Zápis
ze zasedání Zastupitelstva města Kuřimi č. 4/2021 konaného dne 29.06.2021
Přítomni:
Mgr. Ing. Drago Sukalovský - starosta
Ing. Petr Ondrášek, Mgr. Ladislav Ambrož, Ing. Jan Vlček, MSc., Ing. Milan Vlk, Alena Matějíčková,
Bc. Mária Katyi, Ivo Peřina, Mgr. Sandra Naďová, Renáta Mudroňová , RNDr. Igor Poledňák,
Antonín Žák, Mgr. Petr Vodka, Jan Herman, Petr Macek - členové zastupitelstva.
Ing. Karel Torn, CSc. – tajemník úřadu.
Omluven: Petr Krejčí, Mgr. Žaneta Jarůšková.

Starosta zahájil zasedání ZM v 17:04 hodin, úvodem bylo přítomno 14 členů ZM, tedy nadpoloviční
většina. ZM je usnášeníschopné.
Později se dostavil pan RNDr. Igor Poledňák.
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 21.06.2021

5

Koupě pozemku pro cyklostezku Medlánky-Česká-Kuřim

6

Jihomoravský kraj – darovací smlouva na pozemky pod cyklostezkou

7

Dopravní terminál Kuřim - stavební práce, rozpočtové krytí

8

Změna PRVK JMK, akce „Svinošice - splašková kanalizace“

9

Závěrečný účet hospodaření 2020

10

Účetní závěrka 2020

11

Přezkum hospodaření 2020

12

Aktualizace příloh č. 1 a č. 2 ke zřizovacím listinám školských příspěvkových organizací

13

Studie US-04 "Kuřim - U Statku"

14

Dotace NPŽP - výsadba stromů

15

Příspěvek MŠ Kuřim - revitalizace zahrady MŠ Komenského

16

Stav investiční výstavby města Kuřimi

17

Zápis z finančního výboru ze dne 23.06.2021

18

Rozpočtové opatření č. 7

19

Různé
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1. Zvolení návrhové komise
(Předkladatel: Mgr. Ing. Drago Sukalovský, zpracovatel: Petra Glosová)
Přijaté usnesení: Z/2021/049 - ZM schvaluje jako členy návrhové komise paní Alenu Matějíčkovou
a pana Mgr. Petra Vodku.
Hlasováno
Pro: 14
Nepřítomni: 3.

2. Volba ověřovatelů zápisu
(Předkladatel: Mgr. Ing. Drago Sukalovský, zpracovatel: Petra Glosová)
Přijaté usnesení: Z/2021/050 - ZM schvaluje jako ověřovatele zápisu ZM pana Jana Hermana
a pana Ing. Milana Vlka.
Hlasováno
Pro: 14
Nepřítomni: 3.

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 21.06.2021

13

Studie US-04 "Kuřim - U Statku"

15

Příspěvek MŠ Kuřim - revitalizace zahrady MŠ Komenského

5

Koupě pozemku pro cyklostezku Medlánky-Česká-Kuřim

6

Jihomoravský kraj – darovací smlouva na pozemky pod cyklostezkou

7

Dopravní terminál Kuřim - stavební práce, rozpočtové krytí

8

Změna PRVK JMK, akce „Svinošice - splašková kanalizace“

9

Závěrečný účet hospodaření 2020

10

Účetní závěrka 2020

11

Přezkum hospodaření 2020

12

Aktualizace příloh č. 1 a č. 2 ke zřizovacím listinám školských příspěvkových organizací

14

Dotace NPŽP - výsadba stromů

16

Stav investiční výstavby města Kuřimi

17

Zápis z finančního výboru ze dne 23.06.2021

18

Rozpočtové opatření č. 7

19

Různé

Přijaté usnesení: Z/2021/051 - ZM schvaluje program jednání.
Hlasováno
Pro: 14
Nepřítomni: 3.
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4. Plnění usnesení Zastupitelstva města Kuřimi ke dni 21.06.2021
(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.pdf

Na jednání se dostavil v 17:06 hod pan RNDr. Igor Poledňák – počet přítomných členů ZM je 15.
Přijaté usnesení: Z/2021/052 - ZM bere na vědomí stav plnění usnesení ZM ke dni 21.06.2021.
Hlasováno
Pro: 15
Nepřítomni: 2.

13. Studie US-04 "Kuřim - U Statku"
(Předkladatel: Mgr. Ing. Drago Sukalovský, zpracovatel: Mgr. Ing. Drago Sukalovský, Ing. Vlasta
Indrová)
Platný ÚP Kuřim v kapitole 13. výrokové části vymezuje plochy pro zpracování územních studií.
Jednou z těchto ploch je rozvojové území u starého statku a hřbitova, které je v platném ÚP označené
jako US -04.
Pořízení výše uvedené studie na základě podnětu společnosti INVESTATE management, s. r. o., bylo
schváleno usnesením ZM č. 1019/2019 ze dne 19.03.2019, za podmínky financování nákladů na
pořízení ÚS žadatelem. Určeným zastupitelem pro pořizování ÚS byl schválen usnesením
č. 1019/2019 starosta Mgr. Ing. Drago Sukalovský. Zpracovatelem územní studie je dle výběru
investora studie architektonická kancelář knesl kynčl architekti, s. r. o.
Potvrzené Zadání územní studie převzal projektant 31.07.2019. Zpracovaný návrh ÚS je předložen
ZM k projednání.
Vzhledem k tomu, že územní studie navrhuje změny funkčního využití ploch, je přípustné schválit
možnost jejího využití pořizovatelem jako podklad pro změnu ÚP Kuřim. ZM je návrh územní studie
předložen k projednání.
Zastupitelé byli se studií seznámeni na pracovním schůzce členů ZM Kuřimi dne 24.08.2020. Na
základě připomínek z těchto jednání byly ve studii učiněny změny. Nejdůležitějšími změnami jsou tyto:

snížení výšky/podlažnosti činžovních domů (plochy 05, 11, 12, 17) na výšku 13/17 (3+1
podlaží)

změna v etapizaci takto:

ET-03A: stavební využití ploch ozn. A115, A148 a A152 je možné až po vybudování
komunikačního napojení na ulici Tišnovskou na plochách ozn. A089 a A121;

ET-03B: stavební využití ploch ozn. A095, A097 a A098 je možné až po vybudování
komunikačního propojení ulic Zámecká a Luční na plochách ozn. A093 a A114, po vybudování
komunikačního napojení na ulici Luční na plochách ozn. A153 a A131,po vybudování okružní
křižovatky s ulicí Tišnovskou na ploše ozn. A092 a po vybudování obchvatu města Kuřimi (tunelem
pod Horou);

ET-03C: stavební využití plochy ozn. A150 je možné až po vybudování pozemní komunikace
na ploše ozn. A149;

ET-03D: stavební využití plochy ozn. A091 je možné až po vybudování přilehlé pozemní
komunikace na plochách ozn. A093 a A114.
Znamená to, že naprostou většinu řešeného území bude možno zastavět až po celkovém dořešení
dopravní situace v Kuřimi, vybudování D43 a obchvatu města v jižní poloze tunelem Kuřimskou Horou.
Příloha, tj návrh "Územní studie US-04 Kuřim - U Statku" není součásti tohoto materiálu, bude
rozeslána přes úschovnu.
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Diskuse:
J. Herman – z minula byl v území pod novým hřbitovem vyčleněn prostor pro vybudování smuteční
síně? Zůstalo to tam?
D. Sukalovský – ano, nyní začínáme připravovat rozšíření nového hřbitova včetně rozšíření
kolumbária.
Arch. Kynčl – celá část za cestou je převzata do studie arch. Petra Němce.
J. Vlček – před rokem jsme dostali studii k nahlédnutí, nyní se změnily majetkové poměry. Původní
studie určovala, že se hlavní příjezdová cesta vybuduje již v 1. etapě a nebyla podmíněna stavbou
kruhového objezdu, ale nyní vede mezi hřbitovy. Ptá se, zda by se nedala příjezdová komunikace
vybudovat i nyní, aniž by se omezila průmyslová výroba?
Arch. Kynčl – bohužel to nejde. Jsou to pozemky Magistrátu města Brna a jsou v tuto chvíli
nedostupné.
J. Vlček – jak se bude vyvíjet silnice mezi hřbitovy?
Arch. Kynčl – nejlepší varianta by byla, kdyby se jednalo o obousměrnou komunikaci v režimu zóny
třicet bez chodníku. Nemáme k dispozici přesné geometrické zaměření, ten konkrétní detail bude
v řešení až v rámci případného územního řízení. Jsou limity, se kterými musíme pracovat.
Komunikace musí mít min. šířku 5,5 m a chodník 2 metry, celkem tedy potřebujeme 7,5 m. Což asi
nesplníme ve všech částech. Druhou variantou je jednopruhová komunikace s výhybnami
a chodníkem.
J. Vlček – s projektem nemá problém, jen ta příjezdová komunikace ho uvádí v pochybnost.
P. Vodka – studie vychází ze změny územního plánu č. 4. V jaké je fázi?
Arch. Kynčl – jsme v dohadovacím řízení s dotčenými orgány. Po prázdninách snad toto řízení skončí
a poté proběhne veřejné projednávání.
P. Vodka – po skončení dohadovacího řízení by stavba započala?
Arch. Kynčl – investoři by rádi začali po schválení ZM a územní řízení bude trvat min. 2 roky a poté
ještě stavební povolení a prováděcí dokumentace. Myslí si, že stavba nezačne dříve, než za 4 roky.
P. Vodka – komise stavební projednávala zachovat a v ploše 075 občanskou vybavenost. Jak je toto
vypořádáno?
D. Sukalovský – komise schválila jediné usnesení týkající se plochy pro veřejně prospěšné stavby.
Místo bylo plánováno pro sídlo záchranné služby, hasičů popřípadě PČR. Po různých jednáních došlo
k dohodě, že preferují umístění v severovýchodní části města.
Arch. Kynčl – primárně to bylo určeno pro hasičský sbor a později se uvažovalo o přičlenění
kompletního záchranného systému, ale oni sami projevili zájem, aby sídlili v jiné části města, proto tu
podmínku nebylo nutné dodržet.
D. Sukalovský – dojezd po úpravě komunikace I/43 a po stavbě mimoúrovňových křižovatek bude
velmi rychlý, proto umístění složek IZS v této části města bude daleko lepší.
P. Vodka – stávající komunikace, která bude využita v rámci výstavby 1. etapy a bude bez chodníku –
stávající obyvatelé ji využívají k návštěvě hřbitova, ta bezpečnost tam není dobrá. Je to intenzivně
využívané i ze spodní části. Studie neřeší příchod z ul. Husovy, mostek je intenzivně využíván a měl
by být řešen.
Arch. Kynčl – je potřeba na to nahlížet z různých časových horizontů. Podmínky jsou nyní příznivé
pouze pro stavbu 1. etapy. Ale zároveň se chystá i průraz vlečky v prodloužení ul. Sv. Čecha, takže
toto propojení bude pro obyvatele města zajímavé.
P. Vodka – myslel stávající přechod z ul. Husova.
Arch. Kynčl – stávající přechody zůstanou.
D. Sukalovský – městu chybí generel dopravy, ale připravujeme jeho zadání a předmětem posouzení
bude propojení ulice Husova a ulice Luční lávkou pro pěší a cyklisty. Uvidíme, jak doporučí generel
toto území propojit.
I. Peřina – pozemky se pro výstavbu hodí, ale cesta mezi hřbitovy bude sloužit k obsluze stavby
1. etapy, což je při stávajícím využívání jako je např. cesta na hřbitov, procházky a jízdy na kolech,
nešťastné. Komunikace by měla být zachována tak, aby byla bezpečná. Je to závažná námitka
k řešení studie.
Arch. Kynčl – bude se to řešit detailně v územním řízení. Pokud se tam nevejde dvoupruhová
komunikace s chodníkem, tak tam bude jednopruhová komunikace s chodníkem a výhybnami.
P. Ondrášek – od Kníniček se plánuje cyklostezka, která vede ke hřbitovu a kolem Srpku, proto je toto
území důležité zachovat i pro cyklisty. Bylo by dobré mít tady kolem hřbitova aspoň sdílený cyklopruh.
Je potřeba zdůraznit, že nenavrhujeme žádný nový zábor půdy, protože dle stávajícího územního
plánu je to zastavěná plocha a studie pomáhá uspořádat území tak, abychom jej mohli zastavět
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etapizovaně, aby to dávalo smysl i z hlediska dopravního napojení. Plochy zeleně, které se tam
přidaly, jsou důležité. Do studie se přidaly rodinné domy vůči bytovým domů a snížila se podlažnost.
Řešení komunikace mezi hřbitovy bude klíčové a jistě bude i záměr investora zachovat klidný provoz.
Přijaté usnesení: Z/2021/053 - ZM bere na vědomí předložený návrh územní studie "ÚS 04 Kuřim
- U Statku" dle přílohy.
Hlasováno
Pro: 14
Zdržel se: 1
Nepřítomni: 2.

15. Příspěvek MŠ Kuřim - revitalizace zahrady MŠ Komenského
(Předkladatel: Ing. Petr Ondrášek, zpracovatel: Ing. Renata Havlová)
V minulém roce byla na MŠ Komenského realizována akce s názvem „Venkovní úpravy MŠ
Komenského“. Předmětem díla byla revitalizace předprostoru spočívající ve výměně oplocení
a vytvoření části nového oplocení, sanaci stávající zídky a venkovního schodiště, vytvoření krytého
prostoru před oběma vchody do MŠ a revitalizace západní části zahrady, která spočívala v odstranění
nevhodných herních prvků, doplnění novými herními prvky a mobiliářem, vytvoření dětského
fotbalového hřiště s tribunou, navazující atletické tartanové dráhy s pískovým doskočištěm a zpevněné
plochy pro vjezd vozu na vývoz tukových lapolů. Dále také byly nově uspořádány pochozí plochy
a zeleně. Vše bylo realizováno společností PSVS-STRUKTURE, s. r. o., Lidická 700/19, 602 00 Brno,
IČO 07794967, která zvítězila ve výběrovém řízení. Celková hodnota revitalizace činila 4.095.047 Kč
bez DPH (tj. 4.955.007 Kč vč. DPH). Akce byla hrazena z investičního fondu MŠ.
Zbytek zahrady je zastaralý, nefunkční, s nevyhovujícími herními prvky a neodpovídá dnešním
požadavkům na environmentální vzdělávání předškolních dětí. Proto by MŠ chtěla pokračovat
v revitalizaci.
V roce 2020 MŠ podala žádost o dotaci na Státní fond životního prostředí (SFŽP) výzva č. NPŽP
7/2019-6.1.C a)
základ pro stanovení podpory 588.235,00 Kč
podpora formou dotace 85%
499.999,75 Kč
Dotace byla přiznána na výsadbu vhodných stromů a nárůst časové dotace ve využívání zahrady.
Lhůta pro dokončení realizace projektu je do 31.12.2022.
Cílem dokončení revitalizace zahrady je vytvořit všestranné místo, které bude sloužit pro sblížení dětí
s přírodou, pro setkávání se s rodiči při aktivitách v rámci výuky (např. vytváření vlastních hmyzích
hotelů) nebo při různých tradicích a akcích jako je např. pálení čarodějnic (amfiteátr s ohništěm). Není
zde zapomenuto ani na rozvíjení pohybových a sportovních dovedností dětí a navazuje tak na
realizovanou západní část zahrady, která je těmto aktivitám určeně primárně. Budou zde instalovány
vyvýšené záhony, interaktivní prvky a další v projektu obsažené subjekty, které dětem přiblíží
pěstování rostlin, život drobných živočichů a environmentálně šetrné hospodaření.
Předpokládaná hodnota zakázky je podle aktualizovaného rozpočtu celkem 6.283.624 Kč vč. DPH.
Stávající stav investičního fondu MŠ ke 30.06.2021 je 2.085.000 Kč. Investiční akce byla schválena
rozhodnutím ZM ze dne 26.01.2021 v rozpočtovém opatření č. 1, kdy byla vyčleněna částka 200.000
Kč s předpokladem upřesnění a dalšího navýšení po dopracování projektu. Pro realizaci dle
aktuálních cen stavebních prací je rozpočet třeba navýšit o částku 3.900.000 Kč (vizte bod
Rozpočtová opatření).
Diskuse:
I. Peřina – finanční limit je vysoký, ale vzhledem ke stávajícímu stavu a k velké využitelnosti hřiště se
přiklání ke schválení.
L. Novotná - ředitelka MŠ - zahrada byla vybudována v roce 1962 a opravdu tam jsou pouze prvky
z tohoto roku, ale myslí si, že současná zahrada by měla vypadat jinak. Cílem je vytvořit místo, které
bude podporovat zdravý životní styl, bude děti seznamovat s přírodou a naučí je ji chránit. Chtějí tam
trávit čas a plně zahradu využít. Investice se vyplatí a je na dlouhou dobu.
P. Ondrášek – byl by rád, kdyby se vše schválilo jako celek. Je to opravdu celoročně využívaná
školka. A je využívána i dětmi z ostatních školek.
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P. Macek – jakákoliv případná etapizace této akce by vedla k tomu, že se akce prodraží.
Přijaté usnesení: Z/2021/054 - ZM schvaluje realizaci investiční akce „Příspěvek MŠ Kuřim revitalizace zahrady MŠ Komenského" v celkové hodnotě 4.100.000 Kč
Hlasováno
Pro: 15
Nepřítomni: 2.

5. Koupě pozemku pro cyklostezku Medlánky-Česká-Kuřim
(Předkladatel: Mgr. Ing. Drago Sukalovský, zpracovatel: Ing. Vladimíra Fidrmucová)
Pan [osobní údaj odstraněn], bytem [osobní údaj odstraněn], Kuřim je vlastníkem pozemků
2
2
parc. č. 2635/10 o výměře 114 m - vodní plocha, parc. č. 2636/8 o výměře 70 m - ostatní plocha,
2
ostatní komunikace a parc. č. 4591 o výměře 16 m - orná půda, vše v k. ú. Kuřim (dále jen
„Pozemky“). Jedná se o Pozemky v lokalitě „Díly za sv. Janem“ – vizte př. A, B. Celková výměr
2
pozemků je 200 m .
Pozemky [osobní údaj odstraněn] leží na trase plánované cyklostezky Medlánky – Česká – Kuřim
a navíc jsou obklopeny pozemky ve vlastnictví města (v příloze A jsou městské pozemky zvýrazněny
červeně).
Město Kuřim požádalo [osobní údaj odstraněn] o prodej Pozemků za účelem stavby cyklostezky. Pan
[osobní údaj odstraněn] souhlasil s podmínkou, že město koupí všechny tři pozemky. OMP nabídl
2
kupní cenu ve výši 350 Kč/m . Za tuto cenu město vykupuje pozemky pod místními komunikacemi,
pod cyklostezkami a stejnou cenu nabídlo v souladu se ZP č. 2998-69/2018 za pozemek 2635/10 –
vodní tok v k. ú. Kuřim v lokalitě u prodejny Lidl. OMP konzultoval cenu Pozemků se znalcem
Ing. Zámečníkem, který tuto cenu odsouhlasil (pozemky zvláštního určení). Pan [osobní údaj
odstraněn] nabídku přijal. Celková kupní cena za pozemky činí částku ve výši 70.000 Kč.
Návrh kupní smlouvy předkládá OMP v příloze C.
Přílohy:

A - situace
B - situace
C - návrh kupní smlouvy

Přijaté usnesení: Z/2021/055 - ZM schvaluje úplatné nabytí pozemků parc. č. 2635/10 o výměře
2
2
2
114 m , parc. č. 2636/8 o výměře 70 m a parc. č. 4591 o výměře 16 m vše
2
v k. ú. Kuřim, za kupní cenu ve výši 350 Kč/m , od [osobní údaj odstraněn], bytem
[osobní údaj odstraněn] Kuřim. Náklady spojené s převodem pozemků uhradí
město Kuřim.
Hlasováno
Pro: 15
Nepřítomni: 2.

6. Jihomoravský kraj – darovací smlouva na pozemky pod
cyklostezkou
(Předkladatel: Mgr. Ing. Drago Sukalovský, zpracovatel: Ing. Vladimíra Fidrmucová)
Jihomoravský kraj, se sídlem Žerotínovo nám. 449/3, Veveří, Brno, IČO 70888337 (dále jen „JMK“) je
vlastníkem pozemku parc. č. 1843/1 v k. ú. a obci Kuřim, (dále jen „Pozemek“) – vizte př. A, který je
svěřený k hospodaření Správě a údržbě silnic Jihomoravského kraje, příspěvkové organizaci, se
sídlem Žerotínovo náměstí 449/3, Veveří, Brno, IČO 70932581.
Město Kuřim vybudovalo v souladu se Smlouvou o právu provést stavbu na části Pozemku
„Cyklostezku Kuřim – Lipůvka.“ V této Smlouvě se město Kuřim zavázalo po dokončení stavby

6

cyklostezky vyhotovit geometrický plán, kterým bude vymezena stavba cyklostezky a Jihomoravský
kraj se zavázal pozemky pod cyklostezkou bezúplatně převést na město.
Na základě výše uvedeného byl vyhotovený GP č. 3711-2608/2019, který z pozemku parc. č. 1843/1
oddělil pozemky pod cyklostezkou jako:
2
parc. č. 1843/47 o výměře 151 m ;
2
parc. č. 1843/49 o výměře 147 m ;
2
parc. č. 1843/54 o výměře 43 m ;
2
parc. č. 1843/55 o výměře 6 m ;
2
parc. č. 1843/56 o výměře 1 m ;
2
parc. č. 1843/57 o výměře 137 m ;
2
parc. č. 1843/59 o výměře 748 m ;
2
parc. č. 1843/63 o výměře 66 m vše v k. ú. Kuřim – vizte př. B.
Odbor majetkoprávní (dále jen OMP) a odbor investiční (dále jen OI) v příloze C předkládají
zastupitelstvu města darovací smlouvu na bezúplatný převod pozemků parc. č. 1843/47, parc.
č. 1843/49, parc. č. 1843/54, parc. č. 1843/55, parc. č. 1843/56, parc. č. 1843/57, parc. č. 1843/59
a parc. č. 1843/63 vše v k. ú. Kuřim z majetku JMK do majetku města.
Pro správnost a pořádek OMP uvádí, že se k pozemku parc. č. 1843/1 v k. ú. Kuřim vážou věcná
břemena, uvedená na listu vlastnictví č. 3077 – vizte příloha D. Budou-li Pozemky, které jsou
předmětem darovací smlouvy věcnými břemeny dotčeny, vstoupí město Kuřim do všech práv
a povinností povinného z těchto věcných břemen.
Přílohy:

A - situace
B - geometrický plán
C - návrh smlouvy
D - částečný výpis z listu vlastnictví

Přijaté usnesení: Z/2021/056 - ZM schvaluje bezúplatný převod částí pozemku parc. č. 1843/1 dle
2
GP č. 3711-2608/2019 nově označených jako parc. č. 1843/47 o výměře 151 m ,
2
2
parc. č. 1843/49 o výměře 147 m , parc. č. 1843/54 o výměře 43 m ,
2
2
parc. č. 1843/55 o výměře 6 m , parc. č. 1843/56 o výměře 1 m , parc. č. 1843/57
2
2
o výměře 137 m , parc. č. 1843/59 o výměře 748 m a parc. č. 1843/63 o výměře
2
66 m vše v k. ú. Kuřim z vlastnictví Jihomoravského kraje, se sídlem Žerotínovo
nám. 449/3, Veveří, Brno, IČO 70888337 s právem hospodaření pro Správu
a údržbu silnic Jihomoravského kraje, příspěvková organizace, se sídlem
Žerotínovo náměstí 449/3, Veveří, Brno, IČO 70932581 do majetku města Kuřimi.
Město Kuřim jako obdarovaný uhradí veškeré náklady spojené s převodem
pozemků.
Hlasováno
Pro: 15
Nepřítomni: 2.

7. Dopravní terminál Kuřim - stavební práce, rozpočtové krytí
(Předkladatel: Mgr. Ing. Drago Sukalovský, zpracovatel: Ing. Moris Réman)
Usnesením Zastupitelstva města Kuřim č. 1011/2018 ze dne 23.01.2018 byla schválena realizace
investiční akce „Dopravní terminál Kuřim“. Zároveň bylo usnesením č. 1012/2018 schváleno podání
žádosti o dotaci do programu IROP, Metropolitní oblasti ITI Brno.
Náklady investiční akce byly v době přípravy projektového dokumentace v r. 2018 předpokládány na
částce 60 mil. Kč s tím, že dotace přislíbena finanční podpora výše dotace by byla na úrovni 90%
uznatelných nákladů. Celkovou výši dotace by bylo možné odhadnout na úrovni 70% z celkových
výdajů tj. 42 mil. Kč.
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V rámci přípravy a projednávání projektové dokumentace došlo k navýšení nákladů na pořízení stavby
Dopravního terminálu z těchto důvodů:
1.
Vybudování dvou nezávislých kanalizačních systémů pro odvod srážkových a splaškových
vod z důvodu technicky nepřekonatelné bariéry podzemního kabelovodu budovaného v době přípravy
projektu v rámci akce Zvýšení traťové rychlosti na trati Kuřim - Tišnov investorem Správa železniční
dopravní cesty (nově Správa železnic, dále jen „SŽ“).
2.
Nutnost vybudování samostatných objemných retenčních nádrží na srážkovou vodu z důvodu
nevyhovujících hydrogeologických poměrů v lokalitě tj. velmi nízké propustnosti podloží a schopnosti
vsakovat vodu.
3.
Budování přeložek vodovodu a kanalizace v majetku SŽ před výpravní nádražní budovou
z důvodu kolize se stavbou zastřešení dopravního terminálu.
4.
Výstavba zastřešení dopravního terminálu v rozsahu prostoru před nádražní budovou,
ostrovních nástupišť a propojovacího krčku přes ul. Farského s cílem zajištění většího komfortu
cestujících v nepřízni počasí.
5.
Na základě výsledku inženýrsko-geologického průzkumu a výsledků statického posouzení
bylo třeba zvolit hlubinný způsob založení konstrukce zastřešení na mikropilotách.
6.
Bylo třeba navýšit počty parkovacích stání typu K+R tak, aby byly splněny hodnotící kritéria
pro získání dotace.
7.
V souvislosti s požadavkem dotačního titulu na podporu multimodality (tj. možnosti přestupu
mezi jednotlivými druhy osobní přepravy) bylo vybudováno zázemí pro cyklisty včetně parkovacích
cykloboxů v rozsahu hodnotícího kritéria dotačního titulu.
Jak je patrno z výše uvedeného, původní zadání akce z r. 2018 naznalo v průběhu zpracování
projektové dokumentace některé zásadní změny z důvodu:
⦁
plnění požadavků plynoucích z hodnotících kritérií dotačního titulu (počty a druh parkovacích
stání, kapacita terminálu z pohledu dopravního uzlu Jihomoravského kraje, apod.)
⦁
dodržení požadavků plynoucích ze stanovisek dotčených orgánů a vyjádření vlastníků
dopravní a technické infrastruktury (ochrana sítí, nakládání se srážkovou vodou, apod.)
⦁
nutnosti technicky vyřešit podmínky dané lokalitou stavby (nepříznivé výsledky geologického
a hydrologického průzkumu, kolizní poloha inženýrských sítí, apod.)
Zadávací řízení v souladu se Zákonem o zadávání veřejných zakázek pod názvem Dopravní terminál
Kuřim II. bylo zahájeno v 05/2021 s termínem odevzdání nabídek 06/2021.
Při dodržení zákonných lhůt a podmínek poskytovatele dotace, předpokládáme zahájení provádění
stavebních prací od 08/2021. Předpokládané dokončení stavebních prací je 13 měsíců od jejich
zahájení, s možností přerušení z důvodu nepříznivých klimatických podmínek. Časová způsobilost
výdajů dotačního titulu končí 30.06.2023.
OI navrhuje zastupitelům města Kuřimi schválit realizaci investiční akce „Dopravní terminál Kuřim“
v rozsah projektové dokumentace a za předpokladu finančních nákladů a výnosů uvedených níže
v tabulce.
A)
Předpokládané výdaje na stavební práce (Kč bez DPH)
Předpokládaná cena zakázky na stavební práce
95.970.364 Kč
Vysoutěžená cena stavebních prací

85.392.170 Kč

Dotace, způsobilé výdaje projektu (ZV)

68.806.606 Kč
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B)

Dotace, nezpůsobilé výdaje projektu (NV)
Výše dotace 90% ZV (Kč bez DPH)

16.585.564 Kč
61.925.946 Kč

Vlastní financování projektu (Kč bez DPH)

23.466.224 Kč

Výše DPH (je to nezpůsobilý výdaj dotace)
Předpokládaný odpočet DPH

17.932.356 Kč
- Kč

Vlastní financování stavebních prací celkem s DPH

41.398.580 Kč

Ostatní výdaje projektu (Kč s DPH)
Administrace veřejné zakázky
Autorský dozor projektanta
Výkon technického dozoru investora
Výkon koordinátora BOZP
Administrace dotace
Vlastní financování ostatních výdajů celkem s DPH

59.500 Kč
260.000 Kč
364.000 Kč
74.200 Kč
100.000 Kč
857.700 Kč

Rekapitulace nákladů a výnosů v částkách s DPH
Finanční objem celé akce (Kč s DPH)
Výše dotace
Vlastní financování

104.182.226 Kč
61.925.946 Kč
42.256.280 Kč

V případě, že bude rozhodnuto o komerční využití vybudovaného Dopravního terminálu, je možné
uvažovat s výnosy spojenými s inkasem pachtovného od budoucího provozovatele dopravního
terminálu a částečný odpočet z celkové částky DPH.
Akce je financována z ORG 1385 Dopravní terminál Kuřim.
Diskuse:
J. Herman – dotace ve výši 25 mil. Kč bude vyplacena kdy? V roce 2021 nebo až po ukončení akce?
D. Sukalovský – financování je průběžné, tzn. 25 mil. Kč bude vyplaceno v letošním roce.
Přijaté usnesení: Z/2021/057 - ZM schvaluje realizaci investiční akce „Dopravní terminál Kuřim“
v rozsahu projektové dokumentace pro stavební povolení v podrobnostech pro
provádění stavby zpracované projekční kanceláří Ing. Jiří Bajer s celkovým
objemem 104,2 mil Kč, s předpokládanou výší dotace 62,0 mil. Kč a vlastním
financováním ve výši 42,2 mil Kč. V roce 2021 je třeba vyčlenit z rozpočtu města
finanční krytí 45 mil. Kč s tím, že při inkasu dotace 25 mil. Kč budou náklady
města 20 mil. Kč.
Hlasováno
Pro: 15
Nepřítomni: 2.

8. Změna PRVK JMK, akce „Svinošice - splašková kanalizace“
(Předkladatel: Ing. Jan Vlček, MSc., zpracovatel: Ing. Pavla Kubová)
Na základě žádosti zpracovatele projektové dokumentace ve stupni DUR + DSP (dokumentace pro
územní rozhodnutí a stavební povolení), společnosti VH atelier, spol. s r. o., se sídlem Lidická 960/81,
602 00 Brno, IČO 49437267 ze dne 26.05.2021 předkládáme Zastupitelstvu města Kuřimi ke
schválení změnu Plánu rozvoje vodovodů a kanalizací Jihomoravského kraje (dále jen „PRVK JMK“)
s názvem akce „Svinošice - splašková kanalizace“.
V obci Svinošice v současné době není vybudována kanalizace pro odvádění splaškových odpadních
vod. Stávající dešťová kanalizace slouží pro odvádění dešťových vod společně s předčištěnými
odpadními vodami ze septiků a domovních ČOV. Odpadní vody jsou odváděny do vodoteče jižně pod
obcí. Dle stávajícího PRVKÚK má být v obci Svinošice vybudována oddílná splašková kanalizace
zakončená samostatnou ČOV Svinošice situovanou jižně od obce. Nově je uvažováno s vybudováním
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splaškové stokové sítě v obci Svinošice a odváděním splaškových odpadních vod do stávající čerpací
stanice nacházející se na východním konci obce Lipůvka. Odtud budou odpadní vody čerpány do
povodí stokové sítě v Lipůvce a vedeny dále směrem na Kuřim. Čištění odpadních vod bude probíhat
na ČOV Brno – Modřice. Investorem stavby je společnost „Svazek vodovodů a kanalizací“ měst
a obcí.
Poslední aktualizace PRVK JMK byla schválena Zastupitelstvem JMK dne 27.02.2020. Schválení
změny městem je potřeba doložit jako jeden z podkladů k projednání změny PRVK JMK v orgánech
kraje. Změna bude zpracována podle Metodického pokynu Ministerstva zemědělství (dále jen „MZE“),
které je k dispozici na stránkách MZE.
Dle zápisu z jednání ze dne 09.02.2021, kterého se zúčastnili i zástupci města Kuřimi a to starosta
D. Sukalovský a za provozovatele vodovodů a kanalizací vedoucí vodohospodářského rozvoje BVK,
a. s., p. Bojanovský, vyplývá, že z hlediska města Kuřimi v této chvíli není evidován v napojení obce
Svinošice problém.
Společnost VH atelier, spol. s r. o., dále zpracovává akci s názvem: „ODKANALIZOVÁNÍ OBCÍ
LIPŮVKA, SVINOŠICE, LAŽANY, MILONICE, ZÁVIST, ÚJEZD U ČERNÉ HORY“. Tato projektová
dokumentace je řešena ve stupni DUR (dokumentace pro územní rozhodnutí). Součástí akce je
i návrh čistírny odpadních vod v obci Lipůvka. Zhotovitel odhaduje, že případná realizace by se mohla
uskutečnit nejdříve v horizontu 5 a více let, zatímco realizace splaškové kanalizace ve Svinošicích je
naplánována na příští rok z důvodu dotačních titulů.
Přílohy:

A - situace

Diskuse:
J. Herman – kapacita kanalizace je natolik velká, abychom mohli připojit další dvě obce? Bude to
kapacitně stačit? Má o tom pochybnosti.
J. Vlček – tento stav, který se posuzuje, je stavem současným. Každá nová výstavba si s řešením
odkanalizování musí poradit ve stavebním řízení. Obec Lipůvka je už napojena, nyní jde pouze
o připojení obce Svinošice. K přetížení by nemělo dojít. Spíše jde o to, že spínání přečerpávání bude
častější. Vše bylo projednáno s BVaK a dle jejich vyjádření to pro město Kuřim nebude mimořádné.
D. Sukalovský – konečný stav odkanalizování obcí Lipůvka, Svinošice, Lažany, Milonice, Závist,
Újezd u černé hory by měl být řešen vlastní čističkou, tzn. potom se tyto obce od naší kanalizace
odpojí úplně. Dodává, že ve městě byla cca měsíc uzavřena ul. Brněnská a to z důvodu opravy
kalovodu a nedošlo k žádnému problému. Je to proto, že kalovod má dvě větve.
P. Ondrášek – sídliště Záhoří je také napojeno na jinou větev.
Přijaté usnesení: Z/2021/058 - ZM schvaluje změnu Plánu rozvoje vodovodů a kanalizací
Jihomoravského kraje s názvem akce „Svinošice - splašková kanalizace“,
spočívající ve vybudování splaškové stokové sítě v obci Svinošice, odvádění
splaškových odpadních vod z obce Svinošice do stávající čerpací stanice
v obci Lipůvka, čerpání odpadní vody do povodí stokové sítě v obci Lipůvka
a odvedení splaškových odpadních vod směrem na město Kuřim.
Hlasováno
Pro: 15
Nepřítomni: 2.

9. Závěrečný účet hospodaření 2020
(Předkladatel: Mgr. Ing. Drago Sukalovský, zpracovatel: Ing. Aleš Varmužka)
Zastupitelstvu je předkládán k projednání Závěrečný účet hospodaření za rok 2020, který bude
projednán ve Finančním výboru ZM Kuřimi dne 23.06.2021.
Hospodaření bylo ověřeno auditorem (samostatný materiál) a v zákonném termínu byl závěrečný účet
vyvěšen na úřední desce.
Doporučuje se přijmout usnesení o schválení závěrečného účtu s výrokem bez výhrad.
Přílohy:

A - informace 2021 ZÚ 2020
B - příloha č. 1 - čerpání P a V dle paragrafu
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C - příloha č. 2 - čerpání výdajů dle ORG provoz
D - příloha č. 3 - čerpání výdajů dle ORG akce
E - příloha č. 4 - přijaté dotace
F - příloha č. 5 - dotace kultura
G - příloha č. 6 - dotace sport
H - příloha č. 7 - dotace trenéři
CH - příloha č. 8 - dotace sportoviště
I - příloha č. 9 - dotace individual
Diskuse:
A. Varmužka – tento materiál projednal finančním výbor a doporučuje ho schválit.
Přijaté usnesení: Z/2021/059 - ZM souhlasí s celoročním hospodařením města Kuřimi v roce 2020,
a to s výrokem bez výhrad.
Hlasováno
Pro: 15
Nepřítomni: 2.

10. Účetní závěrka 2020
(Předkladatel: Mgr. Ing. Drago Sukalovský, zpracovatel: Ing. Aleš Varmužka)
Zastupitelstvu je ke schválení předkládána účetní závěrka za rok 2020.
Podklady pro schvalování účetní závěrky se rozumí zejména
a) schvalovaná účetní závěrka,
b) zpráva auditora o ověření účetní závěrky, případně další informace a zprávy vypracované
auditorem, zpráva o výsledku finanční kontroly, případně další informace o závažných zjištěních při
výkonu veřejnosprávní kontroly a zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření, jsou-li tyto dokumenty
v souladu s jinými právními předpisy vypracovány,
c) zprávy útvaru interního auditu o zjištěních z provedených auditů, v rámci nichž byly zjištěny
skutečnosti, které mohou mít vliv na úplnost a průkaznost účetnictví, a roční zpráva interního auditu,
a to v případě, že je útvar interního auditu u účetní jednotky zřízen v souladu s jiným právním
předpisem,
d) inventarizační zpráva a případně další účetní záznamy vztahující se k významným skutečnostem
podle § 4 a,
e) účetní záznamy a doplňující informace vyžádané schvalujícím orgánem.
Jelikož jsou předkládané materiály rozsáhlé, jsou zasílány pouze v el. podobě.
Přílohy:

A - výkaz FIN 2020
B - výkaz CF a změnách kapitálu 2020
C - výkaz příloha 2020
D - výkaz rozvaha 2020
E - výkaz zisku a ztráty 2020
F - zpráva
G - zpráva o výsledcích finančních kontrol za rok 2020
H - inventarizační zpráva 2020

Přijaté usnesení: Z/2021/060 - ZM schvaluje účetní závěrku města Kuřimi k datu 31.12.2020, dle
příloh.
Hlasováno
Pro: 15
Nepřítomni: 2.
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11. Přezkum hospodaření 2020
(Předkladatel: Mgr. Ing. Drago Sukalovský, zpracovatel: Ing. Aleš Varmužka)
V souvislosti se závěrečným účtem a účetní závěrkou za rok 2020 je ZM předkládána i „Zpráva
o výsledku přezkoumání hospodaření“. Přezkoumání hospodaření provedla auditorská společnost
GTS Ekonom, s. r. o., prostřednictvím auditorky Ing. Leony Pelánkové. Obsah zprávy je popsán
v materiálu Závěrečný účet hospodaření 2020.
Přílohy:

A - zpráva

Přijaté usnesení: Z/2021/061 - ZM bere na vědomí „Zprávu o výsledku přezkoumání hospodaření“
města Kuřimi za rok 2020.
Hlasováno
Pro: 15
Nepřítomni: 2.

12. Aktualizace příloh č. 1 a č. 2 ke zřizovacím listinám školských
příspěvkových organizací
(Předkladatel: Ing. Petr Ondrášek, zpracovatel: Mgr. Hana Němcová)
Dne 06.10.2009 schválilo Zastupitelstvo města Kuřimi nové zřizovací listiny (dále jen „ZL“) všech tří
školských příspěvkových organizací (dále jen „PO“). Od tohoto roku se každoročně aktualizují
majetkové přílohy č. 1 a č. 2, dle účetní hodnoty nemovitého a movitého majetku předaného PO
k hospodaření. Hodnota majetku se každý rok na základě inventur mění z důvodu nákupu nového
vybavení, vyřazování nepotřebného majetku nebo stavebních úprav budov a předávání majetku
zřizovatelem po dokončení investiční akce. Z toho důvodu je třeba každoročně schválit aktuální účetní
hodnotu nemovitého i movitého majetku PO, aby byla účetní hodnota majetku v souladu se
skutečností.
Účetní hodnota movitého i nemovitého majetku uvedená v přílohách č. 1 a č. 2 na účtech 021
(stavby), 031 (pozemky), 013 (software), 018 (drobný dlouhodobý nehmotný majetek), 022
(samostatné movité věci a soubory hmotných movitých věcí), 028 (drobný dlouhodobý hmotný
majetek), 032 (kulturní předměty) a na podrozvahovém účtu 902 (jiný drobný dlouhodobý hmotný
majetek) vychází z účetního stavu majetku příspěvkové organizace k 31.05.2021 (vizte přílohy A, B).
Nově uvedená účetní hodnota majetku je ovlivněna množstvím vyřazeného a nově pořízeného
majetku i hodnotou majetku převedeného zřizovatelem příspěvkové organizaci k hospodaření
v průběhu roku.
Na základě schválení těchto změn by měla příspěvková organizace požádat radu města o změnu
odpisového plánu na rok 2021 a případně i zastupitelstvo města o navýšení provozního rozpočtu
o nové odpisy.
Položkové soupisy veškerého movitého i nemovitého majetku (inventární seznamy, včetně přírůstků
a odpisů) jsou uloženy v příspěvkové organizaci (dle Článku 5 odst. 3 zřizovací listiny).
Přílohy:

A1 - MŠ převod majetku od 01.07.2021
A2 - ZŠJ převod majetku od 01.07.2021
B1 - MŠ přílohy č. 1 a č. 2, majetek od 01.07.2021
B2 - ZŠJ přílohy č. 1 a č. 2, majetek od 01.07.2021
A3 - ZŠT převod majetku od 01.07.2021
B3 - ZŠT přílohy č. 1 a č. 2, majetek od 01.07.2021

Diskuse:
D. Sukalovský – bude hlasováno o všech usneseních současně.
Přijaté usnesení: Z/2021/062 - ZM schvaluje změnu příloh č. 1 a č. 2 ke Zřizovací listině Mateřské
školy Kuřim, Zborovská 887, okres Brno-venkov, příspěvkové organizace, se
sídlem Zborovská 887/5, 664 34 Kuřim, IČO 70988293, a to od 01.07.2021.
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Přijaté usnesení: Z/2021/063 - ZM schvaluje změnu příloh č. 1 a č. 2 ke Zřizovací listině Základní
školy, Kuřim, Jungmannova 813, okres Brno-venkov, příspěvkové organizace, se
sídlem Jungmannova 813/5, 664 34 Kuřim, IČO 70988285, a to od 01.07.2021.
Přijaté usnesení: Z/2021/064 - ZM schvaluje změnu příloh č. 1 a č. 2 ke Zřizovací listině Základní
školy Kuřim, Tyršova 1255, okres Brno-venkov, příspěvkové organizace, se
sídlem Tyršova 1255/56, 664 34 Kuřim, IČO 49457888, a to od 01.07.2021.
Hlasováno o všech usneseních současně
Pro: 15
Nepřítomni: 2.

14. Dotace NPŽP - výsadba stromů
(Předkladatel: Ing. Petr Ondrášek, zpracovatel: Jaroslava Hédlová)
Zařazení nové investiční akce "Výsadba stromů - dotace NPŽP", vyčlenění 300.000 Kč.
V rámci Národního programu Životní prostředí (NPŽP) bude prostřednictvím Státního fondu životního
prostředí ČR vypsaná výzva pro předkládání žádostí o poskytnutí podpory na výsadbu stromů.
Maximální míra podpory je stanovena na 100 % ze způsobilých výdajů, maximální výše podpory činí
250.000 Kč, dotace je proplácena ex post. Udržitelnost dotace je 10 let.
Město Kuřim by mělo zájem nakoupit zhruba 40 listnatých nebo ovocných stromů v předpokládané
hodnotě 4.000 Kč za kus, ke každému stromku je plánováno pořízení závlahy v hodnotě 1.000 Kč na
stromek.
K podání žádosti o dotaci je nutné vypracování odborného posudku, který bude obsahovat osazovací
plán s konkrétními druhy dřevin, situaci aktuálního a cílového stavu řešení včetně vyznačení hranic
a čísel dotčených parcel. K vypracování odborného posudku byla vybrána společnost Alumbrado.
Cena odborného posudku včetně podání žádosti o dotaci a řízení dotace je 56.870 Kč vč. DPH.
Přijaté usnesení: Z/2021/065 - ZM schvaluje investiční akci "Výsadba stromů - dotace NPŽP"
v celkové výši 300.000 Kč.
Hlasováno
Pro: 15
Nepřítomni: 2.

16. Stav investiční výstavby města Kuřimi
(Předkladatel: Mgr. Ing. Drago Sukalovský, zpracovatel: Stanislav Bartoš, Michaela Juránková
Hrbková)
Odbor investiční předkládá Zastupitelstvu města Kuřim informace o stavu rozpracovanosti investiční
výstavby na rok 2021 k datu 21.06.2021.
Přílohy:

A - investice ke dni 21.06.2021

Diskuse:
J. Herman – do drobných investic by mohla být začleněna výstava retardéru v ul. Podhoří x ul.
Brněnská V jakém je to stavu?
S. Bartoš – tuto akci jsme přičlenili k akci ul. Brněnská (řešení parkovišť a retardéru). Souvisí to spolu.
J. Herman – provoz v ranních hodinách je zde opravdu tristní. Nebezpečí úrazu pro školáky je veliké.
V minulosti se řešil problém zastávek u Prefy v návaznosti s řešením parkoviště společnosti Walter.
Nyní zde máme investiční akci zastávky u Prefy. Společnost Walter přislíbila, že autobusovou
zastávku vybudují. Jak to tedy je?
D. Sukalovský - společnost Walter, když budovala parkoviště, se zavázala, že podpoří stavbu
autobusových zastávek a darovala městu částku 600 nebo 800 tisíc Kč, neví přesně. O dalších
příspěvcích budeme jednat s ostatními společnostmi, které se v blízkosti nachází. Příprava stavby se
zkomplikovala přípravou a stavbou mimoúrovňové křižovatky u Prefy, protože dochází ke změně

13

trasování ul. Blanenské, změně trasování pohybu chodců, budou jiné chodníky, změní se křižovatka,
kde je odbočení k Prefě a věznici, zastávky budou vybudovány někde v místech mostu, který kříží
Kuřimku a odbočku ke společnosti Tyco. K těmto zastávkám budou vybudovány chodníky. Vzhledem
k tomu, jak bude budována mimoúrovňová křižovatka, bude nutno řešit provizorní trasy, bude nutno
postavit provizorní most přes Kuřimku a dojde k tomu, že místo, na kterém má být nová zastávka ze
směru od Kuřimi, bude použito pro dočasnou komunikaci, a proto bude možné stavbu zastávky
započít až po ukončení stavby mimoúrovňové křižovatky. Zastávka v opačném směru by mohla být
vybudována dříve.
I. Poledňák – máme vyčísleno, kolik bylo na investiční akce vyčleněno a kolik je k datu vyčerpáno?
Máme přehled?
S. Bartoš – vyčísleno nemáme, ale podle zkušeností z minulých let to bude mezi 30-40 %.
Přijaté usnesení: Z/2021/066 - ZM bere na vědomí zprávu o stavu investiční výstavby na rok 2021
k datu 21.06.2021.
Hlasováno
Pro: 15
Nepřítomni: 2.

17. Zápis z finančního výboru ze dne 23.06.2021
(Předkladatel: Petr Krejčí, zpracovatel: Ing. Aleš Varmužka)
V příloze se nachází zápis z finančního výboru, který se konal dne 23.06.2021.
Přílohy:

A - zápis

Diskuse:
A. Varmužka – za Covid jsme jako kompenzaci od státu obdrželi 13 mil. Kč. Dále se diskutovalo
o vratkách dotací z programů finanční podpory, vratky bývají vyšší, než je běžné, protože se sportovní
a kulturní akce zatím moc nekonaly.
Přijaté usnesení: Z/2021/067 - ZM bere na vědomí zápis z finančního výboru ze dne 23.06.2021,
dle přílohy.
Hlasováno
Pro: 15
Nepřítomni: 2.

18. Rozpočtové opatření č. 7
(Předkladatel: Mgr. Ing. Drago Sukalovský, zpracovatel: Ing. Aleš Varmužka)
V přílohách se nachází požadavky na schválení rozpočtového opatření č. 7.
Přílohy:

A - rozpočtové opatření č. 7
B - důvodová zpráva MŠ
C - důvodová zpráva OI - SKCK + nám. Osvobození
D - důvodová zpráva OI - generel dopravy

Přijaté usnesení: Z/2021/068 - ZM schvaluje rozpočtové opatření č. 7 k rozpočtu města Kuřimi na
rok 2021, dle přílohy.
Hlasováno
Pro: 15
Nepřítomni: 2.
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19. Různé
I. Poledňák – ptá se, co se děje se studií, která měla postihnout území mezi železniční vlečkou
a Cimperkem? Žádá poslat, kdy byla studie odsouhlasena a co se kolem toho děje a kdy bude
usnesení zastupitelstva naplněno.
S. Bartoš – za odbor investiční je zpracované zadání studie a doposud nebylo projednáno v radě
a neprošlo tak, abychom mohli dělat výběrové řízení na zpracovatele. Pan arch. Kynčl, jako
zpracovatel územního plánu, odmítl tuto studii zpracovávat a tak musíme dělat výběrové řízení. Jsme
ve stádiu zadání studie.
I. Poledňák – žádá tyto informace zaslat písemně, abychom to mohli probrat. Jak zde ale zaznělo, tak
arch. Kynčl plánuje průraz železniční vlečky, tak nevím, co se děje.
P. Ondrášek – územní studie u Srpku je spojená s termínem účinnosti změny č. 1/2017, termín je do
10/2023. Do této doby by měla být studie hotová. Není cílem území blokovat, ale takhle je to
z hlediska platné územně plánovací dokumentace.
I. Poledňák – pokud jsme si stanovili r. 2023 a vidíme, co se tam děje, tak nic nestojí v cestě. Neměli
bychom čekat a měli bychom si území podchytit nyní.

J. Herman – upozorňuje na tok Kuřimky – v nedávné době došlo k průtrži mračen a to se promítlo do
našeho toku. Koryto není udržováno. Jsou zde 2 metry vysoké rostliny, které jistě zamezují průtoku.
Myslí si, že se profil vodoteče rekonstrukcí zmenšil. Voda se vylila do zahrad ve vyšší míře. Mělo by
být kontaktováno Povodí Moravy.
D. Sukalovský – koryta potoků se uzpůsobují nějakému množství srážek. Nyní za 40 minut napršelo
50 mm srážek. Poldr splnil svou funkci a zachytil nadlimitní srážky. Došlo k rozlivu do území, která
jsou označena jako záplavová. Jsou zde sice zahrady, ale majitelé musí počítat s tím, že území, které
je určeno k rozlivu, bude zaplavené. Pokud by došlo ke změnám např. prohloubením koryta, tak celý
problém pouze přeneseme po směru toku, kde problémy s rozlivem také jsou. Největší problém je ve
vpusti, která vede pod most na ul. Úvoz. Snažíme se vpusť udržovat v čistotě, ale při velkých deštích
se vpusť ucpe a zaplaví se komunikace i domy. Vpusť na Mozovském potoce se také ucpala, problém
je podobný, protože se splaví nepořádek i odpad z okolí a dojde k ucpání. Na místě bude vyšší
monitoring. Posledním místem je kanálová vpusť na ul. Tyršova naproti sídlišti Na Loučkách, kde se
vpusť ucpe šiškami. S Povodím Moravy by bylo dobré domluvit častějším sečením a čištěním usedlin.
J. Vlček – s okolními obcemi řešíme adaptační strategii, kde se řeší nejen srážky, ale i sucho
a teploty. Probíhá dotazníkové šetření na toto téma do 15.07.2021, proto prosí občany města, aby se
zapojili v co největší míře.

I. Poledňák - průtok byl na hraně únosnosti Kuřimky a měla by se propočítat propustnost retenční
nádrže. Mělo by se to zvážit.
D. Sukalovský – o stavu s Povodím Moravy jedná. Uvidíme, zda padne i tento návrh. Je např.
uvažováno, že se zachycená voda stane vodou trvalou.
I. Poledňák – potom se ale zmenší retence. Komise životního prostředí navrhovala radě, aby
zpracovala zadržování vody v krajině. Stalo se něco s tímto? Bylo by dobré, aby se voda v krajině
zadržovala.
D. Sukalovský – toto bude řešit strategie, o které mluvil J. Vlček.
J. Herman – dokud nedošlo k revitalizaci toku a opravy vodoteče Kuřimky od sokolovny po restauraci
U Mertů nedošlo v minulosti k takovému vylití vody do míst, jak se stalo nyní. Přiklání se k přepočítání
propustnost retenční nádrže.
D. Sukalovský – musíme se na to podívat komplexně a to na celý tok Kuřimky kompletně.
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Další zasedání ZM se uskuteční v úterý 07.09.2021 v 17 hod.

Člen návrhové komise Mgr. Petr Vodka přečetl schválená usnesení ZM.

Starosta ukončil jednání ZM v 19:18 hodin.

Mgr. Ing. Drago Sukalovský, v. r.
starosta města

Ověřovatelé zápisu:
Jan Herman, v. r.

Ing. Milan Vlk, v. r.

V Kuřimi dne 29.06.2021
Zapsala: Petra Glosová
Materiály:
1
Zvolení návrhové komise
2
Volba ověřovatelů zápisu
3
Schválení programu jednání
4
Plnění usnesení Zastupitelstva města Kuřimi ke dni 21.06.2021
4A - plnění usnesení ZM.pdf
5
Koupě pozemku pro cyklostezku Medlánky-Česká-Kuřim
5A - situace
5B - situace
5C - smlouva
6
Jihomoravský kraj – darovací smlouva na pozemky pod cyklostezkou
6A - situace
6B - geometrický plán
6C - návrh smlouvy
6D - částečný výpis z listu vlastnictví
7
Dopravní terminál Kuřim - stavební práce, rozpočtové krytí
8
Změna PRVK JMK, akce „Svinošice - splašková kanalizace“
8A - situace širších vztahů
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9

10

11
12

13
14
15
16
17
18

Závěrečný účet hospodaření 2020
9A - město Kuřim - informace 2021 ZÚ 2020
9B - příloha č. 1 - čerpání P a V dle paragrafu
9C - příloha č. 2 - čerpání výdajů dle ORG provoz
9D - příloha č. 3 - čerpání výdajů dle ORG akce
9E - příloha č. 4 - přijaté dotace
9F - příloha č. 5 - dotace Kultura
9G - příloha č. 6 - dotace Sport
9H - příloha č. 7 - dotace Trenéři
9I - příloha č. 8 - dotace Sportoviště
9J - příloha č. 9 - dotace individual
Účetní závěrka 2020
10A - výkaz FIN 2020
10B - výkaz CF a změnách kapitálu 2020
10C - výkaz příloha 2020
10D - výkaz rozvaha 2020
10E - výkaz zisku a ztráty 2020
10F - zpráva
10G - zpráva o výsledcích finančních kontrol za rok 2020
10H - inventarizační zpráva 2020
Přezkum hospodaření 2020
11A - zpráva
Aktualizace příloh č. 1 a č. 2 ke zřizovacím listinám školských příspěvkových organizací
12A - MŠZ - převod majetku od 01.07.2021
12B - MŠZ - přílohy č. 1 a č. 2, majetek od 01.07.2021
12C - ZŠJ - převod majetku od 01.07.2021
12D - ZŠJ - přílohy č. 1 a č. 2, majetek od 01.07.2021
12E - ZŠT - převod majetku od 01.07.2021
12F - ZŠT - přílohy č. 1 a č. 2, majetek od 01.07.2021
Studie US-04 "Kuřim - U Statku"
Dotace NPŽP - výsadba stromů
Příspěvek MŠ Kuřim - revitalizace zahrady MŠ Komenského
Stav investiční výstavby města Kuřimi
16A - investice ke dni 21.06.2021
Zápis z finančního výboru ze dne 23.06.2021
17A - zápis
Rozpočtové opatření č. 7
18A - rozpočtové patření č. 7
18B - důvodová zpráva MŠ
18C - důvodová zpráva SKCK + nám. Osvobození
18D - důvodová zpráva OI - generel dopravy
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4. ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA KUŘIMI dne 29.06.2021
1. Zvolení návrhové komise
Číslo usnesení: Z/2021/049
Zastupitelstvo města schvaluje jako členy návrhové komise paní Alenu Matějíčkovou a pana Mgr.
Petra Vodku.
Alena Matějíčková
PRO
Antonín Žák
PRO
Bc. Mária Katyi

PRO

Ing. Jan Vlček, MSc.

PRO

Ing. Milan Vlk

PRO

Ing. Petr Ondrášek

PRO

Ivo Peřina

PRO

Jan Herman

PRO

Mgr. Ing. Drago Sukalovský

PRO

Mgr. Ladislav Ambrož

PRO

Mgr. Petr Vodka

PRO

Mgr. Sandra Naďová

PRO

Mgr. Žaneta Jarůšková

NEPŘÍTOMNA

Petr Krejčí

NEPŘÍTOMEN

Petr Macek

PRO

Renáta Mudroňová

PRO

RNDr. Igor Poledňák

NEPŘÍTOMEN

SCHVÁLENO
Počet přítomných: 14
PRO: 14
PROTI: 0
ZDRŽELO SE: 0
NEHLASOVALO: 0

2. Volba ověřovatelů zápisu
Číslo usnesení: Z/2021/050
Zastupitelstvo města schvaluje jako ověřovatele zápisu ZM pana Jana Hermana a pana Ing. Milana
Vlka.
Alena Matějíčková
PRO
Antonín Žák
PRO
Bc. Mária Katyi

PRO

Ing. Jan Vlček, MSc.

PRO

Ing. Milan Vlk

PRO

Ing. Petr Ondrášek

PRO

Ivo Peřina

PRO

Jan Herman

PRO

Mgr. Ing. Drago Sukalovský

PRO

Mgr. Ladislav Ambrož

PRO

Mgr. Petr Vodka

PRO

Mgr. Sandra Naďová

PRO

Mgr. Žaneta Jarůšková

NEPŘÍTOMNA

Petr Krejčí

NEPŘÍTOMEN

Petr Macek

PRO

Renáta Mudroňová

PRO

RNDr. Igor Poledňák

NEPŘÍTOMEN

Antonín Žák

PRO

SCHVÁLENO
Počet přítomných: 14
PRO: 14
PROTI: 0
ZDRŽELO SE: 0
NEHLASOVALO: 0

3. Schválení programu jednání
Číslo usnesení: Z/2021/051
Zastupitelstvo města schvaluje program jednání.
Alena Matějíčková
PRO

1

Bc. Mária Katyi

PRO

Ing. Jan Vlček, MSc.

PRO

Ing. Milan Vlk

PRO

Ing. Petr Ondrášek

PRO

Ivo Peřina

PRO

Jan Herman

PRO

Mgr. Ing. Drago Sukalovský

PRO

Mgr. Ladislav Ambrož

PRO

Mgr. Petr Vodka

PRO

Mgr. Sandra Naďová

PRO

Mgr. Žaneta Jarůšková

NEPŘÍTOMNA

Petr Krejčí

NEPŘÍTOMEN

Petr Macek

PRO

Renáta Mudroňová

PRO

RNDr. Igor Poledňák

NEPŘÍTOMEN

SCHVÁLENO
Počet přítomných: 14
PRO: 14
PROTI: 0
ZDRŽELO SE: 0
NEHLASOVALO: 0

4. Plnění usnesení Zastupitelstva města Kuřimi ke dni 21.06.2021
Číslo usnesení: Z/2021/052
Zastupitelstvo města bere na vědomí stav plnění usnesení ZM ke dni 21.06.2021.
Alena Matějíčková
PRO
Antonín Žák

PRO

Bc. Mária Katyi

PRO

Ing. Jan Vlček, MSc.

PRO

Ing. Milan Vlk

PRO

Ing. Petr Ondrášek

PRO

Ivo Peřina

PRO

Jan Herman

PRO

Mgr. Ing. Drago Sukalovský

PRO

Mgr. Ladislav Ambrož

PRO

Mgr. Petr Vodka

PRO

Mgr. Sandra Naďová

PRO

Mgr. Žaneta Jarůšková

NEPŘÍTOMNA

Petr Krejčí

NEPŘÍTOMEN

Petr Macek

PRO

Renáta Mudroňová

PRO

RNDr. Igor Poledňák

PRO

SCHVÁLENO
Počet přítomných: 15
PRO: 15
PROTI: 0
ZDRŽELO SE: 0
NEHLASOVALO: 0

13. Studie US-04 "Kuřim - U Statku"
Číslo usnesení: Z/2021/053
Zastupitelstvo města bere na vědomí předložený návrh územní studie "ÚS 04 Kuřim - U Statku" dle
přílohy.
Alena Matějíčková
ZDRŽELA SE
Antonín Žák
PRO
Bc. Mária Katyi

PRO

Ing. Jan Vlček, MSc.

PRO

Ing. Milan Vlk

PRO

Ing. Petr Ondrášek

PRO

Ivo Peřina

PRO

Jan Herman

PRO

Mgr. Ing. Drago Sukalovský

PRO

Mgr. Ladislav Ambrož

PRO

Mgr. Petr Vodka

PRO

Mgr. Sandra Naďová

PRO

Mgr. Žaneta Jarůšková

NEPŘÍTOMNA

Petr Krejčí

NEPŘÍTOMEN

Petr Macek

PRO

Renáta Mudroňová

PRO

2

RNDr. Igor Poledňák

PRO

SCHVÁLENO
Počet přítomných: 15
PRO: 14
PROTI: 0
ZDRŽELO SE: 1
NEHLASOVALO: 0

15. Příspěvek MŠ Kuřim - revitalizace zahrady MŠ Komenského
Číslo usnesení: Z/2021/054
Zastupitelstvo města schvaluje realizaci investiční akce „Příspěvek MŠ Kuřim - revitalizace zahrady
MŠ Komenského" v celkové hodnotě 4.100.000 Kč
Alena Matějíčková
PRO
Antonín Žák
PRO
Bc. Mária Katyi

PRO

Ing. Jan Vlček, MSc.

PRO

Ing. Milan Vlk

PRO

Ing. Petr Ondrášek

PRO

Ivo Peřina

PRO

Jan Herman

PRO

Mgr. Ing. Drago Sukalovský

PRO

Mgr. Ladislav Ambrož

PRO

Mgr. Petr Vodka

PRO

Mgr. Sandra Naďová

PRO

Mgr. Žaneta Jarůšková

NEPŘÍTOMNA

Petr Krejčí

NEPŘÍTOMEN

Petr Macek

PRO

Renáta Mudroňová

PRO

RNDr. Igor Poledňák

PRO

SCHVÁLENO
Počet přítomných: 15
PRO: 15
PROTI: 0
ZDRŽELO SE: 0
NEHLASOVALO: 0

5. Koupě pozemku pro cyklostezku Medlánky-Česká-Kuřim
Číslo usnesení: Z/2021/055
2
Zastupitelstvo města schvaluje úplatné nabytí pozemků parc. č. 2635/10 o výměře 114 m ,
2
2
parc. č. 2636/8 o výměře 70 m a parc. č. 4591 o výměře 16 m vše v k. ú. Kuřim, za kupní cenu ve
2
výši 350 Kč/m , od [osobní údaj odstraněn] Kuřim. Náklady spojené s převodem pozemků uhradí
město Kuřim.
Alena Matějíčková
PRO
Antonín Žák
PRO
Bc. Mária Katyi

PRO

Ing. Jan Vlček, MSc.

PRO

Ing. Milan Vlk

PRO

Ing. Petr Ondrášek

PRO

Ivo Peřina

PRO

Jan Herman

PRO

Mgr. Ing. Drago Sukalovský

PRO

Mgr. Ladislav Ambrož

PRO

Mgr. Petr Vodka

PRO

Mgr. Sandra Naďová

PRO

Mgr. Žaneta Jarůšková

NEPŘÍTOMNA

Petr Krejčí

NEPŘÍTOMEN

Petr Macek

PRO

Renáta Mudroňová

PRO

RNDr. Igor Poledňák

PRO

SCHVÁLENO
Počet přítomných: 15
PRO: 15
PROTI: 0
ZDRŽELO SE: 0
NEHLASOVALO: 0

3

6. Jihomoravský kraj – darovací smlouva na pozemky pod cyklostezkou
Číslo usnesení: Z/2021/056
Zastupitelstvo města schvaluje bezúplatný převod částí pozemku parc. č. 1843/1 dle GP č. 37112
2608/2019 nově označených jako parc. č. 1843/47 o výměře 151 m , parc. č. 1843/49 o výměře 147
2
2
2
2
m , parc. č. 1843/54 o výměře 43 m , parc. č. 1843/55 o výměře 6 m , parc. č. 1843/56 o výměře 1 m ,
2
2
parc. č. 1843/57 o výměře 137 m , parc. č. 1843/59 o výměře 748 m a parc. č. 1843/63 o výměře
2
66 m vše v k. ú. Kuřim z vlastnictví Jihomoravského kraje, se sídlem Žerotínovo nám. 449/3, Veveří,
Brno, IČO 70888337 s právem hospodaření pro Správu a údržbu silnic Jihomoravského kraje,
příspěvková organizace, se sídlem Žerotínovo náměstí 449/3, Veveří, Brno, IČO 70932581 do
majetku města Kuřimi. Město Kuřim jako obdarovaný uhradí veškeré náklady spojené s převodem
pozemků.
Alena Matějíčková
PRO
Antonín Žák
PRO
Bc. Mária Katyi

PRO

Ing. Jan Vlček, MSc.

PRO

Ing. Milan Vlk

PRO

Ing. Petr Ondrášek

PRO

Ivo Peřina

PRO

Jan Herman

PRO

Mgr. Ing. Drago Sukalovský

PRO

Mgr. Ladislav Ambrož

PRO

Mgr. Petr Vodka

PRO

Mgr. Sandra Naďová

PRO

Mgr. Žaneta Jarůšková

NEPŘÍTOMNA

Petr Krejčí

NEPŘÍTOMEN

Petr Macek

PRO

Renáta Mudroňová

PRO

RNDr. Igor Poledňák

PRO

SCHVÁLENO
Počet přítomných: 15
PRO: 15
PROTI: 0
ZDRŽELO SE: 0
NEHLASOVALO: 0

7. Dopravní terminál Kuřim - stavební práce, rozpočtové krytí
Číslo usnesení: Z/2021/057
Zastupitelstvo města schvaluje realizaci investiční akce „Dopravní terminál Kuřim“ v rozsahu
projektové dokumentace pro stavební povolení v podrobnostech pro provádění stavby zpracované
projekční kanceláří Ing. Jiří Bajer s celkovým objemem 104,2 mil Kč, s předpokládanou výší dotace
62,0 mil. Kč a vlastním financováním ve výši 42,2 mil Kč. V roce 2021 je třeba vyčlenit z rozpočtu
města finanční krytí 45 mil. Kč s tím, že při inkasu dotace 25 mil. Kč budou náklady města 20 mil. Kč.
Alena Matějíčková
PRO
Antonín Žák
PRO
Bc. Mária Katyi

PRO

Ing. Jan Vlček, MSc.

PRO

Ing. Milan Vlk

PRO

Ing. Petr Ondrášek

PRO

Ivo Peřina

PRO

Jan Herman

PRO

Mgr. Ing. Drago Sukalovský

PRO

Mgr. Ladislav Ambrož

PRO

Mgr. Petr Vodka

PRO

Mgr. Sandra Naďová

PRO

Mgr. Žaneta Jarůšková

NEPŘÍTOMNA

Petr Krejčí

NEPŘÍTOMEN

Petr Macek

PRO

Renáta Mudroňová

PRO

RNDr. Igor Poledňák

PRO

SCHVÁLENO
Počet přítomných: 15
PRO: 15
PROTI: 0
ZDRŽELO SE: 0
NEHLASOVALO: 0
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8. Změna PRVK JMK, akce „Svinošice - splašková kanalizace“
Číslo usnesení: Z/2021/058
Zastupitelstvo města schvaluje změnu Plánu rozvoje vodovodů a kanalizací Jihomoravského kraje
s názvem akce „Svinošice - splašková kanalizace“, spočívající ve vybudování splaškové stokové sítě v
obci Svinošice, odvádění splaškových odpadních vod z obce Svinošice do stávající čerpací stanice v
obci Lipůvka, čerpání odpadní vody do povodí stokové sítě v obci Lipůvka a odvedení splaškových
odpadních vod směrem na město Kuřim.
Alena Matějíčková
PRO
Antonín Žák
PRO
Bc. Mária Katyi

PRO

Ing. Jan Vlček, MSc.

PRO

Ing. Milan Vlk

PRO

Ing. Petr Ondrášek

PRO

Ivo Peřina

PRO

Jan Herman

PRO

Mgr. Ing. Drago Sukalovský

PRO

Mgr. Ladislav Ambrož

PRO

Mgr. Petr Vodka

PRO

Mgr. Sandra Naďová

PRO

Mgr. Žaneta Jarůšková

NEPŘÍTOMNA

Petr Krejčí

NEPŘÍTOMEN

Petr Macek

PRO

Renáta Mudroňová

PRO

RNDr. Igor Poledňák

PRO

SCHVÁLENO
Počet přítomných: 15
PRO: 15
PROTI: 0
ZDRŽELO SE: 0
NEHLASOVALO: 0

9. Závěrečný účet hospodaření 2020
Číslo usnesení: Z/2021/059
Zastupitelstvo města souhlasí s celoročním hospodařením města Kuřimi v roce 2020, a to s výrokem
bez výhrad.
Alena Matějíčková
PRO
Antonín Žák
PRO
Bc. Mária Katyi

PRO

Ing. Jan Vlček, MSc.

PRO

Ing. Milan Vlk

PRO

Ing. Petr Ondrášek

PRO

Ivo Peřina

PRO

Jan Herman

PRO

Mgr. Ing. Drago Sukalovský

PRO

Mgr. Ladislav Ambrož

PRO

Mgr. Petr Vodka

PRO

Mgr. Sandra Naďová

PRO

Mgr. Žaneta Jarůšková

NEPŘÍTOMNA

Petr Krejčí

NEPŘÍTOMEN

Petr Macek

PRO

Renáta Mudroňová

PRO

RNDr. Igor Poledňák

PRO

SCHVÁLENO
Počet přítomných: 15
PRO: 15
PROTI: 0
ZDRŽELO SE: 0
NEHLASOVALO: 0

10. Účetní závěrka 2020
Číslo usnesení: Z/2021/060
Zastupitelstvo města schvaluje účetní závěrku města Kuřimi k datu 31.12.2020, dle příloh.
Alena Matějíčková
PRO
Antonín Žák
PRO
Bc. Mária Katyi

PRO

Ing. Jan Vlček, MSc.

PRO

5

Ing. Milan Vlk

PRO

Ing. Petr Ondrášek

PRO

Ivo Peřina

PRO

Jan Herman

PRO

Mgr. Ing. Drago Sukalovský

PRO

Mgr. Ladislav Ambrož

PRO

Mgr. Petr Vodka

PRO

Mgr. Sandra Naďová

PRO

Mgr. Žaneta Jarůšková

NEPŘÍTOMNA

Petr Krejčí

NEPŘÍTOMEN

Petr Macek

PRO

Renáta Mudroňová

PRO

RNDr. Igor Poledňák

PRO

SCHVÁLENO
Počet přítomných: 15
PRO: 15
PROTI: 0
ZDRŽELO SE: 0
NEHLASOVALO: 0

11. Přezkum hospodaření 2020
Číslo usnesení: Z/2021/061
Zastupitelstvo města bere na vědomí „Zprávu o výsledku přezkoumání hospodaření“ města Kuřimi za
rok 2020.
Alena Matějíčková
PRO
Antonín Žák
PRO
Bc. Mária Katyi

PRO

Ing. Jan Vlček, MSc.

PRO

Ing. Milan Vlk

PRO

Ing. Petr Ondrášek

PRO

Ivo Peřina

PRO

Jan Herman

PRO

Mgr. Ing. Drago Sukalovský

PRO

Mgr. Ladislav Ambrož

PRO

Mgr. Petr Vodka

PRO

Mgr. Sandra Naďová

PRO

Mgr. Žaneta Jarůšková

NEPŘÍTOMNA

Petr Krejčí

NEPŘÍTOMEN

Petr Macek

PRO

Renáta Mudroňová

PRO

RNDr. Igor Poledňák

PRO

SCHVÁLENO
Počet přítomných: 15
PRO: 15
PROTI: 0
ZDRŽELO SE: 0
NEHLASOVALO: 0

12. Aktualizace příloh č. 1 a č. 2 ke zřizovacím listinám školských
příspěvkových organizací
Číslo usnesení: Z/2021/062
Zastupitelstvo města schvaluje změnu příloh č. 1 a č. 2 ke Zřizovací listině Mateřské školy Kuřim,
Zborovská 887, okres Brno-venkov, příspěvkové organizace, se sídlem Zborovská 887/5, 664 34
Kuřim, IČO 70988293, a to od 01.07.2021.
Alena Matějíčková
PRO
Antonín Žák
PRO
Bc. Mária Katyi

PRO

Ing. Jan Vlček, MSc.

PRO

Ing. Milan Vlk

PRO

Ing. Petr Ondrášek

PRO

Ivo Peřina

PRO

Jan Herman

PRO

Mgr. Ing. Drago Sukalovský

PRO

Mgr. Ladislav Ambrož

PRO

Mgr. Petr Vodka

PRO

Mgr. Sandra Naďová

PRO

Mgr. Žaneta Jarůšková

NEPŘÍTOMNA

Petr Krejčí

NEPŘÍTOMEN

6

Petr Macek

PRO

RNDr. Igor Poledňák

PRO

Renáta Mudroňová

PRO

SCHVÁLENO
Počet přítomných: 15
PRO: 15
PROTI: 0
ZDRŽELO SE: 0
NEHLASOVALO: 0

12. Aktualizace příloh č. 1 a č. 2 ke zřizovacím listinám školských
příspěvkových organizací
Číslo usnesení: Z/2021/063
Zastupitelstvo města schvaluje změnu příloh č. 1 a č. 2 ke Zřizovací listině Základní školy, Kuřim,
Jungmannova 813, okres Brno-venkov, příspěvkové organizace, se sídlem Jungmannova 813/5,
664 34 Kuřim, IČO 70988285, a to od 01.07.2021.
Alena Matějíčková
PRO
Antonín Žák
PRO
Bc. Mária Katyi

PRO

Ing. Jan Vlček, MSc.

PRO

Ing. Milan Vlk

PRO

Ing. Petr Ondrášek

PRO

Ivo Peřina

PRO

Jan Herman

PRO

Mgr. Ing. Drago Sukalovský

PRO

Mgr. Ladislav Ambrož

PRO

Mgr. Petr Vodka

PRO

Mgr. Sandra Naďová

PRO

Mgr. Žaneta Jarůšková

NEPŘÍTOMNA

Petr Krejčí

NEPŘÍTOMEN

Petr Macek

PRO

Renáta Mudroňová

PRO

RNDr. Igor Poledňák

PRO

SCHVÁLENO
Počet přítomných: 15
PRO: 15
PROTI: 0
ZDRŽELO SE: 0
NEHLASOVALO: 0

12. Aktualizace příloh č. 1 a č. 2 ke zřizovacím listinám školských
příspěvkových organizací
Číslo usnesení: Z/2021/064
Zastupitelstvo města schvaluje změnu příloh č. 1 a č. 2 ke Zřizovací listině Základní školy Kuřim,
Tyršova 1255, okres Brno-venkov, příspěvkové organizace, se sídlem Tyršova 1255/56, 664 34
Kuřim, IČO 49457888, a to od 01.07.2021.
Alena Matějíčková
PRO
Antonín Žák
PRO
Bc. Mária Katyi

PRO

Ing. Jan Vlček, MSc.

PRO

Ing. Milan Vlk

PRO

Ing. Petr Ondrášek

PRO

Ivo Peřina

PRO

Jan Herman

PRO

Mgr. Ing. Drago Sukalovský

PRO

Mgr. Ladislav Ambrož

PRO

Mgr. Petr Vodka

PRO

Mgr. Sandra Naďová

PRO

Mgr. Žaneta Jarůšková

NEPŘÍTOMNA

Petr Krejčí

NEPŘÍTOMEN

Petr Macek

PRO

Renáta Mudroňová

PRO

RNDr. Igor Poledňák

PRO

SCHVÁLENO
Počet přítomných: 15
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PRO: 15
PROTI: 0
ZDRŽELO SE: 0
NEHLASOVALO: 0

14. Dotace NPŽP - výsadba stromů
Číslo usnesení: Z/2021/065
Zastupitelstvo města schvaluje investiční akci "Výsadba stromů - dotace NPŽP" v celkové výši
300.000 Kč.
Alena Matějíčková
PRO
Antonín Žák
PRO
Bc. Mária Katyi

PRO

Ing. Jan Vlček, MSc.

PRO

Ing. Milan Vlk

PRO

Ing. Petr Ondrášek

PRO

Ivo Peřina

PRO

Jan Herman

PRO

Mgr. Ing. Drago Sukalovský

PRO

Mgr. Ladislav Ambrož

PRO

Mgr. Petr Vodka

PRO

Mgr. Sandra Naďová

PRO

Mgr. Žaneta Jarůšková

NEPŘÍTOMNA

Petr Krejčí

NEPŘÍTOMEN

Petr Macek

PRO

Renáta Mudroňová

PRO

RNDr. Igor Poledňák

PRO

SCHVÁLENO
Počet přítomných: 15
PRO: 15
PROTI: 0
ZDRŽELO SE: 0
NEHLASOVALO: 0

16. Stav investiční výstavby města Kuřimi
Číslo usnesení: Z/2021/066
Zastupitelstvo města bere na vědomí zprávu o stavu investiční výstavby na rok 2021 k datu
21.06.2021.
Alena Matějíčková
PRO
Antonín Žák
PRO
Bc. Mária Katyi

PRO

Ing. Jan Vlček, MSc.

PRO

Ing. Milan Vlk

PRO

Ing. Petr Ondrášek

PRO

Ivo Peřina

PRO

Jan Herman

PRO

Mgr. Ing. Drago Sukalovský

PRO

Mgr. Ladislav Ambrož

PRO

Mgr. Petr Vodka

PRO

Mgr. Sandra Naďová

PRO

Mgr. Žaneta Jarůšková

NEPŘÍTOMNA

Petr Krejčí

NEPŘÍTOMEN

Petr Macek

PRO

Renáta Mudroňová

PRO

RNDr. Igor Poledňák

PRO

SCHVÁLENO
Počet přítomných: 15
PRO: 15
PROTI: 0
ZDRŽELO SE: 0
NEHLASOVALO: 0

17. Zápis z finančního výboru ze dne 23.06.2021
Číslo usnesení: Z/2021/067
Zastupitelstvo města bere na vědomí zápis z finančního výboru ze dne 23.06.2021, dle přílohy.
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Alena Matějíčková

PRO

Antonín Žák

PRO

Bc. Mária Katyi

PRO

Ing. Jan Vlček, MSc.

PRO

Ing. Milan Vlk

PRO

Ing. Petr Ondrášek

PRO

Ivo Peřina

PRO

Jan Herman

PRO

Mgr. Ing. Drago Sukalovský

PRO

Mgr. Ladislav Ambrož

PRO

Mgr. Petr Vodka

PRO

Mgr. Sandra Naďová

PRO

Mgr. Žaneta Jarůšková

NEPŘÍTOMNA

Petr Krejčí

NEPŘÍTOMEN

Petr Macek

PRO

Renáta Mudroňová

PRO

RNDr. Igor Poledňák

PRO

SCHVÁLENO
Počet přítomných: 15
PRO: 15
PROTI: 0
ZDRŽELO SE: 0
NEHLASOVALO: 0

18. Rozpočtové opatření č. 7
Číslo usnesení: Z/2021/068
Zastupitelstvo města schvaluje rozpočtové opatření č. 7 k rozpočtu města Kuřimi na rok 2021, dle
přílohy.
Alena Matějíčková
PRO
Antonín Žák
PRO
Bc. Mária Katyi

PRO

Ing. Jan Vlček, MSc.

PRO

Ing. Milan Vlk

PRO

Ing. Petr Ondrášek

PRO

Ivo Peřina

PRO

Jan Herman

PRO

Mgr. Ing. Drago Sukalovský

PRO

Mgr. Ladislav Ambrož

PRO

Mgr. Petr Vodka

PRO

Mgr. Sandra Naďová

PRO

Mgr. Žaneta Jarůšková

NEPŘÍTOMNA

Petr Krejčí

NEPŘÍTOMEN

Petr Macek

PRO

Renáta Mudroňová

PRO

RNDr. Igor Poledňák

PRO

SCHVÁLENO
Počet přítomných: 15
PRO: 15
PROTI: 0
ZDRŽELO SE: 0
NEHLASOVALO: 0
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