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Z á p i s 
 

ze zasedání Zastupitelstva města Kuřimi č. 10/2014 konaného dne 18.12.2014 
 
Přítomni: 
Mgr. Ing. Drago Sukalovský – starosta 
Mgr. Ladislav Ambrož, Jiří Brabec, Ing. Mgr. Vlastimil Burkart, Ing. Rostislav Hanák, PaedDr. David 
Holman, Mgr. Žaneta Jarůšková, Petr Krejčí, Ing. Miluše Macková, Alena Matějíčková, Ing. Petr 
Ondrášek, Ivo Peřina, RNDr. Igor Poledňák, Bc. Jan Vlček, Vladislav Zejda – členové zastupitelstva 
města. 
 
Mgr. Alena Zimmermannová – tajemnice úřadu. 
 
 
Omluven: Jan Herman; Ing. Miloš Kotek 
 
 
Starosta zahájil zasedání ZM v 17,14 hodin, úvodem bylo přítomno 14 členů ZM, tedy nadpoloviční 
většina. 
ZM je usnášeníschopné. 
Později se dostavil Bc. J. Vlček. 
 
 
Zápis z minulého zasedání byl ověřen bez připomínek. 
 
 
 
Program: 
 

1 Zvolení návrhové komise 

2 Volba ověřovatelů zápisu 

3 Schválení programu jednání 

4 Plnění usnesení Zastupitelstva města Kuřimi ke dni 10. 12. 2014 

5 Schválení komunitního plánu sociálních služeb 

6 Dodatek ke Zřizovací listině Centra sociálních služeb Kuřim 

7 Manželé Chorváthovi – žádost o koupi bytu - záměr 

8 Manželé Jindrovi – žádost o koupi bytu - záměr 

9 Věra Němcová – žádost o splátkový kalendář 

10 Manželé Jakešovi – žádost o úhradu daně z nabytí nemovitých věcí 

11 Revitalizace Lučního potoka a protierozní pásy v okolí rybníka Srpek – majetkové 
vypořádání – zrušení usnesení 

12 Manželé Bočkovi – odprodej pozemku u boží muky 

13 Jan Malášek – žádost o odprodej pozemku na výstavbu garáže 

14 Walter s.r.o. - nabytí nemovité věci - služebnost 

15 Walter s.r.o. - darovací smlouva 

16 Čokoládovny Fikar s.r.o. - dodatek kupní smlouvy 

17 Schválení ÚP Kuřim 
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18 Obecně závazná vyhláška - místní poplatek (odpady) 

19 Výsledky hospodaření k 30. 9. 2014 

20 Rozpočtové provizorium 

21 Vyjmutí budovy na ulici Kpt. Jaroše 147 svěřené MŠZ k hospodaření 

21/1 Vyjmutí budovy Kpt. Jaroše 147 svěřené MŠZ k hospodaření 

22 OZV o školských obvodech 

22/1 OZV o školských obvodech 

23 Odvolání zástupce města z valné hromady a delegování nového. 

23/1 Odvolání zástupce města z valné hromady a delegování nového. 

24 Jmenování nových členů ŠR při ZŠ 

24/1 Jmenování nových členů ŠR při ZŠ 

25 Jmenování členů Kontrolního výboru ZM Kuřimi 

26 Úprava Programů finanční podpory  

26/1 Úprava Programů finanční podpory 

27 Zápis z jednání Výboru pro kulturu a spolkovou činnost ZM Kuřimi 

28 Jednání Sportovního výboru ZM Kuřimi č. 5/2014 

29 Investiční akce „Wellness - realizace“ 

30 Plán jednání ZM a RM 2015 

31 Návrh smlouvy o uzavření budoucí kupní smlouvy  

32 Město Kuřim a Brněnské vodárny a kanalizace, a.s. x RAŠINO plus s.r.o. a Martin Šinogl 
-  zřízení věcného břemene pro vodovod a kanalizaci  

33 Podání žádosti o dotaci na Státní fond dopravní infrastruktury – „II/385 Kuřim průtah – 
chodníky“ 

34 Zmocnění RM 

35 Rozpočtové opatření č. 13 

 
 
 
 

1. Zvolení návrhové komise 
(Předkladatel: Mgr. Ing. Drago Sukalovský, zpracovatel: Petra Glosová) 
 
Přijaté usnesení: 1193/2014 - ZM schvaluje jako členy návrhové komise RNDr. Igora Poledňáka 

a Alenu Matějíčkovou. 
Hlasováno: pro 14. 
 
 
 

2. Volba ověřovatelů zápisu 
(Předkladatel: Mgr. Ing. Drago Sukalovský, zpracovatel: Petra Glosová) 
 
Přijaté usnesení: 1194/2014 - ZM schvaluje jako ověřovatele zápisu z jednání ZM Ing. Miluši 

Mackovou a Ing. Mgr. Vlastimila Burkarta. 
Hlasováno: pro 14. 
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3. Schválení programu jednání 
 
Program: 
 
1. Zvolení návrhové komise 

2. Volba ověřovatelů zápisu 

3. Schválení programu jednání 

4. Plnění usnesení Zastupitelstva města Kuřimi ke dni 10. 12. 2014 

5. Schválení komunitního plánu sociálních služeb 

17. Schválení ÚP Kuřim 

6. Dodatek ke Zřizovací listině Centra sociálních služeb Kuřim 

7. Manželé Chorváthovi – žádost o koupi bytu - záměr 

8. Manželé Jindrovi – žádost o koupi bytu - záměr 

9. Věra Němcová – žádost o splátkový kalendář 

10. Manželé Jakešovi – žádost o úhradu daně z nabytí nemovitých věcí 

11. Revitalizace Lučního potoka a protierozní pásy v okolí rybníka Srpek – majetkové vypořádání 

– zrušení usnesení 

12. Manželé Bočkovi – odprodej pozemku u boží muky 

13. Jan Malášek – žádost o odprodej pozemku na výstavbu garáže 

14. Walter s.r.o. - nabytí nemovité věci - služebnost 

15. Walter s.r.o. - darovací smlouva 

16. Čokoládovny Fikar s.r.o. - dodatek kupní smlouvy 

18. Obecně závazná vyhláška - místní poplatek (odpady) 

19. Výsledky hospodaření k 30. 9. 2014 

20. Rozpočtové provizorium 

21. Vyjmutí budovy na ulici Kpt. Jaroše 147 svěřené MŠZ k hospodaření 

22. OZV o školských obvodech 

23. Odvolání zástupce města z valné hromady a delegování nového. 

24. Jmenování nových členů ŠR při ZŠ 

25. Jmenování členů Kontrolního výboru ZM Kuřimi 

26. Úprava Programů finanční podpory 

27. Zápis z jednání Výboru pro kulturu a spolkovou činnost ZM Kuřimi 

28. Jednání Sportovního výboru ZM Kuřimi č. 5/2014 

36. Volba místopředsedy sportovního výboru 

29. Investiční akce „Wellness - realizace“ 

30. Plán jednání ZM a RM 2015 

31. Návrh smlouvy o uzavření budoucí kupní smlouvy  

32. Město Kuřim a Brněnské vodárny a kanalizace, a.s. x RAŠINO plus s.r.o. a Martin Šinogl -  

zřízení věcného břemene pro vodovod a kanalizaci  

33. Podání žádosti o dotaci na Státní fond dopravní infrastruktury – „II/385 Kuřim průtah – 

chodníky“ 

34. Zmocnění RM 

35. Rozpočtové opatření č. 13 

36. Různé 

 
 
Diskuse: 
D. Sukalovský – vzhledem k tomu, že Komunitní plán sociálních služeb bude dopracován, na dnešním 
jednání nebude projednáván a bude předložen do dalšího jednání zastupitelstva. Navrhuje předřadit 
materiál týkající se územního plánu za bod č. 4. 
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I. Poledňák – navrhuje, aby se přítomným účastníků sepsané petice „Ne – nízkoprahovému centru“ 
poskytla možnost promluvit. Jejich názory se týkají dané věci a mohly by do dané problematiky přinést 
další skutečnosti. 
D. Sukalovský – navrhuje, aby byl projednán bod č. 4, poté bod č. 17 a poté mohou probrat 
problematiku týkající se petice. 
I. Poledňák – bylo by spíše lépe, kdyby bylo nízkoprahové centrum prodiskutováno před územním 
plánem. 
J. Brabec – pokud se bude Komunitní plán sociálních služeb přepracovávat, potom neví, o čem se 
tam bude jednat. 
 
Přijaté usnesení: 1195/2014 - ZM schvaluje program jednání se změnami. 
Hlasování: pro 14. 
 
 
 

4. Plnění usnesení Zastupitelstva města Kuřimi ke dni 10. 12. 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: 1196/2014 - ZM bere na vědomí stav plnění usnesení ZM ke dni 10. 12. 2014. 
Hlasováno: pro 14. 
 
 
PETICE „Ne nízkoprahovému centru, Zahradní 1262, Kuřim!“ 
M. Mikšová – zástupce petičního výboru – podle schváleného usnesení zastupitelstva, by mělo být 
nízkoprahové centrum umístěno na ul. Zahradní hned vedle domu s pečovatelskou službou. Je to 
velmi exponované místo, je zde spousta aut, senioři i občané města sem dochází k lékaři, ….. Dále 
přečetla dopis, který obdržela jako odpověď na petici. Tato odpověď ji neuspokojila. Neříká, že je 
zásadně proti vybudování nízkoprahového zařízení, ale v jiné lokalitě. 
P. Lovětinský – psal druhou petici – bydlí v domě na ul. Nádražní v bezprostřední blízkosti objektu, 
kde by mělo vzniknout nízkoprahové centrum. Je proti jeho umístění v tomto místě. 
D. Sukalovský – obě petice bere na vědomí, bude se tímto tématem dále zabývat. Plánuje se setkání 
s občany a veřejné projednávání této věci. 
D. Holman – zřídit nízkoprahové centrum byla myšlenka pracovní skupiny pro Komunitní plán 
sociálních služeb (dále jen KPSS). Tato skupina formuluje poptávku po sociálních službách. Zatím je 
k tématu málo informací, město potřebuje získat jasnější představu o řadě dalších souvislostí, jako 
jsou např. náklady na provoz, systém provozování případného centra, ekonomika a bezpečnost 
provozu, majetkoprávní souvislosti apod. Komunikace s petenty už začala, proběhla schůzka se 
seniory v domě s pečovatelskou službou na ul. Zahradní. Na leden se připravuje schůzka s občany 
okolních domů včetně penzionu, ohledně této věci ale i ostatních věcí týkajících se dotčené lokality. 
Upozorňuje mj. na stav přilehlé stodoly, která bezprostředně sousedí s dětským hřištěm, a která 
ohrožuje životy kolemjdoucích. Ze strany města jsou vedeny kroky k zajištění bezpečnosti formou 
urgencí na vlastníky stavby. 
 
 
Na jednání se dostavil v 17,32 hod. J. Vlček. 
 
 
D. Holman – konstatoval, že jsou s pí Mikšovou, zástupkyní petičního výboru, dohodnuti, že navštíví 
podobné zařízení v Tišnově a podívají se, jak to funguje tam. 
P. Lovětinský – jejich petice reagovala na schválené usnesení zastupitelstva, které schválilo umístění 
nízkoprahového centra zrovna do kotelny v domě s pečovatelskou službou. 
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D. Holman – bylo několik variant možností umístění nízkoprahového centra. Zastupitelé chtěli vědět co 
nejvíce informací i o investičních nákladech a dalších věcech souvisejících se zřízením centra 
v některé z prostor doporučovaných pracovních skupinou pro KPSS. Pokud by se prověřovali všechny 
varianty, bylo by to velmi nákladné, proto zastupitelé vybrali tu, kterou považovali za nejvhodnější 
k dalšímu prověření. Ale neznamená to, že se akce nebude dále vyvíjet. Umístění se může změnit. 
 
 
 

5. Schválení komunitního plánu sociálních služeb 
(Předkladatel: Mgr. Ing. Drago Sukalovský, zpracovatel: DiS. Renáta Malásková) 
 
Koordinační skupina pro komunitní plánování sociálních služeb v Kuřimi na své pracovní schůzce 
3. 12. 2014 projednala a navrhla 4. komunitní plán sociálních služeb správního obvodu obce 
s rozšířenou působností Kuřim pro období 2015 - 2017.  Na tvorbě plánu tato skupina pracovala 
v průběhu roku 2013 a 2014, kdy se pravidelně scházela a zapracovávala jednotlivé připomínky. Byly 
zpracovány analýzy poskytovaných sociálních služeb i analýzy jejich uživatelů. Proběhla veřejná 
setkání s občany a samosprávou obcí i ve všech obcích správního obvodu. Výsledkem je návrh 
4. komunitního plánu sociálních služeb, který se předkládá ke schválení. 
 
Koordinací celého procesu komunitního plánování byly pověřeny Bc. Taťána Sojková, vedoucí odboru 
sociálních věcí a prevence a Renáta Malásková, DiS., koordinátorka komunitního plánování sociálních 
služeb, aby v daném procesu zastupovaly město. 
 
Přílohy: A - 4. Komunitní plán sociálních služeb 
 
Návrh usnesení: ZM schvaluje 4. komunitní plán sociálních služeb správního obvodu obce 

s rozšířenou působností Kuřim pro období 2015 - 2017. 
Toto usnesení bylo staženo z programu jednání. 
 
 
 

17. Schválení ÚP Kuřim 
(Předkladatel: Mgr. Ing. Drago Sukalovský, zpracovatel: Ing. Vlasta Indrová) 
 
Platný ÚPN SÚ Kuřim 
 
Město Kuřim má v současné době platný Územní plán sídelního útvaru Kuřim (dále jen ÚPN SÚ 
Kuřim), který byl schválen Zastupitelstvem města Kuřimi dne 9. 11. 1998. Následně byly schváleny 
změny č. I - č. XIII a v roce 2014 změna č. XIV ÚPN SÚ Kuřim. Pořizování změny č. XII ÚPN SÚ 
Kuřim bylo usnesením ZM zastaveno (z důvodu nesouhlasného stanoviska dotčeného orgánu). 
 
Rekapitulace projednávání nového ÚP Kuřim 
 
Zastupitelstvo města Kuřimi rozhodlo v roce 2007 o pořízení nového ÚP Kuřim a dne 30. 9. 2008 
usnesením č.1120/2008 schválilo Zadání ÚP Kuřim. Návrh ÚP Kuřim je pořizován a projednáván 
v souladu se zákonem č.183/2006, Sb. o územním plánování a stavebním řádu v platném znění. 
Návrh ÚP Kuřim v digitálním provedení je zpracován v souladu s metodikou Krajského úřadu JMK pro 
digitální zpracování ÚP obce pro GIS ve státní správě. 
 
Závazným podkladem pro zpracování územního plánu Kuřim je Zadání ÚP Kuřim, které bylo 
schváleno 30. 9. 2008 usnesením č.1120/2008 a dále Pokyny pro zpracování návrhu ÚP Kuřim, 
schválené usnesením ZM č. 1020/2011 dne 21. 1. 2014. Dne 28. 2. 2009 byl projektantem odevzdán 
Koncept Územního plánu ve dvou variantách (severní a jižní obchvat). Dne 14. 4. 2009 proběhlo 
veřejné projednání konceptu ÚP Kuřim. Dne 2. 8. 2011 proběhlo 1. společné jednání s dotčenými 
orgány o návrhu ÚP Kuřim. Dne 22. 9. 2011 byly Zastupitelstvem Jihomoravského kraje vydány 
Zásady územního rozvoje, které nabyly účinnosti dne 17. 2. 2012. Dne 21. 6. 2012 Nejvyšší správní 



 
 

 

6 

 

soud svým rozsudkem zrušil ZÚR JMK. Dne 19. 7. 2012 proběhlo společné jednání o upraveném 
návrhu ÚP Kuřim. 
 
Dne 21. 1. 2014 Zastupitelstvo města Kuřimi schválilo Pokyny pro zpracování 2. návrhu ÚP Kuřim, 
které obsahovaly zejména úpravy vyplývající z opakovaného společného jednání v roce 2012, a z 
novely stavebního zákona. Pořizovatel ve spolupráci s určeným zastupitelem zpracoval vyhodnocení 
projednání návrhu ÚP Kuřim, na základě kterého zpracovatel upravil návrh ÚP. Dne 31. 3. 2014 
proběhlo společné jednání o 2. Návrhu ÚP Kuřim. Veřejné projednání o návrhu ÚP Kuřim se 
uskutečnilo dne 24. 7. 2014 v sále Kulturního domu v Kuřimi. 
 
Postup pořizování ÚP Kuřim po veřejném projednání 
 
Pořizovatel rozeslal dle požadavku stavebního zákona, uvedeném v §53, odst. (1) vyhodnocení 
výsledku projednání s návrhem rozhodnutí o námitkách a vypořádání připomínek dotčeným orgánům 
a vyzval je, aby k nim ve lhůtě do 30 dnů uplatnily stanoviska. 
 
Doručení vyhodnocení výsledku projednání po veřejném projednání bylo rozesláno poprvé dne 21. 8. 
2014, s tím, že 10. 9. 2014 bylo rozesláno doplnění. K tomuto zaslanému vyhodnocení výsledku 
projednání obdržel pořizovatel, tj. odbor investiční MěÚ Kuřim v termínu do 19. 9. 2014 souhlasná 
stanoviska všech dotčených orgánů. 
 
Odůvodnění: § 53 odst. (1), v platném znění zákona č.1183/2006 Sb., o územním plánování 
a stavebním řádu stanoví: „Pořizovatel ve spolupráci s určeným zastupitelem vyhodnotí výsledky 
projednání, zpracuje s ohledem na veřejné zájmy návrh rozhodnutí o námitkách a návrh vyhodnocení 
připomínek uplatněných k návrhu územního plánu. Návrhy doručí dotčeným orgánům a krajskému 
úřadu jako nadřízenému orgánu a vyzve je, aby k nim ve lhůtě do 30 dnů uplatnily stanoviska.“ 
 
Ve znění §53 odst. (1), stavebního zákona před novelou však bylo uvedeno: „Pořizovatel ve 
spolupráci s určeným zastupitelem vyhodnotí výsledky projednání a zpracuje návrh rozhodnutí 
o námitkách uplatněných ke konceptu i návrhu územního plánu.“ 
 
Vzhledem k tomu, že přechodná ustanovení neřeší §53, odst. (1) pro územní plány, u kterých byl 
zpracován koncept, z důvodu zachování právní kontinuity bylo po konzultaci s právníkem rozesláno 
vyhodnocení výsledku projednání návrhu ÚP Kuřim, doplněné o vyhodnocení výsledku projednání 
konceptu ÚP Kuřim. 
 
Opakovaně bylo rozesláno dotčeným orgánům (dále jen DO) vyhodnocení výsledku projednání, 
doplněné o fázi konceptu dne 10. 11. 2014. 
 
K datu 8. 12. 2014 obdržel pořizovatel 16 kladných stanovisek všech dotčených orgánů, jejich 
vypořádání je uvedeno v kapitole M Odůvodnění, článku 1.1. 
 
Předložení návrhu ÚP Kuřim k projednání v zastupitelstvu města 
 
Zastupitelstvu města Kuřimi je předložen k vydání návrh ÚP Kuřim a současně se předkládá 
k projednání návrh rozhodnutí o námitkách a vyhodnocení připomínek, včetně jejich odůvodnění. 
Výsledky vyhodnocení jednotlivých fází projednání návrhu ÚP Kuřim jsou součástí Odůvodnění ÚP 
Kuřim (kapitoly M, N a O.) 
 
Postup zastupitelstva obce dle stavebního zákona 
 
Z §54 odst. 2 a 3 stavebního zákona plyne, že „zastupitelstvo obce je oprávněno o předloženém 
návrhu ÚP (případně jeho změny) rozhodnout třemi taxativně vymezenými způsoby: 
 
1) může předložený  návrh schválit, t. j. vydat územní plán (příp. jeho změnu) 
 
2) může jej vrátit pořizovateli s pokyny k úpravě a novému projednání 
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(v praxi to znamená schválit nové výběrové řízení na zhotovitele přepracování ÚP, právně vyřešit 
autorská práva na rozpracovaném díle, vyčlenit příslušné finanční prostředky v rozpočtu města na 
zhotovení upravené dokumentace, schválit pokyny pro úpravu návrhu - znovu projednat s dotčenými 
orgány (dále jen DO), zpracovat návrh ÚP pro nové společné jednání s DO, návrh pro nové veřejné 
projednání ÚP a upravený návrh pro vydání). Předpokládaná doba projednávání min. 2 - 3 roky. 
Prakticky se jedná o obdobnou situaci jako v následujícím bodě 3, s tím, že při vypořádání 
upraveného nového návrhu je nutné znovu vypořádávat podané námitky a připomínky 
k předcházejícím fázím projednávání, což skýtá větší riziko napadení ÚP žalobou u soudu a jeho 
zrušení. 
 
3) může návrh zamítnout (t. j. zastavit pořizování ÚP Kuřim a zahájit nové pořizování ÚP, případně 
nový ÚP zatím nepořizovat vůbec). Zamítnutí návrhu by znamenalo vyhlášení nového výběrového 
řízení na zpracovatele, schválení nových pokynů a opakování celého procesu tvorby ÚP. To přináší 
náklady v řádech milionů korun a délka příprav se předpokládá minimálně na dva až tři roky. 
 
Stavební zákon však neumožňuje, aby zastupitelstvo samo předložený návrh měnilo, doplňovalo nebo 
schválilo s výhradou či pokyny k jeho další úpravě.“ Toto vyplývá z Rozsudku NSS ze dne 16. 12. 
2010 č. j. Ao 6/2010 -130. (citace viz Komentář ke stavebnímu zákonu 2013, str. 150-151). 
 
Pozn.: 
(V případě, že zastupitelstvo obce v závěrečné fázi projednávání má záměr projednaný návrh ÚP 
v některé části pozměnit, lze postupovat způsobem vydání projednaného návrhu ÚP a okamžitým 
schválením pořízení změny k nově vydanému ÚP). 
 
Postup po schválení ÚP v zastupitelstvu obce 
 
Po schválení územního plánu zastupitelstvem obce se územní plán jako opatření obecné povahy 
vyvěšuje po dobu min. 15 dnů veřejnou vyhláškou na úřední desce, šestnáctým dnem po zveřejnění 
veřejné vyhlášky nabývá ÚP účinnosti. 
 
Odbor investiční, jako pořizovatel ÚP Kuřim doporučuje ZM vydat ÚP Kuřim dle předloženého návrhu. 
 
Diskuse: 
arch. Kynčl – na územním plánu (dále jen ÚP) se pracuje již osmým rokem. Zatím se ho nepodařilo 
schválit – byly problémy se Zásadami územního rozvoje (dále jen ZÚR) a v tuto chvíli se vše podařilo 
projednat se všemi dotčenými orgány a vyhodnotit všechny námitky a připomínky. Nyní je na 
zastupitelích, zda ÚP schválí. 
S. Bartoš – pokud nedojde ke schválení dnes je více variant řešení: 
- pokud se projednávání stáhne z jednání – potom ho můžeme dát opětovně k projednání; 
- pokud se ÚP neschválí – potom se může upravovat, problémem ale je, že máme vyčerpány všechny 
možnosti spolupráce se zpracovatelem ÚP a museli bychom vypsat nové výběrové řízení na 
zpracovatele. A protože běží ZÚR, potom by bylo vše složité. Pro zpracování nového ÚP musíme 
opětovně vybrat zhotovitele a musíme celý proces udělat znovu a to v souběhu se zpracováním ZÚR. 
Dále si musíme uvědomit, že za zpracování mluvíme o částce v miliónech korun, řekněme kolem 2-3 
mil. Kč, i když je pravda, že některá města pořizují ÚP i výrazně levněji (např. za 600 tis. Kč). Má však 
pochybnosti o kvalitě. 
I. Peřina – schválení tohoto návrhu ÚP nám otevírá cestu k likvidaci parku před nádražím. Na ZM dne 
8. 2. 2011 se hlasovalo o parku, jako ploše zeleně. Najednou se jedná o ploše občanského vybavení. 
D. Sukalovský – není to pravda – žádnou cestu k likvidaci parku UP neotvírá. A pokud jde o pokyny, ty 
se týkaly části parku vpravo od silnice z pohledu nádraží. Pouze ta byla původně navržena jako 
plocha občanského vybavení a ZM schválilo změnu na plochu veřejné zeleně. O středové části parku 
nebyla v pokynech řeč. 
arch. Kynčl – v pokynech bylo projednáváno podle čísla ploch – parkem měl určitě zůstat malý park 
směrem k Centru sociálních služeb. V původním návrhu byla tato plocha vedena jako občanská 
vybavenost. Usnesení ZM bylo dodrženo. 
I. Peřina – jedná se o cestu k likvidaci parku, tak to prostě je. 
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D. Sukalovský – ještě jednou opakuje, že nejedná. Je to nesmysl. Větší část parku je nyní vedena jako 
plocha pro dopravní stavby, a to jenom pro to, aby se popřípadě mohly rozšířit nástupní stání pro 
autobusy apod. Pokud by byl požadavek v této ploše cokoliv budovat, potom to bude pouze se 
souhlasem vlastníka pozemku, což je opět město. Park tedy nelze zlikvidovat, jedině, pokud to 
odsouhlasí ZM. 
M. Macková – pro zastupitele JMK proběhlo na krajském úřadě školení ohledně ZUR JMK . Dle jejich 
sdělení není požadavek, že by měl být dopravní uzel v Kuřimi rozšiřován. 
D. Sukalovský – má ale stanovisko Kordisu a to zní, že je současný stav na hraně tzn., pokud budou 
přidány spoje s rozjezdem od vlaků, potom kapacitně nebude odpovídat. 
I. Peřina – dále nesouhlasí s návrhem týkající se nám. 1. května – zástavba centra se mu nelíbí, také 
zavlečení dopravy do těchto míst. Dle volebního programu bude usilovat o zdravé životní prostředí – 
zachování parků, hřišť a tohoto se bude držet. 
J. Vlček – návrh týkající se Záhoří – ptá se, zda ÚP plánuje nebo zohledňuje případné napojení R43 
na nové Záhoří? Například řešením kruhového objezdu, křižovatkou? 
arch. Kynčl – není to povinností zpracovatele ÚP, respektive se tímto ÚP nesmí zabývat. Výstupem 
ÚP je plocha. Musí mít ověřeno, že je ta plocha dostatečně velká pro to, aby tam ty dopravní stavby 
pak mohly vzniknout. V tomto případě je důležité, že je celé území dopravních koridorů vedeno pouze 
jako rezerva. Nemohou na území města vznikat velké dopravní stavby, pokud nejsou schváleny ZÚR. 
Všechny dopravní stavby, týkající se nadmístních komunikací a ostatní, které jsou s nimi spojeny, 
budou umístěny v rezervě. 
D. Sukalovský – ZÚR se připravují tak - kde jsou možné varianty, bude jedna v rezervě a druhá 
v návrhu. 
J. Vlček – je třeba předjednáno s Ředitelstvím silnic a dálnic (dále jen ŘSD) napojení Záhoří? 
arch. Kynčl – podmínky, které mohou dát do ÚP, jsou vyjádřeny formou etapizace. V případě města 
Kuřimi je to zpracováno směrem od Wellness. Pokud se začne stavět Záhoří, což může být za cca 10 
let, bude už rozhodnuto o variantě. V územním řízení se dále budou vyjadřovat dotčené orgány 
a i když je Záhoří povoleno, tak se stavět nemusí, pokud by někdo z nich vydal záporné stanovisko. 
V ÚP jsou jenom podmínky a pravidla pro rozdělování území. 
P. Ondrášek – v návrhu ÚP se najdou pro i proti. Měl jisté připomínky, ale mrzí ho nulová reflexe. Dílčí 
změny by měly být řešeny a ne přehlíženy. Stávající podoba ÚP je pro něj nepřijatelná. 
P. Krejčí – nový ÚP není dokonalý, ale jedná se osmiletou práci, která dává do budoucna lepší 
možnosti než stávající ÚP. 
I. Peřina – jsou do schválení tlačeni. 
I. Poledňák – myslel si, že předložený návrh ÚP byl k diskusi. Chce konečnou podobu ÚP tak, že bude 
předložen návrh a mohlo by se rozhodnout o každé ploše zvlášť. Do poslední chvíle nevěděl, co v ÚP 
bude. Ptá se, zda pokud dnes tento ÚP schválí, bude ukončena spolupráce s p. Kynčlem? 
D. Sukalovský – ano. Panu Kynčlovi bude zaplaceno za práci, kterou odvedl, a tím se s ním 
vypořádáme. 
M. Macková – žádá, aby se plocha parku u nádraží pomocí následné změny č. 1 vyčlenila jako plocha 
veřejné zeleně. 
D. Sukalovský – tato změna možná je. 
arch. Kynčl – vrátit ÚP a změnit ho je složitý moment – vše se musí odůvodňovat s celým procesem. 
Takový proces bude ve stovkách tisíc Kč. Pokud jsou návrhy na změny, potom by bylo snadnější řešit 
je pomocí dílčí změny ÚP, které vyjde na cca desetitisíce Kč. 
J. Brabec – bude hlasovat pro schválení, i když se mu také vše nelíbí, ale proces změny by byl 
složitější. Spíše navrhuje, aby byla změna č. 1 projednána na dalším zasedání zastupitelstva. Třeba 
bude více návrhů. Za sebe prohlašuje, že se ke změně parku na plochu zeleně připojí. 
arch. Kynčl – tato plocha byla původně v návrhu vedena jako plocha pro občanskou vybavenost, což 
znamená možnost stavby a nyní je vedena jako plocha pro dopravní stavby s přípustným využitím 
jako plocha zeleně. 
V. Zejda – schvalujeme dokument, který je nejdůležitějším dokumentem za posledních deset let. 
Koalice není jednotná, to ho šokuje. Myslí si, že by se tento materiál měl projednávat na příštím 
jednání. 
D. Sukalovský – koalice nad tímto dlouze jednala a již z koaliční dohody je jasné, že názor nebude 
jednotný. 
D. Holman – vyjádřil svůj názor opakovaně, mj. v připomínkách k ÚP. Žádá, aby p. Indrová osvětlila 
občanům postup vypořádání připomínek. V reakci na pana Zejdu zdůrazňuje, že postoj Sdružení pro 
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Kuřim je ve věci neměnný, byl vyjádřen ve volební kampani i v koaliční smlouvě. V koalici mají tedy 
postoje vyjasněné, své názory znají a nebudou je měnit. Upozorňuje, že naopak stanovisko kolegy 
Zejdy není zatím jasné. 
V. Zejda – ptá se, proč se nejednalo s opozicí? Mohlo se o tomto jednat. Není v zásadě proti ÚP tak, 
jak je navržený, ale jedná se konsensus. 
P. Ondrášek – pro něj, jako pro nového zastupitele, se jedná o dokument, o kterém dosud neměl 
možnost jednat. 
D. Holman – konstatuje, že on byl zastupitel a měl prostor se na tom podílet, přesto se o jeho 
připomínkách nejednalo. Všechny připomínky zapadly. 
I. Peřina – také navrhuje odložit schvalování do dalšího jednání zastupitelstva. Ptá se, co se stane, 
pokud se dnes nerozhodne? 
arch. Kynčl – je patrná neznalost procesu ohledně vypořádání všech námitek a připomínek – nemá do 
toho žádnou možnost zasahovat. To je zcela zásadní. V okamžiku předání návrhu k veřejnému 
projednání již nemůže provádět žádné změny, ani na základě připomínek a námitek občanů. 
D. Holman – připomíná, že jeho připomínky tu byly daleko dříve a bylo možné s nimi pracovat. 
I. Poledňák – také se připojuje k odložení. Navrhuje, aby byly všechny návrhy změn předloženy 
a zformulovány jako návrh změny č. 1 a je ochoten o jednotlivých návrzích hlasovat. Žádá připravit 
formulář na pořízení změny územního plánu. 
D. Sukalovský – kdo bude zpracovávat případné změny ÚP? Budeme vypisovat nové výběrové řízení. 
Není to pokračování právního stavu. 
R. Hanák – bavil se s J. Hermanem – také má připomínky k Záhoří a parku u nádraží, ale upozorňuje 
na to, že v této chvíli platí dosavadní ÚP, kde není deklarováno, že chceme jižní obchvat. 
D. Sukalovský – je to jedna z věcí, na kterou chtěl upozornit. 
P. Krejčí – baví se o sedmileté práci, která by mohla přijít vniveč. 
J. Brabec – pokud napřed musí schválit nový územní plán, aby mohli schválit případné změny, potom 
je jedno, kdy o tomto budou jednat. Nevidí rozumný důvod, proč by se to nemělo schválit nyní. 
arch. Kynčl – na veřejném projednávání se prezentovalo to, co bylo známo k danému dni. Na 
pracovním jednání byly již vypořádány všechny připomínky, informace byly nové. 
J. Vlček – byl i na veřejném projednávání i na pracovním jednání. ÚP je důležitý dokument a bylo by 
dobré dopředu se domluvit na změnách. Domluvit se, kdo má s čím problém, navrhnout změny a tyto 
projednat. Nyní by schvalování odložil a veřejně vypořádal připomínky. 
I. Poledňák – jestli je neřešitelné, aby si svoje připomínky vyřešili a projednali společně, potom je 
z formálního hlediska jasné, že se nejdříve musí ÚP schválit. Bylo ale lépe, kdyby se domluvili na 
změnách a potom se ÚP schválil. 
V. Burkart – kandidoval proto, aby měl možnost něco měnit. Územní plán se projednává 7 let. Pokud 
se dohodnou, že nějakou změnu provést chtějí, potom by bylo lépe nyní územní plán schválit 
a okamžitě vypsat výběrové řízení na zpracovatele a domluvit se nad případnými změnami. 
D. Sukalovský – nejdříve se musí schválit změna územního plánu, teprve potom vypsat výběrové 
řízení na zpracovatele, aby byl jasný rozsah zakázky. 
I. Poledňák – má podstatné věci, které by měly být v ÚP změněny. 
J. Brabec – pan Poledňák řekl: „Pokud se dohodneme na změnách, potom schválíme ÚP“. To se mu 
nelíbí. Dodnes platí starý územní plán a myslí si, že by se měl dnes schválit nový. 
I. Poledňák – nyní je na stole návrh, do kterého nebude mít možnost zpracovatel zasahovat, 
a zastupitelé mohou navrhovat změny. 
D. Sukalovský – většina změn nebyla z rozhodnutí samosprávy, ale bylo to na základě vyjednávání 
s dotčenými orgány. Jejich vyjádření jsou závazná a město má v tomto dlouhém procesu svázané 
ruce. 
arch. Kynčl – půl roku se na ÚP nic nezměnilo. Od poloviny června už se do něj nemohlo zasahovat. 
D. Sukalovský – všechny námitky musely být vypořádány. 
P. Krejčí – dnes platí ÚP z roku 1998 a i v tomto plánu je zahrnuto Záhoří, tzn., že se zda může začít 
kdykoliv stavět. Je pro schválení nového ÚP. 
J. Vlček – mají snahu o schválení ÚP, ale nedohodli se na konečné podobě. Za sebe by už nyní rád 
věděl, jaké změny budou navrženy. 
D. Holman – ptá se, jak bude odpovězeno občanům na námitky a připomínky. Bylo řečeno, že 
zpracovatel již po veřejném projednávání nemohl do ÚP zasahovat. Co se s připomínkami tedy stalo? 
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arch. Kynčl – ÚP se vydává opatřením obecné povahy, tzn. veřejnoprávně. Po veřejném projednávání 
byly vzneseny připomínky, které už ale nemohly být do ÚP zapracovány, protože by tyto změny 
musely být zase projednány s dotčenými orgány a vše by se opakovalo pořád dokola. 
P. Ondrášek – v důvodové zprávě je popsáno řešení, jak nyní postupovat. Dnes se neměly předkládat 
konkrétní návrhy na změny, ale má se hlasovat o schválení nebo neschválení ÚP. 
V. Indrová – vysvětlila, jakým způsobem dochází k vypořádání připomínek a námitek. 
D. Sukalovský – pokud dnes ÚP odloží a neschválí, potom budou další měsíc jednat. Bude ale složité 
domlouvat se nad změnami. Co se stane, když nebude možné vyhovět všem připomínkám a návrhům 
na změny? Také mohou ÚP odmítnout a pořizovat znovu – to znamená kompletní přepracování, které 
zabere spoustu času. Zase dojde k mnoha změnám, které vyvolají nové změny zákonů, kterým se 
budou muset přizpůsobit. Dojde ke změnám v příslušných orgánech, které se vyjadřují a pracně a 
složitě vyjednané kompromisy padnou vniveč a nebudou schopni dosáhnout svých záměrů. Dále se 
připravuje ZÚR a je předpoklad, že se budou schvalovat v r. 2016-17. Město se může dostat do 
konfliktu se schválenými zásadami a vše se vrátí na začátek. Vedou se jednání o vedení R43, která 
jsou složitá a náklady jsou vysoké. Zdůrazňuje, že pokud neschválí nový ÚP, bude to považováno za 
nezájem dosáhnout situace, kdy mohou vyřešit dopravu a změnit trasu R43. Nikdy nedosáhnou 
ideálního ÚP, kdy budou spokojeni všichni obyvatelé. Územním plánem bychom neměli omezit rozvoj 
města, ale dobře ho naplánovat. Nový územní plán je pro to tím správným prostředkem. Poučme se 
chyb z minulosti a neopakujme je. 
 
Bylo by nejlépe orientačně hlasovat, kdo je pro to, aby bylo hlasováno o novém ÚP, popřípadě 
o odložení hlasování. 
 
 
Starosta vyhlásil v 19,07 hod. přestávku na 20 minut. 
 
 
D. Sukalovský – navrhuje orientačně hlasovat o dnešním schvalování územního plánu: 
Pro: 11. 
 
Přijaté usnesení: 1197/2014 - ZM schvaluje návrh rozhodnutí o námitkách podle §172 odst. 5) 

zákona č. 500/2004 Sb., správního řádu, uplatněných k návrhu ÚP Kuřim 
a souhlasí s vypořádáním připomínek uplatněných k návrhu ÚP Kuřim tak, jak je 
uvedeno v části Odůvodnění ÚP Kuřim. Ověřilo tímto, že Územní plán Kuřim není 
v rozporu: s Politikou územního rozvoje České republiky č. 929 ze dne 20. 7. 2009, 
s územně plánovací dokumentací vydanou krajem, se stanovisky dotčených 
orgánů a Krajského úřadu Jihomoravského kraje. 
ZM Kuřim, příslušné podle ustanovení § 6 odst. 5 písm. c) zákona č. 183/2006 Sb., 
o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), v platném znění, za 
použití ustanovení § 43 odst. 4 stavebního zákona, § 171 zákona č.500/2004 Sb., 
správní řád, v platném znění, § 13 a přílohy č. 7 vyhlášky č.500/ 2006 Sb., 
o územně analytických podkladech, územně plánovací dokumentaci a způsobu 
evidence územně plánovací činnosti, vydává Územní plán Kuřim formou opatření 
obecné povahy podle správního řádu. 
Po nabytí účinnosti opatření obecné povahy nahrazuje Územní plán Kuřim 
doposud platný ÚPN SÚ Kuřim, vydaný usnesením Zastupitelstva města Kuřimi 
č. 1171/98 dne 9. 11. 1998, včetně všech následných změn. 

Hlasováno 
Pro: 10  Proti: 2  Zdrželi se: 3  Nepřítomni: 2. 
 
 
D. Sukalovský – dále se bude jednat o změně č. 1 – žádá zasílat návrhy na změnu č. 1 ÚP Kuřim. 
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6. Dodatek ke Zřizovací listině Centra sociálních služeb Kuřim 
(Předkladatel: Mgr. Ing. Drago Sukalovský, zpracovatel: Mgr. Miloslava Bártová) 
 
Z důvodu zpřesnění hlavního předmětu činnosti Centra sociálních služeb Kuřim, příspěvkové 
organizace, Zahradní 1275, Kuřim, od 19. 12. 2014 je nutné provést změnu ve Zřizovací listině v čl. 3, 
bodě 2 formou dodatku č. 2. 
Odůvodnění: 
Zpřesnění hlavního předmětu činnosti spočívá ve změně termínu „ubytování v bytech DPS“ na „správu 
objektu Domu s pečovatelskou službou“. Dále rozšíření o bod „zajištění aktivizačních činností“, které 
byly dříve zahrnuty pod sociálními službami. Ostatní činnosti jsou beze změny. 
 
Přílohy: A - dodatek č. 2 
 
Diskuse: 
M. Bártová – pokud mají kontrolu, tak je jim vytýkáno zpřesnění hlavního předmětu činnosti. Zpřesnění 
spočívá ve změně termínu „ubytování v bytech DPS“ na „správu objektu Domu s pečovatelskou 
službou“. Dále rozšíření o bod „zajištění aktivizačních činností“, které byly dříve zahrnuty pod 
sociálními službami. Ostatní činnosti jsou beze změny. 
 
Přijaté usnesení: 1198/2014 - ZM schvaluje dodatek č. 2 Zřizovací listiny Centra sociálních služeb 

Kuřim s účinností od 19. 12. 2014. 
Hlasováno 
Pro: 15  Nepřítomni: 2. 
 
 
 

7. Manželé Chorváthovi – žádost o koupi bytu - záměr 
(Předkladatel: Mgr. Ing. Drago Sukalovský, zpracovatel: Alena Janoušková) 
 
Dne 25. 8. 2014 požádali o odkoupení bytové jednotky č. 900/10 manželé Pavel a Iva Chorváthovi, 
trvale bytem xxxxxxxxxxxxx Kuřim. Manželé Chorváthovi mají s městem Kuřim k této bytové jednotce 
uzavřenu nájemní smlouvu na dobu neurčitou ze dne 15. 6. 1998. Jedná se o 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 
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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. 
 
OMP tento materiál předložil na zasedání zastupitelstva města dne 30. 9. 2014. Materiál byl stažen 
z jednání s tím, že bude doplněn o nový znalecký posudek, který stanoví cenu zařizovacích předmětů 
pořízených manž. Chorváthovými do bytu. 
Ing. Zámečník vypracoval dodatek ke znaleckému posudku, kterým upravuje obvyklou cenu bytu - 
vizte příloha B. Tímto dodatkem byla snížena cena obvyklá na částku 1.768.000 Kč. Přecenění 
vychází z porovnání běžného obecního podkrovního bytu ve standardní výbavě s bytem, který užívají 
manž. Chorváthovi. 
 
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 1.414.400 Kč + 56.576 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 

B - dodatek ke znaleckému posudku 
 
 
Z jednání odešel v 19,33 hod. Ing. R. Hanák. 
 
 
Diskuse: 
V. Zejda – existuje v novém složení zastupitelstva představa o prodeji bytů, existuje nějaká koncepce 
prodeje bytů? 
D. Sukalovský – zatím neexistuje, ale chtějí se tím co nejdříve zabývat. 
I. Peřina – bylo by dobré, kdyby odbor majetkoprávní zpracoval nějaký koncept. 
D. Sukalovský – jedná se o politické rozhodnutí, nad kterým by se měli domluvit. Na tomto základě 
bude odbor majetkoprávní postupovat. 
I. Peřina – ať má tedy město svého znalce, ať máme nějaká pravidla. 
D. Sukalovský – postup je při prodeji stále stejný. 
M. Macková – stále je uplatňována sleva za obsazenost bytu a mnohdy je to sám kupce nebo rodinný 
příslušník. 
 
Přijaté usnesení: 1199/2014 - 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 1.414.400 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. 

Hlasováno 
Pro: 14  Nepřítomni: 3. 
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8. Manželé Jindrovi – žádost o koupi bytu - záměr 
(Předkladatel: Mgr. Ing. Drago Sukalovský, zpracovatel: Alena Janoušková) 
 
Dne 17. 9. 2014 požádali o odkoupení bytové jednotky č. 1206/4 manželé Josef a Jana Jindrovi, trvale 
bytem xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx Kuřim. Pan Jindra je nájemcem této bytové jednotky na základě 
Rozhodnutí o přidělení bytu ze dne 15. 10. 1982. Jedná se o bytovou jednotku 3+1 s příslušenstvím - 
předsíň, WC, koupelna, balkon a sklep o velikosti 74,63 m

2
, umístěnou ve III. nadzemním podlaží 

bytového domu č. p. 1206, 1207 postaveného na pozemku parc. č. 4296 v ul. Na Loučkách, vše v obci 
a k. ú. Kuřim. 
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 1,099.000 
Kč. Jde o 70% tržní hodnoty neobsazeného bytu. Bez omezení nájemní smlouvou by odhadní cena 
činila 1.570.000 Kč. 
 
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 1.256.000 Kč + 50.240 Kč (daň z nabytí nemovitých věcí činí 4 % z kupní ceny). 
 
OMP momentálně nedoporučuje prodej tohoto bytu a navrhuje vypracování oponentního znaleckého 
posudku, neboť průzkumem realitních serverů bylo zjištěno, že cena obdobných bytů Na Loučkách se 
pohybuje kolem 1.800.000,- Kč.  
 
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 

A - znalecký posudek - 2. část 
 
Diskuse: 
p. Jindra – byl seznámen s podmínkami odkupu, proto nechal vyhotovit znalecký posudek, který 
rozhoduje o prodeji. Odhadce p. Zámečník byt prohlédl a vystavil odhad, který předložil k žádosti 
o odkup bytu. 
P. Kavka – nejsou spokojeni s odhadem, a proto navrhují oponentní zpracování posudku. 
D. Sukalovský – město nechá zpracovat oponentní posudek, tento bude hrazen městem. 
 
Návrh usnesení: ZM schvaluje záměr na prodej bytové jednotky č. 1206/4, o velikosti 3+1 

s příslušenstvím, umístěné ve III. nadzemním podlaží bytového domu č. p. 1206, 
1207 v ul. Na Loučkách, postaveného na pozemku parc. č. 4296, vše v obci a k. ú. 
Kuřim, obsazené nájemcem za cenu 1.256.000 Kč manželům Josefu a Janě 
Jindrovým, oba trvale bytem xxxxxxxxxxxxxxxxx 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. 

Hlasováno 
Pro: 3  Proti: 5  Zdrželo se: 6  Nepřítomni: 3. 
Nebylo schváleno. 
 
 
 

9. Věra Němcová – žádost o splátkový kalendář 
(Předkladatel: Mgr. Ing. Drago Sukalovský, zpracovatel: Alena Janoušková) 
 
Paní Věra Němcová, trvale bytem xxxxxxxxxxxxxxx Kuřim je nájemcem obecního bytu č. 1206/3 
o velikosti 2+1, umístěného ve III. nadzemním podlaží domu č. p. 1206, 1207 v ul. Na Loučkách, 
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postaveného na pozemku parc. č. 4296, vše v obci a k. ú. Kuřim. Nájemní smlouva byla uzavřena 
14. 7. 1993 na dobu neurčitou. 
 
Paní Němcová měla již v minulosti problémy s řádným placením nájemného vč. záloh na služby. 
V roce 2011 jí byla usn. č. 70/2011 schválena výpověď nájmu bytu, avšak paní Němcová před 
odesláním výpovědi jistinu dluhu uhradila a usnesení bylo následně zrušeno. Platební morálka se 
však nezlepšila. V roce 2013 OMP znovu zvažoval navrhnout schválení výpovědi nájmu bytu, avšak 
započtením vzájemných pohledávek (přeplatek z vyúčtování služeb souvisejících s nájmem bytu 
a dlužnou částkou na nájemném - jistinou) nebyl naplněn důvod pro schválení výpovědi nájmu bytu, 
tzn., že dlužná částka nepřekročila výši odpovídající předepsanému nájemnému za tři měsíce. 
 
Dle vyjádření správce bytu - INVESTSERVIS RK s.r.o. - činí ke dni 17. 9. 2014 dluh na poplatku 
z prodlení související s nájmem bytu č. 1206/3 částku xxxxxx Kč. Dne 24. 9. 2014 požádala paní 
Němcová o uzavření splátkového kalendáře, kterým bude dlužná částka uhrazena. Navrhuje měsíční 
splátku ve výši xxxxx Kč, tj. 24 měsíčních splátek. Dle ustanovení § 85 písm. h) zákona č. 128/2000 
Sb., o obcích, je zastupitelstvu města vyhrazeno rozhodovat o dohodách o splátkách se lhůtou 
splatnosti delší než 18 měsíců. 
OMP doporučuje schválení splátkového kalendáře. Spolu se splátkovým kalendářem nechá OMP 
podepsat „uznání dluhu“ ve smyslu § 2053 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník. 
 
Přijaté usnesení: 1200/2014 - ZM schvaluje uzavření splátkového kalendáře s paní Věrou 

Němcovou, trvale bytem xxxxxxxxxxxxxxxxx Kuřim, jehož prostřednictvím bude 
uhrazen dluh na poplatku z prodlení ve výši xxxxxx Kč související s nájmem bytové 
jednotky č. 1206/3 v ul. Na Loučkách, Kuřim. Výše splátek bude činit xxxx Kč/měs. 

Hlasováno 
Pro: 14  Nepřítomni: 3. 
 
 
 

10. Manželé Jakešovi – žádost o úhradu daně z nabytí nemovitých 
věcí 
(Předkladatel: Mgr. Ing. Drago Sukalovský, zpracovatel: Alena Janoušková) 
 
Město Kuřim uzavřelo dne 30. 6. 2014 s manž. Josefem a Evou Jakešovými, trvale bytem xxxxxxx, 
Kuřim směnnou a kupní smlouvu č. 2014/D/0054. Předmětem kupní a směnné smlouvy byla směna 
pozemku parc. č. 2904/100 o výměře 1.234 m

2
 (spoluvlastníci manž. Jakešovi, trvale bytem xxxxxx, 

Kuřim) za pozemek parc. č. 2904/37 o výměře 1.206 m
2
 (vlastník město Kuřim) vše v k. ú. Kuřim, s 

cenovým vyrovnáním ve prospěch manželů Jakešových ve výši 35,- Kč/m
2
 a úplatné nabytí pozemků 

parc. č. 2784/26 o výměře 32 m
2
 a parc. č. 2903/14 o výměře 7 m

2
 vše v k. ú. Kuřim za celkovou cenu 

ve výši 390,- Kč do vlastnictví Města Kuřimi od manž. Josefa a Evy Jakešových, bytem xxxxxx Kuřim. 
Směna a nabytí pozemků byly projednány a schváleny na zasedání Zastupitelstva města Kuřimi dne 
17. 6. 2014 pod čísly usnesení 1070/2014 a 1071/2014. 
Manželé Jakešovi dle směnné a kupní smlouvy obdrželi od města Kuřimi cenové vyrovnání v celkové 
výši 1.370 Kč. 
 
Pozemky za rybníkem Srpek byly směněny a koupeny za účelem realizace schválené investiční akce 
„Revitalizace toku a nivy Lučního potoka, I. etapa“. 
 
Dle bodu 5.6. a 5.7. směnné a kupní smlouvy č. 2014/D/0054 se smluvní strany zavázaly podat 
u místně příslušného správce daně daňové přiznání v zákonem stanové lhůtě (do 3 měsíců ode dne 
provedení zápisu směnné smlouvy do katastru nemovitostí); dále se dohodly, že náklady spojené 
s převodem pozemků včetně daně z nabytí nemovitých věcí budou hrazeny dle zákona. 
 
OMP následně v měsíci listopadu 2014 pomohl manž. Jakešovým s vyplněním daňového přiznání 
k nabytí nemovitých věcí, kde zjistili, že musí za provedenou směnu a koupi pozemků uhradit daň 
z nabytí nemovitých věcí ve výši 1.728 Kč, tj. o 358,- Kč víc než obdrželi za kupní cenu, i když došlo 
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ke směnám kvalitativně srovnatelných pozemků ve stejné lokalitě. Tento rozdíl je způsobem výpočtem 
daně z nabytí nemovitých věcí při směnách. 
Dne 24. 11. 2014 požádali město Kuřim o úhradu této částky. Manželé Jakešovi jsou již senioři, městu 
Kuřim směnou a prodejem pozemků vyšli vstříc k realizaci akce „Revitalizace toku a nivy Lučního 
potoka, I. etapa“ a daň z nabytí nemovitých věci v takové výši nepředpokládali. Věří, že i město bude 
vůči nim vstřícné a jejich žádosti vyhoví v plné výši. Manž. Jakešovi již daň finančnímu úřadu zaplatili, 
proto by město částku uhradilo manž. Jakešovým. V případě schválení úhrady daně by tato daň byla 
zaplacena z ORG 1218000000. 
OMP navrhuje ke smlouvě č. 2014/D/0054 uzavřít dodatek č. 1, kterým bude změněn článek 5 bod 
5.7., a to následovně: 
5.7. Smluvní strany dohodly, že v souladu s § 1 zákonného opatření č. 340/2013 Sb., o dani z nabytí 
nemovitých věcí, v platném znění, bude poplatníkem daně z nabytí nemovitých věcí dle této smlouvy 
město Kuřim. Částka odpovídající dani z nabytí nemovitých věcí bude uhrazena na bankovní účet 
č. …………… do 15 dnů od podpisu tohoto dodatku č. 1. 
 
Přílohy: A - směnná a kupní smlouva - dodatek č. 1 
 
Přijaté usnesení: 1201/2014 - ZM schvaluje uzavření dodatku č. 1 ke směnné a kupní smlouvě 

č. 2014/D/0054 ze dne 30. 6. 2014 s manželi Josefem a Janou Jakešovými, trvale 
bytem xxxxxxx Kuřim, jehož předmětem je změna poplatníka daně z nabytí 
nemovitých věcí. 

Hlasováno 
Pro: 14  Nepřítomni: 3. 
 
 
 

11. Revitalizace Lučního potoka a protierozní pásy v okolí rybníka 
Srpek – majetkové vypořádání – zrušení usnesení 
(Předkladatel: Mgr. Ing. Drago Sukalovský, zpracovatel: Alena Janoušková) 
 
Město Kuřim od roku 2012 usilovalo o zisk pozemků v lokalitě za rybníkem Srpek za účelem realizace 
schválené investiční akce „Revitalizace toku a nivy Lučního potoka, I. etapa“. 
 
Zastupitelstvo města přijalo na svém zasedání dne 7. 5. 2013 usnesení č. 1065/2013 tohoto znění: 
„ZM schvaluje úplatné nabytí pozemku parc. č. 2784/25 o výměře 46 m

2
, parc. č. 2903/13 o výměře 

31 m
2
 a parc. č. 2904/101 o výměře 1507 m

2
 vše v obci a k. ú. Kuřim za celkovou cenu v k. ú. Kuřim 

za celkovou cenu ve výši 53.515,- Kč do vlastnictví Města Kuřimi od pana Miroslava Maláška a Aleny 
Maláškové, oba bytem xxxxxxxxxxxxxxxx Kuřim. Náklady spojené s převodem nemovitostí uhradí 
nabyvatel. Do doby uzavření kupní smlouvy bude uzavřena budoucí kupní smlouva.“ 
 

Toto přijaté usnesení je možné zrušit vzhledem k tomu, že budoucí kupní smlouva nebyla s manž. 
Maláškovými uzavřena. Manž. Maláškovi nechtěli prodat pozemek parc. č. 2904/101 v obci a k. ú. 
Kuřim, ale po jednání na OMP přistoupili na variantu tento pozemek směnit za pozemek parc. č. 
2904/38, který byl ve vlastnictví města Kuřimi. Dne 1. 7. 2014 byla s manž. Maláškovými uzavřena 
směnná a kupní smlouva č. 2014/D/0053. Před uzavřením směnné a kupní smlouvy byl 
zastupitelstvem města schválen dne 29. 4. 2014 pod č. usnesení 1044/2014 záměr na směnu 
pozemků. Na zasedání zastupitelstva města dne 17. 6. 2014 byla pod č. usnesení 1068/2014 
a 1069/2014 schválena samotná směna pozemku parc. č. 2904/101 za pozemek parc. č. 2904/38 
a úplatné nabytí pozemků parc. č. 2784/25 a parc. č. 2903/13, vše v obci a k. ú. Kuřim. Původní 
usnesení č. 1065/2013 ze dne 7. 5. 2013 se tak stalo nadbytečným a nesplnitelným. 
 
Přijaté usnesení: 1202/2014 - ZM ruší usnesení č. 1065/2013 ze dne 7. 5. 2013 ve věci úplatného 

nabytí pozemků v lokalitě u rybníka Srpku od manželů Miroslava a Aleny 
Maláškových, trvale bytem xxxxxxxxxxxxxxx Kuřim. 

Hlasováno 
Pro: 14  Nepřítomni: 3. 
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12. Manželé Bočkovi – odprodej pozemku u boží muky 
(Předkladatel: Mgr. Ing. Drago Sukalovský, zpracovatel: Ing. Vladimíra Fidrmucová) 
 
V souvislosti s opravou boží muky nacházející se nedaleko cesty ke Zlobici, bylo zjištěno, že boží 
muka stojí na pozemku manželů Mojmíra a Evy Bočkových, bytem xxxxxxxxxx Kuřim - parc. č. 3720 k. 
ú. Kuřim - vizte příloha A, B. Odbor investiční a majetkoprávní vstoupil v jednání s manž. Bočkovými o 
odprodeji pozemku tak, aby město mělo přístup ke stavbě boží muky po vlastním pozemku. 
Se souhlasem pana Bočka a s ohledem na vyšlapané cesty zadal OMP zhotovení geometrického 
plánu č. 3189-170/2014 (vizte příloha C) tak, aby byl zpřístupněn i další městský pozemek parc. č. 
2772 v k. ú. Malhostovice. 
Dle GP město Kuřim koupí část pozemku parc. č. 3720 o výměře 208 m

2 
(geometrickým plánem nově 

označený pako parc. č. 3720/2) a část pozemku parc. č. 3722 o výměře 58 m
2 

(geometrickým plánem 
nově označený pako parc. č. 3720/2), vše v k. ú. Kuřim. 
S manž. Bočkovými byla domluvena cena za odkup pozemků ve výši 75,- Kč/m

2
. Stejnou cenu zaplatil 

městu pan Losík při koupi pozemku u zahrádkářské kolonie „Koblas“. Celková kupní cena činí částku 
ve výši 19.950 Kč. Kupní smlouvu předkládá OMP v příloze D. Nákup pozemků včetně nákladů bude 
hrazen z ORGu 9010 000 000 - pozemky. 
 
Přílohy: A - situace 

B - situace 
C - geometrický plán 
D - kupní smlouva 
E - Boží muka 

 
Přijaté usnesení: 1203/2014 - ZM schvaluje úplatné nabytí části pozemku parc. č. 3720 v k. ú. 

Kuřim, dle GP č. 3189-170/2014 nově označený jako parc. č. 3720/2 o výměře 208 
m

2
 a části pozemku parc. č. 3722 v k. ú. Kuřim, dle GP č. 3189-170/2014 nově 

označený jako parc. č. 3722/2 o výměře 58 m
2 

od manž. Mojmíra a Evy 
Bočkových, bytem xxxxxxxxxxxxxx Kuřim, do vlastnictví Města Kuřimi za cenu 
19.950 Kč. Veškeré náklady spojené s převodem pozemku včetně daně z nabytí 
nemovitých věcí ponese Město Kuřim. 

Hlasováno 
Pro: 14  Nepřítomni: 3. 
 
 
 

13. Jan Malášek – žádost o odprodej pozemku na výstavbu garáže 
(Předkladatel: Mgr. Ing. Drago Sukalovský, zpracovatel: Ing. Vladimíra Fidrmucová) 
 
Pan Jan Malášek, bytem xxxxxxxxxxxxx Kuřim, požádal Město Kuřim o odprodej pozemku parc. č. 
4316 v k. ú. Kuřim o výměře 18 m

2
 (dále jen „předmětný pozemek“) za účelem výstavby „prefa“ garáže 

(dále jen „garáž“) - vizte příloha A, B. Jedná se o pozemek na ul. U Stadionu v lokalitě 
prefabrikovaných garáží U Stadionu a U Vlečky. Na sousedním pozemku parc. č. 4264 v k. ú. Kuřim 
stojí poslední garáž v řadě č. e.  1087. Předmětný pozemek byl v minulosti zastavěn garáží. Tato 
garáž však byla z důvodu blízkosti vysokotlakého plynovodu (dále jen „VTL“) cca v roce 1988 
odstraněna. S výše uvedeným byl pan Malášek seznámen. Požádal proto o vyjádření správce 
plynárenského zařízení JMP Net, s.r.o. Z vyjádření vyplývá, že stavba garáže je možná ve vzdálenosti 
minimálně 7,5 m od VTL. Dle protokolu o vytyčení plynárenského zařízení je hranice předmětného 
pozemku od VTL ve vzdálenosti 7,8 m - vizte př. B. Výstavba garáže je tedy na předmětném pozemku 
možná. 
 
Stanoviska dotčených orgánů a komisí: 
OŽP a OSVO: nemají připomínky. Stavba garáže vyžaduje územní rozhodnutí. 
KS doporučuje - prověřit možnost výstavby z hlediska inženýrských sítí 

- prodej prostřednictvím výběrového řízení. 



 
 

 

17 

 

OI - nesouhlasí s odprodejem pozemku z důvodu, že se nachází velmi blízko komunikace vedoucí pod 
železniční vlečkou. Veřejné prostranství by se tímto zúžilo na cca 10 m. Území navazuje na obytnou 
zónu a s ohledem na již zrealizované zrušení vlečky lze předpokládat, že toto území je možno použít 
pro rozšíření obytné zóny. Šíře veřejného prostranství má dle vyhlášky č. 501/2006 Sb. ve znění 
pozdějších přepisů dosahovat šířky min. 12 m. 
OMP - v roce 2009 a 2010 město prodalo pozemky pod garáží na ul. Sv. Čecha za cenu 500,- Kč/m

2
 

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

2
. 

OMP doporučuje vyhlásit neadresný záměr za cenu ve výši min. 650,- Kč/m
2
. 

 
Přílohy: A - situace 

B - situace 
 
Diskuse: 
I. Poledňák – nesouhlasí s prodejem. Garáž tam v minulosti již byla a působilo to stísněně. 
V. Zejda – neprodávat z důvodu možné výstavby například chodníku. 
I. Peřina – ptá se, zda by pan Malášek souhlasil s možností pronájmu? 
p. Malášek – spíše je pro prodej. Myslí si, že prostor na garáž tam je. Dříve bylo odstraněno z důvodu 
blízkosti plynovodu. 
 
Návrh usnesení: ZM schvaluje záměr na prodej pozemku parc. č. 4316 v k. ú. Kuřim o vým. 18 m

2
 

za cenu ve výši min. 650,- Kč/m
2
 bez DPH za těchto podmínek: 

- kupní cena bude uhrazena před podpisem kupní smlouvy; 
- kupující uhradí správní poplatek za návrh na vklad do katastru nemovitostí; 
- žádosti o odprodej pozemku přijímá odbor majetkoprávní MěÚ v Kuřimi, 
Jungmannova 968/75, IV. NP dv. č. 408 v zalepené obálce s označením „prodej 
pozemku parc. č. 4316 k. ú. Kuřim“ do 30. 1. 2015 do 13.00 hod. 

Hlasováno 
Pro: 0  Proti: 10  Zdrželi se: 4  Nepřítomni: 3. 
Nebylo schváleno. 
 
 
 

14. Walter s.r.o. - nabytí nemovité věci - služebnost 
(Předkladatel: Mgr. Ing. Drago Sukalovský, zpracovatel: Mgr. Petr Kavka) 
 
Město Kuřim připravuje převod vlastnictví části pozemku p. č. 3002/3 k. ú. Kuřim. V části dotčené 
převodem jsou umístěny inženýrské sítě - vodovodní řad DN 150 a kanalizační stoka DN 400, které 
vlastní město Kuřim a nejsou součástí převodu jako součást pozemku nebo její příslušenství. Za 
účelem bezproblémového užívání těchto sítí v budoucnu je třeba zřídit věcné břemeno (služebnost), 
které umožní uložení sítě, její opravu, přístup, příjezd, vytyčí ochranné pásmo,... Přesný rozsah 
věcného břemene (služebnosti) bude zanesen do geometrického plánu, který bude zadán později a 
bude tvořit přílohu realizační smlouvy (tzv. "ostré"), která bude zapsána do katastru nemovitostí. 
Zřízení věcného břemene předvídá již budoucí kupní smlouva č. 2014/B/0053 ze dne 04. 12. 2014 
uzavřená se společností Walter s.r.o., se sídlem Blanenská 1289/119, Kuřim, IČ 61060003. Věcné 
břemeno (služebnost) bude zřízeno na dobu neurčitou a bezúplatně. Třetí stranou bude náš 
provozovatel vodovodů a kanalizací a to společnost Brněnské vodárny a kanalizace, a.s., jako další 
oprávněný. Než bude uzavřena realizační smlouva o zřízení služebnosti, uzavřou strany budoucí 
smlouvu o zřízení služebnosti. 
 
S ohledem na skutečnost, že věcná práva vztahující se k inženýrské síti, jsou občanským zákoníkem 
považována za věc nemovitou, musí nabytí věci nemovité schválit s odkazem na § 85 písm. a) zákona 
č. 128/2000 Sb., o obcích zastupitelstvo města. 
 
Přílohy: A - průběh sítí 

B – smlouva 
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Přijaté usnesení: 1204/2014 - ZM schvaluje nabytí služebnosti ve prospěch města Kuřim spočívající 
v umístění, užívání, přístupu, příjezdu a provozování vodovodního řadu DN 150 a 
kanalizační stoky DN 400 postavených na pozemku p. č. 3002/3 k. ú. Kuřim od 
společnosti Walter s.r.o., se sídlem Blanenská 1289/119, Kuřim, IČ 61060003. 
Přesný rozsah služebnosti bude vymezen v geometrickém plánu. Služebnost bude 
zřízena bezúplatně a na dobu neurčitou. Do doby zřízení služebnosti bude 
uzavřena budoucí smlouva o zřízení služebnosti. Třetí stranou bude provozovatel 
sítě společnost Brněnské vodárny a kanalizace, a. s., se sídlem Hybešova 254/16, 
PSČ 657 33, Brno, IČ 46347275. 

Hlasováno 
Pro: 14  Nepřítomni: 3. 
 
 
 

15. Walter s.r.o. - darovací smlouva 
(Předkladatel: Mgr. Ing. Drago Sukalovský, zpracovatel: Mgr. Petr Kavka) 
 
Město Kuřim dne 4. 12. 2014 uzavřelo budoucí kupní smlouvu se společností Walter s.r.o., se sídlem 
Blanenská 1289/119, Kuřim, IČ 61060003, jejímž předmětem je budoucí prodej části pozemku p. č. 
3002/3 k. ú. Kuřim. Ač záměr na prodej předmětného pozemku výslovně nepožadoval závazek 
k budování autobusových zastávek, přesto ho společnost Walter s.r.o. v souladu se svými 
předchozími přísliby ve své nabídce zmínila a projevila vůli k vybudování 2 autobusových zastávek. 
V souvislosti s touto nabídkou byl starosta usnesením zastupitelstva města č. 1048/2014 ze dne 
29. 04.2014 mimo jiné pověřen jednáním o vybudování dvou autobusových zastávek. S ohledem na 
technickou, majetkovou a finanční náročnost tohoto projektu (blíže vizte příloha) vzešlo z jednání 
alternativní řešení, kdy Walter s.r.o. daruje městu finanční prostředky ve výši 800.000 Kč, čímž jeho 
veřejný příslib k vybudování 2 autobusových zastávek zanikne a bude nahrazen tímto novým 
hmatatelným závazkem. 
Schválení přijetí daru (narozdíl od poskytnutí daru nad 50 tis. Kč) není vyhrazenou pravomocí 
zastupitelstva, ale jako zbytkovou pravomoc ji vykonává rada města. S ohledem na skutečnost, že 
celá majetková transakce byla v kompetenci zastupitelstva, navrhuje OMP, aby si zastupitelstvo města 
v souladu s § 84 odst. 4 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích schválení přijetí tohoto finančního daru 
vyhradilo.  
OMP považuje toto alternativní řešení za korektní a doporučuje uzavření darovací smlouvy na částku 
800.000 Kč. 
 
Přílohy: A - darovací smlouva 

B - nabídka daru 
 
Diskuse: 
p. Makovský – finanční představa na vybudování zastávek byla jiná. Chtěli částkou ukázat, že nechtějí 
ze slibu vycouvat, ale podmínky, které si kraj začal klást, byly nepřekonatelné. Proto chtějí městu 
darovat polovinu částky za pořízení zastávek. 
D. Sukalovský – byla podepsána smlouva o prodeji pozemků, respektive smlouva o smlouvě budoucí. 
Ptá se, zda má stavba začít v lednu? Konstatuje, že cena 1.000 Kč /m2 byla velmi dobrá cena. 
p. Makovský – jedna část haly je postavena a další část stavby začne v lednu. 
D. Holman – doplňuje starostu, že ta cena 1.000 Kč/m2 je dobrá, ale je třeba vědět, že dle územního 
plánu na tomto pozemku nelze stavět, než parkoviště. Z tohoto pohledu je to opravdu cena dobrá. 
p. Makovský – když cenu nabízeli, tak šli ještě nad cenu odhadní. 
 
 
 
Přijaté usnesení: 1205/2014 - ZM si v souladu s § 84 odst. 4 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, 

v platném znění vyhrazuje rozhodnutí ve věci přijetí finančního daru ve výši 800 
tis. Kč od společnosti Walter s.r.o., se sídlem Blanenská 1289/119, Kuřim, 
IČ 61060003 a současně schvaluje uzavření darovací smlouvy se společností 
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Walter s.r.o., se sídlem Blanenská 1289/119, Kuřim, IČ 61060003, jejímž 
předmětem je přijetí finančního daru ve výši 800.000 Kč. 

Hlasováno 
Pro: 14  Nepřítomni: 3. 
 
 
 

16. Čokoládovny Fikar s.r.o. - dodatek kupní smlouvy 
(Předkladatel: Mgr. Ing. Drago Sukalovský, zpracovatel: Mgr. Petr Kavka) 
 

Dne 10. 12. 2013 přijalo zastupitelstvo města usnesení č. 1193/2013: 

"ZM schvaluje prodej částí pozemků p. č. 294 o výměře cca 150 m2 a p. č. 293/1 o výměře cca 90 m2 
vše v obci a k. ú. Kuřim společnosti Čokoládovny Fikar, s.r.o., se sídlem nám. 1. května 1306, Kuřim, 
IČ 25529811, za cenu 10.211 Kč/m2." 
 
Následovalo usnesení rady města č. 166/14 ze dne 14. 4. 2014, kterým byl schválen text budoucí 
kupní smlouvy na převod částí předmětných pozemků. 
 
"Rada města schvaluje text budoucí kupní smlouvy ve věci prodeje částí pozemků p. č. 294 o výměře 
cca 150 m2 a p. č. 293/1 o výměře cca 90 m2 vše v obci a k. ú. Kuřim společnosti Čokoládovny Fikar, 
s.r.o., se sídlem nám. 1. května 1306, Kuřim, IČ 25529811, za cenu 10.211 Kč/m2 ve znění dle přílohy 
se změnou." 
 
Budoucí kupní smlouva byla uzavřena dne 28. 4. 2014 a rozjela se projektová příprava stavby, ze 
které vyplynula potřeba prodat ještě část pozemku p. č. 294 k. ú. Kuřim o výměře cca 7 m2. Jelikož 
prodávaný tvar pozemku byl specifikován již v původním záměru, který předcházel prodeji částí 
pozemků p. č. 293/1 a p. č. 294 k. ú. Kuřim, považuje OMP v rámci posílení právní jistoty obou 
smluvních stran schválit dodatek k budoucí kupní smlouvě č. 2014/B/0016 ze dne 28. 04. 2014, kdy 
se změní příloha č. 1 této smlouvy (vizte příloha). 
 
Schválení dodatku předcházelo vyhlášení záměru na prodej části pozemku p. č. 294 k. ú. Kuřim 
o výměře cca 7 m2, který schválila rada města dne 8. 10. 2014 pod č. usn. 533/2014:"Rada města 
schvaluje záměr na prodej části pozemku p. č. 294 k. ú. Kuřim o výměře cca 7 m2 společnosti 
Čokoládovny Fikar, s.r.o., se sídlem nám. 1. května 1306/4, Kuřim, IČ 25529811 za cenu 10.211,- 
Kč/m2."  
 
Záměr byl vyvěšen na úřední desce v době od 15. 10. 2014 do 21. 11. 2014 bez připomínek, proto 
OMP doporučuje předmětnou část pozemku p. č. 294 k. ú. Kuřim o výměře cca 7 m2 prodat 
společnosti Čokoládovny Fikar, s.r.o., se sídlem nám. 1. května 1306/4, Kuřim, IČ 25529811 za cenu 
10.211,- Kč/m2 a současně schválit dodatek č. 1 k budoucí kupní smlouvě č. 2014/B/0016, kde se 
změní příloha č. 1 (předmět prodeje). 
 
Přílohy: A – situace záměr 

B - předmět prodeje 
 
Diskuse: 
M. Macková – ptá se, v jaké fázi je smlouva s panem Fikarem, je už podepsána? 
P. Kavka – je podepsána smlouva o smlouvě budoucí. 
 
Přijaté usnesení: 1206/2014 - ZM schvaluje prodej části pozemku p. č. 294 k. ú. Kuřim o výměře 

cca 7 m2 společnosti Čokoládovny Fikar, s.r.o., se sídlem nám. 1. května 1306/4, 
Kuřim, IČ 25529811 za cenu 10.211,- Kč/m2 a současně schvaluje uzavření 
dodatku č. 1 k budoucí kupní smlouvě č. 2014/B/0016 ze dne 28. 4. 2014, jehož 
předmětem je změna přílohy č. 1 (předmět prodeje). 

Hlasováno 
Pro: 14  Nepřítomni: 3. 
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18. Obecně závazná vyhláška - místní poplatek (odpady) 
(Předkladatel: Mgr. Ing. Drago Sukalovský, zpracovatel: Ing. Aleš Varmužka) 
 
V příloze je ZM předložena novela Obecně závazné vyhlášky o místním poplatku „za odpady“. Změny 
oproti roku 2014 jsou následující: 
 
- rozšíření slevy ve výši 60 Kč na poplatníky narozené v roce 1944 
- osvobození cizinců, kteří v daném roce ukončili pobyt na území ČR (vymáhání nedoplatků je 
prakticky nemožné, exekuce nelze vést na majetek jinde, než v ČR, případné vymáhání je 
neekonomické) 
- zaktualizována je Příloha č. 1, která vychází ze skutečných nákladů na svoz komunálního odpadu za 
rok 2013 
- z důvodu termínu ZM nabývá vyhláška účinnosti 1. 1. 2015 institutem naléhavého obecného zájmu 
(nestihne se 15-ti denní lhůta pro vyvěšení). 
 
Přílohy: A – OZV o místním poplatku za provoz systému shromažďování komunálního odpadu 
 
Diskuse: 
J. Vlček – vyhláška se v průběhu roku může měnit? 
D. Sukalovský – ano. 
J. Vlček – bude se v letošním roce řešit bioodpad? 
D. Sukalovský – změna zákona o odpadech ukládá separaci bioodpadu a to buď nádobami na 
separovaný odpad, nebo pro město naší velikosti, tím, když bude zajištěno místo, kde se může 
bioodpad shromažďovat. 
P. Ondrášek – anketa o zájem o nádoby na bioodpad už proběhla. Vše by se mělo řešit s odborem 
životního prostředí. 
J. Brabec – vyhlášku můžeme měnit kdykoliv, ale měnit výši poplatků asi ne, protože částka se může 
hradit měsíčně, čtvrtletně, proto by byl problém výši částky měnit. 
D. Holman – město Kuřim obdrželo 1. místo za registraci pohledávek, kde si mohou občané ověřit, 
zda jsou dlužníky. 
D. Sukalovský – týká se to poplatků za odpad, psi, pokuty MěÚ Kuřim. 
V. Burkart – žádá upravit v čl. 6, odst. 4 – ukončily. 
 
Přijaté usnesení: 1207/2014 - ZM schvaluje obecně závaznou vyhlášku města Kuřim č. 2/2014, 

o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, 
využívání a odstraňování komunálních odpadů. 

Hlasováno 
Pro: 14  Nepřítomni: 3. 
 
 
 

19. Výsledky hospodaření k 30. 9. 2014 
(Předkladatel: Mgr. Ing. Drago Sukalovský, zpracovatel: Ing. Aleš Varmužka) 
 
V příloze jsou předkládány výsledky hospodaření města k 30. 9. 2014. 
 
Příjmy města po konsolidaci ke dni 30. 9. 2014 činily 153.858.517,88 Kč, výdaje města po konsolidaci 
činily 125.054.030,47 Kč. Hospodářský výsledek k tomuto datu tedy činí nezaokrouhleně + 
28.804.487,41 Kč. 
 
Hospodaření s rozpočtovými prostředky probíhá dle schváleného a následně upraveného rozpočtu 
a je za 3 čtvrtletí roku 2014 vzhledem k rozpočtu města v konsolidovaném stavu, s příjmy 
převyšujícími výdaje. 
 
Příjmy: 
Příjmová stránka rozpočtu je plněna ze 76 %. Daňové příjmy se plní ve srovnání s rokem 2013 
kolísavě, nicméně výběr je za 3 čtvrtletí vyšší o cca 8,5 mil. Kč a to díky DPH a daním z příjmů 
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právnických a fyzických osob. K 30. 11. 2014 je tato bilance + 7,6 mil. Kč. S nárůstem daňových 
příjmů je počítáno i při tvorbě rozpočtu na rok 2015. 
 
Výdaje: 
Výdajová stránka rozpočtu je plněna ze 47 % a je ovlivněna čerpáním především u „investičních akcí“, 
které je na úrovni 30 % (nesouvisí s rozestavěností akcí), provozní výdaje jsou čerpány z 65 %, vizte 
podrobnější rozbory dle ORG. 
 
Přílohy: A - rozpočet - vyhodnocení ORG 3q 

B - úvěry města 
 
 
Z jednání se vzdálil v 20,12 hod. I. Peřina. 
 
 
Přijaté usnesení: 1208/2014 - ZM bere na vědomí výsledky hospodaření města Kuřim k 30. 9. 2014, 

s přebytkem hospodaření ve výši 28.804.487,41 Kč. 
Hlasováno 
Pro: 13  Nepřítomni: 4. 
 
 
 

20. Rozpočtové provizorium 
(Předkladatel: Mgr. Ing. Drago Sukalovský, zpracovatel: Ing. Aleš Varmužka) 
 
ZM je předkládán návrh rozpočtového provizoria pro rok 2015. 
Provizorium je sestaveno na straně provozních výdajů do úrovně rozpočtových ORG (organizací). 
Součástí rozpočtového provizoria je také zmocnění k dofinancování akcí schválených v rozpočtu roku 
2014. 
Při sestavování rozpočtu byl brán ohled na současnou ekonomickou situaci. Výdajová strana byla 
projednána se správci jednotlivých kapitol. 
Z tohoto rozpočtového provizoria se bude vycházet při sestavení rozpočtu na rok 2015, data budou 
zpřesněna na základě výsledku hospodaření za rok 2014. 
Příjmová strana rozpočtu je prozatím definována jako agregovaná položka jednou částkou, a to ve 
výši 178.551.700 Kč. Její rozpis s komentářem, stejně jako u výdajových položek, bude součástí 
návrhu rozpočtu na rok 2015, schvalovaný na lednovém zasedání. 
Celkové příjmy jsou tedy narozpočtovány ve výši 178.551.700 Kč, provozní výdaje ve výši 
124.651.700 Kč, provozní saldo rozpočtu (rezerva pro akce, přebytek) tedy činí 44.300.000 Kč, po 
odečtení splátek úvěrů.  
Do provizoria je zapojen pouze rozpočtovaný přebytek hospodaření roku 2015, přebytek hospodaření 
2014 ani cenné papíry ve správě ČSOB Asset Management prozatím zapojovány nejsou, tyto 
prostředky budou nutné k financování nových investičních akcí. 
 
Přílohy: A - provizorium 
 
 
Na jednání se vrátil v 20,13 hod. I. Peřina. 
 
 
Diskuse: 
M. Macková – ptá se, ve které kapitole jsou ušetřeny peníze za náklady na funkci 1. místostarosty? 
A. Varmužka – některé platby dobíhají do dalšího roku, například odměny p. Štarhy, které jsou po 
dohodě rozloženy do několika splátek. 
D. Sukalovský – tyto odměny plynou ze zákona. 
V. Zejda – doufá, že s předloženým rozpočtem dostanou i plán investic. 
D. Sukalovský – ano. 
M. Macková – ptá se, zda by bylo možné projednat investice i v komisích? Například školské. 
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D. Holman – určitě. Chce, aby byla mezi komisemi součinnost. 
 
Přijaté usnesení: 1209/2014 - ZM schvaluje rozpočtové provizorium na rok 2015, dle přílohy. 
Hlasováno 
Pro: 14  Nepřítomni: 3. 
 
 
 

21. Vyjmutí budovy na ulici Kpt. Jaroše 147 svěřené MŠZ 
k hospodaření 
(Předkladatel: PaedDr. David Holman, zpracovatel: Mgr. Hana Němcová) 
 
Mateřská škola Kuřim, Zborovská 887, okres Brno - venkov, příspěvková organizace (dále jen „MŠZ“) 
má zřizovací listinou předaný k hospodaření Městem Kuřimí (dále jen „město“), jako jejím 
zřizovatelem, nemovitý majetek, jehož součástí je i celá budova na ulici Kpt. Jaroše 147, Kuřim - 
Podlesí. Za přirozenější stav věci považuji, aby MŠZ nezodpovídala za sál a pohostinství, jak je tomu 
nyní (dle zřizovací listiny), ale pouze za prostory, kde je umístěna mateřská škola. Z toho důvodu 
navrhuji, aby byla budova mateřské školy na ulici Kpt. Jaroše 147 vyjmuta z majetku svěřeného MŠZ 
k hospodaření a byla jí přenechána k užívání na základě smlouvy o výpůjčce pouze ta část budovy, 
kde je mateřská škola.  
Znamená to: 

- MŠZ bude nadále mít budovu ve zřizovací listině, ale pouze jako místo výkonu činnosti; 
- v účetnictví MŠZ se sníží hodnota nemovitého majetku na účtu 021 - stavby o 80.180,50 Kč 

a nebudou požadovány odpisy; 
- o tuto hodnotu se změní také příloha č. 1 „Soupis nemovitého majetku“ v části „Stavby (021)“ 

zřizovací listiny MŠZ; 
- změna bude zaznamenána v katastru nemovitostí (vymazání budovy Kpt. Jaroše 147, jako 

majetku předaného příspěvkové organizaci k hospodaření); 
- jakmile proběhne změna na katastru nemovitostí, uzavře město a MŠZ smlouvu o výpůjčce, 

kterou schválí rada města. 
Věc byla konzultována s OMP (zastupující vedoucí odboru) i s MŠZ (ředitelka a účetní). 
 
Přílohy: A - majetek MŠZ k 31. 12. 13 
 
Přijaté usnesení: 1210/2014 - ZM souhlasí s vyjmutím budovy na ulici Kpt. Jaroše 147 z majetku 

svěřeného k hospodaření Mateřské škole Kuřim, Zborovská 887, okres Brno - 
venkov, příspěvkové organizaci k 31. 12. 2014. 

Hlasováno 
Pro: 14  Nepřítomni: 3. 
 
 
 

21/1. Vyjmutí budovy Kpt. Jaroše 147 svěřené MŠZ k hospodaření 
(Předkladatel: PaedDr. David Holman, zpracovatel: Mgr. Hana Němcová) 
 
Přílohy: B - majetek MŠZ k 1. 1. 15 
 
Přijaté usnesení: 1211/2014 - ZM souhlasí se změnou přílohy č. 1. Zřizovací listiny Mateřské školy 

Kuřim, Zborovská 887, okres Brno - venkov, příspěvkové organizace dle návrhu od 
1. 1. 2015. 

Hlasováno 
Pro: 14  Nepřítomni: 3. 
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22. OZV o školských obvodech 
(Předkladatel: PaedDr. David Holman, 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 (vizte grafická příloha B). 
Nové OZV byla projednána s řediteli obou základních škol a zkonzultována s odborem dozoru 
a kontroly MV ČR (OZV byla shledána v souladu s právními předpisy). 
Pokud ZM schválí navrhovanou novou OZV, je třeba dosud platnou OZV č. 6/2004 zrušit. 
 
Přílohy: A - OZV č. 6/2004 O spádových obvodech ZŠ 
 
Diskuse: 
I. Poledňák – považuje usnesení za nadbytečné, navrhuje usnesení nepřijímat. 
D. Holman – stahuje níže uvedený návrh na usnesení z hlasování. 
 
Návrh usnesení: ZM ruší v souladu se zákonem č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), 

v platném znění Obecně závaznou vyhlášku Města Kuřimi číslo 6/2004 
o spádových obvodech základních škol zřizovaných městem Kuřim. 

 
 
 

22/1. OZV o školských obvodech 
(Předkladatel: PaedDr. David Holman, zpracovatel: Mgr. Hana Němcová) 
 
Přílohy: A - OZV o školských obvodech od 1. 1. 2015 

B - mapka - školské obvody 
C - právní posouzení 
D - právní rozbor 

 
 
Z jednání se vzdálila v 20,23 hod. M. Macková. 
 
 
Diskuse: 
D. Holman – upozorňuje na to, že účinnost vyhlášky musí být od 10. 1. 2014. Vyhláška musí být 
zveřejněna 15 dní. 
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P. Krejčí – ptá se, zda budou ředitelé přihlížet k vyhlášce – je tam myšleno i na sourozence? 
D. Holman – zákon umožňuje, aby si rodiče vybrali školu, vyhláška stanoví oblasti, ze kterých ředitelé 
musí děti při zápisu upřednostnit. 
J. Brabec – obvody se stanovují proto, aby bylo jasné, že žáka musí daná škola vzít, pokud leží jeho 
bydliště v dané oblasti. 
 
Přijaté usnesení: 1212/2014 - 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. 3/2014, kterou se stanoví školské obvody základních škol 
zřízených Městem Kuřimí, a to s účinností od 10. 1. 2015. 

Hlasováno 
Pro: 13  Nepřítomni: 4. 
 
 
 

23. Odvolání zástupce města z valné hromady a delegování nového 
(Předkladatel: PaedDr. David Holman, zpracovatel: Mgr. Hana Němcová) 
 
V roce 1993 došlo k vydělení SOU z TOS KUŘIM, a.s. a v témže roce, přesně 11. 3. 1993, v souladu 
s obchodním zákoníkem a na základě rozhodnutí valné hromady zakládajících společníků - TOS 
KUŘIM, a.s., Ing. Hany Novotné a Ing. Zdeňka Pavlíčka byla podepsána Společenská smlouva 
o vzniku společnosti s ručením omezeným „Střední integrovaná škola TOS KUŘIM, s.r.o.“, ve které se 
24. 3. 1995 Město Kuřim stalo společníkem s 15% podílem na základním jmění. 
Ke dni 13. 8. 1997, na základě rozhodnutí valné hromady společníků, byl změněn název společnosti 
na Střední průmyslovou školu a Střední odborné učiliště TOS KUŘIM, s.r.o. a ke dni 21. 9. 1998 
změnila společnost opět svůj název na Střední průmyslovou školu a Střední odborné učiliště Kuřim, 
s.r.o. 
V současné době je název společnosti Střední odborná škola a Střední odborné učiliště Kuřim, s.r.o., 
sídlo Křížkovského 48/2, 664 34 Kuřim, IČ: 47917865. 
V souladu s § 84 odst. 2 písm. f) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), v platném znění, 
byl Zastupitelstvem města Kuřimi č. 3/2001, ze dne 23. 4. 2001, usnesením č. 1073/2001 až do 
odvolání delegován pan Jiří Koláček zástupcem města na valnou hromadu Střední průmyslové 
školy a Středního odborného učiliště Kuřim, s.r.o. 
Navrhujeme zastupitelstvu města pana Jiřího Koláčka, jako zástupce města, z valné hromady odvolat 
a na jeho místo delegovat PaedDr. Davida Holmana. 
Valná hromada při svém rozhodování postupuje dle § 190 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních 
korporacích, v platném znění. 
 
Ustanovení § 190 zákona č. 90/20012 Sb., o obchodních korporacích, v platném znění: 
 
(1) Valná hromada rozhoduje usnesením. 
 
(2) Do působnosti valné hromady patří 
a) rozhodování o změně obsahu společenské smlouvy, určí-li tak společenská smlouva nebo zákon, nedochází-li k ní 
na základě zákona, 
b) rozhodování o změnách výše základního kapitálu nebo o připuštění nepeněžitého vkladu či o možnosti započtení 
peněžité pohledávky vůči společnosti proti pohledávce na splnění vkladové povinnosti, 
c) volba a odvolání jednatele, případně dozorčí rady, byla-li zřízena, 
d) volba a odvolání likvidátora, určí-li tak společenská smlouva, 
e) schvalování udělení a odvolání prokury, ledaže společenská smlouva určí jinak, 
f) rozhodování o zrušení společnosti s likvidací, určí- li tak společenská smlouva, 
g) schvalování řádné, mimořádné, konsolidované účetní závěrky a v případech, kdy její vyhotovení stanoví jiný právní předpis, i 
mezitímní účetní závěrky, rozdělení zisku nebo jiných vlastních zdrojů a úhrady ztrát, 
h) rozhodnutí o přeměně společnosti, ledaže zákon upravující přeměny obchodních společností a družstev stanoví jinak, 
i) schválení převodu nebo zastavení závodu nebo takové jeho části, která by znamenala podstatnou změnu dosavadní struktury 
závodu nebo podstatnou změnu v předmětu podnikání nebo činnosti společnosti, 
j) schválení smlouvy o tichém společenství, 
k) schválení finanční asistence, 
l) rozhodnutí o převzetí účinků jednání učiněných za společnost před jejím vznikem, 
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m) rozhodnutí o naložení s vkladovým ážiem, 
n) rozhodování o změně druhu kmenového listu, 
o) další případy, které do působnosti valné hromady svěřuje tento zákon, jiný právní předpis nebo společenská smlouva. 
 
(3) Valná hromada si může vyhradit rozhodování případů, které podle tohoto zákona náleží do působnosti jiného orgánu 
společnosti. 

 
Přijaté usnesení: 1213/2014 - ZM odvolává v souladu s § 84 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích 

(obecní zřízení), v platném znění, pana Jiřího Koláčka jako zástupce města z valné 
hromady společnosti Střední odborné školy a Středního odborného učiliště Kuřim, 
s.r.o., se sídlem Křížkovského 48/2, 664 34 Kuřim, IČ: 47917865 s platností od 
18. 12. 2014. 

Hlasováno 
Pro: 11  Zdrželi se: 2  Nepřítomni: 4. 
 
 
 

23/1. Odvolání zástupce města z valné hromady a delegování 
nového 
(Předkladatel: PaedDr. David Holman, zpracovatel: Mgr. Hana Němcová) 
 
Diskuse: 
D. Holman – tím je dáno, že bude škola informovat zastupitele o svých podnikatelských záměrech. 
D. Sukalovský – město má 15% podíl v této společnosti. 
 
Přijaté usnesení: 1214/2014 - ZM až do odvolání deleguje v souladu s § 84 odst. 2 písm. f) zákona 

č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), v platném znění, PaedDr. Davida 
Holmana, bytem Popkova 1003/32, 664 34 Kuřim, jako svého zástupce na valnou 
hromadu společnosti Střední odborná škola a Střední odborné učiliště Kuřim, s.r.o., 
se sídlem Křížkovského 48/2, 664 34 Kuřim, IČ 47917865 a vyhrazuje si udělení 
předchozího souhlasu pro jeho hlasování na valné hromadě v záležitostech dle 
§ 190 odst. 1 písm. a), b) zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních korporacích, 
v platném znění a o zrušení společnosti. 

Hlasováno 
Pro: 11  Proti: 1  Zdržel se: 1  Nepřítomni: 4. 
 
 
 

24. Jmenování nových členů ŠR při ZŠ 
(Předkladatel: PaedDr. David Holman, zpracovatel: Mgr. Hana Němcová) 
 
§ 167 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném 
vzdělávání (školský zákon), v platném znění, ukládá zřizovateli zřídit při základní škole školskou 
radu (dále jen ŠR) a vydat její volební řád (volební řád ŠR byl schválen dne 4. 5. 2005 RM 
č. 13/2005).  
ŠR je orgán školy umožňující zákonným zástupcům nezletilých žáků a studentů nebo zletilým žákům 
a studentům, pedagogickým pracovníkům školy, zřizovateli a dalším osobám podílet se na správě 
školy.  
Zřizovatel určí počet členů ŠR a jmenuje její jednu třetinu, druhá třetina členů ŠR je volena 
pedagogickými pracovníky školy a třetí třetina je volena zákonnými zástupci žáků. 
Volbu členů ŠR, dle volebního řádu, zajišťuje ředitel dané školy, ale není jejím členem (na pozvání 
předsedy se zúčastňuje jednání ŠR). 
Funkční období členů ŠR je 3 roky. 
ŠR zasedá nejméně 2x ročně, první jednání svolává ředitel školy, další svolává její předseda. 
Činnost školských rad při základních školách v Kuřimi započala 1. 9. 2005, tedy od školního roku 
2005/2006. ZM určilo, že každá školská rada bude mít 9 členů (3 zřizovatel, 3 zákonní zástupci žáků, 
3 pedagogičtí pracovníci). 
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Současní členové ŠR za zřizovatele byli jmenováni na období 2011 - 2014: 
1. Členové školské rady při Základní škole, Kuřim, Jungmannova 813, okres Brno - venkov, 

příspěvkové organizaci: 
Mgr. Ladislav Ambrož, Jiří Koláček, Mgr. Hana Němcová. 

2. Členové školské rady při Základní škole Kuřim, Tyršova 1255, okres Brno - venkov, 
příspěvková organizaci: 
Jiří Koláček, Mgr. Alena Trtílková, Ing. Rostislav Hanák. 

 
Na podzim skončilo tříleté funkční období členů obou školských rad při základních školách 
v Kuřimi. 
V obou základních školách v Kuřimi při třídních schůzkách již proběhly volby nových členů z řad 
pedagogických pracovníků a z řad zákonných zástupců žáků. 
Nyní je třeba ještě jmenovat členy ŠR za zřizovatele, a to na období 2014 - 2017. 
V minulých letech byli zřizovatelem do každé ŠR jmenováni dvojí členové, což se z hlediska 
porovnávání a hodnocení obou škol neukázalo jako praktické. Nově navrhuji ZM jmenovat do obou 
ŠR stejné členy, aby toto bylo zajištěno. 
Navrhuji tyto členy ŠR: 
PaedDr. David Holman - místostarosta pověřený zabezpečováním úkolů ve školství; 
Mgr. Hana Němcová - referentka KÚ, školství a zástupce zřizovatele ve ŠR v minulých obdobích; 
Ing. Rostislav Hanák - zastupitel města, zástupce zřizovatele ve ŠR v minulých obdobích; 
Všichni navržení členové byli osloveni a souhlasí se jmenováním. 
 
Přijaté usnesení: 1215/2014 - ZM jmenuje za město Kuřim tyto členy Školské rady při Základní 

škole, Kuřim, Jungmannova 813, okres Brno - venkov, příspěvkové organizaci: 
PaedDr. Davida Holmana, Mgr. Hanu Němcovou a Ing. Rostislava Hanáka. 

Hlasováno 
Pro: 13  Nepřítomni: 4. 
 
 
 

24/1. Jmenování nových členů ŠR při ZŠ 
(Předkladatel: PaedDr. David Holman, zpracovatel: Mgr. Hana Němcová) 
 
Přijaté usnesení: 1216/2014 - ZM jmenuje za město Kuřim tyto členy Školské rady při Základní 

škole Kuřim, Tyršova 1255, okres Brno - venkov, příspěvkové organizaci: PaedDr. 
Davida Holmana, Mgr. Hanu Němcovou a Ing. Rostislava Hanáka. 

Hlasováno 
Pro: 13  Nepřítomni: 4. 
 
 
 

25. Jmenování členů Kontrolního výboru ZM Kuřimi 
(Předkladatel: PaedDr. David Holman, zpracovatel: Petra Glosová) 
 
Na ustavujícím zasedání Zastupitelstva města Kuřimi dne 19. 11. 2014 byl zřízen Kontrolní výbor ZM 
Kuřimi a jejím předsedou byl zvolen pan Jan Herman. Členy tohoto výboru byli zvoleni pan Vítězslav 
Nováček, Zdeňka Vašíčková, Ladislav Ambrož, Vlastimil Burkart, Alena Matějíčková a Alexandr Jursa. 
Celkem tedy 7 členů kontrolního výboru s požadavkem na dovolení dalších 2 členů výboru do 
celkového počtu 9. 
Pan místostarosta PaedDr. David Holman podal návrh na člena kontrolního výboru pana Radovana 
Šmída. 
 
Diskuse: 
D. Sukalovský – dle doručeného e-mailu pana Kotka navrhuje členem kontrolního výboru pana Ing. 
Petra Svobodu. 
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Přijaté usnesení: 1217/2014 - ZM volí členem Kontrolního výboru ZM Kuřimi pana Radovana Šmída 
a Ing. Petra Svobodu. 

Hlasováno 
Pro: 13  Nepřítomni: 4. 
 
 
Na jednání se vrátila v 20,33 hod. M. Macková. 
 
 
 

26. Úprava Programů finanční podpory 
(Předkladatel: Mgr. Ladislav Ambrož, zpracovatel: Mgr. Alena Zimmermannová) 
 
Dle Programu finanční podpory kulturní a spolkové činnosti města Kuřimi a Programu finanční 
podpory sportovní činnosti rozhoduje o udělení všech dotací zastupitelstvo města. Zákon o obcích 
však uvádí, že zastupitelstvo rozhoduje o poskytnutí dotací vyšších než 50.000 Kč v jednotlivých 
případech, o ostatních by měla rozhodovat rada města v rámci zbytkové pravomoci. Pro narovnání 
stavu doporučujeme změnit text obou programů dle přílohy. Došlo pouze k doplnění vyhrazené 
pravomoci zastupitelstva města. 
 
Přílohy: A – Program finanční podpory 2015 - kultura 
 
Přijaté usnesení: 1218/2014 - ZM schvaluje změnu Programu finanční podpory kulturní a spolkové 

činnosti města Kuřimi dle přílohy. 
Hlasováno 
Pro: 14  Nepřítomni: 3. 
 
 
 

26/1. Úprava Programů finanční podpory 
(Předkladatel: PaedDr. David Holman, zpracovatel: Mgr. Alena Zimmermannová) 
 
Přílohy: A – Program finanční podpory 2015 - sport 
 
Přijaté usnesení: 1219/2014 - ZM schvaluje změnu Programu finanční podpory sportovní činnosti 

ve městě Kuřimi dle přílohy. 
Hlasováno 
Pro: 14  Nepřítomni: 3. 
 
 
 

27. Zápis z jednání Výboru pro kulturu a spolkovou činnost ZM 
Kuřimi 
(Předkladatel: Mgr. Ladislav Ambrož, zpracovatel: Petra Glosová) 
 
V období od 30. září 2014 do 10. listopadu 2014 byla vyhlášena „Výzva k podávání žádostí o dotace 
Programu finanční podpory kulturní a spolkové činnosti města Kuřimi“ pro kalendářní rok 2015. 
Dne 3. prosince 2014 zasedal Výbor pro kulturu a spolkovou činnost ZM Kuřimi, který posuzoval 
podané žádosti o dotace z „Programu finanční podpory kulturní a spolkové činnosti města Kuřimi“. Po 
projednání jednotlivých žádostí navrhl udělení dotací ve výši 905.500 Kč. 
 
Přílohy: A - zápis 05/ 2014 dne 03. 12. 2014 

B - přehled - tabulka žadatelů 
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Diskuse: 
P. Ondrášek – vznikla dohoda, že pro jasnější vyúčtování dotací bude součástí i informace, na jaký 
účel může být dotace čerpána. Proto je nyní v tabulce i sloupec obsahující přesně daný účel čerpání 
dotace. 
V. Burkart – ptá se, proč výbor u žádosti č. 50 navrhl částku vyšší, než je částka požadovaná? 
L. Ambrož – spíše z principu zaokrouhlení. 
I. Poledňák – žádost č. 22 bude vypořádána v rámci ORGu propagace? 
D. Sukalovský – ano, stejně jako vloni. 
P. Ondrášek – v letošním roce je rozdíl v tom, že dotace nebyla udělena příspěvkovým organizacím. 
Tyto mají svůj rozpočet, ve kterém by tyto požadavky měly uplatnit. 
J. Brabec – jedná se o radikální řešení. Jde o to, že pokud se škola rozhodne pořádat „odpoledne pro 
tatínky s dětmi“, ve kterém jsou cílem technické práce, potom by si vybavení a materiál měla škola 
hradit ze svého rozpočtu a o dotaci požádat pouze na odměny žákům. 
 
Přijaté usnesení: 1220/2014 - ZM schvaluje uzavření smluv o poskytnutí dotací z Programu finanční 

podpory kulturní a spolkové činnosti města Kuřimi v rámci výzvy roku 2015 
v bodech a částkách podle přílohy. 

Hlasováno 
Pro: 14  Nepřítomni: 3. 
 
 
 

28. Jednání Sportovního výboru ZM Kuřimi č. 5/2014 
(Předkladatel: Ing. Petr Ondrášek, zpracovatel: Hana Koláčková) 
 
Zastupitelstvu města Kuřimi je předkládán zápis z jednání Sportovního výboru Zastupitelstva města 
Kuřimi ze dne 3. 12. 2014, na kterém byla přijata tato usnesení: 
 
Přijaté usnesení: 10/2014 - SV navrhuje ZM zvolit za místopředsedu Sportovního výboru ZM Kuřimi 
pana Ing. Lubomíra Stříže. 
 
Přijaté usnesení: 11/2014 - SV navrhuje do smluv na rok 2015 (na jednorázové akce, ideálně 
u všech) doplnit a specifikovat účel dotace a jednací číslo podané žádosti, ke které se vztahuje. 
 
Přijaté usnesení: 12/2014 - SV projedná žádosti v pořadí, v jakém byly doručeny. 
 
Přijaté usnesení: 13/2014 - SV pověřuje předsedu SV k jednání o předložení žádosti č. 34 (Hard 
Bikers Kuřim) a č. 43 (Slovan Podlesí) do RM a doporučuje financovat navržený příspěvek z drobných 
investic. 
 
Přijaté usnesení: 14/2014 - SV pověřuje předsedu SV k jednání s předkladatelem žádosti č. 27 
Horolezecký klub Babí lom, aby doplnil žádost o požadované informace nejpozději do 15. 12. 2014, 
před jednáním ZM. Schválení této žádosti podmiňuje doplněním chybějících informací v žádosti 
(příjmy, výdaje). 
 
Přijaté usnesení: 15/2014 - SV po posouzení jednotlivých žádostí doporučuje ZM poskytnutí dotací 
z Programu finanční podpory sportovní činnosti města Kuřimi na rok 2015 v celkové výši 1.733.700 Kč 
dle přílohy a tímto zbývá na dotace do 2. výběrového řízení 66.300 Kč. 
 
Přijaté usnesení: 16/2014 - SV projednal postup v projektu sportovní haly a doporučuje k využití 
víceúčelový povrch, který odpovídá požadavkům jednotlivých sportů členů SV, doporučuje však tento 
návrh projednat s ostatními zástupci sportovních oddílů (volejbalu, fotbal, tenis, stolní tenis). 
 
V období od 09. 09. 2014 do 10. 11. 2014 byla vyhlášena 1. výzva k podávání žádostí o dotace 
z Programu finanční podpory sportovní činnosti města Kuřimi pro kalendářní rok 2015. 
ZM schválilo usnesením č. 1146/2014 ze dne 04. 09. 2014 na sportovní činnost limitovanou částku do 
výše 1.800.000 Kč. 
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Dne 3. prosince 2014 jednal Sportovní výbor ZM Kuřimi, který v 1. výběrovém řízení posuzoval celkem 
43 podaných žádostí o dotace z oblasti sportu. Po posouzení jednotlivých žádostí doporučuje 
Sportovní výbor ZM poskytnutí příspěvků v celkové výši 1.733.700 Kč a tímto zbývá na dotace do 
2. výzvy 66.300 Kč. 
Dotace poskytnuté ve 2. výběrovém řízení jsou především určeny na další jednorázové sportovní akce 
v daném kalendářním roce. 
 
Přílohy: A - zápis VS 14/05 ze dne 3. 12. 2014 

B – tabulka 1 výzva PFP 2015 sport 
C - žádost o dotaci SV č. 34 a č. 43 
D - příloha k zápisu SV 14/05 - povrch sportovní hala 

 
Přijaté usnesení: 1221/2014 - ZM schvaluje uzavření Smluv o poskytnutí dotací z Programu 

finanční podpory sportovní činnosti města Kuřimi na roku 2015 v bodech 
a částkách dle přílohy B. 

Hlasováno 
Pro: 14  Nepřítomni: 3. 
 
Přijaté usnesení: 1222/2014 - ZM volí pana Lubomíra Stříže místopředsedou sportovního výboru. 
Hlasováno 
Pro: 14  Nepřítomni: 3. 
 
 
 

29. Investiční akce „Wellness - realizace“ 
(Předkladatel: PaedDr. David Holman, zpracovatel: PaedDr. David Holman) 
 
Již několik let zastupitelstvo vyčleňuje v rozpočtu města stejnou částku na investice a opravy ve 
Wellness Kuřim (dále jen WK): 2, 9 mil. Kč / rok.  
Tato částka se vždy v rozpočtu rozdělí na část provozní (opravy nad 10 tis. Kč), která je pak součástí 
provozního rozpočtu města (viz org. „PA“ - plavecký areál), a část investiční akce „Wellness - 
realizace“. Tato investiční akce se skládá z více různých investic a opatření, směřujících zpravidla 
k zefektivnění provozu, úspoře energií a vylepšení prostředí i nabídky WK.  
 
V rozpočtu 2014 je na investici „Wellness - realizace“ vyčleněno 1.700.000 Kč. Nevyčerpáno zůstane 
cca 574.190 Kč. Z toho cca 500.000 Kč je předpokládaná hodnota veřejné zakázky „Wellness Kuřim - 
UV lampa pro rekreační bazén“, kde nyní probíhá výběrové řízení a realizace zakázky je plánována na 
přelom roku 2014/15.  
 
Naší snahou je urychlit realizaci opatření ke snížení provozních nákladů WK, proto:  

a) do rozpočtu města navrhnu pro rok 2015 celkovou „tradiční“ částku 2,9 mil. Kč navýšit 
o nedočerpané prostředky letošního rozpočtu v celkové výši 574.190 Kč a tuto celkovou 
částku ve výši 3.474.190 Kč rozdělit takto: 

- v provozním rozpočtu města na opravy WK vyčlenit pro rok 2015 částku 500 000 
Kč;  

- z rozpočtové rezervy na souhrnnou investiční akci „Wellness - realizace“ vyčlenit 
částku 2.974.190 Kč. 

a) již nyní navrhuji schválit zahájení investiční akce „Wellness - realizace“, resp. její první části: 
„Wellness Kuřim - Využití odpadního tepla“ s předpokládanou hodnotou 520.300 Kč vč. DPH. 
 

Popis investiční akce „Wellness - realizace“ pro rok 2015: 
1. část: „Wellness Kuřim - Využití odpadního tepla“: 

V případě schválení navrhovaného usnesení zastupitelstvem pak RM bezodkladně projedná vyhlášení 
výběrového řízení na dodavatele. Předpokládaný termín realizace: únor 2015. 
Předmětem této zakázky je systém zařízení pro recyklaci odpadního tepla z vypouštěných odpadních 
bazénových vod Wellness Kuřim. Získané teplo bude zpět použito pro předehřev vody, která doplňuje 
akumulační nádrže jednotlivých bazénů. Hlavním zdrojem tepla jsou odpadní vody z provozu praní 
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filtrů o průměrné teplotě cca 24 - 28 ⁰C. Účelem recyklace tepelné energie z vypouštěných odpadních 
bazénových vod je snížení provozních nákladů na ohřev doplňovací vody. Strojně technologické 
vybavení bude umístěno v suterénu strojovny vedle schodiště. Touto technologickou úpravou 
nebudou nijak dotčena stávající technologická ani stavební řešení. 
OI MěÚ ve spolupráci s WK zajistilo projektovou dokumentaci a připravilo zadávací dokumentaci 
k zahájení výběrového řízení. Provozovatel žádá o realizaci zakázky co nejdříve, neboť tím ušetří 
výdaje za energie a vylepší hospodaření střediska. 
Aby mohlo být vyhlášeno výběrové řízení na dodavatele, musí být realizace této veřejné zakázky 
schválena v ZM - viz návrh usnesení níže.   

2. část: „Úprava studniční vody“ - Zajištění projektové dokumentace. Následně realizace, tzn. 
přivedení a využití vody v areálu Wellness Kuřim vč. letního koupaliště. 

3. část: „Vypouštění bazénové vody“ - Zajištění projektové dokumentace. Následně realizace, 
tzn. recyklace bazénových vod a jejich vypouštění do Kuřimky. 

 
Diskuse: 
I. Peřina – jaká bude investiční návratnost? 
D. Holman – je zpracována studie ve variantách. Pokud je zájem, zašle ji. Materiál bude předkládat 
k materiálu návrh investic 2015. 
 
Přijaté usnesení: 1223/2014 - ZM schvaluje zahájení investiční akce „Wellness - realizace 2015“ 

v části „Wellness Kuřim - Využití odpadního tepla“ a zajištění financování 
z rozpočtu města pro rok 2015 ve výši 520.300 Kč vč. DPH. 

Hlasováno 
Pro: 13  Zdržel se: 1  Nepřítomni: 3. 
 
 
 

30. Plán jednání ZM a RM 2015 
(Předkladatel: Mgr. Ing. Drago Sukalovský, zpracovatel: Mgr. Alena Zimmermannová) 
 
V příloze předkládáme plán jednání ZM a RM na rok 2015. Termíny nejsou závazné, každé jednání 
svolává starosta města dle aktuální potřeby. 
 
Přílohy: A - plán jednání 2015 
 
 
 

31. Návrh smlouvy o uzavření budoucí kupní smlouvy 
(Předkladatel: PaedDr. David Holman, zpracovatel: Ing. Pavla Kubová) 
 
Předkládáme Zastupitelstvu města Kuřimi ke schválení návrh budoucích kupních smluv: 
 
č. 2014/B/0024, jejímž předmětem je nabytí části v budoucnu vybudované splaškové kanalizační 
stoky v délce 3,5 m, z kameninových trub DN300, na parcelách 2649/21, 2648/1 a 2654/3 (mezi 
ulicemi Brněnská a Rozdělovací), v k. ú. Kuřim, ve vlastnictví společnosti RAŠINO PLUS, s.r.o, se 
sídlem Jihlavská 656/2 Brno, 625 00 Bohunice, IČ 46980750, do vlastnictví města Kuřimi, za cenu 
100,- Kč bez DPH a  
 

č. 2014/B/0025, jejímž předmětem je nabytí části v budoucnu vybudovaného vodovodního řadu 
v délce 4,5 m, z litinových trub DN80, na parcelách 2649/21 a 2648/1 (mezi ulicemi Brněnská 
a Rozdělovací), v k. ú. Kuřim, ve vlastnictví společnosti RAŠINO PLUS, s.r.o, se sídlem Jihlavská 
656/2 Brno, 625 00 Bohunice, IČ 46980750, do vlastnictví města Kuřimi, za cenu 100,- Kč bez DPH. 
 
Soubor v budoucnu vystavěných rodinných domů bude napojen přípojkami na areálový v budoucnu 
vybudovaný oddílný kanalizační systém a vodovodní řad v majetku společnosti RAŠINO PLUS, s.r.o. 
V ulici Rozdělovací se inženýrské sítě v soukromém vlastnictví napojí na splaškovou kanalizaci 
a vodovod v majetku města Kuřimi. Inženýrské sítě si majitel míní ponechat a na své náklady 
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provozovat. Kanalizační stoka v délce 3,5 m a část vodovodu v délce 4,5 m, úsek od „předávacího 
místa“ po inženýrské sítě v majetku města Kuřimi, budou předány po vydání kolaudačního rozhodnutí 
do majetku města Kuřimi. 
Do doby uzavření kupní smlouvy bude uzavřena smlouva o budoucí kupní smlouvě. 
 
Přílohy: A - smlouva vodovod 

B - smlouva splašková kanalizace 
C - situace 

 
Přijaté usnesení: 1224/2014 - ZM schvaluje úplatné nabytí splaškové kanalizační stoky DN300 

umístěné v pozemcích p. č. 2649/21, p. č. 2648/1 a p. č. 2654/3 vše k. ú. Kuřim od 
společnosti RAŠINO PLUS, s.r.o., se sídlem Jihlavská 656/2, Brno, IČ 46980750 
do vlastnictví města Kuřim za cenu 121,- Kč. Do doby uzavření kupní smlouvy 
bude uzavřena budoucí kupní smlouva. 

Hlasováno 
Pro: 14  Nepřítomni: 3. 
 
 
 

31/1. Návrh smlouvy o uzavření budoucí kupní smlouvy 
(Předkladatel: PaedDr. David Holman, zpracovatel: Ing. Pavla Kubová) 
 
Přijaté usnesení: 1225/2014 - ZM schvaluje úplatné nabytí vodovodního řadu DN80 umístěného 

v pozemcích p. č. 2649/21, p. č. 2648/1 vše k. ú. Kuřim od společnosti RAŠINO 
PLUS, s.r.o., se sídlem Jihlavská 656/2, Brno, IČ 46980750 do vlastnictví města 
Kuřim za cenu 121,- Kč. Do doby uzavření kupní smlouvy bude uzavřena budoucí 
kupní smlouva. 

Hlasováno 
Pro: 14  Nepřítomni: 3. 
 
 
 

32. Město Kuřim a Brněnské vodárny a kanalizace, a.s. x RAŠINO 
plus s.r.o. a Martin Šinogl -  zřízení věcného břemene pro vodovod 
a kanalizaci  
(Předkladatel: Mgr. Ing. Drago Sukalovský, zpracovatel: Ing. Vladimíra Fidrmucová) 
 
V souvislosti s výstavbou nových rodinných domů v lokalitě Díly za sv. Janem - „Soubor rodinných 
domů k autosalonu a autoservisu Ford Rašino“ by měly být nově vybudovaný vodovod 
a kanalizace převedeny do vlastnictví města. Tyto stavby budou ale uloženy mimo jiné v pozemku 
parc. č. 2649/21 k. ú. Kuřim, který spoluvlastní (každý id. ½) firma RAŠINO plus s.r.o. se sídlem 
Jihlavská 656/2, Bohunice, Brno, IČ 46980750 a Martin Šinogl bytem xxxxxxxxxxxxxxx Nový Lískovec, 
Brno - vizte příloha A, B. 
Na základě výše uvedeného je nutné pro vodovod a kanalizaci zřídit služebnost (věcné břemeno) ve 
prospěch města Kuřimi (jako vlastníka inženýrských sítí) a Brněnských vodáren a kanalizací, a.s. (jako 
provozovatele). 
Podle nového občanského zákoníku se za nemovitou věc považuje i věcné právo k nemovité věci 
(§ 498) - neboli věcné břemeno. Z tohoto důvodu bude o zřízení věcného břemene ve prospěch města 
rozhodovat zastupitelstvo města, neboť mu podle zákona o obcích (§ 85 písm a)) náleží rozhodování 
o nabytí nemovitých věcí. 
 
Přílohy: A - situace 

B - situace 
C - budoucí smlouva 
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Přijaté usnesení: 1226/2014 - ZM schvaluje nabytí služebnosti pro město Kuřim spočívající 
v uložení a provozování vodovodu a splaškové kanalizace v pozemku parc. č 
2649/21 k. ú. Kuřim od společnosti RAŠINO plus s.r.o. se sídlem Jihlavská 656/2, 
Bohunice, Brno, IČ 46980750 a Martina Šinogla, bytem xxxxxxxxxxxxxxx Nový 
Lískovec, Brno. Služebnost bude zřízena bezúplatně, na dobu neurčitou a náklady 
na její zřízení ponesou povinní ze služebnosti. Do doby zřízení služebnosti bude 
uzavřena budoucí smlouva o zřízení služebnosti. Další stranou smlouvy bude 
provozovatel sítě společnost Brněnské vodárny a kanalizace, a. s., se sídlem 
Hybešova 254/16, PSČ 657 33, Brno, IČ 46347275. 

Hlasováno 
Pro: 14  Nepřítomni: 3. 
 
 
 

33. Podání žádosti o dotaci na Státní fond dopravní infrastruktury – 
„II/385 Kuřim průtah – chodníky“ 
(Předkladatel: Mgr. Ing. Drago Sukalovský, zpracovatel: Mgr. Karina Kiesslingová, DiS.) 
 
Město Kuřim má ve spolupráci se Správou a údržbou silnic Jihomoravského kraje zpracovanou 
projektovou dokumentaci na snížení hlučnosti a zvýšení bezpečnosti hlavního průtahu městem Kuřim. 
Samozřejmostí v dnešní době je bezbariérovost komunikace. 
 
Státní fond dopravní infrastruktury poskytuje příspěvek pro naplňování programů zaměřených 
ke zvýšení bezpečnosti dopravy a jejího zpřístupňování osobám s omezenou schopností 
pohybu a orientace.   
Město Kuřim ve spolupráci se Správou a údržbou silnic Jihomoravského kraje v roce 2014 vytvořilo 
společný projekt, na který je již zpracovaná projektová dokumentace. Správa a údržba silnic 
Jihomoravského kraje zajistí snížení hlučnosti pozemní komunikace, město Kuřim zajistí rekonstrukci 
chodníků a přilehlých prostor. Celkový rozsah nákladů stavby hrazené městem je plánován na 15 
milionů Kč z toho předmětné chodníky cca 4 miliony Kč. SFDI poskytuje dotaci ve výši 85% 
uznatelných nákladů. Z důvodu možnosti čerpání dotačních prostředků na tuto rekonstrukci 
navrhujeme Zastupitelstvu města Kuřim schválit podání žádosti o dotaci na Státní fond dopravní 
infrastruktury. 
 
Diskuse: 
P. Krejčí – vztahuje se pouze na silnice I. tříd? 
S. Bartoš – pro silnice I. třídy, které jsou v městské zástavbě. Jinak pro všechny silnice až po silnice 
III. třídy. 
 
Přijaté usnesení: 1227/2014 - ZM schvaluje podání žádosti o dotaci na Státní fond dopravní 

infrastruktury s projektem „II/385 Kuřim průtah - chodníky“. 
Hlasováno 
Pro: 14  Nepřítomni: 3. 
 
 
 

34. Zmocnění RM 
(Předkladatel: Mgr. Ing. Drago Sukalovský, zpracovatel: Ing. Aleš Varmužka) 
 
ZM tímto usnesením zmocňuje RM k tomu, aby mohla v případě, že bude ještě pro město uvolněna 
nějaká dotace do konce roku 2014, schválit její zapracování do rozpočtu. Bez toho by prostředky 
musely být vráceny. Stejné zmocnění bylo již v ZM schváleno v minulých letech. 
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Přijaté usnesení: 1228/2014 - ZM pověřuje Radu města Kuřimi k zařazení nových dotací do 
rozpočtu města v případě, že budou získány do konce kalendářního roku 2014. 

Hlasováno 
Pro: 14  Nepřítomni: 3. 
 
 
 

35. Rozpočtové opatření č. 13 
(Předkladatel: Mgr. Ing. Drago Sukalovský, zpracovatel: Ing. Aleš Varmužka) 
 
ZM je v příloze předkládán návrh rozpočtových opatření k rozpočtu města. 
 
Přílohy: A – rozpočtové opatření č. 13 
 
Přijaté usnesení: 1229/2014 - ZM schvaluje rozpočtové opatření č. 13 k rozpočtu města na rok 

2014, dle přílohy. 
Hlasováno 
Pro: 14  Nepřítomni: 3. 
 
 
 

36. Různé 
 
V. Zejda – upozorňuje na nesrovnalosti při rozesílání elektronických materiálů do ZM. 
P. Glosová – vysvětluje důvody, které k této chybě vedly. 
 
 
D. Sukalovský – výběrové řízení na kulturní dům bylo vypsáno v souladu se zákonem – v této soutěži 
si 30 firem vyžádalo podklady. Celkem bylo podáno 8 nabídek, tyto byly otevřeny a bylo hodnotící 
komisí zjištěno, že 7 překročilo max. cenu. Pouze 1 společnost nabídla cenu nižší. Stále probíhá 
posuzování správnosti nabídek, ale je zřejmé, že rada města musí v souladu se zákonem toto 
výběrové řízení zrušit a vyhlásit znovu. 
Může ho vyhlásit stejně se stávajícími podmínkami nebo dojde ke změně parametrů. Dojde tím 
k tomu, že zcela jistě se zakázka opozdí. Když dobře tak o cca 3 měsíce a nestihneme čerpat dotaci 
na zateplení a budeme muset usilovat o získání opětovné dotace v příštím roce. 
V. Zejda – co se míní změnou parametrů? 
D. Sukalovský – vypadla by klauzule, že je uvedená cena cenou limitní. 
J. Brabec – od nového roku by měli působit v prostorech pod městskou knihovnou. Mělo být dnes 
zkolaudováno. Řešilo se, zda kulturní dům zavřít. Byl ale zájem o pronájem restaurací a také je zájem 
o skautský ples a disko-rocko-erotický ples. Není zde v provozu restaurace a nájemci si musí zajistit 
občerstvení. Je to problém nájemní, protože si buď provozovatel plesu pronajme i restauraci, nebo si 
restauraci pronajme cateringová společnost. Je dobré uzavřít smlouvu s pořadatelskou agenturou. 
Pronájem kotelny – hygiena povolila provoz na akce do 22 hod. V prostorách „kotelny“ si představuje 
pořádání koncertů pro malé folkové a jazzové kapely, pořady klubového typu pro seniory. První 
koncert by mohl být na začátku února a to saxofonové kvarteto. 
Kapacita je na sezení cca 100 lidí. Nájemní podmínky stanoví rada města. 
V. Zejda – stavba kulturního domu se opozdí. Má povědomí o nabídkách a reálné byly nabídky kolem 
90 mil. Kč, to znamená, že se pohybujeme stále kolem částky 100 mil. Kč. A to by se mělo promítnout 
do investic příštího roku. Myslí si, že reálná cena stavebních prací se pohybuje kolem 85 mil. Kč. 
 
 
D. Sukalovský – město obdrželo 1. místo Kuřim v soutěži Egovernment The Best 2014 - MasterCard 
magazínu Egovernment za projekt „RAP – registr pohledávek“. 
Dále proběhla kolaudace nádraží, která byla úspěšná. Začne provoz výtahů na všechna nástupiště, 
rampa pro kočárky a vozíčkáře včetně nových dveří. Dále jednáme o opravách výpravní budovy 
a zbylé části podchodu. 
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Rada města vypsala výběrové řízení na dodavatele rekonstrukce ul. Bezručova a Na Zahrádkách – 
bude zde nová vozovka, chodník, parkoviště, zeleň. 
 
 
V. Zejda – výstavba sportovní haly – dne 31. 8. byla dokončena dokumentace pro územní rozhodnutí 
(dále jen DÚR). Do dnešního dne to nikdo nepředložil do komise stavební. Dne 8. 11. skončily práce 
na dokumentaci pro stavební povolení. Do dnešního dne neví, jak bude hala vysoká? 
D. Holman – komise stavební se sešla v novém složení poprvé v tomto týdnu. Tématu haly se budou 
věnovat na veřejném projednávání. Řeší se celá řada detailů, do kterých by mohl promlouvat hlavně 
sportovní výbor. 
V. Zejda – pokud byla v srpnu hotova dokumentace pro územní řízení, jak budou zapracovány jejich 
připomínky? 
P. Ondrášek – dokumentace pro územní rozhodnutí byla zpracovávána ještě za místostarosty 
O. Štarhy. DÚR byla hotová administrativně, čekala na změnu dílčí změny ÚP a dlouho to trvalo. Poté 
byla v polovině srpna předložena na stavební úřad a teď má zpracovatel připravit na leden schůzku, 
kde se bude veřejně projednávat stav. Protože chtějí vyjádření sportovců na povrch apod. a budou 
podkladem pro stavební povolení. 
V. Zejda – k projektu by se sice měli vyjadřovat komise stavební a sportovní výbor, ale i zastupitelstvo. 
To schvaluje financování. Pokud máme DÚR, potom bychom měli cenu znát. Ale cena není doposud 
známa. 
P. Ondrášek – správná cena bude známa až z výkazu výměr, nyní je jen z kubatury haly a toto jsou 
nepřesná čísla. Podstatné jsou výkazy výměr. 
V. Zejda – není proti stavbě haly, ale chce sledovat přípravy výstavby sportovní haly. 
 
 
V. Zejda – v investicích stále figuruje ČOV. Jak s tím bude naloženo? 
D. Holman – také s tím nesouhlasí. Byly zpracovány studie, ale není zde nyní žádný zjevný zájem 
pouštět se do takové investiční akce. 
D. Sukalovský – není čas na tuto investiční akci, ale je potřeba se zpracovanou studií nějak pracovat 
a bude se tím zabývat. Nicméně v nejbližších 5 letech tato akce nebude aktuální. 
 
 
I. Poledňák – jak budou materiály zpracovány, papírově nebo jenom elektronicky? Žádá zasílat jakýsi 
předzápis. Jaké bude umístění materiálů na webu města? 
A. Zimmermannová – bude stejné. 
 
 
P. Ondrášek – na stadionu ukončili fotbalisté provozování sauny. Ve městě je otevřená soukromá 
sauna na ul. Otevřená a také sauna na Wellness Kuřim. 
 
 
D. Holman – zve na největší místní běžecký závod, dne 3. ledna 2014 - „Kuřimský kros“. 
 
 
D. Sukalovský – zve občany města již tradiční kuřimský novoroční ohňostroj, který se uskuteční dne 
1. 1. v 17 hod. před prodejnou Lídl. 
Všem občanům města přeje krásné a klidné svátky vánoční. 
 
 
 
 
 
 
Další zasedání ZM se uskuteční v úterý 20. 1 2015 v 17 hod. v zasedací místnosti MěÚ Kuřim. 
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Člen návrhové komise Alena Matějíčková přečetl schválená usnesení ZM. 
 
 
 
 
 
Starosta ukončil jednání ZM v 21,46 hodin. 
 
 
 
 
 
 
 
 
Mgr. Ing. Drago Sukalovský 
starosta města 
 

Ověřovatelé zápisu: 

 
 
 
 
 
Ing. Miluše Macková Ing. Mgr. Vlastimil Burkart 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
V Kuřimi dne 18. 12. 2014 
 
Zapsala: Petra Glosová 
 
 
 
 
Přílohy: 
Usnesení 2x 
Pozvánka 1x 
Usnesení návrhové komise 2x 
Prezenční listina 
Výsledky veřejného hlasování 
 
 
 
Materiály: 
1 Zvolení návrhové komise 
2 Volba ověřovatelů zápisu 
3 Schválení programu jednání 
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4 Plnění usnesení Zastupitelstva města Kuřimi ke dni 10. 12. 2014 
 4A - plnění usnesení ZM 
5 Schválení komunitního plánu sociálních služeb 
 5A – KPSS č. 4 
6 Dodatek ke Zřizovací listině Centra sociálních služeb Kuřim 
 6A - dodatek č. 2 
7 Manželé Chorváthovi – žádost o koupi bytu - záměr 
 7A - Znalecký posudek byt č. 900_10 
 7B - Dodatek ke znaleckému posudku - byt č. 900_10 
8 Manželé Jindrovi – žádost o koupi bytu - záměr 
 8A - znalecký posudek 1. část 
 8A - znalecký posudek 2. část 
9 Věra Němcová – žádost o splátkový kalendář 
10 Manželé Jakešovi – žádost o úhradu daně z nabytí nemovitých věcí 
 10A - směnná a kupní smlouva 
11 Revitalizace Lučního potoka a protierozní pásy v okolí rybníka Srpek – majetkové 

vypořádání – zrušení usnesení 
12 Manželé Bočkovi – odprodej pozemku u boží muky 
 12A - situace 
 12B - situace 
 12C - geometrický plán 
 12D - kupní smlouva 
 12E - Boží muka 
13 Jan Malášek – žádost o odprodej pozemku na výstavbu garáže 
 13A - situace 
 13B - situace 
14 Walter s.r.o. - nabytí nemovité věci - služebnost 
 15A - průběh sítí 
 15B - smlouva 
15 Walter s.r.o. - darovací smlouva 
 15A - darovací smlouva 
 15B - nabídka daru 
16 Čokoládovny Fikar s.r.o. - dodatek kupní smlouvy 
 16A - situace 
 16B - předmět prodeje 
17 Schválení ÚP Kuřim 
18 Obecně závazná vyhláška - místní poplatek (odpady) 
 18A – OZV o místním poplatku za provoz systému shromažďování komunálního odpadu 
19 Výsledky hospodaření k 30. 9. 2014 
 19A - rozpočet - vyhodnocení ORG 3q 
 19B - úvěry města 
20 Rozpočtové provizorium 
 20A – rozpočtové provizorium 
21 Vyjmutí budovy na ulici Kpt. Jaroše 147 svěřené MŠZ k hospodaření 
 21A - majetek  MŠZ k 31. 12. 2013 
21/1 Vyjmutí budovy Kpt. Jaroše 147 svěřené MŠZ k hospodaření 
 21B - majetek  MŠZ k 1. 1. 2015 
22 OZV o školských obvodech 
 22A - OZV č. 6-2004 O spádových obvodech ZŠ 
22/1 OZV o školských obvodech 
 22B - mapka - školské obvody 
 22C - právní posouzení 
 22D - právní rozbor 
 22A - OZV o školských obvodech od 1. 1. 2015 
23 Odvolání zástupce města z valné hromady a delegování nového. 
23/1 Odvolání zástupce města z valné hromady a delegování nového. 
24 Jmenování nových členů ŠR při ZŠ 



 
 

 

37 

 

24/1 Jmenování nových členů ŠR při ZŠ 
25 Jmenování členů Kontrolního výboru ZM Kuřimi 
26 Úprava Programů finanční podpory  
 26A – program PFP 2015 kultura 
26/1 Úprava Programů finanční podpory 
 26B - program finanční podpory sportovní činnosti 2014 
27 Zápis z jednání Výboru pro kulturu a spolkovou činnost ZM Kuřimi 
 27A - zápis 
 27 - přehled - tabulka žadatelů I. kolo 
28 Jednání Sportovního výboru ZM Kuřimi č. 5/2014 
 28A - zápis VS 
 28B – tabulka 1. výzva PFP 2015 
 28C - žádost o dotaci SV č. 34 a č. 43 
 28D - příloha k zápis SV 3 12 2014 - povrch sportovní hala 
29 Investiční akce „Wellness - realizace“ 
30 Plán jednání ZM a RM 2015 
 30A - plán jednání 2015 
31 Návrh smlouvy o uzavření budoucí kupní smlouvy  
 31A - smlouva vodovod 
 31B - smlouva splašková kanalizace 

31C - situace 
32 Město Kuřim a Brněnské vodárny a kanalizace, a.s. x RAŠINO plus s.r.o. a Martin Šinogl 

- zřízení věcného břemene pro vodovod a kanalizaci  
 32A - situace 
 32B - situace 
 32C - budoucí smlouva 
33 Podání žádosti o dotaci na Státní fond dopravní infrastruktury – „II/385 Kuřim průtah – 

chodníky“ 
34 Zmocnění RM 
35 Rozpočtové opatření č. 13 
 35A – rozpočtové opatření č. 13 
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10. JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA KUŘIMI dne 18. 12. 2014 

 

1. Návrhové komise 
Číslo usnesení: 1193/2014 Zastupitelstvo města schvaluje jako členy návrhové komise RNDr. 
Igora Poledňáka a Alenu Matějíčkovou. 

Mgr. Ing. Drago Sukalovský PRO PaedDr. David Holman PRO 
RNDr. Igor Poledňák PRO Mgr. Ladislav Ambrož PRO 
Jiří Brabec PRO Ing. Rostislav Hanák NEPŘÍTOMEN 
Jan Herman NEPŘÍTOMEN Ing. Miloš Kotek NEPŘÍTOMEN 
Ing. Miluše Macková PRO Ivo Peřina PRO 
Vladislav Zejda PRO Ing. Mgr. Vlastimil Burkart PRO 
Mgr. Žaneta Jarůšková PRO Petr Krejčí PRO 
Alena Matějíčková PRO Ing. Petr Ondrášek PRO 
Bc. Jan Vlček PRO   

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

 

2. Ověřovatelé zápisu 
Číslo usnesení: 1194/2014 Zastupitelstvo města schvaluje jako ověřovatele zápisu z jednání ZM 
Ing. Miluši Mackovou a Ing. Mgr. Vlastimila Burkarta. 

Mgr. Ing. Drago Sukalovský PRO PaedDr. David Holman PRO 
RNDr. Igor Poledňák PRO Mgr. Ladislav Ambrož PRO 
Jiří Brabec PRO Ing. Rostislav Hanák NEPŘÍTOMEN 
Jan Herman NEPŘÍTOMEN Ing. Miloš Kotek NEPŘÍTOMEN 
Ing. Miluše Macková PRO Ivo Peřina PRO 
Vladislav Zejda PRO Ing. Mgr. Vlastimil Burkart PRO 
Mgr. Žaneta Jarůšková PRO Petr Krejčí PRO 
Alena Matějíčková PRO Ing. Petr Ondrášek PRO 
Bc. Jan Vlček PRO   

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

 

3. Program jednání 
Číslo usnesení: 1195/2014 Zastupitelstvo města schvaluje program jednání se změnami. 

Mgr. Ing. Drago Sukalovský PRO PaedDr. David Holman PRO 
RNDr. Igor Poledňák PRO Mgr. Ladislav Ambrož PRO 
Jiří Brabec PRO Ing. Rostislav Hanák NEPŘÍTOMEN 
Jan Herman NEPŘÍTOMEN Ing. Miloš Kotek NEPŘÍTOMEN 
Ing. Miluše Macková PRO Ivo Peřina PRO 
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Vladislav Zejda PRO Ing. Mgr. Vlastimil Burkart PRO 
Mgr. Žaneta Jarůšková PRO Petr Krejčí PRO 
Alena Matějíčková PRO Ing. Petr Ondrášek PRO 
Bc. Jan Vlček PRO   

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

 

4. Plnění usnesení ZM 
Číslo usnesení: 1196/2014 Zastupitelstvo města bere na vědomí stav plnění usnesení ZM ke dni 
10. 12. 2014. 

Mgr. Ing. Drago Sukalovský PRO PaedDr. David Holman PRO 
RNDr. Igor Poledňák PRO Mgr. Ladislav Ambrož PRO 
Jiří Brabec PRO Ing. Rostislav Hanák NEPŘÍTOMEN 
Jan Herman NEPŘÍTOMEN Ing. Miloš Kotek NEPŘÍTOMEN 
Ing. Miluše Macková PRO Ivo Peřina PRO 
Vladislav Zejda PRO Ing. Mgr. Vlastimil Burkart PRO 
Mgr. Žaneta Jarůšková PRO Petr Krejčí PRO 
Alena Matějíčková PRO Ing. Petr Ondrášek PRO 
Bc. Jan Vlček PRO   

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

 

17. Schválení ÚP Kuřim 
Číslo usnesení: 1197/2014 - Zastupitelstvo města schvaluje návrh rozhodnutí o námitkách podle 
§172 odst. 5) zákona č. 500/2004 Sb., správního řádu, uplatněných k návrhu ÚP Kuřim a souhlasí s 
vypořádáním připomínek uplatněných k návrhu ÚP Kuřim tak, jak je uvedeno v části Odůvodnění ÚP 
Kuřim. Ověřilo tímto, že Územní plán Kuřim není v rozporu: s Politikou územního rozvoje České 
republiky č. 929 ze dne 20. 7. 2009, s územně plánovací dokumentací vydanou krajem, se stanovisky 
dotčených orgánů a Krajského úřadu Jihomoravského kraje. 
ZM Kuřim, příslušné podle ustanovení § 6 odst. 5 písm. c) zákona č. 183/2006 Sb., o územním 
plánování a stavebním řádu (stavební zákon), v platném znění, za použití ustanovení § 43 odst. 4 
stavebního zákona, § 171 zákona č.500/2004 Sb., správní řád, v platném znění, § 13 a přílohy č. 7 
vyhlášky č.500/ 2006 Sb., o územně analytických podkladech, územně plánovací dokumentaci 
a způsobu evidence územně plánovací činnosti, vydává Územní plán Kuřim formou opatření obecné 
povahy podle správního řádu. 
Po nabytí účinnosti opatření obecné povahy nahrazuje Územní plán Kuřim doposud platný ÚPN SÚ 
Kuřim, vydaný usnesením Zastupitelstva města Kuřimi č. 1171/98 dne 9. 11. 1998, včetně všech 
následných změn. 

Mgr. Ing. Drago Sukalovský PRO PaedDr. David Holman PROTI 
RNDr. Igor Poledňák PRO Mgr. Ladislav Ambrož PRO 
Jiří Brabec PRO Ing. Rostislav Hanák PRO 
Jan Herman NEPŘÍTOMEN Ing. Miloš Kotek NEPŘÍTOMEN 
Ing. Miluše Macková PRO Ivo Peřina ZDRŽEL SE 
Vladislav Zejda PRO Ing. Mgr. Vlastimil Burkart PRO 
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Mgr. Žaneta Jarůšková PRO Petr Krejčí PRO 
Alena Matějíčková ZDRŽELA SE Ing. Petr Ondrášek PROTI 
Bc. Jan Vlček ZDRŽEL SE   

BOD JEDNÁNÍ BYL SCHÁLEN 
Počet přítomných: 15 
PRO: 10, PROTI: 2, ZDRŽELO SE: 3, NEHLASOVALO: 0 

 

6. Dodatek ke Zřizovací listině Centra sociálních služeb Kuřim 
Číslo usnesení: 1198/2014 Zastupitelstvo města schvaluje dodatek č. 2 Zřizovací listiny Centra 
sociálních služeb Kuřim s účinností od 19. 12. 2014. 

Mgr. Ing. Drago Sukalovský PRO PaedDr. David Holman PRO 
RNDr. Igor Poledňák PRO Mgr. Ladislav Ambrož PRO 
Jiří Brabec PRO Ing. Rostislav Hanák PRO 
Jan Herman NEPŘÍTOMEN Ing. Miloš Kotek NEPŘÍTOMEN 
Ing. Miluše Macková PRO Ivo Peřina PRO 
Vladislav Zejda PRO Ing. Mgr. Vlastimil Burkart PRO 
Mgr. Žaneta Jarůšková PRO Petr Krejčí PRO 
Alena Matějíčková PRO Ing. Petr Ondrášek PRO 
Bc. Jan Vlček PRO   

BOD JEDNÁNÍ BYL SCHÁLEN 
Počet přítomných: 15 
PRO: 15, PROTI: 0, ZDRŽELO SE: 0, NEHLASOVALO: 0 
 
7. Manželé Chorváthovi – žádost o koupi bytu - záměr 
Číslo usnesení: 1199/2014 Zastupitelstvo města 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 1.414.400 Kč manželům Pavlu a Ivě Chorváthovým, oba trvale bytem Na 
Královkách 900, 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. 

Mgr. Ing. Drago Sukalovský PRO PaedDr. David Holman PRO 
RNDr. Igor Poledňák PRO Mgr. Ladislav Ambrož PRO 
Jiří Brabec PRO Ing. Rostislav Hanák NEHLASOVAL 
Jan Herman NEPŘÍTOMEN Ing. Miloš Kotek NEPŘÍTOMEN 
Ing. Miluše Macková PRO Ivo Peřina PRO 
Vladislav Zejda PRO Ing. Mgr. Vlastimil Burkart PRO 
Mgr. Žaneta Jarůšková PRO Petr Krejčí PRO 
Alena Matějíčková PRO Ing. Petr Ondrášek PRO 
Bc. Jan Vlček PRO   

BOD JEDNÁNÍ BYL SCHÁLEN 
Počet přítomných: 15 
PRO: 14, PROTI: 0, ZDRŽELO SE: 0, NEHLASOVALO: 1 
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8. Manželé Jindrovi – žádost o koupi bytu - záměr 
Návrh usnesení: schvaluje záměr na prodej bytové jednotky č. 1206/4, o velikosti 3+1 
s příslušenstvím, umístěné ve III. nadzemním podlaží bytového domu č. p. 1206, 1207 v ul. Na 
Loučkách, postaveného na pozemku parc. č. 4296, vše v obci a k. ú. Kuřim, obsazené nájemcem za 
cenu 1,256.000 Kč manželům Josefu a Janě Jindrovým, oba trvale bytem Na Loučkách 1206, 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. 

Mgr. Ing. Drago Sukalovský ZDRŽEL SE PaedDr. David Holman ZDRŽEL SE 
RNDr. Igor Poledňák PRO Mgr. Ladislav Ambrož ZDRŽEL SE 
Jiří Brabec PROTI Ing. Rostislav Hanák NEPŘÍTOMEN 
Jan Herman NEPŘÍTOMEN Ing. Miloš Kotek NEPŘÍTOMEN 
Ing. Miluše Macková ZDRŽELA SE Ivo Peřina ZDRŽEL SE 
Vladislav Zejda PRO Ing. Mgr. Vlastimil Burkart PROTI 
Mgr. Žaneta Jarůšková ZDRŽELA SE Petr Krejčí PRO 
Alena Matějíčková PROTI Ing. Petr Ondrášek PROTI 
Bc. Jan Vlček PROTI   

BOD JEDNÁNÍ NEBYL SCHÁLEN 
Počet přítomných: 14 
PRO: 3, PROTI: 5, ZDRŽELO SE: 6, NEHLASOVALO: 0 

 

9. Věra Němcová – žádost o splátkový kalendář 
Číslo usnesení: 1200/2014 Zastupitelstvo města schvaluje uzavření splátkového kalendáře s paní 
Věrou Němcovou, trvale bytem Na Loučkách 1206, Kuřim, jehož prostřednictvím bude uhrazen dluh 
na poplatku z prodlení ve výši 23.937 Kč související s nájmem bytové jednotky č. 1206/3 v ul. Na 
Loučkách, Kuřim. Výše splátek bude činit 1.000 Kč/měs. 

Mgr. Ing. Drago Sukalovský PRO PaedDr. David Holman PRO 
RNDr. Igor Poledňák PRO Mgr. Ladislav Ambrož PRO 
Jiří Brabec PRO Ing. Rostislav Hanák NEPŘÍTOMEN 
Jan Herman NEPŘÍTOMEN Ing. Miloš Kotek NEPŘÍTOMEN 
Ing. Miluše Macková PRO Ivo Peřina PRO 
Vladislav Zejda PRO Ing. Mgr. Vlastimil Burkart PRO 
Mgr. Žaneta Jarůšková PRO Petr Krejčí PRO 
Alena Matějíčková PRO Ing. Petr Ondrášek PRO 
Bc. Jan Vlček PRO   

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

 

10. Manželé Jakešovi – žádost o úhradu daně z nabytí nemovitých věcí 
Číslo usnesení: 1201/2014 Zastupitelstvo města schvaluje uzavření dodatku č. 1 ke směnné 
a kupní smlouvě č. 2014/D/0054 ze dne 30. 6. 2014 s manželi Josefem a Janou Jakešovými, trvale 
bytem Kout 29, Kuřim, jehož předmětem je změna poplatníka daně z nabytí nemovitých věcí. 
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Mgr. Ing. Drago Sukalovský PRO PaedDr. David Holman PRO 
RNDr. Igor Poledňák PRO Mgr. Ladislav Ambrož PRO 
Jiří Brabec PRO Ing. Rostislav Hanák NEPŘÍTOMEN 
Jan Herman NEPŘÍTOMEN Ing. Miloš Kotek NEPŘÍTOMEN 
Ing. Miluše Macková PRO Ivo Peřina PRO 
Vladislav Zejda PRO Ing. Mgr. Vlastimil Burkart PRO 
Mgr. Žaneta Jarůšková PRO Petr Krejčí PRO 
Alena Matějíčková PRO Ing. Petr Ondrášek PRO 
Bc. Jan Vlček PRO   

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

 

11. Revitalizace Lučního potoka a protierozní pásy v okolí rybníka Srpek – 
majetkové vypořádání – zrušení usnesení 
Číslo usnesení: 1202/2014 Zastupitelstvo města ruší usnesení č. 1065/2013 ze dne 7. 5. 2013 ve 
věci úplatného nabytí pozemků v lokalitě u rybníka Srpku od manželů Miroslava a Aleny Maláškových, 
trvale bytem nám. 1. května 69, Kuřim. 

Mgr. Ing. Drago Sukalovský PRO PaedDr. David Holman PRO 
RNDr. Igor Poledňák PRO Mgr. Ladislav Ambrož PRO 
Jiří Brabec PRO Ing. Rostislav Hanák NEPŘÍTOMEN 
Jan Herman NEPŘÍTOMEN Ing. Miloš Kotek NEPŘÍTOMEN 
Ing. Miluše Macková PRO Ivo Peřina PRO 
Vladislav Zejda PRO Ing. Mgr. Vlastimil Burkart PRO 
Mgr. Žaneta Jarůšková PRO Petr Krejčí PRO 
Alena Matějíčková PRO Ing. Petr Ondrášek PRO 
Bc. Jan Vlček PRO   

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

 

12. Manželé Bočkovi – odprodej pozemku u boží muky 
Číslo usnesení: 1203/2014 Zastupitelstvo města schvaluje úplatné nabytí části pozemku parc. č. 
3720 v k. ú. Kuřim, dle GP č. 3189-170/2014 nově označený jako parc. č. 3720/2 o výměře 208 m2 
a části pozemku parc. č. 3722 v k. ú. Kuřim, dle GP č. 3189-170/2014 nově označený jako parc. č. 
3722/2 o výměře 58 m2 od manž. Mojmíra a Evy Bočkových, bytem Vojtova 734/22, Kuřim, do 
vlastnictví Města Kuřimi za cenu 19.950 Kč. Veškeré náklady spojené s převodem pozemku včetně 
daně z nabytí nemovitých věcí ponese Město Kuřim. 

Mgr. Ing. Drago Sukalovský PRO PaedDr. David Holman PRO 
RNDr. Igor Poledňák PRO Mgr. Ladislav Ambrož PRO 
Jiří Brabec PRO Ing. Rostislav Hanák NEPŘÍTOMEN 
Jan Herman NEPŘÍTOMEN Ing. Miloš Kotek NEPŘÍTOMEN 
Ing. Miluše Macková PRO Ivo Peřina PRO 
Vladislav Zejda PRO Ing. Mgr. Vlastimil Burkart PRO 
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Mgr. Žaneta Jarůšková PRO Petr Krejčí PRO 
Alena Matějíčková PRO Ing. Petr Ondrášek PRO 
Bc. Jan Vlček PRO   

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

 

13. Jan Malášek – žádost o odprodej pozemku na výstavbu garáže 
Návrh usnesení: schvaluje záměr na prodej pozemku parc. č. 4316 v k. ú. Kuřim o vým. 18 m2 za 
cenu ve výši min. 650,- Kč/m2 bez DPH za těchto podmínek: 
- kupní cena bude uhrazena před podpisem kupní smlouvy; 
- kupující uhradí správní poplatek za návrh na vklad do katastru nemovitostí; 
- žádosti o odprodej pozemku přijímá odbor majetkoprávní MěÚ v Kuřimi, Jungmannova 968/75, IV. 
NP dv. č. 408 v zalepené obálce s označením „prodej pozemku parc. č. 4316 k. ú. Kuřim“ do 30. 1. 
2015 do 13.00 hod. 

Mgr. Ing. Drago Sukalovský PROTI PaedDr. David Holman PROTI 
RNDr. Igor Poledňák PROTI Mgr. Ladislav Ambrož ZDRŽEL SE 
Jiří Brabec PROTI Ing. Rostislav Hanák NEPŘÍTOMEN 
Jan Herman NEPŘÍTOMEN Ing. Miloš Kotek NEPŘÍTOMEN 
Ing. Miluše Macková ZDRŽELA SE Ivo Peřina ZDRŽEL SE 
Vladislav Zejda PROTI Ing. Mgr. Vlastimil Burkart PROTI 
Mgr. Žaneta Jarůšková PROTI Petr Krejčí ZDRŽEL SE 
Alena Matějíčková PROTI Ing. Petr Ondrášek PROTI 
Bc. Jan Vlček PROTI   

BOD JEDNÁNÍ NEBYL SCHÁLEN 
Počet přítomných: 14 
PRO: 0, PROTI: 10, ZDRŽELO SE: 4, NEHLASOVALO: 0 

 

14. Walter s.r.o. - nabytí nemovité věci - služebnost 
Číslo usnesení: 1204/2014 Zastupitelstvo města schvaluje nabytí služebnosti ve prospěch města 
Kuřim spočívající v umístění, užívání, přístupu, příjezdu a provozování vodovodního řadu DN 150 
a kanalizační stoky DN 400 postavených na pozemku p. č. 3002/3 k. ú. Kuřim od společnosti Walter 
s.r.o., se sídlem Blanenská 1289/119, Kuřim, IČ 61060003. Přesný rozsah služebnosti bude vymezen 
v geometrickém plánu. Služebnost bude zřízena bezúplatně a na dobu neurčitou. Do doby zřízení 
služebnosti bude uzavřena budoucí smlouva o zřízení služebnosti. Třetí stranou bude provozovatel 
sítě společnost Brněnské vodárny a kanalizace, a. s., se sídlem Hybešova 254/16, PSČ 657 33, Brno, 
IČ 46347275. 

Mgr. Ing. Drago Sukalovský PRO PaedDr. David Holman PRO 
RNDr. Igor Poledňák PRO Mgr. Ladislav Ambrož PRO 
Jiří Brabec PRO Ing. Rostislav Hanák NEPŘÍTOMEN 
Jan Herman NEPŘÍTOMEN Ing. Miloš Kotek NEPŘÍTOMEN 
Ing. Miluše Macková PRO Ivo Peřina PRO 
Vladislav Zejda PRO Ing. Mgr. Vlastimil Burkart PRO 
Mgr. Žaneta Jarůšková PRO Petr Krejčí PRO 
Alena Matějíčková PRO Ing. Petr Ondrášek PRO 
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Bc. Jan Vlček PRO   

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

 

15. Walter s.r.o. - darovací smlouva 
Číslo usnesení: 1205/2014 Zastupitelstvo města si v souladu s § 84 odst. 4 zákona č. 128/2000 
Sb., o obcích, v platném znění vyhrazuje rozhodnutí ve věci přijetí finančního daru ve výši 800 tis. Kč 
od společnosti Walter s.r.o., se sídlem Blanenská 1289/119, Kuřim, IČ 61060003 a současně 
schvaluje uzavření darovací smlouvy se společností Walter s.r.o., se sídlem Blanenská 1289/119, 
Kuřim, IČ 61060003, jejímž předmětem je přijetí finančního daru ve výši 800.000 Kč. 

Mgr. Ing. Drago Sukalovský PRO PaedDr. David Holman PRO 
RNDr. Igor Poledňák PRO Mgr. Ladislav Ambrož PRO 
Jiří Brabec PRO Ing. Rostislav Hanák NEPŘÍTOMEN 
Jan Herman NEPŘÍTOMEN Ing. Miloš Kotek NEPŘÍTOMEN 
Ing. Miluše Macková PRO Ivo Peřina PRO 
Vladislav Zejda PRO Ing. Mgr. Vlastimil Burkart PRO 
Mgr. Žaneta Jarůšková PRO Petr Krejčí PRO 
Alena Matějíčková PRO Ing. Petr Ondrášek PRO 
Bc. Jan Vlček PRO   

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

 

16. Čokoládovny Fikar s.r.o. - dodatek kupní smlouvy 
Číslo usnesení: 1206/2014 Zastupitelstvo města schvaluje prodej části pozemku p. č. 294 k. ú. 
Kuřim o výměře cca 7 m2 společnosti Čokoládovny Fikar, s.r.o., se sídlem nám. 1. května 1306/4, 
Kuřim, IČ 25529811 za cenu 10.211,- Kč/m2 a současně schvaluje uzavření dodatku č. 1 k budoucí 
kupní smlouvě č. 2014/B/0016 ze dne 28. 4. 2014, jehož předmětem je změna přílohy č. 1 (předmět 
prodeje). 

Mgr. Ing. Drago Sukalovský PRO PaedDr. David Holman PRO 
RNDr. Igor Poledňák PRO Mgr. Ladislav Ambrož PRO 
Jiří Brabec PRO Ing. Rostislav Hanák NEPŘÍTOMEN 
Jan Herman NEPŘÍTOMEN Ing. Miloš Kotek NEPŘÍTOMEN 
Ing. Miluše Macková PRO Ivo Peřina PRO 
Vladislav Zejda PRO Ing. Mgr. Vlastimil Burkart PRO 
Mgr. Žaneta Jarůšková PRO Petr Krejčí PRO 
Alena Matějíčková PRO Ing. Petr Ondrášek PRO 
Bc. Jan Vlček PRO   

BOD JEDNÁNÍ BYL SCHÁLEN 
Počet přítomných: 14 
PRO: 14, PROTI: 0, ZDRŽELO SE: 0, NEHLASOVALO: 0 
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18. Obecně závazná vyhláška - místní poplatek (odpady) 
Číslo usnesení: 1207/2014 Zastupitelstvo města schvaluje obecně závaznou vyhlášku města 
Kuřim č. 1/2014, o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, 
využívání a odstraňování komunálních odpadů. 

Mgr. Ing. Drago Sukalovský PRO PaedDr. David Holman PRO 
RNDr. Igor Poledňák PRO Mgr. Ladislav Ambrož PRO 
Jiří Brabec PRO Ing. Rostislav Hanák NEPŘÍTOMEN 
Jan Herman NEPŘÍTOMEN Ing. Miloš Kotek NEPŘÍTOMEN 
Ing. Miluše Macková PRO Ivo Peřina PRO 
Vladislav Zejda PRO Ing. Mgr. Vlastimil Burkart PRO 
Mgr. Žaneta Jarůšková PRO Petr Krejčí PRO 
Alena Matějíčková PRO Ing. Petr Ondrášek PRO 
Bc. Jan Vlček PRO   

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

 

19. Výsledky hospodaření k 30. 9. 2014 
Číslo usnesení: 1208/2014 Zastupitelstvo města bere na vědomí výsledky hospodaření města 
Kuřim k 30. 9. 2014, s přebytkem hospodaření ve výši 28.804.487,41 Kč. 

Mgr. Ing. Drago Sukalovský PRO PaedDr. David Holman PRO 
RNDr. Igor Poledňák PRO Mgr. Ladislav Ambrož PRO 
Jiří Brabec PRO Ing. Rostislav Hanák NEPŘÍTOMEN 
Jan Herman NEPŘÍTOMEN Ing. Miloš Kotek NEPŘÍTOMEN 
Ing. Miluše Macková PRO Ivo Peřina NEPŘÍTOMEN 
Vladislav Zejda PRO Ing. Mgr. Vlastimil Burkart PRO 
Mgr. Žaneta Jarůšková PRO Petr Krejčí PRO 
Alena Matějíčková PRO Ing. Petr Ondrášek PRO 
Bc. Jan Vlček PRO   

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

 

20. Rozpočtové provizorium 
Číslo usnesení: 1209/2014 Zastupitelstvo města schvaluje rozpočtové provizorium na rok 2015, 
dle přílohy. 

Mgr. Ing. Drago Sukalovský PRO PaedDr. David Holman PRO 
RNDr. Igor Poledňák PRO Mgr. Ladislav Ambrož PRO 
Jiří Brabec PRO Ing. Rostislav Hanák NEPŘÍTOMEN 
Jan Herman NEPŘÍTOMEN Ing. Miloš Kotek NEPŘÍTOMEN 
Ing. Miluše Macková PRO Ivo Peřina PRO 
Vladislav Zejda PRO Ing. Mgr. Vlastimil Burkart PRO 
Mgr. Žaneta Jarůšková PRO Petr Krejčí PRO 
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Alena Matějíčková PRO Ing. Petr Ondrášek PRO 
Bc. Jan Vlček PRO   

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

 

21. Vyjmutí budovy na ulici Kpt. Jaroše 147 svěřené MŠZ k hospodaření 
Číslo usnesení: 1210/2014 Zastupitelstvo města souhlasí s vyjmutím budovy na ulici Kpt. Jaroše 
147 z majetku svěřeného k hospodaření Mateřské škole Kuřim, Zborovská 887, okres Brno - venkov, 
příspěvkové organizaci k 31. 12. 2014. 

Mgr. Ing. Drago Sukalovský PRO PaedDr. David Holman PRO 
RNDr. Igor Poledňák PRO Mgr. Ladislav Ambrož PRO 
Jiří Brabec PRO Ing. Rostislav Hanák NEPŘÍTOMEN 
Jan Herman NEPŘÍTOMEN Ing. Miloš Kotek NEPŘÍTOMEN 
Ing. Miluše Macková PRO Ivo Peřina PRO 
Vladislav Zejda PRO Ing. Mgr. Vlastimil Burkart PRO 
Mgr. Žaneta Jarůšková PRO Petr Krejčí PRO 
Alena Matějíčková PRO Ing. Petr Ondrášek PRO 
Bc. Jan Vlček PRO   

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

 

21/1. Vyjmutí budovy Kpt. Jaroše 147 svěřené MŠZ k hospodaření 
Číslo usnesení: 1211/2014 Zastupitelstvo města souhlasí se změnou přílohy č. 1. Zřizovací listiny 
Mateřské školy Kuřim, Zborovská 887, okres Brno - venkov, příspěvkové organizace dle návrhu od 
1. 1. 2015. 

Mgr. Ing. Drago Sukalovský PRO PaedDr. David Holman PRO 
RNDr. Igor Poledňák PRO Mgr. Ladislav Ambrož PRO 
Jiří Brabec PRO Ing. Rostislav Hanák NEPŘÍTOMEN 
Jan Herman NEPŘÍTOMEN Ing. Miloš Kotek NEPŘÍTOMEN 
Ing. Miluše Macková PRO Ivo Peřina PRO 
Vladislav Zejda PRO Ing. Mgr. Vlastimil Burkart PRO 
Mgr. Žaneta Jarůšková PRO Petr Krejčí PRO 
Alena Matějíčková PRO Ing. Petr Ondrášek PRO 
Bc. Jan Vlček PRO   

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

 

22/1. OZV o školských obvodech 
Číslo usnesení: 1212/2014 Zastupitelstvo města 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 
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zákon), v platném znění Obecně závaznou vyhlášku Města Kuřimi č. 3/2014, kterou se stanoví 
školské obvody základních škol zřízených Městem Kuřimí, a to s účinností od 10. 1. 2015. 

Mgr. Ing. Drago Sukalovský PRO PaedDr. David Holman PRO 
RNDr. Igor Poledňák PRO Mgr. Ladislav Ambrož PRO 
Jiří Brabec PRO Ing. Rostislav Hanák NEPŘÍTOMEN 
Jan Herman NEPŘÍTOMEN Ing. Miloš Kotek NEPŘÍTOMEN 
Ing. Miluše Macková NEHLASOVAL

A 
Ivo Peřina PRO 

Vladislav Zejda PRO Ing. Mgr. Vlastimil Burkart PRO 
Mgr. Žaneta Jarůšková PRO Petr Krejčí PRO 
Alena Matějíčková PRO Ing. Petr Ondrášek PRO 
Bc. Jan Vlček PRO   

BOD JEDNÁNÍ BYL SCHÁLEN 
Počet přítomných: 14 
PRO: 13, PROTI: 0, ZDRŽELO SE: 0, NEHLASOVALO: 1 

 

23. Odvolání zástupce města z valné hromady a delegování nového 
Číslo usnesení: 1213/2014 Zastupitelstvo města odvolává v souladu s § 84 zákona č. 128/2000 
Sb., o obcích (obecní zřízení), v platném znění, pana Jiřího Koláčka jako zástupce města z valné 
hromady společnosti Střední odborné školy a Středního odborného učiliště Kuřim, s.r.o., se sídlem 
Křížkovského 48/2, 664 34 Kuřim, IČ: 47917865 s platností od 18. 12. 2014. 

Mgr. Ing. Drago Sukalovský PRO PaedDr. David Holman PRO 
RNDr. Igor Poledňák ZDRŽEL SE Mgr. Ladislav Ambrož PRO 
Jiří Brabec PRO Ing. Rostislav Hanák NEPŘÍTOMEN 
Jan Herman NEPŘÍTOMEN Ing. Miloš Kotek NEPŘÍTOMEN 
Ing. Miluše Macková NEHLASOVAL

A 
Ivo Peřina PRO 

Vladislav Zejda ZDRŽEL SE Ing. Mgr. Vlastimil Burkart PRO 
Mgr. Žaneta Jarůšková PRO Petr Krejčí PRO 
Alena Matějíčková PRO Ing. Petr Ondrášek PRO 
Bc. Jan Vlček PRO   

BOD JEDNÁNÍ BYL SCHÁLEN 
Počet přítomných: 14 
PRO: 11, PROTI: 0, ZDRŽELO SE: 2, NEHLASOVALO: 1 

 

23/1. Odvolání zástupce města z valné hromady a delegování nového 
Číslo usnesení: 1214/2014 Zastupitelstvo města až do odvolání deleguje v souladu s § 84 odst. 2 
písm. f) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), v platném znění, PaedDr. Davida 
Holmana, bytem Popkova 1003/32, 664 34 Kuřim, jako svého zástupce na valnou hromadu 
společnosti Střední odborná škola a Střední odborné učiliště Kuřim, s.r.o., se sídlem Křížkovského 
48/2, 664 34 Kuřim, IČ: 47917865 a vyhrazuje si udělení předchozího souhlasu pro jeho hlasování na 
valné hromadě v záležitostech dle § 190 odst. 1 písm. a), b) zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních 
korporacích, v platném znění a o zrušení společnosti. 

Mgr. Ing. Drago Sukalovský PRO PaedDr. David Holman PRO 
RNDr. Igor Poledňák PROTI Mgr. Ladislav Ambrož PRO 
Jiří Brabec PRO Ing. Rostislav Hanák NEPŘÍTOMEN 
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Jan Herman NEPŘÍTOMEN Ing. Miloš Kotek NEPŘÍTOMEN 
Ing. Miluše Macková NEHLASOVAL

A 
Ivo Peřina PRO 

Vladislav Zejda ZDRŽEL SE Ing. Mgr. Vlastimil Burkart PRO 
Mgr. Žaneta Jarůšková PRO Petr Krejčí PRO 
Alena Matějíčková PRO Ing. Petr Ondrášek PRO 
Bc. Jan Vlček PRO   

BOD JEDNÁNÍ BYL SCHÁLEN 
Počet přítomných: 14 
PRO: 11, PROTI: 1, ZDRŽELO SE: 1, NEHLASOVALO: 1 

 

24. Jmenování nových členů ŠR při ZŠ 
Číslo usnesení: 1215/2014 Zastupitelstvo města jmenuje za Město Kuřim tyto členy Školské rady 
při Základní škole, Kuřim, Jungmannova 813, okres Brno - venkov, příspěvkové organizaci: PaedDr. 
Davida Holmana, Mgr. Hanu Němcovou a Ing. Rostislava Hanáka. 

Mgr. Ing. Drago Sukalovský PRO PaedDr. David Holman PRO 
RNDr. Igor Poledňák PRO Mgr. Ladislav Ambrož PRO 
Jiří Brabec PRO Ing. Rostislav Hanák NEPŘÍTOMEN 
Jan Herman NEPŘÍTOMEN Ing. Miloš Kotek NEPŘÍTOMEN 
Ing. Miluše Macková NEHLASOVAL

A 
Ivo Peřina PRO 

Vladislav Zejda PRO Ing. Mgr. Vlastimil Burkart PRO 
Mgr. Žaneta Jarůšková PRO Petr Krejčí PRO 
Alena Matějíčková PRO Ing. Petr Ondrášek PRO 
Bc. Jan Vlček PRO   

BOD JEDNÁNÍ BYL SCHÁLEN 
Počet přítomných: 14 
PRO: 13, PROTI: 0, ZDRŽELO SE: 0, NEHLASOVALO: 1 

 

24/1. Jmenování nových členů ŠR při ZŠ 
Číslo usnesení: 1216/2014 Zastupitelstvo města jmenuje za Město Kuřim tyto členy Školské rady 
při Základní škole Kuřim, Tyršova 1255, okres Brno - venkov, příspěvkové organizaci: PaedDr. Davida 
Holmana, Mgr. Hanu Němcovou a Ing. Rostislava Hanáka. 

Mgr. Ing. Drago Sukalovský PRO PaedDr. David Holman PRO 
RNDr. Igor Poledňák PRO Mgr. Ladislav Ambrož PRO 
Jiří Brabec PRO Ing. Rostislav Hanák NEPŘÍTOMEN 
Jan Herman NEPŘÍTOMEN Ing. Miloš Kotek NEPŘÍTOMEN 
Ing. Miluše Macková NEHLASOVAL

A 
Ivo Peřina PRO 

Vladislav Zejda PRO Ing. Mgr. Vlastimil Burkart PRO 
Mgr. Žaneta Jarůšková PRO Petr Krejčí PRO 
Alena Matějíčková PRO Ing. Petr Ondrášek PRO 
Bc. Jan Vlček PRO   

BOD JEDNÁNÍ BYL SCHÁLEN 
Počet přítomných: 14 
PRO: 13, PROTI: 0, ZDRŽELO SE: 0, NEHLASOVALO: 1 
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25. Jmenování členů Kontrolního výboru ZM Kuřimi 
Číslo usnesení: 1217/2014 Zastupitelstvo města volí členem Kontrolního výboru ZM Kuřimi pana 
Radovana Šmída a Ing. Petra Svobodu. 

Mgr. Ing. Drago Sukalovský PRO PaedDr. David Holman PRO 
RNDr. Igor Poledňák PRO Mgr. Ladislav Ambrož PRO 
Jiří Brabec PRO Ing. Rostislav Hanák NEPŘÍTOMEN 
Jan Herman NEPŘÍTOMEN Ing. Miloš Kotek NEPŘÍTOMEN 
Ing. Miluše Macková NEHLASOVAL

A 
Ivo Peřina PRO 

Vladislav Zejda PRO Ing. Mgr. Vlastimil Burkart PRO 
Mgr. Žaneta Jarůšková PRO Petr Krejčí PRO 
Alena Matějíčková PRO Ing. Petr Ondrášek PRO 
Bc. Jan Vlček PRO   

BOD JEDNÁNÍ BYL SCHÁLEN 
Počet přítomných: 14 
PRO: 13, PROTI: 0, ZDRŽELO SE: 0, NEHLASOVALO: 1 

 

26. Úprava Programů finanční podpory 
Číslo usnesení: 1218/2014 Zastupitelstvo města schvaluje změnu Programu finanční podpory 
kulturní a spolkové činnosti města Kuřimi dle přílohy. 

Mgr. Ing. Drago Sukalovský PRO PaedDr. David Holman PRO 
RNDr. Igor Poledňák PRO Mgr. Ladislav Ambrož PRO 
Jiří Brabec PRO Ing. Rostislav Hanák NEPŘÍTOMEN 
Jan Herman NEPŘÍTOMEN Ing. Miloš Kotek NEPŘÍTOMEN 
Ing. Miluše Macková PRO Ivo Peřina PRO 
Vladislav Zejda PRO Ing. Mgr. Vlastimil Burkart PRO 
Mgr. Žaneta Jarůšková PRO Petr Krejčí PRO 
Alena Matějíčková PRO Ing. Petr Ondrášek PRO 
Bc. Jan Vlček PRO   

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

 

26/1. Úprava Programů finanční podpory 
Číslo usnesení: 1219/2014 Zastupitelstvo města schvaluje změnu Programu finanční podpory 
sportovní činnosti ve městě Kuřimi dle přílohy. 

Mgr. Ing. Drago Sukalovský PRO PaedDr. David Holman PRO 
RNDr. Igor Poledňák PRO Mgr. Ladislav Ambrož PRO 
Jiří Brabec PRO Ing. Rostislav Hanák NEPŘÍTOMEN 
Jan Herman NEPŘÍTOMEN Ing. Miloš Kotek NEPŘÍTOMEN 
Ing. Miluše Macková PRO Ivo Peřina PRO 
Vladislav Zejda PRO Ing. Mgr. Vlastimil Burkart PRO 
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Mgr. Žaneta Jarůšková PRO Petr Krejčí PRO 
Alena Matějíčková PRO Ing. Petr Ondrášek PRO 
Bc. Jan Vlček PRO   

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

 

27. Zápis z jednání Výboru pro kulturu a spolkovou činnost ZM Kuřimi 
Číslo usnesení: 1220/2014 Zastupitelstvo města schvaluje uzavření smluv o poskytnutí dotací 
z Programu finanční podpory kulturní a spolkové činnosti města Kuřimi v rámci výzvy roku 2015 
v bodech a částkách podle přílohy. 

Mgr. Ing. Drago Sukalovský PRO PaedDr. David Holman PRO 
RNDr. Igor Poledňák PRO Mgr. Ladislav Ambrož PRO 
Jiří Brabec PRO Ing. Rostislav Hanák NEPŘÍTOMEN 
Jan Herman NEPŘÍTOMEN Ing. Miloš Kotek NEPŘÍTOMEN 
Ing. Miluše Macková PRO Ivo Peřina PRO 
Vladislav Zejda PRO Ing. Mgr. Vlastimil Burkart PRO 
Mgr. Žaneta Jarůšková PRO Petr Krejčí PRO 
Alena Matějíčková PRO Ing. Petr Ondrášek PRO 
Bc. Jan Vlček PRO   

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

 

28. Jednání Sportovního výboru ZM Kuřimi č. 5/2014 
Číslo usnesení: 1221/2014 Zastupitelstvo města schvaluje uzavření Smluv o poskytnutí dotací 
z Programu finanční podpory sportovní činnosti města Kuřimi na roku 2015 v bodech a částkách dle 
přílohy B. 

Mgr. Ing. Drago Sukalovský PRO PaedDr. David Holman PRO 
RNDr. Igor Poledňák PRO Mgr. Ladislav Ambrož PRO 
Jiří Brabec PRO Ing. Rostislav Hanák NEPŘÍTOMEN 
Jan Herman NEPŘÍTOMEN Ing. Miloš Kotek NEPŘÍTOMEN 
Ing. Miluše Macková PRO Ivo Peřina PRO 
Vladislav Zejda PRO Ing. Mgr. Vlastimil Burkart PRO 
Mgr. Žaneta Jarůšková PRO Petr Krejčí PRO 
Alena Matějíčková PRO Ing. Petr Ondrášek PRO 
Bc. Jan Vlček PRO   

BOD JEDNÁNÍ BYL SCHÁLEN 
Počet přítomných: 14 
PRO: 14, PROTI: 0, ZDRŽELO SE: 0, NEHLASOVALO: 0 
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36. Volba místopředsedy sportovního výboru 
Číslo usnesení: 1222/2014 Zastupitelstvo města volí pana Lubomíra Stříže místopředsedou výboru 
sportovního. 

Mgr. Ing. Drago Sukalovský PRO PaedDr. David Holman PRO 
RNDr. Igor Poledňák PRO Mgr. Ladislav Ambrož PRO 
Jiří Brabec PRO Ing. Rostislav Hanák NEPŘÍTOMEN 
Jan Herman NEPŘÍTOMEN Ing. Miloš Kotek NEPŘÍTOMEN 
Ing. Miluše Macková PRO Ivo Peřina PRO 
Vladislav Zejda PRO Ing. Mgr. Vlastimil Burkart PRO 
Mgr. Žaneta Jarůšková PRO Petr Krejčí PRO 
Alena Matějíčková PRO Ing. Petr Ondrášek PRO 
Bc. Jan Vlček PRO   

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

 

29. Investiční akce „Wellness - realizace“ 
Číslo usnesení: 1223/2014 Zastupitelstvo města schvaluje zahájení investiční akce „Wellness - 
realizace 2015“ v části „Wellness Kuřim - Využití odpadního tepla“ a zajištění financování z rozpočtu 
města pro rok 2015 ve výši 520.300 Kč vč. DPH. 

Mgr. Ing. Drago Sukalovský PRO PaedDr. David Holman PRO 
RNDr. Igor Poledňák PRO Mgr. Ladislav Ambrož PRO 
Jiří Brabec PRO Ing. Rostislav Hanák NEPŘÍTOMEN 
Jan Herman NEPŘÍTOMEN Ing. Miloš Kotek NEPŘÍTOMEN 
Ing. Miluše Macková PRO Ivo Peřina ZDRŽEL SE 
Vladislav Zejda PRO Ing. Mgr. Vlastimil Burkart PRO 
Mgr. Žaneta Jarůšková PRO Petr Krejčí PRO 
Alena Matějíčková PRO Ing. Petr Ondrášek PRO 
Bc. Jan Vlček PRO   

BOD JEDNÁNÍ BYL SCHÁLEN 
Počet přítomných: 14 
PRO: 13, PROTI: 0, ZDRŽELO SE: 1, NEHLASOVALO: 0 

 

31. Návrh smlouvy o uzavření budoucí kupní smlouvy 
Číslo usnesení: 1224/2014 Zastupitelstvo města schvaluje úplatné nabytí splaškové kanalizační 
stoky DN300 umístěné v pozemcích p. č. 2649/21, p. č. 2648/1 a p. č. 2654/3 vše k. ú. Kuřim od 
společnosti RAŠINO PLUS, s.r.o., se sídlem Jihlavská 656/2, Brno, IČ 46980750 do vlastnictví města 
Kuřim za cenu 121,- Kč. Do doby uzavření kupní smlouvy bude uzavřena budoucí kupní smlouva. 

Mgr. Ing. Drago Sukalovský PRO PaedDr. David Holman PRO 
RNDr. Igor Poledňák PRO Mgr. Ladislav Ambrož PRO 
Jiří Brabec PRO Ing. Rostislav Hanák NEPŘÍTOMEN 
Jan Herman NEPŘÍTOMEN Ing. Miloš Kotek NEPŘÍTOMEN 
Ing. Miluše Macková PRO Ivo Peřina PRO 
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Vladislav Zejda PRO Ing. Mgr. Vlastimil Burkart PRO 
Mgr. Žaneta Jarůšková PRO Petr Krejčí PRO 
Alena Matějíčková PRO Ing. Petr Ondrášek PRO 
Bc. Jan Vlček PRO   

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

 

31/1. Návrh smlouvy o uzavření budoucí kupní smlouvy 
Číslo usnesení: 1225/2014 Zastupitelstvo města schvaluje úplatné nabytí vodovodního řadu DN80 
umístěného v pozemcích p. č. 2649/21, p. č. 2648/1 vše k. ú. Kuřim od společnosti RAŠINO PLUS, 
s.r.o., se sídlem Jihlavská 656/2, Brno, IČ 46980750 do vlastnictví města Kuřim za cenu 121,- Kč. Do 
doby uzavření kupní smlouvy bude uzavřena budoucí kupní smlouva. 

Mgr. Ing. Drago Sukalovský PRO PaedDr. David Holman PRO 
RNDr. Igor Poledňák PRO Mgr. Ladislav Ambrož PRO 
Jiří Brabec PRO Ing. Rostislav Hanák NEPŘÍTOMEN 
Jan Herman NEPŘÍTOMEN Ing. Miloš Kotek NEPŘÍTOMEN 
Ing. Miluše Macková PRO Ivo Peřina PRO 
Vladislav Zejda PRO Ing. Mgr. Vlastimil Burkart PRO 
Mgr. Žaneta Jarůšková PRO Petr Krejčí PRO 
Alena Matějíčková PRO Ing. Petr Ondrášek PRO 
Bc. Jan Vlček PRO   

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

 

32. Město Kuřim a Brněnské vodárny a kanalizace, a.s. x RAŠINO plus s.r.o. 
a Martin Šinogl - zřízení věcného břemene pro vodovod a kanalizaci 
Číslo usnesení: 1226/2014 Zastupitelstvo města schvaluje nabytí služebnosti pro město Kuřim 
spočívající v uložení a provozování vodovodu a splaškové kanalizace v pozemku parc. č. 2649/21 
k. ú. Kuřim od společnosti RAŠINO plus s.r.o. se sídlem Jihlavská 656/2, Bohunice, Brno, IČ 
46980750 a Martina Šinogla, bytem Rybnická 127/115, Nový Lískovec, Brno. Služebnost bude 
zřízena bezúplatně, na dobu neurčitou a náklady na její zřízení ponesou povinní ze služebnosti. Do 
doby zřízení služebnosti bude uzavřena budoucí smlouva o zřízení služebnosti. Další stranou smlouvy 
bude provozovatel sítě společnost Brněnské vodárny a kanalizace, a. s., se sídlem Hybešova 254/16, 
PSČ 657 33, Brno, IČ 46347275. 

Mgr. Ing. Drago Sukalovský PRO PaedDr. David Holman PRO 
RNDr. Igor Poledňák PRO Mgr. Ladislav Ambrož PRO 
Jiří Brabec PRO Ing. Rostislav Hanák NEPŘÍTOMEN 
Jan Herman NEPŘÍTOMEN Ing. Miloš Kotek NEPŘÍTOMEN 
Ing. Miluše Macková PRO Ivo Peřina PRO 
Vladislav Zejda PRO Ing. Mgr. Vlastimil Burkart PRO 
Mgr. Žaneta Jarůšková PRO Petr Krejčí PRO 
Alena Matějíčková PRO Ing. Petr Ondrášek PRO 
Bc. Jan Vlček PRO   
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BOD JEDNÁNÍ BYL SCHÁLEN 
Počet přítomných: 14 
PRO: 14, PROTI: 0, ZDRŽELO SE: 0, NEHLASOVALO: 0 

 

33. Podání žádosti o dotaci na Státní fond dopravní infrastruktury – „II/385 
Kuřim průtah – chodníky“ 
Číslo usnesení: 1227/2014 Zastupitelstvo města schvaluje podání žádosti o dotaci na Státní fond 
dopravní infrastruktury s projektem „II/385 Kuřim průtah - chodníky“. 

Mgr. Ing. Drago Sukalovský PRO PaedDr. David Holman PRO 
RNDr. Igor Poledňák PRO Mgr. Ladislav Ambrož PRO 
Jiří Brabec PRO Ing. Rostislav Hanák NEPŘÍTOMEN 
Jan Herman NEPŘÍTOMEN Ing. Miloš Kotek NEPŘÍTOMEN 
Ing. Miluše Macková PRO Ivo Peřina PRO 
Vladislav Zejda PRO Ing. Mgr. Vlastimil Burkart PRO 
Mgr. Žaneta Jarůšková PRO Petr Krejčí PRO 
Alena Matějíčková PRO Ing. Petr Ondrášek PRO 
Bc. Jan Vlček PRO   

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

 

34. Zmocnění RM 
Číslo usnesení: 1228/2014 Zastupitelstvo města pověřuje Radu města Kuřimi k zařazení nových 
dotací do rozpočtu města v případě, že budou získány do konce kalendářního roku 2014. 

Mgr. Ing. Drago Sukalovský PRO PaedDr. David Holman PRO 
RNDr. Igor Poledňák PRO Mgr. Ladislav Ambrož PRO 
Jiří Brabec PRO Ing. Rostislav Hanák NEPŘÍTOMEN 
Jan Herman NEPŘÍTOMEN Ing. Miloš Kotek NEPŘÍTOMEN 
Ing. Miluše Macková PRO Ivo Peřina PRO 
Vladislav Zejda PRO Ing. Mgr. Vlastimil Burkart PRO 
Mgr. Žaneta Jarůšková PRO Petr Krejčí PRO 
Alena Matějíčková PRO Ing. Petr Ondrášek PRO 
Bc. Jan Vlček PRO   

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

 

35. Rozpočtové opatření č. 13 
Číslo usnesení: 1229/2014 Zastupitelstvo města schvaluje rozpočtové opatření č. 13 k rozpočtu 
města na rok 2014, dle přílohy. 

Mgr. Ing. Drago Sukalovský PRO PaedDr. David Holman PRO 
RNDr. Igor Poledňák PRO Mgr. Ladislav Ambrož PRO 
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Jiří Brabec PRO Ing. Rostislav Hanák NEPŘÍTOMEN 
Jan Herman NEPŘÍTOMEN Ing. Miloš Kotek NEPŘÍTOMEN 
Ing. Miluše Macková PRO Ivo Peřina PRO 
Vladislav Zejda PRO Ing. Mgr. Vlastimil Burkart PRO 
Mgr. Žaneta Jarůšková PRO Petr Krejčí PRO 
Alena Matějíčková PRO Ing. Petr Ondrášek PRO 
Bc. Jan Vlček PRO   

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


