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Z á p i s 
 

ze zasedání Zastupitelstva města Kuřimi č. 8/2014 konaného dne 30.09.2014 
 
Přítomni: 
Mgr. Ing. Drago Sukalovský – starosta 
Mgr. Ladislav Ambrož, Jiří Brabec, Ing. Rostislav Hanák, Jan Herman, PaedDr. David Holman, 
Mgr. Michaela Kalinová, Jiří Filip Koláček, MBA, Ing. Miloš Kotek, Zdeněk Kříž, Ing. Miluše 
Macková, Ing. Petr Němec, Ivo Peřina, RNDr. Igor Poledňák, MUDr. Renata Procházková, Ing. 
Oldřich Štarha, Vladislav Zejda – členové zastupitelstva města. 
 
 
Mgr. Alena Zimmermannová – tajemnice úřadu. 
 
 
Starosta zahájil zasedání ZM v 17,06 hodin, úvodem bylo přítomno 15 členů ZM, tedy nadpoloviční 
většina. ZM je usnášeníschopné. 
Později se dostavil Ing. Miloš Kotek a RNDr. Igor Poledňák. 
 
 
Zápis z minulého zasedání byl ověřen bez připomínek. 
 
 
Diskuse: 
P. Němec – podává námět na odvysílání záznamu z dnešního zasedání zastupitelstva až po ukončení 
komunálních voleb. 
J. Brabec – tuto myšlenku již zmiňoval a bylo to spíše z důvodu, aby nedošlo k obviňování, že se 
odvysílání tohoto záznamu zdržuje úmyslně. Proto by zastupitelstvo mohlo rozhodnout před 
zahájením programu, že se záznam z tohoto zasedání nebude vysílat před volbami. Dle smlouvy je 
lhůta pro zveřejnění 5 dnů, což by vycházelo na 6. 10. 2014. 
 
 
Na jednání se v 17,08 hod. dostavil M. Kotek. 
 
 
P. Němec – pan Brabec popisoval, co se může stát. Proto navrhuje hlasovat o návrhu usnesení: 
Návrh usnesení: ZM schvaluje vysílání záznamu ze zasedání ZM ze dne 30. 9. 2014 nejdříve dne 

12. 10. 2014. 
D. Holman – neměňme pravidla, podmínky smlouvy jsou dané. Nechme to tak, jak to je. 
D. Sukalovský – nejdříve musíme schválit návrhovou komisi, schválit ověřovatele a program potom 
budeme hlasovat o dalších návrzích. 
 
 
 
Program: 
 

1 Volba návrhové komise 

2 Volba ověřovatelů zápisu 

3 Schválení programu jednání 

4 Plnění usnesení Zastupitelstva města Kuřimi ke dni 22. 9. 2014 

5 Schválení částek spolufinancování služeb sociální prevence pro rok 2015 

6 Nízkoprahové zařízení pro děti a mládež 

7 Ing. Pavel Adamec – 2. nabídka k odkupu garáží x vzdání se předkupního práva 



 
 

 

2 

 

7/1 Ing. Pavel Adamec – 2. nabídka k odkupu garáží x vzdání se předkupního práva 

8 Jaroslava Souralová, Simona Slabyhoudková – směna pozemků 

9 Nabídka na odkup pozemku pod účelovou komunikací do majetku města - Knoflíčková 

10 Nabídka na odkup pozemku pod účelovou komunikací do majetku města – Pitourová, 
Kašpárková 

11 Nabídka na směnu pozemků pod komunikací – Dvořáček 

12 Jihomoravský kraj – převod pozemků na ul. Jungmannova – služba škole  

13 Schválení realizace investiční akce - MŠ Zborovská 

14 OZV o školských obvodech 

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

15/1 Zápis z jednání Výboru pro kulturu a spolkový život ZM Kuřimi 

15/2 Žádost o poskytnutí dotace z PFP 2014 

16 Zápis z jednání Výboru sportovního Zastupitelstva města Kuřimi 

17 Manželé Juranovi – prominutí poplatku z prodlení 

18 Manželé Chorváthovi – žádost o koupi bytu - záměr 

19 Schválení realizace investiční akce-ZŠ Kuřim Jungmannova vybudování nových 
výukových kapacit - přestavba 

20 Rozpočtové opatření č. 11 

21 Režim provozu kulturního domu po rekonstrukci 

22 Dešťová kanalizace a retenční nádrž - nabytí majetku 

23 Schválení smlouvy o dotaci - Oprava T148 

24 
 
24/1 
 
25 

Určení místostarosty k zastupování starosty 
 
Určení místostarosty k zastupování starosty 
 
Různé 

 
 
 

1. Volba návrhové komise 
(Předkladatel: Mgr. Ing. Drago Sukalovský, zpracovatel: Petra Glosová) 
 
Přijaté usnesení: 1148/2014 - ZM schvaluje jako členy návrhové komise Ing. Petra Němce 

a Ing. Miloše Kotka. 
Hlasováno 
Pro: 15  Zdržel se: 1  Nehlasoval: 1. 
 
 
 

2. Volba ověřovatelů zápisu 
(Předkladatel: Mgr. Ing. Drago Sukalovský, zpracovatel: Petra Glosová) 
 
Přijaté usnesení: 1149/2014 - ZM schvaluje jako ověřovatele zápisu z jednání ZM Ing. Miluši 

Mackovou a Zdeňka Kříže. 
Hlasováno 
Pro: 16   Nehlasoval: 1. 
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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 22. 9. 2014 

5  Schválení částek spolufinancování služeb sociální prevence pro rok 2015 

6 Nízkoprahové zařízení pro děti a mládež 

7 Ing. Pavel Adamec – 2. nabídka k odkupu garáží x vzdání se předkupního práva 

7/1 Ing. Pavel Adamec – 2. nabídka k odkupu garáží x vzdání se předkupního práva 

8 Jaroslava Souralová, Simona Slabyhoudková – směna pozemků 

9 Nabídka na odkup pozemku pod účelovou komunikací do majetku města - Knoflíčková 

10 Nabídka na odkup pozemku pod účelovou komunikací do majetku města – Pitourová, 
Kašpárková 

11 Nabídka na směnu pozemků pod komunikací – Dvořáček 

12 Jihomoravský kraj – převod pozemků na ul. Jungmannova – služba škole  

13 Schválení realizace investiční akce - MŠ Zborovská 

14 OZV o školských obvodech 

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

15/1 Zápis z jednání Výboru pro kulturu a spolkový život ZM Kuřimi 

15/2 Žádost o poskytnutí dotace z PFP 2014 

16 Zápis z jednání Výboru sportovního Zastupitelstva města Kuřimi 

17 Manželé Juranovi – prominutí poplatku z prodlení 

18 Manželé Chorváthovi – žádost o koupi bytu - záměr 

19 Schválení realizace investiční akce-ZŠ Kuřim Jungmannova vybudování nových 
výukových kapacit - přestavba 

20 Rozpočtové opatření č. 11 

21 Režim provozu kulturního domu po rekonstrukci 

22 Dešťová kanalizace a retenční nádrž - nabytí majetku 

23 
 
24 
 
24/1 
 
25 

Schválení smlouvy o dotaci - Oprava T148 
 
Určení místostarosty k zastupování starosty 
 
Určení místostarosty k zastupování starosty 
 
Různé 
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Diskuse: 
J. Brabec – hlavní důvod je ten, aby se na dnešním zasedání nerozjela předvolební kampaň a jednání 
se neprotahovalo o obsáhlé řeči. Pokud nemůžeme být 100% jisti, jestli se stihne vysílání sestříhat, 
a protože nemůže porušit licenční ujednání, bude lepší pojistit se předem. 
R. Hanák – nikdy nikoho taková myšlenka nenapadla a to je členem zastupitelstva už čtvrté volební 
období. 
I. Peřina – vysílání by mělo pokračovat v podmínkách smlouvy. 
D. Holman – někdo chce, aby nebylo vysíláno před volbami proto, aby nezaznělo něco, co by ho ve 
volbách mohlo poškodit, nebo mu naopak pomohlo. Ve smlouvě jsou dané podmínky a vysílání by 
mělo být nezávislé. 
P. Němec – podává svůj návrh na hlasování ve znění: 
Návrh usnesení: ZM schvaluje vysílání záznamu z jednání ZM dne 30. 9. 2014 nejdříve 12. 10. 

2014. 
 
D. Sukalovský – navrhuje hlasovat o usnesení: 
Návrh usnesení: ZM schvaluje doplnění programu jednání o bod 25 a zařazení za bod 3 - změnu 

termínu vysílání jednání ZM. 
Hlasováno 
Pro: 8  Proti: 6  Zdrželi se: 2  Nehlasoval: 1. 
Nebylo schváleno. 
 
 
Na jednání se dostavil I. Poledňák. 
 
 
Přijaté usnesení: 1150/2014 - ZM schvaluje program jednání se změnami. 
Hlasováno 
Pro: 17. 
 
 
 

4. Plnění usnesení Zastupitelstva města Kuřimi ke dni 22. 9. 2014 
(Předkladatel: Mgr. Ing. Drago Sukalovský, zpracovatel: Petra Glosová) 
 
Zůstávají nesplněna usnesení závisející na spolupráci s druhou stranou vůči městu Kuřim, především 
v oblasti investiční a majetkové. 
 
Přílohy: A - plnění usnesení ZM 
 
Přijaté usnesení: 1151/2014 - ZM bere na vědomí stav plnění usnesení ZM ke dni 22. 9. 2014. 
Hlasováno 
Pro: 17. 
 
 
 
 

5. Schválení částek spolufinancování služeb sociální prevence pro 
rok 2015 
(Předkladatel: Jiří Filip Koláček, MBA, zpracovatel: Renáta Malásková, DiS.) 
 
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 kromě dvou nadregionálních služeb sociální prevence dále obecně 
prospěšná společnost SPONDEA, IČ 25346342, se sídlem Sýpky 25, 613 00 Brno, poskytující 
sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi. Obecně prospěšná společnost se dne 1. září 2014 
obrátila na MěÚ Kuřim se žádostí o spolufinancování této služby. 
Optimalizované náklady této služby pro rok 2013, vypočítané podle shora uvedené Metodiky, 
navýšené o inflaci, činí při celkové kapacitě služby 790 klientů 2.122.409,- Kč. Optimalizovaný náklad 
na 1 klienta činí 2.687,- Kč (2.122.409/790 = 2.687,- 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 537,- Kč (2.687/5 = 537,- Kč). V současné době tuto službu 
využívá 31 klientů z ORP Kuřim. Příspěvek na 31 klientů tedy činí 16.647,- Kč (537 * 31 = 16.647,- 
Kč). 
Dne 10. září 2014 doporučila Rada města Kuřimi Zastupitelstvu města Kuřimi schválit pro rok 2015 
spolufinancování služby prevence sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi SPONDEA, o.p.s., 
IČ 25346342, se sídlem Sýpky 25, 613 00 Brno za uživatele z ORP Kuřim ve výši 20 % z celkových 
optimalizovaných nákladů na klienta (což v současnosti činí 2.687,- Kč, částka na 31 klientů činí 
16.647,- Kč). 
 
Přílohy: A - metodika pro hodnocení registrovaných sociálních služeb v JMK 

B - SPONDEA-žádost 
 
Diskuse: 
P. Němec – nesouhlasí s formulací usnesení. Žádá vyjmout závorku. 
D. Sukalovský – jedná se o současný stav a ten se může změnit. Pokud se zavážeme k přesné 
částce, potom se může stát, že ji budeme muset měnit. 
J. F. Koláček – kraj stanoví formulaci a my ji musíme dodržet. 
P. Němec – podává pozměňovací návrh: 
Návrh usnesení: ZM schvaluje pro rok 2015 spolufinancování služby prevence sociálně aktivizační 

služby pro rodiny s dětmi SPONDEA, o.p.s., IČ 25346342, se sídlem Sýpky 25, 
613 00 Brno za uživatele z ORP Kuřim ve výši 20 % z celkových optimalizovaných 
nákladů na klienta, celkem 16.647 Kč na 31 klientů. 

 
J. Herman – ptá se - pokud se změní počet klientů, potom se změní i částka na 1 klienta? 
T. Sojková – toto je částka pro rok 2015, protože dochází ke skončení spolufinancování. A závorka 
vysvětluje výpočet, který je složitý. 
M. Kotek – co by dělo, kdybychom schválili celkovou částku, musela by se potom přeschvalovat? 
R. Hanák – musí tam obsah závorky být? 
M. Kotek – spíše doporučuje, aby tam závorka zůstala. 
P. Němec – vše by mělo být popsáno a zdůvodněno ve zprávě k materiálu. 
A. Varmužka – vše se váže k dvaceti procentům. A obsah v závorce se váže k letošnímu roku. Potom 
by to neodpovídalo příštímu roku. 
J. Brabec – navrhuje do usnesení uvést místo závorky „nejvýše však 20.000 Kč“. 
P. Němec – stahuje svůj návrh a souhlasí s návrhem p. Brabce. 
 
Přijaté usnesení: 1152/2014 - ZM schvaluje pro rok 2015 spolufinancování služby prevence 

sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi SPONDEA, o.p.s., IČ 25346342, se 
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sídlem Sýpky 25, 613 00 Brno za uživatele z ORP Kuřim ve výši 20 % z celkových 
optimalizovaných nákladů na klienta, nejvýše však 20.000,- Kč. 

Hlasováno 
Pro: 17. 
 
Návrh usnesení: ZM schvaluje pro rok 2015 spolufinancování služby prevence sociálně aktivizační 

služby pro rodiny s dětmi SPONDEA, o.p.s., IČ 25346342, se sídlem Sýpky 25, 
613 00 Brno za uživatele z ORP Kuřim ve výši 20 % z celkových optimalizovaných 
nákladů na klienta (což v současnosti činí 2.687 Kč, částka na 31 klientů činí 
16.647 Kč). 

O tomto návrhu nebylo hlasováno. 
 
 
 

6. Nízkoprahové zařízení pro děti a mládež 
(Předkladatel: Jiří Filip Koláček, MBA, zpracovatel: Renáta Malásková, DiS.) 
 
NZDM je podle zákona o soc. službách č. 108/2006 Sb. službou sociální prevence. Služba je 
zaměřena na ovlivňování volného času neorganizované mládeže pozitivním směrem a včasného 
zachycení jejích problémů (záškoláctví, šikana, násilí apod.). 
Zřízení této soc. služby v našem správním obvodu vyhodnotila Koordinační skupina pro komunitní 
plánování sociálních služeb v úzké spolupráci s orgánem OSPOD jako velmi potřebné a žádoucí. Tato 
soc. služba bude jako nová priorita zařazena do nového komunitního plánu sociálních služeb na 
období 2015 - 2017. 
 
Poskytovatel: Diecézní charita Brno, Oblastní charita Tišnov, se sídlem ul. Ráboňova 116, 

Tišnov 
Cílová skupina: děti a mládež ve věku od 11 do 18 let ohrožené společensky nežádoucími 
jevy 
Územní působnost služby: území ORP Kuřim 
Období realizace: rok 2015 
Cíl služby: zlepšení kvality života uživatelů, ovlivňování volného času neorganizované 

mládeže pozitivním směrem 
Provoz:  2x týdně celkem 12 hodin 
 
Pro účely zřízení nízkoprahového zařízení pro děti a mládež zvažuje Koordinační skupina pro 
komunitní plánování sociálních služeb Kuřim možnost využití následujících nemovitostí: 
 
1) Kotelna na ul. Popkova, Kuřim 
2) Kotelna na ul. Zahradní 1262, Kuřim 
3) Kulturní dům v Kuřimi 
4) Rodinný dům v Kuřimi, Luční 740/35 
 
Žádáme Zastupitelstvo města Kuřimi o názor a zaujetí stanoviska k předloženému návrhu. Přikládáme 
finanční rozvahu financování této služby, kterou poskytla Charita Tišnov a vyjádření odborů 
majetkoprávního a investičního k výše uvedeným nemovitostem. 
 
Přílohy: A - fin. rozvaha 

B - vyjádření OMP 
C - vyjádření OI 

 
Diskuse: 
P. Němec – co je nízkoprahové zařízení a existuje středněprahové a vysokoprahové? 
D. Sukalovský – záleží na to, jak vysoko si práh nastavíme. Jedná se zařízení pro děti a mládež, kde 
se organizuje jejich volný čas pozitivním směrem. Nízký práh překročí každý. 
P. Němec – kolik dětí máme vytipováno pro tento druh zařízení? 
D. Sukalovský – jsou to děti od puberty do cca 18 let. 
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T. Sojková – naše představa je, že by bylo pro děti již od 10-11 let. Provozováno by bylo 2 x týdně, od 
13-19 hod. Provoz budou zajišťovat sociální pracovníci, budou spolupracovat se školami. Roční počet 
klientů bude kolem stovky, denní kapacita bude mezi 15-25 dětmi. Může se jednat i o psychologickou 
práci s dětmi a bude navázáno na sociálněprávní. Dále se bude jednat i o práci v terénu a pracovat 
s nimi na ulicích. 
P. Němec – ptá se, jak se děti do takového zařízení dostanou, asi nebudou mít zájem. 
T. Sojková – musíme pomoci klienty najít, ale má je vytipované. Pokud to nebude fungovat ve městě, 
potom určitě nebudou děti nikam dojíždět. Chtějí na ně působit v místě, kde navštěvují školu. 
P. Němec – kdo financuje charitu v Tišnově? Bude zde potřeba podíl města? 
T. Sojková – provozní náklady na 2 dny v týdnu se mohou pohybovat kolem 160 tisíc Kč. Existují 
dotační programy, sponzorské dary apod. 
P. Němec – ptá se, kdy budou peníze potřebovat? 
T. Sojková – žádali by v horizontu nebližších dní, možná by svůj požadavek předložili do nového 
zastupitelstva. Nyní ale potřebují objekt, kde by se tato služba mohla poskytovat. Chtějí znát vůli 
zastupitelů. 
J. Brabec – byl se v nízkoprahovém centru podívat. Může tam každé dítě, ale musí dodržovat jistá 
pravidla. Jedná se o první krůček k ovládání jejich volného času. Je to možnost, která funguje 
a navazuje na práci lidí, kteří poskytují pomoc přímo v terénu. Objekt by neměl být přímo ve středu 
města, ale neměl by být úplně stranou. 
D. Holman – je nutné zajistit nízkoprahovost – jedním z prahů, který je kladen do cesty, je otevírací 
doba. Myslí si, že by bylo lepší, kdyby bylo otevřeno častěji. Náklady bylo by dobré spočítat a to 
včetně všech nákladů (elektřina apod.) 
T. Sojková – je spočítáno charitou Tišnov, která takové zařízení provozuje. 
D. Holman – jeví se mu nejhodnější prostor kotelny na ul. Zahradní. 
I. Peřina – kotelna na ul. Zahradní se kupovala pro potřeby Centra sociálních služeb Kuřim (dále jen 
CSSK). 
T. Sojková – záměrem CSSK bylo zřídit zde odlehčovací službu, ale náklady, aby prostory splňovaly 
všechny normy pro tuto službu, budou velmi vysoké. Ve vnitřních prostorách CSSK by se daly tato 
prostory zřídit lépe. 
I. Peřina – rodinný dům v ul. Luční je v majetku města? 
D. Sukalovský – ano, a je nyní prázdný. 
I. Peřina – máme nějaký výhled na finanční náročnost rekonstrukce? 
J. F. Koláček – myslí si, že rekonstrukce rodinného domu v ul. Luční bude stát aspoň 2 mil. Kč. 
Úpravy v kotelně na ul. Zahradní aspoň 3 mil. Kč. 
D. Sukalovský – náklady na rekonstrukce neznáme. Spíše bychom se měli bavit, kde nízkoprah 
umístíme. Všude, kde byl, je centrum umístěno blízko centra města. Proto by nejvíce vyhovovala 
kotelna na ul. Zahradní. 
I. Poledňák – nyní by se mělo spíše souhlasit s tím, že takovou službu chceme poskytovat a místo se 
může měnit, pokud zjistíme, že je některý z objektů vhodnější. Ptá se, kolik bude službu zajišťovat 
pracovníků? 
T. Sojková – asi 1-3 pracovníci. Podle počtu otevřených dnů a hodin. Také podle toho o jak velkou 
skupinu dětí se bude jednat. 
I. Poledňák – nyní by se spíše mělo rozhodovat, jestli službu chceme nebo nechceme. 
M. Kotek – ptá se, zda se jednalo s charitou, jaké prostory by se líbili jí? 
T. Sojková – ano, jednalo se s nimi. 
M. Kotek – budovaná „kotelna“ na Popkova je určena pro potřeby kulturního domu, kotelna na ul. 
Zahradní by měla sloužit CSSK, kulturní dům nyní rekonstruujeme a rekonstrukce rodinného domu 
v ul. Luční je drahá. 
D. Sukalovský – v prvním kole by se zabýval rekonstrukcí kotelny na ul. Zahradní. Bylo by zde možné 
umístit ordinaci lékaře a v CSSK by se uvolnily prostory pro odlehčovací službu. 
P. Němec – pochopil to tak, že ředitelka CSSK má zájem o prostory kotelny. Mohly by se využít 
prostory na ul. Farského, které využívají Kuřimata. Ta využívají prostor pouze dopoledne. Kuřimata se 
po rekonstrukci přesunou na kulturní dům. Také se uvolnil byt na ZŠ Komenského, byt je prostorný a 
možná by se dal využít. 
D. Sukalovský – prostor školy není nejvhodnější. 
J. Brabec – také si myslí, že prostor na ul. Farského by byl vhodný, ale pokud by ho nevyužívaly 
Kuřimata. Jedná se o úplně odlišný charakter činnosti. Pokud budou Kuřimata mít svůj prostor na 
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kulturním domě, potom by se o tom dalo uvažovat, ale pronájem v tomto místě hradí město z dotace. 
Finanční nároky na úpravy ostatních objektů neznáme, možná by nebyly tak vysoké, jak zde bylo 
řečeno. 
M. Kotek – obává se, že do úpravy kotelny na ul. Zahradní budeme investovat nemalé peníze, cca 
5 mil. Kč na přestavbu a potom, pokud by prostory potřebovalo CSSK, tak je budeme zase předělávat. 
Ptá se, jak to vypadá s kotelnou na ul. Na Královkách? 
D. Sukalovský – zatím funguje jako sklad pro potřeby MěÚ. 
D. Holman – objekt kotelny na ul. Zahradní pro účely podobného zařízení může sloužit, pokud bude 
vyhovovat hygienických předpisům. Pokud bude akutní potřeba tyto prostory využít pro CCSK potom 
se dá velmi levně vymístit jinam. Volný byt na ZŠ Komenského se uvažuje použít pro potřeby družiny, 
popřípadě mateřské školy. 
V. Zejda – dnes bychom měli opravdu jen vyjádřit vůli, jestli takové zařízení ve městě chceme. Další 
zastupitelé nad tímto mohou pokračovat. 
D. Sukalovský – ptá se vedoucí odboru sociálních věcí a prevence T. Sojkové, zda existuje nebezpečí 
prodlení? 
T. Sojková – odložení je možné. 
J. F. Koláček – pokud není vůle, může usnesení stáhnout z projednání. 
P. Němec – spíše navrhuje přeformulovat usnesení: 
Návrh usnesení: ZM souhlasí se zřízením nízkoprahového zařízení pro děti a mládež v Kuřimi. 
 
I. Poledňák – měli bychom přislíbit zajištění prostor. 
T. Sojková – vše má návaznost na komunitní plánování sociálních služeb. Proto potřebuje vědět, jestli 
mohou uvést jako prioritu zřízení nízkoprahového centra. Nyní by bylo dobré dát příslib nějakého 
objektu. 
D. Holman – žádá, aby se odbor investiční zabýval kalkulací nákladů na případné úpravy objektu. 
Navrhuje hlasovat o usnesení ve znění: 
Návrh usnesení: ZM souhlasí s využitím budovy č. p. 1262 na ul. Zahradní pro účely zřízení 

nízkoprahového zařízení pro děti a mládež. 
 
M. Kotek – spíše by podpořil návrh na objekt v ul. Luční. Náklady budou asi nejnižší. Až bychom 
objekt nevyužívali, potom bychom rodinný dům mohli prodat. 
Návrh usnesení: ZM souhlasí s využitím budovy rodinného domu na ul. Luční pro účely zřízení 

nízkoprahového zařízení pro děti a mládež. 
 
J. Brabec – nevíme, kolik budou úpravy stát. Zazněly zde nějaké částky, ale ty nejsou ničím 
podložené. 
P. Kavka – rodinný dům na ul. Luční není v dobrém technickém stavu. 
P. Němec – stahuje svůj návrh usnesení. 
I. Poledňák – ptá se, zda bude objekt charitě pronajat nebo zapůjčen? 
D. Sukalovský – spíše zapůjčen. 
 
D. Sukalovský – navrhuje hlasovat o návrhu usnesení: 
 
Přijaté usnesení: 1153/2014 - ZM souhlasí s využitím budovy č. p. 1262 na ul. Zahradní pro účely 

zřízení nízkoprahového zařízení pro děti a mládež. 
Hlasováno 
Pro: 15  Zdrželi se: 2. 
 
Návrh usnesení: ZM souhlasí s využitím budovy RD na ul. Luční pro účely zřízení nízkoprahového 

zařízení pro děti a mládež. 
O tomto návrhu nebylo hlasováno. 
 
Návrh usnesení: ZM souhlasí s využitím budovy č. p.      na ul.         pro účely zřízení 

nízkoprahového zařízení pro děti a mládež. 
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7. Ing. Pavel Adamec – 2. nabídka k odkupu garáží x vzdání se 
předkupního práva 
(Předkladatel: Mgr. Ing. Drago Sukalovský, zpracovatel: Mgr. Petr Kavka) 
 
Ing. Pavel Adamec, bytem xxxxxxxxxx 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%), tj. celkem za 109.200,- Kč. 
 
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. Dne 3. 9. 2014 bylo doručeno písemné vyhotovení rozsudku, ve kterém bylo prozatím 
nepravomocně rozhodnuto o sporu takto: 
a) byla zamítnuta žaloba pana Adamce na uložení povinnosti městu Kuřim uzavřít s ním kupní či 
nájemní smlouvu ve věci výše popsaných pozemků, 
b) pan Adamec má povinnost odstranit stavby garáží z pozemků města 
c) pan Adamec má městu zaplatit bezdůvodné obohacení za užívání pozemků 
d) pan Adamec má povinnost zaplatit městu náklady na soudní poplatek 
Proti rozsudku podal pan Adamec dne 17. 9. 2014 odvolání. 
 
Dne 4. 9. 2014 projednalo ZM nabídku k odkupu pana Adamce obou garáží za 120.000,- Kč. Tato 
nabídka nebyla akceptována a nebylo odsouhlaseno ani vzdání se předkupního práva. 
 
V reakci na tato rozhodnutí ZM podal pan Adamec dne 9. 9. 2014 novou žádost, kde snížil 
požadovanou kupní cenu obou garáží na 110.000,- Kč.  
 
V případě, že město nebude mít o koupi těchto garáží zájem, projevila o ně zájem společnost Centrum 
technických služeb Kuřim, s.r.o., která má zájem prioritně o pozemky pod těmito garážemi z důvodu 
jejich polohového určení. Nebrání se však ani variantě odkupu garáží s tím, že následně požádá 
město o pronájem předmětných pozemků. 
 
Zastupitelstvu města jsou opětovně 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 110.000,- 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: 
I. Peřina – společnost Centrum technických služeb Kuřim nemá o garáže zájem, nejsou v dobrém 
technickém stavu. Zatím by počkal na pravomocné rozhodnutí soudu. 
D. Holman – také s tím souhlasí. 
P. Kavka – potřebují pokyn, co s tím dál. Mají zastupitelé zájem cenu snížit, nebo není o garáže vůbec 
zájem? 
D. Sukalovský – myslí si, že usnesení jsou jasná. 
p. Adamec – pokud někdo něco nechce, potom mu to nelze nutit. 
 
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 
xxxxxxxxxxxxx Brno za kupní cenu ve výši 110.000 Kč a ukládá starostovi města 
Kuřim vypracovat návrh kupní smlouvy a tuto smlouvu jménem města uzavřít. 

Hlasováno 
Pro: 0  Proti: 16  Zdržel se: 1. 
Nebylo schváleno. 



 
 

 

10 

 

7/1. Ing. Pavel Adamec – 2. nabídka k odkupu garáží x vzdání se 
předkupního práva 
(Předkladatel: Mgr. Ing. Drago Sukalovský, zpracovatel: Mgr. Petr Kavka) 
 
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: 14  Zdrželi se: 3. 
Nebylo schváleno 
 
 
 

8. Jaroslava Souralová, Simona Slabyhoudková – směna pozemků 
(Předkladatel: Mgr. Ing. Drago Sukalovský, zpracovatel (é): Alena Janoušková, Mgr. Petr Kavka) 
 
ZM dne 26. 8. 2014 schválila tento záměr na směnu pozemků: 
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 xxxxxxxxx 

xxxxxxxx Brno a paní Simona Slabyhoudková, trvale bytem xxxxxxxxxxxxxxxx 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. 
 
Záměr byl v souladu se zákonem o obcích zveřejněn na úřední desce v období od 28. 8. 2014 do 12. 
9. 2014 a nebyla k němu vznesena žádná připomínka. 
 
Jde o směnu pozemků, která je realizována v souvislosti se schválenou investiční akcí „Revitalizace 
toku a nivy Lučního potoka, I. etapa“ za rybníkem Srpek. Stavební práce momentálně probíhají. 
 
Souhrn podstatných informací, které obsahovala důvodová zpráva pro ZM dne 26. 8. 2014: 
 
V souvislosti s výše popsanou investiční akcí zbývá majetkově vypořádat pouze pozemky ve spoluvlastnictví paní 
Jaroslavy Souralové, bytem xxxxxxxxxxxxxxx Brno a paní Simony Slabyhoudkové, bytem xxxxxxxxxxxxxxx 
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, došlo po dlouhotrvajících jednáních ke shodě na 
oboustranně akceptovatelném předmětu směny. Spoluvlastnice souhlasí se směnou jejich pozemků za část 
pozemku parc. č. 3198/1 v k. ú. Kuřim, který je ve vlastnictví Města Kuřim. 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 lokalitě „Stará Tišnovka“. Celkovou výměru 

pozemků 1.959 m
2
 (orná půda i vodní plocha) chtějí směnit pouze za jeden souvislý pozemek v poměru výměr 

1:1 a bez cenového vyrovnání. 
 
OMP upozorňuje, že revitalizační opatření se přímo dotknou jen části pozemků parc. č. 2904/123 orná půda a 
2904/124 orná půda o výměře cca 707 m

2
 a dále pozemků parc. č. 2784/36 vodní plocha o výměře 57 m

2
 a parc. 

č. 2784/37 vodní plocha o výměře 57 m
2
. Orná půda byla od ostatních vlastníků vykupována za 35 Kč/m

2
 a vodní 

plocha za 10,- Kč/m
2
. Za tyto pozemky ale žádají ornou půdu, která byla oceněna znaleckým posudkem 

vypracovaným znalcem Ing. Jiřím Taušem, Kuřim ve výši 40,- Kč/m
2
. Rozdíl ve výkupních cenách je 5,- Kč/m

2
 za 

ornou půdu a 30 Kč/m
2
 za vodní plochu. Město bude na této transakci tratit 12.645,- Kč. 

 
Ing. Pavel Mátl zpracovává geometrický plán na rozdělení pozemku parc. č. 3198/1. Nově vzniklá 
parcela má mít podle zadání výměru 1.959 m

2
, tedy stejnou výměru, jakou mají všechny pozemky 

paní Souralové a paní Slabyhoudkové uvažované ke směně. Dojde tak ke směně pozemků bez 
cenového vyrovnání. K oběma nově vzniklým pozemkům bude zabezpečen přístup z obecní cesty. 
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Daňové dopady budou řešeny v souladu se Zákonným opatřením Senátu č. 340/2013, o dani z nabytí 
nemovitých věcí.  
 
Přílohy: A - pozemky paní Souralové a Slabyhoudkové 

B - směnná smlouva - Slabyhoudková, Souralová 
C - geom.plán č. 3190-146_2014 
D - parc. č. 3198_104 

 
Diskuse: 
I. Peřina – v současné době jsou 2 pozemky, které nejsou zasaženy výstavbou. O který pozemek se 
jedná? 
P. Kavka – pozemek parc. č. 2904/98 není stavbou zasažen, druhé dva pozemky ano. 
M. Kotek – pokud budeme směnit za pozemek na Podlesí, potom dle územního plánu budou pozemky 
určeny pro bytovou výstavbu. 
O. Štarha – pozemky na Podlesí jsou v rezervě. 
M. Kotek – ale pozemky se směnou zhodnotí. 
D. Sukalovský – je to spekulace, berme současný stav. 
O. Štarha – rezerva nezakládá nárok na nic. 
I. Peřina – my jsme Ti, kdo žádáme o směnu pozemků. Revitalizace je prospěšná a akce, která zde 
probíhá je ku prospěchu tohoto území. 
M. Kotek – obává se, že rozdíl není pouze 12 tisíc Kč a to pokud se jedná o pozemek pro zemědělské 
účely a směníme ho za pozemek pro výstavbu. 
J. F. Koláček – souhlasí se směnou. 
D. Sukalovský – výměrou jsou pozemky stejné a rozdíl je opravdu pouze 12 tisíc Kč. 
P. Kavka – cena reflektuje dnešní stav. 
 
Přijaté usnesení: 1154/2014 - ZM schvaluje 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
 vše v k. ú. Kuřim (spoluvlastníci paní Jaroslava Souralová, trvale 

bytem xxxxxxxxxxxx Brno a paní Simona Slabyhoudková, trvale bytem xxxxxx 
xxxxxxxxxxxxx Bošovice, každá id. ½) za část pozemku parc. č. 3198/1 nově 
označený GP č. 3190-146/2014 jako pozemek parc. č. 3198/104 o výměře 1.959 
m

2
 vše v k. ú. Kuřim (vlastník město Kuřim), bez cenového vyrovnání, a ukládá 

starostovi města Kuřim jménem města uzavřít směnnou smlouvu. Náklady spojené 
se směnou pozemků (GP + správní poplatek) ponese město Kuřim. 

Hlasováno 
Pro: 13  Zdrželi se: 4. 
 
 
 

9. Nabídka na odkup pozemku pod účelovou komunikací do 
majetku města - Knoflíčková 
(Předkladatel: Mgr. Ing. Drago Sukalovský, zpracovatel: Ing. Vladimíra Fidrmucová) 
 
ZM usn. č. 1050/2014 dne 29. 4. 2014 vyhlásilo výběrové řízení na výkup pozemků pod místními 
komunikacemi. Paní Marcela Knoflíčková nabídla městu ke koupi pozemek parc. č. 4471/28 o výměře 
142 m

2
 v k. ú. Kuřim za cenu 189,- Kč/m

2
 (celkem 26.838 Kč). Kupní cena byla v souladu 

s vyhlášeným výběrovým řízením. 
 
Protože se nejedná o pozemek pod místní komunikací, ale pod účelovou komunikací ZM dne 26. 8. 
2014 nepřijalo předložené usnesení. 
 
Odbor majetkoprávní seznámil paní Knoflíčkovou s výsledkem projednání materiálu v ZM. Jmenovaná 
dne 10. 9. reagovala dopisem, ve kterém objasňuje svoji žádost - vizte příloha A. 
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Pozemek parc .č 4471/28 rozděluje pozemky parc. č. 2904/47 a 2904/121 vše v k. ú. Kuřim, které 
městu prodala za účelem stavby „Revitalizace Lučního potoka a výsadba protierozních pásů v okolí 
rybníka Srpek“ - vizte př. B, C. Až při podpisu smlouvy zjistila, že jí zůstane předmětný pozemek parc. 
č. 4471/28. I z časových důvodů OMP navrhl paní Knoflíčkové, že může tento pozemek nabídnout 
městu v rámci výkupu pozemků pod místními komunikacemi. Paní Knoflíčková se domnívá, že 
prodejem svých pozemků přispěla k úspěšné realizaci projektu města a proto žádá zastupitelstvo, aby 
přehodnotilo své rozhodnutí. 
 
OI doporučuje pozemek odkoupit. 
OMP uvádí, že i pozemky pod cyklostezkami se vykupovaly za ceny pozemků pod místními 
komunikacemi. Na předmětném pozemku je vybudovaná účelová asfaltová komunikace ve 
vycházkové zóně u rybníku Srpek - vizte př. B, C. OMP doporučuje pozemek koupit. 
 
Přílohy: A - žádost 

B - situace 
C - situace 

 
 
Z jednání se vzdálil v 14,35 hod. L. Ambrož. 
 
 
Diskuse: 
P. Němec – doporučuje, aby při projednávání tohoto materiálu bylo přihlédnuto k materiálu č. 10. 
Navrhuje, aby oba pozemky byly prodány za cenu 120 Kč/m2. Tím se odliší pozemky od pozemků pod 
komunikacemi. 
I. Poledňák – spíše by se měl vyhlásit záměr pro výkup pozemků pod místními a obslužnými 
komunikacemi, tzn. nyní usnesení neschválit a dát do dalšího roku limit Kč na výkup pozemků pod 
místními komunikacemi a dále výkup pozemků pod obslužnými komunikacemi. Potom je to rovná 
soutěž. 
D. Holman – spíše se používá termín účelová komunikace. Odbor majetkoprávní by měl celou 
záležitost vyjasnit. 
P. Němec – podporuje návrh I. Poledňáka. Nyní toto nespěchá a bylo by dobré vysvětlit vlastníkům, 
jak se věci mají. Stahuje svůj návrh. 
D. Holman – bylo by dobré vyjasnit program výzvy. 
I. Poledňák – je úděl obce, aby vlastnila komunikace, které neslouží pouze jednomu vlastníku. 
D. Holman – nerozuměli si, spíše nesouhlasí s tím, aby se vykupovali pozemky sloužící pouze 
jednomu vlastníku, který ji využívá. 
P. Kavka – cena zjištěná pro rok 2014 je vyšší než 190 Kč/m2. 
I. Poledňák – je dáno vyhláškou. Obstojíme, pokud vypracujeme rovný systém, jak se mohou občané 
domáhat výkupu pozemků. Vyhláškou vymezíme objem finančních prostředků a záleží na objemu 
poptávky. 
D. Sukalovský – navrhuje hlasovat o předloženém usnesení: 
 
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 xxxxxxxxxxxxxxx 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: 2  Proti: 7  Zdrželo se: 7  Nehlasoval: 1. 
Nebylo schváleno. 
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10. Nabídka na odkup pozemku pod účelovou komunikací do 
majetku města – Pitourová, Kašpárková 
(Předkladatel: Mgr. Ing. Drago Sukalovský, zpracovatel: Ing. Vladimíra Fidrmucová) 
 
ZM usn. č. 1050/2014 dne 29. 4. 2014 vyhlásilo výběrové řízení na výkup pozemků pod místními 
komunikacemi. Paní Ivana Pitourová a Renata Kašpárková nabídly městu ke koupi pozemek parc. č. 
2917/5 o výměře 269 m

2
 v k. ú. Kuřim za cenu 189,- Kč/m

2
 (celkem 50.841,- Kč). Kupní cena byla 

v souladu s vyhlášeným výběrovým řízením. 
 
Protože se nejedná o pozemek pod místní komunikací, ale pod účelovou komunikací ZM dne 26. 8. 
2014 nepřijalo předložené usnesení. Starosta udělil odboru majetkoprávnímu pokyn k jednání 
o snížení kupní ceny. 
 
Odbor majetkoprávní tak učinil a jmenované přistoupily na kupní cenu ve výši 120,- Kč/m

2
 (celkem 

32.280,- Kč/m
2
). 

 
OMP uvádí, že na předmětném pozemku je vybudovaná účelová asfaltová komunikace ve 
vycházkové zóně u rybníku Srpek - vizte př. A, B.  
Jmenované městu prodaly v roce 2012 pozemek parc. č. 2918/80 o vým. 50 m

2
 v k. ú Kuřim za 

účelem rozšíření cyklostezky pro výsadbu lipové aleje. Kupní cena byla tehdy odvozena z ceny 
výkupu pozemků pod místními komunikacemi a činila 175,72 Kč/m

2
. 

OMP doporučuje pozemek odkoupit. 
 
Přílohy: A - situace 

B - ortofotamapa 
 
 
Na jednání se vrátil v 18,45 hod. L. Ambrož. 
 
 
Návrh usnesení: ZM schvaluje úplatné nabytí pozemku parc. č. 2917/5 o výměře 269 m

2
 v k. ú. 

Kuřim z vlastnictví Ivany Pitourové (id. 1/2), bytem xxxxxxxxxxxxxxxxx Znojmo 
a Renaty Kašpárkové, bytem xxxxxxxxxxxxxxx Brno do majetku Města Kuřimi za 
celkovou cenu 32.280 Kč. Náklady spojené s převodem pozemku včetně daně 
z nabytí nemovitých věcí uhradí nabyvatel. 

Hlasováno 
Pro: 3  Proti: 6  Zdrželo se: 8. 
Nebylo schváleno. 
 
 
 

11. Nabídka na směnu pozemků pod komunikací – Dvořáček 
(Předkladatel: Mgr. Ing. Drago Sukalovský, zpracovatel: Ing. Vladimíra Fidrmucová) 
 
ZM usn. č. 1050/2014 dne 29. 4. 2014 vyhlásilo výběrové řízení na výkup pozemků pod místními 
komunikacemi. Na žádost odboru investičního, oslovil odbor majetkoprávní vlastníky pozemků pod 
místní komunikací na ul. U Potoka, tedy i pana Emila Dvořáčka, vlastníka pozemku parc. č. 456/11 
o výměře 135 m

2 
v k. ú. Kuřim - vizte příloha A. 

 
Na tuto nabídku pan Dvořáček reagoval tak, že nabízí městu směnu pozemku parc. č. 456/11 za část 
pozemku parc. č. 4232 o výměře cca 24 m

2
 před domem č. p. 126 na ul. Tyršova vše v k. ú. Kuřim 

s cenovým vyrovnáním dle nabídky města (tj. 189,- Kč/m
2
) - vizte příloha B, C. Cenové vyrovnání za 

111 m
2 
(135 m

2
 - 24 m

2
) by činilo částku ve výši 20.979,- Kč. 
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Odbor investiční a odbor majetkoprávní nesouhlasí se směnou pozemků z důvodu plánované 
rekonstrukce komunikace II/385 a chodníků na ul. Tyršova. Před rodinným domem žadatele bude dle 
projektové dokumentace vybudován nový parkovací pruh. 
 
Přílohy: A - situace 

B - žádost 
C - situace 

Diskuse: 
I. Peřina – ptá se, zda potřebuje město z nějakého důvodu pozemek kupovat? 
D. Sukalovský – nepotřebuje. 
 
Návrh usnesení: ZM schvaluje záměr na směnu pozemku parc. č. 456/11 o výměře 135 m

2
, 

z vlastnictví Emila Dvořáčka bytem xxxxxxxxxxxxxx Kuřim za část pozemku parc. 
č. 4232 o výměře cca 24 m

2
 (vlastník město Kuřim) vše v k. ú. Kuřim s cenovým 

vyrovnáním ze strany města ve výši 20.979 Kč. 
Hlasováno 
Pro: 0  Proti: 13  Zdrželi se: 4. 
Nebylo schváleno. 
 
 
Z jednání se vzdálil v 18,50 hod. D. Holman. 
 
 
 

12. Jihomoravský kraj – převod pozemků na ul. Jungmannova – 
služba škole 
(Předkladatel: Mgr. Ing. Drago Sukalovský, zpracovatel: Ing. Vladimíra Fidrmucová) 
 
V souvislosti s potřebou města Kuřim vybudovat další třídy pro ZŠ Jungmannova projednalo město 
s Jihomoravským krajem (dále jen „JMK“) možnost majetkoprávního vypořádaní 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“) 
- 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) - vizte př. A. 

 
JMK vyhlásil záměr na prodej nemovitých věcí za nejvyšší nabídku kupní ceny. Jenou z podmínek 
prodeje nemovitých věcí bylo jejich užívání po dobu min. 10 let pro vzdělávací účely. 
 
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. 
 
Město Kuřim jako jediný zájemce podal nabídku kupní ceny na předmětné nemovité věci ve výši 
3.000.000 Kč. 
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Rada Jihomoravského kraje dne 6. 8. 20014 nabídku města přijala. Ze strany JMK byl však vznesen 
požadavek, aby město Kuřim darovalo JMK pozemek parc. č. 1452/2 v k. ú. Kuřim. 
Na základě výše uvedeného ZM dne 26. 8. 2014 schválilo usn. č. 1118/2014: 
1118/2014: 
Zastupitelstvo města schvaluje záměr darovat pozemek parc. č. 1452/2 o vým. 290 m

2
 v k. ú. Kuřim 

Jihomoravskému kraji, se sídlem Žerotínovo náměstí 3/5, Brno, IČ 70888337. 
 
Záměr byl v souladu se zákonem o obcích po dobu 15 dnů zveřejněn - bez připomínek. 
OMP předkládá ZM návrh darovací smlouvy - vizte příloha B. 
 
Zastupitelstvo JMK schválilo bezúplatné nabytí pozemku parc. č. 1452/2 v k.ú. Kuřim dne 18. 9. 2014 
usnesením č. 1369/14/Z13. 
 
Přílohy: A - situace 

B – darovací smlouva JMK 
 
Přijaté usnesení: 1155/2014 - ZM schvaluje darování pozemku parc. č. 1452/2 o vým. 290 m

2
 v k. 

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

Hlasováno 
Pro: 16  Nehlasoval: 1. 
 
 
 

13. Schválení realizace investiční akce - MŠ Zborovská 
(Předkladatel: Ing. Oldřich Štarha, zpracovatel: Silvie Peřinová) 
 
Na zateplení objektu MŠ Zborovská byla v dubnu podána žádost o dotaci z OPŽP, na tuto akci byl 
vydán Registrační list. K projektu zateplení byl doplněn projekt sanace spodní stavby (na realizaci 
sanace se dotace nevztahuje - neuznatelný náklad). 
Nyní nám běží lhůta, kdy na Státní fond životního prostředí (SFŽP), musíme doložit doklady 
z výběrového řízení a uzavřenou SoD s vítězným uchazečem - doklady musíme doložit nejpozději do 
15. 1. 2015 - tzn. zahájit zadávací řízení okamžitě. Po splnění podmínek bude uzavřena Smlouva 
o poskytnutí podpory ze SFŽP. 
Zadávací řízení na tuto akci bude probíhat v přísnějším režimu - otevřené podlimitní řízení (souběh se 
zadávacím řízením Společenské a kulturní centrum). Z důvodu dlouhých lhůt VŘ je možné, že termín 
na doložení dokladů nebude možné stihnout. Dle vyjádření projektové manažerky je možné požádat 
o prodloužení termínu na doložení dokladů. SFŽP tyto žádosti posuzuje individuálně a termín 
prodlužuje pouze ze závažných důvodů max. o 30 dnů. 

Předpokládané náklady na zateplení a sanaci v 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 na zateplení     3.000.000 Kč 
 
 
Předpokládané termíny zateplení, sanace: 

ZM schválení investiční akce       30. 9. 2014 

Příprava zadávací dokumentace      10/2014 

Předběžné oznámení        10/2014 

RM schválení zadávací dokumentace, odůvodnění VZ    11/2014 

Zahájení VŘ - zveřejnění zadávací dokumentace    11/2014 

Dokončení VŘ         01-02/2015 
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Případná žádost o prodloužení termínu na doložení dokladů na fond  12/2014 

Doložení dokladů k RoPD       01-02/2015 

Předpoklad zahájení stavby       06/2015 

Dokončení stavby (kolaudace)       09/2015 
 
Další možností je rozhodnout o odmítnutí dotace na zateplení MŠ a realizovat pouze „Sanaci spodní 
stavby“: Realizaci sanace je nutné realizovat před samotným zateplením. V dalším dotačním období 
2014 - 2020 budou na úspory energií vypsány nové dotační programy, kdy můžeme o dotaci na 
zateplení objektu znovu požádat. Přesné termíny výzev nejsou v tuto chvíli zveřejněny. 
 
Informace - nástavba MŠ Zborovská 
PD pro stavební povolení Nástavba MŠ Zborovská   je z 02/2010 
Stavební povolení - prodlouženo     do konce 12/2014 
Realizací nástavby vznikne      1 nová třída 
Předpokládané náklady na realizaci nástavby z DSP   8,1 mil. Kč 
V projektu nástavby není uvažováno se zateplením, ani se sanací. 
Není PD pro realizaci. 
 
Po konzultaci se SFŽP - pokud bychom k žádosti o dotaci na zateplení objektu připojili i projekt 
nástavby (zateplení nástavby je nezpůsobilý výdaj, na dotaci se nevztahuje), dojde k podstatnému 
ponížení zateplovaných ploch, čímž se poníží způsobilé výdaje na realizaci. Plocha zateplení by se 
realizací nástavby podstatně snížila, cca o 420m² z celkových 1 897 m². V případě volby této var ianty, 
bude SFŽP celou žádost o dotaci znovu posuzovat, neboť zateplovaná plocha byla hlavním 
indikátorem, na základě kterého jsou dotační prostředky vyplaceny. SFŽP v případě takovéto změny 
v projektu žádá opětovně doložit následující doklady: 

- Aktualizované prohlášení o zateplovaných plochách 
- Aktualizovaný energetický audit 
- Aktualizovaný rozpočet (kumulativní a položkový) 

Dále musí být vypracovaná PD nástavby do fáze pro realizaci + upravena PD zateplení. 
 
Termín na doložení dokladů z výběrového řízení a uzavřená SoD s vítězným uchazečem na fond se 
nemění a doklady musí být na fond doloženy nejpozději do 15. 1. 2015. 
Tato varianta, v případě zájmu města Kuřim o čerpání dotačních prostředků ze SFŽP na zateplení, je 
z časových důvodů nereálná. 
 
Na základě porady s ředitelkou MŠ, údajů z matriky o narozených dětech s trvalým pobytem v Kuřimi 
a školské statistiky se předpokládá, že od školního roku 2016-17 bude počet dětí přihlášených do MŠ 
klesat pod 150 dětí. Na rozdíl od současného stavu kdy počet přihlášených dětí byl cca 200-250. 
Současná kapacita MŠ je 441 dětí. V případě nutnosti lze využít k navýšení kapacity další třídu v ZŠ 
Kuřim, Tyršova. 
 
Přílohy: A - přehled 

B - nástavba stáv. stav 
C - nástavba nový stav 

 
 
Na jednání se vrátil v 18,52 hod. D. Holman. 
Z jednání se vzdálil v 18,56 hod. I. Peřina. 
 
 
Diskuse: 
P. Němec – opravy mateřské školky se řeší již dlouhou dobu. Zastupitelstvo již v minulosti schválilo 
dostavbu mateřské školy Zborovská o 1 třídu. 
M. Kotek – přiklání se ke schválení dostavby 1 třídy mateřské školy Zborovská, souhlasí se sanací 
popřípadě zateplením. 
Zjišťoval si počet narozených dětí a je zřejmé, že počet dětí klesá, ale ne dramaticky. Bude stagnovat 
kolem 150 dětí za rok. Počet přihlášených dětí do mateřské školy je vyšší a vysvětluje si to tím, že se 
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přihlašují i děti, které nemají trvalé bydliště ve městě. S přihlédnutím na to, že se nám budou hodit 
prostory na základních školách, potom navrhuje hlasovat o usnesení: 
Návrh usnesení: ZM souhlasí s realizací investiční akce „Sanace spodní stavby MŠ Zborovská 

Kuřim, nástavba MŠ Zborovská Kuřim a zateplení MŠ Zborovská Kuřim" za 
celkovou cenu do 14 mil. Kč. 

D. Holman – od května 2014 se účastní porad s řediteli škol a zná jejich potřeby. Je nutnost znát 
nedostatky, ale i potřebu přemístění dětí z mateřských škol do základních. Jediné, co nabízí prognózu, 
je strom života. A je zřetelný pokles narozených dětí. Očekávají až 180 dětí, které půjdou k zápisu do 
základních škol. Narodilo se asi 120 dětí. Pokles je zřetelný. Pravda je, že do budoucna nevidíme 
a musíme počítat s rezervou. Ponecháme si jednu možnost pro umístění třídy mateřské školy 
a nebudeme rušit třídy mateřských školy, které tam jsou. Nebudeme je vracet pro potřeby základních 
škol a ještě můžeme vyčlenit další třídu pro mateřskou školu v základní škole Tyršova. Dále se 
objevuje další rezerva v podobě bytu po paní uč. Eklové na ZŠ Komenského. Mohlo by se rozhodovat 
o přidání 1 třídy za několik tisíc Kč v objektu ZŠ Tyršova, nebo o přidání 1 třídy za několik miliónů Kč 
do MŠ Zborovská. Potřebujeme přidat jednu třídu, a je jedno v jakém místě bude umístěna. Umístit 
třídu mateřské školy do ZŠ Tyršova je varianta rychlá a značně levnější, 
Z. Kříž – prosazuje zateplení a nástavbu mateřské školy Zborovská již delší dobu. 
 
 
Starosta vyhlásil v 19,10 hod. přestávku na 10 minut. 
 
 
P. Němec – ke dni 1. 9. 2016 bychom měli vracet učebny školám, aby se dostalo zvýšení úrovně 
výuky. 
V. Zejda – podpoří návrh M. Kotka. Jen výše nákladů je jiná. Investiční výstavba by se měla dělat 
koncepčně. V základních školách máme mateřské školy, rušíme odborné učebny, protože školy 
nemají místo. Budou účelně investovány peníze do mateřské školy, než někam jinam. 
R. Hanák – nemá žádné nové informace. To co zde zaznívá, je pořád dokola. 
D. Holman – řešení je jistě komfortnější, ale investice jsou neúměrně vyšší. Dříve jsme postupovali ve 
shodě způsobem, kterým jsme zvolili. 
M. Macková – na přístavbu bychom mohli žádat o dotaci a získat až 85 %, stejně tak na zkapacitnění 
výuky, který se předpokládá až do roku 2017. 
D. Sukalovský – jádro problému řeší stejnou věc, jen výše nákladů je jiná. 
M. Kotek – nejmenší poptávka byla v tomto roce. Nebylo uspokojeno 60 dětí. Třída nezůstane 
prázdná. Nikdy v minulosti nebyla kapacita volná. 
S. Peřinová – máme požádáno o dotaci na zvýšení kapacit základní školy (objekt Služba škole) 
a pokud ji nedostaneme, potom chceme požádat v dalším roce. Pokud ale budeme žádat o dotaci na 
oba objekty, potom ji nemusíme na oba objekty získat. 
 
Přijaté usnesení: 1156/2014 - ZM souhlasí s realizací investiční akce „Sanace spodní stavby MŠ 

Zborovská Kuřim, nástavba MŠ Zborovská Kuřim a zateplení MŠ Zborovská 
Kuřim" za celkovou cenu do 14 mil. Kč. 

Hlasováno 
Pro: 11  Proti: 5  Zdržel se: 1. 
 
D. Holman – možná nyní vypadá, že končíme volební období koncepčně. Ale tato volba byla 
s hlediska rozpočtu naprosto nekoncepční. 
S. Peřinová – ptá se, zda je zastupitelům jasné, že tímto tedy přicházíme o dotaci na zateplení? 
D. Sukalovský – ano. 
 
Návrh usnesení: ZM souhlasí s realizací investiční akce „Sanace spodní stavby MŠ Zborovská 

Kuřim“. 
O tomto návrhu nebylo hlasováno. 
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14. OZV o školských obvodech 
(Předkladatel: Jiří Filip Koláček, MBA, zpracovatel: Mgr. Hana Němcová) 
 
Dne 14. 12. 2004 se usneslo ZM č. 11/2004, usnesením č. 1213/2004, vydat OZV Města Kuřimi číslo 
6/2004 o spádových obvodech základních škol zřizovaných městem Kuřim. Vydání obecně závazné 
vyhlášky o spádových obvodech ZŠ (dále jen „vyhláška“) vycházelo z povinnosti dané § 178 odst. 2 
písm. b) v té době novým zákonem č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším 
odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), v platném znění a s § 10 a § 84 odst. 2 písm. i) zákona 
č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení, v platném znění.  
 
V průběhu platnosti vyhlášky (10 roků) došlo: 

- k novelizaci školského zákona, která změnila názvosloví, „spádové obvody ZŠ“ byly nově 
označeny jako „školské obvody ZŠ“; 

- k navýšení počtu narozených dětí (nová výstavba, zvýšení počtu obyvatel Kuřimi) ve 
školských obvodech, které nyní začínají plnit povinnou školní docházku. Počet žáků 
v základních školách bude, dle provedené analýzy, růst nejméně do roku školního roku 
2019/2020. 

 
Stávající rozdělení školských obvodů v Kuřimi je již nevyhovující. Při zápise do prvních ročníku 
dochází k disproporci v počtu zapisovaných žáků na jednotlivé školy a mohlo by dojít k situaci, kdy z 
kapacitních důvodů nebude moci být do školy žák přijat, i když spádově do školy patří. Změnou 
vyhlášky dojde k optimálnějšímu rozdělení dětí do školských obvodů, školy budou žákům dostupnější 
vzhledem k dochozí vzdálenosti, pro většinu žáků se vzdálenost zkrátí a zvýší se bezpečnost cesty do 
školy (vyhláška viz příloha A). 
Pomyslnou dělicí čárou školských obvodů je, až na několik výjimek, místo ulice Legionářské, nově 
železniční trať (viz grafická příloha B). 
Porovnání původního a nového rozdělení dětí dle bydliště do školských obvodů je uvedeno v příloze 
C. 
Nové školské obvody byly projednány s řediteli obou základních škol.  
 
Poznámka: data o počtech narozených dětí v Kuřimi jsou získány z databáze Evidence obyvatel. 
Poslední získané údaje jsou k datu 29. 5. 2014. 
 
Přílohy: A - OZV O školských obvodech od 1. 1. 2015 

B - Mapka - školské obvody, finální 22. 9. 2014 
C - Školské obvody ZŠ podle počtu dětí s trvalým pobytem 2014, 22. 9. 14 

 
Diskuse: 
J. F. Koláček – stahuje materiál z jednání, protože zmíněné rozdělení obvodů nebylo prokonzultováno 
s řediteli škol, navíc není nutné ho dnes schválit. 
D. Holman – nemá důvěru ve vyjádření J. F. Koláčka, účastnil se jednání s řediteli škol, kde tato 
vyhláška byla předložena. Žádá ověřit, zda není nutné toto schválit? 
A. Zimmermannová – myslí si, že lze počkat do konce roku. 
 
Návrh usnesení: ZM schvaluje v souladu s § 10 a § 84 odst. 2 písm. i) zákona č. 128/2000 Sb., 

o obcích (obecní zřízení, v platném znění a § 178 odst. 2 písm. b) zákona 
č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném 
vzdělávání (školský zákon), v platném znění Obecně závaznou vyhlášku Města 
Kuřimi č. xxx/2014, kterou se stanoví školské obvody základních škol zřízených 
Městem Kuřimí, a to s účinností od 1. 1. 2015. 

 
 
 

15. Zápis z jednání Výboru pro kulturu a spolkový život ZM Kuřimi 
(Předkladatel: Mgr. Ladislav Ambrož, zpracovatel: Petra Glosová) 
 
Dne 10. září 2014 zasedal Výbor pro kulturu a spolkový život ZM Kuřimi. 
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Program: 
1. Udílení kulturních cen města Kuřimi „KuKuČ 2014“ - nominace 
2.  Informace o rekonstrukci kulturního domu a sálu na ul. Popkova 
3.  Informace k formuláři žádostí o dotaci z Programu finanční podpory 
4. Vyhlášení výzvy o poskytnutí dotace z Programu finanční podpory kulturní a spolkové činnosti 

města Kuřimi pro rok 2015 
5.  Různé 
 
V příloze předkládáme zápis z tohoto jednání. 
 
Přílohy:  A - zápis 04 14 dne 10. 09. 2014 

B - výzva PFP pro rok 2015 
 
Přijaté usnesení: 1157/2014 - ZM schvaluje vyhlášení a harmonogram Výzvy na poskytnutí dotací 

z Programu na podporu kulturní a spolkové činnosti města Kuřimi pro rok 2015. 
Hlasováno 
Pro: 17. 
 
 
 

15/1. Zápis z jednání Výboru pro kulturu a spolkový život ZM Kuřimi 
(Předkladatel: Mgr. Ladislav Ambrož, zpracovatel: Petra Glosová) 
 
Přijaté usnesení: 1158/2014 - ZM schvaluje limit pro celkovou výši dotací z Programu finanční 

podpory kulturní a spolkové činnosti ve městě Kuřimi pro rok 2015 ve výši 
1.200.000 Kč. 

Hlasováno 
Pro: 17. 
 
 
 

15/2. Žádost o poskytnutí dotace z PFP 2014 
(Předkladatel: Mgr. Ladislav Ambrož, zpracovatel: Petra Glosová) 
 
Dne 25. 9. 2014 byla doručena žádost pana Mojmíra Kohoutka za T. O. Llano Estacado o dotaci 
z Programu finanční podpory kulturní a spolkové činnosti města Kuřimi pro rok 2014. 
Pan Kohoutek žádá o udělení dotace ve výši 7.000 Kč na akci „Mikulášské odpoledne pro děti“, které 
se bude konat konce listopadu r. 2014 v Kuřimi na sokolovně. 
 
Vzhledem k tomu, že tuto žádost neprojednal Výbor pro kulturu a spolkovou činnost ZM Kuřimi je 
předložena k projednání přímo zastupitelům města Kuřimi a je na jejich rozhodnutí, zda dotaci udělí. 
Ke dni 26. 9. 2014 je ve fondu Programu finanční podpory kulturní a spolkové činnosti pro rok 2014 k 
dispozici 20.000 Kč. 
 
Přílohy: A - žádost 
 
Diskuse: 
P. Němec – do usnesení by spíše uvedl přímo jméno žadatele a schválenou částku. 
J. Brabec – jedná se o případ, kdy by výbor tuto žádost neschválil. Nejedná se o mimořádnou událost, 
o které by žadatel nevěděl a nemohl podat žádost v řádném termínu. 
 
Návrh usnesení: ZM schvaluje uzavření smlouvy o poskytnutí dotace z Programu finanční podpory 

kulturní a spolkové činnosti města Kuřimi v rámci výzvy roku 2014 v bodě a částce 
podle přílohy. 

Hlasováno 
Pro: 6  Proti: 1  Zdrželo se: 10. 
Nebylo schváleno 
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16. Zápis z jednání Výboru sportovního Zastupitelstva města Kuřimi 
(Předkladatel: PaedDr. David Holman, zpracovatel: Hana Koláčková) 
 
Dne 25. 8. 2014 se uskutečnilo jednání Výboru sportovního Zastupitelstva města Kuřimi.  
Jednání nebylo usnášeníschopné, z tohoto důvodu nepřijal výbor žádné usnesení, zápis z jednání je 
přikládán jako příloha. 
 
Program: 

1. Výzva k podání žádostí o příspěvky z Programu na podporu sportovní činnosti ve městě 
Kuřimi + harmonogram projednávání 

2. Hodnocení plnění strategického plánu rozvoje města v oblasti sportu ve volebním období 
2010 - 2014 

3. Výhled investičních akcí města v oblasti sportu pro období 2015 - 2018 v kontextu ostatních 
investičních záměrů města a finančního výhledu 

4. Rekonstrukce stadionu - zpráva 
5. Statut a název Výboru sportovního ZM Kuřim  
6. Příprava školení zástupců spolků  
7. Návrh Programu na podporu investic a oprav do majetku sportovních organizací, informace 

o legislativní úpravě pravidel poskytování dotací a možných důsledcích (ing. Varmužka) 
8. Vyhodnocení plánu oprav sportovních zařízení ZŠ 
9. Různé (Handec Fest, Wellness Kuřim - hodnocení letní sezóny, informace z klubů apod.) 

 
Přílohy: A - zápis VS 14-04 dne 25. 8. 2014 
 
 
 

17. Manželé Juranovi – prominutí poplatku z prodlení 
(Předkladatel: Mgr. Ing. Drago Sukalovský, zpracovatel: Alena Janoušková) 
 
Manželé František a Helena Juranovi jsou společnými nájemci obecního bytu č. 897/2 umístěného 
v I. nadzemním podlaží bytového domu č. p. 896, 897, ul. Na Královkách, postaveného na pozemku 
p. č. 1817 vše v obci a k. ú. Kuřim. Nájemní smlouva je uzavírána v režimu nájemních smluv na dobu 
určitou tří měsíců. 
Zastupitelstvo města Kuřimi na svém zasedání dne 25. 6. 2013 pod číslem usnesení 1093/2013 
schválilo manž. Juranovým uzavření splátkového kalendáře, jehož prostřednictvím bude uhrazen dluh 
na poplatku z prodlení ve výši xxxxxx Kč související s nájmem bytové jednotky č. 897/2 v ul. Na 
Královkách, Kuřim. Manž. Juranovi ke dni 31. 8. 2014 uhradili již více než polovinu z uvedené částky, 
a to celkem xxxxxx Kč. Dne 27. 8. 2014 požádali o prominutí zbývající částky. 
Vzhledem k tomu, že byla více než polovina poplatku z prodlení uhrazena a splátkový kalendář byl 
řádně dodržován, doporučuje OMP zbývající část prominout. 
Dle ustanovení § 85 písm. f) zákona č. 128/2000 Sb., zákon o obcích, v platném znění, rozhoduje 
o vzdání se práva a prominutí dluhu vyššího než 20.000,- Kč zastupitelstvo města. 
 
Přijaté usnesení: 1159/2014 - ZM schvaluje prominutí poplatku z prodlení z dlužného nájemného 

k bytu č. 897/2 ve výši xxxxxx Kč manželům Františku a Heleně Juranovým, oba 
trvale bytem xxxxxxxxxxxxxxxx Kuřim. 

Hlasováno 
Pro: 17. 
 
 
 

18. Manželé Chorváthovi – žádost o koupi bytu - záměr 
(Předkladatel: Mgr. Ing. Drago Sukalovský, zpracovatel(é): Alena Janoušková, Mgr. Petr Kavka) 
 
Dne 25. 8. 2014 požádali o odkoupení bytové jednotky č. 900/10 manželé Pavel a Iva Chorváthovi, 
trvale bytem xxxxxxxxxxxxxxxxxx Kuřim. Manželé Chorváthovi mají s městem Kuřim k této bytové 
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jednotce uzavřenu nájemní smlouvu na dobu neurčitou ze dne 15. 6. 1998. Jedná se bytovou jednotku 
2+1 s příslušenstvím - předsíň, koupelna, WC, sklep o velikosti 75,70 m

2
, umístěnou v podkroví 

bytového domu č. p. 898, 899, 900 a 901 postaveného na pozemku parc. č. 1806 v ul. Na Královkách, 
vše v obci a k. ú. Kuřim. 
 
Bytové jednotky č. 898/10, 898/11, 899/10, 899/11, 900/10, 900/11, 901/10 a 901/11 v ul. Na 
Královkách byly postaveny s přispěním státní dotace a zástavní právo na nich vázlo po dobu 20 let. 
Dodatkem č. 1 ke smlouvě o poskytnutí investiční dotace ze státního rozpočtu na stavbu „8 b.j. půdní 
vestavbou na domech č. p. 898, 899, 900 a 901 v Kuřimi v ul. Na Královkách“ se zkrátila vázací doba 
plnění podmínek programu na 10 let. Tento dodatek č. 1 byl schválen na jednání Zastupitelstva města 
Kuřimi dne 17. 6. 2014 pod číslem usnesení 1072/2014. 
Dne 9. 9. 2014 požádalo město Kuřim o výmaz zástavního práva u Katastrálního úřadu pro 
Jihomoravský kraj, katastrální pracoviště Brno - venkov. 
Mezitím město Kuřim informovalo všech osm nájemců bytových jednotek č. 898/10, 898/11, 899/10, 
899/11, 900/10, 900/11, 901/10 a 901/11 o možnosti odkoupit byty do osobního vlastnictví. Dosud 
pouze manželé Chorváthovi požádali o koupi bytu. 
 
Žadatelé nechali na svůj náklad vyhotovit panem Ing. Janem Zámečníkem, Brno znalecký posudek. 
Znalec stanovil tržní cenu bytu obsazeného nájemcem se smlouvou na dobu neurčitou na 1.330.000 
Kč. Jde o 70% tržní hodnoty neobsazeného bytu. Bez omezení nájemní smlouvou by odhadní cena 
činila 1.900.000,- Kč. V tržní ceně je však započítáno i vnitřní vybavení bytu pořízené a hrazené 
nájemcem (kuchyňská linka, zařizovací předměty, obklady, dlažby, interiérové dveře). Manž. 
Chorváthovi ve svém přípise žádají, zda by mohly být úpravy bytu zohledněny alespoň nějakou slevou 
ve výsledné ceně. Výši slevy však konkrétně nevyčíslili. K žádosti doložili pouze fakturu ze dne 22. 10. 
2010 za kuchyňskou linku ve výši 131.010,- Kč. K ostatním investicím do bytu nemohou doklady 
doložit, neboť si je neuchovali. OMP uděloval dne 11. 5. 2004 souhlas ke stavebním úpravám, jejichž 
předmětem byla výměna dlažby a obkladů v bytě. Podmínkou bylo provedení těchto úprav na náklady 
nájemce a v případě opuštění bytu uvedení bytu do původního stavu nebo ponechání upraveného 
stavu bez nároků na úhradu vložených nákladů. 
 
V letošním roce byl panu Romanu Štěpánkovi prodán byt za 80 % tržní ceny s tím, že kupující uhradil i 
daň z nabytí nemovitých věcí. OMP navrhuje stejný princip zachovat i v tomto případě. Kupující by 
tedy zaplatili 1.520.000 Kč + 60.800 Kč (daň z nabytí nemovitých věcí činí 4 % z kupní ceny). 
 
Před případným prodejem je nutno vyhlásit ve smyslu § 39 zák. č. 128/2000 Sb., o obcích, záměr na 
prodej nemovitého majetku. 
 
Přílohy: A - znalecký posudek 
 
Diskuse: 
I. Poledňák – je uvedeno – nemají nárok na úhradu vložených nákladů – souhlasí, ale v posudku je 
započítána hodnota všeho pořízeného vybavení. O podíl za pořizovací předměty by se měl posudek 
ponížit, aby to Chorváthovi nehradili znovu. Cena ve výši 1.900.000 Kč se mu zdá příliš vysoká. 
D. Sukalovský – souhlasí s p. Poledňákem a ptá se p. Kavky, zda lze vyjít z posudku a odečíst ceny 
zařizovacích předmětů? 
P. Kavka – hodnota pořízených investic by se měla stanovit znalecky. 
pí Chotváthová – v ceně posudku jsou zohledněny všechny úpravy v bytě, tzn. dlažba, stavební 
úpravy, nábytek apod. Neakceptuje cenu, která je navržena v záměru prodeje. 
D. Sukalovský – pokud není potřeba na odkoupení bytu spěchat, potom by bylo lépe posudek 
dopracovat a nad tím dále jednat. 
pí Chorváthová – myslela si, že by se cena ve výši 1.330.000 Kč měla ještě ponížit. 
I. Poledňák – nyní žádáme, aby znalec ocenil pořizovací předměty, které byly do bytu pořízeny od 
manž. Chorváthových. 
D. Sukalovský – dnes ani nevíme, co manželé do bytu pořídili, co tam naopak bylo, když se 
nastěhovali. Žádá doplnit informace. Stahuje tedy materiál z jednání a bude předložen do dalšího 
jednání zastupitelstva. 
 



 
 

 

22 

 

Návrh usnesení: ZM schvaluje záměr na prodej bytové jednotky č. 900/10, o velikosti 2+1 
s příslušenstvím, umístěné v podkroví bytového domu č. p. 898, 899, 900, 901 v ul. 
Na Královkách, postaveného na pozemku p. č. 1806 vše v obci a k. ú. Kuřim, 
obsazené nájemcem za cenu 1.520.000 Kč manželům Pavlu a Ivě Chorváthovým, 
oba trvale bytem xxxxxxxxxxxxxxx Kuřim. 
Podmínky převodu: 
a) úhrada kupní ceny před podpisem kupní smlouvy, 
b) kupující uhradí před podpisem kupní smlouvy na účet města částku 
odpovídající dani z nabytí nemovitých věcí, 
c) kupující uhradí správní poplatky. 

 
 
 

19. Schválení realizace investiční akce - ZŠ Kuřim Jungmannova 
vybudování nových výukových kapacit - přestavba 
(Předkladatel: Ing. Oldřich Štarha, zpracovatel: Silvie Peřinová) 
 
Záměrem města je koupit od Jihomoravského kraje objekt, původně určený službě škole na ul. 
Otevřená č. 1227, k rozšíření kapacity ZŠ Jungmannova. Pro zjištění skutečného stavu objektu, 
možnost jeho využití a odborný odhad jeho ceny byla zpracována architektonická studie stavby. 
Město Kuřim má odkup objektu schválen Zastupitelstvem města Kuřim - ZM č. 5 ze dne 25. 6. 2014. 
Rada Jihomoravského kraje přijala nabídku města Kuřim na odprodej a doporučila ji k projednání na 
zářijovém Zastupitelstvu Jihomoravského kraje, které prodej pozemku a objektu schválilo. 

V červenci byla vypsána výzva na poskytnutí dotace na Rozvoj výukových kapacit základních 
a mateřských škol z Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy s termínem podání žádostí do 
31. 8. 2014. V souvislosti s žádostí o dotaci byla Radou města vybrána varianta rekonstrukce objektu. 
Město Kuřim podalo žádost o dotaci ve výši cca 23 mil. Kč. Z dotace lze hradit výdaje na projektovou 
činnost, inženýrskou činnost, dodávky interiérového vybavení, úpravy venkovních ploch, dále do 
spolufinancování mohou být zahrnuty výdaje před vydáním Registrace akce - nákupy nemovitostí, PD, 
inženýrská činnost. Výše dotace činí 85 % z celkových nákladů. Předpokládané náklady na stavební 
práce jsou 17,2 mil. Kč vč. DPH. V tuto chvíli čekáme na registraci žádosti. 

Budou vybudovány čtyři kmenové učebny, doplňkové kapacity zázemí školy (šatny, kabinety, sociální 
zařízení, úprava okolní plochy). 
V případě poklesu počtu žáků lze rekonstruovaný objekt využít jako: 

- samostatnou školní družinu 
- kmenové učebny s možností následného vybudování chybějících odborných učeben ve 

stávající budově školy 
- prostor pro školní dílny a učebny technické výchovy 

Vzhledem ke skutečnosti, že záměrem města je využívat rekonstruovaný objekt již ve školním roce 
2015/2016 je nezbytné zahájit výběrové řízení na zpracování projektové dokumentace pro realizaci. 
OI bude žádat rozpočtovým opatřením o navýšení ORG 1287 000 000 o částku 500.000 Kč na 
financování zpracování projektové dokumentace pro realizaci. 
 
OI doporučuje Zastupitelstvu města Kuřim schválení realizace investiční akce „ZŠ Kuřim 
Jungmannova vybudování nových výukových kapacit - přestavba“. 
 
Přílohy: A - studie 
 
Diskuse: 
P. Němec – když schvalujeme realizaci investiční akce, musí být uvedena cena. V tomto případě za 
cenu 17,2 mil. Kč na stavební práce. 
O. Štarha – cena 17,2 mil. Kč je určena pouze propočtem. Nemáme položkový rozpočet. 
P. Němec – u kulturního domu jsme operovali s cenou několikrát. Navrhuje usnesení ve znění: 
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Návrh usnesení: ZM souhlasí s realizací investiční akce „ZŠ Kuřim Jungmannova vybudování 
nových výukových kapacit - přestavba“ za cenu 17,2 mil. Kč bez DPH za stavební 
práce. 

V. Zejda – tuto investiční akci podporuje, ale kdo schválil předloženou variantu? 
S. Peřinová – schválila to rada města. 
V. Zejda – určitě by to v této podobě neprošlo, odporuje všem hygienickým předpisům. 
O. Štarha – jedná se o úroveň studie. Může se v dílčích věcech měnit. Podstatné je, že budou 
umístěny 4 třídy. Nebude nyní projektovat, vyjádření hygieny bude směrodatné. 
V. Zejda – toto už se mohlo řešit v komisi výstavby. V žádném případě nemůže být učebna otočena na 
sever. Rozměry učeben neodpovídají hygienickým požadavkům. Pouze na to upozorňuje. 
D. Sukalovský – požádáme o stanovisko projektanta. 
S. Peřinová – požádali jsme o dotaci ve výši 23 mil. Kč, byl to propočet dle studie a to včetně peněz za 
nákup objektu. 
M. Kalinová – viděla studie. Toto je nejjednodušší varianta. Ale bude se muset navýšit kapacita. Škola 
bude potřebovat malou tělocvičnu a propojit obě budovy spojovacím krčkem. Je otázka, jestli v rámci 
dotace, je možné realizovat tyto 2 věci. Můžeme to do projektu zapojit? 
D. Sukalovský – akce by se ale musela refinancovat. 
O. Štarha – nejedná se o poslední výzvu, v příštím roce budou vypsány další dotační tituly. 
V momentě, kdy se schvalovala tato skromná varianta, se bralo v úvahu spolufinancování města. 
V. Zejda – spíše by se do usnesení mělo uvést „za 17,2 mil. Kč investičních nákladů“. Odbor investiční 
žádá o vyčlenění 500.000 Kč na projekční práce, částka se mu zdá nízká. 
O. Štarha – může se to zdát málo, ale byl proveden průzkum trhu a myslí si, že za tuto částku 
projektanta získáme. A to až po realizační dokumentaci vč. engeneeringu. 
S. Peřinová – dle informací stavebního úřadu stačí projekt pro realizaci a budeme žádat o stavební 
povolení. 
Z. Kříž – uvedená cena je s DPH? 
O. Štarha – cena je bez DPH. 
S. Peřinová – žádalo se o 23 mil. Kč, kde byly rozčleněny veškeré náklady. Částka ve výši 17,2 mil. 
Kč jsou peníze pouze na realizaci. 
V. Zejda – částku tedy povyšme, například 20 mil. Kč. 
M. Macková – v důvodové zprávě je uvedeno, že je cena vč. DPH. 
O. Štarha – rekonstrukce vyžaduje finanční rezervu. 
M. Macková – potom tedy mluvme o rekonstrukci a neuvádějte, že je cena bez DPH. 
 
Přijaté usnesení: 1160/2014 - ZM souhlasí s realizací investiční akce „ZŠ Kuřim Jungmannova 

vybudování nových výukových kapacit - přestavba“ za cenu 20 mil. Kč bez DPH. 
Hlasováno 
Pro: 17. 
 
Návrh usnesení: ZM souhlasí s realizací investiční akce „ZŠ Kuřim Jungmannova vybudování 

nových výukových kapacit - přestavba“. 
O tomto návrhu nebylo hlasováno. 
 
 
Z jednání odešel v 20,13 hod. I. Peřina. 
 
 
 

20. Rozpočtové opatření č. 11 
(Předkladatel: Mgr. Ing. Drago Sukalovský, zpracovatel: Ing. Aleš Varmužka) 
 
V přílohách jsou předkládány důvodové zprávy k návrhu rozpočtového opatření. 
 
Přílohy: A – rozpočtové opatření č. 11 

B - důvodová zpráva Služba škole 
C – důvodová zpráva OŽP 
D – důvodová zpráva OI Honců 
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E – důvodová zpráva ZŠ Mach 
 
Diskuse: 
V. Zejda – povýšení investičních nákladů na ul. Popkova – o co se jedná? 
O. Štarha – není zvukově izolačně oddělena konstrukce a bude se muset odříznout strop. A to nejlépe 
nyní, kdy se provádí stavební práce. 
V. Zejda – při každé rekonstrukci je potřeba mít rezervu. 
 
Přijaté usnesení: 1161/2014 - ZM schvaluje rozpočtové opatření č. 11 k rozpočtu města Kuřimi na 

rok 2014, dle přílohy se změnou. 
Hlasováno 
Pro: 16  Nehlasoval: 1. 
 
 
 

21. Režim provozu kulturního domu po rekonstrukci 
(Předkladatel: Ing. Oldřich Štarha, zpracovatel: Mgr. Klára Kiesslingová, DiS.) 
 
Město Kuřim má záměr provést rekonstrukci kulturního domu s názvem projektu „Kulturní 
a společenské centrum v Kuřimi“. Na tento projekt je čerpána dotace na zateplení a výměnu 
otvorových výplní ze Státního fondu životního prostředí. Ostatní rekonstrukce proběhne na vlastní 
náklady města. Kulturní dům by měl být po této rekonstrukci provozován společností s ručením 
omezeným, která bude ve stoprocentním vlastnictví města a bude plátcem DPH. Pokud město kulturní 
dům pronajme, bude s ohledem na tento pronájem možnost odečíst DPH. 
 
Diskuse: 
P. Němec – výraz „režim provozu“ by nahradil jiným slovem. 
J. Brabec – souhlasí s tím, že to nedává smysl. 
A. Varmužka – deklarujeme něco, co bude předmětem dalšího jednání. 
O. Štarha – usnesení navrhla projektová manažerka s ohledem na dotace. 
I. Poledňák – navrhuje doplnit do usnesení:„ která bude v 100% vlastnictví města a bude plátcem 
DPH“. 
 
Přijaté usnesení: 1162/2014 - ZM schvaluje režim provozu kulturního domu společností s ručením 

omezeným, která bude ve 100% vlastnictví města a bude plátcem DPH. 
Hlasováno 
Pro: 16  Nehlasoval: 1. 
 
 
 

22. Dešťová kanalizace a retenční nádrž - nabytí majetku 
(Předkladatel a zpracovatel: PaedDr. David Holman) 
 
Zastupitelstvo města opakovaně jednalo o podmínkách nabytí dešťové kanalizace a retenční nádrže 
od společnosti Fuertes Development (dále jen Investor). V zájmu nalezení konsensu jsem se v tomto 
materiálu pokusil: 

1) zrekapitulovat usnesení orgánů města v dané věci 
2) popsat situaci a možnosti v případě „nedohody“ mezi městem a investorem 
3) doložit na příkladech, jak město v obdobných případech postupovalo v minulosti 
4) ověřit investorem deklarovanou cenu díla 
5) navrhnout pokud možno spravedlivý způsob výpočtu ceny 

 
1) REKAPITULACE USNESENÍ 
 
1 a) Usnesení města ve věci nákladů na realizaci retenční nádrže a dešťové kanalizace: 
V příloze k návrhu usnesení ZM Kuřim (21. 1. 2014), kterým se schvalovalo rozdělení tzv. rozpočtové 
rezervy na jednotlivé akce, byl u akce Retenční nádrž (ř. 46) uveden tento komentář: 
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„Jedná se o dlouhodobě zamýšlenou investici k řešení úspor Wellness na vodném a stočném 
odvedením odpadních vod z krytého i letního bazénu do Kuřimky přes retenční nádrž - podíl města 
Kuřim na realizaci retenční nádrže“. 
V diskusi starosta upozornil, že částka v návrhu neobsahuje DPH, takže se nakonec hlasovalo 
o částce 2,1 mil. Kč (bylo schváleno). Limit nákladů byl tak stanoven ve výši 2 100 000 Kč (vč. DPH). 
RM ani ZM tuto částku nekorigovalo žádným dalším rozpočtovým opatřením. 
 
1 b) Smlouvy mezi městem a investorem ve věci retenční nádrže a dešťové kanalizace: 
K převzetí kanalizace a retence se město smluvně zavázalo - stalo se tak ale v době, kdy ještě nebyl 
uplatněn požadavek na zvětšení objemu retenční nádrže, tj. k převzetí objektu ve stávající podobě 
město de jure vázáno není, byť je převzetí v jeho zájmu. Závazek Investora prodat a předat dílo městu 
(a za jakých finančních podmínek) smluvně sjednán nebyl.  
 
 
2) SITUACE A MOŽNOSTI V PŘÍPADĚ „NEDOHODY“ MEZI MĚSTEM A INVESTOREM 
 
2 a) Teoretické možnosti investora v případě „nedohody“: 
- Investor kanalizaci a retenční nádrž do provozování nepředá a bude ji provozovat sám (podobně 

jako např. LIDL). Jde sice z jeho hlediska o „nekomfortní řešení“, ale zároveň jeden ze způsobů, 
jak město udržet „u jednacího stolu“ a dohodnout se na podmínkách odkoupení. 

- Investor může zájmy města ohrozit tím, že může: 
a) blokovat úsporná opatření spojená s odváděním vody z WK (cca 0,5 mil. /rok) 
b) blokovat územní rozhodnutí ve věci stavby sportovní haly 
c) blokovat případnou snahu města vybudovat si vlastní paralelní dešťovou kanalizaci, byla-li by 

vedena pod kruhovým objezdem nebo nepředanými chodníky (zde je nutný souhlas vlastníka 
= t. č. je jím investor a lze předpokládat, že nebude mít zájem stavbu předat do majetku města 
v případě „nedohody“) 

d) podat žalobu o náhradu škody, příp. žalovat město pro neoprávněné obohacení apod. 
 
2 b) Teoretické možnosti města v případě „nedohody“: 
- Pokud investor kanalizaci a retenční nádrž městu nepředá, bude město nuceno: 

a) zajistit příslušné (soukromé) pozemky pro trasu dešťové kanalizace 
b) zajistit PD a stavební povolení a vybudovat vlastní, delší, dešťovou kanalizaci (až k místu, kde 

lze vybudovat otevřenou retenční nádrž (levnější než tato přejezdná) 
c) získat souhlas Fuertesu k vedení této kanalizace pod silnicí, resp. komunikacemi (jen pokud 

trasa povede pod objekty, jejichž vlastníkem je Fuertes) 
d) zajistit, resp. koupit, pozemky pro retenční nádrž („u psejčkařu“, nebo Na Zahrádkách) 
e) vybudovat otevřenou retenční nádrž - ve vzdálenější poloze 

 
Uvážíme-li, že kromě nákladů takového řešení se patrně nejméně o rok oddálí úsporná opatření WK, 
pak se značnou pravděpodobností převýší náklady tohoto řešení výši navrhované ceny - viz návrh na 
usnesení. A to i přesto, že samotná stavba retenční nádrže bude jistě výrazně levnější, protože 
nebude přejezdná. Navíc je zde ale i riziko komplikací při zajišťování potřebných pozemků. 
 
Stanovisko OI MěÚ: 
Pokud investor uvedené objekty do provozování nepředá (nedohodneme-li se na podmínkách 
vyrovnání), budeme nuceni naše stavby odvodnit vlastní kanalizací vedenou buď přes „pozemky 
Wellness“ a dále ul. Na Zahrádkách, anebo přes soukromé pozemky u polikliniky a v průmyslové zóně 
(Nábytkár), variantně uložit další kanalizaci v již vybudované komunikaci. Pokud převezmeme 
kanalizaci a nepřevezmeme retenci, museli bychom vybudovat vlastní retenci na vedlejším pozemku 
(u Kynologického klubu). 
 
3) PŘÍKLADY Z MINULOSTI 
 
3 a) Dešťová kanalizace - prodloužení o úsek výlučně pro potřeby města 
Město požadovalo stavbu dešťové kanalizace v úseku od kruhového objezdu po Wellness 
Kuřim. Primárně pro vlastní potřeby: odvádění vody z WK a budoucí napojení sportovní haly. 
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Sekundárně ale i pro budoucí možné investory v území definovaném v ÚPD jako funkční plocha pro 
sport. Investor dešťovou kanalizaci v tomto úseku pro vlastní potřeby nevyužívá, a to ani k odvádění 
vod z „kruháče“, který byl podmínkou stavby „Nákupního centra“. 
 
Jak město postupovalo v obdobných případech v minulosti? 
V minulosti město Kuřim v případech, kdy požadovalo od investora prodloužení inženýrských sítí, 
poskytlo (na žádost investora) ve všech nám známých případech 50% příspěvek. 
V archivu nalezli pracovníci OI MěÚ tyto případy: 
Rok 2001  - ul. Rozdělovací - p. Strážnický - vodovodní řad 
Rok 2001  - ul. Na Vyhlídce - pí Šuterová - vodovodní řad v délce 41m 

- ul. Na Vyhlídce - Jakubcovi, Prudkovi, Hanákovi - vodovodní řad v délce 44m 
Rok 2003  - ul. Na Vyhlídce - fa Tipa  - vodovodní řad v délce 128m 
Rok 2005  - ul. Pod Horkou - p. Čížek - prodloužení vodovodu a kanalizace 

- ul. Hybešova, ul. Brněnská - Růžičkovi, Štěpánkovi, Hrnčířovi - prodloužení 
kanalizace 

 
3 b) Zvětšení profilu dešťové kanalizace - v celé délce  
Město dále požadovalo změnu profilu z DN 200 na DN 300, a to v celé délce, tzn. jak ve výše 
zmiňovaném úseku od Wellness po kruhový objezd, tak od kruhového objezdu po retenční nádrž. 
V úseku od „kruháče“ po retenční nádrž stavba slouží jak investorovi, který je povinen zajistit odvádění 
vod z kruhového objezdu a přilehlých komunikací, tak i městu (k odvádění vod z WK a budoucí 
sportovní haly), příp. dalším možným budoucím investorům v lokalitě u WK a budoucí sportovní haly. 
 
Jak se město v podobných situacích chovalo v minulosti? 
Markantním příkladem je rozhodnutí tohoto zastupitelstva z r. 2013, kdy schválilo témuž investorovi 
uhradit náklady navýšení dimenze kanalizace (viz stavba KIK, „pro“ hlasovalo dle zápisu 16 z 16 
přítomných zastupitelů). 
Nelze ale tvrdit, že město vždy uplatňovalo identické postupy. 
 
3 c) Navýšení kapacity retenční nádrže 
Město požadovalo navýšení kapacity retenční nádrže, aby zajistilo retenci vod z WK. Pro budoucí 
další investory i pro sportovní halu se bude retence zajišťovat přímo u těchto objektů. Nicméně je 
třeba mít na paměti, že vody odváděné z těchto retencí pak mají protéci dešťovou kanalizací pod 
„kruháčem“ do Kuřimky právě přes tuto přejezdnou retenční nádrž, nyní ve vlastnictví investora. 
 
Jak se město v podobných situacích chovalo v minulosti? 
Nenalezli jsme žádné doklady o tom, že by město po developerech někdy požadovalo navýšení 
kapacity retenční nádrže, a to ani pro vlastní potřebu města, ani pro potřeby budoucích investorů. 
Příklad sídliště Díly: investor čerpal na stavbu retenčních nádrží dotace od státu, tudíž podíl města 
nepožadoval. 
Příklad obchodu LIDL: na investora ve věci retenční nádrže město žádné požadavky nekladlo, investor 
si ponechal retenční nádrž ve svém vlastnictví a provozuje ji sám. 
Pozn: vyhláška (č. 501) ke stavebnímu zákonu ukládající investorům likvidovat dešťové vody na svém 
pozemku platí až od 1. 1. 2007 
 
 
4) PROVĚŘENÍ CENY 
 
4 a) Prověření stavebního řešení  
Retenční nádrž byla projektována jako přejezdná, což významně zvyšuje realizační náklady. Dle 
vyjádření investora nebyl k dispozici prostor pro jiné řešení. Podle vyjádření OI bude přejezd vhodný 
pro přístup údržbové techniky ke Kuřimce.  
 
4 b) Prověření deklarované hodnoty díla  
Položkový rozpočet stavby (ex post) posoudil OI MěÚ a neměl k výši položkových cen námitek. 
Položkový rozpočet jsme poté zaslali ještě k posouzení do společnosti ÚRS Praha, která se zabývá 
oceňováním stavební produkce. Posouzení jsme obdrželi v pátek 26. září. Vyplývá z něj, že celková 
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hodnota vícenákladů investora vyvolaných městem Kuřim je dle „tabulkových cen“ 2 335 194 Kč vč. 
DPH. 
Je tedy: 
a) Nižší, než investor deklaroval. Vícenáklady vyvolané městem uváděl dosud ve výši 2 549 070 Kč 

(viz materiál pro jednání ZM 26. 8. 2014)  
b) Vyšší než investor žádal k úhradě, tj. vyšší než oněch 2 100 000 Kč  
Pozn.: pozor, jedná se pouze o tabulkové ceny, ne o skutečnou cenu díla. Pro naše potřeby jde ale 
o nejpřesnější možné podklady pro odhad hodnoty díla. Tabulku ÚRS Praha - s porovnáním cen - 
najdete v příloze.  Celková cena stavebních prací byla investorem vysoutěžena na celé dílo. Část díla 
označovaná jako vícenáklady vyvolané městem Kuřim nelze tedy dle investora z fakturované ceny díla 
„vypreparovat“. Proto jsme přistoupili k posouzení dle tabulkových cen ÚRS za stavební práce. 
 
 
5) NÁVRH VÝPOČTU CENY - viz příloha 
 
V tabulce uvedené v příloze tohoto dokumentu vycházím z cen dle ÚRS a navrhuji podíl města 
stanovit takto: 
 

  položka   dle ÚRS (vč. 
DPH) 

podíl města v 
% z ceny dle 
ÚRS 

podíl města v Kč (vč. 
DPH) 

1 dešťová kanalizace - změna profilu   264.821,92 Kč 50% 132.410,96 Kč 

2 prodloužení kanalizace k Wellness Kuřim (30,5m + 
přípojka) 

  152.651,16 Kč 50%   76.325,58 Kč 

3 napojení komunikace, chodníků k Wellness Kuřim   986.486,88 Kč 100% 986.486,88 Kč 

4 přejezdná retenční nádrž - část pro účely zajištění 
retence dešťových vod z WK a odvedení vod ze 
sportovní haly, příp. jiných staveb budoucích investorů  

1.067.841,80 
Kč 

65% 694.097,17 Kč 

Vícenáklady investora vyvolané požadavkem města - 
CELKEM (vč. DPH): 

2.471.801,76 
Kč 

  1.889.320,59 Kč 

 daň z převodu (4%) uhradí prodávající    
 
Přílohy: A - porovnání kontrola ceny 

B - navrhovaný výpočet ceny 
 
Diskuse: 
I. Poledňák – věcné záležitosti tady řečené ho přesvědčují o opaku, které vyvodil. V minulosti jsme se 
podíleli na vodovodním řádu a to, pokud ho byli nuceni budovat soukromí investoři (např. společnost 
Tipa). V tomto případě nemají nárok na úhradu dešťové kanalizace a mají nárok pouze na úhradu 
připojení chodníků k wellness. Ostatní mělo město právo požadovat. 
D. Holman – není pravdou, že společnost Tipa byla investorem, který si sám sobě stavěl bydlení. Byl 
to klasický developer a nebydlí tam pouze majitel společnosti, ale je tam několik domů a bydlí tam více 
lidí. Na tento projekt město přispělo 50 procenty. 
p. Přichystal – v r. 2009 dané pozemky byly zahrádky a podmínky tohoto území společně stanovili. 
Město Kuřim dalo souhlas s investičním záměrem a až na základě studie bylo požádáno o změnu 
územního plánu a poté se začalo jednat nad budoucí investicí. Město dalo jasné požadavky a za tyto 
chce zaplatit. Chybou bylo pouze to, že se v lednu, když bylo schváleno rozpočtové opatření na tuto 
investici, nebyla uzavřena smlouva na 2,1 mil. Kč. Nebyl čas na žádné výběrové řízení. Bylo to chybou 
města. 
I. Poledňák – v rozpočtovém opatření se schvalovala investiční akce. Město bylo účastníky změny 
územního plánu a má právo si to vyhradit. 
p. Přichystal- sám si nevymyslel, že má retenční hráz stavět. 
D. Holman – byla dohoda mezi městem a investorem. Poté bylo dohodnuto navýšení akce vzhledem 
k tomu, že by se jednalo o dlouhodobě zamýšlenou investici k řešení úspor Wellness na vodném 
a stočném a to odvedením odpadních vod z krytého i letního bazénu do Kuřimky přes retenční nádrž - 
nyní hledáme dohodu nad investicí do této akce. V počtu 16 zastupitelů byla tato akce podpořena, 
proto by se všech 16 zastupitelů mělo nyní zamyslet, proč s tím dnes nesouhlasí. Posouzení dle 
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tabulkových cen ÚRS za stavební práce je součástí předloženého materiálu. Město by mělo uhradit 
65 % ceny. 
I. Poledňák – jakou má město uzavřenou smlouvu o retenční nádrži? 
D. Holman – k převzetí kanalizace a retence se město smluvně zavázalo. Ale v té době ještě nebyl 
uplatněn požadavek na zvětšení retenční nádrže. 
I. Poledňák – to je nezbytná smlouva k tomu, aby nemuseli provozovat vodohospodářské zařízení. 
Jedná se o věc obvyklou. 
D. Holman – jsou zde uvedena fakta. Myslí si, že bychom dříve dali souhlas s odkupem. 
I. Poledňák – jedná se o nestandardní postup. Akce nebyla zdůvodněna a k žádné investiční akci 
nedošlo. Není ničím podložena, žádnou smlouvou. A jestli se zavazuje, že převede do majetku města, 
je samozřejmé. Buď musí provozovat sám, nebo převede na město, jiná varianta nelze. 
D. Holman – nedělají to všichni, třeba např. společnost Lídl to neudělala. Obtížně dohledáme, jestli 
jsme se ničím zavázali. Zkoušíme se dostat z problémů. Nyní možnost odkupu části a dohody, nebo 
neodkoupíme a investor nám stavbu nepředá. Myslí si, že by šel cestou dohody. Chyba je i na straně 
města. 
 
Přijaté usnesení: 1163/2014 - 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 1.889.320,59 Kč včetně DPH. 

Hlasováno 
Pro: 10  Proti: 2  Zdrželi se: 2  Nehlasovali: 3. 
 
 
 

23. Schválení smlouvy o dotaci - Oprava T148 
(Předkladatel: Mgr. Ing. Drago Sukalovský, zpracovatel: Mgr. Radim Novák, DiS.) 
 
V letošním roce požádalo město Kuřim JmK o dotaci na generální opravu vozidla Jednotky sboru 
dobrovolných hasičů Kuřim Tatra 148 s vysokozdvižnou plošinou PVP 27. Na základě žádosti 
obdrželo město Kuřim dotaci ve výši 630.000 Kč na tuto akci. Město Kuřim již dříve uvolnilo na tuto 
opravu 350.000 Kč jako spoluúčast. Při včerejším otevírání došlých nabídek však byla nejnižší 
nabídnutá částka 1.183.017 Kč. Proto je pro realizaci této akce potřeba navýšit rozpočet SDH 
o dalších cca 205.000 Kč. Vzhledem k časové náročnosti celé akce bude zároveň JMK požádán 
o prodloužení termínu čerpání dotace do 30. 6. 2015. 
 
Přílohy: A - smlouva 
 
Diskuse: 
D. Sukalovský – otevřeli 2 obálky s nabídkami. Zůstala pouze 1 nabídka, která vyhověla podmínkám 
výzvy. V druhé nabídce nebyla dodržena lhůta záruky. 
J. Herman – k navýšení došlo kvůli staršímu typu vozu a generální opravě podvozku. 
P. Němec – proč je usnesení takto formulováno? 
P. Kavka – jedná se o zbytkovou pravomoc, která náleží radě města. 
 
Přijaté usnesení: 1164/2014 - ZM si vyhrazuje v souladu s § 84 odst. 4 zákona č. 128/2000 Sb., 

o obcích jednorázově rozhodnout o uzavření smlouvy o poskytnutí dotace 
z rozpočtu Jihomoravského kraje a schvaluje uzavření smlouvy o poskytnutí 
dotace z rozpočtu Jihomoravského kraje, se sídlem Žerotínovo nám. 3/5, 601 82 
Brno, IČ 70888337 pro město Kuřim ve výši 630.000 Kč na akci „Generální oprava 
vozidla JSDH Kuřim - Tatra 148 s vysokozdvižnou plošinou“ za podmínek návrhu 
smlouvy o poskytnutí dotace z rozpočtu JMK. 

Hlasováno 
Pro: 16  Nehlasoval: 1. 
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24. Určení místostarosty k zastupování starosty 
(Předkladatel: Mgr. Ing. Drago Sukalovský, zpracovatel: Mgr. Alena Zimmermannová) 
 
Místostarosta J. F. Koláček je pověřen zastupováním starosty v době jeho nepřítomnosti. Dle 
oznámení místostarosty Koláčka tuto funkci nebude nadále vykonávat, žádáme tedy zastupitelstvo 
města o pověření místostarosty Ing. O. Štarhy. 
 
Diskuse: 
I. Poledňák – žádá vložit do usnesení slovo „platnost“. 
 
Přijaté usnesení: 1165/2014 - ZM ruší platnost usnesení Zastupitelstva města Kuřimi č. 1115/10 ze 

dne 4. 11. 2010, kterým byl určen jako místostarosta zastupující starostu v době 
nepřítomnosti nebo v době, kdy starosta nebude vykonávat funkci, pan J. F. 
Koláček. 

Hlasováno 
Pro: 12  Zdrželi se: 4  Nehlasoval: 1. 
 
 
 

24/1. Určení místostarosty k zastupování starosty 
(předkladatel: Mgr. Ing. Drago Sukalovský, zpracovatel: Mgr. Alena Zimmermannová) 
 
Přijaté usnesení: 1166/2014 - ZM stanovuje dle § 104 odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, 

v platném znění, jako místostarostu, který bude zastupovat starostu v době 
nepřítomnosti nebo v době, kdy nebude starosta vykonávat funkci, Ing. Oldřicha 
Štarhu. 

Hlasováno 
Pro: 12  Zdrželi se: 4  Nehlasoval: 1. 
 
 
 

26. Různé 
 
M. Kotek – ptá se na realizaci investiční akce kanalizace ul. Hybešova – bude provedena etapizace 
nebo se bude dělat v plném rozsahu? 
O. Štarha – měla by být realizována v plném rozsahu. Celková cena akce byla bezmála 20 mil. Kč. 
Vysoutěžili jsme cca 14 mil. Kč, mělo by se ušetřit. 
D. Sukalovský – nyní bychom chtěli koordinovat termíny a postup prací se SÚS Brno. 
 
 
P. Němec - společnost Dahlhausen podala na město žádost o vybudování chodníku. Zatím nedostali 
žádnou opověď. 
O. Štarha – v rámci vybudování cyklostezky na Mor. Knínice se uvažuje o větší provedení, které by se 
využívalo i jako chodník. Na starosti má vše Mikroregion Kuřimka, ale zabránily tomu nevypořádané 
církevní restituce. Nyní už jsou vypořádány. V současné době bylo vyhlášeno výběrové řízení na 
projektanta těchto prací. 
M. Kotek – cyklostezka není naprojektovaná? 
O. Štarha – pouze ve stupni územního rozhodnutí. Na protějším pozemku se zahájila stavební činnost 
a je nutno i s nimi jednat. 
D. Sukalovský – budeme velmi rádi, když se zmíněné společnosti do projektu zapojí. 
 
 
I. Poledňák – ptá se na stav smlouvy ohledně prodeje kabelových rozhodů, už je smlouva 
podepsána? 
D. Sukalovský – v této chvíli není podepsána, ale je předložena k podpisu. 
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D. Holman – vrací se k dnešnímu schválení nástavby mateřské školky Zborovská - schválilo se 
nákladnější řešení a bude potřeba delší čas k vybudování. Je ale potřeba zodpovědět, jestli se tedy 
nemá třída na ZŠ Tyršova budovat? Je nutné vyslat signály, co nyní dělat. 
D. Sukalovský – na otázku se nedá odpovědět, je to k řešení novému zastupitelstvu a radě města. 
 
 
M. Kalinová – ptá se, v jaké fázi je realizace knihy p. Kondeie? 
D. Sukalovský – křest knihy proběhne 16. 10. 2014 v 16 hod. v knihovně. Pozvánka bude zaslána. 
 
 
D. Sukalovský – srdečně zve na křest „Obrázkové publikace o městě Kuřim“, který proběhne v pátek 
3. 10. 2014 v 18 hod. v městské knihovně. 
 
P. Němec – bylo by dobré stanovit důstojná místa na umístění vývěsek, kam by se mohly umístit 
smuteční oznámení. 
D. Sukalovský – rada města o nich bude ještě jednat. 
 
 
 
D. Sukalovský - poděkoval všem zastupitelům za práci, kterou vykonali v tomto volebním období. 
 
 
 
 
Člen návrhové komise Ing. Miloš Kotek přečetl schválená usnesení ZM. 
 
 
 
Starosta ukončil jednání ZM v 21,13 hodin. 
 
 
 
 
 
 
 
Mgr. Ing. Drago Sukalovský 
starosta města 
 
 
 

Ověřovatelé zápisu: 

 
 
 
Zdeněk Kříž         Ing. Miluše Macková 
 
 
 
 
 
 
V Kuřimi dne 30. 9. 2014 
 
Zapsala: Petra Glosová 
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8. JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA KUŘIMI dne 30. 09. 2014 

1. Volba návrhové komise 
Číslo usnesení: 1148/2014 Zastupitelstvo města schvaluje jako členy návrhové komise P. Němce 

a M. Kotka. 

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

Ing. Oldřich Štarha PRO PaedDr. David Holman PRO 

RNDr. Igor Poledňák NEPŘÍTOMEN Zdeněk Kříž PRO 

Mgr. Ladislav Ambrož PRO Jiří Brabec PRO 

Ing. Rostislav Hanák PRO Jan Herman PRO 

Mgr. Michaela Kalinová PRO Ing. Miloš Kotek ZDRŽEL SE 

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: 15, PROTI: 0, ZDRŽELO SE: 1, NEHLASOVALO: 0 
 

2. Volba ověřovatelů zápisu 
Číslo usnesení: 1149/2014 Zastupitelstvo města schvaluje jako ověřovatele zápisu z jednání ZM 

M. Mackovou a Z. Kříže. 

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

Ing. Oldřich Štarha PRO PaedDr. David Holman PRO 

RNDr. Igor Poledňák NEPŘÍTOMEN Zdeněk Kříž PRO 

Mgr. Ladislav Ambrož PRO Jiří Brabec PRO 

Ing. Rostislav Hanák PRO Jan Herman PRO 

Mgr. Michaela Kalinová PRO Ing. Miloš Kotek PRO 

Ing. Miluše Macková PRO Ing. Petr Němec PRO 

Ivo Peřina PRO MUDr. Renata Procházková PRO 

Vladislav Zejda PRO   

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

3. Pozměňující návrh - Schválení programu jednání 
Návrh usnesení: ZM schvaluje doplnění programu jednání o bod 25 a zařazení za bod 3 - změnu 

termínu vysílání jednání ZM. 

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

Ing. Oldřich Štarha PRO PaedDr. David Holman PROTI 

RNDr. Igor Poledňák NEHLASOVAL Zdeněk Kříž PROTI 

Mgr. Ladislav Ambrož PRO Jiří Brabec PRO 

Ing. Rostislav Hanák PROTI Jan Herman PROTI 

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

Ivo Peřina PROTI MUDr. Renata Procházková PROTI 

Vladislav Zejda ZDRŽEL SE   

BOD JEDNÁNÍ NEBYL SCHÁLEN 
Počet přítomných: 17 
PRO: 8, PROTI: 6, ZDRŽELI SE: 2, NEHLASOVALO: 1 
 

3. Schválení programu jednání 
Číslo usnesení: 1150/2014 Zastupitelstvo města schvaluje program jednání se změnami. 

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

Ing. Oldřich Štarha PRO PaedDr. David Holman PRO 

RNDr. Igor Poledňák PRO Zdeněk Kříž PRO 

Mgr. Ladislav Ambrož PRO Jiří Brabec PRO 

Ing. Rostislav Hanák PRO Jan Herman PRO 

Mgr. Michaela Kalinová PRO Ing. Miloš Kotek PRO 

Ing. Miluše Macková PRO Ing. Petr Němec PRO 

Ivo Peřina PRO MUDr. Renata Procházková PRO 

Vladislav Zejda PRO   

BOD JEDNÁNÍ BYL SCHÁLEN 
Počet přítomných: 17 
PRO: 17, PROTI: 0, ZDRŽELO SE: 0, NEHLASOVALO: 0 
 

4. Plnění usnesení Zastupitelstva města Kuřimi ke dni 22. 9. 2014 
Číslo usnesení: 1151/2014 Zastupitelstvo města bere na vědomí stav plnění usnesení ZM ke dni 
22. 9. 2014. 

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

Ing. Oldřich Štarha PRO PaedDr. David Holman PRO 

RNDr. Igor Poledňák PRO Zdeněk Kříž PRO 

Mgr. Ladislav Ambrož PRO Jiří Brabec PRO 

Ing. Rostislav Hanák PRO Jan Herman PRO 

Mgr. Michaela Kalinová PRO Ing. Miloš Kotek PRO 

Ing. Miluše Macková PRO Ing. Petr Němec PRO 

Ivo Peřina PRO MUDr. Renata Procházková PRO 

Vladislav Zejda PRO   

BOD JEDNÁNÍ BYL SCHÁLEN 
Počet přítomných: 17 
PRO: 17, PROTI: 0, ZDRŽELO SE: 0, NEHLASOVALO: 0 
 

5. Pozměňující návrh - Pozměňující návrh - Schválení částek spolufinancování 
služeb sociální prevence pro rok 2015 
Číslo usnesení: 1152/2014 - Zastupitelstvo města schvaluje pro rok 2015 spolufinancování služby 
prevence sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi SPONDEA, o.p.s., IČ 25346342, se sídlem 
Sýpky 25, 613 00 Brno za uživatele z ORP Kuřim ve výši 20 % z celkových optimalizovaných nákladů 
na klienta, nejvýše však 20.000,- Kč. 
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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 PRO Ing. Miloš Kotek PRO 

Ing. Miluše Macková PRO Ing. Petr Němec PRO 

Ivo Peřina PRO MUDr. Renata Procházková PRO 

Vladislav Zejda PRO   

BOD JEDNÁNÍ BYL SCHÁLEN 
Počet přítomných: 17 
PRO: 17, PROTI: 0, ZDRŽELO SE: 0, NEHLASOVALO: 0 
 

6. Pozměňující návrh - Nízkoprahové zařízení pro děti a mládež 
Číslo usnesení: 1153/2014 Zastupitelstvo města souhlasí s využitím budovy č. p. 1262 na ul. 

Zahradní pro účely zřízení nízkoprahového zařízení pro děti a mládež. 

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

Ing. Oldřich Štarha PRO PaedDr. David Holman PRO 

RNDr. Igor Poledňák PRO Zdeněk Kříž PRO 

Mgr. Ladislav Ambrož PRO Jiří Brabec PRO 

Ing. Rostislav Hanák PRO Jan Herman PRO 

Mgr. Michaela Kalinová PRO Ing. Miloš Kotek ZDRŽEL SE 

Ing. Miluše Macková PRO Ing. Petr Němec PRO 

Ivo Peřina PRO MUDr. Renata Procházková PRO 

Vladislav Zejda PRO   

BOD JEDNÁNÍ BYL SCHÁLEN 
Počet přítomných: 17 
PRO: 15, PROTI: 0, ZDRŽELO SE: 2, NEHLASOVALO: 0 
 

7. Ing. Pavel Adamec – 2. nabídka k odkupu garáží x vzdání se předkupního 
práva 
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 Brno za kupní cenu 
ve výši 110.000 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 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 PROTI Jan Herman PROTI 

Mgr. Michaela Kalinová PROTI Ing. Miloš Kotek PROTI 

Ing. Miluše Macková PROTI Ing. Petr Němec PROTI 

Ivo Peřina PROTI MUDr. Renata Procházková PROTI 



4 

 

Vladislav Zejda PROTI   

BOD JEDNÁNÍ NEBYL SCHÁLEN 
Počet přítomných: 17 
PRO: 0, PROTI: 16, ZDRŽELO SE: 1, NEHLASOVALO: 0 
 

7/1. Ing. Pavel Adamec – 2. 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. 

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

Ing. Oldřich Štarha PROTI PaedDr. David Holman PROTI 

RNDr. Igor Poledňák PROTI Zdeněk Kříž ZDRŽEL SE 

Mgr. Ladislav Ambrož PROTI Jiří Brabec PROTI 

Ing. Rostislav Hanák PROTI Jan Herman ZDRŽEL SE 

Mgr. Michaela Kalinová PROTI Ing. Miloš Kotek PROTI 

Ing. Miluše Macková PROTI Ing. Petr Němec PROTI 

Ivo Peřina PROTI MUDr. Renata Procházková ZDRŽELA SE 

Vladislav Zejda PROTI   

BOD JEDNÁNÍ NEBYL SCHÁLEN 
Počet přítomných: 17 
PRO: 0, PROTI: 14, ZDRŽELO SE: 3, NEHLASOVALO: 0 
 

8. Jaroslava Souralová, Simona Slabyhoudková – směna pozemků 
Číslo usnesení: 1154/2014 Zastupitelstvo města schvaluje 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
 vše v k. ú. Kuřim (spoluvlastníci paní 

Jaroslava Souralová, trvale bytem Brno a paní Simona Slabyhoudková, trvale bytem Bošovice, každá 
id. ½) za část pozemku parc. č. 3198/1 nově označený GP č. 3190-146/2014 jako pozemek parc. č. 
3198/104 o výměře 1.959 m

2
 vše v k. ú. Kuřim (vlastník město Kuřim), bez cenového vyrovnání, a 

ukládá starostovi města Kuřim jménem města uzavřít směnnou smlouvu. Náklady spojené se směnou 

pozemků (GP + správní poplatek) ponese město Kuřim. 

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

Ing. Oldřich Štarha PRO PaedDr. David Holman PRO 

RNDr. Igor Poledňák PRO Zdeněk Kříž PRO 

Mgr. Ladislav Ambrož PRO Jiří Brabec PRO 

Ing. Rostislav Hanák PRO Jan Herman PRO 

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

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: 17 
PRO: 13, PROTI: 0, ZDRŽELO SE: 4, NEHLASOVALO: 0 
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9. Nabídka na odkup pozemku pod účelovou komunikací do majetku města - 
Knoflíčková 
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 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 PROTI Jiří Filip Koláček, MBA PRO 

Ing. Oldřich Štarha PROTI PaedDr. David Holman PROTI 

RNDr. Igor Poledňák PROTI Zdeněk Kříž ZDRŽEL SE 

Mgr. Ladislav Ambrož NEPŘÍTOMEN Jiří Brabec PRO 

Ing. Rostislav Hanák ZDRŽEL SE Jan Herman ZDRŽEL SE 

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

Ing. Miluše Macková PROTI Ing. Petr Němec PROTI 

Ivo Peřina ZDRŽEL SE MUDr. Renata Procházková ZDRŽELA SE 

Vladislav Zejda PROTI   

BOD JEDNÁNÍ NEBYL SCHÁLEN 
Počet přítomných: 16 
PRO: 2, PROTI: 7, ZDRŽELO SE: 7, NEHLASOVALO: 0 
 

10. Nabídka na odkup pozemku pod účelovou komunikací do majetku města – 
Pitourová, Kašpárková 
Návrh usnesení: ZM schvaluje úplatné nabytí pozemku parc. č. 2917/5 o výměře 269 m

2
 v k. ú. 

Kuřim z vlastnictví Ivany Pitourové (id. 1/2), bytem Znojmo a Renaty Kašpárkové, bytem Brno do 
majetku Města Kuřimi za celkovou cenu 32.280 Kč. Náklady spojené s převodem pozemku včetně 
daně z nabytí nemovitých věcí uhradí nabyvatel. 

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

Ing. Oldřich Štarha PROTI PaedDr. David Holman PROTI 

RNDr. Igor Poledňák PROTI Zdeněk Kříž ZDRŽEL SE 

Mgr. Ladislav Ambrož PRO Jiří Brabec PRO 

Ing. Rostislav Hanák ZDRŽEL SE Jan Herman ZDRŽEL SE 

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

Ing. Miluše Macková PROTI Ing. Petr Němec PROTI 

Ivo Peřina ZDRŽEL SE MUDr. Renata Procházková ZDRŽELA SE 

Vladislav Zejda PROTI   

BOD JEDNÁNÍ NEBYL SCHÁLEN 
Počet přítomných: 17 
PRO: 3, PROTI: 6, ZDRŽELO SE: 8, NEHLASOVALO: 0 
 

11. Nabídka na směnu pozemků pod komunikací – Dvořáček 
Návrh usnesení: ZM schvaluje záměr na směnu pozemku parc. č. 456/11 o výměře 135 m

2
, 

z vlastnictví Emila Dvořáčka bytem Kuřim za část pozemku parc. č. 4232 o výměře cca 24 m
2
 (vlastník 

město Kuřim) vše v k. ú. Kuřim s cenovým vyrovnáním ze strany města ve výši 20.979 Kč. 

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 PROTI 
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Mgr. Ladislav Ambrož PROTI Jiří Brabec PROTI 

Ing. Rostislav Hanák PROTI Jan Herman ZDRŽEL SE 

Mgr. Michaela Kalinová PROTI Ing. Miloš Kotek PROTI 

Ing. Miluše Macková PROTI Ing. Petr Němec ZDRŽEL SE 

Ivo Peřina PROTI MUDr. Renata Procházková ZDRŽELA SE 

Vladislav Zejda PROTI   

BOD JEDNÁNÍ NEBYL SCHÁLEN 
Počet přítomných: 17 
PRO: 0, PROTI: 13, ZDRŽELO SE: 4, NEHLASOVALO: 0 
 

12. Jihomoravský kraj – převod pozemků na ul. Jungmannova – služba škole 
Číslo usnesení: 1155/2014 Zastupitelstvo města schvaluje darování pozemku parc. č. 1452/2 
o vým. 290 m

2
 v k. ú. Kuřim Jihomoravskému kraji, se sídlem Žerotínovo náměstí 3/5, Brno, 

IČ 70888337. 

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

Ing. Oldřich Štarha PRO PaedDr. David Holman NEHLASOVAL 

RNDr. Igor Poledňák PRO Zdeněk Kříž PRO 

Mgr. Ladislav Ambrož PRO Jiří Brabec PRO 

Ing. Rostislav Hanák PRO Jan Herman PRO 

Mgr. Michaela Kalinová PRO Ing. Miloš Kotek PRO 

Ing. Miluše Macková PRO Ing. Petr Němec PRO 

Ivo Peřina PRO MUDr. Renata Procházková PRO 

Vladislav Zejda PRO   

BOD JEDNÁNÍ BYL SCHÁLEN 
Počet přítomných: 17 
PRO: 16, PROTI: 0, ZDRŽELO SE: 0, NEHLASOVALO: 1 
 

13. Protinávrh - Schválení realizace investiční akce - MŠ Zborovská 
Číslo usnesení: 1156/2014 Zastupitelstvo města souhlasí s realizací investiční akce „Sanace 
spodní stavby MŠ Zborovská Kuřim, nástavba MŠ Zborovská Kuřim a zateplení MŠ Zborovská Kuřim" 
za celkovou cenu do 14 mil. Kč. 

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

Ing. Oldřich Štarha PRO PaedDr. David Holman PROTI 

RNDr. Igor Poledňák PRO Zdeněk Kříž PRO 

Mgr. Ladislav Ambrož ZDRŽEL SE Jiří Brabec PROTI 

Ing. Rostislav Hanák PROTI Jan Herman PRO 

Mgr. Michaela Kalinová PRO Ing. Miloš Kotek PRO 

Ing. Miluše Macková PRO Ing. Petr Němec PRO 

Ivo Peřina PROTI MUDr. Renata Procházková PRO 

Vladislav Zejda PRO   

BOD JEDNÁNÍ BYL SCHÁLEN 
Počet přítomných: 17 
PRO: 11, PROTI: 5, ZDRŽELO SE: 1, NEHLASOVALO: 0 
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15. Zápis z jednání Výboru pro kulturu a spolkový život ZM Kuřimi 
Číslo usnesení: 1157/2014 Zastupitelstvo města schvaluje vyhlášení a harmonogram Výzvy na 
poskytnutí dotací z Programu na podporu kulturní a spolkové činnosti města Kuřimi pro rok 2015. 

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

Ing. Oldřich Štarha PRO PaedDr. David Holman PRO 

RNDr. Igor Poledňák PRO Zdeněk Kříž PRO 

Mgr. Ladislav Ambrož PRO Jiří Brabec PRO 

Ing. Rostislav Hanák PRO Jan Herman PRO 

Mgr. Michaela Kalinová PRO Ing. Miloš Kotek PRO 

Ing. Miluše Macková PRO Ing. Petr Němec PRO 

Ivo Peřina PRO MUDr. Renata Procházková PRO 

Vladislav Zejda PRO   

BOD JEDNÁNÍ BYL SCHÁLEN 
Počet přítomných: 17 
PRO: 17, PROTI: 0, ZDRŽELO SE: 0, NEHLASOVALO: 0 
 

15/1. Zápis z jednání Výboru pro kulturu a spolkový život ZM Kuřimi 
Číslo usnesení: 1158/2014 Zastupitelstvo města schvaluje limit pro celkovou výši dotací 
z Programu finanční podpory kulturní a spolkové činnosti ve městě Kuřimi pro rok 2015 ve výši 
1.200.000 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 PRO Ing. Miloš Kotek PRO 

Ing. Miluše Macková PRO Ing. Petr Němec PRO 

Ivo Peřina PRO MUDr. Renata Procházková PRO 

Vladislav Zejda PRO   

BOD JEDNÁNÍ BYL SCHÁLEN 
Počet přítomných: 17 
PRO: 17, PROTI: 0, ZDRŽELO SE: 0, NEHLASOVALO: 0 
 

15/2. Žádost o poskytnutí dotace z PFP 2014 
Návrh usnesení: ZM schvaluje uzavření smlouvy o poskytnutí dotace z Programu finanční podpory 
kulturní a spolkové činnosti města Kuřimi v rámci výzvy roku 2014 v bodě a částce podle přílohy. 

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 ZDRŽEL SE Jiří Brabec PROTI 

Ing. Rostislav Hanák ZDRŽEL SE Jan Herman ZDRŽEL SE 

Mgr. Michaela Kalinová ZDRŽELA SE Ing. Miloš Kotek PRO 
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Ing. Miluše Macková ZDRŽELA SE Ing. Petr Němec ZDRŽEL SE 

Ivo Peřina ZDRŽEL SE MUDr. Renata Procházková ZDRŽELA SE 

Vladislav Zejda PRO   

BOD JEDNÁNÍ NEBYL SCHÁLEN 
Počet přítomných: 17 
PRO: 6, PROTI: 1, ZDRŽELO SE: 10, NEHLASOVALO: 0 
 

17. Manželé Juranovi – prominutí poplatku z prodlení 
Číslo usnesení: 1159/2014 Zastupitelstvo města schvaluje prominutí poplatku z prodlení 
z dlužného nájemného k bytu č. 897/2 ve výši xxxxxx,- Kč manželům Františku a Heleně Juranovým, 
oba trvale bytem 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 PRO Ing. Miloš Kotek PRO 

Ing. Miluše Macková PRO Ing. Petr Němec PRO 

Ivo Peřina PRO MUDr. Renata Procházková PRO 

Vladislav Zejda PRO   

BOD JEDNÁNÍ BYL SCHÁLEN 
Počet přítomných: 17 
PRO: 17, PROTI: 0, ZDRŽELO SE: 0, NEHLASOVALO: 0 
 

19. Pozměňující návrh - Schválení realizace investiční akce-ZŠ Kuřim 
Jungmannova vybudování nových výukových kapacit - přestavba 
Číslo usnesení: 1160/2014 Zastupitelstvo města souhlasí s realizací investiční akce „ZŠ Kuřim 
Jungmannova vybudování nových výukových kapacit - přestavba“ za cenu 20 mil. Kč bez DPH. 

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

Ing. Oldřich Štarha PRO PaedDr. David Holman PRO 

RNDr. Igor Poledňák PRO Zdeněk Kříž PRO 

Mgr. Ladislav Ambrož PRO Jiří Brabec PRO 

Ing. Rostislav Hanák PRO Jan Herman PRO 

Mgr. Michaela Kalinová PRO Ing. Miloš Kotek PRO 

Ing. Miluše Macková PRO Ing. Petr Němec PRO 

Ivo Peřina PRO MUDr. Renata Procházková PRO 

Vladislav Zejda PRO   

BOD JEDNÁNÍ BYL SCHÁLEN 
Počet přítomných: 17 
PRO: 17, PROTI: 0, ZDRŽELO SE: 0, NEHLASOVALO: 0 
 

20. Rozpočtové opatření č. 11 
Číslo usnesení: 1161/2014 Zastupitelstvo města schvaluje rozpočtové opatření č. 11 k rozpočtu 

města Kuřimi na rok 2014, dle přílohy se změnou. 
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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 PRO 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: 16 
PRO: 16, PROTI: 0, ZDRŽELO SE: 0, NEHLASOVALO: 0 
 

21. Režim provozu kulturního domu po rekonstrukci 
Číslo usnesení: 1162/2014 Zastupitelstvo města schvaluje režim provozu kulturního domu 

společností s ručením omezeným, která bude ve 100% vlastnictví města a bude plátcem DPH. 

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

Ing. Oldřich Štarha PRO PaedDr. David Holman PRO 

RNDr. Igor Poledňák PRO Zdeněk Kříž PRO 

Mgr. Ladislav Ambrož PRO Jiří Brabec PRO 

Ing. Rostislav Hanák PRO Jan Herman PRO 

Mgr. Michaela Kalinová PRO Ing. Miloš Kotek PRO 

Ing. Miluše Macková PRO Ing. Petr Němec PRO 

Ivo Peřina NEPŘÍTOMEN MUDr. Renata Procházková PRO 

Vladislav Zejda PRO   

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

22. Dešťová kanalizace a retenční nádrž - nabytí majetku 
Číslo usnesení: 1163/2014 Zastupitelstvo města 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 
1 889 320,59 Kč včetně DPH. 

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

Ing. Oldřich Štarha PRO PaedDr. David Holman PRO 

RNDr. Igor Poledňák PROTI Zdeněk Kříž ZDRŽEL SE 

Mgr. Ladislav Ambrož PRO Jiří Brabec PRO 

Ing. Rostislav Hanák PRO Jan Herman PRO 

Mgr. Michaela Kalinová PRO Ing. Miloš Kotek ZDRŽEL SE 

Ing. Miluše Macková NEHLASOVAL

A 

Ing. Petr Němec NEHLASOVAL 

Ivo Peřina NEPŘÍTOMEN MUDr. Renata Procházková PRO 

Vladislav Zejda PROTI   
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BOD JEDNÁNÍ BYL SCHÁLEN 
Počet přítomných: 16 
PRO: 10, PROTI: 2, ZDRŽELO SE: 2, NEHLASOVALO: 2 
 

23. Schválení smlouvy o dotaci - Oprava T148 
Číslo usnesení: 1164/2014 Zastupitelstvo města si vyhrazuje v souladu s § 84 odst. 4 zákona 
č. 128/2000 Sb., o obcích jednorázově rozhodnout o uzavření smlouvy o poskytnutí dotace z rozpočtu 
Jihomoravského kraje a schvaluje uzavření smlouvy o poskytnutí dotace z rozpočtu Jihomoravského 
kraje, se sídlem Žerotínovo nám. 3/5, 601 82 Brno, IČ 70888337 pro město Kuřim ve výši 630.000 Kč 
na akci „Generální oprava vozidla JSDH Kuřim - Tatra 148 s vysokozdvižnou plošinou“ za podmínek 
návrhu smlouvy o poskytnutí dotace z rozpočtu JMK. 

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

Ing. Oldřich Štarha PRO PaedDr. David Holman PRO 

RNDr. Igor Poledňák PRO Zdeněk Kříž PRO 

Mgr. Ladislav Ambrož PRO Jiří Brabec PRO 

Ing. Rostislav Hanák PRO Jan Herman PRO 

Mgr. Michaela Kalinová PRO Ing. Miloš Kotek PRO 

Ing. Miluše Macková PRO Ing. Petr Němec PRO 

Ivo Peřina NEPŘÍTOMEN MUDr. Renata Procházková PRO 

Vladislav Zejda PRO   

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

24. Určení místostarosty k zastupování starosty 
Číslo usnesení: 1165/2014 Zastupitelstvo města ruší platnost usnesení Zastupitelstva města 
Kuřimi č. 1115/10 ze dne 4. 11. 2010, kterým byl určen jako místostarosta zastupující starostu v době 
nepřítomnosti nebo v době, kdy starosta nebude vykonávat funkci, pan J. F. Koláček. 

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

Ing. Oldřich Štarha PRO PaedDr. David Holman PRO 

RNDr. Igor Poledňák ZDRŽEL SE Zdeněk Kříž PRO 

Mgr. Ladislav Ambrož PRO Jiří Brabec PRO 

Ing. Rostislav Hanák PRO Jan Herman PRO 

Mgr. Michaela Kalinová ZDRŽELA SE Ing. Miloš Kotek PRO 

Ing. Miluše Macková ZDRŽELA SE Ing. Petr Němec PRO 

Ivo Peřina NEPŘÍTOMEN MUDr. Renata Procházková PRO 

Vladislav Zejda ZDRŽEL SE   

BOD JEDNÁNÍ BYL SCHÁLEN 
Počet přítomných: 16 
PRO: 12, PROTI: 0, ZDRŽELO SE: 4, NEHLASOVALO: 0 
 

24/1. Určení místostarosty k zastupování starosty 
Číslo usnesení: 1166/2014 Zastupitelstvo města stanovuje dle § 104 odst. 1 zákona č. 128/2000 
Sb., o obcích, v platném znění, jako místostarostu, který bude zastupovat starostu v době 
nepřítomnosti nebo v době, kdy nebude starosta vykonávat funkci, Ing. Oldřicha Štarhu. 
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Ing. Miluše Macková ZDRŽELA SE Ing. Petr Němec PRO 

Ivo Peřina NEPŘÍTOMEN MUDr. Renata Procházková PRO 

Vladislav Zejda ZDRŽEL SE   

BOD JEDNÁNÍ BYL SCHÁLEN 
Počet přítomných: 16 
PRO: 12, PROTI: 0, ZDRŽELO SE: 4, NEHLASOVALO: 0 


