. 
P. Němec – a změny v Ohlusu? 
O. Štarha – jedná se o výrobu. 
 
 
Přijaté usnesení: 1132/2014 - ZM bere na vědomí, že k návrhu změny č. XIV Územního plánu 

sídelního útvaru Kuřim nebyla podána žádná námitka. ZM příslušné podle 
ustanovení § 6 odst. 5 písm. c) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování 
a stavebním řádu (stavební zákon), v platném znění, za použití ustanovení § 43 
odst. 4 stavebního zákona, § 171 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, v platném 
znění, § 13 a přílohy č. 7 vyhlášky č. 500/2006 Sb., o územně analytických 
podkladech, územně plánovací dokumentaci a způsobu evidence územně 
plánovací činnosti, vydává změnu č. XIV ÚPN SÚ Kuřim Územního plánu 
sídelního útvaru Kuřim formou opatření obecné povahy. 

Hlasováno 
Pro: 14   Nehlasovali: 3. 
 
 
 

19. Schválení podání žádosti o dotaci z MŠMT 
 
Vzhledem k nové výstavbě v Kuřimi a jejím okolí, dochází k nárůstu počtu obyvatel, hlavně mladých 
rodin s malými dětmi. Důsledkem je nedostatek kapacity v mateřské škole a základních školách 
v Kuřimi. Ministerstvo školství mládeže a tělovýchovy vypsalo výzvu k navýšení výukových kapacit. 
Dotace se poskytuje na nákup, výstavbu nových prostor, přístavby, rekonstrukce, ale i na interiérové 
vybavení, laboratorní vybavení, informační systémy, projektovou a inženýrskou činnost. 
V minulých letech byl nedostatek míst v mateřské škole řešen výstavbou nové budovy, přístavbou 
třídy k stávající budově mateřské školy a úpravou pěti tříd a přilehlých prostor v základní škole na třídy 
mateřské školy. Od roku 2002 postupně vzrostla kapacita mateřské školy z 297 dětí ve 12-ti třídách na 
441 dětí v 19-ti třídách. 
Problém s nedostatkem kapacity se postupně přesouvá do základních škol a je nutné ho řešit. Zatím 
však nelze základní škole vrátit prostory upravené pro mateřskou školu a i tak by kapacita základních 
škol byla stále nedostatečná. 
Jako možné řešení získání potřebné kapacity škol se jeví rekonstrukce nevyužívaného objektu bývalé 
„Služby škole“ na učebny a provozní zázemí, která je na pozemku druhé základní školy a v současné 
době se jedná s Jihomoravským krajem o jeho koupi. 
Problematikou se zabývala pracovní skupina tvořená řediteli obou ZŠ, úředníky MěÚ Kuřim, členy 
samosprávy a předsedou stavební komise. Jako podklady kromě výše uvedených zdrojů použila 
i pasportizace objektů ZŠ a studii možného rozvoje kapacit škol, která napomohla určit kapacitní 
rezervy. 
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy poskytuje dotaci ve výši 85% uznatelných nákladů, 
minimální částka dotace je 2.000.000 Kč a maximální částka 30.000.000 Kč. Žádosti o dotaci jsou 
přijímány do 31. 8. 2014. 
 
Rada města Kuřimi by měla na svém jednání dne 20. 8. 2014 rozhodnout o variantě řešení 
rekonstrukce objektu a tím o předpokládaných nákladech stavby. 
 
Přílohy: A - počty dětí ve školách 

B - výzva ZŠ, MŠ 
C - přílohy výzvy ZŠ, MŠ 
D - věcný záměr rozvoje vzdělávání 

 
Diskuse: 
P. Němec – kolik zde bude tříd? 
O. Štarha – budou 4 třídy. 
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Přijaté usnesení: 1133/2014 - ZM schvaluje podání žádosti o dotaci Ministerstva školství, mládeže a 
tělovýchovy v programu "Rozvoj výukových kapacit mateřských a základních škol 
zřizovaných územně samosprávnými celky" spočívající v koupi objektu "Služby 
škole" a jeho následnou rekonstrukci k vytvoření nových výukových kapacit. 

Hlasováno 
Pro: 14   Nehlasovali: 3. 
 
 

28. Rozpočtové opatření č. 8 
 
V přílohách jsou předkládány návrhy na provedení rozpočtového opatření. 
 
Přílohy: A - rozpočtové opatření č. 8 

B - důvodová zpráva Revitalizace VO - 3. etapa 
C - důvodová zpráva OMP 

 
Diskuse: 
A. Varmužka – odbor investiční žádá přesun 100.000 Kč z akce zateplení na akci výlohy. 
D. Sukalovský – při výměně výloh bylo zjištěno, že v nebytovém prostoru pronajímaném Wüstenrotu je 
špatná elektroinstalace, která byla ukryta v podhledu. Bylo by tedy lépe v rámci těchto prací provést 
i tuto rekonstrukci. 
P. Němec – jaký nakupujeme pozemek za 269.000 Kč? 
P. Kavka – jedná se o pozemek, který se kupoval od p. Boleslava a p. Hýska. 
D. Sukalovský – vzhledem k tomu, že se neprojednal materiál týkající se odkupu garáže p. Adamce, 
navrhuje částku ve výši 120.000 Kč z rozpočtového opatření vyjmout. 
P. Němec – v bodě 5 rozpočtového opatření je uvedeno „energetické štítky budov“, což je špatně. 
Jedná se o průkazy energetické náročnosti budov. 
 
Přijaté usnesení: 1134/2014 - ZM schvaluje rozpočtové opatření č. 8 k rozpočtu města Kuřim na rok 

2014, dle přílohy se změnami. 
Hlasováno 
Pro: 14   Nehlasovali: 3. 
 
 

29. Vyhlášení výzvy na poskytnutí dotací z „Programu finanční 
podpory sportovní činnosti ve městě Kuřim“ pro rok 2015 
 
Podle Programu finanční podpory sportovní činnosti ve městě Kuřimi (dále jen Programu) vyhlásí 
Zastupitelstvo města Kuřim na svém nejbližším jednání po 1. říjnu kalendářního roku Výzvu žadatelům 
pro 1. kolo výběrového řízení na poskytnutí dotací z Programu (dále jen „Výzvu“). Vzhledem k tomu, 
že ve dnech 10. - 11. 10. 2014 se konají volby do zastupitelstva měst a obcí navrhujeme schválit 
termín vyhlášení „Výzvy“ již na zasedání ZM Kuřimi dne 26. 8. 2014.  
O podaných žádostech má ZM rozhodnout do konce letošního roku. 
 
Úterý 26. 8. 2014 vyhlášení Výzvy zastupitelstvem města 
 
Do úterý 2. 9. 2014  zveřejnění „Výzvy“ v médiích v místě obvyklých (web města, FB města, 

Zlobice, kabelová televize, nástěnky, městský rozhlas) a e-mailem nebo 
poštou na žadatele z minulého roku. 

 
Pondělí 10. 11. 2014 uzávěrka příjmu žádostí. 
do 17:00 hod. 
 
Pondělí 24. 11. 2014 projednání ve Výboru sportovním ZM Kuřimi 
 
Úterý 09. 12. 2014 rozhodnutí ZM o přidělení dotací na zasedání ZM Kuřimi. 



 
 

 

34 

 

Diskuse: 
D. Holman – výzva bude déle zveřejněna. Sport má svoje peníze, proto může mít i výzvu zveřejněnou 
jinak než kulturní výbor. 
J. Brabec – myslí si, že to vznáší zmatek do systému a podle statutu se měla výzva vyhlašovat na 
první zasedání po 1. říjnu. Zdá se mu to zbytečně dopředu. Vzhledem k tomu, že v polovině října 
budou probíhat komunální volby, bude chvíli trvat, než dojde k ustanovení nových zastupitelů. 
Harmonogram byl kulturním výborem projednáván dne 13. 8. 2014, ale protože dostali ujištění 
starosty, že bude zasedat zastupitelstvo dne 23. 9. 2014 rozhodli, že vyhlásí výzvu pro kulturu až 
k tomuto dni. 
 
Návrh usnesení: ZM schvaluje vyhlášení Výzvy 1. kola výběrového řízení na poskytnutí dotací 

z Programu finanční podpory sportovní činnosti města Kuřimi pro rok 2015 
a harmonogram projednání žádostí dle zápisu. 

Hlasováno 
Pro: 8  Proti: 1  Zdrželi se: 4  Nehlasovali: 4. 
Nebylo schváleno. 
 
 
Z jednání odešel v 22,30 hod. D. Holman. 
 
 
 
D. Sukalovský - vzhledem k tomu, že nebyly projednány všechny body programu, bude se ve čtvrtek 
4. 9. 2014 od 17 hod. konat další zasedání Zastupitelstva města Kuřimi. 
 
 
 
Člen návrhové komise Jiří Brabec přednesl schválená usnesení. 
 
 
 
Starosta ukončil jednání v 22,32 hod. 
 
 
 
 
 
Mgr. Ing. Drago Sukalovský 
starosta města 
 
 
 
 

Ověřovatelé zápisu: 

 
Ing. Miluše Macková       Mgr. Ladislav Ambrož 
 
 
 
 
 
 
V Kuřimi dne 26. 8. 2014 
 
Zapsala: Petra Glosová 
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Materiály: 
1 Volba návrhové komise 
2 Volba ověřovatelů zápisu 
3 Schválení programu jednání 
4 Plnění usnesení Zastupitelstva města Kuřimi ke dni 18. 8. 2014 
  4A - plnění usnesení ZM 
 5A - žádost 
  5B - situace 
  5C - situace 
5 Ing. Luděk Ondroušek – žádost o odprodej pozemku 
6 Jihomoravský kraj – majetkoprávní vypořádání pozemků pod kruhovým objezdem 
  6A - situace 
7 Schválení úplatného nabytí pozemků pod místními komunikacemi do majetku města - 

výběrové řízení 2014 
  7A - situace 
  7B - vzorová smlouva 
7/1 Schválení úplatného nabytí pozemků pod místními komunikacemi do majetku města - 

výběrové řízení 2014 
7/2 Schválení úplatného nabytí pozemků pod místními komunikacemi do majetku města - 

výběrové řízení 2014 
7/3 Schválení úplatného nabytí pozemků pod místními komunikacemi do majetku města - 

výběrové řízení 2014 
7/4 Schválení úplatného nabytí pozemků pod místními komunikacemi do majetku města - 

výběrové řízení 2014 
7/5 Schválení úplatného nabytí pozemků pod místními komunikacemi do majetku města - 

výběrové řízení 2014 
7/6 Schválení úplatného nabytí pozemků pod místními komunikacemi do majetku města - 

výběrové řízení 2014 
7/7 Schválení úplatného nabytí pozemků pod místními komunikacemi do majetku města - 

výběrové řízení 2014 
7/8 Schválení úplatného nabytí pozemků pod místními komunikacemi do majetku města - 

výběrové řízení 2014 
7/9 Schválení úplatného nabytí pozemků pod místními komunikacemi do majetku města - 

výběrové řízení 2014 
7/10 Schválení úplatného nabytí pozemků pod místními komunikacemi do majetku města - 

výběrové řízení 2014 
7/11 Schválení úplatného nabytí pozemků pod místními komunikacemi do majetku města - 

výběrové řízení 2014 
8 EUROVIA CS, a.s. – žádost o odprodej pozemků v lokalitě obalovna Česká  
  8A - žádost 
  8B - situace 
8/1 EUROVIA CS, a.s. – žádost o odprodej pozemků v lokalitě obalovna Česká  
9 FUERTES DEVELOPMENT, s.r.o. – majetkoprávní vypořádání pozemků pod kruhovým 

objezdem 
  9A - žádost 
  9B - situace 
  9C - smlouva 
10 Manž. Kučerovští – darování pozemků v lokalitě „Díly za sv. Janem“ 
  10A - situace 
  10B - smlouva 
11 Česká republika – Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových – bezúplatné 

nabytí pozemku 
  11A - situace 
  11B - smlouva 
12 Darování pozemku JmK - pozemek pod budovou využívanou DDM 
12/1 Darování pozemku JmK - pozemek pod budovou využívanou DDM 
13 Ing. Pavel Adamec - nákup garáží, vzdání se předkupního práva 
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13/1 Ing. Pavel Adamec – nabídka k odkupu garáží x vzdání se předkupního práva 
14 Tesco Franchise Stores ČR a.s. – výmaz předkupního práva 
  14A - smlouva o zrušení předkupního práva p. č. 2208-4 
  14B - příloha ke smlouvě o zrušení PP 
15 Centrum technických služeb Kuřim s.r.o. - změna zakladatelské listiny 
  15A - zakladatelská listina CTSK 
16 Wellness Kuřim s.r.o. - změna zakladatelské listiny 
 16A - zakladatelská listina WK 
17 Síť televizních a kabelových rozvodů v k. ú. Kuřim - prodej 
  17A - kupní smlouva Kabelová televize CZ 
17/1 Síť televizních a kabelových rozvodů v k. ú. Kuřim - prodej 
17/2 Síť televizních a kabelových rozvodů v k. ú. Kuřim – prodej 
18 Změna č. XIV ÚPN SÚ Kuřim - vydání opatření obecné povahy 
  18A - územní plán sídelního útvaru Kuřim - změna č. XIV 
19 Schválení podání žádosti o dotaci z MŠMT 
  19A - počty dětí ve školách 
  19B - výzva ZŠ, MŠ 
  19C - přílohy výzvy ZŠ, MŠ 
  19D - věcný záměr rozvoje vzdělávání 
20 Dešťová kanalizace a retenční nádrž - nabytí majetku 
  20A - Návrh kupní smlouvy 
  20B - Situace 
  20C - RN (půdorys, řez) 
  20D - Opatření 
  20E - Posouzení 
  20F - Rozpočtové náklady 
21 Schválení investiční akce-Zateplení MŠ Zborovská a Sanace spodní stavby MŠ 

Zborovská Kuřim 
21/1 Odmítnutí dotace a schválení investiční akce - Sanace spodní stavby MŠ Zborovská 
Kuřim 
21/2 Odmítnutí dotace - Zateplení MŠ Zborovská Kuřim 
22 Výsledky hospodaření k 30. 6. 2014 
  22A - Rozpočet - vyhodnocení 2q výdaje akce provoz 
  22B - úvěry města 
23 Zápis z jednání Výboru pro kulturu a spolkový život ZM Kuřimi 
  23A- zápis 03 2014 dne 13. 08. 2014 
 23B - dodatek č. 1 
  23C - žádost ze dne 18. 8. 2014 
24 Schválení částek spolufinancování služeb sociální prevence pro rok 2015 
  24A - Metodika 
25 Schválení částek spolufinancování služeb sociální prevence pro rok 2015 
  25A - Metodika 
26 Jaroslava Souralová, Simona Slabyhoudková – záměr na směnu pozemků 
  26A - pozemky paní Souralové a Slabyhoudkové 
  26B - pozemky města, které město nabídlo ke směně 
  26C - pozemek parc. č. 2759_1 
  26D - pozemek parc. č. 2777_1 a parc. č. 2777_16 
  26E - pozemek parc. č. 3198_1 
27 Společenské a kulturní centrum v Kuřimi 
  27A - odůvodnění veřejné zakázky KD 
  27B - financování KD 
28 Rozpočtové opatření č. 8 
  28A - rozpočtové opatření č. 8 

28B- důvodová zpráva Revitalizace VO - 3. etapa 
  28C - důvodová zpráva OMP 
29 Vyhlášení výzvy na poskytnutí dotací z „Programu finanční podpory sportovní činnosti 

ve městě Kuřim“ pro rok 2015 
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6. JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA KUŘIMI dne 26. 8. 2014 

1. Volba návrhové komise 
Číslo usnesení: 1108/2014 
Zastupitelstvo města schvaluje jako členy návrhové komise Ing. Petra Němce a Jiřího Brabce. 

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 NEPŘÍTOMNA Jan Herman PRO 

Ing. Rostislav Hanák NEPŘÍTOMEN Jiří Brabec PRO 

Mgr. Ladislav Ambrož PRO Zdeněk Kříž PRO 

RNDr. Igor Poledňák PRO PaedDr. David Holman PRO 

Ing. Oldřich Štarha PRO Jiří Filip Koláček, MBA PRO 

Mgr. Ing. Drago Sukalovský PRO   

BOD JEDNÁNÍ BYL SCHÁLEN 

Počet přítomných: 14 

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

 

2. Volba ověřovatelů zápisu 
Číslo usnesení: 1109/2014 
Zastupitelstvo města schvaluje jako ověřovatele zápisu z jednání ZM Mgr. Ladislava Ambrože a 
Ing. Miluši Mackovou. 

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

Ing. Oldřich Štarha PRO PaedDr. David Holman PRO 

RNDr. Igor Poledňák PRO Zdeněk Kříž PRO 

Mgr. Ladislav Ambrož PRO Jiří Brabec PRO 

Ing. Rostislav Hanák NEPŘÍTOMEN Jan Herman PRO 

Mgr. Michaela Kalinová NEPŘÍTOMNA 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: 14 

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

 

3. Schválení programu jednání 
Číslo usnesení: 1110/2014 

Zastupitelstvo města schvaluje program jednání se změnami. 

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

Ing. Oldřich Štarha PRO PaedDr. David Holman PRO 

RNDr. Igor Poledňák PRO Zdeněk Kříž PRO 

Mgr. Ladislav Ambrož PRO Jiří Brabec PRO 
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Ing. Rostislav Hanák NEPŘÍTOMEN Jan Herman PRO 

Mgr. Michaela Kalinová NEPŘÍTOMNA 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: 14 

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

 

4. Plnění usnesení Zastupitelstva města Kuřimi ke dni 18. 8. 2014 
Číslo usnesení: 1111/2014 
Zastupitelstvo města bere na vědomí stav plnění usnesení ZM ke dni 18. 8. 2014. 

 

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

Ing. Oldřich Štarha PRO PaedDr. David Holman PRO 

RNDr. Igor Poledňák PRO Zdeněk Kříž PRO 

Mgr. Ladislav Ambrož PRO Jiří Brabec PRO 

Ing. Rostislav Hanák NEPŘÍTOMEN Jan Herman PRO 

Mgr. Michaela Kalinová NEPŘÍTOMNA 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: 14 

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

 

17. Síť televizních a kabelových rozvodů v k.ú. Kuřim - prodej 
Číslo usnesení: 1112/2014 
Zastupitelstvo města schvaluje prodej sítě televizních a kabelových rozvodů v k. ú. Kuřim 
společnosti KABELOVÁ TELEVIZE CZ s.r.o., se sídlem Ruská 8, Praha 10, IČ 48150029 za kupní 
cenu 20.532.313 Kč bez DPH se splatností 48 měsíců od uzavření kupní smlouvy a ukládá starostovi 

města dopracovat návrh kupní smlouvy a tuto smlouvu jménem města uzavřít. 

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

Ing. Oldřich Štarha PRO PaedDr. David Holman PRO 

RNDr. Igor Poledňák PRO Zdeněk Kříž PROTI 

Mgr. Ladislav Ambrož PRO Jiří Brabec PRO 

Ing. Rostislav Hanák NEPŘÍTOMEN Jan Herman PROTI 

Mgr. Michaela Kalinová NEPŘÍTOMNA 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: 14 

PRO: 12, PROTI: 2, ZDRŽELO SE: 0, NEHLASOVALO: 0 
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17/1. Síť televizních a kabelových rozvodů v k. ú. Kuřim - prodej 
Číslo usnesení: 1113/2014 
Zastupitelstvo města ruší usnesení zastupitelstva města č. 1086/2014 ze dne 17. 6. 2014 z důvodu 

splynutí subjektů. 

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

Ing. Oldřich Štarha PRO PaedDr. David Holman PRO 

RNDr. Igor Poledňák PRO Zdeněk Kříž ZDRŽEL SE 

Mgr. Ladislav Ambrož PRO Jiří Brabec PRO 

Ing. Rostislav Hanák NEPŘÍTOMEN Jan Herman ZDRŽEL SE 

Mgr. Michaela Kalinová NEPŘÍTOMNA 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: 14 

PRO: 12, PROTI: 0, ZDRŽELO SE: 2, NEHLASOVALO: 0 

 

24. Schválení částek spolufinancování služeb sociální prevence pro rok 2015 
Číslo usnesení: 1114/2014 

Zastupitelstvo města schvaluje pro rok 2015 spolufinancování služby prevence rané péče Poradna 
rané péče DOREA, Kamenná 195/21, 639 00 Brno-střed, Štýřice 639 00 za uživatele služby z ORP 
Kuřim ve výši 20 % z celkových optimalizovaných nákladů na klienta (což v současnosti činí 34.649 
Kč, částka na jednoho klienta činí 6.930 Kč). 

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 ZDRŽEL SE 

Ing. Rostislav Hanák NEPŘÍTOMEN Jan Herman PRO 

Mgr. Michaela Kalinová NEPŘÍTOMNA Ing. Miloš Kotek PRO 

Ing. Miluše Macková PRO Ing. Petr Němec PRO 

Ivo Peřina PRO MUDr. Renata Procházková NEPŘÍTOMNA 

Vladislav Zejda ZDRŽEL SE   

BOD JEDNÁNÍ BYL SCHÁLEN 

Počet přítomných: 14 

PRO: 12, PROTI: 0, ZDRŽELO SE: 2, NEHLASOVALO: 0 

 

25. Schválení částek spolufinancování služeb sociální prevence pro rok 2015 
Číslo usnesení: 1115/2014 

Zastupitelstvo města schvaluje pro rok 2015 spolufinancování služby prevence rané péče Dotyk II., 

o.p.s., IČ 29277817, se sídlem Vysoké Popovice 253, 664 84 Vysoké Popovice za uživatele služby 

z ORP Kuřim ve výši 20 % z celkových optimalizovaných nákladů na klienta (což v současnosti činí 

43.361 Kč, celková částka na 3 klienty činí 26.016 Kč). 

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 ZDRŽEL SE 

Ing. Rostislav Hanák NEPŘÍTOMEN Jan Herman PRO 

Mgr. Michaela Kalinová NEPŘÍTOMNA Ing. Miloš Kotek PRO 

Ing. Miluše Macková PRO Ing. Petr Němec PRO 

Ivo Peřina PRO MUDr. Renata Procházková NEPŘÍTOMNA 

Vladislav Zejda ZDRŽEL SE   

BOD JEDNÁNÍ BYL SCHÁLEN 

Počet přítomných: 14 

PRO: 12, PROTI: 0, ZDRŽELO SE: 2, NEHLASOVALO: 0 

 

26. Jaroslava Souralová, Simona Slabyhoudková – záměr na směnu pozemků 
Číslo usnesení: 1116/2014 

Zastupitelstvo města schvaluje záměr na směnu pozemků parc. č. 2904/123 orná půda o výměře 

738 m
2
, parc. č. 2904/124 orná půda o výměře 589 m

2
, parc. č. 2784/36 vodní plocha o výměře 57 m

2
, 

parc. č. 2784/37 vodní plocha o výměře 57 m
2
, parc. č. 2904/98 orná půda o výměře 455 m

2
 a parc. č. 

2777/16 orná půda o výměře 63 m
2
 (spoluvlastníci paní Jaroslava Souralová, trvale bytem Brno a paní 

Simona Slabyhoudková, trvale bytem Bošovice, každá id. ½) vše k. ú. Kuřim za část pozemku parc. č. 

3198/1 o výměře cca 1.959 m
2
 (vlastník město Kuřim) vše v k. ú. Kuřim. Náklady spojené se směnou 

pozemků ponese město Kuřim. 

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

Ing. Oldřich Štarha PRO PaedDr. David Holman PRO 

RNDr. Igor Poledňák ZDRŽEL SE Zdeněk Kříž PRO 

Mgr. Ladislav Ambrož PRO Jiří Brabec PRO 

Ing. Rostislav Hanák NEPŘÍTOMEN Jan Herman PRO 

Mgr. Michaela Kalinová NEPŘÍTOMNA Ing. Miloš Kotek PROTI 

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

Ivo Peřina PRO MUDr. Renata Procházková PRO 

Vladislav Zejda PRO   

BOD JEDNÁNÍ BYL SCHÁLEN 

Počet přítomných: 15 

PRO: 10, PROTI: 1, ZDRŽELO SE: 4, NEHLASOVALO: 0 

 

12. Darování pozemku JmK - pozemek pod budovou využívanou DDM 
Číslo usnesení: 1117/2014 

Zastupitelstvo města ruší usnesení č. 1089/2014 ze dne 17. 6. 2014 ve věci prodeje pozemku parc. 

č. 1452/2 v k. ú. Kuřim. 

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

Ing. Oldřich Štarha PRO PaedDr. David Holman PRO 

RNDr. Igor Poledňák PRO Zdeněk Kříž PRO 

Mgr. Ladislav Ambrož PRO Jiří Brabec PRO 

Ing. Rostislav Hanák NEPŘÍTOMEN Jan Herman PRO 

Mgr. Michaela Kalinová NEPŘÍTOMNA Ing. Miloš Kotek PRO 

Ing. Miluše Macková PRO Ing. Petr Němec PRO 

Ivo Peřina PRO MUDr. Renata Procházková PRO 
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Vladislav Zejda PRO   

BOD JEDNÁNÍ BYL SCHÁLEN 

Počet přítomných: 15 

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

 

12/1. Darování pozemku JmK - pozemek pod budovou využívanou DDM 
Číslo usnesení: 1118/2014 

Zastupitelstvo města schvaluje záměr darovat pozemek parc. č. 1452/2 o výměře 290 m2 v k. ú. 

Kuřim Jihomoravskému kraji, se sídlem Žerotínovo náměstí 3/5, Brno, IČ 70888337. 

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

Ing. Oldřich Štarha PRO PaedDr. David Holman PRO 

RNDr. Igor Poledňák PRO Zdeněk Kříž PRO 

Mgr. Ladislav Ambrož PRO Jiří Brabec PRO 

Ing. Rostislav Hanák NEPŘÍTOMEN Jan Herman PRO 

Mgr. Michaela Kalinová NEPŘÍTOMNA Ing. Miloš Kotek PRO 

Ing. Miluše Macková PRO Ing. Petr Němec PRO 

Ivo Peřina PRO MUDr. Renata Procházková PRO 

Vladislav Zejda PRO   

BOD JEDNÁNÍ BYL SCHÁLEN 

Počet přítomných: 15 

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

 

27. Protinávrh - Společenské a kulturní centrum v Kuřimi 
Návrh usnesení: schvaluje odložení rozhodnutí o realizaci investiční akce „Společenské a kulturní 

centrum v Kuřimi“ na rok 2015. 

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

Ing. Oldřich Štarha ZDRŽEL SE PaedDr. David Holman ZDRŽEL SE 

RNDr. Igor Poledňák PRO Zdeněk Kříž PROTI 

Mgr. Ladislav Ambrož PROTI Jiří Brabec PROTI 

Ing. Rostislav Hanák NEPŘÍTOMEN Jan Herman ZDRŽEL SE 

Mgr. Michaela Kalinová NEPŘÍTOMNA Ing. Miloš Kotek PRO 

Ing. Miluše Macková PRO Ing. Petr Němec PRO 

Ivo Peřina PRO MUDr. Renata Procházková PROTI 

Vladislav Zejda PRO   

BOD JEDNÁNÍ NEBYL SCHÁLEN 

Počet přítomných: 15 

PRO: 6, PROTI: 5, ZDRŽELO SE: 4, NEHLASOVALO: 0 

 

27. Společenské a kulturní centrum v Kuřimi 
Návrh usnesení: schvaluje zařazení realizace investiční akce s názvem „Společenské a kulturní 
centrum v Kuřimi“ v rozsahu rekonstrukce objektu v roce 2015 a dodávky interiéru v roce 2016 ve výši 
finančních prostředků 80.370.549 Kč bez DPH a schvaluje odůvodnění významné veřejné zakázky 
s názvem „Společenské a kulturní centrum v Kuřimi“. 

Mgr. Ing. Drago Sukalovský PRO Jiří Filip Koláček, MBA ZDRŽEL SE 
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Ing. Oldřich Štarha PRO PaedDr. David Holman PRO 

RNDr. Igor Poledňák PROTI Zdeněk Kříž PRO 

Mgr. Ladislav Ambrož PRO Jiří Brabec PRO 

Ing. Rostislav Hanák NEPŘÍTOMEN Jan Herman PRO 

Mgr. Michaela Kalinová NEPŘÍTOMNA Ing. Miloš Kotek PROTI 

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

Ivo Peřina PROTI MUDr. Renata Procházková PRO 

Vladislav Zejda PROTI   

BOD JEDNÁNÍ NEBYL SCHÁLEN 

Počet přítomných: 15 

PRO: 8, PROTI: 4, ZDRŽELO SE: 3, NEHLASOVALO: 0 

 

5. Ing. Luděk Ondroušek – žádost o odprodej pozemku 
Návrh usnesení: schvaluje záměr na prodej části pozemku parc. č. 3458 v k. ú. Kuřim o vým. cca 25 
m

2
 Ing. Luďku Ondrouškovi, bytem Kuřim, za cenu ve výši 650,- Kč/m

2
 s podmínkou úhrady veškerých 

nákladů spojených s převodem pozemku včetně daně z nabytí nemovitých věcí. 

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

Ing. Oldřich Štarha PROTI PaedDr. David Holman PROTI 

RNDr. Igor Poledňák PROTI Zdeněk Kříž PROTI 

Mgr. Ladislav Ambrož ZDRŽEL SE Jiří Brabec PROTI 

Ing. Rostislav Hanák NEPŘÍTOMEN Jan Herman PROTI 

Mgr. Michaela Kalinová NEPŘÍTOMNA Ing. Miloš Kotek PROTI 

Ing. Miluše Macková PROTI Ing. Petr Němec ZDRŽEL SE 

Ivo Peřina PROTI MUDr. Renata Procházková PROTI 

Vladislav Zejda PROTI   

BOD JEDNÁNÍ NEBYL SCHÁLEN 

Počet přítomných: 15 

PRO: 0, PROTI: 13, ZDRŽELO SE: 2, NEHLASOVALO: 0 

 

6. Jihomoravský kraj – majetkoprávní vypořádání pozemků pod kruhovým 

objezdem 
Číslo usnesení: 1119/2014 

Zastupitelstvo města schvaluje darování pozemků parc. č. 2982/5, 2983/2, 2986/3 a 2989/3 vše 

v k. ú. Kuřim Jihomoravskému kraji se sídlem Žerotínovo nám. 3/5, Brno, IČ 70888337 a ukládá 

starostovi města vypracovat návrh darovací smlouvy a tuto smlouvu jménem města uzavřít. 

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

Ing. Oldřich Štarha PRO PaedDr. David Holman PRO 

RNDr. Igor Poledňák PRO Zdeněk Kříž PRO 

Mgr. Ladislav Ambrož PRO Jiří Brabec PRO 

Ing. Rostislav Hanák NEPŘÍTOMEN Jan Herman PRO 

Mgr. Michaela Kalinová NEPŘÍTOMNA Ing. Miloš Kotek PRO 

Ing. Miluše Macková PRO Ing. Petr Němec PRO 

Ivo Peřina PRO MUDr. Renata Procházková PRO 

Vladislav Zejda PRO   
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BOD JEDNÁNÍ BYL SCHÁLEN 

Počet přítomných: 15 

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

 

8. EUROVIA CS, a.s. – žádost o odprodej pozemků v lokalitě obalovna Česká 
Návrh usnesení: schvaluje záměr na prodej pozemku parc. č. 3506/4 o vým. 514 m

2
 a části 

pozemků parc. č. 3509/2 o vým. cca 144 m
2
 a části pozemku parc. č. 3506/3 o vým. cca 138 m

2
 

společnosti EUROVIA CS, a.s. se sídlem Praha 1, Národní 10, PSČ 113 19, IČ 45274924 za cenu 

1350,- Kč/m
2
 s podmínkou úhrady veškerých nákladů spojených s převodem pozemků včetně daně z 

nabytí nemovitých věcí. 

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

Ing. Oldřich Štarha ZDRŽEL SE PaedDr. David Holman PROTI 

RNDr. Igor Poledňák ZDRŽEL SE Zdeněk Kříž ZDRŽEL SE 

Mgr. Ladislav Ambrož PROTI Jiří Brabec PROTI 

Ing. Rostislav Hanák NEPŘÍTOMEN Jan Herman ZDRŽEL SE 

Mgr. Michaela Kalinová NEPŘÍTOMNA Ing. Miloš Kotek PROTI 

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

Ivo Peřina ZDRŽEL SE MUDr. Renata Procházková ZDRŽELA SE 

Vladislav Zejda PROTI   

BOD JEDNÁNÍ NEBYL SCHÁLEN 

Počet přítomných: 15 

PRO: 0, PROTI: 6, ZDRŽELO SE: 9, NEHLASOVALO: 0 

 

9. FUERTES DEVELOPMENT, s.r.o. – majetkoprávní vypořádání pozemků pod 

kruhovým objezdem 
Číslo usnesení: 1120/2014 

Zastupitelstvo města schvaluje úplatné nabytí pozemků parc. č. 2985/4, 2985/5, 2985/6 a 2985/7 

vše v k. ú. Kuřim za cenu 1.000 Kč do vlastnictví města Kuřimi od společnosti FUERTES 

DEVELOPMENT, s.r.o. se sídlem Tleskačova 1660/2, Kuřim, IČ 26893223. 

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

Ing. Oldřich Štarha PRO PaedDr. David Holman PRO 

RNDr. Igor Poledňák PRO Zdeněk Kříž PRO 

Mgr. Ladislav Ambrož PRO Jiří Brabec PRO 

Ing. Rostislav Hanák NEPŘÍTOMEN Jan Herman PRO 

Mgr. Michaela Kalinová NEPŘÍTOMNA Ing. Miloš Kotek PRO 

Ing. Miluše Macková PRO Ing. Petr Němec PRO 

Ivo Peřina PRO MUDr. Renata Procházková PRO 

Vladislav Zejda PRO   

BOD JEDNÁNÍ BYL SCHÁLEN 

Počet přítomných: 15 

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

 

7. Schválení úplatného nabytí pozemků pod místními komunikacemi do 

majetku města - výběrové řízení 2014 
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Číslo usnesení: 1121/2014 

Zastupitelstvo města schvaluje v souladu s „Pravidly pro majetkoprávní vypořádání města Kuřimi 
s vlastníky pozemků pod místními komunikacemi“ úplatné nabytí pozemku parc. č. 494/11 v k. ú. 
Kuřim o výměře 67 m

2
 z vlastnictví Aleše Kašparce, bytem Kuřim do majetku Města Kuřimi za 

celkovou cenu 12.663 Kč. Náklady spojené s převodem pozemku včetně daně z nabytí nemovitých 
věcí uhradí nabyvatel. 

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

Ing. Oldřich Štarha PRO PaedDr. David Holman PRO 

RNDr. Igor Poledňák PRO Zdeněk Kříž PRO 

Mgr. Ladislav Ambrož PRO Jiří Brabec PRO 

Ing. Rostislav Hanák NEPŘÍTOMEN Jan Herman PRO 

Mgr. Michaela Kalinová NEPŘÍTOMNA Ing. Miloš Kotek PRO 

Ing. Miluše Macková PRO Ing. Petr Němec PRO 

Ivo Peřina PRO MUDr. Renata Procházková PRO 

Vladislav Zejda PRO   

BOD JEDNÁNÍ BYL SCHÁLEN 

Počet přítomných: 15 

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

 

7/1 Schválení úplatného nabytí pozemků pod místními komunikacemi do 

majetku města - výběrové řízení 2014 
Číslo usnesení: 1122/2014 
Zastupitelstvo města schvaluje v souladu s „Pravidly pro majetkoprávní vypořádání města Kuřimi 
s vlastníky pozemků pod místními komunikacemi“ úplatné nabytí pozemku parc. č. 456/13 v k. ú. 
Kuřim o výměře 101 m

2
 z vlastnictví (SJM) manželů Zdeňka a Jarmily Vitulových, oba bytem Kuřim a 

Jarmily Vitulové id. (1/2), bytem Kuřim do majetku města Kuřimi za celkovou cenu 19.089 Kč. Náklady 
spojené s převodem pozemku včetně daně z nabytí nemovitých věcí uhradí nabyvatel. 

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

Ing. Oldřich Štarha PRO PaedDr. David Holman PRO 

RNDr. Igor Poledňák PRO Zdeněk Kříž PRO 

Mgr. Ladislav Ambrož PRO Jiří Brabec PRO 

Ing. Rostislav Hanák NEPŘÍTOMEN Jan Herman PRO 

Mgr. Michaela Kalinová NEPŘÍTOMNA Ing. Miloš Kotek PRO 

Ing. Miluše Macková PRO Ing. Petr Němec PRO 

Ivo Peřina PRO MUDr. Renata Procházková PRO 

Vladislav Zejda PRO   

BOD JEDNÁNÍ BYL SCHÁLEN 

Počet přítomných: 15 

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

 

7/2 Schválení úplatného nabytí pozemků pod místními komunikacemi do 

majetku města - výběrové řízení 2014 
Číslo usnesení: 1123/2014 

Zastupitelstvo města schvaluje v souladu s „Pravidly pro majetkoprávní vypořádání města Kuřimi 

s vlastníky pozemků pod místními komunikacemi“ úplatné nabytí pozemku parc. č. 2507/10 v k. ú. 

Kuřim o výměře 59 m
2
 z vlastnictví Jany Valentové (id. 1/2), bytem Sentice, Tišnov a Mgr. Jany 
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Helánové, bytem Tišnov do majetku města Kuřimi za celkovou cenu 10.620 Kč. Náklady spojené s 

převodem pozemku včetně daně z nabytí nemovitých věcí uhradí nabyvatel. 

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

Ing. Oldřich Štarha PRO PaedDr. David Holman PRO 

RNDr. Igor Poledňák PRO Zdeněk Kříž PRO 

Mgr. Ladislav Ambrož PRO Jiří Brabec PRO 

Ing. Rostislav Hanák NEPŘÍTOMEN Jan Herman PRO 

Mgr. Michaela Kalinová NEPŘÍTOMNA Ing. Miloš Kotek PRO 

Ing. Miluše Macková PRO Ing. Petr Němec PRO 

Ivo Peřina PRO MUDr. Renata Procházková PRO 

Vladislav Zejda PRO   

BOD JEDNÁNÍ BYL SCHÁLEN 

Počet přítomných: 15 

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

 

7/3. Schválení úplatného nabytí pozemků pod místními komunikacemi do 

majetku města - výběrové řízení 2014 
Číslo usnesení: 1124/2014 

Zastupitelstvo města schvaluje v souladu s „Pravidly pro majetkoprávní vypořádání města Kuřimi 

s vlastníky pozemků pod místními komunikacemi“ úplatné nabytí pozemku parc. č. 217/30 v k. ú. 

Kuřim o výměře 75 m
2
 z vlastnictví Svatavy Chrápavé, bytem Kuřim do majetku města Kuřimi za 

celkovou cenu 14.100 Kč. Náklady spojené s převodem pozemku včetně daně z nabytí nemovitých 

věcí uhradí nabyvatel. 

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

Ing. Oldřich Štarha PRO PaedDr. David Holman PRO 

RNDr. Igor Poledňák PRO Zdeněk Kříž PRO 

Mgr. Ladislav Ambrož PRO Jiří Brabec PRO 

Ing. Rostislav Hanák NEPŘÍTOMEN Jan Herman PRO 

Mgr. Michaela Kalinová NEPŘÍTOMNA Ing. Miloš Kotek PRO 

Ing. Miluše Macková PRO Ing. Petr Němec PRO 

Ivo Peřina PRO MUDr. Renata Procházková PRO 

Vladislav Zejda PRO   

BOD JEDNÁNÍ BYL SCHÁLEN 

Počet přítomných: 15 

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

 

7/4 Schválení úplatného nabytí pozemků pod místními komunikacemi do 

majetku města - výběrové řízení 2014 
Číslo usnesení: 1125/2014 

Zastupitelstvo města schvaluje v souladu s „Pravidly pro majetkoprávní vypořádání města Kuřimi 

s vlastníky pozemků pod místními komunikacemi“ úplatné nabytí pozemku parc. č. 456/14 v k. ú. 

Kuřim o výměře 108 m
2
 z vlastnictví Karla Gryče (id. 1/6), bytem Kuřim, Lenky Tománkové (id. 1/6), 

bytem Modřice, Břetislava Vlčka (id. 1/3), bytem Nové Město nad Metují a Miloše Vlčka (id. 1/3), 

bytem Kuřim do majetku města Kuřimi za celkovou cenu 20.412 Kč. Náklady spojené s převodem 

nemovitosti včetně daně z převodu nemovitostí uhradí nabyvatel. 
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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 PRO 

Ing. Rostislav Hanák NEPŘÍTOMEN Jan Herman PRO 

Mgr. Michaela Kalinová NEPŘÍTOMNA Ing. Miloš Kotek PRO 

Ing. Miluše Macková PRO Ing. Petr Němec PRO 

Ivo Peřina PRO MUDr. Renata Procházková PRO 

Vladislav Zejda PRO   

BOD JEDNÁNÍ BYL SCHÁLEN 

Počet přítomných: 15 

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

 

7/5 Schválení úplatného nabytí pozemků pod místními komunikacemi do 

majetku města - výběrové řízení 2014 
Číslo usnesení: 1126/2014 

Zastupitelstvo města schvaluje v souladu s „Pravidly pro majetkoprávní vypořádání města Kuřimi 

s vlastníky pozemků pod místními komunikacemi“ úplatné nabytí pozemku parc. č. 1104/12 v k. ú. 

Kuřim o výměře 22 m
2
 z vlastnictví Josefa Šrámka (id. 1/2) a Františky Šrámkové (id. 1/2), oba bytem 

Kuřim do majetku města Kuřimi za celkovou cenu 4.136 Kč. Náklady spojené s převodem pozemku 

včetně daně z nabytí nemovitých věcí uhradí nabyvatel. 

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

Ing. Oldřich Štarha PRO PaedDr. David Holman PRO 

RNDr. Igor Poledňák PRO Zdeněk Kříž PRO 

Mgr. Ladislav Ambrož PRO Jiří Brabec PRO 

Ing. Rostislav Hanák NEPŘÍTOMEN Jan Herman PRO 

Mgr. Michaela Kalinová NEPŘÍTOMNA Ing. Miloš Kotek PRO 

Ing. Miluše Macková PRO Ing. Petr Němec PRO 

Ivo Peřina PRO MUDr. Renata Procházková PRO 

Vladislav Zejda PRO   

BOD JEDNÁNÍ BYL SCHÁLEN 

Počet přítomných: 15 

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

 

7/6 Schválení úplatného nabytí pozemků pod místními komunikacemi do 

majetku města - výběrové řízení 2014 
Návrh usnesení: schvaluje úplatné nabytí pozemku parc. č. 4471/28 v k. ú. Kuřim o výměře 142 m

2
 

z vlastnictví Marcely Knoflíčkové, bytem Kuřim do majetku města Kuřimi za celkovou cenu 26.838 Kč. 
Náklady spojené s převodem pozemku včetně daně z nabytí nemovitých věcí uhradí nabyvatel. 

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

Ing. Oldřich Štarha ZDRŽEL SE PaedDr. David Holman PROTI 

RNDr. Igor Poledňák ZDRŽEL SE Zdeněk Kříž PROTI 

Mgr. Ladislav Ambrož ZDRŽEL SE Jiří Brabec PROTI 

Ing. Rostislav Hanák NEPŘÍTOMEN Jan Herman ZDRŽEL SE 
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Mgr. Michaela Kalinová NEPŘÍTOMNA Ing. Miloš Kotek PRO 

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

Ivo Peřina ZDRŽEL SE MUDr. Renata Procházková ZDRŽELA SE 

Vladislav Zejda PROTI   

BOD JEDNÁNÍ NEBYL SCHÁLEN 

Počet přítomných: 15 

PRO: 1, PROTI: 4, ZDRŽELO SE: 10, NEHLASOVALO: 0 

 

7/7 Schválení úplatného nabytí pozemků pod místními komunikacemi do 
majetku města - výběrové řízení 2014 
Číslo usnesení: 1127/2014 
Zastupitelstvo města schvaluje v souladu s „Pravidly pro majetkoprávní vypořádání města Kuřimi 
s vlastníky pozemků pod místními komunikacemi“ úplatné nabytí pozemku parc. č. 494/8 v k. ú. Kuřim 
o výměře 62 m

2
 z vlastnictví Marcely Knoflíčkové, Kuřim do majetku města Kuřimi za celkovou cenu 

11.718 Kč. Náklady spojené s převodem pozemku včetně daně z nabytí nemovitých věcí uhradí 
nabyvatel. 

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

Ing. Oldřich Štarha PRO PaedDr. David Holman PRO 

RNDr. Igor Poledňák PRO Zdeněk Kříž PRO 

Mgr. Ladislav Ambrož PRO Jiří Brabec PRO 

Ing. Rostislav Hanák NEPŘÍTOMEN Jan Herman PRO 

Mgr. Michaela Kalinová NEPŘÍTOMNA Ing. Miloš Kotek PRO 

Ing. Miluše Macková PRO Ing. Petr Němec PRO 

Ivo Peřina PRO MUDr. Renata Procházková PRO 

Vladislav Zejda PRO   

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

7/8. Schválení úplatného nabytí pozemků pod místními komunikacemi do 

majetku města - výběrové řízení 2014 
Návrh usnesení: schvaluje úplatné nabytí pozemku parc. č. 2917/5 v k. ú. Kuřim o výměře 269 m

2
 

z vlastnictví Ivany Pitourové (id. 1/2), bytem Znojmo a Renaty Kašpárkové, bytem Brno do majetku 

města Kuřimi za celkovou cenu 50.841 Kč. Náklady spojené s převodem pozemku včetně daně z 

nabytí nemovitých věcí uhradí nabyvatel. 

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

Ing. Oldřich Štarha PRO PaedDr. David Holman PROTI 

RNDr. Igor Poledňák ZDRŽEL SE Zdeněk Kříž PROTI 

Mgr. Ladislav Ambrož ZDRŽEL SE Jiří Brabec PROTI 

Ing. Rostislav Hanák NEPŘÍTOMEN Jan Herman ZDRŽEL SE 

Mgr. Michaela Kalinová NEPŘÍTOMNA Ing. Miloš Kotek PRO 

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

Ivo Peřina ZDRŽEL SE MUDr. Renata Procházková ZDRŽELA SE 

Vladislav Zejda PROTI   

BOD JEDNÁNÍ NEBYL SCHÁLEN 
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Počet přítomných: 15 

PRO: 2, PROTI: 4, ZDRŽELO SE: 9, NEHLASOVALO: 0 

 

7/9. Schválení úplatného nabytí pozemků pod místními komunikacemi do 
majetku města - výběrové řízení 2014 
Číslo usnesení: 1128/2014 
Zastupitelstvo města schvaluje v souladu s „Pravidly pro majetkoprávní vypořádání města Kuřimi 
s vlastníky pozemků pod místními komunikacemi“ úplatné nabytí pozemku parc. č. 519/8 v k. ú. Kuřim 
o výměře 61 m

2
 z vlastnictví (SJM) manželů Petra a Gabriely Volfových, oba bytem Brno do majetku 

města Kuřimi za celkovou cenu 11.468 Kč. Náklady spojené s převodem pozemku včetně daně z 
nabytí nemovitých věcí uhradí nabyvatel. 

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

Ing. Oldřich Štarha PRO PaedDr. David Holman PRO 

RNDr. Igor Poledňák NEHLASOVAL Zdeněk Kříž PRO 

Mgr. Ladislav Ambrož PRO Jiří Brabec PRO 

Ing. Rostislav Hanák NEPŘÍTOMEN Jan Herman PRO 

Mgr. Michaela Kalinová NEPŘÍTOMNA Ing. Miloš Kotek PRO 

Ing. Miluše Macková PRO Ing. Petr Němec PRO 

Ivo Peřina PRO MUDr. Renata Procházková PRO 

Vladislav Zejda PRO   

BOD JEDNÁNÍ BYL SCHÁLEN 

Počet přítomných: 15 

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

 

7/10 Schválení úplatného nabytí pozemků pod místními komunikacemi do 
majetku města - výběrové řízení 2014 
Číslo usnesení: 1129/2014 
Zastupitelstvo města schvaluje v souladu s „Pravidly pro majetkoprávní vypořádání města Kuřimi 
s vlastníky pozemků pod místními komunikacemi“ úplatné nabytí pozemku parc. č. 1246/2 v k. ú. 
Kuřim o výměře 52 m

2
 z vlastnictví Zdeňka Kuby, bytem Mohelnice do majetku města Kuřimi za 

celkovou cenu 9.776 Kč. Náklady spojené s převodem pozemku včetně daně z nabytí nemovitých věcí 
uhradí nabyvatel. 

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

Ing. Oldřich Štarha PRO PaedDr. David Holman PRO 

RNDr. Igor Poledňák NEHLASOVAL Zdeněk Kříž PRO 

Mgr. Ladislav Ambrož PRO Jiří Brabec PRO 

Ing. Rostislav Hanák NEPŘÍTOMEN Jan Herman PRO 

Mgr. Michaela Kalinová NEPŘÍTOMNA Ing. Miloš Kotek PRO 

Ing. Miluše Macková PRO Ing. Petr Němec PRO 

Ivo Peřina PRO MUDr. Renata Procházková PRO 

Vladislav Zejda PRO   

BOD JEDNÁNÍ BYL SCHÁLEN 
Počet přítomných: 15 
PRO: 14, PROTI: 0, ZDRŽELO SE: 0, NEHLASOVALO: 1 
 

7/11 Schválení úplatného nabytí pozemků pod místními komunikacemi do 
majetku města - výběrové řízení 2014 
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Číslo usnesení: 1130/2014 
Zastupitelstvo města schvaluje v souladu s „Pravidly pro majetkoprávní vypořádání města Kuřimi 
s vlastníky pozemků pod místními komunikacemi“ úplatné nabytí pozemku parc. č. 494/10 v k. ú. 
Kuřim o výměře 62 m

2
 z vlastnictví Anežky Vlkové (id. 1/2) a Jiřího Vlka (id. 1/2), oba bytem Kuřim do 

majetku města Kuřimi za celkovou cenu 11.718 Kč. Náklady spojené s převodem pozemku včetně 
daně z nabytí nemovitých věcí uhradí nabyvatel. 

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

Ing. Oldřich Štarha PRO PaedDr. David Holman PRO 

RNDr. Igor Poledňák NEHLASOVAL Zdeněk Kříž PRO 

Mgr. Ladislav Ambrož PRO Jiří Brabec PRO 

Ing. Rostislav Hanák NEPŘÍTOMEN Jan Herman PRO 

Mgr. Michaela Kalinová NEPŘÍTOMNA Ing. Miloš Kotek PRO 

Ing. Miluše Macková PRO Ing. Petr Němec PRO 

Ivo Peřina PRO MUDr. Renata Procházková PRO 

Vladislav Zejda PRO   

BOD JEDNÁNÍ BYL SCHÁLEN 
Počet přítomných: 15 
PRO: 14, PROTI: 0, ZDRŽELO SE: 0, NEHLASOVALO: 1 
 

20. Dešťová kanalizace a retenční nádrž - nabytí majetku 

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

Ing. Oldřich Štarha NEHLASOVAL PaedDr. David Holman NEHLASOVAL 

RNDr. Igor Poledňák NEHLASOVAL Zdeněk Kříž ZDRŽEL SE 

Mgr. Ladislav Ambrož NEPŘÍTOMEN Jiří Brabec NEHLASOVAL 

Ing. Rostislav Hanák NEPŘÍTOMEN Jan Herman NEHLASOVAL 

Mgr. Michaela Kalinová NEPŘÍTOMNA Ing. Miloš Kotek NEHLASOVAL 

Ing. Miluše Macková NEHLASOVAL

A 

Ing. Petr Němec NEHLASOVAL 

Ivo Peřina NEPŘÍTOMEN MUDr. Renata Procházková NEHLASOVAL

A Vladislav Zejda NEHLASOVAL   

BOD JEDNÁNÍ JE BEZ USNESENÍ 

Počet přítomných: 13 

PRO: 0, PROTI: 0, ZDRŽELO SE: 1, NEHLASOVALO: 12 

 

11. Česká republika – Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových – 
bezúplatné nabytí pozemku 
Číslo usnesení: 1131/2014 
Zastupitelstvo města schvaluje bezúplatné nabytí pozemku parc. č. 1973/2, 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 PRO 

Ing. Rostislav Hanák NEPŘÍTOMEN Jan Herman PRO 

Mgr. Michaela Kalinová NEPŘÍTOMNA Ing. Miloš Kotek PRO 
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Ing. Miluše Macková PRO Ing. Petr Němec PRO 

Ivo Peřina NEPŘÍTOMEN MUDr. Renata Procházková PRO 

Vladislav Zejda PRO   

BOD JEDNÁNÍ BYL SCHÁLEN 

Počet přítomných: 14 

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

 

18. Změna č. XIV ÚPN SÚ Kuřim - vydání opatření obecné povahy 
Číslo usnesení: 1132/2014 

Zastupitelstvo města bere na vědomí, že k návrhu změny č. XIV Územního plánu sídelního útvaru 

Kuřim nebyla podána žádná námitka. ZM příslušné podle ustanovení § 6 odst. 5 písm. c) zákona 

č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), v platném znění, za použití 

ustanovení § 43 odst. 4 stavebního zákona, § 171 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, v platném 

znění, § 13 a přílohy č. 7 vyhlášky č. 500/2006 Sb., o územně analytických podkladech, územně 

plánovací dokumentaci a způsobu evidence územně plánovací činnosti, vydává změnu č. XIV ÚPN 

SÚ Kuřim Územního plánu sídelního útvaru Kuřim formou opatření obecné povahy. 

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

Ing. Oldřich Štarha PRO PaedDr. David Holman PRO 

RNDr. Igor Poledňák PRO Zdeněk Kříž PRO 

Mgr. Ladislav Ambrož PRO Jiří Brabec PRO 

Ing. Rostislav Hanák NEPŘÍTOMEN Jan Herman PRO 

Mgr. Michaela Kalinová NEPŘÍTOMNA Ing. Miloš Kotek PRO 

Ing. Miluše Macková PRO Ing. Petr Němec PRO 

Ivo Peřina NEPŘÍTOMEN MUDr. Renata Procházková PRO 

Vladislav Zejda PRO   

BOD JEDNÁNÍ BYL SCHÁLEN 

Počet přítomných: 14 

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

 

19. Schválení podání žádosti o dotaci z MŠMT 
Číslo usnesení: 1133/2014 
Zastupitelstvo města schvaluje podání žádosti o dotaci Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy 
v programu "Rozvoj výukových kapacit mateřských a základních škol zřizovaných územně 
samosprávnými celky" spočívající v koupi objektu "Služby škole" a jeho následnou rekonstrukci 
k vytvoření nových výukových kapacit. 

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

Ing. Oldřich Štarha PRO PaedDr. David Holman PRO 

RNDr. Igor Poledňák PRO Zdeněk Kříž PRO 

Mgr. Ladislav Ambrož PRO Jiří Brabec PRO 

Ing. Rostislav Hanák NEPŘÍTOMEN Jan Herman PRO 

Mgr. Michaela Kalinová NEPŘÍTOMNA Ing. Miloš Kotek PRO 

Ing. Miluše Macková PRO Ing. Petr Němec PRO 

Ivo Peřina NEPŘÍTOMEN MUDr. Renata Procházková PRO 

Vladislav Zejda PRO   

BOD JEDNÁNÍ BYL SCHÁLEN 
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Počet přítomných: 14 

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

 

28. Rozpočtové opatření č. 8 
Číslo usnesení: 1134/2014 

Zastupitelstvo města schvaluje rozpočtové opatření č. 8 k rozpočtu města Kuřim na rok 2014, dle 

přílohy se změnami. 

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

Ing. Oldřich Štarha PRO PaedDr. David Holman PRO 

RNDr. Igor Poledňák PRO Zdeněk Kříž PRO 

Mgr. Ladislav Ambrož PRO Jiří Brabec PRO 

Ing. Rostislav Hanák NEPŘÍTOMEN Jan Herman PRO 

Mgr. Michaela Kalinová NEPŘÍTOMNA Ing. Miloš Kotek PRO 

Ing. Miluše Macková PRO Ing. Petr Němec PRO 

Ivo Peřina NEPŘÍTOMEN MUDr. Renata Procházková PRO 

Vladislav Zejda PRO   

BOD JEDNÁNÍ BYL SCHÁLEN 

Počet přítomných: 14 

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

 

29. Vyhlášení výzvy na poskytnutí dotací z „Programu finanční podpory 
sportovní činnosti ve městě Kuřim“ pro rok 2015 
Návrh usnesení: schvaluje vyhlášení Výzvy 1. kola výběrového řízení na poskytnutí dotací 
z Programu finanční podpory sportovní činnosti města Kuřimi pro rok 2015 a harmonogram projednání 
žádostí dle zápisu. 

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

Ing. Oldřich Štarha PRO PaedDr. David Holman PRO 

RNDr. Igor Poledňák ZDRŽEL SE Zdeněk Kříž PROTI 

Mgr. Ladislav Ambrož PRO Jiří Brabec PRO 

Ing. Rostislav Hanák NEPŘÍTOMEN Jan Herman ZDRŽEL SE 

Mgr. Michaela Kalinová NEPŘÍTOMNA Ing. Miloš Kotek PRO 

Ing. Miluše Macková ZDRŽELA SE Ing. Petr Němec NEHLASOVAL 

Ivo Peřina NEPŘÍTOMEN MUDr. Renata Procházková PRO 

Vladislav Zejda PRO   

BOD JEDNÁNÍ NEBYL SCHÁLEN 
Počet přítomných: 14 
PRO: 8, PROTI: 1, ZDRŽELO SE: 4, NEHLASOVALO: 1 


