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Z á p i s 
 

ze zasedání Zastupitelstva města Kuřimi č. 1/2015 konaného dne 20. 01. 2015 
 
Přítomni: 
Mgr. Ing. Drago Sukalovský – starosta 
Mgr. Ladislav Ambrož, Ing. Mgr. Vlastimil Burkart, Ing. Rostislav Hanák, Jan Herman, PaedDr. David 
Holman, Ing. Miloš Kotek, 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: Mgr. Žaneta Jarůšková, Jiří Brabec 
 
 
Starosta zahájil zasedání ZM v 17:05 hodin, úvodem bylo přítomno 14 členů ZM, tedy nadpoloviční 
většina. ZM je usnášeníschopné. 
Později se dostavil Ing. M. Kotek. 
 
 
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 12. 01. 2015 

5 Schválení komunitního plánu sociálních služeb 

6 Rozpočet města na rok 2015 

6/1 Rozpočet města na rok 2015 

6/2 Rozpočet města na rok 2015 

7 Rozpočtové opatření č. 1 

8 Stav investiční výstavby města Kuřimi 

9 Předchozí souhlas ZM ve věci nového znění Společenské smlouvy o založení s r.o. 

10 Podání žádosti o dotaci na MŠMT 

11 Jmenování zástupců města do Mikroregionu Kuřimka 

12 Schválení dotace panu Aleši Kadlecovi – Kotva KA na výrobu a vysílání místního TV 
zpravodajství 

13 Schválení dotace pro Mateřské a rodinné centrum KuřiMaTa 

14 Zápis z jednání sportovního výboru společného se stavební komisí - "Sportovní hala" 

15 Pořízení změny č. 1 ÚP Kuřim 

16 Zrušení realizace investiční akce - MŠ Zborovská - nástavba 
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17 Prodej bytové jednotky č. 900/10 

18 Společenské a kulturní centrum - odůvodnění veřejné zakázky pro opakované zadávací 
řízení 

19 Zřízení organizační složky Sportovní zařízení města Kuřimi 

20 Finanční dar MŠ Česká 

21 
 
22 

Zápis finančního výboru 
 
Různé 

 
 
 

1. Zvolení návrhové komise 
(Předkladatel: Mgr. Ing. Drago Sukalovský, zpracovatel: Petra Glosová) 
 
Přijaté usnesení: 1001/2015 - ZM schvaluje jako členy návrhové komise Ing. Petra Ondráška a Ing. 

Mgr. Vlastimila Burkarta. 
Hlasováno 
Pro: 14   Nepřítomni: 3. 
 
 
 

2. Volba ověřovatelů zápisu 
(Předkladatel: Mgr. Ing. Drago Sukalovský, zpracovatel: Petra Glosová) 
 
Přijaté usnesení: 1002/2015 - ZM schvaluje jako ověřovatele zápisu z jednání ZM Petra Krejčího 

a Ing. Rostislava Hanáka. 
Hlasováno 
Pro: 14   Nepřítomni: 3. 
 
 
Na jednání se v 17,08 hod. dostavil Ing. Miloš Kotek 
 
 
 

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 12. 01. 2015 

5 Schválení komunitního plánu sociálních služeb 

16 Zrušení realizace investiční akce - MŠ Zborovská - nástavba 

6 Rozpočet města na rok 2015 

6/1 Rozpočet města na rok 2015 

6/2 Rozpočet města na rok 2015 

13 Schválení dotace pro Mateřské a rodinné centrum KuřiMaTa 
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7 Rozpočtové opatření č. 1 

18 Společenské a kulturní centrum - odůvodnění veřejné zakázky pro opakované zadávací 
řízení 

8 Stav investiční výstavby města Kuřimi 

9 Předchozí souhlas ZM ve věci nového znění Společenské smlouvy o založení s r.o. 

10 Podání žádosti o dotaci na MŠMT 

11 Jmenování zástupců města do Mikroregionu Kuřimka 

12 Schválení dotace panu Aleši Kadlecovi – Kotva KA na výrobu a vysílání místního TV 
zpravodajství 

14 Zápis z jednání sportovního výboru společného se stavební komisí - "Sportovní hala" 

15 Pořízení změny č. 1 ÚP Kuřim 

17 Prodej bytové jednotky č. 900/10 

19 Zřízení organizační složky Sportovní zařízení města Kuřimi 

20 Finanční dar MŠ Česká 

21 Zápis z finančního výboru 

24 Volba místopředsedy finančního výboru 

22 Různé 

 
Diskuse: 
D. Sukalovský – navrhuje bod č. 16 předsunout za bod č. 6 a předřadit bod č. 18 před bod č. 8. 
M. Kotek – žádá, aby bod č. 16 předcházel projednávání rozpočtu. 
 
Přijaté usnesení: 1003/2015 - ZM schvaluje program jednání se změnami. 
Hlasováno 
Pro: 15   Nepřítomni: 2. 
 
 
 

4. Plnění usnesení Zastupitelstva města Kuřimi ke dni 12. 01. 2015 
(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. 
 
Odbor majetkoprávní žádá o prodloužení termínu plnění usnesení: 
č. 1011/2013 
Jedná se o majetkoprávní vypořádání pozemků u Základní umělecké školy v souladu se stávajícím 
plotem. S paní Hýskovou se směna neuskutečnila, protože na pozemku, který má paní Hýsková 
směňovat vázne zástavní právo. Paní Hýsková slíbila, že zástavní právo bude vymazáno. Toto se do 
dnešního data nestalo. Vzhledem k tomu, že paní Hýsková trvale žije mimo republiku, těžko se s ní 
komunikuje. Nebude-li zástavní právo vymazáno, bude usnesení zrušeno. 
OMP žádá o prodloužení termínu plnění do 30. 09. 2015. 
 
Přílohy: A - plnění usnesení RM 
 
Přijaté usnesení: 1004/2015 - ZM bere na vědomí stav plnění usnesení ZM ke dni 12. 01. 2015 

a prodlužuje termín plnění usnesení č. 1011/2013 do 30. 09. 2015. 
Hlasováno 
Pro: 15   Nepřítomni: 2. 
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5. Schválení komunitního plánu sociálních služeb 
(Předkladatel: Mgr. Ing. Drago Sukalovský, zpracovatel: Bc. Taťána Sojková) 
 
Koordinační skupina pro komunitní plánování sociálních služeb v Kuřimi na svých pracovních 
schůzkách 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. 
Poslední z nich byly projednávány i se členy RM Kuřimi v lednu 2015. 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 
 
Diskuse: 
D. Holman – o komunitním plánu byla důkladná diskuse. Připomínky zasílali i radní a byly z podstatné 
části zapracovány. Diskuse o nízkoprahovém centru, stejně tak o odlehčovací službě jsou na počátku 
a to v jakém rozsahu a podobě by se mohly poskytovat. Komunitní plán sociálních služeb (dále jen 
KPSS) je úkol, čím se zabývat. Aktivity města zde navrhované jsou zvládnutelné. 
I. Poledňák – s KPSS souhlasí a je dobré, že je na jednání přítomen zástupce Charity. Se zřízením 
nízkoprahové centra souhlasí, ale nemělo by vznikat v konfliktní situaci. Umístění tohoto centra je 
k diskusi. Schválením KPSS dáváme souhlas se zřízením, ale není jasně dané, že musí být umístěno 
v kotelně u penzionu. Myslí si, že by se mělo zrušit usnesení zastupitelstva, které vyvolalo vlnu nevole 
s umístěním nízkoprahu. Místo se dále může zvažovat a hledat. 
D. Sukalovský – ptá se I. Poledňáka, zda žádá o svém návrhu hlasovat? 
I. Poledňák – ano, je to návrh k hlasování – žádá zrušit usnesení č. 1153/2014. 
M. Kotek – poukazoval, že umístění nízkoprahového centra vedle penzionu není vhodné. Město mělo 
s touto kotelnou jiný záměr a oba záměry jsou v konfliktu. Jako vhodnější vidí umístění například v RD 
ul. Luční nebo v kotelně v ul. Na Královkách. Zřízení nízkoprahového centra podporuje, ale ne na 
místě kotelny u penzionu. 
D. Holman – nevadí mu, pokud by usnesení bylo zrušeno. Přesto díky přijatému usnesení se tato věc 
prodiskutovala a prověřovala. Toto usnesení ukázalo na jednu z mnoha nabídnutých variant, abychom 
se jí pořádně věnovali. To se stalo. Nyní jsme v situaci, kdy hledáme alternativní řešení. 
P. Ondrášek – účastnil se jednání pracovní skupiny. KPSS by měli respektovat. Ohledně zřízení 
nízkoprahu zazněly důležité argumenty. Ve skupině ale nebyla shoda v umístění tohoto centra. KPSS 
schvalme jako doporučující dokument a detaily umístění nízkoprahové centra je něco, k čemu bychom 
se měli vrátit. 
V. Zejda – žádá prověřit, které z těchto zařízení by zde bylo lépe umístit. Objemová studie by mohla 
definovat zadání. 
D. Holman – je to jedna z aktivit popsaných v KPSS. 
Mgr. Richard Mašek – vedoucí centra v Tišnově – ke srovnání může nabídnout nízkoprahové centrum 
v Tišnově a Lomnici. Sděluje, že umístění takového centra je ideální ve středu města. Například 
v Tišnově je nízkoprahové centrum umístěno vedle úřadu práce, kousek od místa, kde se schází 
senioři. Bývá umístěno i vedle základních škol. Nemají žádné negativní ohlasy kvůli umístění. 
 
Přijaté usnesení: 1005/2015 - ZM schvaluje 4. komunitní plán sociálních služeb správního obvodu 

obce s rozšířenou působností Kuřim pro období 2015 - 2017. 
Hlasováno 
Pro: 15   Nepřítomni: 2. 
 
Přijaté usnesení: 1006/2015 - ZM ruší usnesení č. 1153/2014 ze dne 30. 09. 2014. 
Hlasováno 
Pro: 10  Zdrželo se: 5  Nepřítomni: 2. 
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16. Zrušení realizace investiční akce - MŠ Zborovská - nástavba 
(Předkladatel: PaedDr. David Holman, zpracovatel: PaedDr. David Holman, Silvie Peřinová) 
 
V dubnu r. 2014 byla podána žádost o dotaci z OPŽP na zateplení objektu MŠ Zborovská. Byl vydán 
Registrační list. K projektu zateplení byl doplněn projekt sanace spodní stavby (na realizaci sanace se 
dotace nevztahuje - neuznatelný náklad). 
V průběhu lhůty, kdy na Státní fond životního prostředí (SFŽP), bylo nutné doložit doklady 
z výběrového řízení a uzavřenou SoD s vítězným uchazečem bylo zastupitelstvem přijato usnesení 
(vizte níže), kterým se zásadním způsobem změnil charakter a rozsah zakázky, čímž byla naděje na 
dotaci na zateplení ze SFŽP zmařena. Pravdou ovšem je, že již tou dobou byla závislá na udělení 
výjimky, tj. na prodloužení výše uvedené lhůty, protože zadávací řízení tou dobou ještě nebylo ani 
zahájeno. 
Zastupitelstvem bylo tedy dne 30. 09. 2014 přijato usnesení č. 1156/2014 ve znění: „Zastupitelstvo 
města souhlasí s realizací investiční akce „Sanace spodní stavby MŠ Zborovská Kuřim, nástavba MŠ 
Zborovská Kuřim a zateplení MŠ Zborovská Kuřim" za celkovou cenu do 14 mil. Kč.“ (termín plnění: 
31. 12. 2015). 
Část schválené akce spočívající v sanaci spodní stavby MŠ Zborovská, na kterou nebyla a není 
vázána možnost získání dotace, je nyní zařazena do plánu investičních akcí pro rok 2015, realizace 
zateplení objektu MŠ Zborovská byla zařazena do výhledu pro rok 2016 s tím, že se letos opět 
pokusíme získat na tuto akci dotaci (výzva se očekává ve druhé polovině roku) a akci ještě letos 
připravíme. 
Usnesení ZM č. 1156/2014 navrhuji zrušit vzhledem k tomu, že za prioritní nyní považujeme zajištění 
výukové kapacity v ZŠ a demografický vývoj tuto prioritu potvrzuje. Postupně se očekává pokles počtu 
dětí ve věku pro MŠ. Opětovný nárůst lze očekávat až později, a to v souvislosti s novou výstavbou. 
Pak bude ale vhodnější počítat s výstavbou nové MŠ přímo v rozvojovém území. 
V současné době není dle sdělení OI MěÚ vypsána žádná výzva, která by umožnila čerpat dotační 
prostředky na snížení energetické náročnosti. Tyto programy jsou v současné době v přípravě. První 
výzvy nového dotačního období na zateplení veřejných budov jsou očekávány v období 10-12/2015. 
 
Diskuse: 
M. Kotek – je zásadně proti zrušení a doporučuje, aby usnesení nebylo přijato. Školství je odvětví, 
o které by se mělo město starat. Město má dlouhodobě převis poptávky do mateřských škol a vždy 
bylo pozadu s budováním kapacit mateřských škol (dále jen MŠ). Rekonstrukce MŠ na ul. Zborovské 
je připravena řadu let a je možné ji spustit. Vždy se našly důležitější akce, než tato. Počet dětí poklesl, 
ale ne tak dramaticky. Dle grafu vývoje dětí byl v r. 1998 počet narozených dětí na minimu, ale potom 
počet začal vzrůstat. Od r. 2008 je nepatrný pokles, ale není strmý a zdá se, že by mohl lehce růst. 
Mělo by se s tím počítat. V letošním roce se dokončuje výstavba dalších bytových domů, bude to 
znamenat příliv dalších občanů. V ZŠ Komenského a ZŠ Tyršova byly zřízeny třídy pro mateřské 
školy, ale děti se přelily do základních škol. Tyto prostory by se měly uvolnit pro děti základních škol. 
Ale pro děti MŠ budou místa také potřeba. Děti se do základních škol pravděpodobně umístí, ale není 
dobré mít v jedné třídě 30 dětí, navíc školy touží po odborných učebnách apod. Podporuje se 
výstavba objektů pro volnočasové aktivity, ale opravdu by se mělo podpořit školství. 
D. Sukalovský – nikde v okolí se neinvestovalo do mateřského školství tolik financí jak v Kuřimi. Nikde 
se tolik nezvyšovala místa v MŠ, jako v našem městě. Investice do MŠ byly od doby, co se stavěla MŠ 
Brněnská cca 70-80 mil. Kč. Dle aktualizace tabulky počtu míst v mateřských školách v okrese Brno-
venkov naše město vychází velice dobře. Do dalšího zastupitelstva předloží tuto tabulku. 
D. Holman – počet žádostí do MŠ se meziročně stále snižuje (252, 209, 198). Opravdu umisťují čím 
dál tím mladší děti. Nyní bychom se měli opravdu více věnovat dětem ze základních škol. 
J. Vlček – nástavba MŠ za 14 mil. Kč se mu zdá hodně, když máme alternativu na ZŠ Tyršova, kde by 
se mohla v případě potřeby otevřít jedna třída. Dále dosah by byl pro obyvatele Dílů vhodnější a děti 
by si mohly zvykat na prostředí základní školy v této lokalitě, kterou budou později navštěvovat. 
D. Holman – toto by se mohlo stát, ovšem na úkor kapacity této základní školy, kde také potřebujeme 
místa pro základní školu. Přesto si myslí, že by bylo možné pokrýt potřeby základní i mateřské školy. 
Vývoj situace sledujeme pozorně a máme připravený výhled až do období, kdy nárůst počtu dětí na 
ZŠ bude kulminovat. 
P. Krejčí – měly by se zpřesnit počty dětí, ať mají jasná čísla. Přeliv dětí do základní školy je jasný. 
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D. Sukalovský – mají přesné údaje z matriky. Děti, které nemají trvalý pobyt ve městě, se do MŠ 
v Kuřimi nepřijímají. 
M. Macková – byl vypracován projekt ke stavebnímu povolení. Tehdy byly náklady 9 mil. Kč na 
nástavbu. Ptá se, zda tedy zastupitelé souhlasí, že odeberou třídu ve škole? Chce, aby se tato akce 
realizovala. Mnohé kuřimské děti nebyly do školky přijaty. 
D. Holman – určitě dochází k tomu, že některé ne tříleté děti nebyly přijaty do školky. Pokud jim nejsou 
3 roky v době zápisu. Náklady stavby byly odhadovány na cca 17 mil. Kč, a to proto, že na straně 
příjmů by mohla být 3 mil. dotace a tato částka zahrnuje nejen nástavbu, ale i celkové zateplení 
a sanaci suterénu. 
P. Ondrášek – jeho dítě také nebylo přijato, ale navržené usnesení je rozumné jak z hlediska 
hospodárnosti, protože máme navržen vyrovnaný rozpočet, tak především z důvodu péče o školství. 
Statistiku vývoje počtu dětí zpracovávají velmi dobře úředníci na úřadě. Ze stromu života jsou patrné 
dva vrcholy – ten první jsou dnes sedmileté děti, které už nám ze školek odešly. Ten druhý vrchol jsou 
dnes čtyřleté děti, které už tam nastoupily. Hlavní prioritou je to, že se v roce 2018-2020 sejdou tyto 
dva vrcholy jako silné ročníky zaráz v základních školách. Musí počítat s přírůstkem dětí ve školkách, 
proto nadále navyšujeme kapacitu školek, ale jako prioritu pro letošní rok vidí tu kapacitu pro děti 
v základních školách. 
M. Kotek – MŠ Zborovská by měla být stejně zrekonstruována. Její stav je hrozný. Pokud provedou 
výměnu oken a zateplení celé budovy, potom znemožní další možnou nástavbu. 
I. Poledňák – město Kuřim je tzv. pověřeným městem. Má wellness a bude mít sportovní halu, která 
bude závislá nejen na potřebách našeho města. Mělo by být zázemím pro okolní obce i pro toto 
odvětví. Nemohou přece umísťovat kuřimské děti do okolních obcí. S řešením základního školství 
souhlasí ještě více. 
R. Hanák – je členem školské komise a podklady připravili odborníci a souhlasí s tím, co zaznělo od 
vedení města. Mimoškolní aktivity pro děti jsou přece stejně tak důležité. 
V. Zejda – ptá se, zda opravdu byla školská komise jednomyslná? 
D. Holman – na tohle téma se diskutovalo v několika souvislostech. A ve všech zaznívaly stejné 
názory. Ke konci už na jednání nebyl a tak neví, jestli náhodou v té době někdo nevznesl nějakou 
námitku. Hlas komise zněl unisono. 
V. Zejda – komise jsou obsazeny nominovanými z řad členů politických stran koalice. 
D. Sukalovský – školská komise je nově zřízeným poradním orgánem rady města a je obsazena 
novými lidmi. V tomto případě jsou to pedagogové a vedoucí organizací, kteří se věnují dětem. 
D. Holman – pro upřesnění uvádí členy školské komise a jejich odbornost a profese potvrzující jejich 
zkušenost s oblastí školství. Zmiňuje, že odborníkem na oblast školství není pouze členka 
nominovaná právě za stranu pana Zejdy, ale i tato členka je podle něj přínosem pro práci školské 
komise, protože je matkou 5 dětí a poskytuje užitečný vhled do problémů školství právě z pohledu 
rodiče. 
J. Herman – kdyby se nepostavila z rozestavěné mateřské školy na ul. Zahradní základní umělecká 
škola, potom by nyní neměli problémy s řešením nedostatku míst v MŠ. 
I. Poledňák – mateřská škola na ul. Zahradní byla deset let rozestavěna. V této době neměla obec 
žádné peníze, málem se zrušila i mateřská škola na Podlesí. Díky umělecké škole nyní máme 
školství, které má regionální rozsah. 
D. Holman – město, které by stavělo  mateřské školy, aby v nich umísťovalo děti z jiných obcí, by bylo 
v českých poměrech raritou. Myslí si, že odpovědnost velí něco jiného. Jemu odpovědnost velí 
zvládnout priority v pořadí, které si zaslouží. 
 
Přijaté usnesení: 1007/2015 - ZM ruší usnesení č. 1156/2014 ve věci realizace investiční akce 

„Sanace spodní stavby MŠ Zborovská Kuřim, nástavba MŠ Zborovská Kuřim 
a zateplení MŠ Zborovská Kuřim". 

Hlasováno 
Pro: 11  Proti: 4   Nepřítomni: 2. 
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6. Rozpočet města na rok 2015 
(Předkladatel: Mgr. Ing. Drago Sukalovský, zpracovatel: Ing. Aleš Varmužka) 
 
ZM je předkládán návrh rozpočtu města pro rok 2015, který z velké části vychází ze schváleného 
rozpočtového provizoria. 
Podkladem pro sestavení rozpočtu je rozpočet dle jednotlivých provozních ORGů. Investiční akce 
budou do rozpočtu města zařazeny rozpočtovým opatřením č. 1. 
Oproti rozpočtovému provizoriu byl rozpočet doplněn o přebytek hospodaření minulých let a byly 
aktuálně upraveny některé položky. 
V zákonném termínu byl návrh rozpočtu zveřejněn na úřední a elektronické úřední desce. 
 
Celkové příjmy jsou narozpočtovány ve výši 284.703.700 Kč, běžné příjmy činí 190.603.700 Kč, 
financování příjmů je tvořeno přebytkem hospodaření ve výši 85.000.000 Kč a cennými papíry ve 
správě ČSOB Asset Management ve výši 9.100.000 Kč. 
Celkové výdaje jsou narozpočtovány ve výši 284.703.700 Kč, z toho provozní výdaje ve výši 
125.041.700 Kč, provozní saldo rozpočtu tedy činí 55.968.600 Kč po odečtení splátek úvěrů (9,6 mil. 
Kč). Zvýšené saldo oproti minulým letům je způsobeno především výraznějším růstem daňových 
příjmů v roce 2014. Spolu s přebytky minulých období je tedy na „investice“ k dispozici 150.068.000 
Kč. Celkově je rozpočet vyrovnaný. 
 
Příspěvkovým organizacím byl přiřazen rozpočet ve výši: 
 
ZŠ Jungmannova   4.600.000 Kč 
ZŠ Tyršova    5.450.000 Kč 
MŠ Zborovská    5.850.000 Kč 
Centrum sociálních služeb Kuřim 4.900.000 Kč 
 
Tyto příspěvky jsou schvalovány jako závazný ukazatel rozpočtu a mohou být měněny pouze ve formě 
rozpočtového opatření schvalovaného zastupitelstvem. 
 
Rozpočet je sestaven ve struktuře dle rozpočtových oddílů, v příloze se pro větší přehlednost nachází 
i detailnější rozpis rozpočtu do úrovně ORG. Výše jednotlivých položek byla projednána se správci 
jednotlivých ORGů i řediteli příspěvkových organizací. 
 
S rozpočtem bude dále hospodařeno dle následujících pravidel: 
 
1) změny v rozpočtu mezi rozpočtovými oddíly a investičními akcemi schvaluje ZM, RM je zmocněna 
ke stejným změnám do výše 20 % narozpočtovaných výdajů v oddíle nebo akci, max. však do výše 
300.000 Kč. Přesuny mohou být prováděny mezi oddíly, mezi akcemi nebo z rezervy (z rezervy 
i opakovaně)  
2) změny v rozpočtu mezi ORGy v rámci oddílu schvaluje RM 
3) změny v rozpočtu mezi položkami v rámci ORGu a oddílu schvaluje vedoucí OF na návrh správce 
rozpočtu 
4) schválené investiční akce, příspěvky z Programu podpory sportovní činnosti, Programu podpory 
spolkové a kulturní činnosti a schválené příspěvky ze ZM a RM rozepisuje do příslušných paragrafů 
a položek ve schválené výši vedoucí OF. 
 
Podrobnější rozpisy jsou v přílohách. 
 
Přílohy: A - rozpočet 2015 - návrh ORG pro ZM 
 
Diskuse: 
A. Varmužka – je povinen vyvěsit rozpočet na úřední desku. Nyní mají ke schválení předloženu 
upřesněnou verzi, na úřední desce je forma rozpočtového provizoria. 
D. Sukalovský – rozpočet tedy schvalujeme se změnou. 
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Přijaté usnesení: 1008/2015 - ZM schvaluje rozpočet města Kuřimi pro rok 2015 se změnou. 
Hlasováno 
Pro: 11  Proti: 3  Zdržel se: 1  Nepřítomni: 2. 
 
 
 

6/1. Rozpočet města na rok 2015 
(Předkladatel: Mgr. Ing. Drago Sukalovský, zpracovatel: Ing. Aleš Varmužka) 
 
Přijaté usnesení: 1009/2015 - ZM stanovuje jako závazné ukazatele rozpočtu následující položky: 

ZŠ Jungmannova   4.600.000 Kč 
ZŠ Tyršova    5.450.000 Kč 
MŠ Zborovská   5.850.000 Kč 
Centrum sociálních služeb Kuřim 4.900.000 Kč. 

Hlasováno 
Pro: 14  Zdržel se: 1  Nepřítomni: 2. 
 
 
 

6/2. Rozpočet města na rok 2015 
(Předkladatel: Mgr. Ing. Drago Sukalovský, zpracovatel: Ing. Aleš Varmužka) 
 
Přijaté usnesení: 1010/2015 - ZM pověřuje RM k provádění rozpočtových opatření mezi 

rozpočtovými oddíly a investičními akcemi do výše 20 % rozpočtových výdajů v 
oddíle nebo akci, max. však do výše 300.000 Kč. Přesuny mohou být prováděny 
mezi oddíly, mezi akcemi nebo z rezervy (z rezervy i opakovaně na různé akce). 

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

7. Rozpočtové opatření č. 1 
(Předkladatel: Mgr. Ing. Drago Sukalovský, zpracovatel: Ing. Aleš Varmužka) 
 
V návaznosti na schválený rozpočet je ZM předkládán návrh rozpočtového opatření č. 1 k rozpočtu, 
kterým se do rozpočtu zařazují akce a ostatní příjmy, dle přílohy. 
 
Přílohy: A – rozpočtové opatření č. 1 - akce 
 
Diskuse: 
V. Zejda – nerozumí, proč v materiálech nesouhlasí čísla akcí. 
D. Sukalovský – je potřeba se orientovat podle názvů akcí. V rámci rozpočtového opatření se musí 
akce číslovat jinak. 
V. Zejda – ptá se, co tedy bude platit? 
D. Sukalovský – nyní schvalují rozpočtová opatření, tzn. jednoduchou tabulku – materiál č. 7A. 
V. Zejda – ptá se, zda jsou uvedené ceny včetně DPH? 
D. Sukalovský – všechno jsou ceny s DPH. Do rozpočtového opatření bude zahrnuta i dotace pro 
sdružení KuřiMaTa. 
R. Hanák – ptá se, co částka v položce „rekonstrukce stadionu“ zahrnuje? 
D. Sukalovský – například opravy šaten. 
M. Macková – ptá se, která varianta se plánuje v rámci navýšení kapacity ZŠ Jungmannova? Na co se 
použije 5 mil. Kč? 
D. Holman – jedná se o začátek financování, letos nezaplatíme víc. 
D. Sukalovský – pokud získáme dotaci, potom bude realizována varianta s tělocvičnou. 
M. Macková – spíše by chtěla, aby se chystala varianta včetně tělocvičny, a podle schválené dotace 
se akce upravila. 
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D. Holman – pokud by byl požadavek zajišťovat 3 hodiny tělesné výchovy, potom by se o tomto 
muselo uvažovat. Chystáme variantu s tělocvičnou, a když nebude dotace, budeme stavět třídy bez té 
tělocvičny. Je ale možné, že když MŠMT prosadí 3 hodiny tělocviku, že budou i nové dotace na 
tělocvičny. Pak bychom se s naším projektem o ně ucházeli. 
P. Ondrášek – z investic je patrné, že se město pokouší o získání dotace. Ale stejně musí být základní 
škola rozšířena, i kdyby dotace nebyla. 
I. Poledňák – není tedy důvod mít v rozpočtu větší částku, než je potřeba na projektovou dokumentaci. 
Tzn. 5 mil. Kč je zcela nadbytečných. 
D. Holman – v částce jsou zahrnuty náklady na technický dozor, administraci dotace apod., vše co 
s přípravou akce souvisí. Je dobře možné tam dát místo 5 mil. Kč jen 1 mil. Kč a zbytek si nechat 
v rezervě a schválit později. Ale doporučuje, aby se tyto peníze vyčlenily a blokovaly na tuto investiční 
akci už nyní. 
I. Poledňák – pokud bude část peněz použita na samotnou investici, potom musíme mít schváleno 
financování. 
D. Holman – to až ve chvíli, když bude akce schválena k realizaci. 
I. Poledňák – na stavební práce jsou tam peníze zbytečné. 
D. Holman – z tohoto rozpočtu celou akci nebudeme investovat. 
S. Bartoš – 5 mil. Kč je potřeba na kompletní projekční přípravu včetně geologického průzkumu, 
případně demolice. Nic víc na investování tam není. Jestli se vše bude soutěžit naráz, závisí na 
přiznané dotaci. V této chvíli nedokáže říct, jak rychle lze akci připravit. 
A. Varmužka – pokud akce přechází z jednoho roku do dalšího, je nutné mít zajištěné financování 
v roce, kterého se rozpočtově týká. 
V. Zejda – projektová dokumentace tedy bude letos, je hotova studie a bude objednána. Myslí si, že 
geologický průzkum je součástí projektu. Městská sportovní hala – několikrát upozorňoval, že již 
v srpnu byl hotov projekt pro územní řízení. Dne 5. 12. 2014 bylo konečně svoláno společné jednání 
komise stavební a sportovního výboru. Myslí si, že skutečnosti byly zkreslené, bylo třikrát řečeno, že 
zastupitelstvo schválilo stavbu městské sportovní haly. Bylo to údajně usnesením, které bylo 
jednomyslně přijato dne 5. 4. 2012 pod číslem usnesení 1057/2012. 
P. Ondrášek – není to pravda, co říká pan Zejda. V roce 2012 proběhla na ZM diskuse k zadání a bylo 
dáno tímto usnesením. Na komisi jsem třikrát říkal, že zastupitelstvo usnesením jednomyslně schválilo 
zadání pro stavbu haly, a to znamená rozsah pro projekt, jako je počet šaten, výška haly a podobně. 
S tímto zadáním zastupitelstva dále zpracovatel pracuje. 
V. Zejda – předpokládal, že dalším krokem bude schválen další stupeň projektové přípravy, to se 
nestalo. Nyní do r. 2015 máme určenou částku 2,1 mil. Kč na stavební povolení, ale dokumentace 
byla zadána v říjnu loňského roku. Jak to, že tyto peníze schvalujeme až letos? 
D. Holman – peníze na to byly schváleny i v roce 2014. Dokonce už v prvním roce minulého volebního 
období, ale nic se nedělo. 
V. Zejda – projekt pro územní řízení byl dokončen v srpnu 2014, informováni byli až na prosincovém 
zasedání. 
D. Holman – upozorňuje, že dnes odpoledne zaslal projektant propočet nákladů stavby. Podle 
projektanta je v této fázi cena stavby haly v základu 72.571.883 Kč bez DPH, inženýrské sítě v ceně 
8.692.586 Kč dle projekčních cen, venkovní plochy v ceně 5.905.020 Kč. Celkem tedy stavba 
samotná vč. sítí a venkovních ploch 87.200.000 Kč bez DPH. 
D. Sukalovský – dodává, že je v rozpočtu haly započítána 10% rezerva 
V. Zejda – ptá se, zda se jedná o cenu na základě položkového rozpočtu? 
D. Sukalovský – je na základě dokumentace pro stavební povolení. Informace nejsou kompletní, ale je 
podchyceno maximum. 
V. Zejda – v projektu pro územní řízení se nedá stanovit cena. V srpnu 2014 byla řečena orientační 
cena ve výši 90 mil. Kč. V prosinci bylo řečeno, že hala bude stát 63 mil. Kč. 
D. Sukalovský – mohlo by se počítat s částkou 71 mil. Kč, protože 6,36 mil. Kč je ta rezerva. 
V. Zejda – rezerva bude potřebnější při rekonstrukci kulturního domu. 
P. Ondrášek – na pracovním jednání vše probrali. Že je optimalizovaná studie již 3 roky a nyní tlačili 
na projektanta, aby posunem do další fáze vše dopřesnil. Projektant u studie počítá podle 
rozpočtovaných cen systému RTS, což jsou zprůměrované ceny podobných staveb. Věděli, že jsou 
ceny nepřesné. Plán investic se ale týká roku 2015. a investice do haly se týká roku 2017. Třikrát na té 
prezentaci, o které mluví pan Zejda, zazněla informace, že bylo schváleno zadání rozsahu toho 
projektu, ne stavby Aby bylo jasné, o čem se baví. 
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D. Sukalovský – toto se netýká projednávaného materiálu. Žádá ukončit diskusi. 
D. Holman – tato diskuse se týká vypracování projektu. 
I. Poledňák – uvedená částka na projektovou dokumentaci haly je určena i na získání stavebního 
povolení? 
D. Holman – ano. 
I. Poledňák – domnívá se, že stavební povolení je předčasný akt, protože je platné pouze dva roky. 
D. Holman – podle něj možná nebude nutné dotáhnout to letos až do projektu pro provedení stavby, 
ale je nutné mít v ruce projekt, aby bylo snazší získat dotaci. 
J. Herman – z investičních akcí chce poukázat na akci č. 17 – zastávka Díly ze směru od Brna. 
Náklady na výstavbu této zastávky jsou 3.750.000 Kč. Ví o technických problémech, ale přesto je tato 
částka vysoká. 
D. Sukalovský – je to služba nejen pro občany Dílů, ale pro spoustu občanů z celého města. Hlavně 
starší občané jezdí do této lokality nakupovat. Součástí výstavby je i mostek, který musí umožnit 
odvodnění a obsluhu zahrádek. Snaží se částku snížit – pokud se podaří tuto akci zkoordinovat s akcí 
SÚS okružní křižovatka u závodu ÚP v České, potom přislíbili položení asfaltového koberce na své 
náklady. 
M. Kotek – částka se mu nezdá až tak vysoká a to proto, že zastávka mohla být umístěna za 
kruhovým objezdem a u této varianty se náklady pohybovaly kolem 10 mil. Kč a to kvůli nákladnému 
budování opěrných zdí. Pokud by město již při stavbě obchodního domu myslelo koncepčně 
i s možností umístění zastávky v těchto místech, mohlo si ušetřit spoustu nepříjemností a nákladů. 
J. Herman – pouze považoval za nutné, aby to zaznělo. 
V. Zejda – navrhuje nejdříve před tímto materiál projednat materiál č. 18. 
D. Sukalovský – schvalujeme financování ve výši 90 mil. Kč, kterou považujeme za dostatečnou. 
Proběhlo 1. kolo výběrového řízení a ukázalo se, že společnost, která podala nabídku s nejnižší 
cenou, není na základě posudku cenou nereálnou a nedůvodně nízkou. Pokud dojde k tomu, že bude 
opětovně překročen rozpočet, potom budeme muset hlasovat o schválení navýšení částky. 
V. Zejda – myslí si, že termín rekonstrukce 04-12/2015 není reálný. 
D. Sukalovský – bylo to probráno s několika stavebními společnostmi. Dále s technickým dozorem 
a bylo konstatováno, že je to termín napjatý, ale stihnout se dá. Pokud nebude podána žádná 
nabídka, potom bude jasné, že se stavba letos nestihne a bude posunuta. V tom případě můžeme 
požádat o dotaci na zateplení, kterou v tomto termínu nestihneme. 
V. Zejda – kdo ponese odpovědnost za to, že se to nestihne? 
D. Sukalovský – vidí dvě roviny odpovědnosti. Trestně právní – celá akce je připravena a bude 
realizována tak, že o této rovině nebude řeč. Dále odpovědnost politická, kterou ponesou Ti, kteří akci 
podpoří, a ponese ji také vedení města. 
V. Zejda – není proti samotné stavbě kulturního domu, jen by bylo dobré nejít do takových rizik. Podle 
propočtů je jasné, že by muselo být denně proinvestováno cca 400 tisíc Kč. Jen na to upozorňuje. 
D. Sukalovský – v daný okamžik provádíme výběrové řízení kvůli možné dotaci. Pokud toto 2. kolo 
řízení neuspěje, potom se prodlužují termíny a čas na stavbu bude delší. Bude také žádáno o dotační 
titul na zateplení. 
P. Krejčí – myslí si, že by ve výběrovém řízení měly být nastaveny podmínky i pro střední firmy. 
I. Poledňák – ptá se, zda se baví o materiálu č. 18? 
D. Sukalovský – nebaví. Baví se o rozpočtovém opatření, o položce č. 8. Nyní navrhuje přerušit 
projednávání materiálu č. 7 a projednat a schválit materiál č. 13. 
 
 
 

13. Schválení dotace pro Mateřské a rodinné centrum KuřiMaTa 
(Předkladatel: Mgr. Ing. Drago Sukalovský, zpracovatel: Petra Glosová) 
 
Mateřské a rodinné centrum KuřiMaTa požádalo o poskytnutí dotace z Programu finanční podpory 
kulturní a spolkové činnosti města Kuřimi na rok 2015 na činnost centra v roce 2015. Žádost zněla na 
částku 150.000 Kč, ve které bylo zahrnuto i nájemné prostor na ul. Farského v Kuřimi. Kulturní výbor 
schválil poskytnutí dotace z prostředků Programu finanční podpory ve výši 35.000 Kč na činnost 
centra v roce 2015 a dále navrhuje udělit dotaci na pronájem prostor v ul. Farského v nespecifikované 
výši z rozpočtu města Kuřimi. 
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(KuřiMaTa budou uzavírat smlouvu na pronájem prostor v objektu ul. Farského za stejných podmínek, 
tzn. za nájemné 10.000 Kč měsíčně včetně nákladů na energie). 
V roce 2014 byla uzavřena smlouva na částku ve výši 120.000 Kč. 
 
Přílohy: A - žádost KuřiMaTa 

B - žádost 
C - smlouva 

 
Přijaté usnesení: 1011/2015 - ZM schvaluje uzavření smlouvy na poskytnutí dotace ve výši 120.000 

Kč z rozpočtu města Kuřimi pro Mateřské a rodinné centrum KuřiMaTa, o.s., 
Metelkova 1494/7, 664 34 Kuřim, IČ 22687467, na úhradu nájemného za prostory 
na ul. Farského v r. 2015. 

Hlasováno 
Pro: 15  Nepřítomni: 2. 
 
Přijaté usnesení: 1012/2015 - ZM schvaluje rozpočtové opatření č. 1 k rozpočtu města Kuřimi, dle 

přílohy se změnou. 
Hlasováno 
Pro: 11  Proti: 2  Zdrželi se: 2  Nepřítomni: 2. 
 
 
 

18. Společenské a kulturní centrum - odůvodnění veřejné zakázky 
pro opakované zadávací řízení 
(Předkladatel: Mgr. Ing. Drago Sukalovský, zpracovatel: Ing. Jindřiška Honců) 
 
Společenské a kulturní centrum - odůvodnění veřejné zakázky pro opakované zadávací řízení 
ZM schválilo usnesením č.1142/2014 z 04. 09. 2014 realizaci této investiční akce. V 10/2014 bylo 
zahájeno zadávací řízení, které bylo Radou města dne 15. 01. 2015 zrušeno. Důvodem zrušení bylo 
posouzení pouze jedné nabídky, kvalifikací neprošlo dalších 7 nabídek, které překročily nejvýše 
přípustnou hodnotu nabídkové ceny. Dle zákona o veřejných zakázkách se v případě posouzení 
pouze 1 nabídky zadávací řízení ruší, tato podmínka platí pro první zadávací řízení, v případě 
opakovaného řízení můžeme tuto nabídku přijmout a uzavřít smlouvu o dílo. Abychom mohli zahájit 
opakované zadávací řízení, je podmínkou projednání odůvodnění veřejné zakázky, na textu 
odůvodnění nebyly provedeny změny - viz příloha, obsahově se jedná o odůvodnění účelnosti, 
přiměřenosti požadavků na technické kvalifikační předpoklady, vymezení obchodních podmínek, 
stanovení hodnotících kritérií. 
 
Stav dotace (cca 10 mil. Kč): 

- žádost SFZP byla akceptována a stanoven termín pro doložení uzavřené smlouvy o dílo do 
16. 01. 2015.  Požádali jsme SFŽP o prodloužení doložení smlouvy o dílo do 30. 03. 2015, 
pakliže stihneme provést nové zadávací řízení, obdržíme rozhodnutí o poskytnutí dotace. 
Abychom splnili podmínky poskytovatele je nastavena doba výstavby 04-12/2015 (reálnost 
termínu byla konzultována  s dvěma TDI, termín je sice dosti rizikový, ale při příznivé situaci 
zvládnutelný) 

- v případě, že nestihneme uzavřít SOD do 30. 03. 2015 spadne nám projekt do z tzv. 
zásobníku projektů, nastane tak situace, kdy uzavřeme smlouvu o dílo a nebudeme moci 
využít finanční prostředky dotace. V případě stihneme-li nové zadávací řízení, stavbu 
zahájíme a nestihneme dokončit termín výstavby, bude nám dotace krácena 

- to, že nám po 30. 03. 2015 spadne žádost do zásobníku projektů znamená, že ji lze využít při 
další výzvě, nebo pokud se změní podmínky, může SFZP zásobník zrušit 

-  předpoklad vyhlášení nové výzvy SFŽP na zateplení je pak až 10-12/2015. V případě využití 
této výzvy bychom nemohli akci zahájit v 04/2015, jelikož uznatelné náklady dle současných 
pravidel lze považovat za způsobilé pouze ty náklady, které vznikly až po akceptaci žádosti 
(neplatí pro projektovou přípravu, kterou lze uhradit zpětně), je možné, že stejné pravidlo, 
bude i v rámci nové výzvy OPŽP. 
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Přílohy: A - odůvodnění veřejné zakázky 
 
 
Starosta vyhlásil v 19,14 hod. přestávku na 15 minut. 
 
 
Na jednání není po přestávce přítomen V. Zejda. 
 
 
Diskuse: 
J. Vlček – na zasedání zaznělo, že se město nevyhne úvěru. Pokud doba zadlužení nastane, dnešní 
doba je na toto ideální. Nyní je vhodný čas velké akce udělat. I když budou zvažovat jiné varianty 
financování u akcí, které nyní schvalují. Zadlužování města si nepřeje, nicméně pokud je potřeba úvěr 
vzít, je nyní nejvhodnější doba. 
D. Holman – z analýzy, kterou si nechali zpracovat, je strop bezpečného zadlužení 150 mil. Kč. A toto 
vycházelo z předpokládaného salda. To saldo nakonec máme ještě lepší. Přesto se pochopitelně 
nehrneme ke „stropu bezpečného zadlužení“. 
I. Poledňák – ptá se, zda podmínky zadání obsahují požadavek, aby zájemce doložil průměrný počet 
zaměstnanců apod.? Doporučuje, aby bylo v zadání, kolika procenty zaměstnanců musí společnost 
disponovat. 
D. Sukalovský – tyto podmínky zpracovávala advokátní kancelář. 
I. Poledňák – měla by být dána podmínka na technické zabezpečení včetně počtu pracovníků. 
D. Sukalovský – pokud dáme tuto podmínku, potom se nedobereme ničeho rozumného. Stavební 
společnosti fungují jinak. 
S. Bartoš – ve výběrovém řízení určujeme práce, které společnost musí vykonat sama a ne jako 
subdodávky. Počet zaměstnanců je diskriminační, ta hranice je tenká. Obecně jsou naše podmínky, 
které se dolaďují, hodně přísné. Takové mají signály od dodavatelů. 
M. Macková – byla členkou výběrové komise. Nad podmínkami proběhla debata. Komise doporučila 
radě města, aby v zadávacích podmínkách byla cena jen doporučujícím kritériem. Jak bylo s tímto 
naloženo? 
D. Sukalovský – bude jako předkladatel materiálu do rady města navrhovat, aby podmínky zůstaly 
stejné. 
M. Macková – dle sdělení právníka – když se opakuje výběrové řízení a zůstane stejná podmínka 
a dopadne řízení stejně, tzn. bude pouze 1 nabídka, už se toto výběrové řízení nemusí opakovat 
a může se vybrat tento uchazeč. Proto chtěli tuto jejich podmínku na cenu dát. Myslí si, že 
projektovaná cena byla podhodnocená. V devadesáti procentech byly položky o 40 % nižší od 
položkových cen. 
D. Sukalovský – z posudku na rozpočet, který byl vyhotoven, vyplývá, že cena nejnižší nabídky nebyla 
neodůvodněně nízká. 
M. Macková – má obavy, že výběrové řízení dopadne stejně a bude vybrána společnost s nejnižší 
cenou, která se potom díky vícepracím dostane tam, kam potřebuje. 
D. Sukalovský – uvědomuje si obavy. Ale vícepráce mohou být i v jiných případech. 
D. Holman – i společnost, která bude nejdražší, využije možnosti vydělat na vícenákladech, když to 
bude jen trochu možné. Pokud stanoví cenu jen jako doporučující podmínku, může být vybrána 
společnost s vyšší cenou a ta nejlevnější firma do výběrového řízení nepůjde a bude to nakonec 
možná raději stavět pro tu dražší firmu. I. Poledňák – ptá se, co podle podmínek budou o společnosti 
vědět? Něco by po tomto uchazeči měli chtít vědět. 
D. Sukalovský – reference jsou součástí zadání. 
S. Bartoš – nemohou ale dát reference v rozsahu celé stavby. Bylo by to opět podle zákona 
diskriminační. 
 
Přijaté usnesení: 1013/2015 - ZM schvaluje odůvodnění významné podlimitní veřejné zakázky na 

stavební práce s názvem „Společenské a kulturní centrum v Kuřimi“. 
Hlasováno 
Pro: 11  Zdrželi se: 3  Nepřítomni: 3. 
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8. Stav investiční výstavby města Kuřimi 
(Předkladatel: Mgr. Ing. Drago Sukalovský, zpracovatel: Radka Svobodová, Stanislav Bartoš) 
 
Odbor investiční předkládá Zastupitelstvu města informace o stavu rozpracovanosti investiční 
výstavby na rok 2014 k datu 09. 01. 2015. 
 
Přílohy: A - stav investičních akcí k 9. 01. 2015 
 
 
Z jednání odešel v 19,50 hod. J. Herman. 
 
 
Diskuse: 
M. Kotek – bod č. 1 – bezbariérové zpřístupnění podchodu: 
Ptá se, zda se počítalo s tím, že výtahy budou používat i cyklisté? 
S. Bartoš – upozorňuje, že se nejedná o investici města. Je to akce Správy dopravní a železniční 
cesty a Českých drah. Kolo se do výtahu opravdu nevejde. 
D. Sukalovský – výtahy i bezbariérový přístup do budovy byl ověřen za pomoci osoby tělesně 
postižené. Byly vzneseny drobné připomínky k otevírání budovy, které není automatické. 
 
M. Kotek – bod č. 18 – most přes Kuřimku na ul. Komenského: 
Ptá se, zda je v ceně 2,5 mil. Kč zahrnuto i dopravní řešení rondelu? 
S. Bartoš – je to pouze vlastní most. V této chvíli nejsou schopni říct, kdy rondel udělají, vše závisí 
vyřešení vedení inženýrských sítí. 
 
 
 

9. Předchozí souhlas ZM ve věci nového znění Společenské 
smlouvy o založení s r.o. 
(Předkladatel: PaedDr. David Holman, zpracovatel: PaedDr. David Holman) 
 
Od 1. ledna 2014 vstoupily v účinnost dva nové klíčové zákony - nový občanský zákoník a zákon 
o obchodních korporacích. Tyto legislativní změny mají přímé dopady i na SOŠ a SOU Kuřim. s.r.o., 
jejímž společníkem je i město Kuřim. Od poslední úpravy společenské smlouvy (1. 9. 2005) došlo 
rovněž ke změnám ve školském zákoně a živnostenském zákoně a k rozšíření předmětu činnosti 
a podnikání společnosti. Z tohoto důvodu bylo nutné upravit společenskou smlouvu společnosti tak, 
aby vyhovovala aktuální legislativě. O změně společenské smlouvy je dále nutné nechat vyhotovit 
notářský zápis. 
V příloze je uvedena původní společenská smlouva, nová společenská smlouva a jejich porovnání. 
 
Přílohy: A - smlouva - změny 

B - návrh smlouvy 
 
Přijaté usnesení: 1014/2015 - ZM uděluje předchozí souhlas pro schválení nového znění 

Společenské smlouvy o založení společnosti s ručením omezeným „Střední 
odborná škola a Střední odborné učiliště Kuřim, s.r.o., se sídlem Křížkovského 
48/2, Kuřim, IČ 47917865“, PaedDr. Davidu Holmanovi na valné hromadě 
společnosti s notářským zápisem. 

Hlasováno 
Pro: 13  Nepřítomni: 4. 
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10. Podání žádosti o dotaci na MŠMT 
(Předkladatel: PaedDr. David Holman, zpracovatel: Mgr. Karina Kiesslingová, DiS.) 
 
Město Kuřim zakoupilo od Jihomoravského kraje objekt původně užívaný „Střediskem služeb školám“ 
na ul. Otevřená č. 1227 se záměrem tuto stavbu využít k rozšíření výukové kapacity ZŠ 
Jungmannova. 
 
Dne 28. 08. 2014 byla podána žádost o dotaci na MŠMT v programu Fond rozvoje kapacit 
mateřských a základních škol. Rada města pro tuto žádost vybrala ze zpracované architektonické 
studie variantu A - revitalizace objektu - rekonstrukce bez větších stavebních zásahů. Dotace městu 
Kuřim nebyla přiznána. 
Dne 29. 12. 2014 byla podána žádost o dotaci na Ministerstvo financí - Podpora rozvoje a obnovy 
materiálně technické základny regionálních škol v okolí velkých měst ve variantě C. Výsledky nám 
dosud nejsou známy, ale Městu Kuřim nic nebrání tomu, podat duplicitní žádost o dotaci na jiné 
ministerstvo. V případě akceptace obou žádostí lze méně výhodnou dotaci odmítnout. 
 
Po zveřejnění schválených projektů MŠMT vyhlásilo další výzvu na podání žádostí o dotaci 
v programu Fond rozvoje kapacit mateřských a základních škol se stejnými podmínkami, s termínem 
podání žádostí do 31. 01. 2015. 
 
Spoluúčast města v tomto programu je minimálně 15%. Z dotace lze hradit výdaje na dodávky 
stavebního a technologického vybavení, úpravy venkovních ploch, demoliční práce. Předpokládané 
náklady projektu jsou do 44 mil. Kč. V objektu bude vybudováno 6 tříd, kabinety, tělocvična 20x10 m, 
šatny, sociální zařízení a proběhnou venkovní úpravy. 
 
Dne 21. 10. 2014 byl objekt Jihomoravským krajem předán do užívání města Kuřimi. Po prohlídce 
objektu a kontrole předané dokumentace byl zjištěn nevyhovující stavebně technický stav objektu. 
Proběhla konzultace se statikem a pracovní schůzka zúčastněných stran. Bylo doporučeno zvážení 
varianty C - demolice stávajícího objektu a následná výstavba nového se spojovacím krčkem 
a tělocvičnou. 
 
Odbor investiční navrhuje podat další žádost o dotaci ve vyhlášeném programu MŠMT 
a doporučuje Zastupitelstvu města schválit podání této žádosti ve variantě C, architektonické studie 
Ing. arch. Petra Němce. Novostavba objektu se spojovacím krčkem a tělocvičnou. 
 
Přílohy: A – přístavba ZŠ Jungmannova 
 
Přijaté usnesení: 1015/2015 - ZM schvaluje podání žádosti o dotaci na Ministerstvo školství, 

mládeže a tělovýchovy s projektem „ZŠ Kuřim Jungmannova, vybudování nových 
výukových kapacit - novostavba“. 

Hlasováno 
Pro: 13  Nepřítomni: 4. 
 
 
 

11. Jmenování zástupců města do Mikroregionu Kuřimka 
(Předkladatel: Mgr. Ing. Drago Sukalovský, zpracovatel: Mgr. Alena Zimmermannová) 
 
Po komunálních volbách je potřeba delegovat nové zástupce města Kuřimi do Mikroregionu Kuřimka. 
Na základě Organizačního řádu Městského úřadu Kuřim zastupuje město v mikroregionu starosta 
D. Sukalovský. Dále navrhujeme místostarostu PaedDr. Davida Holmana. 
 
Diskuse: 
M. Macková – ptá se, kdo bude předsedou Mikroregionu? 
D. Sukalovský – bude se muset volit znovu. Budu se o to ucházet. 
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Přijaté usnesení: 1016/2015 - ZM deleguje zástupce města Kuřimi - starostu Mgr. Ing. Draga 
Sukalovského a místostarostu PaedDr. Davida Holmana do Mikroregionu Kuřimka 
jako delegáty s hlasem rozhodujícím. 

Hlasováno 
Pro: 13  Nepřítomni: 4. 
 
 
 

12. Schválení dotace panu Aleši Kadlecovi – Kotva KA na výrobu 
a vysílání místního TV zpravodajství 
(Předkladatel: Mgr. Ing. Drago Sukalovský, zpracovatel: Petra Glosová) 
 
Pan Aleš Kadlec požádal o poskytnutí dotace z Programu finanční podpory kulturní a spolkové 
činnosti města Kuřimi na rok 2015 na činnost (výrobu a vysílání místního TV zpravodajství). Žádost 
zněla na 180.000 Kč. Kulturní výbor žádost nedoporučil ke schválení z prostředků Programu finanční 
podpory, s udělením dotace v nespecifikované výši však souhlasil, ovšem z jiné rozpočtové kapitoly. 
Navrhujeme uzavřít smlouvu na poskytnutí dotace, která bude hrazena z ORGu 9001000000 - 
Tisková, informační a propagační činnost. 
V roce 2014 byla uzavřena smlouva na částku ve výši 120.000 Kč. 
 
Přílohy: A - žádost o poskytnutí dotace 

B - smlouva 
 
Diskuse: 
P. Ondrášek – myslí si, že dotace by neměla být hrazena z ORGu tisk a propagace. Město si tímto 
neobjednává službu propagace. Vysílání nepodléhá žádnému zadání. Pokud by to byla služba městu, 
tak by mělo podléhat výběrovému řízení. To je ale jiné výběrové řízení, které nás z toho ORGu čeká 
v červnu. Je to dotace na podporu kulturní činnosti, kam to žadatel směřoval, odkud to kulturní výbor 
jako náš poradní orgán vyhodil. Na kulturu peníze vyčerpali. Navrhuje, aby byla hrazena z ORGu 
9002. 
 
Přijaté usnesení: 1017/2015 - ZM schvaluje uzavření smlouvy o poskytnutí dotace ve výši 120.000 

Kč s Alešem Kadlecem - KOTVA KA, Nová 1057/4, 664 34 Kuřim, IČ 11482907, na 
dokumentaci činností a akcí spolků, sportovních a společenských klubů, školských 
zařízení všech stupňů, operativní informace obyvatelstvu. 

Hlasováno 
Pro: 13  Nepřítomni: 4. 
 
 
 

14. Zápis z jednání sportovního výboru společného se stavební 
komisí - "Sportovní hala" 
(Předkladatel: Ing. Petr Ondrášek, zpracovatel: Hana Koláčková) 
 
Zastupitelstvu města Kuřimi je předkládán zápis z jednání Sportovního výboru Zastupitelstva města 
Kuřimi z prezentace projektu pro stavební povolení „Sportovní hala Kuřim“. 
Jednání bylo společné pro komisi stavební RM, sportovní výbor ZM a poradní orgány města, za 
účelem seznámení s připraveností projektu pro stavební povolení. 
 
Přílohy: A - zápis ze dne 05. 01. 2015 společný s komisí stavební 
 
Diskuse: 
P. Ondrášek – již zaznělo, že byl upřesněn nákladový propočet podle dokumentace pro stavební 
povolení. Nenaplnily se černé scénáře, které zde prezentoval L. Zejda. Chce věřit, že platí, že 
samozřejmě také chce, aby se ta sportovní hala postavila. Plánujeme to už několikáté volební období, 
Ta starost je, abychom také tuto investici posunuli do fáze, kdy se dostaneme ke konkrétním obrysům 
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a můžeme začít věnovat tématu financování, abychom nepromeškali případné dotační příležitosti. Se 
stejnou péčí bychom se měli věnovat v diskusi také dalším našim významným prioritám - jako je 
rekonstrukce ulice Bezručova, Hybešova, nové třídy pro školu. K těmto akcím plánujeme veřejné 
projednávání a ani tato akce nebude výjimkou, a to už ve fázi stavebního povolení. 
M. Kotek – byl by rád, kdyby se věnovala pozornost umístění sportovní haly. Střed pozemku není 
vhodný a to nejen s ohledem na navýšení ceny kvůli ceně za inženýrské sítě, ale i kvůli zbývajícímu 
využití pozemku. 
D. Holman – sítě se vybudují i pro budoucí objekty v prostoru za halou. 
P. Krejčí – situace s parkováním v okolí wellness je už nyní neúnosná. Prostor před halou bude nutný 
pro parkoviště. 
M. Kotek – byli ujišťováni, že s výstavbou obchodního domu zde bude možné využít i parkoviště pro 
návštěvníky wellness. Dále město zakoupilo pozemek od společnosti Medex pro další případné 
parkoviště. 
D. Sukalovský – parkování u obchodního domu bude možné. 
M. Kotek – parkoviště u polikliniky je také přeplněné. 
D. Sukalovský – komplikuje se dopravní řešení napojení společnosti Kuličkové šrouby. Počítalo se 
s příjezdem ze severního objezdu a chtěli tohoto využít. To se nelíbí společnosti Medex, jako 
provozovateli polikliniky, v těchto místech mají umístěn bezbariérový přístup do budovy. Dále se nad 
tímto jedná, dalším možným příjezdem je po komunikaci kolem wellness do bývalé zadní vrátnice 
TOS. V tomto případě se ale bude muset oddálit komunikaci od hlavního vchodu wellness. 
P. Ondrášek – komise projednávaly posunutí na základě studie, kterou předkládal arch. Kynčl. 
Respektuje rozhodnutí stavební komise. 
 
 
 

15. Pořízení změny č. 1 ÚP Kuřim 
(Předkladatel: Mgr. Ing. Drago Sukalovský, zpracovatel: Ing. Vlasta Indrová) 
 
Zastupitelstvu města Kuřimi je předložena žádost o pořízení změny č. 1 ÚP Kuřim, která byla 
doručena na MěÚ Kuřim dne 13. 01. 2015. Žádost podává členka zastupitelstva Města Kuřimi Ing. 
Miluše Macková. 
 
Žádost o pořízení změny č. 1 ÚP Kuřim obsahuje návrh na pořízení změny funkčního využití plochy 
pro dvě dílčí lokality: 
 
Lokalita č. 1 - park před budovou žel. stanice v Kuřimi, v ÚP Kuřim jde o část plochy ozn. indexem A 
010. V platném Územním plánu Kuřim je park veden v ploše dopravy, budoucí navrhované funkční 
využití je plocha veřejné zeleně. 
Pořizovatel upozorňuje, že plochy stávajících komunikací a zastávek autobusů by bylo nutné vymezit 
jako plochy veřejných prostranství nebo ponechat v ploše dopravy. 
Lokalita č. 2 - část nám. 1. května, vedená v ÚP Kuřim jako plocha smíšená obytná, označená 
indexem  A 002. V platném Územním plánu Kuřim je předmětná lokalita vedena v ploše smíšené 
obytné. Budoucí navrhované funkční využití je plocha veřejných prostranství. 
 
Pořizovatel přezkoumal úplnost návrhu na změnu ÚP a v souladu s § 46, odst. (3) zákona č.183/2006 
Sb., o územním plánování a stavebním řádu, předkládá k projednání v Zastupitelstvu města Kuřimi. 
 
ZM je oprávněno schválit pořízení uvedené změny ÚP ihned, případně vyčkat s pořízením změny 
(podněty evidovat po dobu určenou ZM a následně změnu pořídit pro více lokalit). 
V případě, že ZM schválí pořízení změny, je nutné schválit dle stavebního zákona současně 
i určeného zastupitele (vizte návrh usnesení). 
 
OI doporučuje ZM schválit období určené zastupitelstvem města pro přijímání podnětů a následně 
rozhodnout o pořízení změny ÚP Kuřim. 
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Přílohy: A - žádost o změnu ÚP 
B - výřez z platného ÚP Kuřim s vyznačením lokalit 
C – návrh změn č. 1 – p. Kotek 

 
Diskuse: 
 
Změna č. 1 – změna funkčního využití plochy před staniční budovou ČD z plochy dopravní 
infrastruktury na plochu veřejné zeleně: 
 
Změna č. 2 – změna funkčního využití plochy na nám. 1. května z rozvojové plochy smíšené 
obytné na plochu dopravní infrastruktury, zpevněné plochy náměstí a veřejné zeleně: 
 
M. Macková - dle informace od pí Indrové o parku před nádražím – stávající plochy komunikací by se 
měly nechat jako dopravní infrastruktura, ale definování plochy toto podmínečně připouští. 
M. Kotek – je ztotožněn s návrhem M. Mackové. V ploše zeleně vidí větší jistotu. Co se týká nám. 
1. května - stávajícího územní plán připouští stavbu bytových domů a už nyní jsou zde problémy 
s parkováním. Pokud bude postaven další dům, potom sem doprava ještě zhorší. 
I. Peřina – pokud postavíme bytový dům, už toto nezměníme. Dopravní zátěž se zvětší, to je jasné. 
J. Vlček – mohou se změny územního plánu schvalovat dohromady? 
D. Sukalovský – s každou změnou se musí vypořádat zvlášť. Územní plán schválili na minulém 
zasedání zastupitelstva a už dnes chtějí schválit změnu č. 1. 
P. Ondrášek – zakázat se to nedá. K územnímu plánu se mohou zastupitelé kdykoliv vrátit. Minule 
nehlasoval pro územní plán hlavně kvůli pojetí rozvojové lokality Záhoří. To se ale nedá změnit jedním 
narychlo připraveným návrhem usnesení. Nelze tak tohle území přeurbanizovat. V tom smyslu 
reagoval na výzvu starosty, ale vítá debatu o změnách vyvolanou starostou. Alespoň takto je šance se 
k jednotlivým plochám vyjádřit vůlí zastupitelstva. Ten proces schvalování podle stavebního zákona 
byl takový, jaký byl. Bohužel situace už je taková, že územní plán je přijatý a v některých lokalitách už 
není cesta zpátky. Podle stavebního zákona jsou tu reálná rizika, která se týkají pozemků 
v soukromém vlastnictví, zejména u toho posledního návrhu je reálné. Ptá se, jak tedy bude 
hlasováno? 
D. Sukalovský – hlasovat se bude orientačně o každém návrhu zvlášť. 
R. Hanák – se změnou č. 1 nemá problém. Co se týká nám. 1. května tak nevěří, že tento prostor 
může skýtat nějaké historické centrum. Nový územní plán zde vychází ze schválené studie. Nyní není 
čas k tomu, aby územní plán měnili. 
I. Poledňák – změny územního plánu slouží k tomu, aby se vydiskutoval záměr investora. Musí se ale 
měnit vyváženě. Musí se pracovat komplexně a chápat změny v souvislostech. 
D. Holman – podle něj skrýval územní plán záludnost jménem „Záhoří“. Ale změny nenavrhuje. Bude 
hlasovat pro změnu týkající se nám. 1. května a parku u nádraží. Myslí si ale, že nyní změny 
neprojdou.  
I. Peřina – pokud se změny územního plánu nepodpoří nyní, potom budou změny nevratné. 
J. Vlček – také dodrží dohodu. Ale s ohledem na finance se ptal na možné sloučení změn. 
I. Poledňák – změny územního plánu si žadatel zaplatí. S některými prvky územního plánu nebyli 
jednotní. Jedná se o technickou věc, třeba ne úplně obvyklou. Vyvaroval by se sbírání podnětů změn 
územního plánu. 
P. Němec – chtějí, aby mělo náměstí více charakter veřejného prostranství. Aby se udržel charakter 
plochy náměstí. Toto by chtěli podpořit. Vše, co se na náměstí postavilo, tam patří (park, kavárna, 
obchodní dům, banka). Je tam toho poměrně málo. Kuřimské náměstí je málo náměstím. Dále chtějí, 
aby plochy veřejné zeleně byly ještě více plochou veřejné zeleně (park, stromořadí, odpočívadla). 
M. Macková – bylo domluveno, že se změny mohou předkládat. 
D. Holman – ano, proto už o nich právě teď jednáme. 
R. Hanák – na nám. 1. května již byla schválena studie. 
D. Sukalovský – změna č. 1 - stávající využití podle územního plánu je možné, ale rozumí tomu, že 
změna zvýší jistotu. 
Změna č. 2 – zmenšení náměstí znemožní v budoucnu využít plochu celou. Ale nikdy nebudou 
schopni zabezpečit, aby tam takové náměstí bylo. Musí se vypořádat s budovou staré školy 
a montovanou budovou, budou je muset vykoupit. Náměstí je zatíženo velkou dopravou. Jestliže 
chtějí, aby tam bylo funkční náměstí, musí ho vytvořit. Pokud by náměstí vzniklo podle návrhu studie 



 
 

 

18 

 

podél ul. Legionářská, vznikne prostor podél, kde centrální část bude mít rozměr cca 2.400 m2. 
Vzorem by mohlo být náměstí v Litomyšli. 
 
Změna č. 3 – zrušení rezervy UR 14 pro plochy obytné smíšené (plocha mezi sídlištěm sv. Jan 
a obcí Česká): 
M. Kotek - nachází se až za uvažovanou jižní tangentou, je oddělená od města. Skrytým záměrem je 
stavební propojení s obcí Česká. Krajinný ráz v tomto místě měl by být zachován. 
D. Sukalovský – pokud by mělo dojít ke splynutí s Brnem, potom by se musely změnit zákony. Měli by 
spíše usilovat, aby vše co vznikne v obci Česká, navazovalo k tomuto území. Krajinný ráz se změní, 
ale tato rezerva byla posuzována Odborem životního prostředí Krajského úřadu v Brně a podle nich 
není v rozporu se zákony a stanovisky dotčených orgánů. 
P. Ondrášek – dodává, že územní rezerva není zastavitelná plocha. 
D. Sukalovský – je to ochrana území pro účel bydlení. 
I. Poledňák – v tomto místě je veden nadregionální koridor, který sleduje jakousi výšku. Navrhovali, 
aby byl veden přes sedlo. Polovina plochy by měla být vyňata. Klidně i celá, a sedlo by šetřil pro 
biokoridor. 
D. Sukalovský – vedení biokoridoru bylo odsouhlaseno dotčenými orgány, které se k tomu vyjadřují. 
M. Kotek – zastavení území a splynutí s Brnem je na místě. Nemyslí si, že by bylo dobré toto území 
zastavovat. Nic to městu nepřinese. 
D. Sukalovský – případná výstavba přinese příležitosti, stejně jako je přinesla výstavba jinde ve městě. 
M. Kotek – situace je odlišná. Není tady návaznost na obec. Je přerušena případným obchvatem, ale 
i biokoridorem. 
D. Sukalovský – občané odtud budou potřebovat služby, které najdou v Kuřimi. I občané z České jezdí 
nakupovat do Kuřimi. 
 
Změna č. 4 – zrušení rozvojové plochy výroby a skladování kolem silnice na příjezdu do 
Kuřimi: 
M. Kotek - změní krajinný ráz města. Spíše navrhuje soustředit průmyslovou výrobu do severní části 
města a do oblasti za bývalý statek města. 
D. Sukalovský – pro plochu služeb a lehké výroby je předepsáno hodnocení hygienické stanice nad 
požadavky vyplývající ze zákona. V tomto místě by se spíše jednalo o logistiku a kancelářské provozy. 
Toto by mohlo odstínit hluk z dopravy, kterou bude zatížena silnice kolem. 
D. Holman – pokud by byla po tomto poptávka, potom je raději soustřeďme do lokality na kraji města 
blíže k Brnu, jinak si najdou místo uvnitř Kuřimi, nebo na opačném konci a budou jezdit přes celou 
Kuřim. 
D. Sukalovský – upozorňuje, že by město muselo mít za toto náhrady. 
P. Krejčí – ptá se, co by tam mělo tedy být? 
M. Kotek – navrhuje spíše plochu smíšenou, nezastavěnou. Třeba park, který by také dopravu 
odstínil. 
D. Sukalovský – upozorňuje na soukromé pozemky, kdo by je vykoupil? 
P. Krejčí – také by zde mohla být občanská vybavenost. 
P. Ondrášek – podmínky jsou popsány v textové části. Komplikací pro změnu jsou soukromé 
pozemky. Kromě regulativu a schválení hygienou je tady 27 vlastníků. Nemůže zde vyrůst průmyslový 
podnik. Přesto je navrženo odstínění komunikace kvůli obchvatu, který zde nakonec vůbec nemusí 
být. Plochy tedy předjímají tímto situaci, která vůbec nemusí nastat. 
 
Změna č. 5 – zrušení rozvojové obytné plochy mezi Podlesím a Opálenkou: 
M. Kotek – tato lokalita zasahuje do krajinného rázu a přimyká se k přírodnímu parku Babího lomu. 
Spíše by využil rezervy na opačné straně. 
D. Sukalovský – dle diskuse s obyvateli Podlesí na toto nejsou negativní reakce. Spíše vítají napojení 
na samotnou komunikaci, díky níž by nebyl průjezd přes obytné části. Je zde i dlouhodobý požadavek 
občanů o vybudování cesty, která obslouží zahrady. I tady by hrozily náhrady, protože to nejsou 
pozemky města. 
D. Holman –. Z mnoha diskusí s obyvateli Podlesí nevyplynulo, že by je tato věc iritovala. Je navíc 
podmíněna vybudováním obslužné komunikace k zahrádkám, což tam řada lidí uvítá. 
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I. Poledňák – žádá nepouštět se do výstavby. Územní plán je dokument dlouhodobý, nikoli 
nekonečný. Jedná se unikátní místo a do výstavby by se zde pouštět nemuseli. Proto podporuje 
změnu. 
M. Kotek – ptá se, zda by byla nová cesta zaústěná do státní silnice? 
D. Sukalovský – to není možné. Je zaústěná do místní komunikace. 
 
D. Sukalovský – nyní budou hlasovat orientačně o každé změně zvlášť. 
 
Změna č. 1 – park před nádražím na plochu veřejné zeleně: 
Hlasováno: 
Pro: 13. 
Změna byla přijata. 
 
 
Změna č. 2 – nám. 1. května na plochu veřejného prostranství: 
Hlasováno: 
Pro: 6. 
Změna nebyla přijata. 
 
 
Změna č. 3 – zrušení územní rezervy za sídliště sv. Jan: 
Hlasováno: 
Pro: 4. 
Změna nebyla přijata. 
 
 
Změna č. 4 – zrušení plochy výroby od Brna: 
Hlasováno: 
Pro: 6. 
Změna nebyla přijata. 
 
 
Změna č. 5 – zrušení obytné plochy u Opálenky: 
Hlasováno: 
Pro: 3. 
Změna nebyla přijata. 
 
 
D. Sukalovský – ptá se, zda má někdo ze zastupitelů zájem být pověřeným zastupitelem? 
I. Poledňák – zájem nemá. 
 
Přijaté usnesení: 1018/2015 - ZM schvaluje zahájení pořízení změny č. 1 ÚP Kuřim pro lokality č. 1 

dle přílohy. Zastupitelstvo města Kuřimi schvaluje dle zákona č. 183/2006 Sb., 
o územním plánování a stavebním řádu, v platném znění starostu Mgr. Ing. 
Sukalovského jako zastupitele, určeného pro spolupráci s pořizovatelem při 
projednávání změny č. 1 ÚP Kuřim. 

Hlasováno 
Pro: 13  Nepřítomni: 4. 
 
 
 

17. Prodej bytové jednotky č. 900/10 
(Předkladatel: Mgr. Ing. Drago Sukalovský, zpracovatel: Mgr. Jana Viktorinová, Alena Janoušková) 
 
Zastupitelstvo města Kuřimi na svém zasedání dne 18. 12. 2014 schválilo pod číslem usnesení 
1199/2014 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 ulici Na Královkách, postaveného na pozemku 
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parc. č. 1806 vše v obci a k. ú. Kuřim, obsazené nájemcem za cenu 1.414.000 Kč manželům Pavlu 
a Ivě Chorváthovým, oba trvale bytem xxxxxxxxxxxxxxx Kuřim. 
Záměr byl na úřední desce zveřejněn od 22. 12. 2014 do 06. 01. 2015. 
Žádné připomínky k záměru podány nebyly. 
 
Přílohy: A - smlouva 
 
Diskuse: 
I. Peřina – do budoucna by navrhoval, aby cenu navrhl prodávající. Město by mělo vědět, za jakou 
cenu byt prodává a mělo by toto prodávajícímu sdělit. 
D. Sukalovský – chápe tuto námitku, ale cenu si město nemůže stanovit samo. Nyní poprvé se cena 
dle posudku lišila od cen běžných, proto nechali zpracovat další posudek. 
J. Viktorinová – nyní se řeší zadáním sekundárního posudku, odchylka by neměla být nijak významná. 
 
Přijaté usnesení: 1019/2015 - ZM schvaluje 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 parc. č. 1806 vše v obci a k. ú. Kuřim 
včetně spoluvlastnického podílu na společných částech budovy a pozemku 
o velikosti id. 7574/309207 manželům Pavlu a Ivě Chorváthovým, trvale bytem xx 
xxxxxxxxxxxxxx Kuřim za cenu 1.414.000 Kč s tím, že veškeré náklady spojené 
s převodem bytové jednotky včetně úhrady daně z nabytí nemovitých věcí ponesou 
kupující. 

Hlasováno 
Pro: 12  Zdržel se: 1  Nepřítomni: 4. 
 
 
 

19. Zřízení organizační složky Sportovní zařízení města Kuřimi 
(Předkladatel: PaedDr. David Holman, zpracovatel: Mgr. Alena Zimmermannová) 
 
Vzhledem k tomu, že není možné dál provádět správu sportovního areálu města zprostředkovaně přes 
Wellness Kuřim a také vzhledem k tomu, že po dokončení výstavby nových hřišť na Dílech za Sv. 
Janem a na Podlesí je nutné začlenit správce těchto hřišť, proběhla diskuse o novém organizačním 
formátu a napojení na organizační strukturu městského úřadu, resp. města. 
Současné byli po konzultacích s místními občanskými sdruženími vybráni noví správci hřišť - na 
Dílech pan Stanislav Kadlec a na Podlesí pan Jan Trojan. K povinnostem správců patří údržba a úklid 
hřiště, drobné opravy, zajištění rezervací, rozsvícení světel apod. V neposlední řadě i komunikace 
s nadřízenou osobou, která bude odpovědná za správu sportovních zařízení města. 
K městským sportovním zařízením patří i objekt sportovního areálu, který dosud spravovala 
společnost Wellness Kuřim s.r.o. a částku za správu městu fakturovala. Aby nedošlo k tomu, že každé 
hřiště bude spravováno jinou organizací, doporučujeme tento stav narovnat - řešit správu sportovních 
zařízení města komplexně. Rada města se zabývala dvěma možnými způsoby řešení, a to zřízení 
nové organizační složky města nebo zařazení zaměstnanců přímo pod město (ne do struktury 
městského úřadu). Rada města svým usnesením doporučila zastupitelstvu města první variantu, tedy 
zřízení nové organizační složky města s názvem Sportovní zařízení města Kuřimi. Do organizační 
složky budou zahrnuti uvedení správci hřišť (dohody o pracovní činnosti), dále p. Kovanda - dosud 
zaměstnanec společnosti Wellness Kuřim, který se stará o stadion (hlavní pracovní poměr), další 
"dohodáři", kteří působí dosud na stadionu a pan David Břenek, který bude vykonávat funkci 
vedoucího organizační složky, a to na částečný pracovní úvazek. 
V případě, že by byl p. Břenek vedoucím OS jmenován, byl by počet zaměstnanců organizační složky: 
2 (další pracovníci - 5 - 6 budou dále zaměstnáni na dohody o pracovní činnosti, resp. o provedení 
práce). 
 
Zřízení nové organizační složky schvaluje zastupitelstvo města, rada města jmenuje vedoucího 
organizační složky a stanoví počet zaměstnanců organizační složky (dohodáři se do počtu 
zaměstnanců nezapočítávají). OS nemá právní subjektivitu, navenek tedy jedná jménem města 
a v rozpočtu města je pro ni vyčleněn ORG. 
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V rozpočtu města budou převedeny finanční prostředky na správu sportovního areálu pod ORG nově 
zřízené organizační složky města. 
 
Přílohy: A - zřizovací listina 

A - příloha č. 1 
 
 
Z jednání se vzdálil v 21,19 hod. I. Poledňák. 
 
 
Přijaté usnesení: 1020/2015 - ZM zřizuje dle § 84 odst. 2 písm. d) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, 

ve znění pozdějších předpisů, organizační složku obce Sportovní zařízení města 
Kuřimi a schvaluje její zřizovací listinu dle přílohy. 

Hlasováno 
Pro: 12  Nepřítomno: 5. 
 
 
 

20. Finanční dar MŠ Česká 
(Předkladatel: PaedDr. David Holman, zpracovatel: PaedDr. David Holman, Petra Glosová) 
 
V příloze předkládáme ke schválení darovací smlouvu s Mateřskou školou Česká, okres Brno - 
venkov, příspěvková organizace, IČ 75021455, Česká 383, 664 34 Lelekovice, na poskytnutí daru ve 
výši 50.000 Kč k nákupu nového vybavení, nábytku, hraček a opravy objektu v mateřské škole 
v České. 
 
Přílohy: A - darovací smlouva MŠ Česká 
 
Přijaté usnesení: 1021/2015 - ZM schvaluje uzavření darovací smlouvy na poskytnutí daru ve výši 

50.000 Kč ve prospěch Mateřské školy Česká, okres Brno - venkov, příspěvková 
organizace, IČ 75021455, Česká 383, 664 34 Lelekovice. 

Hlasováno 
Pro: 12  Nepřítomno: 5. 
 
 
Na jednání se vrátil v 21,22 hod. I. Poledňák. 
 
 
 

21. Zápis z finančního výboru 
(Předkladatel: Ing. Mgr. Vlastimil Burkart, zpracovatel: Ing. Aleš Varmužka) 
 
V příloze je předkládán zápis z Finančního výboru ZM Kuřimi ze dne 14. 01. 2015. 
 
Příloha: A - zápis 
 
 
Diskuse: 
D. Holman – navrhuje místopředsedou I. Poledňáka. 
I. Poledňák – tento návrh přijímá. 
 
Přijaté usnesení: 1022/2015 - ZM volí místopředsedou finančního výboru RNDr. Igora Poledňáka. 
Hlasováno 
Pro: 13  Nepřítomni: 4. 
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22. Různé 
 
D. Holman – Kuřim hledá partnerské město. Zatím navazují kontakty s městem Nepolomice (kousek 
od Krakowa). Myslí si, že by Polsko mohlo být pro město Kuřim vhodně vybrané. Budou ale dále 
hledat ještě další města, například v Rakousku a na Slovensku. 
I. Poledňák – ptá se na město Leopoldov, které bylo partnerským městem? 
D. Holman – partnerství se zrušilo v minulém volebním období. Připomíná, že jsou dotace na 
příhraniční spolupráci, kterých by se dalo využít, ale že to pochopitelně není smyslem hledání 
partnerského města 
D. Sukalovský – myslí si, že město Leopoldov mělo jiné potřeby, než město Kuřim. 
I. Poledňák – má jisté zkušenosti s meziobecní spoluprací. Naplnit ji je těžké. 
 
 
D. Sukalovský – zve všechny občany města na další ročník „Kuřimského masopustu“, který se bude 
konat dne 14. 02. 2015. Tento ročník bude vylepšený o masopustní průvod, který bude pořádat 
sdružení KuDak. 
 
 
 
 
Další zasedání ZM se uskuteční v úterý 10. 03. 2015 v 17 hod. v zasedací místnosti MěÚ Kuřim. 
 
 
 
Člen návrhové komise Ing. Petr Ondrášek přečetl schválená usnesení ZM. 
 
 
 
 
Starosta ukončil jednání ZM v 21,35 hodin. 
 
 
 
 
 
 
 
Mgr. Ing. Drago Sukalovský 
starosta města 
 

Ověřovatelé zápisu: 

 
 
 
 
 
Petr Krejčí        Ing. Rostislav Hanák 
 
 
 
 
 
 
V Kuřimi dne 20. 01. 2015 
 
Zapsala: Petra Glosová 
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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 
4 Plnění usnesení Zastupitelstva města Kuřimi ke dni 12. 01. 2015 
 4A - plnění usnesení RM 
5 Schválení komunitního plánu sociálních služeb 
 5A - 4. komunitní plán sociálních služeb 
6 Rozpočet města na rok 2015 
 6A - rozpočet 2015 - návrh ORG pro ZM 
6/1 Rozpočet města na rok 2015 
6/2 Rozpočet města na rok 2015 
7 Rozpočtové opatření č. 1 
 7A – rozpočtové opatření č. 1 - akce 
8 Stav investiční výstavby města Kuřimi 
 8A - stav investičních akcí k 09. 01. 2015 
9 Předchozí souhlas ZM ve věci nového znění Společenské smlouvy o založení s r.o. 
 9A - smlouva - změny 
 9B - návrh smlouvy 
10 Podání žádosti o dotaci na MŠMT 
 10A – přístavba ZŠ Jungmannova 
11 Jmenování zástupců města do Mikroregionu Kuřimka 
12 Schválení dotace panu Aleši Kadlecovi – Kotva KA na výrobu a vysílání místního TV 

zpravodajství 
 12A - žádost o poskytnutí dotace 
 12B - smlouva 
13 Schválení dotace pro Mateřské a rodinné centrum KuřiMaTa 
 13A - žádost KuřiMaTa 
 13B - žádost 
 13C - smlouva 
14 Zápis z jednání sportovního výboru společného se stavební komisí - "Sportovní hala" 
 14A - zápis ze dne 05. 01. 2015 společný s komisí stavební 
15 Pořízení změny č. 1 ÚP Kuřim 
 15A - žádost o změnu ÚP 
 15B - výřez z platného ÚP Kuřim s vyznačením lokalit 
 15C – návrh změn č. 1 p. Kotek 
16 Zrušení realizace investiční akce - MŠ Zborovská - nástavba 
17 Prodej bytové jednotky č. 900/10 
 17A - smlouva 
18 Společenské a kulturní centrum - odůvodnění veřejné zakázky pro opakované zadávací 

řízení 
 18A - odůvodnění veřejné zakázky 
19 Zřízení organizační složky Sportovní zařízení města Kuřimi 
 19A - zřizovací listina 
 19A - přílohy č. 1 
20 Finanční dar MŠ Česká 
 20A - darovací smlouva MŠ Česká 
21 Zápis z finančního výboru 
 21A - zápis 
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Výsledky veřejného hlasování na zasedání Zastupitelstva města Kuřimi 20. 1. 2015 
 

1001/2015 - ZM schvaluje jako členy návrhové komise Ing. Petra Ondráška a Ing. Mgr. Vlastimila Burkarta. 

 Vlček Matějíčková Ondrášek Peřina Macková Herman Hanák Poledňák Zejda Kotek Krejčí Jarůšková Burkart Brabec Ambrož Sukalovský Holman  

Pro / / / / / / / / / nepřít. / nepřít. / nepřít. / / / 14 

Proti - - - - - - - - - nepřít. - nepřít. - nepřít. - - - 0 

Zdrž - - - - - - - - - nepřít. - nepřít. - nepřít. - - - 0 

 
1002/2015 - ZM schvaluje jako ověřovatele zápisu z jednání ZM Petra Krejčího a Ing. Rostislava Hanáka. 

 Vlček Matějíčková Ondrášek Peřina Macková Herman Hanák Poledňák Zejda Kotek Krejčí Jarůšková Burkart Brabec Ambrož Sukalovský Holman  

Pro / / / / / / / / / / / nepřít. / nepřít. / / / 15 

Proti - - - - - - - - - - - nepřít. - nepřít. - - - 0 

Zdrž - - - - - - - - - - - nepřít. - nepřít. - - - 0 

 
1003/2015 - ZM schvaluje program jednání se změnami. 

 Vlček Matějíčková Ondrášek Peřina Macková Herman Hanák Poledňák Zejda Kotek Krejčí Jarůšková Burkart Brabec Ambrož Sukalovský Holman  

Pro / / / / / / / / / / / nepřít. / nepřít. / / / 15 

Proti - - - - - - - - - - - nepřít. - nepřít. - - - 0 

Zdrž - - - - - - - - - - - nepřít. - nepřít. - - - 0 

 
1004/2015 - ZM bere na vědomí stav plnění usnesení ZM ke dni 12. 01. 2015 a prodlužuje termín plnění usnesení č. 1011/2013 do 30. 09. 2015. 

 Vlček Matějíčková Ondrášek Peřina Macková Herman Hanák Poledňák Zejda Kotek Krejčí Jarůšková Burkart Brabec Ambrož Sukalovský Holman  

Pro / / / / / / / / / / / nepřít. / nepřít. / / / 15 

Proti - - - - - - - - - - - nepřít. - nepřít. - - - 0 

Zdrž - - - - - - - - - - - nepřít. - nepřít. - - - 0 

 
1005/2015 - ZM schvaluje 4. komunitní plán sociálních služeb správního obvodu obce s rozšířenou působností Kuřim pro období 2015 - 2017. 

 Vlček Matějíčková Ondrášek Peřina Macková Herman Hanák Poledňák Zejda Kotek Krejčí Jarůšková Burkart Brabec Ambrož Sukalovský Holman  

Pro / / / / / / / / / / / nepřít. / nepřít. / / / 15 

Proti - - - - - - - - - - - nepřít. - nepřít. - - - 0 

Zdrž - - - - - - - - - - - nepřít. - nepřít. - - - 0 

 
1006/2015 - ZM ruší usnesení č. 1153/2014 ze dne 30. 09. 2014. 

 Vlček Matějíčková Ondrášek Peřina Macková Herman Hanák Poledňák Zejda Kotek Krejčí Jarůšková Burkart Brabec Ambrož Sukalovský Holman  

Pro - / / / / / / / / / - nepřít. - nepřít. - - / 10 

Proti - - - - - - - - - - - nepřít. - nepřít. - - - 0 

Zdrž / - - - - - - - - - / nepřít. / nepřít. / / - 5 

 
1007/2015 - ZM ruší usnesení č. 1156/2014 ve věci realizace investiční akce „Sanace spodní stavby MŠ Zborovská Kuřim, nástavba MŠ Zborovská Kuřim a zateplení MŠ Zborovská Kuřim". 

 Vlček Matějíčková Ondrášek Peřina Macková Herman Hanák Poledňák Zejda Kotek Krejčí Jarůšková Burkart Brabec Ambrož Sukalovský Holman  

Pro / / / / - / / - - - / nepřít. / nepřít. / / / 11 

Proti - - - - / - - / / / - nepřít. - nepřít. - - - 4 

Zdrž - - - - - - - - - - - nepřít. - nepřít. - - - 0 

 
1008/2015 - ZM schvaluje rozpočet města Kuřimi pro rok 2015 se změnou. 

 Vlček Matějíčková Ondrášek Peřina Macková Herman Hanák Poledňák Zejda Kotek Krejčí Jarůšková Burkart Brabec Ambrož Sukalovský Holman  

Pro / / / / - / / - - - / nepřít. / nepřít. / / / 11 

Proti - - - - - - - / / / - nepřít. - nepřít. - - - 3 

Zdrž - - - - / - - - - - - nepřít. - nepřít. - - - 1 

 
1009/2015 - ZM stanovuje jako závazné ukazatele rozpočtu následující položky: 
ZŠ Jungmannova   4.600.000 Kč 
ZŠ Tyršova   5.450.000 Kč 
MŠ Zborovská   5.850.000 Kč 
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Centrum sociálních služeb Kuřim 4.900.000 Kč. 

 Vlček Matějíčková Ondrášek Peřina Macková Herman Hanák Poledňák Zejda Kotek Krejčí Jarůšková Burkart Brabec Ambrož Sukalovský Holman  

Pro / / / / / / / / - / / nepřít. / nepřít. / / / 14 

Proti - - - - - - - - - - - nepřít. - nepřít. - - - 0 

Zdrž - - - - - - - - / - - nepřít. - nepřít. - - - 1 

 
1010/2015 - ZM pověřuje RM k provádění rozpočtových opatření mezi rozpočtovými oddíly a investičními akcemi do výše 20 % rozpočtových výdajů v oddíle nebo akci, max. však do výše 300.000 Kč. Přesuny mohou být 
prováděny mezi oddíly, mezi akcemi nebo z rezervy (z rezervy i opakovaně na různé akce). 

 Vlček Matějíčková Ondrášek Peřina Macková Herman Hanák Poledňák Zejda Kotek Krejčí Jarůšková Burkart Brabec Ambrož Sukalovský Holman  

Pro / / / / / / / - - - / nepřít. / nepřít. / / / 12 

Proti - - - - - - - - - - - nepřít. - nepřít. - - - 0 

Zdrž - - - - - - - / / / - nepřít. - nepřít. - - - 3 

 
1011/2015 - ZM schvaluje uzavření smlouvy na poskytnutí dotace ve výši 120.000 Kč z rozpočtu města Kuřimi pro Mateřské a rodinné centrum KuřiMaTa, o.s., Metelkova 1494/7, 664 34 Kuřim, IČ 22687467, na úhradu 
nájemného za prostory na ul. Farského v r. 2015. 

 Vlček Matějíčková Ondrášek Peřina Macková Herman Hanák Poledňák Zejda Kotek Krejčí Jarůšková Burkart Brabec Ambrož Sukalovský Holman  

Pro / / / / / / / / / / / nepřít. / nepřít. / / / 15 

Proti - - - - - - - - - - - nepřít. - nepřít. - - - 0 

Zdrž - - - - - - - - - - - nepřít. - nepřít. - - - 0 

 
1012/2015 - ZM schvaluje rozpočtové opatření č. 1 k rozpočtu města Kuřimi, dle přílohy se změnou. 

 Vlček Matějíčková Ondrášek Peřina Macková Herman Hanák Poledňák Zejda Kotek Krejčí Jarůšková Burkart Brabec Ambrož Sukalovský Holman  

Pro / / / / - / / - - - / nepřít. / nepřít. / / / 11 

Proti - - - - - - - / / - - nepřít. - nepřít. - - - 2 

Zdrž - - - - / - - - - / - nepřít. - nepřít. - - - 2 

 
1013/2015 - ZM schvaluje odůvodnění významné podlimitní veřejné zakázky na stavební práce s názvem „Společenské a kulturní centrum v Kuřimi“. 

 Vlček Matějíčková Ondrášek Peřina Macková Herman Hanák Poledňák Zejda Kotek Krejčí Jarůšková Burkart Brabec Ambrož Sukalovský Holman  

Pro / / / - / / / - nepřít. - / nepřít. / nepřít. / / / 11 

Proti - - - - - - - - nepřít. - - nepřít. - nepřít. - - - 0 

Zdrž - - - / - - - / nepřít. / - nepřít. - nepřít. - - - 3 

 
1014/2015 - ZM uděluje předchozí souhlas pro schválení nového znění Společenské smlouvy o založení společnosti s ručením omezeným „Střední odborná škola a Střední odborné učiliště Kuřim, s.r.o., se sídlem 
Křížkovského 48/2, Kuřim, IČ 47917865“, PaedDr. Davidu Holmanovi na valné hromadě společnosti s notářským zápisem. 

 Vlček Matějíčková Ondrášek Peřina Macková Herman Hanák Poledňák Zejda Kotek Krejčí Jarůšková Burkart Brabec Ambrož Sukalovský Holman  

Pro / / / / / nepřít. / / nepřít. / / nepřít. / nepřít. / / / 13 

Proti - - - - - nepřít. - - nepřít. - - nepřít. - nepřít. - - - 0 

Zdrž - - - - - nepřít. - - nepřít. - - nepřít. - nepřít. - - - 0 

 
1015/2015 - ZM schvaluje podání žádosti o dotaci na Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy s projektem „ZŠ Kuřim Jungmannova, vybudování nových výukových kapacit - novostavba“. 

 Vlček Matějíčková Ondrášek Peřina Macková Herman Hanák Poledňák Zejda Kotek Krejčí Jarůšková Burkart Brabec Ambrož Sukalovský Holman  

Pro / / / / / nepřít. / / nepřít. / / nepřít. / nepřít. / / / 13 

Proti - - - - - nepřít. - - nepřít. - - nepřít. - nepřít. - - - 0 

Zdrž - - - - - nepřít. - - nepřít. - - nepřít. - nepřít. - - - 0 

 
1016/2015 - ZM deleguje zástupce města Kuřimi - starostu Mgr. Ing. Draga Sukalovského a místostarostu PaedDr. Davida Holmana do Mikroregionu Kuřimka jako delegáty s hlasem rozhodujícím. 

 Vlček Matějíčková Ondrášek Peřina Macková Herman Hanák Poledňák Zejda Kotek Krejčí Jarůšková Burkart Brabec Ambrož Sukalovský Holman  

Pro / / / / / nepřít. / / nepřít. / / nepřít. / nepřít. / / / 13 

Proti - - - - - nepřít. - - nepřít. - - nepřít. - nepřít. - - - 0 

Zdrž - - - - - nepřít. - - nepřít. - - nepřít. - nepřít. - - - 0 
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1017/2015 - ZM schvaluje uzavření smlouvy o poskytnutí dotace ve výši 120.000 Kč s Alešem Kadlecem - KOTVA KA, Nová 1057/4, 664 34 Kuřim, IČ 11482907, na dokumentaci činností a akcí spolků, sportovních a 
společenských klubů, školských zařízení všech stupňů, operativní informace obyvatelstvu. 

 Vlček Matějíčková Ondrášek Peřina Macková Herman Hanák Poledňák Zejda Kotek Krejčí Jarůšková Burkart Brabec Ambrož Sukalovský Holman  

Pro / / / / / nepřít. / / nepřít. / / nepřít. / nepřít. / / / 13 

Proti - - - - - nepřít. - - nepřít. - - nepřít. - nepřít. - - - 0 

Zdrž - - - - - nepřít. - - nepřít. - - nepřít. - nepřít. - - - 0 

 
 
Změna č. 1 územního plánu: orientační hlasování o jednotlivých návrzích: 
Změna č. 1 – park před nádražím na plochu veřejné zeleně: 

 Vlček Matějíčková Ondrášek Peřina Macková Herman Hanák Poledňák Zejda Kotek Krejčí Jarůšková Burkart Brabec Ambrož Sukalovský Holman  

Pro / / / / / nepřít. / / nepřít. / / nepřít. / nepřít. / / / 13 

Změna byla přijata. 
 
Změna č. 2 – nám. 1. května na plochu veřejného prostranství: 

 Vlček Matějíčková Ondrášek Peřina Macková Herman Hanák Poledňák Zejda Kotek Krejčí Jarůšková Burkart Brabec Ambrož Sukalovský Holman  

Pro - / - / / nepřít. - / nepřít. / - nepřít. - nepřít. - - / 6 

Změna nebyla přijata. 
 
Změna č. 3 – zrušení územní rezervy za sídliště sv. Jan: 

 Vlček Matějíčková Ondrášek Peřina Macková Herman Hanák Poledňák Zejda Kotek Krejčí Jarůšková Burkart Brabec Ambrož Sukalovský Holman  

Pro - - - - / nepřít. / / nepřít. / - nepřít. - nepřít. - - - 4 

Změna nebyla přijata. 
 
Změna č. 4 – zrušení plochy výroby od Brna: 

 Vlček Matějíčková Ondrášek Peřina Macková Herman Hanák Poledňák Zejda Kotek Krejčí Jarůšková Burkart Brabec Ambrož Sukalovský Holman  

Pro - / / / / nepřít. - / nepřít. / - nepřít. - nepřít. - - - 6 

Změna nebyla přijata. 
 
Změna č. 5 – zrušení obytné plochy u Opálenky: 

 Vlček Matějíčková Ondrášek Peřina Macková Herman Hanák Poledňák Zejda Kotek Krejčí Jarůšková Burkart Brabec Ambrož Sukalovský Holman  

Pro - - - - / nepřít. - / nepřít. / - nepřít. - nepřít. - - - 3 

Změna nebyla přijata. 
 
1018/2015 - ZM schvaluje zahájení pořízení změny č. 1 ÚP Kuřim pro lokality č. 1 dle přílohy. Zastupitelstvo města Kuřimi schvaluje dle zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, v platném znění 
starostu Mgr. Ing. Sukalovského jako zastupitele, určeného pro spolupráci s pořizovatelem při projednávání změny č. 1 ÚP Kuřim. 

 Vlček Matějíčková Ondrášek Peřina Macková Herman Hanák Poledňák Zejda Kotek Krejčí Jarůšková Burkart Brabec Ambrož Sukalovský Holman  

Pro / / / / / nepřít. / / nepřít. / / nepřít. / nepřít. / / / 13 

Proti - - - - - nepřít. - - nepřít. - - nepřít. - nepřít. - - - 0 

Zdrž - - - - - nepřít. - - nepřít. - - nepřít. - nepřít. - - - 0 

 
1019/2015 - ZM schvaluje 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 parc. č. 1806 vše v 
obci a k. ú. Kuřim včetně spoluvlastnického podílu na společných částech budovy a pozemku o velikosti id. 7574/309207 manželům Pavlu a Ivě Chorváthovým, trvale bytem Kuřim za cenu 1.414.000 Kč s tím, že veškeré 
náklady spojené s převodem bytové jednotky včetně úhrady daně z nabytí nemovitých věcí ponesou kupující. 

 Vlček Matějíčková Ondrášek Peřina Macková Herman Hanák Poledňák Zejda Kotek Krejčí Jarůšková Burkart Brabec Ambrož Sukalovský Holman  

Pro - / / / / nepřít. / / nepřít. / / nepřít. / nepřít. / / / 12 

Proti - - - - - nepřít. - - nepřít. - - nepřít. - nepřít. - - - 0 

Zdrž / - - - - nepřít. - - nepřít. - - nepřít. - nepřít. - - - 1 

 
1020/2015 - ZM zřizuje dle § 84 odst. 2 písm. d) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, organizační složku obce Sportovní zařízení města Kuřimi a schvaluje její zřizovací listinu dle přílohy. 

 Vlček Matějíčková Ondrášek Peřina Macková Herman Hanák Poledňák Zejda Kotek Krejčí Jarůšková Burkart Brabec Ambrož Sukalovský Holman  

Pro / / / / / nepřít. / nepřít. nepřít. / / nepřít. / nepřít. / / / 12 

Proti - - - - - nepřít. - nepřít. nepřít. - - nepřít. - nepřít. - - - 0 

Zdrž - - - - - nepřít. - nepřít. nepřít. - - nepřít. - nepřít. - - - 0 
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1021/2015 - ZM schvaluje uzavření darovací smlouvy na poskytnutí daru ve výši 50.000 Kč ve prospěch Mateřské školy Česká, okres Brno - venkov, příspěvková organizace, IČ 75021455, Česká 383, 664 34 Lelekovice. 

 Vlček Matějíčková Ondrášek Peřina Macková Herman Hanák Poledňák Zejda Kotek Krejčí Jarůšková Burkart Brabec Ambrož Sukalovský Holman  

Pro / / / / / nepřít. / nepřít. nepřít. / / nepřít. / nepřít. / / / 12 

Proti - - - - - nepřít. - nepřít. nepřít. - - nepřít. - nepřít. - - - 0 

Zdrž - - - - - nepřít. - nepřít. nepřít. - - nepřít. - nepřít. - - - 0 

 
 
1022/2015 - ZM volí místopředsedou finančního výboru RNDr. Igora Poledňáka. 

 Vlček Matějíčková Ondrášek Peřina Macková Herman Hanák Poledňák Zejda Kotek Krejčí Jarůšková Burkart Brabec Ambrož Sukalovský Holman  

Pro / / / / / nepřít. / / nepřít. / / nepřít. / nepřít. / / / 13 

Proti - - - - - nepřít. - - nepřít. - - nepřít. - nepřít. - - - 0 

Zdrž - - - - - nepřít. - - nepřít. - - nepřít. - nepřít. - - - 0 

 


