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Z á p i s 
 

ze zasedání Zastupitelstva města Kuřimi č. 3/2015 konaného dne 28. 4. 2015 
 
Přítomni:  
Mgr. Ing. Drago Sukalovský – starosta 
Mgr. Ladislav Ambrož, Jiří Brabec, Ing. Mgr. Vlastimil Burkart, Ing. Rostislav Hanák, Jan Herman, 
PaedDr. David Holman, Mgr. Žaneta Jarůšková, Ing. Miloš Kotek, Petr Krejčí, Ing. Miluše Macková, 
Alena Matějíčková, Ivo Peřina, RNDr. Igor Poledňák, Bc. Jan Vlček, Vladislav Zejda – členové 
zastupitelstva města. 
 
Mgr. Alena Zimmermannová – tajemnice úřadu. 
 
 
Omluven: Ing. Petr Ondrášek. 
 
 
Starosta zahájil zasedání ZM v 17:09 hodin, úvodem bylo přítomno 10 členů ZM, tedy nadpoloviční 
většina. ZM je usnášeníschopné. 
Později se dostavil V. Zejda, I. Poledňák, M. Kotek, V. Burkart, D. Holman a R. Hanák. 
 
 
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 20. 4. 2015 

5 Prodej bytové jednotky č. 1206/4 

6 Ing. Smíšková a město Kuřim – směna a prodej pozemků v lokalitě za rybníkem Srpek 

6/1 Ing. Smíšková a město Kuřim – směna a prodej pozemků v lokalitě za rybníkem Srpek 

7 Manž. Koneční a město Kuřim – prodej pozemků v lokalitě za rybníkem Srpek 

8 Společenské a kulturní centrum v Kuřimi - odmítnutí dotace 

9 Strategický plán rozvoje města Kuřim 

10 Dotace TJ Sokol Kuřim 

11 Výsledky hospodaření k 31. 3. 2015 

12 Pojmenování ulice Pátera Peši 

13 Připomínky města Kuřimi k ZÚR JMK 

14 Martin Válka - prodej pohledávky 

15 Zápis z jednání Sportovního výboru ZM 

16 Zápis z finančního výboru 

17 Rozpočtové opatření č. 5 

18 Různé 
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1. Zvolení návrhové komise 
(Předkladatel: Mgr. Ing. Drago Sukalovský, zpracovatel: Petra Glosová) 
 
Přijaté usnesení: 1041/2015 - ZM schvaluje jako členy návrhové komise Iva Peřinu a Mgr. Ladislava 

Ambrože. 
Hlasováno 
Pro: 10  Nepřítomno: 7. 
 
 
Na jednání se dostavil v 17:10 hod. V. Zejda – celkový počet přítomných 11. 
 
 
 

2. Volba ověřovatelů zápisu 
(Předkladatel: Mgr. Ing. Drago Sukalovský, zpracovatel: Petra Glosová) 
 
 
Na jednání se dostavil v 17:11 hod. RNDr. I. Poledňák – celkový počet přítomných 12. 
 
 
Přijaté usnesení: 1042/2015 - ZM schvaluje jako ověřovatele zápisu z jednání ZM Bc. Jana Vlčka 

a Ing. Miluši Mackovou. 
Hlasováno 
Pro: 12  Nepřítomno: 5. 
 
 
 

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 20. 4. 2015 

5 Prodej bytové jednotky č. 1206/4 

6 Ing. Smíšková a město Kuřim – směna a prodej pozemků v lokalitě za rybníkem Srpek 

6/1 Ing. Smíšková a město Kuřim – směna a prodej pozemků v lokalitě za rybníkem Srpek 

7 Manž. Koneční a město Kuřim – prodej pozemků v lokalitě za rybníkem Srpek 

8 Společenské a kulturní centrum v Kuřimi - odmítnutí dotace 

9 Strategický plán rozvoje města Kuřim 

10 Dotace TJ Sokol Kuřim 

11 Výsledky hospodaření k 31. 3. 2015 

12 Pojmenování ulice Pátera Peši 

13 Připomínky města Kuřimi k ZÚR JMK 

14 Martin Válka - prodej pohledávky 

15 Zápis z jednání Sportovního výboru ZM 



 
 

 

3 

 

16 Zápis z finančního výboru 

17 Rozpočtové opatření č. 5 

18 Různé 

 
Přijaté usnesení: 1043/2015 - ZM schvaluje program jednání se změnami. 
Hlasováno 
Pro: 12  Nepřítomno: 5. 
 
 
Na jednání se dostavil v 17:12 hod. M. Kotek – celkový počet přítomných 13. 
 
 

4. Plnění usnesení Zastupitelstva města Kuřimi ke dni 20. 4. 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. 
 
Přílohy: A - plnění usnesení ZM 
 
Přijaté usnesení: 1044/2015 - ZM bere na vědomí stav plnění usnesení ZM ke dni 20. 4. 2015. 
Hlasováno 
Pro: 13  Nepřítomni: 4. 
 
 
 

5. Prodej bytové jednotky č. 1206/4 
(Předkladatel: Mgr. Ing. Drago Sukalovský, zpracovatel: Alena Janoušková) 
 
Zastupitelstvo města Kuřimi na svém zasedání dne 10. 3. 2015 schválilo pod číslem usnesení 
1027/2015 záměr na prodej bytové jednotky č. 1206/4, o velikosti 3+1 s příslušenstvím, umístěné ve 
III. nadzemním podlaží bytového domu č. p. 1206, 1207 v ulici Na Loučkách, postaveného na 
pozemku parc. č. 4296, vše v obci a k. ú. Kuřim, obsazené nájemcem za cenu 1.400.000 Kč 
manželům Josefu a Janě Jindrovým, oba trvale bytem xxxxxxxxxxxxxxx Kuřim. 
Záměr byl na úřední desce zveřejněn od 12. 3. 2015 do 27. 3. 2015. 
 
Ke zveřejněnému záměru byla předložena jedna nabídka. Dne 27. 3. 2015 podal nabídku koupě 
předmětné bytové jednotky pan Ing. Zdeněk Kraus, trvale bytem xxxxxxxxxxxxxxx Kuřim. Za tuto 
bytovou jednotku, obsazenou nájemcem, nabízí cenu 1.450.000 Kč. 
 
Ing. Zdeněk Kraus je předseda výboru společenství vlastníků domu č. p. 1206, 1207 v ul. Na 
Loučkách, Kuřim. Ing. Kraus jako předseda výboru provádí vždy ke konci roku odečty stavů měřičů 
tepla a stavů vodoměrů. Sdělil, že předmětná bytová jednotka nebyla v cca posledních 2 - 3 letech 
obývána, a to vzhledem k téměř nulové spotřebě vody. OMP má od správce bytu - INVESTSERVIS 
RK s.r.o. - spotřebu teplé a studené vody a tepla za posledních pět let k dispozici. 
 

Rok Spotřeba vody (m
3
) Teplo (dílky) 

 TUV SUV  

2010 20 38 2014,8570 

2011 36 96 1264,5910 

2012 40,5 97 1699,6610 

2013 6,6 14,8 1055,0190 

2014 0,6 1,2 0,0000 
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Dle informací od správce bytu byly do dne 31. 5. 2014 na služby evidovány čtyři osoby, poté, od 1. 6. 
2014, osoby tři. 
 
Z výše uvedeného vyplývá, že bytová jednotka byla více obývána v letech 2011 a 2012. OMP má také 
k dispozici vyjádření paní Kateřiny Valáškové ze dne 20. 2. 2013, kterým sdělila, že v době od února 
2011 do 31. 1. 2013 bydlela společně s manželem a dvěma dětmi v bytě č. 1206/4 bez podnájemní 
smlouvy za nájemné ve výši 10.500 Kč/měs. Dle jejího sdělení bydleli manželé Jindrovi celou dobu 
v obci Česká, kde mají celoročně obyvatelnou rekreační chatu. Tomuto sdělení také odpovídá vyšší 
spotřeba vody v letech 2011 a 2012 oproti ostatním rokům. Dle zákona č. 40/1964 Sb. bylo neužívání 
bytu bez vážných důvodů důvodem výpovědi nájmu bez přivolení soudu obdobně jako podnájem bytu 
bez písemného souhlasu pronajímatele, které bylo označováno jako hrubé porušení povinností 
nájemce. 
 
OMP v roce 2013 prověřoval nemovitý majetek manž. Jindrových. Dle výpisu z KN jsou manželé 
Jindrovi vlastníky rod. rekreační stavby o výměře 32 m

2
. OMP má k dispozici kopii stavebního 

povolení na stavbu „zahrádkářské chatky“ ze dne 4. 6. 1999 i kopii kolaudačního rozhodnutí ze dne 
26. 8. 2002, kterým bylo povoleno užívání zahrádkářské chaty na parc. č. 618/5 v k. ú. Česká. 
 
Dle výše uvedeného manž. Jindrovi bytovou jednotku č. 1206/4 evidentně nepotřebují k zajištění své 
bytové potřeby a OMP předpokládá, že byt chtějí odkoupit za účelem spekulace. 
 
OMP doporučí RM výpověď nájmu. 
 
Ve věci žádosti Ing. Zdeňka Krause o odprodej předmětné bytové jednotky OMP sděluje, že 
v minulosti nikdy nebyla prodávána bytová jednotka obsazená nájemcem třetí osobě. 
 
Z důvodů výše uvedených OMP doporučuje bytovou jednotku neprodávat. 
 
Přílohy: A - smlouva o převodu vlastnictví bytu 
 
 
Na jednání se dostavil v 17:14 hod. Ing. Mgr. V. Burkart – celkový počet přítomných 14. 
 
 
Diskuse: 
J. Viktorinová – v předmětném bytě nebyl v letech 2013 a 2014 žádný odběr vody. Manželé Jindrovi 
žijí v obyvatelné chatě v Lelekovicích a byt pronajímali. Je nyní na rozhodnutí zastupitelů, zda byt 
chtějí prodat. 
D. Sukalovský – od doby platnosti nového občanského zákoníku se souhlas vlastníka s pronájmem 
bytu nemusí dokládat. Myslí si, že by bylo lépe byt neprodávat a dále ho pronajímat. 
M. Kotek – ptá se, zda mají Jindrovi zájem o koupi bytu? 
p. Jindra – ano, zájem mají. Nyní řeší hypotéku. Cenu 1.400.000 Kč akceptovali. Nájemníci v bytě byli, 
jednalo se o sousedy. Vše konzultoval s panem Augustinem (Správa bytů Kuřim), ten o nájemnících 
věděl. Rekreační chata je velikosti 36 m2, kterou využívají pouze od jara do podzimu, v zimě není na 
chatu přístup. 
M. Kotek – o koupi bytu mají zájem manž. Jindrovi. Na byt je další zájemce? 
D. Sukalovský – ano, byla podána druhá nabídka. 
M. Kotek – Jindrovi mají o byt zájem dlouho, již v minulosti o byt žádali. Byl by pro to byt prodat za 
cenu vyšší. 
D. Sukalovský – manž. Jindrovi respektují cenu 1.400.000 Kč, nabídka od pana Krause je ve výši 
1.450.000 Kč. 
M. Kotek – možnost je byt vůbec neprodávat nebo byt prodat, ale jak se bude postupovat? 
D. Sukalovský – jedna možnost je prodat byt manž. Jindrovým za cenu 1.400.000 Kč nebo prodat byt 
p. Krausovi za cenu 1.450.000 Kč. 
J. Brabec – ptá se pana Jindry, zda chce byt koupit a následně byt prodat? 
p. Jindra – chce v bytě bydlet, nechce ho prodávat. 
J. Herman – ptá se, kde bydlí pan Kraus? 



 
 

 

5 

 

D. Sukalovský – v tomtéž domě, v tomtéž vchodě. 
J. Herman – jedná se o stejný případ, také ho bude pravděpodobně pronajímat stejně tak, jako by byt 
mohl pronajímat p. Jindra. 
J. Viktorinová – p. Jindra je sice nájemce, ale pokud bychom věděli, že byt dále pronajímá, potom by 
před platností Nového občanského zákoníku již nájemcem předmětného bytu nebyl, protože by dostal 
výpověď nájmu. Je na zvážení výhoda, která je p. Jindrovi poskytována. 
P. Krejčí – pokud chceme byt prodat panu Krausovi, potom ale za vyšší cenu a ať koupí byt bez slevy. 
Sleva se poskytuje pouze nájemci. 
J. Viktorinová – upřesňuje, že sleva je za obsazenost bytu. 
J. Brabec – dodává, že p. Jindra má smlouvu na dobu neurčitou. 
p. Kraus – byt chce koupit za vyšší cenu, než byl zveřejněn záměr. Je předseda společenství vlastníků 
tohoto domu a o vše se stará a starat se bude. 
p. Jindra – platí nájem, který není nízký. Pokud by byl majitelem bytu, potom bude přispívat pouze do 
fondu oprav. 
V. Burkart – p. Jindra přece bude platit hypotéku. 
D. Sukalovský – je to jiné, bude platit za svůj majetek. 
 
Návrh usnesení: ZM schvaluje prodej bytové jednotky č. 1206/4, o velikosti 3+1, umístěné ve III. 

nadzemním podlaží bytového domu č. p. 1206, 1207 v ul. Na Loučkách, který je 
součástí pozemku parc. č. 4296, vše v obci a k. ú. Kuřim včetně spoluvlastnického 
podílu na společných částech budovy a pozemku o velikosti id. 363/10000 (dle 
Prohlášení vlastníka V9 2465/96 ze dne 23. 5. 1996 726/20000) manželům Josefu 
a Janě Jindrovým, oba trvale bytem xxxxxxxxxxxxxxx Kuřim za cenu 1.400.000 Kč 
s tím, že veškeré náklady spojené s převodem bytové jednotky včetně úhrady daně 
z nabytí nemovitých věcí ponesou kupující. 

Hlasováno 
Pro: 4  Proti: 9  Zdržel se: 1  Nepřítomni: 3. 
Nebylo schváleno. 
 
J. Viktorinová – myslí si, že by se mělo hlasovat o nabídce pana Krause. 
D. Sukalovský – není o čem hlasovat. 
I. Poledňák – myslí si, že by se o jiném návrhu nemělo hlasovat. Byt prodávat nebudeme. A pokud byt 
prodávat budeme, potom ve veřejné soutěži. 
J. Brabec – pokud bychom chtěli byt prodat, potom musíme řešit smlouvu pana Jindry. 
D. Sukalovský – ptá se pana Krause, zda by přesto měl zájem byt koupit? 
p. Kraus – reagoval na zveřejněný záměr. Myslí si, že pro město by bylo výhodné byt prodat za 
navrženou cenu 1.450.000 Kč. Je mu známo, že nájemné je cca 4.500 Kč, město hradí jako vlastník 
bytu do fondu oprav cca 2.500 Kč. Zisk města je tedy asi 1.500 Kč. Aby docílili nabízené částky 
1.450.000 Kč, potom musí být byt ve vlastnictví města asi 70 let. 
D. Sukalovský – město v podstatě nechce prodávat byty této velikosti. 
J. Herman – pan Kraus znal cenu záměru a přidal k ní 50 tisíc Kč. Pokud by město byt prodávalo, 
potom opravdu jedině ve veřejné soutěži. 
 
 
 

6. Ing. Smíšková a město Kuřim – směna a prodej pozemků 
v lokalitě za rybníkem Srpek 
(Předkladatel: Mgr. Ing. Drago Sukalovský, zpracovatel: Ing. Vladimíra Fidrmucová) 
 
Odbor životního prostředí - Ing. Sikorová požádala OMP o součinnost při výkupu dalších pozemků 
v lokalitě za Srpkem za účelem ucelení lokality pro snadnější údržbu pozemků, případně realizaci 
II. etapy revitalizace toku a nivy Lučního potoka. 
 
OMP oslovil Ing. Miroslavu Smíškovou, bytem xxxxxxxxxxxxxxxxxx Kuřim, která vlastní pozemky: 
parc. č. 2904/114, orná půda o výměře 2 816 m

2
 

parc. č. 2903/10, ostatní plocha, o výměře 58 m
2
 

parc. č. 2784/22, vodní plocha, o výměře 91 m
2
 vše v k. ú. Kuřim (vizte příloha A) 
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a nabídl jí za pozemky stejné kupní ceny, za jaké se vykupovaly při investiční akci „Revitalizace toku 
a nivy Lučního potoka, I etapa“ tj. za ornou půdu 35 Kč/m

2
, za ostatní plochu (pěšina) a vodní plochu 

(Luční potok) za 10 Kč/m
2
. 

Ing. Smíšková souhlasila s prodejem pozemků parc. č. 2903/10 a 2784/22. Pozemek parc. č. 
2904/114 o výměře 2 816 m

2
, ornou půdu požaduje směnit. 

 
OMP se s Ing. Smíškovou dohodl na směně za tyto městské pozemky: 
parc. č. 2904/49, orná půda o výměře 1 718 m

2
 

parc. č. 2904/76, orná půda o výměře 582 m
2
 

parc. č. 2904/98, orná půda o výměře 455 m
2
 - vizte příloha A. 

Celková výměra směňovaných pozemků je 2 755 m
2
. 

Město doplatí rozdíl dle výměry směňovaných pozemků ve výši 2.135 Kč (61 m
2
 x 35 Kč/m

2
). 

 
Zastupitelstvo města dne 10. 3. 2015 schválilo usn.č. 1031/2015 záměr na směnu pozemků: 
1031/2015 
Zastupitelstvo města schvaluje záměr na směnu pozemku parc. č. 2904/114 o výměře 2 816 m

2
 v k ú. 

Kuřim (vlastník Ing. Miroslava Smíšková, bytem xxxxxxxxxxxxxxxxxx Kuřim) za pozemky parc. č. 
2904/49 o výměře 1 718 m

2
, parc. č. 2904/76 o výměře 582 m

2
 a parc. č. 2904/98 o výměře 455 m

2
 

(vlastník město Kuřim se sídlem Jungmannova 968/75, Kuřim, IČ 00281964) vše v k. ú. Kuřim, 
s cenovým vyrovnáním ve prospěch Ing. Miroslavy Smíškové ve výši 2.135 Kč. Náklady spojené se 
směnou pozemků včetně daně z nabytí nemovitých věcí uhradí město Kuřim. 
 
Záměr byl v souladu se zákonem o obcích zveřejněn na úřední desce - bez připomínek. 
Nyní je potřeba schválit směnu a koupi pozemků parc. č. 2784/22 o vým. 91 m

2
 - vodní plocha a parc. 

č. 2903/10 o výměře 58 m
2
 - ostatní plocha, vše v k. ú. Kuřim za kupní cenu ve výši 10 Kč/m

2
 (tj. 

celkem za 1.490 Kč). 
OMP předkládá v příloze B směnnou a kupní smlouvu. 
 
Přílohy: A - situace 

B - smlouva 
 
Přijaté usnesení: 1045/2015 - ZM schvaluje směnu pozemku parc. č. 2904/114 o výměře 2 816 m

2
 

v k. ú. Kuřim (vlastník Ing. Miroslava Smíšková, bytem xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, 
Kuřim) za pozemky parc. č. 2904/49 o výměře 1 718 m

2
, parc. č. 2904/76 o výměře 

582 m
2
 a parc. č. 2904/98 o výměře 455 m

2
 (vlastník město Kuřim se sídlem 

Jungmannova 968/75, Kuřim, IČ 00281964) vše v k. ú. Kuřim, s cenovým 
vyrovnáním ve prospěch Ing. Miroslavy Smíškové ve výši 2.135 Kč. Náklady 
spojené se směnou pozemků včetně daně z nabytí nemovitých věcí uhradí město 
Kuřim. 

Hlasováno 
Pro: 14  Nepřítomni: 3. 
 
 
 

6/1. Ing. Smíšková a město Kuřim – směna a prodej pozemků 
v lokalitě za rybníkem Srpek 
(Předkladatel: Mgr. Ing. Drago Sukalovský, zpracovatel: Ing. Vladimíra Fidrmucová) 
 
Přijaté usnesení: 1046/2015 - ZM schvaluje úplatné nabytí pozemků parc. č. 2784/22 o výměře 91 

m
2
 a parc. č. 2903/10 o výměře 58 m

2
 vše v k. ú. Kuřim za kupní cenu ve výši 

10 Kč/m
2
 do vlastnictví města Kuřimi od Ing. Miroslavy Smíškové, bytem xx 

xxxxxxxxxxxxxxxxx Kuřim. Náklady spojené s převodem pozemků včetně daně 
z nabytí nemovitých věcí uhradí město Kuřim. 

Hlasováno 
Pro: 14  Nepřítomni: 3. 
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Na jednání se dostavili v 17:38 hod. D. Holman a R. Hanák – počet přítomných členů 16. 
 
 
 

7. Manž. Koneční a město Kuřim – prodej pozemků v lokalitě za 
rybníkem Srpek 
(Předkladatel: Mgr. Ing. Drago Sukalovský, zpracovatel: Ing. Vladimíra Fidrmucová) 
 
Odbor životního prostředí - Ing. Sikorová požádala OMP o součinnost při výkupu dalších pozemků 
v lokalitě za Srpkem za účelem ucelení lokality pro snadnější údržbu pozemků, případně realizaci 
II. etapy revitalizace toku a nivy Lučního potoka. V příloze A jsou červeně označeny pozemky ve 
vlastnictví města. 
 
OMP oslovil manželé Karla a Jitku Konečných, bytem xxxxxxxxxxxxxx Tišnov, kteří vlastní pozemky: 
parc. č. 2904/99, orná půda o výměře 1 424 m

2 
(kupní cena 49.840 Kč) 

parc. č. 2903/11, ostatní plocha, o výměře 27 m
2 
(kupní cena 270 Kč) 

parc. č. 2784/23, vodní plocha, o výměře 43 m
2
 (kupní cena 430 Kč) vše v k. ú. Kuřim (vizte příloha B) 

a nabídl jim za pozemky stejné kupní ceny, za jaké se vykupovaly při investiční akci „Revitalizace toku 
a nivy Lučního potoka, I etapa“ tj. za ornou půdu 35 Kč/m

2
, za ostatní plochu (pěšina) a vodní plochu 

(Luční potok) za 10 Kč/m
2
. 

Manž. Koneční s prodejem pozemků souhlasili. 
OMP předkládá v příloze C kupní smlouvu. 
 
Přílohy: A - situace 

B - situace 
C - smlouva 

 
 
Z jednání se vzdálil v 17:39 hod. D. Holman. 
 
 
Přijaté usnesení: 1047/2015 - ZM schvaluje úplatné nabytí pozemků parc. č. 2904/99 o výměře 

1.424 m
2
,
 
parc. č. 2903/11 o výměře 27 m

2
 a parc. č. 2784/23 o výměře 43 m

2
 vše 

v k. ú. Kuřim za celkovou kupní cenu ve výši 50.540 Kč do vlastnictví města Kuřimi 
od manž. Karla a Jitky Konečných, bytem xxxxxxxxxxxxxx Tišnov. Náklady spojené 
s převodem pozemků včetně daně z nabytí nemovitých věcí uhradí město Kuřim. 

Hlasováno 
Pro: 15  Nepřítomni: 2. 
 
 
Na jednání se vrátil v 17:42 hod. D. Holman. 
 
 
 

8. Společenské a kulturní centrum v Kuřimi - odmítnutí dotace 
(Předkladatel: Mgr. Ing. Drago Sukalovský, zpracovatel: Mgr. Karina Kiesslingová, DiS.) 
 
Na projekt „Společenské a kulturní centrum v Kuřimi“ byla podána žádost o dotaci z Operačního 
programu životní prostředí (dále OPŽP), který administruje Státní fond životního prostředí (dále 
SFŽP). Tato dotace byla tzv. Registračním listem ze 4. 8. 2014 městu přislíbena. Podmínkou pro 
vydání Rozhodnutí o poskytnutí dotace a podepsání Smlouvy o poskytnutí dotace, na základě kterých 
bude dotace proplacena, je doložení smlouvy o dílo s vybraným zhotovitelem. Vzhledem ke končícímu 
programovému období, je v tomto Rozhodnutí zakotvena nutnost zrealizovat a profinancovat projekt 
do 30. 11. 2015. 
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Výběrové řízení na zhotovitele díla proběhlo již dvakrát. V 1. kole výběrového řízení byla 
akceptovatelná pouze 1 nabídka, ostatní byly nad cenu stanovenou v zadávací dokumentaci. Do 15. 
1. 2015 měla být SFŽP doložena smlouva se zhotovitelem. Dne 13. 1. 2015 jsme SFŽP žádali 
o prodloužení lhůty pro předložení dokladů, žádost byla akceptovaná. Nový termín pro doložení 
dokladů byl ze SFŽP stanoven na 30. 3. 2015. 25. 2. 2015, proběhlo 2. kolo otevírání obálek, 
z kterého nevyšel žádný vítězný uchazeč, neboť tentokrát všechny nabídky převyšovaly limitní cenu. 
 
Na základě telefonátu se SFŽP víme, že lhůtu pro doručení dokladů z výběrového řízení by bylo 
možné prodloužit do 30. 4. 2015, bohužel však termín 30. 11. 2015, je obligatorní. Také uskutečnit 
celý proces výběrového řízení, včetně podpisu smlouvy s dodavatelem, není možné do 30. 4. 2015 
zvládnout. Proto odbor investiční doporučuje Zastupitelstvu města dotaci odmítnout. 
 
V říjnu 2015 očekáváme vyhlášení výzvy z prioritní osy 5, která bude podporovat zateplení veřejných 
budov, město by tedy využilo tuto možnost. Aktuální směrnice OPŽP stanovuje, že zadávací řízení na 
stavební práce může být zahájeno až po akceptaci žádosti Státním fondem životního prostředí. OI 
tedy doporučuje s dalším kolem výběrového řízení na rekonstrukci Společenského a kulturního centra 
v rámci úspor vyčkat na novou výzvu. 
 
Přílohy: A – 1. prodloužení lhůty 

B - rozhodnutí 
 
Diskuse: 
J. Herman – ptá se, zda to znamená, že do října letošního roku nebude zahájena rekonstrukce? 
Potřebuje to vědět, kulturní akce jsou zamluvené. 
D. Sukalovský – nyní na to nedokáže odpovědět. Nejdříve konec října nebo začátek listopadu 2015. 
Je to ale velmi nejisté. 
M. Kotek – nebylo by lépe dát větší pauzu a nechat proběhnout plesovou sezonu a zkusit sehnat 
nájemce? Jsou zde náklady na energie. Výběrové řízení připravit, nechat tomu čas. 
D. Sukalovský – s výjimkou restaurace, která skončila, nového nájemce nehledáme, protože rozjezd 
by byl složitý. Fungují bary a obchůdek, také zkušebny a to do doby než začne rekonstrukce. Náklady 
budou pouze v zimním období. Rádi by vyhlásili záměr tak, aby se začalo pracovat na podzim 
a pracovalo by se přes zimu. Ceny prací jsou nižší než v hlavní sezoně. Pracujeme na změnách 
podmínek výběrového řízení, aby bylo otevřené širší skupině firem. Budeme se snažit podmínky 
upravit, aby se mohli zúčastnit i střední firmy, budeme mít větší množství nabídek a snad i nižší cenu. 
 
Přijaté usnesení: 1048/2015 - ZM souhlasí s odmítnutím dotace na akci „Společenské a kulturní 

centrum v Kuřimi“ (registrační číslo projektu: CZ.1.02/3.2.00/14.25508) 
z prostředků Operačního programu životního prostředí, ve výši 8.637.029 Kč 
z Evropské unie a 508.060 Kč ze Státního fondu životního prostředí. 

Hlasováno 
Pro: 13  Zdrželi se: 2  Nepřítomni: 2. 
 
 
 

9. Strategický plán rozvoje města Kuřim 
(Předkladatel: Mgr. Ing. Drago Sukalovský, zpracovatel: Mgr. Karina Kiesslingová, DiS.) 
 
V únoru 2015 byl ukončen dvouletý dotační projekt „Zvýšení kvality procesního a finančního řízení 
města Kuřim a implementace opatření vedoucích k vyšší transparentnosti a otevřenosti MěÚ Kuřim“, 
zkráceně - Efektivní Kuřim. Součástí tohoto projektu bylo i zpracování Strategického plánu rozvoje 
města na příští roky. Zpracování strategických plánů měst je v dnešní době hodně podporováno 
z důvodu vnesení koncepčnosti do dalšího rozvoje. V současné době je nám také již známo, že 
v tomto dotačním období budou podporované žádosti o dotace, které se přímo odkazují na strategické 
plány rozvoje. 
 
Rada města usnesením č. 101/2015 doporučuje Zastupitelstvu města ke schválení Strategický plán 
rozvoje města Kuřim. 
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Odbor investiční si dovolil tento Strategický plán rozvoje města vzhledem k plánované délce jeho 
platnosti doplnit o projekty investičního i neinvestičního typu, které město Kuřim v budoucnu plánuje 
realizovat. Vycházíme z myšlenky, že je lépe s ohledem na strategii dotační politiky ČR i EU mít ve 
Strategickém plánu města zakomponováno více plánovaných projektů, které třeba nebudou po dobu 
jeho platnosti realizovány, než omezit městu možnost čerpat finance z případné dotační výzvy. 
 
(V příloze tohoto bodu jednání jsou tyto připomínky psány červeným písmem) 
 
Přílohy: A – SPRM Kuřim 

B – SPRM Kuřim – připomínky OI 
 
Diskuse: 
M. Kotek – ptá se, co bylo do Strategického plánu rozvoje města Kuřimi (dále jen „SRPM) doplněno? 
D. Sukalovský – on je členem pracovní skupiny „infrastruktura“ – bylo doplněno odvodnění města 
(protipovodňová opatření) a doplněna infrastruktura kanalizace. Spíše je SPRM totožný, moc se to 
neměnilo. 
M. Kotek – chystá se výstavba další sportovní haly, nemělo by to tam být také? 
D. Sukalovský – jedná se o hokejové hřiště a tenisové hřiště v místě za plánovanou sportovní halou 
města, které by chtěl vybudovat soukromý investor. Další investor chce vybudovat kluziště na Dílech 
za Sv. Janem. 
M. Kotek – dříve ve SPRM byla ledová plocha a nyní to tam není, ptá se proč? Navrhuje, aby byla 
uvedena do oblasti sportovní infrastruktury stavba plochy ledového stadionu. 
J. Brabec – pokud něco chceme, a chceme, aby to bylo investicí města, potom je dobré to v SPRM 
mít. Pokud město neví, jestli je strategií města, že chce ve městě mít ledovou plochu, potom by to 
do SPRM nedával. 
M. Kotek – když se projednával SPRM tak poptávka po ledové ploše byla. Sportovní hala dostala 
přednost. SPRM neřeší, kdo bude investor. Myslí si, že by to ve SPRM mohlo být. 
I. Poledňák – ptá se, zda bylo ještě něco bez náhrady vyňato? 
D. Sukalovský – SPRM se dělal v pracovních skupinách a bylo na něm pracováno delší dobu. Vyňaty 
byly většinou věci, které byly v mezidobí dokončeny. 
I. Poledňák – budou preferovány ty dotace, které jsou podpořeny SPRM. Uvedené návrhy SPRM 
nebude nikdo vymáhat. Proto je lépe mít co nejširší rozsah. 
D. Holman – SPRM by měl vytvářet prostor pro dotační příležitosti tam, kde to chceme. Ne tedy co 
nejvíc, ale jen Ty, které jsme ochotni spolufinancovat. Spíše deklarujeme zájem města o toto odvětví. 
I. Poledňák – největší strategií je otevřenost podnětů. 
I. Peřina – jedná se o plán. Kdy je možné SPRM upravovat? 
D. Holman – kdykoliv a bylo by dobré jej v horizontu jednoho volebního období aktualizovat. Pracovní 
skupiny se sešly dvakrát. Myslí si, že to bylo dostatečné. 
I. Peřina – návrh pana Kotka pro něj není nyní hlasovatelný. 
D. Sukalovský – nyní budeme hlasovat o protinávrhu M. Kotka. 
M. Kotek – poptávka po ledové ploše byla i od ředitelů obou škol. 
J. Brabec – SPRM je otevřený dokument, který by měl podporovat to, co město chce. 
 
Přijaté usnesení: 1049/2015 - ZM schvaluje Strategický plán rozvoje města Kuřim s připomínkami 

Investičního odboru Městského úřadu Kuřim se změnou, spočívající v doplnění 
výstavby ledové plochy do kategorie sportovní infrastruktura. 

Hlasováno 
Pro: 10  Proti: 3  Zdrželi se: 3  Nepřítomen: 1. 
 
Návrh usnesení: ZM schvaluje Strategický plán rozvoje města Kuřim s připomínkami Investičního 

odboru Městského úřadu Kuřim. 
O tomto návrhu usnesení nebylo hlasováno. 
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10. Dotace TJ Sokol Kuřim 
(Předkladatel: PaedDr. David Holman, zpracovatel: Petra Glosová) 
 
Dne 25. 3. 2015 projednávala Rada města Kuřimi návrh jednatele TJ Sokol Kuřim pana Ing. Františka 
Merty týkající se schválení dotace na realizaci projektu "Zateplení sokolovny TJ Sokol Kuřim". 
Tento návrh byl projednán a níže uvedeným usnesením bylo schváleno doporučení Zastupitelstvu 
města Kuřimi tuto žádost podpořit. 
 
Přijaté usnesení: 185/2015 - Rada města doporučuje ZM v případě schválení dotace v rámci 

projektu Zateplení sokolovny TJ Sokol Kuřim poskytnutí dotace ve výši 400.000 Kč 
z rozpočtu města na zajištění finančního krytí vlastních zdrojů TJ Sokol Kuřim na 
realizaci tohoto projektu. 

Hlasováno 
Pro: 3 (D. Sukalovský, D. Holman, L. Ambrož) Nepřítomni: 2 (P. Ondrášek, J. Vlček). 
 
Diskuse: 
D. Holman – stahuje tento materiál z jednání. TJ Sokol Kuřim nedodal požadované podklady. Paní 
Jeřábková vše doplní a předloží na další jednání. O žádosti o dotaci nebylo do dnešního dne 
rozhodnuto. 
 
Návrh usnesení: ZM schvaluje v případě schválení dotace v rámci projektu Zateplení sokolovny TJ 

Sokol Kuřim poskytnutí dotace ve výši 400.000 Kč z rozpočtu města na zajištění 
finančního krytí vlastních zdrojů TJ Sokol Kuřim na realizaci tohoto projektu. 

 
 
 

11. Výsledky hospodaření k 31. 3. 2015 
(Předkladatel: Mgr. Ing. Drago Sukalovský, zpracovatel: Ing. Aleš Varmužka) 
 
V příloze jsou předkládány výsledky hospodaření města k 31. 3. 2015. 
 
Příjmy města po konsolidaci ke dni 31. 3. 2015 činily 61.261.340,43 Kč, výdaje města po konsolidaci 
činily 41.547.567,63 Kč. Hospodářský výsledek k tomuto datu tedy činí nezaokrouhleně + 
19.713.772,80 Kč. 
 
Hospodaření s rozpočtovými prostředky probíhá dle schváleného a následně upraveného rozpočtu 
a je za 1. čtvrtletí roku 2015 vzhledem k rozpočtu města v konsolidovaném stavu, s příjmy 
převyšujícími výdaje. 
 
Příjmy: 
Příjmová stránka rozpočtu je plněna z 28 %. Daňové příjmy se plní ve srovnání s rokem 2013 hůře, 
výběr je za 1. čtvrtletí nižší o cca 3,5 mil. Kč a to především díky DPH a dani z příjmů právnických 
osob. 
 
Výdaje: 
Výdajová stránka rozpočtu je plněna ze 14 % a je ovlivněna čerpáním především u „investičních akcí“, 
které je na úrovni 5 % (nesouvisí s rozestavěností akcí, v rozpočtu je celá rekonstrukce KD,...), 
provozní výdaje jsou čerpány z 29 %, vizte podrobnější rozbory dle ORG. 
 
Přílohy: A - rozpočet - vyhodnocení 1q 
 
Přijaté usnesení: 1050/2015 - ZM bere na vědomí výsledky hospodaření města k datu 31. 3. 2015 s 

přebytkem hospodaření ve výši 19.713.772,80 Kč. 
Hlasováno 
Pro: 16  Nepřítomen: 1. 
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12. Pojmenování ulice Pátera Peši 
(Předkladatel: Mgr. Ing. Drago Sukalovský, zpracovatel: Mgr. Ing. Drago Sukalovský) 
 
Obrátil se na nás kuřimský farář pan Adam Malczinski s prosbou, zda by bylo možno pojmenovat 
uličku u kostela (podél zámecké zdi) po bývalém kuřimském faráři p. Pešovi. Ulička by nesla dle 
návrhu p. Malczinského název "Pátera Peši", možné je i jiné pojmenování, např. Václava Peši, Pešova 
ap. 
P. Václav Peša byl kuřimský farář, který zde působil od roku 1978 až do své smrti roku 1993. Byl velmi 
oblíbený jak u farníků, tak u (nejenom) kuřimské veřejnosti. 
 
Ulička je v současné době bezejmenná, nachází se na ní pouze kostel. Tím odpadají případné změny 
adresy v registrech a dokumentech při změně adresy (kostelu není přiděleno číslo popisné). Budova 
zámku i nadále zůstane s adresou Křížkovského. 
 
Diskuse: 
M. Kotek – pana faráře Peši si považuje a souhlasí se schválením. Nicméně mu přijde zvláštní 
pojmenovat po něm ulici, která vlastně ani ulicí není. 
D. Sukalovský – není na ní číslo popisné proto, že kostel číslo popisné nemá. 
I. Peřina – byl by i pro umístění pamětní desky. 
Malszynski – chce poděkovat za schválení a tím uctění památky pana Peši. 
 
Přijaté usnesení: 1051/2015 - ZM schvaluje pojmenování uličky u kostela (podél zámecké zdi) - 

"Pátera Peši". 
Hlasováno 
Pro: 16  Nepřítomen: 1. 
 
 
 

13. Připomínky města Kuřimi k ZÚR JMK 
(Předkladatel: Mgr. Ing. Drago Sukalovský, zpracovatel: Ing. Vlasta Indrová) 
 
Jihomoravský kraj zahájil dne 23. 3. 2015 projednání návrhu Zásad územního rozvoje 
Jihomoravského kraje podle §37 zákona č.183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, ve 
znění pozdějších předpisů (dále jen „stavební zákon“). Dokumentace návrhu Zásad územního rozvoje 
Jihomoravského kraje (dále jen „ZÚR JMK“) byla zveřejněna veřejnou vyhláškou dle § 37 stavebního 
zákona, což je fáze společného jednání s dotčenými orgány a sousedními kraji. Dle ustanovení 
stavebního zákona § 37, odst. (4) může k návrhu a vyhodnocení do 30 dnů od doručení návrhu 
veřejnou vyhláškou každý uplatnit u krajského úřadu písemné připomínky. Město Kuřim ve smyslu 
uvedeného ustanovení může uplatnit své připomínky v termínu nejpozději do 7. 5. 2015. 
 
Návrh připomínek města Kuřimi k návrhu ZÚR JMK je předložen ZM k projednání. 
 
Příloha: A – připomínky ZÚR JMK 
 
Diskuse: 
D. Sukalovský – vysvětlil připomínky Zásad územního rozvoje Jihomoravského kraje – návrhy města 
Kuřimi spočívají v připomínkách, které jsme už v předchozím návrhu ZÚR podávali a týkají se 
dopravních staveb především R43 a obchvatů, železničních koridorů, plochy protipovodňových 
opatření a ekologické stability tzn. vymezení nadregionálního koridoru. 
Doprava – snaží se vyhnout problému a to jsou velké dopravní stavby – více méně toto neřeší a dávají 
do rezervy a malá část staveb je v návrhu. Počítá se s tím, že bude schválen bez definitivních tras. 
V. Zejda – jak souvisí ochranné pásmo s  rezervou? 
D. Sukalovský – souvisí s modernizací trati. Je to koridor, kde by mohlo dojít k posunu železnice. 
S. Bartoš – chceme, aby se stavělo pouze na pozemcích SŽDC. Ochranné pásmo, které mají 
stanoveno ze zákona, tak ať zůstane ochranným pásmem. Chceme, aby se vše vyjasnilo. 
V. Zejda – tzn. ztotožnit ochranné pásmo dráhy s rezervou? 
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S. Bartoš – ochranné pásmo je menší a není stavební uzávěrou, není limitem. Tzn. zpracovat studii, 
která to zpřesní. 
D. Sukalovský – vyjednána je dohoda modernizace pouze na pozemcích SŽDC a bude se držet 
stávajícího tělesa dráhy a změny budou minimální. 
J. Herman – ptá se, jak velký je náš koridor? 
S. Bartoš – náš koridor je v podstatě pozemek, který vlastní SŽDC + ochranné pásmo, které je ze 
zákona. 
D. Sukalovský – je to v podstatě stávající kolejiště. Dále namítáme území, kde se mají realizovat 
protipovodňová opatření. Chceme, aby bylo území zpřesněno tak, jak předepisuje generel odvodnění. 
S. Bartoš – prověřovali také Územní plán Mor. Knínic – není důvod nechat tam takhle velkou plochu. 
D. Sukalovský – regionální biokoridor – nejsme si jisti, jestli náš schválený biokoridor v našem 
územním plánu je na území vymezený ZÚR. Byli jsme ujištěni, že ano, přesto to chceme zpřesnit. 
M. Kotek – způsob projednávání připomínek – vadí mu, že to nebylo projednáno v komisích 
a výborech města. Jedná se o zásadní věc, která bude mít podstatný vliv na život města. 
D. Sukalovský – to proto, že bylo nutné tyto návrhy rychle zpracovat. Vývoj byl dynamický. Nebyl na to 
čas. 
S. Bartoš – s paní Ing. Kadlecovou, předsedkyní stavební komise se na materiálu podílela, vše s ní 
bylo projednáváno. 
M. Kotek – dne 23. 3. bylo řízení zahájeno, komise mohly být s tímto seznámeny. Dále dodává, že 
občanská iniciativa (doc. Firbas) se snaží, aby R43 nevedla přes k. ú. Kníničky, tzn. Německou 
dálnicí, ale aby byla přesměrována tzv. Boskovickou brázdou. Nesouhlasí se způsobem, kterým se 
svých cílů snaží docílit. Město by se mělo proti tomu důrazně postavit, aby nebyla tato varianta vůbec 
projednávána. Mělo by být zmíněno, proč tuto variantu nechceme, tzn. město Kuřim zásadně 
a důrazně nesouhlasí s vedením R43 koridorem DSC01-C, je zcela v rozporu s Územním plánem 
města Kuřim. Dle poznatků města má s posuzovaných variant zcela nejhorší dopad na životní 
prostředí, jak z hlediska emisí a hlukové zátěže a výrazným zásahem do území. Z hlediska dopravně 
inženýrského je také nejhorší variantou, protože veškerá tranzitní doprava bude přiváděna v těsné 
blízkosti zastavěné části města Kuřimi a dále po komunikacích, které jsou již dnes zahlceny. Tato 
varianta neřeší stávající problémy, ale naopak je zhoršuje. Koridor dále zasahuje do rozvojové plochy 
severní průmyslové zóny v Kuřimi. Trasování R43 v DSC01-C způsobí velmi vážné problémy dalším 
obcím v kuřimském regionu. Tyto argumenty by měly být zmíněny a tato varianta by ani neměla být 
v zastupitelstvu JMK projednávána. 
D. Sukalovský – bohužel musíme vycházet z návrhu ZÚR a ty tvrdí něco jiného. Srovnávají tyto 3 
varianty a dle jejich názoru jsou z hlediska životního prostředí srovnatelné a moc se neliší, takhle to 
v podkladech je. Také je řečeno, že z hlediska hodnocení životního prostředí jsou malé rozdíly a je 
možné je zanedbat a řídit se kritériem dopravní výhodnosti, což pro něj vychází nejlépe německá 
dálnice. Zastupitelstvo JMK musí v souladu se zákonem schválit výběr nejvýhodnější varianty. 
M. Kotek – komparativní studii bychom mohli použít a ocitovat studii životního prostředí, tzn. doprava 
se zvýší a životní prostředí se zhorší. 
D. Sukalovský – komparativní studii má JMK k dispozici a při zadání se k tomu již odvolávali. To, co 
navrhuje M. Kotek, tam může být. To co odhlasuje ZM JMK je jedna věc a druhá věc je, jaké bude 
pokračování celé věci. Jistě budou další soudní procesy. Uvidíme, jak to celé bude pokračovat. 
Vypadá to, že město Brno konečně zareagovalo, přestává ZUR odmítat a připravuje pracovní skupinu 
a bude se nad tím dále jednat. 
M. Kotek – pokud se shodneme, že varianta C je pro nás nepřijatelná, potom bychom měli být 
důraznější. 
D. Sukalovský – rozumí tomu, ale stupeň důraznosti nehraje roli. 
J. Brabec – podstatné je, že vše musí být odesláno do 7. 5. 2015. Myslel si, že budou případné změny 
nachystány a mohlo se o jednotlivých návrzích hlasovat. Pokud nebudou nyní formulovány, potom by 
se držel předloženého. 
 
 
Starosta vyhlásil v 19:10 hod. přestávku na 15 minut. 
 
 
Na jednání není přítomen J. Herman – počet přítomných 15. 
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D. Sukalovský – pan Kotek předložil svoje návrhy v písemné podobě a budou doplněny do textu 
připomínek. Na str. 3, druhý odstavec se upraví takto: 
Zastupitelstvo Jihomoravského kraje musí v souladu s § 38, odst. 2, zákona č. 183/2006 Sb., 
o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), v platném znění, schválit výběr nejvhodnější 
varianty. Město Kuřim se plně ztotožňuje s hodnocením projektanta návrhu ZÚR JMK a doporučuje 
krajskému úřadu, aby variantu DSC01-C jako nejvýhodnější nenavrhoval. Upozorňujeme na fakt, že 
varianta DS01-C je v rozporu s platným územním plánem města Kuřimi a zasahuje do rozvojové 
plochy D, tedy do tzv. severní průmyslové zóny. Ve svém názoru se opíráme také o Komparativní 
studii propojení R43 a I/43 v oblasti města Kuřim, která posuzuje severní obchvat města, jenž je 
součástí koridoru DS01-C. Zde srovnávané indikátory na životní prostředí vycházejí jednoznačně hůře 
pro severní obchvat než pro jižní – vyšší zábor zemědělského půdního fondu, vliv na faunu a floru, 
dotčení většího počtu ochranných pásem vodních zdrojů, střet s větším počtem registrovaných 
krajinných prvků, přechod přes větší počet vodních toků. Město Kuřim s variantou DSC01-C tedy 
z výše uvedených důvodů zásadně nesouhlasí. 
D. Sukalovský – nyní je ještě potřeba vyřešit koridor DS31. Ve variantě 1 nesouhlasíme s koridorem 
DS31 a navrhujeme ho odstranit z návrhu ZÚR a ve variantě 2 navrhuje řešit koridor územní rezervou. 
Je spíše pro variantu 2. 
R. Hanák – myslí si, že druhá varianta koresponduje s naším územním plánem. 
D. Sukalovský – v našem územním plánu je tato plocha v rezervě proto, že čekáme, jak rozhodne 
ZÚR. 
M. Kotek – můžeme dát najevo, o co stojíme, navrhuje spíše pro variantu 1. 
D. Sukalovský – pokud bude dodrženo, co bylo slíbeno, tak stejně budou posuzovány obě varianty 
jako součást dopravní studie. 
D. Holman – navrhuje orientačně hlasovat o každé variantě. 
I. Peřina – je spíše pro variantu 1. 
D. Sukalovský – navrhuje orientačně hlasovat o variantě 1 – koridor DS31 odstranit z návrhu ZÚR: 
PRO: 12. 
 
D. Sukalovský – navrhuje orientačně hlasovat o variantě 2 – koridor DS31 řešit územní rezervou: 
PRO: 7. 
 
Přijaté usnesení: 1052/2015 - ZM schvaluje návrh připomínek města Kuřimi k návrhu Zásad 

územního rozvoje Jihomoravského kraje se změnami. 
Hlasováno 
Pro: 15  Nepřítomni: 2. 
 
 
 

14. Martin Válka - prodej pohledávky 
(Předkladatel: Mgr. Ing. Drago Sukalovský, zpracovatel: Mgr. Jana Viktorinová) 
 
Město Kuřim oslovil dne 9. 3. 2015 Ing. Dalibor Knittel s nabídkou na odkoupení pohledávky, kterou 
má město Kuřim za Martinem Válkou. Ing Knittel nabídl částku 40.000 Kč s tím, že Martin Válka je 
jeho známý, kterému by rád pomohl se znovu začlenit do normálního života. Při telefonickém 
rozhovoru s vedoucí OMP však Ing. Knittel uvedl, že pana Válku téměř nezná. 
 
Jedná se o pohledávku ve výši 500.000 Kč s příslušenstvím, zajištěnou směnkou, na základě které byl 
vydán směnečný platební rozkaz ve prospěch města Kuřimi jako oprávněného. 
 
Dle informací OMP se firma ADAPTA Ostrava - právní forma není známa, zavázala cca v roce 1997 
realizovat podkrovní vestavbu na objektu Jungmannova 870-871 (společník a jednatel - Martin Válka). 
Práce na zhotovení vestavby však provázely neustálé komplikace, byly prováděny nekvalitně či přímo 
v rozporu se stavebními předpisy a normami. Stavba se nakonec ve velmi neutěšeném stavu v roce 
1998 zastavila a pan Válka podepsal městu Kuřim osobní směnku na částku 500.000 Kč. Částka 
představovala výši škody, kterou firma ADAPTA Ostrava městu Kuřim svým působením způsobila - 
vizte příloha A. 
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Na základě doporučení Ing. Poledňáka Vladimíra, který se vymožení pohledávky za panem Martinem 
Válkou dlouhodobě snažil realizovat, byla pohledávka předána k výkonu rozhodnutí Mgr. Ing. Josefu 
Cingrošovi, soudnímu exekutorovi a vlastní exekuce na majetek povinného Martina Války byla 
nařízena v 9/2004. V říjnu 2010 však oznámil soudní exekutor oprávněnému městu Kuřim, že se 
povinný na adrese trvalého pobytu nezdržuje, jelikož žije v cizině, že nebyl dohledán žádný 
postižitelný majetek a adresa nynějšího pobytu povinného není známa. Současně exekutor požádal 
o souhlas se zastavením exekuce, jelikož za uplynulých šest let se mu nepodařilo dohledat jakýkoli 
majetek povinného ani povinného samotného. Město Kuřim se zastavením exekuce dne 13. 10. 2010 
souhlasilo, avšak tento souhlas v zákonné lhůtě odvolalo s tím, že získalo informaci, že Martin Válka 
má získat v dohledné době v České republice majetek. Soudní exekutor své usnesení o zastavení 
exekuce dne 19. 10. 2010 zrušil za použití autoremedury. Včasným odvoláním však napadl toto 
rozhodnutí povinný Válka a domáhal se rozhodnutí, že soudní exekutor rozhodl o zrušení zastavení 
exekuce neoprávněně a tato je tudíž zastavena. Od roku 2012 vede město Kuřim s Martinem Válkou 
spor o zastavení exekuce a promlčení pohledávky. Správnost postupu města Kuřimi potvrdil 
naposledy Krajský soud v Ostravě v rozsudku č. j. 9Co 216/2014 ze dne 30. 6. 2014. Nicméně i tento 
rozsudek Martin Válka napadl dovoláním adresovaným Nejvyššímu soudu ČR. 
Martina Válku ve sporu zastupuje Mgr. Vladan Tisovský, advokát. Pobyt pana Války není OMP ani 
exekutorovi znám. 
 
Přílohy: A – vypořádání smluvních vztahů 
 
Diskuse: 
J. Vlček – v dnešní době existují soukromé společnosti, které by mohly mít o směnku zájem. Podle 
důvodové zprávy pan Válka nedisponuje žádným velkým majetkem. Pokusil by se vše zkonzultovat 
a nabídnout k odkupu. Nyní prodej by mohl být v hodnotě 50-60 % ceny směnky, což je cca 250 tisíc 
Kč. Bylo by to pro město zajímavější. 
I. Poledňák – také si myslí, že by se pohledávka prodávat neměla. Uvažoval o částce kolem 150 tisíc 
Kč, za kterou by pohledávku prodal. Pan Válka si může dovolit advokáta. Doporučuje, aby byl pan 
Válka osloven prostřednictvím jeho advokáta s tím, že pohledávku prodáme další osobě, popřípadě 
osobě určené jím nebo jeho advokátem. 
J. Viktorinová – s exekutorem věc projednávala, možnost tady je. Pan Válka si udržuje status osoby 
bez domova a myslí si, že žádný majetek nemá. Nevěří, že by někdo pohledávku odkoupil za 250 tisíc 
Kč. 
I. Poledňák – doporučuje „strašit“, že pohledávku prodáme třetí osobě. Doporučuje pohledávku prodat 
za 150 tisíc Kč. 
J. Viktorinová – p. Válka s námi komunikuje jen prostřednictvím svého advokáta. Nejsme jedinými 
věřiteli. 
P. Krejčí – existují společnosti, které sice pohledávku neodkoupí, ale v případě, že částku vymohou, 
potom si nechají odměnu. 
I. Poledňák – podle jeho názoru pan Válka nemá peníze, ale má asi kolem sebe společenství, které 
má zájem tuto situaci vyřešit. Pokud dáme veřejný příslib toho tipu, že pokud bude schválená částka 
zaplacena, potom přestaneme vymáhat pohledávku. 
J. Vlček – nyní by materiál navrhoval neprojednávat. Připravili by se podklady k dalšímu jednání 
a k podrobnějšímu postupu. 
V. Burkart – kromě společnosti Adapta, která je společnost v likvidaci kde je p. Válka jednatelem – byl 
zvolen i likvidátorem. V Ostravě existuje společnost Tifany, kde je jednatel Vladan Tissovský 
a jednatel D. Knitel. Tzn. advokát pana Války je úzce spojen s p. Tisovským. Jedná se o velmi dobře 
koordinované kroky. Nyní by toto určitě neschvaloval. 
D. Sukalovský – navrhuje přesto o usnesení hlasovat. 
 
Návrh usnesení: ZM schvaluje prodej pohledávky města Kuřimi ve výši 500.000 Kč 

s příslušenstvím za panem Martinem Válkou, r. č. xxxxxxxxxxxxx Ing. Daliboru 
Knittelovi, xxxxxxxxxxxxxxx 747 94 Dobroslavice za cenu 40.000 Kč. 

Hlasováno 
Pro: 1  Proti: 14  Nepřítomni: 2. 
Nebylo schváleno. 
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15. Zápis z jednání Sportovního výboru ZM 
(Předkladatel: Ing. Petr Ondrášek, zpracovatel: Hana Koláčková) 
 
Předseda Výboru sportovního ZM Kuřimi Ing. Petr Ondrášek v příloze předkládá Zastupitelstvu města 
Kuřimi zápis z jednání ze dne 31. 3. 2015. 
 
Program jednání: 
1. Sportoviště a plán investic 2015 
2. Příprava vyhlášení ankety Sportovec roku 
3. Různé 
 
Členové SV přijali tato usnesení: 
Sportovní výbor schvaluje vyhlášení ankety „Sportovec města Kuřimi“ každoročně.  
Sportovní výbor schvaluje výsledky ankety Sportovec roku 2013 - 2014 města Kuřimi dle přílohy. 
 
Přílohy: A - zápis ze dne 31. 3. 2015 

B - Sportovec roku kritéria 
C - nominace tabulka SR 2013-2014 

 
Přijaté usnesení: 1053/2015 - ZM bere na vědomí zápis z jednání Sportovního výboru ZM Kuřimi ze 

dne 31. 3. 2015. 
Hlasováno 
Pro: 15  Nepřítomni: 2. 
 
 
 

16. Zápis z finančního výboru 
(Předkladatel: Ing. Mgr. Vlastimil Burkart, zpracovatel: Ing. Aleš Varmužka) 
 
V příloze je předkládán zápis z finančního výboru konaného dne 22. 4. 2015. 
 
Přílohy: A - zápis z jednání 
 
Přijaté usnesení: 1054/2015 - ZM bere na vědomí zápis z finančního výboru konaného dne 22. 4. 

2015. 
Hlasováno 
Pro: 15  Nepřítomni: 2. 
 
 
 

17. Rozpočtové opatření č. 5 
(Předkladatel: Mgr. Ing. Drago Sukalovský, zpracovatel: Ing. Aleš Varmužka) 
 
V příloze je předkládán návrh na provedení rozpočtového opatření k rozpočtu města na rok 2015. 
 
Přílohy: A – rozpočtové opatření č. 5 

B – důvodová zpráva OI 
 
Diskuse: 
V. Zejda – přestavba kotelny – žádá do dalšího jednání zastupitelstva předložit finanční plnění – kolik 
tato akce stála vč. interiérů a projekční činnosti. 
 
Přijaté usnesení: 1055/2015 - ZM schvaluje rozpočtové opatření č. 5 k rozpočtu města na rok 2015, 

dle přílohy. 
Hlasováno 
Pro: 15  Nepřítomni: 2. 
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18. Různé 
 
J. Brabec – informuje zastupitele, že Klub kotelna funguje a je využíván. 
 
V. Zejda – komise výstavby projednávala akci „Služba škole“ – prý jsou problémy s projektantem. 
D. Holman – proběhlo jednání s projektantem vč. odborníků s VUT. Názory OI se shodovaly s názory 
odborníků VUT. Projektant má zapracovat připomínky. Existuje riziko vážnějšího řešení tzn. 
odstoupení od smlouvy a to pokud se postoj nezmění. Do 6. 5. má čas vše zpracovat. Pokud nebude 
termíny plnit, pokud nebude zpracovávat naše připomínky, potom můžeme od smlouvy odstoupit. Ale 
až 6. 5., což je dlouhý termín. Dotace byla udělena, ale proinvestovat letos musíme 15 mil. Kč a nelze 
ji převést do dalšího roku. Utěšovali jsme se myšlenkou, že pokud se nestihne, tak požádáme a bude 
nám vyhověno, tak jako v jiných případech. Nyní hledáme řešení, jak to urychlit, ale termíny jsou 
hraniční. Do 6. 5. se nic nemění a vše běží. V tento den může dojít k přelomovému rozhodnutí nebo 
pojedeme v nastaveném dále. Dalším opatřením může být pracovat paralelně na prováděcí 
dokumentaci, toto navrhuje OI, ale je to komplikované a neví, jestli je možné. Možná vše dobře 
dopadne, nebudou problémy s výběrem dodavatele, ale rizika tady jsou, ta už si ale nemůžeme 
dovolit. Ale musíme počítat i se špatnou variantou, že může dojít k tomu, že o dotaci budeme žádat 
znovu pro příští rok a doufat, že nám bude poskytnuta. 
V. Zejda – myslí si, že cena, kterou navrhl je nereálná, za 400 tisíc Kč to nemůže udělat. 
D. Holman – cena nebyla výrazně nižší než nabídky dalších uchazečů. Pan Kala je velmi zatvrzelý ve 
svých představách a nedbal instrukcí z vnějšku. V této chvíli, po včerejším výboru, má mírně 
optimističtější náladu, co se týká jeho přístupu. 
I. Poledňák – paralelní zpracování dokumentace? Bude ji dělat někdo jiný? 
D. Holman – ve hře je naše směrnice. Necháváme si zpracovat, jak můžeme postupovat. Jsme 
v obtížné situaci. 
V. Zejda – chtěli se přihlásit do soutěže. Ale projekt měl být vycházet ze studie arch. Němce. To byl 
důvod, proč se do soutěže nepřihlásili. Nakonec zjistili, že arch. Němec ji rozporuje. 
D. Holman – bylo doporučováno brát studii jako závazný podklad. On sám tomu tak nechtěl. Později 
se ukázalo, že se ve svém tvrzení nemýlil. Sklon rampy a bezbariérové WC neodpovídalo 
požadavkům hygieny. Domluvili se, že definují základní parametry studie a budou se jimi řídit. Sporný 
je objem stavby, ale to jsou detaily. Toto zadání podle výběrového řízení plní a neuhýbá. Studie 
nebyla v zadání soutěže plně závazným dokumentem. 
 
 
D. Sukalovský – dne 30. 4. 2015 proběhne v Českém rozhlase krátké vysílání „Den s Kuřimí“ – bude 
se jednat o informace o městě. 
Dne 10. 5. 2015 v 10,30 hod. proběhne pietní akt na nám. Osvobození, jedná se o 75. výročí konce 
druhé světové války. Letos bude mít akce slavnostnější ráz, s Klubem vojenské historie bude 
připraven program. Ten bude pokračovat průvodem na zámek. Na zámku bude od 12, 30 hodin až do 
17 hodin připravena výstava s tématikou druhé světové války, včetně vojenského ležení a techniky. 
 
Dne 30. 5. 2015 se bude konat „Den národnostních menšin“ se začátkem v 14,30 hod. na zámeckém 
nádvoří. Souběžně proběhne “Pohádková cesta“, která bude začínat u sokolovny a bude končit pod 
Kuřimským zámkem. 
 
 
D. Holman – do mateřské školy bylo přijato 151 dětí, které vyhověly kritériu věku 3 let. Koncem 
měsíce května se rozhodne o odkladech nástupu dětí do základních škol. 
 
 
M. Macková – zve všechny na akci „Maminkám“, která se uskuteční dne 17. 5. 2015, začátek je 
v 11 hod. na Orlovně v Kuřimi. 
 
 
P. Krejčí – dne 30. 4. 2015 pořádá Sbor dobrovolných hasičů Kuřim na hřišti ZS Komenského od 13 
hod. „Čarodky s hasiči“. 
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D. Sukalovský – proběhla akce dne „Ukliďme Česko“, do které se připojilo i město Kuřim. Jednalo se 
o 1. ročník, sešlo se cca 20 lidí a uklízelo se u Srpku a koryto Lučního potoka. Práce jsou vidět. 
Děkuje všem účastníkům. Ve stejný den se na Dílech uklízel Mozovský potok. 
 
 
 
Člen návrhové komise Ivo Peřina přečetl schválená usnesení ZM. 
 
 
 
 
Starosta ukončil jednání ZM v 20:20 hodin. 
 
 
 
 
 
 
 
 
Mgr. Ing. Drago Sukalovský 
starosta města 
 
 
 
 
 

Ověřovatelé zápisu: 
 
 
Bc. Jan Vlček         Ing. Miluše Macková 
 
 
 
 
 
 
 
 
V Kuřimi dne 28. 4. 2015 
 
Zapsala: Petra Glosová 
 
 
Přílohy: 
Usnesení 2x 
Pozvánka 1x 
Usnesení návrhové komise 2x 
Prezenční listina 
Výsledky veřejného hlasování 
 
 
Materiály: 
1 Zvolení návrhové komise 
2 Volba ověřovatelů zápisu 
3 Schválení programu jednání 
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4 Plnění usnesení Zastupitelstva města Kuřimi ke dni 20. 4. 2015 
 4A - plnění usnesení ZM 
5 Prodej bytové jednotky č. 1206/4 
 5A - smlouva o převodu vlastnictví bytu 
6 Ing. Smíšková a město Kuřim – směna a prodej pozemků v lokalitě za rybníkem Srpek 
 6A - situace 
 6B - smlouva 
6/1 Ing. Smíšková a město Kuřim – směna a prodej pozemků v lokalitě za rybníkem Srpek 
7 Manž. Koneční a město Kuřim – prodej pozemků v lokalitě za rybníkem Srpek 
 7A - situace 
 7B - situace 
 7C - smlouva 
8 Společenské a kulturní centrum v Kuřimi - odmítnutí dotace 
 8A - 1. prodloužení lhůty 
 8B - rozhodnutí o poskytnutí dotace 
9 Strategický plán rozvoje města Kuřim 
 9A – SPRM Kuřim 
 9B – SPRM Kuřim – připomínky OI 
10 Dotace TJ Sokol Kuřim 
11 Výsledky hospodaření k 31. 3. 2015 
 11A - rozpočet - vyhodnocení 1q 
12 Pojmenování ulice Pátera Peši 
13 Připomínky města Kuřimi k ZÚR JMK 
 13A - připomínky 
14 Martin Válka - prodej pohledávky 

14A - vypořádání smluvních vztahů 
15 Zápis z jednání Sportovního výboru ZM 

15A - zápis ze dne 31. 3. 2015 
15B - Pravidla ankety Sportovec města Kuřimi 
15C - výsledky ankety SR 2013-2014 

16 Zápis z finančního výboru 
16A - zápis z jednání 

17 Rozpočtové opatření č. 5 
17A - rozpočtové opatření č. 5 
17B - důvodová zpráva OI 
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3. JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA KUŘIMI dne 28. 4. 2015 

 

1. Zvolení návrhové komise 
Číslo usnesení: 1041/2015 Zastupitelstvo města schvaluje jako členy návrhové komise Iva Peřinu 

a Mgr. Ladislava Ambrože. 

Mgr. Ing. Drago Sukalovský PRO PaedDr. David Holman NEPŘÍTOMEN 

RNDr. Igor Poledňák NEPŘÍTOMEN Mgr. Ladislav Ambrož PRO 

Jiří Brabec PRO Ing. Rostislav Hanák NEPŘÍTOMEN 

Jan Herman PRO Ing. Miloš Kotek NEPŘÍTOMEN 

Ing. Miluše Macková PRO Ivo Peřina PRO 

Vladislav Zejda NEPŘÍTOMEN Ing. Mgr. Vlastimil Burkart NEPŘÍTOMEN 

Mgr. Žaneta Jarůšková PRO Petr Krejčí PRO 

Alena Matějíčková PRO Ing. Petr Ondrášek NEPŘÍTOMEN 

Bc. Jan Vlček PRO   

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

 

2. Volba ověřovatelů zápisu 
Číslo usnesení: 1042/2015 Zastupitelstvo města schvaluje jako ověřovatele zápisu z jednání ZM 

Bc. Jana Vlčka a Ing. Miluši Mackovou. 

Mgr. Ing. Drago Sukalovský PRO PaedDr. David Holman NEPŘÍTOMEN 

RNDr. Igor Poledňák PRO Mgr. Ladislav Ambrož PRO 

Jiří Brabec PRO Ing. Rostislav Hanák NEPŘÍTOMEN 

Jan Herman PRO Ing. Miloš Kotek NEPŘÍTOMEN 

Ing. Miluše Macková PRO Ivo Peřina PRO 

Vladislav Zejda PRO Ing. Mgr. Vlastimil Burkart NEPŘÍTOMEN 

Mgr. Žaneta Jarůšková PRO Petr Krejčí PRO 

Alena Matějíčková PRO Ing. Petr Ondrášek NEPŘÍTOMEN 

Bc. Jan Vlček PRO   

BOD JEDNÁNÍ BYL SCHÁLEN 

Počet přítomných: 12 

PRO: 12, PROTI: 0, ZDRŽELO SE: 0, NEHLASOVALO: 0 

 

3. Schválení programu jednání 
Číslo usnesení: 1043/2015 Zastupitelstvo města schvaluje program jednání se změnami. 

Mgr. Ing. Drago Sukalovský PRO PaedDr. David Holman NEPŘÍTOMEN 

RNDr. Igor Poledňák PRO Mgr. Ladislav Ambrož PRO 

Jiří Brabec PRO Ing. Rostislav Hanák NEPŘÍTOMEN 

Jan Herman PRO Ing. Miloš Kotek NEPŘÍTOMEN 

Ing. Miluše Macková PRO Ivo Peřina PRO 
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Vladislav Zejda PRO Ing. Mgr. Vlastimil Burkart NEPŘÍTOMEN 

Mgr. Žaneta Jarůšková PRO Petr Krejčí PRO 

Alena Matějíčková PRO Ing. Petr Ondrášek NEPŘÍTOMEN 

Bc. Jan Vlček PRO   

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

 

4. Plnění usnesení Zastupitelstva města Kuřimi ke dni 20. 4. 2015 
Číslo usnesení: 1044/2015 Zastupitelstvo města bere na vědomí stav plnění usnesení ZM ke dni 

20. 4. 2015. 

Mgr. Ing. Drago Sukalovský PRO PaedDr. David Holman NEPŘÍTOMEN 

RNDr. Igor Poledňák PRO Mgr. Ladislav Ambrož PRO 

Jiří Brabec PRO Ing. Rostislav Hanák NEPŘÍTOMEN 

Jan Herman PRO Ing. Miloš Kotek PRO 

Ing. Miluše Macková PRO Ivo Peřina PRO 

Vladislav Zejda PRO Ing. Mgr. Vlastimil Burkart NEPŘÍTOMEN 

Mgr. Žaneta Jarůšková PRO Petr Krejčí PRO 

Alena Matějíčková PRO Ing. Petr Ondrášek NEPŘÍTOMEN 

Bc. Jan Vlček PRO   

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

 

5. Prodej bytové jednotky č. 1206/4 
Návrh usnesení: schvaluje prodej bytové jednotky č. 1206/4, o velikosti 3+1, umístěné ve III. 
nadzemním podlaží bytového domu č. p. 1206, 1207 v ul. Na Loučkách, který je součástí pozemku 
parc. č. 4296, vše v obci a k. ú. Kuřim včetně spoluvlastnického podílu na společných částech budovy 
a pozemku o velikosti id. 363/10000 (dle Prohlášení vlastníka V9 2465/96 ze dne 23. 5. 1996 
726/20000) manželům Josefu a Janě Jindrovým, oba trvale bytem Kuřim za cenu 1.400.000 Kč s tím, 
že veškeré náklady spojené s převodem bytové jednotky včetně úhrady daně z nabytí nemovitých věcí 
ponesou kupující. 

Mgr. Ing. Drago Sukalovský PROTI PaedDr. David Holman NEPŘÍTOMEN 

RNDr. Igor Poledňák ZDRŽEL SE Mgr. Ladislav Ambrož PROTI 

Jiří Brabec PROTI Ing. Rostislav Hanák NEPŘÍTOMEN 

Jan Herman PRO Ing. Miloš Kotek PRO 

Ing. Miluše Macková PROTI Ivo Peřina PROTI 

Vladislav Zejda PRO Ing. Mgr. Vlastimil Burkart PROTI 

Mgr. Žaneta Jarůšková PROTI Petr Krejčí PRO 

Alena Matějíčková PROTI Ing. Petr Ondrášek NEPŘÍTOMEN 

Bc. Jan Vlček PROTI   

BOD JEDNÁNÍ NEBYL SCHÁLEN 
Počet přítomných: 14 
PRO: 4, PROTI: 9, ZDRŽELO SE: 1, NEHLASOVALO: 0 
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6. Ing. Smíšková a město Kuřim – směna a prodej pozemků v lokalitě za 
rybníkem Srpek 
Číslo usnesení: 1045/2015 Zastupitelstvo města schvaluje směnu pozemku parc. č. 2904/114 
o výměře 2 816 m

2
 v k. ú. Kuřim (vlastník Ing. Miroslava Smíšková, bytem Kuřim) za pozemky parc. č. 

2904/49 o výměře 1 718 m
2
, parc. č. 2904/76 o výměře 582 m

2
 a parc. č. 2904/98 o výměře 455 m

2
 

(vlastník město Kuřim se sídlem Jungmannova 968/75, Kuřim, IČ 00281964) vše v k. ú. Kuřim, 
s cenovým vyrovnáním ve prospěch Ing. Miroslavy Smíškové ve výši 2.135 Kč. Náklady spojené se 
směnou pozemků včetně daně z nabytí nemovitých věcí uhradí město Kuřim. 

Mgr. Ing. Drago Sukalovský PRO PaedDr. David Holman NEPŘÍTOMEN 

RNDr. Igor Poledňák PRO Mgr. Ladislav Ambrož PRO 

Jiří Brabec PRO Ing. Rostislav Hanák NEPŘÍTOMEN 

Jan Herman PRO Ing. Miloš Kotek PRO 

Ing. Miluše Macková PRO Ivo Peřina PRO 

Vladislav Zejda PRO Ing. Mgr. Vlastimil Burkart PRO 

Mgr. Žaneta Jarůšková PRO Petr Krejčí PRO 

Alena Matějíčková PRO Ing. Petr Ondrášek NEPŘÍTOMEN 

Bc. Jan Vlček PRO   

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

 

6/1. Ing. Smíšková a město Kuřim – směna a prodej pozemků v lokalitě za 
rybníkem Srpek 
Číslo usnesení: 1046/2015 Zastupitelstvo města schvaluje úplatné nabytí pozemků parc. č. 
2784/22 o výměře 91 m

2
 a parc. č. 2903/10 o výměře 58 m

2
 vše v k. ú. Kuřim za kupní cenu ve výši 10 

Kč/m
2
 do vlastnictví města Kuřimi od Ing. Miroslavy Smíškové, bytem Kuřim. Náklady spojené 

s převodem pozemků včetně daně z nabytí nemovitých věcí uhradí město Kuřim. 

Mgr. Ing. Drago Sukalovský PRO PaedDr. David Holman NEPŘÍTOMEN 

RNDr. Igor Poledňák PRO Mgr. Ladislav Ambrož PRO 

Jiří Brabec PRO Ing. Rostislav Hanák NEPŘÍTOMEN 

Jan Herman PRO Ing. Miloš Kotek PRO 

Ing. Miluše Macková PRO Ivo Peřina PRO 

Vladislav Zejda PRO Ing. Mgr. Vlastimil Burkart PRO 

Mgr. Žaneta Jarůšková PRO Petr Krejčí PRO 

Alena Matějíčková PRO Ing. Petr Ondrášek NEPŘÍTOMEN 

Bc. Jan Vlček PRO   

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

 

7. Manž. Koneční a město Kuřim – prodej pozemků v lokalitě za rybníkem Srpek 
Číslo usnesení: 1047/2015 Zastupitelstvo města schvaluje úplatné nabytí pozemků parc. č. 
2904/99 o výměře 1 424 m

2
,
 
parc. č. 2903/11 o výměře 27 m

2
 a parc. č. 2784/23 o výměře 43 m

2
 vše 

v k. ú. Kuřim za celkovou kupní cenu ve výši 50.540 Kč do vlastnictví města Kuřimi od manž. Karla 
a Jitky Konečných, bytem Tišnov. Náklady spojené s převodem pozemků včetně daně z nabytí 
nemovitých věcí uhradí město Kuřim. 
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Mgr. Ing. Drago Sukalovský PRO PaedDr. David Holman NEPŘÍTOMEN 

RNDr. Igor Poledňák PRO Mgr. Ladislav Ambrož PRO 

Jiří Brabec PRO Ing. Rostislav Hanák PRO 

Jan Herman PRO Ing. Miloš Kotek PRO 

Ing. Miluše Macková PRO Ivo Peřina PRO 

Vladislav Zejda PRO Ing. Mgr. Vlastimil Burkart PRO 

Mgr. Žaneta Jarůšková PRO Petr Krejčí PRO 

Alena Matějíčková PRO Ing. Petr Ondrášek NEPŘÍTOMEN 

Bc. Jan Vlček PRO   

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

 

8. Společenské a kulturní centrum v Kuřimi - odmítnutí dotace 
Číslo usnesení: 1048/2015 Zastupitelstvo města souhlasí s odmítnutím dotace na akci 
„Společenské a kulturní centrum v Kuřimi“ (registrační číslo projektu: CZ.1.02/3.2.00/14.25508) 
z prostředků Operačního programu životního prostředí, ve výši 8.637.029 Kč z Evropské unie 
a 508.060 Kč ze Státního fondu životního prostředí. 

Mgr. Ing. Drago Sukalovský PRO PaedDr. David Holman NEPŘÍTOMEN 

RNDr. Igor Poledňák PRO Mgr. Ladislav Ambrož PRO 

Jiří Brabec PRO Ing. Rostislav Hanák PRO 

Jan Herman PRO Ing. Miloš Kotek PRO 

Ing. Miluše Macková ZDRŽELA SE Ivo Peřina PRO 

Vladislav Zejda ZDRŽEL SE Ing. Mgr. Vlastimil Burkart PRO 

Mgr. Žaneta Jarůšková PRO Petr Krejčí PRO 

Alena Matějíčková PRO Ing. Petr Ondrášek NEPŘÍTOMEN 

Bc. Jan Vlček PRO   

BOD JEDNÁNÍ BYL SCHÁLEN 
Počet přítomných: 15 
PRO: 13, PROTI: 0, ZDRŽELO SE: 2, NEHLASOVALO: 0 

 

9. Pozměňující návrh - Strategický plán rozvoje města Kuřim 
Číslo usnesení: 1049/2015 Zastupitelstvo města schvaluje Strategický plán rozvoje města Kuřim 
s připomínkami Investičního odboru Městského úřadu Kuřim se změnou, spočívající v doplnění 
výstavby ledové plochy do kategorie sportovní infrastruktura. 

Mgr. Ing. Drago Sukalovský PRO PaedDr. David Holman PRO 

RNDr. Igor Poledňák PRO Mgr. Ladislav Ambrož ZDRŽEL SE 

Jiří Brabec PROTI Ing. Rostislav Hanák ZDRŽEL SE 

Jan Herman PRO Ing. Miloš Kotek PRO 

Ing. Miluše Macková PRO Ivo Peřina PROTI 

Vladislav Zejda PRO Ing. Mgr. Vlastimil Burkart ZDRŽEL SE 

Mgr. Žaneta Jarůšková PRO Petr Krejčí PRO 

Alena Matějíčková PRO Ing. Petr Ondrášek NEPŘÍTOMEN 
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Bc. Jan Vlček PROTI   

BOD JEDNÁNÍ BYL SCHÁLEN 
Počet přítomných: 16 
PRO: 10, PROTI: 3, ZDRŽELO SE: 3, NEHLASOVALO: 0 

 

11. Výsledky hospodaření k 31. 3. 2015 
Číslo usnesení: 1050/2015 Zastupitelstvo města bere na vědomí výsledky hospodaření města 
k datu 31. 3. 2015 s přebytkem hospodaření ve výši 19.713.772,80 Kč. 

Mgr. Ing. Drago Sukalovský PRO PaedDr. David Holman PRO 

RNDr. Igor Poledňák PRO Mgr. Ladislav Ambrož PRO 

Jiří Brabec PRO Ing. Rostislav Hanák PRO 

Jan Herman PRO Ing. Miloš Kotek PRO 

Ing. Miluše Macková PRO Ivo Peřina PRO 

Vladislav Zejda PRO Ing. Mgr. Vlastimil Burkart PRO 

Mgr. Žaneta Jarůšková PRO Petr Krejčí PRO 

Alena Matějíčková PRO Ing. Petr Ondrášek NEPŘÍTOMEN 

Bc. Jan Vlček PRO   

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

 

12. Pojmenování ulice Pátera Peši 
Číslo usnesení: 1051/2015 Zastupitelstvo města schvaluje pojmenování uličky u kostela (podél 

zámecké zdi) - "Pátera Peši". 

Mgr. Ing. Drago Sukalovský PRO PaedDr. David Holman PRO 

RNDr. Igor Poledňák PRO Mgr. Ladislav Ambrož PRO 

Jiří Brabec PRO Ing. Rostislav Hanák PRO 

Jan Herman PRO Ing. Miloš Kotek PRO 

Ing. Miluše Macková PRO Ivo Peřina PRO 

Vladislav Zejda PRO Ing. Mgr. Vlastimil Burkart PRO 

Mgr. Žaneta Jarůšková PRO Petr Krejčí PRO 

Alena Matějíčková PRO Ing. Petr Ondrášek NEPŘÍTOMEN 

Bc. Jan Vlček PRO   

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

 

13. Připomínky města Kuřimi k ZÚR JMK 
Číslo usnesení: 1052/2015 Zastupitelstvo města schvaluje návrh připomínek města Kuřimi 

k návrhu Zásad územního rozvoje Jihomoravského kraje se změnami. 

Mgr. Ing. Drago Sukalovský PRO PaedDr. David Holman PRO 

RNDr. Igor Poledňák PRO Mgr. Ladislav Ambrož PRO 
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Jiří Brabec PRO Ing. Rostislav Hanák PRO 

Jan Herman NEPŘÍTOMEN Ing. Miloš Kotek PRO 

Ing. Miluše Macková PRO Ivo Peřina PRO 

Vladislav Zejda PRO Ing. Mgr. Vlastimil Burkart PRO 

Mgr. Žaneta Jarůšková PRO Petr Krejčí PRO 

Alena Matějíčková PRO Ing. Petr Ondrášek NEPŘÍTOMEN 

Bc. Jan Vlček PRO   

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

 

14. Martin Válka - prodej pohledávky 
Návrh usnesení: schvaluje prodej pohledávky města Kuřimi ve výši 500.000 Kč s příslušenstvím za 
panem Martinem Válkou, r. č. xxxxxxxxxxxxxxx Ing. Daliboru Knittelovi, 747 94 Dobroslavice za cenu 
40.000 Kč. 

Mgr. Ing. Drago Sukalovský PRO PaedDr. David Holman PROTI 

RNDr. Igor Poledňák PROTI Mgr. Ladislav Ambrož PROTI 

Jiří Brabec PROTI Ing. Rostislav Hanák PROTI 

Jan Herman NEPŘÍTOMEN Ing. Miloš Kotek PROTI 

Ing. Miluše Macková PROTI Ivo Peřina PROTI 

Vladislav Zejda PROTI Ing. Mgr. Vlastimil Burkart PROTI 

Mgr. Žaneta Jarůšková PROTI Petr Krejčí PROTI 

Alena Matějíčková PROTI Ing. Petr Ondrášek NEPŘÍTOMEN 

Bc. Jan Vlček PROTI   

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

 

15. Zápis z jednání Sportovního výboru ZM 
Číslo usnesení: 1053/2015 Zastupitelstvo města bere na vědomí zápis z jednání Sportovního 
výboru ZM Kuřimi ze dne 31. 3. 2015. 

Mgr. Ing. Drago Sukalovský PRO PaedDr. David Holman PRO 

RNDr. Igor Poledňák PRO Mgr. Ladislav Ambrož PRO 

Jiří Brabec PRO Ing. Rostislav Hanák PRO 

Jan Herman NEPŘÍTOMEN Ing. Miloš Kotek PRO 

Ing. Miluše Macková PRO Ivo Peřina PRO 

Vladislav Zejda PRO Ing. Mgr. Vlastimil Burkart PRO 

Mgr. Žaneta Jarůšková PRO Petr Krejčí PRO 

Alena Matějíčková PRO Ing. Petr Ondrášek NEPŘÍTOMEN 

Bc. Jan Vlček PRO   

BOD JEDNÁNÍ BYL SCHÁLEN 
Počet přítomných: 15 
PRO: 15, PROTI: 0, ZDRŽELO SE: 0, NEHLASOVALO: 0 
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16. Zápis z finančního výboru 
Číslo usnesení: 1054/2015 Zastupitelstvo města bere na vědomí zápis z finančního výboru 

konaného dne 22. 4. 2015. 

Mgr. Ing. Drago Sukalovský PRO PaedDr. David Holman PRO 

RNDr. Igor Poledňák PRO Mgr. Ladislav Ambrož PRO 

Jiří Brabec PRO Ing. Rostislav Hanák PRO 

Jan Herman NEPŘÍTOMEN Ing. Miloš Kotek PRO 

Ing. Miluše Macková PRO Ivo Peřina PRO 

Vladislav Zejda PRO Ing. Mgr. Vlastimil Burkart PRO 

Mgr. Žaneta Jarůšková PRO Petr Krejčí PRO 

Alena Matějíčková PRO Ing. Petr Ondrášek NEPŘÍTOMEN 

Bc. Jan Vlček PRO   

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

 

17. Rozpočtové opatření č. 5 
Číslo usnesení: 1055/2015 Zastupitelstvo města schvaluje rozpočtové opatření č. 5 k rozpočtu 

města na rok 2015, dle přílohy. 

Mgr. Ing. Drago Sukalovský PRO PaedDr. David Holman PRO 

RNDr. Igor Poledňák PRO Mgr. Ladislav Ambrož PRO 

Jiří Brabec PRO Ing. Rostislav Hanák PRO 

Jan Herman NEPŘÍTOMEN Ing. Miloš Kotek PRO 

Ing. Miluše Macková PRO Ivo Peřina PRO 

Vladislav Zejda PRO Ing. Mgr. Vlastimil Burkart PRO 

Mgr. Žaneta Jarůšková PRO Petr Krejčí PRO 

Alena Matějíčková PRO Ing. Petr Ondrášek NEPŘÍTOMEN 

Bc. Jan Vlček PRO   

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


