Zápis
ze zasedání Zastupitelstva města Kuřimi č. 5/2021 konaného dne 07.09.2021
Přítomni:
Mgr. Ing. Drago Sukalovský - starosta
Ing. Petr Ondrášek, Mgr. Ladislav Ambrož, Ing. Jan Vlček, MSc., Ing. Milan Vlk, Petr Krejčí, Alena
Matějíčková, Bc. Mária Katyi, Ivo Peřina, Mgr. Sandra Naďová, Renáta Těšíková, RNDr. Igor
Poledňák, Antonín Žák, Mgr. Petr Vodka, Jan Herman, Petr Macek, Mgr. Žaneta Jarůšková členové zastupitelstva.
Ing. Karel Torn, CSc. – tajemník úřadu.
Starosta zahájil zasedání ZM v 17:03 hodin, úvodem bylo přítomno 16 členů ZM, tedy nadpoloviční
většina. ZM je usnášeníschopné.
Později se dostavil 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 31.08.2021

5

Garance finanční spoluúčasti na rok 2022 u vybraných sociálních služeb

6

Rodinný dům na ul. Brněnská – žádost o prodej části pozemku

7

Odkup pozemku pod vybudovanou komunikací na ul. Sportovní – „MEDEX-K“, s. r. o.

8

Česká republika – Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových – bezúplatné nabytí
pozemku na ul. Komenského

9

PFM – SmartZone, s. r. o. - směna pozemků a zřízení výhrady zpětné koupě jako práva
věcného

10

Výsledky hospodaření ke dni 30.06.2021

11

Schválení podání žádosti na dotace NSA investiční akce – „Městský stadion Kuřim rekonstrukce“

12

Zápis z jednání Výboru pro kulturu a spolkový život ZM Kuřimi

13

Dotační program Podpora kulturní a spolkové činnosti ve městě Kuřimi pro rok 2022

14

Zápis z jednání sportovního výboru ze dne 25.08.2021

15

Dotační program Podpora sportovní činnosti ve městě Kuřimi pro rok 2022

16

Dotační program Podpora tělovýchovy dětí a mládeže kvalifikovanými trenéry pro rok 2022

17

Dotační program Využívání městských sportovišť pro rok 2022

18

Volba přísedící Okresního soudu Brno-venkov na funkční období let 2021 - 2025

1

19

ZŠ Kuřim Jungmannova, vybudování nových výukových kapacit - IV. etapa – změna názvu
IA a dotační záměr

20

Stavební úpravy budovy bývalé MŠ na ul. Otevřená - II. etapa – změna názvu IA a dotační
záměr

21

Dotační program Energie na provoz sportovišť pro rok 2021

22

Rozpočtové opatření č. 10

23

Finanční dary na odstranění škod po tornádu dne 24.06.2021

24

Různé

1. Zvolení návrhové komise
(Předkladatel: Mgr. Ing. Drago Sukalovský, zpracovatel: Petra Glosová)
Přijaté usnesení: Z/2021/069 - ZM schvaluje jako členy návrhové komise pana Iva Peřinu a pana
Jana Hermana.
Hlasováno
Pro: 16
Nepřítomen: 1.

2. Volba ověřovatelů zápisu
(Předkladatel: Mgr. Ing. Drago Sukalovský, zpracovatel: Petra Glosová)
Přijaté usnesení: Z/2021/070 - ZM schvaluje jako ověřovatele zápisu ZM pana Petra Macka
a pana Mgr. Ladislava Ambrože.
Hlasováno
Pro: 16
Nepřítomen: 1.
Na jednání se dostavil v 17:05 hod pan RNDr. I. Poledňák – počet přítomných členů zastupitelstva 17.

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 31.08.2021

5

Garance finanční spoluúčasti na rok 2022 u vybraných sociálních služeb

6

Rodinný dům na ul. Brněnská – žádost o prodej části pozemku

7

Odkup pozemku pod vybudovanou komunikací na ul. Sportovní – „MEDEX-K“, s. r. o.

8

Česká republika – Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových – bezúplatné nabytí
pozemku na ul. Komenského

9

PFM – SmartZone, s. r. o. - směna pozemků a zřízení výhrady zpětné koupě jako práva
věcného
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10

Výsledky hospodaření ke dni 30.06.2021

11

Schválení podání žádosti na dotace NSA investiční akce – „Městský stadion Kuřim rekonstrukce“

12

Zápis z jednání Výboru pro kulturu a spolkový život ZM Kuřimi

13

Dotační program Podpora kulturní a spolkové činnosti ve městě Kuřimi pro rok 2022

14

Zápis z jednání sportovního výboru ze dne 25.08.2021

15

Dotační program Podpora sportovní činnosti ve městě Kuřimi pro rok 2022

16

Dotační program Podpora tělovýchovy dětí a mládeže kvalifikovanými trenéry pro rok 2022

17

Dotační program Využívání městských sportovišť pro rok 2022

18

Volba přísedící Okresního soudu Brno-venkov na funkční období let 2021 - 2025

19

ZŠ Kuřim Jungmannova, vybudování nových výukových kapacit - IV. etapa – změna názvu
IA a dotační záměr

20

Stavební úpravy budovy bývalé MŠ na ul. Otevřená - II. etapa – změna názvu IA a dotační
záměr

21

Dotační program Energie na provoz sportovišť pro rok 2021

22

Rozpočtové opatření č. 10

23

Finanční dary na odstranění škod po tornádu dne 24.06.2021

24

Různé

Přijaté usnesení: Z/2021/071 - ZM schvaluje program jednání.
Hlasováno
Pro: 17.

4. Plnění usnesení Zastupitelstva města Kuřimi ke dni 31.08.2021
(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.
Odbor majetkoprávní žádá o prodloužení termínů plnění usnesení:
č. 1063/2015 dne 16.06.2015
Důvodová zpráva:
investor – město Kuřim OI - stavba „Kuřim, ul. Komenského – stavební úpravy VO“ předal OMP
geometrický plán pro zřízení věcného břemene. OMP vyzve pana Horáka (dědice po Marii Horákové)
k uzavření Smlouvy o zřízení věcného břemene. OMP se doposud nepodařilo smlouvu uzavřít.
Z tohoto důvodu žádáme o prodloužení termínu plnění usnesení do 28.02.2022.
č. 1034/2016 ze dne 22.03.2016
Důvodová zpráva:
OMP obdržel geometrický plán pro rozdělení pozemku. Majetkoprávní vypořádání stavby je v řešení.
OMP se doposud nepodařilo smlouvu uzavřít.
Z tohoto důvodu žádáme o prodloužení termínu plnění usnesení do 31.05.2022.
č. Z/2021/046 ze dne 18.05.2021
Důvodová zpráva:
z důvodu nutnosti vypracovaní znaleckého posudku ve věci ocenění práva stavby za účelem uzavření
Smlouvy o smlouvě budoucí o právu provést stavbu, ve které město Kuřim vystupuje jako vedlejší
účastník žádáme o prodloužení termínu plnění do 31.12.2021.
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Přílohy:

A - plnění usnesení ZM

Přijaté usnesení: Z/2021/072 - ZM bere na vědomí stav plnění usnesení ZM ke dni 31.08.2021
a prodlužuje termín plnění usnesení č. 1063/2015 do 28.02.2022, usnesení
č. 1034/2016 do 31.05.2022 a usnesení č. Z/2021/046 do 31.12.2021.
Hlasováno
Pro: 17.

5. Garance finanční spoluúčasti na rok 2022 u vybraných sociálních
služeb
(Předkladatel: Mgr. Ing. Drago Sukalovský, zpracovatel: Mgr. Aneta Štěpánková)
Podle § 101a zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů, mají kraje
některé kompetence v oblasti rozhodování o financování sociálních služeb.
Kraje mají podle zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, povinnost určovat síť sociálních
služeb na území kraje a přitom přihlížet k informacím od obcí, které s krajem při určování sítě
sociálních služeb spolupracují, a sdělují kraji informace o kapacitě sociálních služeb, které jsou
potřebné pro zajištění potřeb osob na území obce, a spoluvytváří podmínky pro zajištění potřeb těchto
osob. Jihomoravský kraj tak vytváří na období jednoho roku Základní síť sociálních služeb v JMK.
Základní síť JMK je tvořena registrovanými sociálními službami a definuje kapacitu a působnost
sociálních služeb, které zajišťují uspokojování zjištěných potřeb prostřednictvím poskytování
sociálních služeb. Součástí Základní sítě JMK jsou sociální služby a jejich kapacity podporované
a financované z veřejných zdrojů prostřednictvím dotace ze státního rozpočtu dle § 101a zákona
o sociálních službách, případně současně financované z dotačního programu JMK, rozpočtů obcí,
nebo prostřednictvím individuálních projektů kraje.
Jihomoravský kraj proto požádal obce s rozšířenou působností o spolupráci na vytvoření návrhu sítě
sociálních služeb na okresní úrovni, která odráží priority a potřeby jednotlivých ORP. Návrhem okresní
sítě služeb se rozumí definice sociálních služeb a jejich kapacit, jejichž zachování je v daném území
žádoucí a nezbytné pro sociální stabilitu.
Pro rok 2022 vydává Jihomoravský kraj aktualizovaná Pravidla pro tvorbu sítě sociálních služeb
v JMK, která jsou uvedena v příloze A. Aktualizace dokumentu byla schválena Radou Jihomoravského
kraje usnesením č. 1485/21/R22 dne 02.06.2021. Součástí dokumentu je také Rozvojová strategie
sociálních služeb v JMK pro rok 2022, která je uvedena v příloze B.
V souvislosti s financováním sociálních služeb byla schválena na 31. zasedání Zastupitelstva
Jihomoravského kraje dne 18.06.2020, usnesením č. 2718/20/Z31, Pravidla financování sociálních
služeb v Jihomoravském kraji pro léta 2021–2022 ve znění Dodatku č. 3, která jsou uvedena v příloze
C. Dodatek č. 3 byl schválen dne 24.06.2021 usnesením č. 502/21/Z5. Podíl spolufinancování služby
z úrovně obcí dle druhů sociálních služeb a právní formy poskytovatele sociálních služeb byl stanoven
ve výši:


služby odborného sociálního poradenství s převažující cílovou skupinou osob, které jsou
obětmi domácího násilí nebo trestních činů nebo osoby s poruchami příjmu potravy

forma poskytovatele služby: obce a příspěvkové organizace obcí: 10 %,

forma poskytovatele služby: nestátní neziskové organizace, obchodní organizace (fyzické
a právnické osoby): 8 %,

služby odborného sociálního poradenství pro ostatní cílové skupiny

forma poskytovatele služby: obce a příspěvkové organizace obcí: 20 %,

forma poskytovatele služby: nestátní neziskové organizace, obchodní organizace (fyzické
a právnické osoby): 18 %,

služby sociální prevence: raná péče, telefonická krizová pomoc, tlumočnické služby,
kontaktní centra, krizová pomoc, nízkoprahová denní centra, noclehárny, služby následné
péče, terapeutické komunity, terénní programy, sociální rehabilitace
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forma poskytovatele služby: obce a příspěvkové organizace obcí: 20 %,
forma poskytovatele služby: nestátní neziskové organizace, obchodní organizace (fyzické
a právnické osoby): 17 %,

služby sociální prevence: intervenční centra, sociálně terapeutické dílny, domy na půl
cesty, azylové domy

forma poskytovatele služby: obce a příspěvkové organizace obcí: 20 %,

forma poskytovatele služby: nestátní neziskové organizace, obchodní organizace (fyzické
a právnické osoby): 20 %,

služby sociální prevence: nízkoprahová zařízení pro děti a mládež, sociálně aktivizační
služby pro rodiny s dětmi, sociálně aktivizační služby pro seniory a osoby se zdravotním
postižením

forma poskytovatele služby: obce a příspěvkové organizace obcí: 30 %,

forma poskytovatele služby: nestátní neziskové organizace, obchodní organizace (fyzické
a právnické osoby): 27 %,

služby sociální péče (bez pečovatelské služby)

forma poskytovatele služby: obce a příspěvkové organizace obcí: 9,5 %,

forma poskytovatele služby: nestátní neziskové organizace, obchodní organizace (fyzické
a právnické osoby): 6 %,

služby sociální péče: pečovatelská služba

forma poskytovatele služby: obce a příspěvkové organizace obcí: 22 %,

forma poskytovatele služby: nestátní neziskové organizace, obchodní organizace (fyzické
a právnické osoby): 20 %.
Finanční spoluúčast je schvalována vždy v daném kalendářním roce na základě údajů převážně
z ukončeného předcházejícího kalendářního roku na rok následující.
Příloha D: Minimální síť sociálních služeb za ORP Kuřim na rok 2022 s finanční spoluúčastí města.
Příloha E: Minimální síť sociálních služeb pro rok 2022 okresu Brno-venkov včetně konkrétních částek
finanční spoluúčasti, poskytující sociální služby obyvatelům správního obvodu ORP Kuřim.
Příloha F: Příklad výpočtu finanční spoluúčasti.
Příloha G: Vzor veřejnoprávní smlouvy.
Rada města Kuřimi na své schůzi dne 12.05.2021, usnesením č. R/2021/0184, schválila zařazení
sociálních služeb působících v ORP Kuřim, uvedených v příloze D, do sítě sociálních služeb pro rok
2022. Subjekty budou žádat o finanční příspěvek v průběhu roku 2022 formou individuálních dotací.
Přílohy:

A - pravidla síť
B - rozvojová strategie
C - pravidla financování
D - síť 2022 spoluúčast
E - síť 2022 ORP Kuřim
F - výpočet fin. spoluúčasti
G - smlouva

Přijaté usnesení: Z/2021/073 - ZM schvaluje zařazení sociálních služeb, uvedených v příloze D,
do své minimální sítě sociálních služeb a zároveň garantuje těmto službám
finanční spoluúčast podle přílohy D.
Hlasováno
Pro: 17.

6. Rodinný dům na ul. Brněnská – žádost o prodej části pozemku
(Předkladatel: Mgr. Ing. Drago Sukalovský, zpracovatel: Ing. Vladimíra Fidrmucová)
Pan [osobní údaj odstraněn], trvale bytem [osobní údaj odstraněn] se stal vlastníkem rodinného domu
č. p. 259/22 na ul. Brněnská – vizte př. A.
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Pan [osobní údaj odstraněn] má záměr provést celkovou rekonstrukci rodinného domu. Při
geodetickém zaměření domu zjistil, že část domu je historicky postavena na pozemku ve vlastnictví
2
města - vizte př. B. Jedná se o zádveří o výměře 3,3 m . Z důvodu prostorově dispoziční stísněnosti
stávajícího objektu došel společně se zpracovatelem projektové dokumentace k závěru, že by bylo
vhodné rozšířit stavební úpravy o přístavbu v místě „vykousnutého pozemku“, kde by došlo k dostavbě
a zarovnání štítu domu. Získal by se tolik chybějící prostor v dispozici domu a prospělo by to
i architektuře domu samotného – vizte př. B, C.
Pana [osobní údaj odstraněn] zastupuje na základě plné moci [osobní údaj odstraněn].
Na základě výše uvedeného požádal pan [osobní údaj odstraněn] o prodej části pozemku parc.
2
č. 1039 o výměře cca 10 m v k. ú. Kuřim. Městský pozemek parc. č. 1039 v k. ú. Kuřim je již zastavěn
2
2
stavbou rodinného domu výměrou 3,3 m a výměra 6,45 m by byla zastavěna přístavbou RD - vizte
př. B.
Odbor majetkoprávní (dále jen OMP) a odbor investiční (dále jen OI) uvádějí, že přes předmětný
pozemek vede stávající dešťová kanalizace v majetku a správě města. V případě přeložení této
kanalizace dle požadavků města, nemají OMP a OI námitky k prodeji pozemku. OMP doporučuje
2
kupní cenu ve výši 5.000 Kč/m . Do doby přeložení stávající dešťové kanalizace a kolaudace RD,
respektive vyhotovení geometrického plánu, který vymezí dotčení městského pozemku, bude
uzavřena Budoucí kupní smlouva. Pan [osobní údaj odstraněn] s kupní cenou za pozemek souhlasí.
Ve smyslu § 39 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, je nutné nejprve zveřejnit záměr na prodej
pozemku. Na dalším zasedání ZM bude řešen samotný prodej pozemku.
Přílohy:

A - situace
B - situace
C - foto

Diskuse:
P. Macek – jedná se o narovnání majetkových stavů, protože stávající dům leží na pozemku města.
Cena se mu tedy zdá vysoká, mohla by být výrazně nižší, spíše symbolická, řekněme 2.000 Kč.
D. Sukalovský – navržená cena odpovídá přesně tomu, co řekl pan Macek. Např. cena dle
znaleckého posudku pozemků pro stavbu poslední etapy na Dílech za Sv. Jánem byla 8.600 Kč/m2.
Cena 5.000 Kč je tedy v rozumném rozmezí. Pokud někdo s navrženou cenou nesouhlasí, může
předložit návrh k hlasování s jinou cenou.
P. Vodka – jaká je úřední cena pozemku?
J. Viktorinová – úřední cenu nezná, ale myslí si, že 5.000 Kč je cena minimální. Majitel s tím
souhlasí. Cena byla konzultována se znalcem.
P. Vodka – v minulosti bylo zavedeno pravidlo, kdy se v těchto situacích prodávaly pozemky za úřední
cenu, která byla nižší, než cena obvyklá. Pokud město prodává společnostem za 2.000 Kč a občanům
za 5.000 Kč, tak by to tak nemělo být.
J. Viktorinová – v případě pozemků pod trafostanicemi se jedná o veřejně prospěšnou záležitost.
Nevidí tedy důvod, proč cenu snižovat.
J. Herman – nemovitost se prodávala v nedávné době. Nabyvatel měl jistě geometrický plán a musel
vědět, že část nemovitosti leží na pozemku města. S navrženou cenou tedy souhlasí.
I. Poledňák – pokud prodáváme pozemek pod trafostanicí, tak jej prodáváme ke komerčním účelům
a neznamená to, že budeme mít levnější elektřinu. Tento pozemek není jinak využitelný. V minulosti
jsme měli vyhlášku o převodu a pronájmu pozemků města a ta brala zřetel na takovéto záležitosti
a nebyl záměr kupujícího předražovat cenu, protože nebyl nikdo jiný, kdo by to kupoval. Navržená
cena bude precedentem.
Přijaté usnesení: Z/2021/074 - ZM schvaluje záměr na prodej části pozemku parc. č. 1039
2
o výměře cca 10 m v k. ú. Kuřim dle situace, za účelem rozšíření domu č. p.
259/22 na ul. Brněnská, panu [osobní údaj odstraněn] Namibijská republika, za
2
cenu ve výši 5.000 Kč/m . Nabyvatel uhradí veškeré náklady spojené s převodem
pozemku. Do doby uzavření kupní smlouvy bude uzavřená budoucí kupní
smlouva.
Hlasováno
Pro: 17.
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7. Odkup pozemku pod vybudovanou komunikací na ul. Sportovní –
„MEDEX-K“ s. r. o.
(Předkladatel: Mgr. Ing. Drago Sukalovský, zpracovatel: Ing. Vladimíra Fidrmucová)
V rámci stavby „Městská sportovní hala v Kuřimi“ vybudovalo město Kuřim jako investor příjezdovou
komunikaci k nové sportovní hale na ulici Sportovní.
V souladu s uzavřenou Smlouvou č. 2017/B/0033 o umístění a provedení stavby na pozemku (dále
jen „Smlouva“) je část komunikace umístěna na pozemek parc. č. 2985/1 v k. ú. Kuřim, který je ve
vlastnictví společnosti „MEDEX-K“, s. r. o., se sídlem Blanenská 982/15, Kuřim, IČO 60755580, (dále
jen „MEDEX“). Ve Smlouvě bylo dohodnuto, že po ukončení stavby město pozemek dotčený stavbou
komunikace koupí za kupní cenu stanovenou Zastupitelstvem města Kuřimi pro výkup pozemků pod
místními komunikacemi. Pro letošní rok zastupitelstvo vyhlásilo cenu pro výkup pozemků pod místními
2
komunikacemi ve výši 350 Kč/m bez DPH. Situace vizte př. A.
Město Kuřim zadalo vyhotovení geometrického plánu č. 3923-3985/2021, který vymezil pozemek
2
dotčený stavbou komunikace - vizte př. B. Jedná se o část pozemku parc. č. 2985/1 o vým 103 m
v k. ú. Kuřim – předmět prodeje. Geometrickým plánem byla z pozemku parc. č. 2985/1 oddělena
2
část označena písmenem „a“ o vým. 103 m a následně sloučena do pozemku parc. č. 2985/4, který
je ve vlastnictví města Kuřim, vše v k. ú. Kuřim - vizte př. B.
V příloze C předkládá OMP zastupitelstvu návrh kupní smlouvy.
Jednatelé společnosti MEDEX se smlouvou souhlasí.
Přílohy:

A - situace
B - geometrický plán
C - návrh smlouvy

Přijaté usnesení: Z/2021/075 - ZM schvaluje úplatné nabytí části pozemku parc. č. 2985/1
2
o výměře 103 m v k. ú. Kuřim v rozsahu dle GP č. 3923-3985/2021, za cenu
2
350 Kč/m bez DPH z vlastnictví společnosti „MEDEX-K“ s. r. o., se sídlem
Blanenská 982/15, Kuřim, IČO 60755580, do majetku města Kuřimi. Náklady
spojené s převodem pozemku uhradí město Kuřim.
Hlasováno
Pro: 17.

8. Česká republika – Úřad pro zastupování státu ve věcech
majetkových – bezúplatné nabytí pozemku na ul. Komenského
(Předkladatel: Mgr. Ing. Drago Sukalovský, zpracovatel: Ing. Vladimíra Fidrmucová)
Česká republika je vlastníkem id. 1/2 pozemku parc. č. 2310/4 v k. ú. Kuřim a Úřad pro zastupování
státu ve věcech majetkových (dále jen „ÚZSVM“) je příslušný s tímto podílem pozemku hospodařit.
ÚZSVM nabídl městu Kuřim bezúplatný převod id. 1/2 pozemku parc. č. 2310/4 v k. ú. Kuřim (dále jen
„Pozemek“). Na předmětném Pozemku se nachází místní komunikace na ulici Komenského – vizte
příloha A, B.
ÚZSVM předložil městu Kuřim ke schválení Smlouvu o bezúplatném převodu vlastnického práva
k nemovité věci – vizte příloha C.
Odbor majetkoprávní (dále jen OMP) uvádí, že vlastnické právo k převáděnému Pozemku se
bezúplatně převádí z důvodu veřejného zájmu, v souladu s ustanovením § 22 odst. 3 zákona
č. 219/2000 Sb., a § 9 zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích. Na převáděném Pozemku
se nachází místní komunikace ve vlastnictví města.
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OMP doporučuje nabídku bezúplatného převodu Pozemku přijmout.
Přílohy:

A - situace
B - situace
C - smlouva o bezúplatném převodu vlastnického práva k nemovité věci

Přijaté usnesení: Z/2021/076 - ZM schvaluje bezúplatné nabytí id. 1/2 pozemku parc. č. 2310/4
v k. ú. Kuřim z vlastnictví České republiky – Úřad pro zastupování státu ve věcech
majetkových, se sídlem Rašínovo nábřeží 390/42, Nové Město, Praha 2,
IČO 69797111 do majetku města Kuřimi.
Hlasováno
Pro: 17.

9. PFM – SmartZone, s. r. o. - směna pozemků a zřízení výhrady
zpětné koupě jako práva věcného
(Předkladatel: Mgr. Ing. Drago Sukalovský, zpracovatel: Mgr. Jana Viktorinová)
Společnost PFM – SmartZone, s. r. o., IČO 04972643, se sídlem Purkyňova 71/99, Brno požádala
město Kuřim o směnu pozemků. Společnost PFM – SmartZone, s. r. o. (dále jen „PFM“) má zájem
získat do svého vlastnictví pozemky nebo jejich části v majetku města Kuřimi a nabízí za ně pozemky
nebo jejich části sousední.
Jako důvod navrhované směny uvedla mimo jiné:
Směna by umožnila propojit pozemky vlastněné PFM, rozšířit areál o zelené plochy, které by sloužily
k rekreaci pracovníků areálu SmartZone a veřejnosti, a tím by umožnila vytvořit komplexně fungující
a příjemné prostředí. Propojení pozemků pod jednu správu by také umožnilo efektivnější údržbu jinak
zanedbaného lesního porostu v okolí areálu a přispělo by k celkovému rozvoji a bezpečnosti lokality.
Společnost PFM – SmartZone se zavazuje, že na směněných pozemcích vybuduje odpočinkovou
zónu, která bude sloužit, jak k rekreaci návštěvníků areálu PFM-SmartZone, tak veřejnosti.
Veškeré údržba ploch bude prováděna ze stávajícího areálu SmartZone, přístup na pozemky by byl
po stávající obslužné komunikaci areálu.
Zastupitelstvo města Kuřimi přijalo na svém zasedání dne 23.03.2021 následující usnesení:
Z/2021/021
2
Zastupitelstvo města schvaluje záměr na směnu části pozemku parc. č. 3051/3 o výměře 5 m ,
2
2
pozemku p. č. 3050/2 o výměře 53 m , pozemku p. č. 3051/5 o výměře 97 m , pozemku p. č. 3051/7
2
2
2
o výměře 42 m , pozemku p. č. 3050/3 o výměře 23 m , části pozemku p. č. 3049/1 o výměře 330 m ,
2
části pozemku p. č. 3050/4 o výměře 1664 m vše k. ú. Kuřim, (vlastník město Kuřim, se sídlem
2
Jungmannova 968/75, Kuřim, IČO 00281964) za pozemek p. č. 3050/5 o výměře 1281 m , pozemek
2
2
p. č. 3057/15 o výměře 95 m , pozemek p. č. 3058/76 o výměře 380 m , část pozemku p. č. 3049/2
2
o výměře 492 m vše k. ú. Kuřim (vlastník PFM – SmartZone, s. r. o., IČO 04972643, se sídlem
Purkyňova 71/99, Brno), bez cenového vyrovnání. Náklady spojené se směnou pozemků uhradí
PFM – SmartZone, s. r. o.
Záměr byl od 31.03.2021 do 16.04.2021 zveřejněn bez připomínek.
V květnu 2021 došlo k vypracování geometrického plánu č. 3902-146/2021, kterým došlo k oddělení
částí směňovaných pozemků a dopřesnění výměr.
Vzhledem k tomu, že v případě realizace směny pozemků získá PFM do vlastnictví ucelený soubor
2
parcel o celkové výměře 3153 m (sousední pozemky p. č. 3052/2 a 3051/4 k. ú. Kuřim má rovněž pod
kontrolou PFM, konkrétně jsou majetkem Ing. Petra Prokše - jednatele) a původním záměrem PFM
bylo využít pozemky k dalšímu rozšíření jejich průmyslového areálu, doporučuje OMP zřídit současně
s uzavřením Směnné smlouvy i právo výhrady zpětné koupě dle § 2135 a násl. zák. č. 89/2012 Sb.
Předmětem zřízení výhrady zpětné koupě je zajištění závazku PFM vybudovat na směnou získaných
pozemcích avizovanou odpočinkovou zónu a tuto minimálně 20 let provozovat. V případě, že by
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společnost PFM nebo její právní nástupce odpočinkovou zónu nevybudovala, provozovat ji přestala
nebo chtěla pozemky, které směnou získá od města využít ke zcela jinému, nežli deklarovanému
účelu, může město Kuřim požadovat „vracení věci„ s tím, že vrátí PFM nebo jejímu právnímu nástupci
kupní cenu uvedenou ve směnné smlouvě, maximálně navýšenou o náklad, který PFM vynaložila na
zlepšení věci.
V případě, že by město Kuřim uplatnilo výhradu zpětné koupě k pozemkům, které poskytlo ke směně,
převede společnosti zpět pozemky, které ke směně poskytla společnost PFM a to rovněž za cenu
uvedenou ve směnné smlouvě.
Přílohy:

A - situace
B - smlouva

Přijaté usnesení: Z/2021/077 - ZM schvaluje směnu části pozemku parc. č. 3049/1 o výměře
2
330 m nově označené jako parcela č. 3049/3, části pozemku parc. č. 3050/2
2
o výměře 50 m nově označené jako parcela č. 3050/7, části pozemku
2
parc. č. 3050/4 o výměře 1664 m nově označené jako parcela č. 3050/8, části
2
pozemku parc. č. 3051/3 o výměře 5 m nově označené jako parcela č. 3051/8,
2
pozemku parc. č. 3051/5 o výměře 97 m , pozemku parc. č. 3051/7 o výměře
2
2
42 m , pozemku parc. č. 3050/3 o výměře 23 m (vlastník město Kuřim, se sídlem
Jungmannova 968/75, Kuřim, IČO 00281964) za část pozemku parc. č. 3049/2
2
o výměře 493 m , nově označenou jako parcela č. 3049/4, pozemek
2
2
parc. č. 3050/5 o výměře 1281 m , pozemek parc. č. 3057/15 o výměře 95 m ,
2
pozemek parc. č. 3058/76 o výměře 380 m vše k. ú. Kuřim (vlastník PFM –
SmartZone, s. r. o., IČO 04972643, se sídlem Purkyňova 71/99, Brno), vše dle
GP č. 3902-146/2021, bez cenového vyrovnání. Náklady spojené se směnou
pozemků uhradí PFM – SmartZone, s. r. o. Smluvní strany se dohodly na zřízení
výhrady zpětné koupě jako práva věcného ve prospěch města Kuřim
k pozemkům: parc. č. 3049/3, parc. č. 3050/7, parc. č. 3050/8, parc. č. 3051/8,
parc. č. 3051/5, parc. č. 3051/7, parc. č. 3050/3 vše k. ú. Kuřim, a to do
31.12.2042.
Hlasováno
Pro: 17.

10. Výsledky hospodaření ke dni 30.06.2021
(Předkladatel: Mgr. Ing. Drago Sukalovský, zpracovatel: Ing. Aleš Varmužka)
V příloze jsou předkládány výsledky hospodaření města ke dni 30.06.2021.
Příjmy města po konsolidaci ke dni 30.06.2021 činily 163.606.763,33 Kč, výdaje města po konsolidaci
činily 116.650.160,87 Kč. Hospodářský výsledek k tomuto datu tedy činí nezaokrouhleně
46.956.602,46 Kč. Hospodaření s rozpočtovými prostředky probíhá dle schváleného a následně
upraveného rozpočtu a je za 1. pololetí roku 2021 vzhledem k rozpočtu města v konsolidovaném
stavu, s příjmy převyšujícími výdaje.
Příjmy:
Příjmová stránka rozpočtu je plněna z 57,40 %. Daňové příjmy, s ohledem na situaci související
s pandemií COVID 19, převyšují plněním v roce 2020 o 8,5 mil. Kč, což souvisí především s vysokým
inkasem DPH a daně z příjmů právnických osob, naopak propad je u daně z příjmů fyzických osob.
Výdaje:
Výdajová stránka rozpočtu je plněna z 35,92 % (32,12 % vč. rezervy) a je ovlivněna čerpáním
především u „investičních akcí“, které je na úrovni 13,52 %. Provozní výdaje jsou čerpány z 51,03 %
(42,59 % vč. rezervy). Vizte podrobnější rozbory dle ORG.
Přílohy:

A - hospodaření 2Q

9

Přijaté usnesení: Z/2021/078 - ZM bere na vědomí výsledky hospodaření města Kuřimi ke dni
30.06.2021, s přebytkem hospodaření ve výši 46.956.602,46 Kč.
Hlasováno
Pro: 17.

11. Schválení podání žádosti na dotace NSA investiční akce –
„Městský stadion Kuřim - rekonstrukce“
(Předkladatel: Ing. Petr Ondrášek, zpracovatel: Ing. Olga Hanáková)
Název (předmět) zakázky:
Zajišťující odbor (ZO):

„Městský stadion Kuřim - rekonstrukce“
Odbor investiční, dále jen „OI“

Zastupitelstvo města Kuřimi schválilo koncem roku 2020, usnesením č. 1141/2020 a 1142/2020
podání žádosti o dotaci na Národní sportovní agenturu (dále jen „NSA“) a financování v požadované
výši dle podmínek dotačního programu NSA na investiční akci "Městský stadion Kuřim - rekonstrukce"
v rozsahu rekonstrukce atletického stadionu, včetně rekonstrukce travnatého fotbalového hřiště
a závlahového systému, vybudování venkovního hřiště pro míčové sporty a s tím související
odvodnění areálu, včetně projektové dokumentace a inženýrské činnosti, v celkové výši
59.458.789 Kč. Tato Výzva 13/2020 „Sportovní́ infrastruktura – Investice nad 10 mil. Kč“ však byla
rozhodnutím ze dne 04.08.2021 zrušena. Na zrušenou výzvu reaguje Výzva „Regiony 2021“,
vyhlášena 13.08.2021.
Dne 24.08.2021 byla spuštěna Výzva Národní sportovní agentury „11/2021 Regiony 2021“ v rámci
dotačního investičního programu č. 162 52 Regionální sportovní infrastruktura 2020 –2024. Limit
poskytnuté dotace je minimálně 1 mil. Kč a maximálně 40 mil. Kč. Povinný procentuální podíl vlastních
zdrojů žadatele musí činit minimálně 30 % z celkových způsobilých výdajů akce. Finanční podpora ze
státního rozpočtu je maximálně 70 % celkových způsobilých výdajů. Dotace je vyplácena ex-ante.
Odhadované náklady na investiční akci "Městský stadion Kuřim - rekonstrukce" jsou přibližně
56 mil. Kč celkem a odhadovaná spoluúčast je 16,8 mil. Kč. Projekt zahrnuje novou atletickou dráhu
a sektory pro atletiku, víceúčelové hřiště a odvodnění s využitím retenčních a akumulačních nádrží pro
maximální využití dešťových vod k závlaze areálu.
Termíny výzvy:
Konec příjmu žádostí o poskytnutí dotace: 30.09.2021 v 17:00 hod
Začátek finančního čerpání dotace: nejpozději 31.12.2021
Termín ukončení realizace: nejpozději 24 měsíců od vydání Rozhodnutí
Nejzazší termín ukončení realizace akce: 31.12.2024.
Odbor investiční doporučuje Zastupitelstvu města Kuřimi schválení podání žádosti o dotaci na Národní
sportovní agenturu na investiční akci "Městský stadion Kuřim - rekonstrukce“.
Přijaté usnesení: Z/2021/079 - ZM schvaluje podání žádosti o dotaci na Národní sportovní
agenturu na investiční akci "Městský stadion Kuřim - rekonstrukce".
Hlasováno
Pro: 17.

12. Zápis z jednání Výboru pro kulturu a spolkový život ZM Kuřimi
(Předkladatel: Renáta Těšíková, zpracovatel: Jitka Jonášová)
V příloze je Zastupitelstvu města Kuřimi předkládán zápis z jednání Výboru pro kulturu a spolkový
život ZM Kuřimi ze dne 23.06.2021.
Přílohy:

A - zápis
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Přijaté usnesení: Z/2021/080 - ZM bere na vědomí zápis z jednání Výboru pro kulturní a spolkový
život ZM Kuřimi ze dne 23.06.2021.
Hlasováno
Pro: 17.

13. Dotační program Podpora kulturní a spolkové činnosti ve městě
Kuřimi pro rok 2022
(Předkladatel: Renáta Těšíková, zpracovatel: Ing. Silvie Ondrášková)
Zastupitelstvu města Kuřimi je předkládán ke schválení dotační program Podpora kulturní a spolkové
činnosti ve městě Kuřimi na rok 2022.
Pro letošní rok 2021 byl usnesením č. 1072/2020 ze dne 15.09.2020 schválen limit pro celkovou výši
dotací z tohoto dotačního programu v částce 2.300.000 Kč.
Zastupitelstvo města Kuřimi musí schválit limit pro celkovou výši dotací pro dotační program na rok
2022. Kulturním výborem Zastupitelstva města Kuřimi je na rok 2022 doporučena stejná částka na
dotační program Podpora kulturní a spolkové činnosti ve městě Kuřimi jako pro rok 2021, tedy ve výši
2.300.000 Kč.
Přílohy:

A - dotační program 2022
B - dotační smlouva - vzor 2022
C - příloha č. 1 ke smlouvě

Diskuse:
D. Sukalovský – navrhuje o obou usneseních hlasovat současně.
Přijaté usnesení: Z/2021/081 - ZM schvaluje dotační program Podpora kulturní a spolkové činnosti
ve městě Kuřimi pro rok 2022.
Přijaté usnesení: Z/2021/082 - ZM schvaluje celkovou částku 2.300.000 Kč, která bude poskytnuta
z rozpočtu města Kuřimi a bude určena na dotační program Podpora kulturní
a spolkové činnosti ve městě Kuřimi pro rok 2022.
Hlasováno o obou usneseních současně
Pro: 17.

14. Zápis z jednání sportovního výboru ze dne 25.08.2021
(Předkladatel: Ing. Jan Vlček, MSc., zpracovatel: Kateřina Friedlová)
Předseda Výboru sportovního ZM Kuřimi Ing. Jan Vlček, MSc. v příloze předkládá Zastupitelstvu
města Kuřimi zápis z jednání ze dne 25.08.2021
Přílohy:

A - zápis

Přijaté usnesení: Z/2021/083 - ZM bere na vědomí závěry z jednání Sportovního výboru
Zastupitelstva města Kuřimi ze dne 25.08.2021.
Hlasováno
Pro: 17.
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15. Dotační program Podpora sportovní činnosti ve městě Kuřimi
pro rok 2022
(Předkladatel: Ing. Jan Vlček, MSc., zpracovatel: Ing. Silvie Ondrášková)
Zastupitelstvu města Kuřimi je předkládán ke schválení dotační program Podpora sportovní činnosti
ve městě Kuřimi na rok 2022.
Pro letošní rok 2021 byl usnesením č. 1074/2020 ze dne 15.09.2020 schválen limit pro celkovou výši
dotací z tohoto dotačního programu v částce 1.800.000 Kč.
Zastupitelstvo města Kuřimi musí schválit limit pro celkovou výši dotací pro dotační program na rok
2022. Výborem sportovním Zastupitelstva města Kuřimi je na rok 2022 doporučena stejná částka na
dotační program Podpora sportovní činnosti ve městě Kuřimi jako v pro rok 2021, tedy ve výši
1.800.000 Kč.
Přílohy:

A - dotační program SPORT 2022
B - příloha č. 2 k programu SPORT - jmenný seznam aktivních členů
C - dotační smlouva 2022 - vzor
D - příloha č. 1 ke smlouvě - formulář vyhodnocení a vyúčtování dotace 2022

Diskuse:
J. Herman – bod č. 6, odstavec c) mluví o tom, že žádost bude obsahovat výstižný popis činnosti
žadatele a způsob využití dotace a nedílnou součástí popisu je rozdělení na jednorázové akce
a celoroční činnost - zde navrhuje „včetně rozpočtů“ na jednotlivé akce a na celoroční činnost. Aby
bylo z žádosti jasné, že na potřeby soutěže dětí bude uvolněno cca 7.000 a na celoroční činnost
zbytek. Ptá se, zda dále trvá to, že při vyúčtování nebude brát zřetel na dílčí rozpočty? Vyúčtování
nebude rozděleno na jednotlivé akce, ale bude vyúčtováno celoročně jako globál?
J. Vlček – ano.
J. Herman – potom je zásadně proti. Pokud to nebude rozděleno i ve vyúčtování, tak je to nesmysl.
Kulturní výbor se zaměřil na to, aby využití dotace mělo hlavu a patu, bylo zřejmé, na co byly peníze
využity a s jakým výsledkem.
J. Vlček – stanovisko trvá, členové sportovního výboru s tímto souhlasí. Vyúčtování se řeší podle
žádosti, na co bylo žádáno a jaké doklady byly doloženy. Pokud bychom přistoupili ke změně a byl by
poskytován příspěvek na člena, podle jasně dané členské základny, tak potom by byl příspěvek na
člena a jednorázové akce by byly zvlášť.
D. Sukalovský - navrhuje o obou usneseních hlasovat současně.
J. Herman – s tím nesouhlasí. Chce hlasovat samostatně.
Přijaté usnesení: Z/2021/084 - ZM schvaluje dotační program Podpora sportovní činnosti ve městě
Kuřimi pro rok 2022.
Hlasováno
Pro: 15
Zdržel se: 1
Nehlasoval: 1.
Přijaté usnesení: Z/2021/085 - ZM schvaluje celkovou částku 1.800.000 Kč, která bude poskytnuta
z rozpočtu města Kuřimi a bude určena na dotační program Podpora sportovní
činnosti ve městě Kuřimi pro rok 2022.
Hlasováno
Pro: 16
Nehlasoval: 1.

16. Dotační program Podpora tělovýchovy dětí
kvalifikovanými trenéry pro rok 2022

a

mládeže

(Předkladatel: Ing. Jan Vlček, MSc., zpracovatel: Ing. Silvie Ondrášková)
Zastupitelstvu města Kuřimi je předkládán ke schválení dotační program Podpora tělovýchovy dětí
a mládeže kvalifikovanými trenéry pro rok 2022.
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Pro letošní rok 2021 byl usnesením č. 1076/2020 ze dne 15.09.2020 schválen limit pro celkovou výši
dotací z tohoto dotačního programu v částce 500.000 Kč.
Zastupitelstvo města Kuřimi musí schválit limit pro celkovou výši dotací pro dotační program na rok
2022. Výborem sportovním Zastupitelstva města Kuřimi je na rok 2022 doporučena stejná částka na
dotační program Podpora tělovýchovy dětí a mládeže kvalifikovanými trenéry jako pro rok 2021, tedy
ve výši 500.000 Kč.
Přílohy:

A - dotační program TRENÉŘI 2022
B - příloha č. 2 k programu TRENÉŘI - plán tréninkových hodin 2022
C - dotační smlouva TRENÉŘI 2022 - vzor
D - příloha č. 2 ke smlouvě TRENÉŘI - přehled odtrénovaných hodin 2022
E - příloha č. 1 ke smlouvě - formulář vyhodnocení a vyúčtování dotace 2022

Diskuse:
D. Sukalovský – navrhuje o obou usneseních hlasovat současně.
Přijaté usnesení: Z/2021/086 - ZM schvaluje dotační program Podpora tělovýchovy dětí a mládeže
kvalifikovanými trenéry pro rok 2022.
Přijaté usnesení: Z/2021/087 - ZM schvaluje celkovou částku 500.000 Kč, která bude poskytnuta
z rozpočtu města Kuřimi a bude určena na dotační program Podpora tělovýchovy
dětí a mládeže kvalifikovanými trenéry pro rok 2022.
Hlasováno o obou usneseních současně
Pro: 15
Zdržel se: 1
Nehlasoval: 1.

17. Dotační program Využívání městských sportovišť pro rok 2022
(Předkladatel: Ing. Jan Vlček, MSc., zpracovatel: Ing. Silvie Ondrášková)
Zastupitelstvu města Kuřimi je předkládán ke schválení dotační program Využívání městských
sportovišť pro rok 2022.
Pro letošní rok 2021 byl usnesením č. 1078/2020 ze dne 15.09.2020 schválen limit pro celkovou výši
dotací z tohoto dotačního programu v částce 2.100.000 Kč.
Zastupitelstvo města Kuřimi musí schválit limit pro celkovou výši dotací pro dotační program na rok
2022. Výborem sportovním Zastupitelstva města Kuřimi je na rok 2022 doporučena stejná částka na
dotační program Využívání městských sportovišť jako pro rok 2021, tedy ve výši 2.100.000 Kč.
Přílohy:

A - dotační program SPORTOVIŠTĚ 2022
B - dotační smlouva 2022 - vzor
C - příloha č. 1 ke smlouvě - formulář vyhodnocení a vyúčtování dotace 2022

Diskuse:
D. Sukalovský – navrhuje o obou usneseních hlasovat současně.
Přijaté usnesení: Z/2021/088 - ZM schvaluje dotační program Využívání městských sportovišť pro
rok 2022.
Přijaté usnesení: Z/2021/089 - ZM schvaluje celkovou částku 2.100.000 Kč, která bude poskytnuta
z rozpočtu města Kuřimi a bude určena na dotační program Využívání městských
sportovišť pro rok 2022.
Hlasováno o obou usneseních současně
Pro: 15
Zdržel se: 1
Nehlasoval: 1.
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18. Volba přísedící Okresního soudu Brno-venkov na funkční
období let 2021 - 2025
(Předkladatel: Mgr. Ing. Drago Sukalovský, zpracovatel: Petra Glosová)
Dne 17.08.2021 byl doručen návrh předsedkyně Okresního soudu Brno-venkov na zvolení přísedící
okresního soudu na funkční období let 2021-2025.
Navržena je paní Ing. Bohumila Zoufalá Batelková, narozena [osobní údaj odstraněn], trvale bytem
[osobní údaj odstraněn], 664 34 Kuřim, která splňuje veškeré náležitosti požadované příslušnými
právními předpisy.
Přílohy:

A - návrh přísedící

Diskuse:
J. Herman – nezná paní Zoufalou Batelkovou, proto neví, zda se má přiklonit ke schválení.
D. Sukalovský – návrh předložila sama předsedkyně Okresního soudu Brno-venkov. Paní Zoufalá
Batelková je v současné době přísedící a pouze ji končí funkční období.
Přijaté usnesení: Z/2021/090 - ZM volí jako přísedící Okresního soudu Brno-venkov pro funkční
období let 2021 - 2025 paní Ing. Bohumilu Zoufalou Batelkovou, narozenou
[osobní údaj odstraněn], trvale bytem [osobní údaj odstraněn], 664 34 Kuřim.
Hlasováno
Pro: 17.

19. ZŠ Kuřim Jungmannova, vybudování nových výukových kapacit
- IV. etapa – změna názvu IA a dotační záměr
(Předkladatel: Ing. Petr Ondrášek, zpracovatel: Ing. Olga Hanáková)
Název (předmět) zakázky:
Zajišťující odbor (ZO):
ORG

„ZŠ Kuřim Jungmannova, vybudování nových výukových kapacit IV. etapa“
Odbor investiční, dále jen „OI“
1467 000 000

V dubnu 2021 bylo zadáno rozšíření předmětu studie na zhotovení 2 architektonických studií, z nichž
každá bude vyhotovena ve dvou variantách. Variantní řešení spočívá v návrhu varianty A - kmenových
tříd a jejich zázemí, sloužících k navýšení kapacity školy a varianty B - odborných tříd a jejich zázemí,
sloužících k modernizaci školy. Studie byly zadány:
I. – novostavba - přístavba, která bude obsahovat odstranění stávající budovy bývalé MŠ Otevřená
a novostavbu s maximálním využitím pozemku směrem k Domu dětí a mládeže.
II. - nástavba, která bude obsahovat vybudování nových učeben nad částí budovy školy, postavené
v rámci II. etapy rozšíření výukových kapacit ZŠ Jungmannova.
Již v rámci rozpracovaných verzí bylo zřejmé, že nejefektivnější (poměr cena x počet tříd) se jeví
varianta dvoupodlažní nástavby na stávající objekt. Vizte přílohy A až D.
Statutární město Brno, jako nositel Integrované strategie rozvoje Brněnské metropolitní oblasti pro
uplatnění nástroje Integrované územní investice, dále jen „ITI“, vyhlásilo dne 29.03.2021 74. výzvu
k předkládání projektových záměrů „Infrastruktura pro vzdělávání (ZŠ) III“ ve vazbě na Výzvu č. 66
„Infrastruktura pro vzdělávání – integrované projekty ITI“ Integrovaného regionálního operačního
programu, dále jen „IROP“. Míra podpory z Evropského fondu pro regionální rozvoj činí 85 % a ze
státního rozpočtu 5 % ze způsobilých výdajů. Minimální výše způsobilých výdajů je 20 mil. Kč,
maximální výše těchto výdajů je neomezena. Zacílení podpory - typy podporovaných projektů jsou:
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stavby, stavební úpravy a pořízení vybavení odborných učeben za účelem zvýšení kvality vzdělávání
ve vazbě na budoucí uplatnění na trhu práce v klíčových kompetencích (komunikace v cizích jazycích,
práce s digitálními technologiemi, přírodní vědy, technické a řemeslné obory),
rekonstrukce a stavební úpravy stávající infrastruktury ve vazbě na budování bezbariérovosti škol,
zajištění vnitřní konektivity školy a připojení k internetu.
Udržitelnost projektu je 5 let od provedení poslední platby příjemci ze strany poskytovatele dotace.
Odhadované celkové náklady na investiční akci, včetně inženýrské činnosti jsou přibližně 74 mil. Kč
vč. DPH a odhadovaná spoluúčast vlastními prostředky je 7,4 mil. Kč vč. DPH. Projekt představuje
nástavbu stávajícího objektu ZŠ Jungmannova vybudovaného v rámci II. etapy vybudování nových
výukových kapacit. Realizací dojde k vytvoření 5 až 6 odborných učeben, jedné letní třídy v režimu
zimní zahrady a zázemí pro učitele, včetně šatny a sociálního zařízení, vizte přílohy E až G.
Předpoklad dokončení realizace projektu je 31.12.2023.
Termíny výzvy:
Ukončení příjmu projektových záměrů do pracovní skupiny: 27.10.2021 ve 12:00 hod.
Termín předkládání žádosti o dotaci: 31.12.2021
Termín ukončení realizace projektu: 30.06.2023.
Z důvodu zacílení podpory projektů na vybudování odborných učeben, nikoliv však na navýšení
kapacit školy, by bylo vhodné změnit stávající název investiční akce na nové znění: „ZŠ Kuřim
Jungmannova, vybudování odborných učeben“.
Odbor investiční doporučuje Zastupitelstvu města Kuřimi schválit změnu názvu investiční akce
a podání záměru na Výzvu „Infrastruktura pro vzdělávání – integrované projekty ITI“ IROP.
Přílohy:

A - varianta I A
B - varianta I B
C - varianta II A
D - varianta II B
E - vizualizace 1
F - vizualizace 2
G - vizualizace 3

Diskuse:
I. Poledňák – studie na rozšíření ZŠ Komenského existuje. Byla zpracována v roce 1996
a doporučuje, aby ji našli, myšlenky by mohly být využitelné. Při výstavbě Záhoří existuje požadavek,
že investor ponechá rezervu pro výstavbu školy. Pokud budeme postupovat tímto způsobem, tak
požadavek vyčerpáme a nebude potřeba v Záhoří stavět.
P. Ondrášek – našli jsme zpracovanou studii, ale neví, zda je to ona. Toto je další alternativa a nyní
nedokáže říct, co bude lepší. Je potřeba Komendu prověřit.
D. Sukalovský – je důležité se při studiích řídit směry, kterými se ubírá uvažování Ministerstva
školství, a ty jsou nyní takové, že budou podporovány výstavby škol, které budou nové a obsáhnou
všech 9 ročníků, tj. 18 učeben a učeben souvisejících. Toto je nyní trendem.
I. Poledňák – to by tedy svědčilo o myšlence realizovat výstavbu školy na zelené louce, než si prostor
změnit u ostatních škol.
D. Sukalovský – dojde-li k výrazné výstavbě v Záhoří, potom by bylo důležité řešit i vybudování
střední školy netechnického směru, např. gymnázia. Navrhuje o obou usneseních hlasovat současně.
Přijaté usnesení: Z/2021/091 - ZM schvaluje změnu názvu investiční akce na "ZŠ Kuřim
Jungmannova, vybudování odborných učeben".
Přijaté usnesení: Z/2021/092 - ZM schvaluje podání záměru na Výzvu „Infrastruktura pro
vzdělávání – integrované projekty ITI“ IROP na investiční akci "ZŠ Kuřim
Jungmannova, vybudování odborných učeben".
Hlasováno o obou usneseních současně
Pro: 17.
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20. Stavební úpravy budovy bývalé MŠ na ul. Otevřená - II. etapa –
změna názvu IA a dotační záměr
(Předkladatel: Ing. Petr Ondrášek, zpracovatel: Ing. Olga Hanáková)
Název (předmět) zakázky:
Zajišťující odbor (ZO):
ORG

„Stavební úpravy budovy bývalé MŠ na ul. Otevřená - II. etapa“
Odbor investiční, dále jen „OI“
1353 000 000

V roce 2018 byla společností Ateliér Němec, s. r. o., vypracována projektová dokumentace pro vydání
stavebního povolení ve stupni pro provedení a zadání stavby. Jedná se o projekt celkové
rekonstrukce vnitřních prostor a zahrnuje i návrh interiéru a úpravy zahrady a předzahrady, včetně
řešení kanalizace před objektem bývalé MŠ. Předmětem projektu je vybudování 4 kmenových učeben,
včetně šaten a zázemí pro učitele i děti.
Z důvodu právě probíhající 74. výzvy k předložení projektových záměrů „Infrastruktura pro vzdělávání
(ZŠ) III“ ve vazbě na Výzvu č. 66 „Infrastruktura pro vzdělávání – integrované projekty ITI“
Integrovaného regionálního operačního programu, dále jen „IROP“, kterou vyhlásilo dne 29.03.2021
Statutární město Brno, jako nositel Integrované strategie rozvoje Brněnské metropolitní oblasti pro
uplatnění nástroje Integrované územní investice, dále jen „ITI“, se město rozhodlo upravit zmíněný
projekt a podat projektový záměr. Úprava projektu bude spočívat v přepracování kmenových učeben
na odborné a začlenění do projektu i venkovní učebny. Míra podpory z Evropského fondu pro
regionální rozvoj činí 85 % a ze státního rozpočtu 5 % ze způsobilých výdajů. Minimální výše
způsobilých výdajů je 20 mil. Kč, maximální výše těchto výdajů je neomezena. Zacílení podpory - typy
podporovaných projektů jsou:
stavby, stavební úpravy a pořízení vybavení odborných učeben za účelem zvýšení kvality vzdělávání
ve vazbě na budoucí uplatnění na trhu práce v klíčových kompetencích (komunikace v cizích jazycích,
práce s digitálními technologiemi, přírodní vědy, technické a řemeslné obory),
rekonstrukce a stavební úpravy stávající infrastruktury ve vazbě na budování bezbariérovosti škol,
zajištění vnitřní konektivity školy a připojení k internetu.
Udržitelnost projektu je 5 let od provedení poslední platby příjemci ze strany poskytovatele dotace.
Odhadované celkové náklady na investiční akci, včetně inženýrské činnosti jsou přibližně 21,3 mil. Kč
vč. DPH a odhadovaná spoluúčast vlastními prostředky je 2,1 mil. Kč vč. DPH. Projekt představuje
vnitřní stavební úpravy objektu bývalé MŠ na ulici Otevřená, jehož realizací dojde k vytvoření
4 odborných učeben, včetně zázemí pro učitele i děti, zároveň budou v rámci projektu realizovány
2 odborné venkovní učebny. Předpoklad dokončení realizace projektu je 30.06.2023.
Termíny výzvy:
Ukončení příjmu projektových záměrů do pracovní skupiny: 27.10.2021 ve 12:00 hod.
Termín předkládání žádosti o dotaci: 31.12.2021
Termín ukončení realizace projektu: 30.06.2023.
Z důvodu zacílení podpory projektů na vybudování odborných učeben, nikoliv však na navýšení
kapacit školy, by bylo vhodné změnit stávající název investiční akce na nové znění: „Stavební úpravy
budovy bývalé MŠ na ul. Otevřená - vybudování odborných učeben“.
Odbor investiční doporučuje Zastupitelstvu města Kuřimi schválit změnu názvu investiční akce
a podání záměru na Výzvu „Infrastruktura pro vzdělávání – integrované projekty ITI“ IROP.
Diskuse:
P. Ondrášek – stahuje materiál z jednání.
Návrh usnesení: ZM schvaluje změnu názvu investiční akce na " Stavební úpravy budovy bývalé
MŠ na ul. Otevřená - vybudování odborných učeben ".
Nebylo hlasováno.
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Návrh usnesení: ZM schvaluje podání záměru na Výzvu „Infrastruktura pro vzdělávání –
integrované projekty ITI“ IROP na investiční akci "ZŠ Kuřim Jungmannova,
vybudování odborných učeben".
Nebylo hlasováno.

21. Dotační program Energie na provoz sportovišť pro rok 2021
(Předkladatel: Ing. Petr Ondrášek, zpracovatel: Ing. Petr Ondrášek)
Zastupitelstvu města Kuřimi je předkládán ke schválení dotační program „Energie na provoz sportovišť
pro rok 2021“. Jde o návrh na nový dotační program v reakci na ekonomické dopady koronavirové
krize, opakovaná omezování provozů sportovišť a další protiepidemická opatření v posledních dvou
letech. Tyto dopady se, mimo jiné, týkají vzniku nových soukromých sportovišť (zimního stadionu,
případně jiných), na která se nevztahuje žádný stávající dotační program města Kuřimi ani dalších
obvyklých poskytovatelů sportovních dotací.
Uznatelné náklady jsou navrženy v limitu nejvýše do 50 % celkové výše za výdaje za energie provozu,
aby byla efektivní měrou zachována snaha o úspornost při spotřebě energií na straně provozovatele
jako příjemce dotace. V současné době mají náklady na energie rostoucí trend a tvoří významnou
nákladovou zátěž provozů sportovních zařízení. Případná další omezení provozů velmi ohrožují
samotnou existenci soukromých provozovatelů sportovišť. Důvodem podpory stanoveného účelu je
přímá nebo nepřímá (náklady na energie hrazené v nájmech za pronajaté hodiny) podpora činnosti
tělovýchovných organizací a jiných sportovních subjektů vychovávajících děti a mládež.
Program je na letošní rok 2021, z výše uvedených důvodů je navržen mimo pravidelné programy, ale
předkladatel předpokládá jeho opakování minimálně pro rok 2022. Pro letošní rok 2021 je navrhováno
rozpočtovým opatřením schválení limitu pro celkovou výši dotací z tohoto dotačního programu
v částce 600.000 Kč. Očekává se, že žadatelé tohoto programu mohou být řádově jednotky organizací
(provozovatelů) se sídlem v Kuřimi.
Přílohy:

A - dotační program ENERGIE 2021

Diskuse:
J. Herman – jak bude žádost vypadat, respektive jak se bude vypočítávat výše příspěvku? Vidí velké
možnosti nesrovnalostí a nepoměrů.
P. Ondrášek – čl. 5 programu, odst. 4 odpovídá, že vynaložené výdaje jsou přímo spojené
s provozem a budou vyúčtovány tak, že žadatel musí požádat o určitou částku a přiznat, jaké jsou
náklady a při vyúčtování musí doložit min. dvojnásobek vyúčtované částky.
I. Poledňák – pokud předloží žádosti v částce vyšší, než je celková výše dotací tj. 600.000 Kč
a budou oprávněné, tak se bude procentuálně krátit?
P. Ondrášek – jsou zde kritéria, která jsou jednoduchá. Pokud by byl překročen celkový limit 600 tisíc
Kč (na jednoho žadatele max. 500 tisíc Kč) potom by se mělo krátit. Žadateli musí být kuřimské
spolky, které mají sídlo v Kuřimi.
I. Poledňák – není lépe to směřovat až na začátek r. 2022?
P. Ondrášek – jedná se o náklady letošního roku.
J. Herman – ano, právě proto. Náklady budou známy až začátkem příštího roku.
P. Ondrášek - k vyúčtování dochází v lednu a měly by být známy doklady za energie.
P. Macek – obává se, že roční vyúčtování energií nebudou ještě spolky v lednu mít. A potom nebudou
schopni dotaci řádně vyúčtovat.
P. Ondrášek – můžeme navrhnout jiný termín vyúčtování.
P. Macek – navrhuje konec března, tj. 31.03.2022.
P. Ondrášek – s návrhem souhlasí.
Přijaté usnesení: Z/2021/093 - ZM schvaluje dotační program Energie na provoz sportovišť pro rok
2021 a schvaluje celkovou částku 600.000 Kč, která bude poskytnuta z rozpočtu
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města Kuřimi a bude určena na dotační program Energie na provoz sportovišť pro
rok 2021, se změnou dle zápisu.
Hlasováno
Pro: 17.

22. Rozpočtové opatření č. 10
(Předkladatel: Mgr. Ing. Drago Sukalovský, zpracovatel: Ing. Aleš Varmužka)
V přílohách se nachází návrhy na rozpočtová opatření.
Přílohy:

A - rozpočtové opatření č. 10
B - důvodová zpráva OI - atletické hřiště
C - důvodová zpráva OI - fotovoltaika Wellness
D - důvodová zpráva OI - Legionářská rekonstrukce uličního prostoru
E - důvodová zpráva OI - studie přístavby ZŠ Komenského
F - důvodová zpráva OI - radnice
G - důvodová zpráva OI - úpravy bývalé MŠ Otevřená
H - důvodová zpráva OI - vánoční výzdoba
I - důvodová zpráva OI - výsadba stromů
J - důvodová zpráva OI - opravy komunikací
K - důvodová zpráva OI - dopravní terminál Kuřim
L - důvodová zpráva OI - veřejné osvětlení
M - důvodová zpráva OI - přístavba a nástavba CSSK
N - důvodová zpráva OI - rekonstrukce křižovatky

Diskuse:
P. Macek – materiál týkající se úpravy bývalé MŠ Otevřená nebyl projednáván, nebude tedy
zohledněn v rozpočtovém opatření. Dále se ptá na přílohu E – „Studie rozšíření MŠ Komenského“ –
bylo zvažováno, že proběhne formou architektonické soutěže, proto by nemusely být vyčleněny
vysoké finanční částky.
D. Sukalovský – nebude se jednat o architektonickou soutěž podle pravidel České komory architektů,
abychom se nedostali do složité situace, ale vyzveme renomované ateliéry, které patří ke špičce ve
svém oboru, proto je nutné, v rozpočtu peníze mít.
P. Ondrášek – ano, částku by ponechal v navrhované výši.
D. Sukalovský – upozorňuje na nesrovnalost v rozpočtovém opatření v bodě č. 10 „Revitalizace
veřejného osvětlení“ – správně má být uvedena částka 1.750.000 Kč.
I. Poledňák – existuje studie na dostavbu pavilonu ZŠ Komenského z cca roku 1996. Žádá o oficiální
informaci, že je tato studie k dispozici.
D. Sukalovský – požádá odbor investiční o dohledání studie.
P. Vodka – bod č. 14 – o co se jedná?
K. Torn – jsou to příjmy za radary, které jsme zprovoznili dříve, než jsme předpokládali.
P. Vodka – ke dni 30.06. bylo vybráno 3,125 mil. Kč a do konce roku dalších 10 mil. Kč? To se mu
nelíbí. Rada by měla zvážit tuto praxi, kterou zavedla.
K. Torn – radar je nastaven na rychlost 60 km/hod. Je to o bezpečnosti. Máme konkrétní statistky.
I. Poledňák – považuje to za mimořádně pokleslé. Řeči o bezpečnosti byly v minulosti použity pro
potřebu zřízení městské policie (dále jen MP).
K. Torn – výši pokut nestanovuje MP, ale stanovuje ji přestupkové oddělení MěÚ Kuřim. Stanovuje ho
v souladu s legislativou. U vícečetných přestupků se nejedná o recidivu, ale o opakování pokuty.
Jedná se o neukázněné řidiče, kteří nedodržují zákonem stanovené normy.
D. Sukalovský – vícečetné přestupky umožňují nehradit je ihned, ale přestupky mohou jít do
přestupkového řízení a tam se slučují. Všechna měření v tomto místě, včetně názoru dopravní policie
byla, že je zde rychlost překračována často a výrazně. K dispozici máme statistiky měření rychlosti.
Celá křižovatka doznává změn, veden zde cyklotrasa na Mor. Knínice, budou vybudovány autobusové
zastávky. Došlo k nárůstu dopravních nehod. Byl návrh na různá řešení situace. Vše podléhalo
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schválení příslušným orgánům. Statistický radar zde byl umístěn opakovaně, ale ke zpomalení
nedošlo. Jedinou možností je měření tak, jak je to nyní.
I. Peřina – není zastáncem MP, ale nedá se argumentovat tím, že si občan neuvědomil, že překročil
rychlost. Je potřeba dodržovat předpisy. Na ul. Havlíčkova je díky úsekovému radaru daleko klidnější
situace. Efekt radarů se ukázal jako správný.
P. Vodka – z problému děláte technickou otázku a ono to tak není. Žádá o předložení průběžné
statistiky nehodovosti, jak se v lokalitě vyvíjela.
Přijaté usnesení: Z/2021/094 - ZM schvaluje rozpočtové opatření č. 10 k rozpočtu města Kuřimi na
rok 2021, dle příloh, se změnami.
Hlasováno
Pro: 17.

23. Finanční dary na odstranění škod po tornádu dne 24.06.2021
(Předkladatel: Mgr. Ing. Drago Sukalovský, zpracovatel: Mgr. Ing. Drago Sukalovský)
Dne 24. června postihlo několik obcí na jihu Moravy silné tornádo, které značně poškodilo několik
obcí. V reakci na tuto událost vyhlásila rada města dne 28.06.2021 svým usnesením R/2021/0245
veřejnou charitativní sbírku na pomoc při odstranění škod v postižených obcí, a to konkrétně na
opravu střech domu č. p. [osobní údaj odstraněn] v Hruškách. V případě, že by výnos sbírky přesáhl
náklady na opravu střech, byl by tento přebytek převeden formou daru obci Mikulčice.
Zastupitelstvo města Kuřimi na svém zasedání dne 29.06.2021 schválilo Z/2021/68 rozpočtové
opatření k rozpočtu města Kuřimi, jehož součástí byl rovněž příspěvek na likvidaci následků živelní
pohromy v Hruškách a Mikulčicích ve výši 1.000.000 Kč s tím, že část příspěvku bude použita na
dorovnání výnosu sbírky na opravu střech domu č. p. [osobní údaj odstraněn] v Hruškách, pokud bude
výnos sbírky nižší než potřebná částka, zbylá část bude převedena formou daru obci Mikulčice na
odstranění škod způsobených tornádem.
Opravu střechy domu č. p. [osobní údaj odstraněn] v Hruškách nabídla majitelům nemovitosti firma
Krovy 2012 complet, s. r. o., z Kuřimi, a to za rozpočtovou cenu 630.085 Kč vč. DPH. Šlo o cenu
poníženou o část nákladů na práci, dopravu, režii atd., firmě se podařilo zajistit část materiálu
s výraznou slevou (střešní krytina Tondach), rozpočtová cena bez slevy byla 1.065.360 Kč vč. DPH.
Část prací byla zajištěna brigádnicky bez nároku na odměnu občany Kuřimi, úředníky radnice,
zaměstnanci kuřimských firem, sportovci kuřimských sportovních oddílů apod. V průběhu stavby se
ukázala nutnost některých víceprací za 69.000 Kč, nutné bylo provést především výztuhu krovů,
odstranění původní střechy v jedné části domu (stodola), nové pozednice, zednické práce a větší byl
rozsah prací klempířských. Výsledná cena za opravu střech dosáhla 699.085 Kč vč. DPH.
Výnos sbírky na opravu střech domu č. p. [osobní údaj odstraněn] v Hruškách byl ke dni uzavření
sbírky 395.044,33 Kč. Tato částka bude převedena na účet vlastníků nemovitosti č. p. [osobní údaj
odstraněn] v Hruškách.
Náklady na opravu střech domu č. p. [osobní údaj odstraněn] v Hruškách přesáhly částku vybranou
veřejnou charitativní sbírkou. Na opravu je tedy nutno kromě výnosu sbírky použít ještě částku
304.040,67 Kč z částky určené a odsouhlasené ZM. Zbytek do 1.000.000 Kč, tedy 695.959,33 Kč,
bude formou daru převeden obci Mikulčice.
Pro převod peněz vlastníkům domu č. p. [osobní údaj odstraněn] v Hruškách a obci Mikulčice je nutno
přijmout následující usnesení.
Přílohy:

A - nabídka, faktura
B - foto

Diskuse:
D. Sukalovský – navrhuje o obou usneseních hlasovat současně.
Přijaté usnesení: Z/2021/095 - ZM schvaluje uzavření smlouvy na poskytnutí daru na opravu
střech domu č. p. [osobní údaj odstraněn] v Hruškách (okr. Břeclav) ve výši
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304.040,67 Kč panu [osobní údaj odstraněn], [osobní údaj odstraněn], 691 56
Hrušky.
Přijaté usnesení: Z/2021/096 - ZM schvaluje uzavření smlouvy na poskytnutí daru na odstranění
škod po tornádu ve výši 695.959,33 Kč obci Mikulčice, č. p. 245, 696 19
Mikulčice, IČO 00285102.
Hlasováno o obou usneseních současně
Pro: 17.

24. Různé
J. Herman – byl prověřen kontrolním výborem, aby sledoval investiční akci rekonstrukce kulturního
domu. Ptá se, v jakém stádiu je audit a kdy bude dodán?
S. Bartoš – první výsledek zejména technologické části dostaneme tento pátek (vzduchotechnika,
topení a podobné zařízení). Stavební posudek bude prodloužen do 15.10. Pracuje se na tom. Po
diskusi s odborníky jsme byli nuceni prodloužit termín.
P. Vodka – bude probíhat výběr architektonické kanceláře pro přístavbu ZŠ Komenského. Procházel
materiály rady města a díval se, jak postupovala při výběru dodavatele generelu dopravy. Byly podány
čtyři nabídky, ale výběrové řízení bylo asi pro nedostatky zrušeno. Nicméně nakonec rada vybrala
třetího v pořadí se zdůvodněním, že v té kvalitě, která je potřeba, poskytne nejlépe tento dodavatel.
V důvodové zprávě není jediné kritérium, na jakém základě rada takto postupovala, a zda vyzvala ty tři
zájemce k jednání a nedala prostor těm dalším uchazečům. Takovéto postupy vrhají stín a způsobí to
zbytečné napětí.
D. Sukalovský – zve občany města na akci „Den národnostních menšin“, která se koná v neděli
19.09.2021 na kuřimském zámku.

Další zasedání ZM se uskuteční v úterý 02.11.2021 v 17 hod.

Člen návrhové komise pan Jan Herman přečetl schválená usnesení ZM.

Starosta ukončil jednání ZM v 19:22 hodin.

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

Ověřovatelé zápisu:

Petr Macek, v. r.

Mgr. Ladislav Ambrož, v. r.
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V Kuřimi dne 07.09.2021
Zapsala: Petra Glosová
Materiály:
1
Zvolení návrhové komise
2
Volba ověřovatelů zápisu
3
Schválení programu jednání
4
Plnění usnesení Zastupitelstva města Kuřimi ke dni 31.08.2021
4A - plnění usnesení ZM
5
Garance finanční spoluúčasti na rok 2022 u vybraných sociálních služeb
5A - pravidla síť
5B - rozvojová strategie
5C - pravidla financování
5D - síť 2022 spoluúčast
5E - síť 2022 ORP Kuřim
5F - výpočet fin. spoluúčasti
5G - smlouva
6
Rodinný dům na ul. Brněnská – žádost o prodej části pozemku
6A - situace
6B - situace
6C - foto
7
Odkup pozemku pod vybudovanou komunikací na ul. Sportovní – „MEDEX-K“, s. r. o.
7A - situace
7B - geometrický plán
7C - návrh smlouvy
8
Česká republika – Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových – bezúplatné
nabytí pozemku na ul. Komenského
8A - situace
8B - situace
8C - smlouva o bezúplatném převodu vlastnického práva k nemovité věci
9
PFM – SmartZone, s. r. o. - směna pozemků a zřízení výhrady zpětné koupě jako práva
věcného
9A - situace
9B - Smart Zone, s. r. o.
10
Výsledky hospodaření ke dni 30.06.2021
10A - výsledky 2Q
11
Schválení podání žádosti na dotace NSA investiční akce – „Městský stadion Kuřim rekonstrukce“
12
Zápis z jednání Výboru pro kulturu a spolkový život ZM Kuřimi
12A - zápis
13
Dotační program Podpora kulturní a spolkové činnosti ve městě Kuřimi pro rok 2022
13A - dotační program KULTURA 2022
13B - dotační smlouva ZÁKLADNÍ 2022- vzor
13C - příloha č. 1 ke smlouvě - formulář vyhodnocení a finanční vyúčtování dotace 2022
14
Zápis z jednání sportovního výboru ze dne 25.08.2021
15
Dotační program Podpora sportovní činnosti ve městě Kuřimi pro rok 2022
15A - dotační program SPORT 2022
15B - příloha č. 2 - jmenný seznam aktivních členů
15C - dotační smlouva ZÁKLADNÍ 2022 - vzor
15D - příloha č. 1 ke smlouvě - formulář vyhodnocení a finanční vyúčtování dotace 2022
16
Dotační program Podpora tělovýchovy dětí a mládeže kvalifikovanými trenéry pro rok
2022
16A - dotační program TRENÉŘI 2022
16B - příloha č. 2 k programu - plán tréninkových hodin 2022
16C - dotační smlouva TRENÉŘI 2022 - vzor
16D - příloha č. 2 ke smlouvě TRENÉŘI - přehled odtrénovaných hodin 2022
16E - příloha č. 1 ke smlouvě - formulář vyhodnocení a finanční vyúčtování dotace 2022
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17

18
19

20
21
22

23

Dotační program Využívání městských sportovišť pro rok 2022
17A - dotační program SPORTOVIŠTĚ 2022
17B - dotační smlouva ZÁKLADNÍ 2022 - vzor
17C - příloha č. 1 ke smlouvě - formulář vyhodnocení a finanční vyúčtování dotace 2022
Volba přísedící Okresního soudu Brno-venkov na funkční období let 2021 - 2025
18A - návrh přísedící
ZŠ Kuřim Jungmannova, vybudování nových výukových kapacit - IV. etapa – změna
názvu IA a dotační záměr
19A - varianta I A
19B - varianta I B
19C - varianta II A
19D - varianta II B
19E - vizualizace 1
19F - vizualizace 2
19G - vizualizace 3
Stavební úpravy budovy bývalé MŠ na ul. Otevřená - II. etapa – změna názvu IA
a dotační záměr
Dotační program Energie na provoz sportovišť pro rok 2021
21A - dotační program ENERGIE 2021
Rozpočtové opatření č. 10
A - rozpočtové opatření č. 10
B - důvodová zpráva OI - atletické hřiště
C - důvodová zpráva OI - fotovoltaika Wellness
D - důvodová zpráva OI - Legionářská rekonstrukce uličního prostoru
E - důvodová zpráva OI - studie přístavby ZŠ Komenského
F - důvodová zpráva OI - radnice
G - důvodová zpráva OI - úpravy bývalé MŠ Otevřená
H - důvodová zpráva OI - vánoční výzdoba
I - důvodová zpráva OI - výsadba stromů
J - důvodová zpráva OI - opravy komunikací
K - důvodová zpráva OI - dopravní terminál Kuřim
L - důvodová zpráva OI - veřejné osvětlení
M - důvodová zpráva OI - přístavba a nástavba CSSK
N - důvodová zpráva OI - rekonstrukce křižovatky
Finanční dary na odstranění škod po tornádu dne 24.07.2021
23A -nabídka, faktura
23B - foto
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5. ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA KUŘIMI dne 07.09.2021
1. Zvolení návrhové komise
Číslo usnesení: Z/2021/069
Zastupitelstvo města schvaluje jako členy návrhové komise pana Iva Peřinu a pana Jana Hermana.
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

PRO

Petr Krejčí

PRO

Petr Macek

PRO

Renáta Mudroňová

PRO

RNDr. Igor Poledňák

NEPŘÍTOMEN

SCHVÁLENO
Počet přítomných: 16
PRO: 16
PROTI: 0
ZDRŽELO SE: 0
NEHLASOVALO: 0

2. Volba ověřovatelů zápisu
Číslo usnesení: Z/2021/070
Zastupitelstvo města schvaluje jako ověřovatele zápisu ZM pana Petra Macka a pana Mgr. Ladislava
Ambrože.
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

PRO

Petr Krejčí

PRO

Petr Macek

PRO

Renáta Mudroňová

PRO

RNDr. Igor Poledňák

NEPŘÍTOMEN

Číslo usnesení: Z/2021/071
Zastupitelstvo města schvaluje program jednání.
Alena Matějíčková
PRO

Antonín Žák

PRO

Bc. Mária Katyi

Ing. Jan Vlček, MSc.

PRO

SCHVÁLENO
Počet přítomných: 16
PRO: 16
PROTI: 0
ZDRŽELO SE: 0
NEHLASOVALO: 0

3. Schválení programu jednání

PRO

1

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

PRO

Petr Krejčí

PRO

Petr Macek

PRO

Renáta Mudroňová

PRO

RNDr. Igor Poledňák

PRO

SCHVÁLENO
Počet přítomných: 17
PRO: 17
PROTI: 0
ZDRŽELO SE: 0
NEHLASOVALO: 0

4. Plnění usnesení Zastupitelstva města Kuřimi ke dni 31.08.2021
Číslo usnesení: Z/2021/072
Zastupitelstvo města bere na vědomí stav plnění usnesení ZM ke dni 31.08.2021 a prodlužuje
termín plnění usnesení č. 1063/2015 do 28.02.2022, usnesení č. 1034/2016 do 31.05.2022
a usnesení č. Z/2021/046 do 31.12.2021.
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

PRO

Petr Krejčí

PRO

Petr Macek

PRO

Renáta Mudroňová

PRO

RNDr. Igor Poledňák

PRO

SCHVÁLENO
Počet přítomných: 17
PRO: 17
PROTI: 0
ZDRŽELO SE: 0
NEHLASOVALO: 0

5. Garance finanční spoluúčasti na rok 2022 u vybraných sociálních služeb
Číslo usnesení: Z/2021/073
Zastupitelstvo města schvaluje zařazení sociálních služeb, uvedených v příloze D, do své minimální
sítě sociálních služeb a zároveň garantuje těmto službám finanční spoluúčast podle přílohy D.
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

PRO

Petr Krejčí

PRO

2

Petr Macek

PRO

RNDr. Igor Poledňák

PRO

Renáta Mudroňová

PRO

SCHVÁLENO
Počet přítomných: 17
PRO: 17
PROTI: 0
ZDRŽELO SE: 0
NEHLASOVALO: 0

6. Rodinný dům na ul. Brněnská – žádost o prodej části pozemku
Číslo usnesení: Z/2021/074
2
Zastupitelstvo města schvaluje záměr na prodej části pozemku parc. č. 1039 o výměře cca 10 m v k.
ú. Kuřim dle situace, za účelem rozšíření domu č. p. 259/22 na ul. Brněnská, panu [osobní údaj
2
odstraněn] Namibijská republika, za cenu ve výši 5.000 Kč/m . Nabyvatel uhradí veškeré náklady
spojené s převodem pozemku. Do doby uzavření kupní smlouvy bude uzavřená budoucí kupní
smlouva.
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

PRO

Petr Krejčí

PRO

Petr Macek

PRO

Renáta Mudroňová

PRO

RNDr. Igor Poledňák

PRO

SCHVÁLENO
Počet přítomných: 17
PRO: 17
PROTI: 0
ZDRŽELO SE: 0
NEHLASOVALO: 0

7. Odkup pozemku pod vybudovanou komunikací na ul. Sportovní – „MEDEXK“, s. r. o.
Číslo usnesení: Z/2021/075
2
Zastupitelstvo města schvaluje úplatné nabytí části pozemku parc. č. 2985/1 o výměře 103 m
2
v k. ú. Kuřim v rozsahu dle GP č. 3923-3985/2021, za cenu 350 Kč/m bez DPH z vlastnictví
společnosti „MEDEX-K“ s. r. o., se sídlem Blanenská 982/15, Kuřim, IČO 60755580, do majetku města
Kuřimi. Náklady spojené s převodem pozemku 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

PRO

Petr Krejčí

PRO

Petr Macek

PRO

Renáta Mudroňová

PRO

RNDr. Igor Poledňák

PRO

3

SCHVÁLENO
Počet přítomných: 17
PRO: 17
PROTI: 0
ZDRŽELO SE: 0
NEHLASOVALO: 0

8. Česká republika – Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových –
bezúplatné nabytí pozemku na ul. Komenského
Číslo usnesení: Z/2021/076
Zastupitelstvo města schvaluje bezúplatné nabytí id. 1/2 pozemku parc. č. 2310/4 v k. ú. Kuřim
z vlastnictví České republiky – Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových, se sídlem
Rašínovo nábřeží 390/42, Nové Město, Praha 2, IČO 69797111 do majetku města Kuřimi.
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

PRO

Petr Krejčí

PRO

Petr Macek

PRO

Renáta Mudroňová

PRO

RNDr. Igor Poledňák

PRO

SCHVÁLENO
Počet přítomných: 17
PRO: 17
PROTI: 0
ZDRŽELO SE: 0
NEHLASOVALO: 0

9. PFM – SmartZone, s. r. o. - směna pozemků a zřízení výhrady zpětné koupě
jako práva věcného
Číslo usnesení: Z/2021/077
2
Zastupitelstvo města schvaluje směnu části pozemku parc. č. 3049/1 o výměře 330 m nově
2
označené jako parcela č. 3049/3, části pozemku parc. č. 3050/2 o výměře 50 m nově označené jako
2
parcela č. 3050/7, části pozemku parc. č. 3050/4 o výměře 1664 m nově označené jako parcela
2
č. 3050/8, části pozemku parc. č. 3051/3 o výměře 5 m nově označené jako parcela č. 3051/8,
2
2
pozemku parc. č. 3051/5 o výměře 97 m , pozemku parc. č. 3051/7 o výměře 42 m , pozemku
2
parc. č. 3050/3 o výměře 23 m (vlastník město Kuřim, se sídlem Jungmannova 968/75, Kuřim,
2
IČO 00281964) za část pozemku parc. č. 3049/2 o výměře 493 m , nově označenou jako parcela
2
2
č. 3049/4, pozemek parc. č. 3050/5 o výměře 1281 m , pozemek parc. č. 3057/15 o výměře 95 m ,
2
pozemek parc. č. 3058/76 o výměře 380 m vše k. ú. Kuřim (vlastník PFM – SmartZone, s. r. o.,
IČO 04972643, se sídlem Purkyňova 71/99, Brno), vše dle GP č. 3902-146/2021, bez cenového
vyrovnání. Náklady spojené se směnou pozemků uhradí PFM – SmartZone, s. r. o. Smluvní strany se
dohodly na zřízení výhrady zpětné koupě jako práva věcného ve prospěch města Kuřim k pozemkům:
parc. č. 3049/3, parc. č. 3050/7, parc. č. 3050/8, parc. č. 3051/8, parc. č. 3051/5, parc. č. 3051/7,
parc. č. 3050/3 vše k. ú. Kuřim, a to do 31.12.2042.
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
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Mgr. Petr Vodka

PRO

Mgr. Sandra Naďová

PRO

Mgr. Žaneta Jarůšková

PRO

Petr Krejčí

PRO

Petr Macek

PRO

Renáta Mudroňová

PRO

RNDr. Igor Poledňák

PRO

SCHVÁLENO
Počet přítomných: 17
PRO: 17
PROTI: 0
ZDRŽELO SE: 0
NEHLASOVALO: 0

10. Výsledky hospodaření ke dni 30.06.2021
Číslo usnesení: Z/2021/078
Zastupitelstvo města bere na vědomí výsledky hospodaření města Kuřimi ke dni 30.06.2021,
s přebytkem hospodaření ve výši 46.956.602,46 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

PRO

Petr Krejčí

PRO

Petr Macek

PRO

Renáta Mudroňová

PRO

RNDr. Igor Poledňák

PRO

SCHVÁLENO
Počet přítomných: 17
PRO: 17
PROTI: 0
ZDRŽELO SE: 0
NEHLASOVALO: 0

11. Schválení podání žádosti na dotace NSA investiční akce – „Městský stadion
Kuřim - rekonstrukce“
Číslo usnesení: Z/2021/079
Zastupitelstvo města schvaluje podání žádosti o dotaci na Národní sportovní agenturu na investiční
akci "Městský stadion Kuřim - rekonstrukce".
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

PRO

Petr Krejčí

PRO

Petr Macek

PRO

Renáta Mudroňová

PRO

RNDr. Igor Poledňák

PRO

SCHVÁLENO
Počet přítomných: 17
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PRO: 17
PROTI: 0
ZDRŽELO SE: 0
NEHLASOVALO: 0

12. Zápis z jednání Výboru pro kulturu a spolkový život ZM Kuřimi
Číslo usnesení: Z/2021/080
Zastupitelstvo města bere na vědomí zápis z jednání Výboru pro kulturní a spolkový život ZM Kuřimi
ze dne 23.06.2021.
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

PRO

Petr Krejčí

PRO

Petr Macek

PRO

Renáta Mudroňová

PRO

RNDr. Igor Poledňák

PRO

SCHVÁLENO
Počet přítomných: 17
PRO: 17
PROTI: 0
ZDRŽELO SE: 0
NEHLASOVALO: 0

13. Dotační program Podpora kulturní a spolkové činnosti ve městě Kuřimi pro
rok 2022
Číslo usnesení: Z/2021/081
Zastupitelstvo města schvaluje dotační program Podpora kulturní a spolkové činnosti ve městě Kuřimi
pro rok 2022.
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

PRO

Petr Krejčí

PRO

Petr Macek

PRO

Renáta Mudroňová

PRO

RNDr. Igor Poledňák

PRO

SCHVÁLENO
Počet přítomných: 17
PRO: 17
PROTI: 0
ZDRŽELO SE: 0
NEHLASOVALO: 0
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13. Dotační program Podpora kulturní a spolkové činnosti ve městě Kuřimi pro
rok 2022
Číslo usnesení: Z/2021/082
Zastupitelstvo města schvaluje celkovou částku 2.300.000 Kč, která bude poskytnuta z rozpočtu
města Kuřimi a bude určena na dotační program Podpora kulturní a spolkové činnosti ve městě Kuřimi
pro rok 2022.
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

PRO

Petr Krejčí

PRO

Petr Macek

PRO

Renáta Mudroňová

PRO

RNDr. Igor Poledňák

PRO

SCHVÁLENO
Počet přítomných: 17
PRO: 17
PROTI: 0
ZDRŽELO SE: 0
NEHLASOVALO: 0

14. Zápis z jednání sportovního výboru ze dne 25.08.2021
Číslo usnesení: Z/2021/083
Zastupitelstvo města bere na vědomí závěry z jednání Sportovního výboru Zastupitelstva města
Kuřimi ze dne 25.08.2021.
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

PRO

Petr Krejčí

PRO

Petr Macek

PRO

Renáta Mudroňová

PRO

RNDr. Igor Poledňák

PRO

SCHVÁLENO
Počet přítomných: 17
PRO: 17
PROTI: 0
ZDRŽELO SE: 0
NEHLASOVALO: 0

15. Dotační program Podpora sportovní činnosti ve městě Kuřimi pro rok 2022
Číslo usnesení: Z/2021/084
Zastupitelstvo města schvaluje dotační program Podpora sportovní činnosti ve městě Kuřimi pro rok
2022.
Alena Matějíčková
PRO
Antonín Žák
PRO
Bc. Mária Katyi

PRO

Ing. Jan Vlček, MSc.

PRO
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Ing. Milan Vlk

PRO

Ing. Petr Ondrášek

PRO

Ivo Peřina

PRO

Jan Herman

ZDRŽEL SE

Mgr. Ing. Drago Sukalovský

PRO

Mgr. Ladislav Ambrož

PRO

Mgr. Petr Vodka

PRO

Mgr. Sandra Naďová

PRO

Mgr. Žaneta Jarůšková

PRO

Petr Krejčí

PRO

Petr Macek

PRO

Renáta Mudroňová

PRO

RNDr. Igor Poledňák

NEHLASOVAL

SCHVÁLENO
Počet přítomných: 17
PRO: 15
PROTI: 0
ZDRŽELO SE: 1
NEHLASOVALO: 1

15. Dotační program Podpora sportovní činnosti ve městě Kuřimi pro rok 2022
Číslo usnesení: Z/2021/085
Zastupitelstvo města schvaluje celkovou částku 1.800.000 Kč, která bude poskytnuta z rozpočtu
města Kuřimi a bude určena na dotační program Podpora sportovní činnosti ve městě Kuřimi pro rok
2022.
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

PRO

Petr Krejčí

PRO

Petr Macek

PRO

Renáta Mudroňová

PRO

RNDr. Igor Poledňák

NEHLASOVAL

SCHVÁLENO
Počet přítomných: 17
PRO: 16
PROTI: 0
ZDRŽELO SE: 0
NEHLASOVALO: 1

16. Dotační program Podpora tělovýchovy dětí a mládeže kvalifikovanými
trenéry pro rok 2022
Číslo usnesení: Z/2021/086
Zastupitelstvo města schvaluje dotační program Podpora tělovýchovy dětí a mládeže kvalifikovanými
trenéry pro rok 2022.
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

ZDRŽEL SE

Mgr. Sandra Naďová

PRO

Mgr. Žaneta Jarůšková

PRO

Petr Krejčí

PRO
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Petr Macek

PRO

RNDr. Igor Poledňák

NEHLASOVAL

Renáta Mudroňová

PRO

SCHVÁLENO
Počet přítomných: 17
PRO: 15
PROTI: 0
ZDRŽELO SE: 1
NEHLASOVALO: 1

16. Dotační program Podpora tělovýchovy dětí a mládeže kvalifikovanými
trenéry pro rok 2022
Číslo usnesení: Z/2021/087
Zastupitelstvo města schvaluje celkovou částku 500.000 Kč, která bude poskytnuta z rozpočtu města
Kuřimi a bude určena na dotační program Podpora tělovýchovy dětí a mládeže kvalifikovanými trenéry
pro rok 2022.
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

ZDRŽEL SE

Mgr. Sandra Naďová

PRO

Mgr. Žaneta Jarůšková

PRO

Petr Krejčí

PRO

Petr Macek

PRO

Renáta Mudroňová

PRO

RNDr. Igor Poledňák

NEHLASOVAL

SCHVÁLENO
Počet přítomných: 17
PRO: 15
PROTI: 0
ZDRŽELO SE: 1
NEHLASOVALO: 1

17. Dotační program Využívání městských sportovišť pro rok 2022
Číslo usnesení: Z/2021/088
Zastupitelstvo města schvaluje dotační program Využívání městských sportovišť pro rok 2022.
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

ZDRŽEL SE

Mgr. Sandra Naďová

PRO

Mgr. Žaneta Jarůšková

PRO

Petr Krejčí

PRO

Petr Macek

PRO

Renáta Mudroňová

PRO

RNDr. Igor Poledňák

NEHLASOVAL

SCHVÁLENO
Počet přítomných: 17
PRO: 15
PROTI: 0
ZDRŽELO SE: 1

9

NEHLASOVALO: 1

17. Dotační program Využívání městských sportovišť pro rok 2022
Číslo usnesení: Z/2021/089
Zastupitelstvo města schvaluje celkovou částku 2.100.000 Kč, která bude poskytnuta z rozpočtu
města Kuřimi a bude určena na dotační program Využívání městských sportovišť pro rok 2022.
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

ZDRŽEL SE

Mgr. Sandra Naďová

PRO

Mgr. Žaneta Jarůšková

PRO

Petr Krejčí

PRO

Petr Macek

PRO

Renáta Mudroňová

PRO

RNDr. Igor Poledňák

NEHLASOVAL

SCHVÁLENO
Počet přítomných: 17
PRO: 15
PROTI: 0
ZDRŽELO SE: 1
NEHLASOVALO: 1

18. Volba přísedící Okresního soudu Brno-venkov na funkční období let 2021 2025
Číslo usnesení: Z/2021/090
Zastupitelstvo města volí jako přísedící Okresního soudu Brno-venkov pro funkční období let 2021 2025 paní Ing. Bohumilu Zoufalou Batelkovou, narozenou [osobní údaj odstraněn], trvale bytem
[osobní údaj odstraněn], 664 34 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

PRO

Petr Krejčí

PRO

Petr Macek

PRO

Renáta Mudroňová

PRO

RNDr. Igor Poledňák

PRO

SCHVÁLENO
Počet přítomných: 17
PRO: 17
PROTI: 0
ZDRŽELO SE: 0
NEHLASOVALO: 0

19. ZŠ Kuřim Jungmannova, vybudování nových výukových kapacit - IV. etapa
– změna názvu IA a dotační záměr
Číslo usnesení: Z/2021/091
Zastupitelstvo města schvaluje změnu názvu investiční akce na "ZŠ Kuřim Jungmannova,
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vybudování odborných učeben".
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

PRO

Petr Krejčí

PRO

Petr Macek

PRO

Renáta Mudroňová

PRO

RNDr. Igor Poledňák

PRO

SCHVÁLENO
Počet přítomných: 17
PRO: 17
PROTI: 0
ZDRŽELO SE: 0
NEHLASOVALO: 0

19. ZŠ Kuřim Jungmannova, vybudování nových výukových kapacit - IV. etapa
– změna názvu IA a dotační záměr
Číslo usnesení: Z/2021/092
Zastupitelstvo města schvaluje podání záměru na Výzvu „Infrastruktura pro vzdělávání – integrované
projekty ITI“ IROP na investiční akci "ZŠ Kuřim Jungmannova, vybudování odborných učeben".
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

PRO

Petr Krejčí

PRO

Petr Macek

PRO

Renáta Mudroňová

PRO

RNDr. Igor Poledňák

PRO

SCHVÁLENO
Počet přítomných: 17
PRO: 17
PROTI: 0
ZDRŽELO SE: 0
NEHLASOVALO: 0

21. Dotační program Energie na provoz sportovišť pro rok 2021
Číslo usnesení: Z/2021/093
Zastupitelstvo města schvaluje dotační program Energie na provoz sportovišť pro rok 2021
a schvaluje celkovou částku 600.000 Kč, která bude poskytnuta z rozpočtu města Kuřimi a bude
určena na dotační program Energie na provoz sportovišť pro rok 2021, se změnou dle zápisu.
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
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Mgr. Ing. Drago Sukalovský

PRO

Mgr. Ladislav Ambrož

PRO

Mgr. Petr Vodka

PRO

Mgr. Sandra Naďová

PRO

Mgr. Žaneta Jarůšková

PRO

Petr Krejčí

PRO

Petr Macek

PRO

Renáta Mudroňová

PRO

RNDr. Igor Poledňák

PRO

SCHVÁLENO
Počet přítomných: 17
PRO: 17
PROTI: 0
ZDRŽELO SE: 0
NEHLASOVALO: 0

22. Rozpočtové opatření č. 10
Číslo usnesení: Z/2021/094
Zastupitelstvo města schvaluje rozpočtové opatření č. 10 k rozpočtu města Kuřimi na rok 2021, dle
příloh, se změnami.
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

PRO

Petr Krejčí

PRO

Petr Macek

PRO

Renáta Mudroňová

PRO

RNDr. Igor Poledňák

PRO

SCHVÁLENO
Počet přítomných: 17
PRO: 17
PROTI: 0
ZDRŽELO SE: 0
NEHLASOVALO: 0

23. Finanční dary na odstranění škod po tornádu dne 24.07.2021
Číslo usnesení: Z/2021/095
Zastupitelstvo města schvaluje uzavření smlouvy na poskytnutí daru na opravu střech domu č. p.
[osobní údaj odstraněn] v Hruškách (okr. Břeclav) ve výši 304.040,67 Kč panu [osobní údaj
odstraněn], 691 56 Hrušky.
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

PRO

Petr Krejčí

PRO

Petr Macek

PRO

Renáta Mudroňová

PRO

RNDr. Igor Poledňák

PRO

SCHVÁLENO
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Počet přítomných: 17
PRO: 17
PROTI: 0
ZDRŽELO SE: 0
NEHLASOVALO: 0

23. Finanční dary na odstranění škod po tornádu dne 24.07.2021
Číslo usnesení: Z/2021/096
Zastupitelstvo města schvaluje uzavření smlouvy na poskytnutí daru na odstranění škod po tornádu
ve výši 695.959,33 Kč obci Mikulčice, č. p. 245, 696 19 Mikulčice, IČO 00285102.
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

PRO

Petr Krejčí

PRO

Petr Macek

PRO

Renáta Mudroňová

PRO

RNDr. Igor Poledňák

PRO

SCHVÁLENO
Počet přítomných: 17
PRO: 17
PROTI: 0
ZDRŽELO SE: 0
NEHLASOVALO: 0
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