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Z á p i s 
 

ze zasedání Zastupitelstva města Kuřimi č. 7/2014 konaného dne 4. 9. 2014 
 
Přítomni: 
Mgr. Ing. Drago Sukalovský – starosta 
Mgr. Ladislav Ambrož, Jiří Brabec, Ing. Rostislav Hanák, 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. 
 
 
Neomluvena: Mgr. Michaela Kalinová 
 
 
Starosta zahájil zasedání ZM v 17,05 hodin, úvodem bylo přítomno 15 členů ZM, tedy nadpoloviční 
většina. ZM je usnášeníschopné. 
Později se dostavil Ing. M. Kotek. 
 
 
Zápis z minulého zasedání byl ověřen bez připomínek. 
 
 
Program: 
  

1 Volba návrhové komise 

2 Volba ověřovatelů zápisu 

3 Schválení programu jednání 

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

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

5/1 Ing. Pavel Adamec – nabídka k odkupu garáží x vzdání se předkupního práva 

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

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

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

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

9/1 Odmítnutí dotace a schválení investiční akce - Sanace spodní stavby MŠ Zborovská 
Kuřim 

9/2 Odmítnutí dotace - Zateplení MŠ Zborovská Kuřim 

10 Společenské a kulturní centrum v Kuřimi 

11 Výsledky hospodaření k 30. 6. 2014 

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

13 Vyhlášení výzvy na poskytnutí dotací z „Programu finanční podpory sportovní činnosti ve 
městě Kuřim“ pro rok 2015 
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13/1 
 
 
14 
 
15 

Vyhlášení výzvy na poskytnutí dotací z „Programu finanční podpory sportovní činnosti ve 
městě Kuřim“ pro rok 2015 
 
Rozpočtové opatření č. 9 
 
Různé 

 
 
 

1. Volba návrhové komise 
 
Přijaté usnesení: 1135/2014 - ZM schvaluje jako členy návrhové komise Iva Peřinu a Zdeňka Kříže. 
Hlasováno 
Pro: 15   Nehlasovali: 2. 
 
 
 

2. Volba ověřovatelů zápisu 
 
Přijaté usnesení: 1136/2014 - ZM schvaluje jako ověřovatele zápisu z jednání ZM Vladislava Zejdu 

a Ing. Rostislava Hanáka. 
Hlasováno 
Pro: 15   Nehlasovali: 2. 
 
 

3. Schválení programu jednání 
 
Program: 
1. Volba návrhové komise 
2. Volba ověřovatelů zápisu 
3. Schválení programu jednání 
4. Manž. Kučerovští – darování pozemků v lokalitě „Díly za sv. Janem“ 
5. Ing. Pavel Adamec - nákup garáží, vzdání se předkupního práva 
5/1. Ing. Pavel Adamec – nabídka k odkupu garáží x vzdání se předkupního práva 
6. Tesco Franchise Stores ČR a.s. – výmaz předkupního práva 
7. Centrum technických služeb Kuřim s.r.o. - změna zakladatelské listiny 
8. Wellness Kuřim s.r.o. - změna zakladatelské listiny 
9. Schválení investiční akce-Zateplení MŠ Zborovská a Sanace spodní stavby MŠ Zborovská 

Kuřim 
9/1. Odmítnutí dotace a schválení investiční akce - Sanace spodní stavby MŠ Zborovská Kuřim 
9/2. Odmítnutí dotace - Zateplení MŠ Zborovská Kuřim 
15. Ukončení rozpravy k bodu 10 
10. Společenské a kulturní centrum v Kuřimi 
11. Výsledky hospodaření k 30. 6. 2014 
12. Zápis z jednání Výboru pro kulturu a spolkový život ZM Kuřimi 
13. Vyhlášení výzvy na poskytnutí dotací z „Programu finanční podpory sportovní činnosti ve 

městě Kuřim“ pro rok 2015 
13/1. Vyhlášení výzvy na poskytnutí dotací z „Programu finanční podpory sportovní činnosti ve 

městě Kuřim“ pro rok 2015 
14. Rozpočtové opatření č. 9 
 
Přijaté usnesení: 1137/2014 - ZM schvaluje program jednání se změnou. 
Hlasováno 
Pro: 14  Zdržel se: 1  Nehlasovali: 2. 
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4. Manž. Kučerovští – darování pozemků v lokalitě „Díly za sv. 
Janem“ 
 
V souvislosti s předáním dešťové i splaškové kanalizace a vodovodu na ul. Dušínova manželé 
Kučerovští nabídli městu Kuřim bezúplatný převod pozemků, ve kterých jsou inženýrské sítě uloženy - 
parc. č. 2642/919 a parc. č. 4487/38 v k. ú. Kuřim - vizte příloha A. 
Aby město mohlo převzít kanalizaci a vodovod do majetku, požaduje i vlastnictví pozemků, ve kterých 
jsou uloženy. 
Na základě výše uvedeného doporučujeme schválit darovací smlouvu - vizte příloha B. 
 
Přílohy: A - situace 

B - smlouva 
 
Přijaté usnesení: 1138/2014 - ZM schvaluje bezúplatné nabytí pozemků parc. č. 2642/919 a parc. č. 

4487/38 vše v k. ú. Kuřim do vlastnictví města od manželů Zdeňka Kučerovského, 
bytem xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx Brno, a Jany Kučerovské, bytem xxxxxxxxxxxxx 
xxxxxxxxxxxxxxxx Brno. 

Hlasováno 
Pro: 15   Nehlasovali: 2. 
 
 
 

5. Ing. Pavel Adamec - nákup garáží, vzdání se předkupního práva 
 
Ing. Pavel Adamec, bytem xxxxxxxxxxx Brno je vlastníkem prefabrikovaných garáží č. e. 1275 a č. e. 
1276 v k. ú. Kuřim (lokalita - ul. Sv. Čecha). Tyto garáže koupil Ing. Adamec v roce 2012 v opakované 
dražbě, v níž se rozprodával majetek společnosti LENOXA, a.s., za vyvolávací cenu 105.000 Kč + daň 
z převodu nemovitostí (4%). 
 
Obě garáže stojí na pozemcích ve vlastnictví města - p. č. 4328 a p. č. 4329 k. ú. Kuřim. 
 
Město vedlo v této věci soudní spor, kdy se Ing. Adamec domáhal, aby soud nařídil městu povinnost 
prodat případně pronajmout předmětné pozemky a město Kuřim se protinávrhem domáhalo 
odstranění garáží z pozemků p. č. 4328 a p. č. 4329 vše k. ú. Kuřim a úhrady bezdůvodného 
obohacení. Město bylo ve sporu úspěšné (zatím nepravomocně) a to tak, že Ing. Adamec má 
povinnost garáže odstranit, uhradit městu bezdůvodné obohacení a náklady řízení. Za této situace 
předložil dne 8. 8. 2014 Ing. Adamec městu žádost, ve které nabízí prodej obou prefabrikovaných 
garáží za cenu 120.000 Kč. Vlastník pozemku má totiž podle § 3056 občanského zákoníku ke 
stavbám předkupní právo. 
 
V případě, že město nebude mít o koupi těchto garáží zájem, projevila o ně zájem společnost Centrum 
technických služeb Kuřim, s.r.o., která by je otočila tak, aby se do nich dalo najíždět ze sběrného 
dvora a využívala je tak pro svou činnost. Pan Adamec je ochoten prodat obě garáže případně i této 
společnosti a to za stejných podmínek jako městu. 
 
Zastupitelstvu města jsou předkládány dva alternativní návrhy usnesení, kdy přijetí jednoho z nich 
vylučuje to druhé: 
a) bude-li schválen nákup, je současně třeba přijmout i rozpočtové opatření ve výši 120.000 Kč na 
nákup těchto staveb, 
b) v případě schválení vzdání se předkupního práva může následně rada města jako valná hromada 
společnosti Centrum technických služeb Kuřim s.r.o. udělit jednateli souhlas k nákupu těchto staveb. 
 
Diskuse 
D. Holman – společnost Centrum technických služeb Kuřim o tento pozemek a garáže jevila zájem již 
v době, kdy byla dražba. Cena za nákup garáží byla vysoká a město nemělo zájem a dražby se 
nezúčastnilo. Nyní bychom měli garáže kupovat za 120 tisíc Kč, tzn. za více, než jsme mohli zaplatit 
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v dražbě? Pokud jsou důvody, proč za tuto cenu garáž koupit, potom ať zazní. A pokud má o garáže 
zájem Centrum technických služeb, potom ať koupí za cenu, kterou uznají za vhodnou. 
I. Peřina – ptá se, v kterých místech jsou garáže umístěny? 
P. Kavka – jsou umístěny blíž k trati. 
I. Peřina – byl se podívat na místě samém, garáže jsou popraskané a jsou v hrozném stavu. Určitě 
nemají takovou cenu, kterou za ně p. Adamec požaduje. Třeba soud rozhodne, že si p. Adamec musí 
garáže odstranit a potom se mohou koupit garáže nové. 
J. Brabec – máme znalecký posudek garáží? 
P. Kavka – není zpracován. 
J. Brabec – zatím navrhuje nic neschvalovat a počkat na pravomocný rozsudek. Myslí si, že pokud se 
nyní vzdají předkupního práva, potom se vzdají jednou pro vždy a bude hrozit nebezpečí, že vše bude 
prodáno třetí osobě. 
J. Herman – ptá se, zda je uvedená cena bez DPH? 
P. Kavka – daň nás nezajímá. Cena je 120.000 Kč. 
 
Návrh usnesení: ZM schvaluje nabytí prefabrikovaných garáží č. e. 1275 a č. e. 1276 umístěných 

na pozemcích p. č. 4328 a p. č. 4329 vše k. ú. Kuřim od Ing. Pavla Adamce, bytem 
xxxxxxxxxxxx Brno za kupní cenu ve výši 120.000 Kč a ukládá starostovi města 
Kuřim vypracovat návrh kupní smlouvy a tuto smlouvu jménem města uzavřít. 

Hlasováno 
Pro: 0  Proti: 10  Zdrželo se: 5  Nehlasovali: 2. 
Nebylo schváleno. 
 
 
Na jednání se dostavil v 17,19 hod. Ing. M. Kotek. 
 
 
 

5/1. Ing. Pavel Adamec – nabídka k odkupu garáží x vzdání se 
předkupního práva 
 
Návrh usnesení: ZM schvaluje vzdání se předkupního práva ke stavbě č. e. 1275 umístěné na 

pozemku p. č. 4328 a ke stavbě č. e. 1276 umístěné na pozemku p. č. 4329 vše 
k. ú. Kuřim. 

Hlasováno 
Pro: 0  Proti: 12  Zdrželi se: 3  Nehlasovali: 2. 
Nebylo schváleno. 
 
 
 

6. Tesco Franchise Stores ČR a.s. – výmaz předkupního práva 
 
Zastupitelstvo města dne 17. 6. 2014 pod č. usnesení 1064/2014 schválilo zrušení věcného 
předkupního práva k pozemkům p. č. 2988/8 a p. č. 2988/9 vše k. ú. Kuřim. Tyto pozemky jsou 
zastavěny plynovou regulační stanicí. 
Vzhledem k dělení pozemků bylo dodatečně zjištěno, že věcné předkupní právo ještě zatěžuje 
pozemek p. č. pozemek p. č. 2208/4 k. ú. Kuřim o výměře 3 m

2
, který by měl být oddělen dle GP 

č. 3120-1603/2014 ze dne 20. 3. 2014 z pozemku p. č. 2208/3 k. ú. Kuřim. Aby ho společnost Tesco 
Franchise Stores ČR a.s., se sídlem Vršovická 1527/68b, Vršovice, Praha 10, IČ 27625761, mohla 
směnit s distribuční společností RWE GasNet, s.r.o. požádala prostřednictvím společnosti FUERTES 
DEVELOPMENT, s.r.o., o výmaz předkupního práva věcného u části pozemku p. č. 2208/3 k. ú. Kuřim 
nově označeného jako pozemek parc. č. 2208/4 k. ú. Kuřim. 
 
OMP nemá námitek proti uzavření smlouvu o zrušení předkupního práva věcného. 
Náklady na výmaz předkupního práva ponese žadatel. 
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Přílohy: A - smlouva o zrušení předkupního práva p. č. 2208-4 
B - příloha ke smlouvě o zrušení PP 

 
Přijaté usnesení: 1139/2014 - ZM schvaluje zrušení předkupního práva věcného ve prospěch města 

Kuřimi u části pozemku p. č. 2208/3 k. ú. Kuřim nově označeného dle GP č. 3120-
1603/2014 jako pozemek parc. č. 2208/4 k. ú. Kuřim. 

Hlasováno 
Pro: 16   Nehlasoval: 1. 
 
 
 

7. Centrum technických služeb Kuřim s.r.o. - změna zakladatelské 
listiny 
 
Dne 1. 1. 2014 nabyl účinnosti zákon č. 90/2012 Sb., o obchodních korporacích. Podle ustanovení 
§ 777 odst. 2, "Obchodní korporace přizpůsobí do 6 měsíců ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona 
listiny podle odstavce 1 úpravě tohoto zákona a doručí je do sbírky listin. Neučiní-li tak, rejstříkový 
soud je k tomu vyzve a stanoví ve výzvě dodatečnou přiměřenou lhůtu ke splnění této povinnosti; 
uplyne-li dodatečná lhůta marně, soud na návrh rejstříkového soudu nebo osoby, která na tom 
osvědčí právní zájem, zruší obchodní korporaci a nařídí její likvidaci." 
Podle § 777 odst. 5 se mohou obchodní korporace do 2 let od nabytí účinnosti tohoto zákona změnou 
společenských smluv podřídit tomuto zákonu jako celku. Tuto možnost CTSK s.r.o. volí (vizte 
zakladatelská listina). 
 
Předložená nová zakladatelská listina reflektuje novou legislativní úpravu. Sídlo společnosti je 
uvedeno - Kuřim, což nová úprava umožňuje a až do rejstříku se zapíše konkrétní adresa. Zde dojde 
ke změně a sídlo společnosti bude nově na adrese Sv. Čecha 600, Kuřim. 
Ač jde svým rozsahem o formální kroky, dle § 84 odst. 2 písm. e) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích 
musí být zakladatelská listina schválena zastupitelstvem obce. Po schválení zakladatelské listiny bude 
tato vyhotovena ve formě notářského zápisu a následně zapsána do veřejného rejstříku. 
 
Přílohy: A - zakladatelská listina CTSK 
 
Přijaté usnesení: 1140/2014 - ZM schvaluje změnu zakladatelské listiny společnosti Centrum 

technických služeb Kuřim s.r.o., se sídlem Jungmannova 968/75, Kuřim, 
IČ 26307189 ve znění dle přílohy. 

Hlasováno 
Pro: 16   Nehlasoval: 1. 
 
 
 

8. Wellness Kuřim s.r.o. - změna zakladatelské listiny 
 
Dne 1. 1. 2014 nabyl účinnosti zákon č. 90/2014 Sb., o obchodních korporacích. Podle ustanovení 
§ 777 odst. 2, "Obchodní korporace přizpůsobí do 6 měsíců ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona 
listiny podle odstavce 1 úpravě tohoto zákona a doručí je do sbírky listin. Neučiní-li tak, rejstříkový 
soud je k tomu vyzve a stanoví ve výzvě dodatečnou přiměřenou lhůtu ke splnění této povinnosti; 
uplyne-li dodatečná lhůta marně, soud na návrh rejstříkového soudu nebo osoby, která na tom 
osvědčí právní zájem, zruší obchodní korporaci a nařídí její likvidaci." 
Podle § 777 odst. 5 se mohou obchodní korporace do 2 let od nabytí účinnosti tohoto zákona změnou 
společenských smluv podřídit tomuto zákonu jako celku. Tuto možnost Wellness Kuřim s.r.o. volí 
(vizte zakladatelská listina). 
 
Předložená nová zakladatelská listina reflektuje novou legislativní úpravu. Současně dochází 
k rozšíření předmětu podnikání o - prodej kvasného lihu, konzumního lihu a lihovin. 
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OMP navrhuje k diskuzi hodnocení přínosů dozorčí rady v této společnosti a úvahu, zda ji do 
budoucna zachovat či zrušit. Pokud zůstane DR zachována, mělo by ZM určit délku funkčního období. 
Dále v čl. 6.3.6 navrhuje OMP prodloužit lhůtu zasedání na nejméně jedenkrát za dva měsíce. 
 
Podle § 84 odst. 2 písm. e) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích musí být zakladatelská listina schválena 
zastupitelstvem obce. Po schválení zakladatelské listiny bude tato vyhotovena ve formě veřejné listiny 
(notářský zápis) a následně zapsána do veřejného rejstříku. 
 
Přílohy: A - zakladatelská listina WK 
 
Diskuse 
D. Holman – jeho očekávání se nenaplnila. Před volbami by toto neměnil, v dozorčí radě jsou zástupci 
tří politických stran. Ještě by dal šanci tomuto fungovat. 
P. Němec – v bodě č. 6, čl. 3.1. má zastupitelstvo rozhodnout o délce funkčního období. 
D. Holman – dal by ještě aspoň 1 rok možnost zmonitorovat na kolik mohou vykonávat svoje funkce. 
J. Brabec – ať stanovíme jakoukoliv délku, tak dozorčí radu může zastupitelstvo odvolat a kdykoliv 
zvolit. Naopak by délka funkčního období měla být delší, například jako funkční období rady města, 
tzn. 4 roky. Výhrady ke kvalitě dozorčí rady - měli by od nich očekávat, že budou kontrolovat základní 
záležitosti. 
P. Kavka - není možno volit na 1 rok, zákonná volba je 3 - 5 let. 
I. Poledňák – navrhuje, aby byla určena minimální frekvence scházení dvouměsíční nebo kvartální. 
Navrhuje minimálně 1 x za 3 měsíce a 4 leté funkční období 
D. Holman – spíše by se přikláněl ke třem měsícům. 
 
D. Sukalovský – navrhuje hlasovat o frekvenci scházení dozorčí rady společnosti Wellness Kuřim 
s.r.o. minimálně jedenkrát za 3 měsíce. 
Hlasováno 
Pro: 16   Nehlasoval: 1. 
 
D. Sukalovský – navrhuje hlasovat o délce funkčního období dozorčí rady společnosti Wellness Kuřim, 
s.r.o. v délce 4 roky: 
Hlasováno 
Pro: 14  Zdrželi se: 2  Nehlasoval: 1. 
 
Přijaté usnesení: 1141/2014 - ZM schvaluje změnu zakladatelské listiny společnosti Wellness Kuřim 

s.r.o., se sídlem Blanenská 1082, Kuřim, IČ 29213380 ve znění dle přílohy se 
změnou. 

Hlasováno 
Pro: 16   Nehlasoval: 1. 
 
 
 

9. Schválení investiční akce - Zateplení MŠ Zborovská a Sanace 
spodní stavby MŠ Zborovská Kuřim 
 
Na zateplení objektu MŠ Zborovská byla podána žádost o dotaci z OPŽP, začátkem měsíce srpna byl 
na tuto akci vydán Registrační list s podmínkou doložení dokladů do 6 měsíců (tzn. provedení VŘ na 
zhotovitele a doložení smlouvy se zhotovitelem). Po splnění podmínek bude uzavřena Smlouva 
o poskytnutí podpory ze SFŽP. Akce musí být ukončena do konce roku 2015. 
K projektu zateplení byl z důvodu vlhkosti spodního zdiva doplněn i projekt sanace spodní stavby 
(neuznatelný náklad), aby byl zamezen postup vlhkosti do nově zateplené fasády. V této době je PD 
pro provedení stavby na zateplení a sanaci dokončena. 
OI v poptávkovém řízení zajistil administraci výběrového řízení, jedná se podlimitní veřejnou zakázku 
zadávanou v otevřeném řízení. 
Výběrové řízení začíná uveřejněním Předběžného oznámení ve Věstníku veřejných zakázek, výzva 
k podání nabídek může být uveřejněna nejdříve 30 dní po uveřejnění oznámení. 
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V tomto roce je financování akce řešeno vyčleněním finančních prostředků z ORG Studie a projekty. 
Z těchto prostředků bylo realizováno podání žádosti o dotaci, zpracování projektové dokumentace 
zateplení objektu a sanace suterénu, vypracování energetického auditu, dále je zajištěna administrace 
žádosti o dotaci a administrace VŘ. 
 
OI předkládá ZM následující možné varianty řešení tohoto bodu jednání. 
 
1) Schválení investiční akce - rozhodnutí o financování 
Předpokládané náklady pro r. 2015: 
- zateplení objektu (náklady dle rozpočtu z PD)     4.700.000 Kč 
- sanace suterénu (náklady dle rozpočtu z PD)     3.200.000 Kč 
- AD, TDI, BOZP           100.000 Kč 
Celkem         8.000.000 Kč 
Předpokládaná výše dotace       3.000.000 Kč 
 
Předpokládané termíny akce: 
ZM schválení investiční akce       26. 8. 2014 
Příprava zadávací dokumentace      09/2014 
Předběžné oznámení        09/2014 
RM schválení zadávací dokumentace, odůvodnění VZ    8. 10. 2014 
Zahájení VŘ - zveřejnění zadávací dokumentace    15. 10. 2014 
Dokončení VŘ         01/2015 
Předpoklad zahájení stavby       06/2015 
Dokončení stavby (kolaudace)       09/2015 
 
2) Rozhodnutí o odmítnutí dotace a o realizaci Sanace spodní stavby 
Další možností je rozhodnout o odmítnutí dotace a realizovat pouze sanaci spodní stavby, kterou je 
vhodnější realizovat před samotným zateplením. V dalším dotačním období 2014 - 2020 jsou na 
úspory energií vypsány nové dotační programy, kdy můžeme o dotaci na zateplení objektu znovu 
požádat. 
 
3) Rozhodnutí o odmítnutí dotace a zrušení akce 
Další možností je rozhodnout o odmítnutí dotace a akci nerealizovat. V dalším dotačním období 2014 - 
2020 jsou na úspory energií vypsány nové dotační programy, kdy můžeme o dotaci na zateplení 
znovu požádat. 
 
Diskuse 
D. Sukalovský – důvodem, proč jsou navrhovány pouze sanace je to, že nemáme zcela jasno, jak 
postupovat. Školku by chtěli zateplit a ne rozšířit. Proto je nutné zvolit pouze nutnou část a to jsou jen 
sanace a zateplení se může udělat dodatečně. Pokud se ukáže potřeba zvýšit kapacitu a školku 
rozšířit, potom by se pokračovalo v 1. variantě. 
D. Holman – s celkovou částkou se počítalo ve výhledu financí. Navýšení kapacity školek do roku 
2016 není nezbytně nutné. Nechce, aby nebyla možnost dotace a tato se rozplynula. 
O. Štarha – počítá se se zateplením. Pokud se dotace odmítne, tak to není nic špatného. Můžeme 
kdykoliv podat žádost jinou. Nutná je sanace, tam by se mělo začít. Budou se rušit provizorní třídy 
školek v základních školách, protože v nich budou chybět třídy pro žáky základních škol. 
D. Holman – zvažovala se možnost rozšíření pomocí kontejnerů, variant bylo více. Nástavba se jevila 
jako vhodnější. Dotace na zateplení tedy budou? 
S. Bartoš – nelze odhadnout. Programové období bude nové, tak neví. 
D. Sukalovský – ptá se, do kdy platí stavební povolení? Bylo prodlužované, ale myslí si, že končí 
letos. Může se popřípadě prodloužit? 
V. Zejda – pokud začaly sanační práce, potom stavební povolení nepropadne. 
D. Holman – je vydáno stavební povolení na sanace? 
S. Bartoš – stavební povolení je vydáno na rekonstrukci, ale sanační práce do nich lze zařadit. 
J. Brabec – souhlasí se sanací, je to nutné. Myslí si, že v příštím roce není potřeba další třída navíc. 
M. Kotek – souhlasí se sanací, zateplení se posunulo a odmítli jsme dotaci. O tuto můžeme požádat 
později. Myslí si, že přístavba školky bude potřeba. 
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Z. Kříž – stav školky je v hrozném stavu a rekonstrukce se stále odsouvá. Mělo by se velice rychle 
rozhodnout, jestli budeme rekonstruovat, přistavovat nebo co se bude dít. Chce akci zařadit do 
investičních akcí a dělat obě. 
P. Němec – v tuto chvíli souhlasí pouze se sanací. V mezidobí se vyjasní počty dětí a podle toho se 
rozhodne. Dle získaných informací budou výzvy na zateplení vypsány i v dalších letech. Formulace 
usnesení není vhodně zvolená, bylo by lépe nahradit „souhlasí se zařazením investiční akce“ za 
„souhlasí s realizací“. 
O. Štarha – prostory školky zná velmi podrobně. Se zateplením se počítá a měly by se posilovat 
kapacity mateřských a základních škol. Přesto nyní souhlasí pouze se sanací a na další práce, jako je 
zateplení apod. se nachystat. Další zastupitelstvo města si rozhodne, jak se bude pokračovat. 
D. Sukalovský – informuje o tom, že se ještě nepovedlo setkání s paní starostkou z obce Česká 
ohledně vyjednání podmínek na další rok. 
D. Sukalovský – navrhuje hlasovat o předložených usneseních. 
M. Kotek – ptá se Z. Kříže, zda podává protinávrh. 
Z. Kříž – jeho názor je obsažen v prvním návrhu usnesení, tzn., že chce zateplení i sanaci. 
M. Kotek – pokud budeme zateplovat, potom se zbavíme možnosti rozšíření této školky. 
D. Sukalovský – rozšíření neznemožníme, spíše ztížíme. 
D. Holman – lépe by bylo, kdyby se celá akce dělala zároveň. 
M. Kotek – navrhuje schválit rozšíření MŠ Zborovská včetně zateplení a sanace zdí. 
J. Brabec – ptá se, zda se tím, že by se mateřská škola rozšiřovala, nezmění podmínky dotace 
a město o ni nepřijde? 
S. Bartoš – musíme se informovat na fondu. 
D. Holman – dostáváme se do složité situace – vývoj situace v mateřských a základních školách je 
více méně jasný, dětí v mateřských školách bude ubývat. Situace je ale nejasná, proto by spíše 
nechal rozhodnutí na zasedání zastupitelstva města dne 23. 9. 2014, a budeme mít více informací. 
I. Poledňák – dlouhodobě se domnívá, že v kapacitách školek a škol jsme skromní, respektive 
nemáme dostatečnou rezervu. Všechny parametry nelze předvídat. Je tedy pro schválení rozšíření. 
Klidně ať jednají až 23. 9. 2014, až budou mít čas prostudovat projekt. Do rozpočtového opatření 
nemusí jít celá částka. 
O. Štarha – s ohledem na diskusi stahuje materiál z jednání. 
Z. Kříž – žádá zjistit, jestli mají dotace do škol jasné rysy. 
M. Kotek – svůj návrh stahuje nyní z projednávání. 
 
Návrh usnesení: ZM souhlasí s realizací investiční akce „Zateplení MŠ Zborovská a Sanace spodní 

stavby MŠ Zborovská Kuřim“. 
O tomto návrhu usnesení nebylo hlasováno. 
 
 
 

9/1. Odmítnutí dotace a schválení investiční akce - Sanace spodní 
stavby MŠ Zborovská Kuřim 
 
Návrh usnesení: ZM souhlasí s odmítnutím dotace na akci „Zateplení MŠ Zborovská Kuřim“ 

z prostředků Operačního programu životního prostředí a souhlasí s realizací 
investiční akce "Sanace spodní stavby MŠ Zborovská Kuřim". 

O tomto návrhu usnesení nebylo hlasováno. 
 
 
 

9/2. Odmítnutí dotace - Zateplení MŠ Zborovská Kuřim 
 
Návrh usnesení: ZM souhlasí s odmítnutím dotace na akci „Zateplení MŠ Zborovská Kuřim“ 

z prostředků Operačního programu životního prostředí. 
O tomto návrhu usnesení nebylo hlasováno. 
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10. 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. 

 
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 vč. DPH 
projektant - spolupráce při VŘ, kontrola nabídek        72.479,- Kč vč. DPH 
projekt pro provedení stavby      2.029.412,- Kč vč. DPH 
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projekt pro stavební povolení      1.811.975,- Kč vč. DPH 
posudek vytápění             1.053,- Kč vč. DPH 
akustické měření              65.461,- Kč vč. DPH 
TDI - kontrola projektové dokumentace       64.600,- Kč vč. DPH 
TDI - spolupráce při VŘ,         11.400,- Kč vč. DPH 
energetický audit + průkaz        83.490,- Kč vč. DPH 
administrace VŘ       102.850,- Kč vč. DPH 
žádost o dotaci          36.300,- Kč vč. DPH 
 
2015, předpoklad čerpání 76.655.144,- Kč 
Autorský dozor        942.227,- Kč vč. DPH 
TDI + KBOZP        266.000,- Kč vč. DPH 
Projekt pro provedení stavby uvolnění pozastávky po kolaudaci   507.353,- Kč vč. DPH 
Administrace dotace                 24.200,- Kč vč. DPH 
Stavba                74.859.982,- Kč bez DPH 
 
2016, předpoklad čerpání 3.715.405,- Kč 
Interiér             3.971.263,- 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 vč. DPH 
 
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 
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 
 
Diskuse 
V. Zejda – obdržel položkový rozpočet od Ing. Honců, kterým se zabýval. Snažil se rozpočet upravit 
po stránce formální a obsahové, položky rozklíčovat a ověřit si je. U položkového rozpočtu chyběl 
krycí list. Vysvětlil položky dle jednotlivých stavebních objektů a provozních souborů. Celkové náklady 
dle předloženého rozpočtu a dalších podkladů odboru investičního (inženýrská činnost) tedy jsou 
95.361.098 Kč bez DPH a 115.386.928 Kč s DPH. Dále upozornil na položky, které nejsou v rozpočtu 
uvedeny – např. vybavení kinosálu (předpoklad cca 4.800.000 Kč), či vybavení gastro. Sumarizaci 
rozpočtu přikládá jako přílohu zápisu. 
D. Sukalovský – město si nechalo rozpočet zrevidovat od společnosti ÚRS PRAHA, a.s. Pan Zejda 
mohl svoje vystoupení avizovat, aby mohli popřípadě zajistit přítomnost architekta na jednání. 
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p. Honců – závěr posudku zní: „ Zpracovaný položkový rozpočet je zpracován zodpovědně a ceny 
odpovídají cenám stavebních prací a materiálů v místě a čase obvyklém. 
Ptá se, zda pan Zejda zahrnul inženýrskou činnost za loňský rok i letošní rok? 
 
V. Zejda – ano, celkovou inženýrskou činnost. 
p. Honců – tuto částku měla v materiálu zohledněnou za letošní rok. 
D. Sukalovský – upřesňuje, že v zrekonstruovaném kulturním domě nebudou 3 restaurace, ale jen 
jedna restaurace s jednou kavárnou. A jedno zařízení, které může být provozováno jako klub, 
podobně jako dnes Pohoda. 
p. Honců – vybavení kina se nemůže soutěžit s celou zakázkou. Nejedná se o stavební práce. 
V. Zejda – jeho záměrem bylo pouze mít jasnou představu, kolik bude rekonstrukce stát. Součástí 
rozpočtu by měly být venkovní prostory, vybavení kina i gastro zařízení. 
D. Sukalovský – vybavení kina bude záležet na možných financích, navíc se budeme snažit o získání 
dotace na jeho pořízení. 
J. Brabec – klidně by souhlasil, pokud by bylo vybavení kina jako v Břeclavi, to je špičkové. Ale takové 
mít nebudeme. Myslí si, že se stejně bude promítat maximálně 3 dny v týdnu, větší zájem asi nebude. 
R. Hanák – věřil, že se za 100-120 mil. Kč dá zrekonstruovat kulturní dům a postavit sportovní hala. 
Všichni měli možnost se zúčastnit jednání pracovních skupin k rekonstrukci kulturního domu, kde se 
dalo prosadit svoje zájmy. Někdo si je prosadil a někdo ne. S těžkým rozhodnutím bude hlasovat pro 
schválení. A to mimo jiné i proto, že např. bude nutné ihned investovat do vadné střechy a otálením, 
v konečném stádiu, by se stavba ještě více prodražila. Nechce rozhodnutí nechávat na novém 
zastupitelstvu. Využije variantu bez úvěru, a pokud bude úvěr nezbytně nutný, potom spíše rozpustit 
finance Patrie a nakonec řešit úvěr. 
D. Sukalovský – cena, která zaznívá, je cena rozpočtová a nezahrnuje dotaci. 
I. Peřina – když se projekt chystal, měla být jasně daná podpora a ne nyní tlačit na jejich rozhodnutí. 
D. Holman – podpora se projevovala v dílčích hlasováních o jednotlivých krocích. Jak kulturní dům 
bude vypadat, bylo dáno architektonickou studií. Požádali jsme ÚRS PRAHA, a.s., aby nedošlo 
k tomu, že budou položky zpochybněny a závěr je, že ceny jsou v místě a čase obvyklé. Částka na 
malý sál je ve výhledu investičních akcí, proto to není v návrhu usnesení. 
P. Němec – je důležité se bavit o tom, jak se bude rekonstrukce financovat. 
M. Kotek – jedná se o investici, která se vymyká a je potřeba problém rozseknout a nenechávat je na 
další zastupitelstvo. Přesto tato investice ovlivní vše v dalších rocích. Byl by spíše pro to počkat, 
a nepřipadá mu správné o tomto nyní rozhodovat. 
R. Hanák – vycházel z toho, co předložil finanční odbor a nemá důvod návrhu nevěřit. 
A. Varmužka – úvěr se může vzít i později, když zjistíme, že ho potřebujeme. 
I. Poledňák – čtyři roky se projektovalo a jednalo. Ale o financích se bavíme až nyní. Ví, že by se měl 
kulturní dům opravit, je to majetek města. Ale je pro něj nepřijatelné zadlužit se 100 mil. Kč. A pokud 
to nebude na kulturní dům, potom to bude na další investiční akce. Spíše by rozhodnutí o rekonstrukci 
nechal na rozhodnutí dalšího zastupitelstva města. 
P. Němec – žádá vrátit se zpět k financování. 
J. Brabec – spíše by se přiklonil k hlasování o ukončení diskuse. Vše jsou jen předvolební řeči. Žádá 
o procedurální hlasování o ukončení rozpravy. 
D. Holman – proč neříct to, co si myslíme. Velká investiční akce se dlouho připravuje, ale splácí se až 
v dalším období. 
D. Sukalovský – nyní navrhuje hlasovat o ukončení rozpravy k bodu č. 10 - Společenské a kulturní 
centrum Kuřim. 
Hlasováno 
Pro: 12  Proti: 3  Zdržel se: 1  Nehlasoval: 1. 
 
 
 
P. Němec – ptá se, jak se bude akce financovat? 
D. Sukalovský – na financování se použije přebytek rozpočtu a dále rezerva z provozní části rozpočtu, 
finance z prodeje majetku, dotace apod. Znovu zdůrazňuje, že to neznamená výraznější omezení 
dalších investičních akcí v příštím roce. 
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Přijaté usnesení: 1142/2014 - ZM schvaluje realizaci 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: 
- na inženýrskou činnost 1.437.835 Kč bez DPH 
- na rekonstrukci objektu 74.859.982 Kč bez DPH 
- na dodávku a montáž interiéru 3.971.263 Kč bez DPH 
 a schvaluje odůvodnění významné veřejné zakázky s názvem „Společenské 
a kulturní centrum v Kuřimi“. 

Hlasováno 
Pro: 10  Proti: 4  Zdržel se: 1  Nehlasovali: 2. 
 
 
Z jednání se vzdálil v 19,04 hod. I. Peřina a D. Holman. 
 
 
 

11. Výsledky hospodaření k 30. 6. 2014 
 
V příloze jsou předkládány výsledky hospodaření města k 30. 6. 2014. 
 
Příjmy města po konsolidaci ke dni 30. 6. 2014 činily 102.323.854,04 Kč, výdaje města po konsolidaci 
činily 77.716.628,39 Kč. Hospodářský výsledek k tomuto datu tedy činí nezaokrouhleně 
+ 24.607.216,65 Kč. 
 
Hospodaření s rozpočtovými prostředky probíhá dle schváleného a následně upraveného rozpočtu 
a je za 1. pololetí roku 2014 vzhledem k rozpočtu města v konsolidovaném stavu, s příjmy 
převyšujícími výdaje. 
 
Příjmy: 
Příjmová stránka rozpočtu je plněna z 51 %. Daňové příjmy se plní ve srovnání s rokem 2013 
kolísavě, výběr je za 1. pololetí vyšší o cca 1,7 mil. Kč a to díky DPH. 
 
Výdaje: 
Výdajová stránka rozpočtu je plněna z 29 % a je ovlivněna čerpáním především u „investičních akcí“, 
které je na úrovni 15 % (nesouvisí s rozestavěností akcí), provozní výdaje jsou čerpány ze 46 %, vizte 
podrobnější rozbory dle ORG. 
 
Přílohy: A - Rozpočet - vyhodnocení 2q výdaje akce provoz 

B - úvěry města 
 
Přijaté usnesení: 1143/2014 - ZM bere na vědomí výsledky hospodaření města k 30. 6. 2014, 

s přebytkem hospodaření ve výši 24.607.216,65 Kč. 
Hlasováno 
Pro: 14   Nehlasovali: 3. 
 
 
 

12. Zápis z jednání Výboru pro kulturu a spolkový život ZM Kuřimi 
 
Dne 13. srpna 2014 zasedal Výbor pro kulturu a spolkový život ZM Kuřimi. 
 
Program: 
1. Změna účelu dotace z PFP 2014 - žádost ČSCH Kuřim 
2. Projednání žádosti o poskytnutí dotace z PFP 2014 
3. Vyhlášení výzvy na poskytnutí dotací z Programu finanční podpory kulturní a spolkové činnosti pro 
rok 2015 
4. Různé 



 
 

 

13 

 

 
V příloze předkládáme zápis z tohoto jednání. 
 
Výbor doporučuje Zastupitelstvu města Kuřimi schválit dodatek č. 1 ke smlouvě o dotaci z Programu 
finanční podpory kulturní a spolkové činnosti ZM Kuřimi týkající se změny účelu dotace. 
Výbor nedoporučuje schválit poskytnutí dotace z Programu finanční podpory kulturní a spolkové 
činnosti ZM Kuřimi panu Ing. Františku Mertovi. 
Výbor navrhuje vyhlásit Výzvu o poskytnutí dotací z Programu finanční podpory kulturní a spolkové 
činnosti ZM Kuřimi pro rok 2015 na zasedání ZM dne 23. 9. 2014 (bude svoláno mimořádné jednání 
ZM). 
 
Dne 18. 8. 2014 byla doručena nová žádost Ing. Františka Merty, ve které žádá zastupitelstvo 
města o znovuprojednání a schválení finančního příspěvku na vydání "Knihy kresleného humoru" 
(vizte příloha C). 
 
Přílohy: A - zápis 03 2014 dne 13. 08. 2014 

B - dodatek č. 1 
C - žádost ze dne 18. 8. 2014 

 
 
Z jednání se vzdálil v 19,06 hod. V. Zejda a vrátil se I. Peřina. 
 
 
Diskuse 
D. Sukalovský – účel dotace se mění v tom, že dotace byla pro oblastní výstavu, ale došlo k tomu, že 
se nedohodli oblastní a místní organizace, proto nesmí být použit termín „oblastní“. 
 
 
Na jednání se vrátil v 19,08 hod. V. Zejda a D. Holman. 
 
 
J. Brabec – záměrem základní organizace chovatelů Kuřim bylo upořádat letos v Kuřimi oblastní 
výstavu. V případě pořádání oblastní výstavy ale potřebují kladné vyjádření Oblastní organizace Brno. 
Tato ale chce, aby byla výstava pod jejich vedením a v řadě jejich představ cílů a účelů se bohužel liší. 
Na schůzi základní organizace Kuřim se dohodli a odhlasovali, že letos budou pořádat místní výstavu, 
která ale bude podstatně rozsáhlejší než v loňském roce. Pojmou ji jako soutěžní výstavu s regionální 
účastí. Kulturní výbor sice nebyl usnášení schopný, ale předseda výboru předkládá návrh usnesení 
o schválení dodatku. 
 
Přijaté usnesení: 1144/2014 - ZM schvaluje uzavření dodatku č. 1 ke smlouvě PFP K1/2014 

s Českým svazem chovatelů Základní organizace Kuřim, se sídlem ul. Otevřená, 
664 34 Kuřim, IČ 49461699, kterým se mění účel užití dotace. 

Hlasováno 
Pro: 15  Zdržel se: 1  Nehlasoval: 1. 
 
 
 

13. 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 tomto zasedání ZM Kuřim.  
O podaných žádostech má ZM rozhodnout do konce letošního roku. 
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Čtvrtek 4. 9. 2014 vyhlášení Výzvy zastupitelstvem města 
 
Do středy 10. 9. 2014  zajištění zveřejnění „Výzvy“ v médiích v místě obvyklých (web města, FB 

města, Zlobice - říjen, 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. 
 
Pozn: 

Koncem října nebo začátkem listopadu 2014 starosta svolá ustavující zasedání ZM Kuřim, kde budou zřízeny 
výbory zastupitelstva a zvoleni jejich noví členové na základě návrhů členů nového zastupitelstva. 
*/ jednání výboru i zastupitelstva proběhne již v novém „povolebním“ složení 

 
Diskuse: 
P. Němec – navržená částka pro sport je vyšší oproti letošnímu roku? 
A. Varmužka – v letošním roce byla částka pro sport 1.680.000 Kč a pro kulturu byla 1.120.000 Kč. 
 
Přijaté usnesení: 1145/2014 - 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: 16   Nehlasoval: 1. 
 
 
 

13/1. Vyhlášení výzvy na poskytnutí dotací z „Programu finanční 
podpory sportovní činnosti ve městě Kuřim“ pro rok 2015 
 
Přijaté usnesení: 1146/2014 - ZM schvaluje limit pro celkovou výši dotací z Programu finanční 

podpory sportovní činnosti ve městě Kuřimi pro rok 2015 ve výši 1.800.000 Kč. 
Hlasováno 
Pro: 16   Nehlasoval: 1. 
 
 
 

14. Rozpočtové opatření č. 9 
 
V příloze jsou předkládány 2 návrhy na provedení rozpočtového opatření. 
 
Přílohy: A - rozpočtové opatření 09 

B - důvodová zpráva OI byt Tišnovská 
 
Přijaté usnesení: 1147/2014 - ZM schvaluje rozpočtové opatření č. 9 k rozpočtu města na rok 2014, 

dle přílohy. 
Hlasováno 
Pro: 16   Nehlasoval: 1. 
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15. Různé 
 
D. Sukalovský – ptá se na stav vyjednávání se společností Čokoládovny Fikar? 
P. Kavka – smlouva o smlouvě budoucí kupní byla podepsána, nyní probíhá připomínkování 
dokumentace pro územní rozhodnutí. 
P. Němec – ve které fázi dostaneme peníze? 
P. Kavka – po podpisu realizační kupní smlouvy, někdy na přelomu 2014/2015. 
 
 
D. Sukalovský – pan Němec měl dotaz týkající se opravy pomníku na nám. Osvobození - byla 
zahájena očista pomníku, bude zakonzervován. Piedestal zůstane v současné podobě. Přesun 
pomníku by v této chvíli neřešil. 
P. Němec – příští rok bude 70. leté výročí ukončení 2. světové války. Bylo by lépe zaměřit se i na 
ostatní památky. 
 
 
J. Herman – kulturní dům se bude rekonstruovat a restaurace je již uzavřena. Ptá se, jak se počítá 
s tím, jak budou provozovány kulturní akce a zajištěno občerstvení? 
D. Sukalovský – občerstvení bude zajišťovat Wellness Kuřim. 
 
 
M. Kotek – ptá se, proč byla zrušena trafika u kulturního domu? Nový majitel souhlasil i s případným 
přemístěním. 
O. Štarha – původní trafikant trafiku opustil, nový trafikant měl o provozování zájem, ale když došlo ke 
společným jednáním ohledně přemístění trafiky a to zrcadlově přes komunikaci do dvora, a s tím 
spojenými náklady na přeložku elektřiny apod., tak od svého záměru upustil. 
 
 
R. Hanák – na sídlišti Na Loučkách opravujeme chodníky. Ale u ZŠ Tyršova směrem na ulici 
Brněnskou jsou chodníky v hrozném stavu. 
D. Sukalovský – drobné úpravy terénu se již provedly, praskliny se zapravily a zaplnily se asfaltem. 
Bohužel je pod úrovní terénu a v období dešťů zůstává pod vodou. Navíc se čeká, jak dopadne 
oprava parkoviště v této lokalitě. 
S. Batoš – v blízkosti je trafostanice a najít místo pro vsakovací rošty je velmi složité. 
 
 
Z jednání odešel v 19,30 hod. V. Zejda, I. Poledňák a M. Kotek. 
 
 
J. Brabec – dne 27. 9. 2014 proběhne v kulturním domě vyhlášení kuřimských kulturních cen „KuKuČ 
2014“ v rámci Jazzového večera pořádaného A. Kadlecem. 
Medové dny proběhnou v neděli 28. 9. 2014 na kuřimském zámku, kde budou od 10 – 12,15 hod. 
pohádky a soutěže pro děti s Divadlem Koráb Brno, od 13,00-15,00 koncerty nominovaných na cenu 
KuKuČ, od 15,30-17,15 hod. zahraje Vlčnovjanka - krojovaná dechovka nejen pro seniory Na zahradě 
za kulturním domem připravil klub Pohoda pro děti skákací hrady, balónky a malování na obličej. Celý 
den pak bude možné zhlédnout na zámku „Výstavu historie zemědělství v Kuřimi“. 
 
 
D. Sukalovský – zve občany města na již tradiční cyklozávod, který se budu konat v sobotu 6. 9. 2014 
za vlečkou v ul. U Stadionu. Registrace závodníků proběhne od 12 hod. a start nejmenších od 14 hod. 
Na dalším jednání zastupitelstva bude nutné odhlasovat nový územní plán. Navrhuje týden před 
jednáním, které bude dne 23. 9. 2014, uspořádat pracovní jednání ohledně územního plánu. 
P. Němec – budou se projednávat připomínky? 
A. Zimmermannová – vše je v kompetenci státní správy. 
P. Němec – bylo by to velké omezení hlasování zastupitelů. 
D. Holman – územní plán je v záležitosti státní správy a je v přenesené působnosti obce. 
D. Sukalovský – zastupitelstvo města projednávalo a schvalovalo nové zadání. 
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J. Brabec – 7 dní po veřejném projednávání skončila možnost přihlásit se k námitkám. Každý rok se 
podmínky pro schválení územního plánu zadávají obtížněji, a pokud budeme čekat, potom je to horší. 
 
 
J. Herman – pro příště by prosazoval zvýšení účasti zastupitelů ve výběrových komisích. Měli tak 
postupovat i v případě architektonické studie na kulturní dům a tak by měli postupovat i u sportovní 
haly. 
D. Sukalovský – bylo postupováno podle pravidel komory architektů. 
J. Brabec – architektonická soutěž by se měla vyhlašovat na 2-3 budovy ve městě. Myslí si, že kulturní 
dům takovou budovou je. 
D. Holman – princip hodnotících komisí u architektonických soutěží hraje ve prospěch architektů. Bylo 
by lépe důrazně dbát na finanční hledisko. 
R. Hanák – pamatuje si přípravu zadání na sportovní halu – po jednotlivých sportovních oddílech bylo 
důrazně požadováno maximalistické řešení jejich požadavků. 
D. Sukalovský – myslí si, že architektonická soutěž byla dobrá a prospěšná věc. 
 
 
 
Člen návrhové komise Zdeněk Kříž přečetl schválená usnesení ZM. 
 
 
 
Starosta ukončil jednání ZM v 19,43 hodin. 
 
 
 
 
 
 
 
 
Mgr. Ing. Drago Sukalovský 
starosta města 
 
 
 

Ověřovatelé zápisu: 

 
 
 
Vladislav Zejda Ing. Rostislav Hanák 
 
 
 
 
 
 
 
 
V Kuřimi dne 4. 9. 2014 
 
Zapsala: Petra Glosová 
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Materiály: 
1 Volba návrhové komise 
2 Volba ověřovatelů zápisu 
3 Schválení programu jednání 
4 Manž. Kučerovští – darování pozemků v lokalitě „Díly za sv. Janem“ 
  4A - situace 
  4B - smlouva 
5 Ing. Pavel Adamec - nákup garáží, vzdání se předkupního práva 
5/1 Ing. Pavel Adamec – nabídka k odkupu garáží x vzdání se předkupního práva 
6 Tesco Franchise Stores ČR a.s. – výmaz předkupního práva 
  6A - smlouva o zrušení předkupního práva p. č. 2208-4 
  6B - příloha ke smlouvě o zrušení PP 
7 Centrum technických služeb Kuřim s.r.o. - změna zakladatelské listiny 
  7A - zakladatelská listina CTSK 
8 Wellness Kuřim s.r.o. - změna zakladatelské listiny 
  8A - zakladatelská listina WK 
9 Schválení investiční akce-Zateplení MŠ Zborovská a Sanace spodní stavby MŠ 

Zborovská Kuřim 
9/1 Odmítnutí dotace a schválení investiční akce - Sanace spodní stavby MŠ Zborovská 

Kuřim 
9/2 Odmítnutí dotace - Zateplení MŠ Zborovská Kuřim 
10 Společenské a kulturní centrum v Kuřimi 
  10A - odůvodnění veřejné zakázky KD 
  10B - financování 
11 Výsledky hospodaření k 30. 6. 2014 
  11A - Rozpočet - vyhodnocení 2q výdaje akce provoz 
  11B - úvěry města 
12 Zápis z jednání Výboru pro kulturu a spolkový život ZM Kuřimi 
  12A - zápis 03 2014 dne 13. 08. 2014 
  12B - dodatek č. 1 
  12C - žádost ze dne 18. 8. 2014 
13 Vyhlášení výzvy na poskytnutí dotací z „Programu finanční podpory sportovní činnosti 

ve městě Kuřim“ pro rok 2015 
13/1 Vyhlášení výzvy na poskytnutí dotací z „Programu finanční podpory sportovní činnosti 

ve městě Kuřim“ pro rok 2015 
14 Rozpočtové opatření č. 9 
  14A - rozpočtové opatření 09 
  14B - důvodová zpráva OI byt Tišnovská 



 

 

Zpracoval Vladislav Zejda 

 

STRUKTURA ROZPOČTU 

Společenské a kulturní centrum Kuřim 

Soupis stavebních prací, dodávek a služeb 

 

Celková rekapitulace: 

Objekt, provozní soubor     cena bez DPH  cena s DPH 

Projekční a průzkumné práce, IČ     7.939.254,-   9.606.497,- 

Vedlejší a ostatní náklady      1.125.000,-   1.361.250,-

Stavební objekty 

- SO 01 a SO 02 budova KD, schodiště, rampa  70 101.089,-  84.822.318,- 

- SO 03  vodovodní přípojka          66.408,-         80.354,- 

- SO 04  kanalizační přípojka          82.965,-       100.388,- 

- SO 04 až SO 08  zpevněné plochy, parkovací plochy 

dešťová kanalizace, oplocení…    8.846.457,-  10.915.364,- 

- SO 09  přípojka optického kabelu         60.000,-         72.600,- 

Provozní soubory 

- PS 01  divadelní technologie        669.515,-       810.113,- 

- PS 02  audio-video technika        532.351,-                  644.145,- 

- PS 03  zařízení vertikální dopravy    1.892.000,-    2.289.320,- 

- PS 04  technologie vodního prvku       330.654,-       400.091,- 

Interiér          3.715.405,-    4.495.640,- 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  ------ 

Celkem       95.361.098,-           115.386.928,- 

 

 

Náklady neuvedené v rozpočtu 

Vybavení kinosálu 

Příklady: vybavení kinosálu v Soběslavi ve standardu DCI pro promítání 2D  2.200.000,- 

      vybavení kinosálu v Břeclavi ve standardu DCI pro promítání 3D  3.996.000,-

     dodávka křesel se sklopným sedákem KOVOSTAL Uherské hradiště 

     pro kinosál v Mikulově cena křesla 8.470,-Kč celkem 100ks      847.000,- 

Předpokládané náklady         4.800.000,- 

 

Vybavení gastro 

V rozpočtu je uvedena částka pouze na demontáž zařízení kuchyně ve výši     13.120,-Kč 

(č. pol. 869 – demontáž zařízení kuchyně). 

 

Předpokládané náklady         2.800.000,- 
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7. JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA KUŘIMI dne 4. 9. 2014 

1. Volba návrhové komise 
Číslo usnesení: 1135/2014 
Zastupitelstvo města schvaluje jako členy návrhové komise Iva Peřinu a Zdeňka Kříže. 

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

Ing. Oldřich Štarha PRO PaedDr. David Holman PRO 

RNDr. Igor Poledňák PRO Zdeněk Kříž PRO 

Mgr. Ladislav Ambrož PRO Jiří Brabec PRO 

Ing. Rostislav Hanák PRO Jan Herman PRO 

Mgr. Michaela Kalinová NEPŘÍTOMNA Ing. Miloš Kotek NEPŘÍTOMEN 

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 

 

2. Volba ověřovatelů zápisu 
Číslo usnesení: 1136/2014 
Zastupitelstvo města schvaluje jako ověřovatele zápisu z jednání ZM Vladislava Zejdu a Ing. 

Rostislava Hanáka. 

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

Ing. Oldřich Štarha PRO PaedDr. David Holman PRO 

RNDr. Igor Poledňák PRO Zdeněk Kříž PRO 

Mgr. Ladislav Ambrož PRO Jiří Brabec PRO 

Ing. Rostislav Hanák PRO Jan Herman PRO 

Mgr. Michaela Kalinová NEPŘÍTOMNA Ing. Miloš Kotek NEPŘÍTOMEN 

Ing. Miluše Macková PRO Ing. Petr Němec PRO 

Ivo Peřina PRO MUDr. Renata Procházková PRO 

Vladislav Zejda PRO   

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

3. Schválení programu jednání 
Číslo usnesení: 1137/2014 
Zastupitelstvo města schvaluje program jednání se změnou. 

Vladislav Zejda PRO MUDr. Renata Procházková PRO 

Ivo Peřina PRO Ing. Petr Němec PRO 

Ing. Miluše Macková PRO Ing. Miloš Kotek NEPŘÍTOMEN 

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

Mgr. Ladislav Ambrož PRO Zdeněk Kříž PRO 

RNDr. Igor Poledňák ZDRŽEL SE PaedDr. David Holman PRO 

Ing. Oldřich Štarha PRO Jiří Filip Koláček, MBA PRO 

Mgr. Ing. Drago Sukalovský PRO   

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

4. Manž. Kučerovští – darování pozemků v lokalitě „Díly za sv. Janem“ 
Číslo usnesení: 1138/2014 
Zastupitelstvo města schvaluje bezúplatné nabytí pozemků parc. č. 2642/919 a parc. č. 4487/38 
vše v k. ú. Kuřim do vlastnictví města od manželů Zdeňka Kučerovského, bytem Brno, a Jany 
Kučerovské, bytem Brno. 

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

Ing. Oldřich Štarha PRO PaedDr. David Holman PRO 

RNDr. Igor Poledňák PRO Zdeněk Kříž PRO 

Mgr. Ladislav Ambrož PRO Jiří Brabec PRO 

Ing. Rostislav Hanák PRO Jan Herman PRO 

Mgr. Michaela Kalinová NEPŘÍTOMNA Ing. Miloš Kotek NEPŘÍTOMEN 

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 
 

5. Ing. Pavel Adamec - nákup garáží, vzdání se předkupního práva 
Návrh usnesení: schvaluje nabytí prefabrikovaných garáží č. e. 1275 a č. e. 1276 umístěných na 
pozemcích p. č. 4328 a p. č. 4329 vše k. ú. Kuřim od Ing. Pavla Adamce, bytem Brno za kupní cenu 
ve výši 120.000 Kč a ukládá starostovi města Kuřim vypracovat návrh kupní smlouvy a tuto smlouvu 

jménem města uzavřít. 

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

Ing. Oldřich Štarha PROTI PaedDr. David Holman PROTI 

RNDr. Igor Poledňák PROTI Zdeněk Kříž ZDRŽEL SE 

Mgr. Ladislav Ambrož ZDRŽEL SE Jiří Brabec PROTI 

Ing. Rostislav Hanák PROTI Jan Herman PROTI 

Mgr. Michaela Kalinová NEPŘÍTOMNA Ing. Miloš Kotek NEPŘÍTOMEN 

Ing. Miluše Macková PROTI Ing. Petr Němec ZDRŽEL SE 

Ivo Peřina PROTI MUDr. Renata Procházková PROTI 

Vladislav Zejda ZDRŽEL SE   

BOD JEDNÁNÍ NEBYL SCHÁLEN 

Počet přítomných: 15 

PRO: 0, PROTI: 10, ZDRŽELO SE: 5, NEHLASOVALO: 0 
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5/1. Ing. Pavel Adamec – nabídka k odkupu garáží x vzdání se předkupního 
práva 
Návrh usnesení: schvaluje vzdání se předkupního práva ke stavbě č. e. 1275 umístěné na pozemku 

p. č. 4328 a ke stavbě č. e. 1276 umístěné na pozemku p. č. 4329 vše k. ú. Kuřim. 

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

Ing. Oldřich Štarha PROTI PaedDr. David Holman ZDRŽEL SE 

RNDr. Igor Poledňák PROTI Zdeněk Kříž PROTI 

Mgr. Ladislav Ambrož PROTI Jiří Brabec PROTI 

Ing. Rostislav Hanák PROTI Jan Herman PROTI 

Mgr. Michaela Kalinová NEPŘÍTOMNA Ing. Miloš Kotek NEPŘÍTOMEN 

Ing. Miluše Macková PROTI Ing. Petr Němec PROTI 

Ivo Peřina PROTI MUDr. Renata Procházková PROTI 

Vladislav Zejda ZDRŽEL SE   

BOD JEDNÁNÍ NEBYL SCHÁLEN 
Počet přítomných: 15 
PRO: 0, PROTI: 12, ZDRŽELO SE: 3, NEHLASOVALO: 0 
 

6. Tesco Franchise Stores ČR a.s. – výmaz předkupního práva 
Číslo usnesení: 1139/2014 
Zastupitelstvo města schvaluje zrušení předkupního práva věcného ve prospěch města Kuřimi u 
části pozemku p. č. 2208/3 k. ú. Kuřim nově označeného dle GP č. 3120-1603/2014 jako pozemek 
parc. č. 2208/4 k. ú. Kuřim. 

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

Ing. Oldřich Štarha PRO PaedDr. David Holman PRO 

RNDr. Igor Poledňák PRO Zdeněk Kříž PRO 

Mgr. Ladislav Ambrož PRO Jiří Brabec PRO 

Ing. Rostislav Hanák PRO 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: 16 

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

 

7. Centrum technických služeb Kuřim s.r.o. - změna zakladatelské listiny 
Číslo usnesení: 1140/2014 
Zastupitelstvo města schvaluje změnu zakladatelské listiny společnosti Centrum technických služeb 
Kuřim s.r.o., se sídlem Jungmannova 968/75, Kuřim, IČ 26307189 ve znění dle přílohy. 

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

8. Pozměňující návrh - Wellness Kuřim s.r.o. - změna zakladatelské listiny 
Frekvenci scházení dozorčí rady společnosti Wellness Kuřim s.r.o. minimálně jedenkrát za 3 

měsíce. 

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

Ing. Oldřich Štarha PRO PaedDr. David Holman PRO 

RNDr. Igor Poledňák PRO Zdeněk Kříž PRO 

Mgr. Ladislav Ambrož PRO Jiří Brabec PRO 

Ing. Rostislav Hanák PRO Jan Herman PRO 

Mgr. Michaela Kalinová 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 JE BEZ USNESENÍ 
Počet přítomných: 16 
PRO: 16, PROTI: 0, ZDRŽELO SE: 0, NEHLASOVALO: 0 
 

8. Pozměňující návrh - Wellness Kuřim s.r.o. - změna zakladatelské listiny 
Délka funkčního období dozorčí rady společnosti Wellness Kuřim, s.r.o. v délce 4 roky. 

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

Ing. Oldřich Štarha PRO PaedDr. David Holman ZDRŽEL SE 

RNDr. Igor Poledňák PRO Zdeněk Kříž PRO 

Mgr. Ladislav Ambrož PRO Jiří Brabec PRO 

Ing. Rostislav Hanák PRO 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 JE BEZ USNESENÍ 
Počet přítomných: 16 
PRO: 14, PROTI: 0, ZDRŽELO SE: 2, NEHLASOVALO: 0 
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8. Wellness Kuřim s.r.o. - změna zakladatelské listiny 
Číslo usnesení: 1141/2014 
Zastupitelstvo města schvaluje změnu zakladatelské listiny společnosti Wellness Kuřim s.r.o., se 

sídlem Blanenská 1082, Kuřim, IČ 29213380 ve znění dle přílohy se změnou. 

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

Ing. Oldřich Štarha PRO PaedDr. David Holman PRO 

RNDr. Igor Poledňák PRO Zdeněk Kříž PRO 

Mgr. Ladislav Ambrož PRO Jiří Brabec PRO 

Ing. Rostislav Hanák PRO 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: 16 
PRO: 16, PROTI: 0, ZDRŽELO SE: 0, NEHLASOVALO: 0 
 

15. Ukončení rozpravy k bodu 10 
Číslo usnesení:  
Zastupitelstvo města schvaluje ukončení rozpravy k bodu 10 - Společenské a kulturní centrum 
Kuřim. 

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

Ing. Oldřich Štarha PRO PaedDr. David Holman PROTI 

RNDr. Igor Poledňák PRO Zdeněk Kříž ZDRŽEL SE 

Mgr. Ladislav Ambrož PRO Jiří Brabec PRO 

Ing. Rostislav Hanák PRO Jan Herman PRO 

Mgr. Michaela Kalinová NEPŘÍTOMNA Ing. Miloš Kotek PROTI 

Ing. Miluše Macková PRO Ing. Petr Němec PRO 

Ivo Peřina PRO MUDr. Renata Procházková PRO 

Vladislav Zejda PROTI   

BOD JEDNÁNÍ JE BEZ USNESENÍ 
Počet přítomných: 16 
PRO: 12, PROTI: 3, ZDRŽELO SE: 1, NEHLASOVALO: 0 
 

10. Společenské a kulturní centrum v Kuřimi 
Číslo usnesení: 1142/2014 
Zastupitelstvo města schvaluje realizaci 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: 
- na inženýrskou činnost 1 437 835,- Kč bez DPH 
- na rekonstrukci objektu 74 859 982,- Kč bez DPH 
- na dodávku a montáž interiéru 3 971 263,- 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 PRO 
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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 PRO Jan Herman PRO 

Mgr. Michaela Kalinová NEPŘÍTOMNA Ing. Miloš Kotek PROTI 

Ing. Miluše Macková ZDRŽELA SE Ing. Petr Němec NEHLASOVAL 

Ivo Peřina PROTI MUDr. Renata Procházková PRO 

Vladislav Zejda PROTI   

BOD JEDNÁNÍ BYL SCHÁLEN 
Počet přítomných: 16 
PRO: 10, PROTI: 4, ZDRŽELO SE: 1, NEHLASOVALO: 1 
 

11. Výsledky hospodaření k 30. 6. 2014 
Číslo usnesení: 1143/2014 
Zastupitelstvo města bere na vědomí výsledky hospodaření města k 30. 6. 2014, s přebytkem 

hospodaření ve výši 24.607.216,65 Kč. 

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

Ing. Oldřich Štarha PRO PaedDr. David Holman NEHLASOVAL 

RNDr. Igor Poledňák PRO Zdeněk Kříž PRO 

Mgr. Ladislav Ambrož PRO Jiří Brabec PRO 

Ing. Rostislav Hanák PRO Jan Herman PRO 

Mgr. Michaela Kalinová NEPŘÍTOMNA Ing. Miloš Kotek PRO 

Ing. Miluše Macková PRO Ing. Petr Němec PRO 

Ivo Peřina NEHLASOVAL MUDr. Renata Procházková PRO 

Vladislav Zejda PRO   

BOD JEDNÁNÍ BYL SCHÁLEN 
Počet přítomných: 16 
PRO: 14, PROTI: 0, ZDRŽELO SE: 0, NEHLASOVALO: 2 
 

12. Zápis z jednání Výboru pro kulturu a spolkový život ZM Kuřimi 
Číslo usnesení: 1144/2014 
Zastupitelstvo města schvaluje uzavření dodatku č. 1 ke smlouvě PFP K1/2014 s Českým svazem 
chovatelů Základní organizace Kuřim, se sídlem ul. Otevřená, 664 34 Kuřim, IČ 49461699, kterým se 
mění účel užití dotace. 

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

Ing. Oldřich Štarha PRO PaedDr. David Holman PRO 

RNDr. Igor Poledňák PRO Zdeněk Kříž PRO 

Mgr. Ladislav Ambrož PRO Jiří Brabec PRO 

Ing. Rostislav Hanák PRO Jan Herman PRO 

Mgr. Michaela Kalinová NEPŘÍTOMNA Ing. Miloš Kotek PRO 

Ing. Miluše Macková PRO Ing. Petr Němec PRO 

Ivo Peřina PRO MUDr. Renata Procházková PRO 

Vladislav Zejda ZDRŽEL SE   
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BOD JEDNÁNÍ BYL SCHÁLEN 
Počet přítomných: 16 
PRO: 15, PROTI: 0, ZDRŽELO SE: 1, NEHLASOVALO: 0 
 

13. Vyhlášení výzvy na poskytnutí dotací z „Programu finanční podpory 
sportovní činnosti ve městě Kuřim“ pro rok 2015 
Číslo usnesení: 1145/2014 
Zastupitelstvo města 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 PRO 

Ing. Oldřich Štarha PRO PaedDr. David Holman PRO 

RNDr. Igor Poledňák PRO Zdeněk Kříž PRO 

Mgr. Ladislav Ambrož PRO Jiří Brabec PRO 

Ing. Rostislav Hanák PRO Jan Herman PRO 

Mgr. Michaela Kalinová 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: 16 
PRO: 16, PROTI: 0, ZDRŽELO SE: 0, NEHLASOVALO: 0 
 

13/1. Vyhlášení výzvy na poskytnutí dotací z „Programu finanční podpory 
sportovní činnosti ve městě Kuřim“ pro rok 2015 
Číslo usnesení: 1146/2014 
Zastupitelstvo města schvaluje limit pro celkovou výši dotací z Programu finanční podpory sportovní 

činnosti ve městě Kuřimi pro rok 2015 ve výši 1.800.000 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 PRO 

Ing. Rostislav Hanák PRO 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: 16 
PRO: 16, PROTI: 0, ZDRŽELO SE: 0, NEHLASOVALO: 0 
 

14. Rozpočtové opatření č. 9 
Číslo usnesení: 1147/2014 
Zastupitelstvo města schvaluje rozpočtové opatření č. 9 k rozpočtu města na rok 2014, dle přílohy. 
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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 PRO 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: 16 
PRO: 16, PROTI: 0, ZDRŽELO SE: 0, NEHLASOVALO: 0 


