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Z á p i s 
 

ze zasedání Zastupitelstva města Kuřimi č. 5/2015 konaného dne 25. 8. 2015 

 
Přítomni: 
PaedDr. David Holman - místostarosta 
Mgr. Ladislav Ambrož, Jiří Brabec, Ing. Mgr. Vlastimil Burkart, Jan Herman, Ing. Miloš Kotek, 
Ing. Miluše Macková, Alena Matějíčková, Ing. Petr Ondrášek, Ivo Peřina, – členové zastupitelstva 
města. 
 
Mgr. Alena Zimmermannová – tajemnice úřadu. 
 
 
 
Omluven: Mgr. Ing. Drago Sukalovský Ing. Rostislav Hanák, Mgr. Žaneta Jarůšková, Petr Krejčí, 
Bc. Jan Vlček, Vladislav Zejda, RNDr. Igor Poledňák 
 
 
 
Místostarosta zahájil zasedání ZM v 17:11 hodin, úvodem bylo přítomno 9 členů ZM, tedy 
nadpoloviční většina. ZM je usnášeníschopné. 
Později se dostavil Ing. M. Kotek. 
 
 
 
Zápis z minulého zasedání byl ověřen bez připomínek. 
 
 
 
Program: 
 

1 Zvolení návrhové komise 

2 Volba ověřovatelů zápisu 

3 Schválení programu jednání 

4 Plnění usnesení Zastupitelstva města Kuřimi ke dni 17. 8. 2015 

5 Komunitní plánování sociálních služeb - Akční plán  

6 Garance finanční spoluúčasti na rok 2016 u vybraných sociálních služeb a schválení 
minimální sítě sociálních služeb 

7 Žádost o pořízení změny ÚP Kuřim 

7/1 Žádost o pořízení změny ÚP Kuřim 

8 Žádost o pořízení změny ÚP Kuřim 

9 Nabytí stavby komunikace na ul. Luční 

10 Prodej bytové jednotky č. 1206/4, 3+1, ul. Na Loučkách, Kuřim 

11 Paní Čižinská a město Kuřim – prodej pozemků v k. ú. Kuřim 

12 Jiří Kaláb – žádost o odprodej pozemku 

13 Jihomoravský kraj – bezúplatný převod částí pozemku parc. č. 1452/1 k. ú. Kuřim 

14 Město Kuřim a Česká republika – Vězeňská služba České republiky - zřízení věcného 
břemene pro přeložku kanalizace  
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15 Výsledky hospodaření k 30. 6. 2015 

16 Hasičská zbrojnice Kuřim, rekonstrukce elektroinstalace a sociálního zázemí 

17 Rozpočtové opatření č. 12 

18 Schválení podání žádosti o dotaci 

19 Různé 

 
 
 

1. Zvolení návrhové komise 
(Předkladatel: Mgr. Ing. Drago Sukalovský, zpracovatel: Petra Glosová) 
 
Přijaté usnesení: 1085/2015 - ZM schvaluje jako členy návrhové komise Ing. Mgr. Vlastimila 

Burkarta a Iva Peřinu. 
Hlasováno 
Pro: 9  Nepřítomno: 8. 
 
 
 

2. Volba ověřovatelů zápisu 
(Předkladatel: Mgr. Ing. Drago Sukalovský, zpracovatel: Petra Glosová) 
 
Přijaté usnesení: 1086/2015 - ZM schvaluje jako ověřovatele zápisu z jednání ZM Mgr. Ladislava 

Ambrože a Ing. Miluši Mackovou. 
Hlasováno 
Pro: 9  Nepřítomno: 8. 
 
 
 

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 17. 8. 2015 

5 Komunitní plánování sociálních služeb - Akční plán  

6 Garance finanční spoluúčasti na rok 2016 u vybraných sociálních služeb a schválení 
minimální sítě sociálních služeb 

7 Žádost o pořízení změny ÚP Kuřim 

7/1 Žádost o pořízení změny ÚP Kuřim 

8 Žádost o pořízení změny ÚP Kuřim 

9 Nabytí stavby komunikace na ul. Luční 

10 Prodej bytové jednotky č. 1206/4, 3+1, ul. Na Loučkách, Kuřim 

11 Paní Čižinská a město Kuřim – prodej pozemků v k. ú. Kuřim 

12 Jiří Kaláb – žádost o odprodej pozemku 
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13 Jihomoravský kraj – bezúplatný převod částí pozemku parc. č. 1452/1 k. ú. Kuřim 

14 Město Kuřim a Česká republika – Vězeňská služba České republiky - zřízení věcného 
břemene pro přeložku kanalizace  

15 Výsledky hospodaření k 30. 6. 2015 

16 Hasičská zbrojnice Kuřim, rekonstrukce elektroinstalace a sociálního zázemí 

17 Rozpočtové opatření č. 12 

18 Schválení podání žádosti o dotaci 

19 Různé 

 
 
Přijaté usnesení: 1087/2015 - ZM schvaluje program jednání se změnami. 
Hlasováno 
Pro: 9  Nepřítomno: 8. 
 
 
 

4. Plnění usnesení Zastupitelstva města Kuřimi ke dni 17. 8. 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: 1088/2015 - ZM bere na vědomí stav plnění usnesení ZM ke dni 17. 8. 2015. 
Hlasováno 
Pro: 9  Nepřítomno: 8. 
 
 
 

5. Komunitní plánování sociálních služeb - Akční plán 
(Předkladatel: Mgr. Ing. Drago Sukalovský, zpracovatel: DiS. Renáta Malásková) 
 
Akční plán rozvoje sociálních služeb správního obvodu ORP Kuřim pro rok 2015 a 2016 (dále jen 
Akční plán) pokračuje v realizaci priorit a opatření 4. komunitního plánu sociálních služeb správního 
obvodu obce s rozšířenou působností Kuřim pro období 2015 - 2017 (dále jen 4. komunitní plán) 
a dále obsahuje související aktivity pro rok 2015 a 2016. Reaguje na aktuální poptávku po sociálních 
službách a svým obsahem konkretizuje záměry uvedené ve schváleném dokumentu 4. komunitním 
plánu. 
 
Přílohy: A - Akční plán 
 
Diskuse: 
T. Sojková – tento akční plán aktualizuje schválený 4. Komunitní plán sociálních služeb. Mění se ve 
dvou bodech, ve spolufinancování a mění situaci, kdy odlehčovací službu nebude v budoucnosti 
provozovat Centrum sociálních služeb Kuřim (dále jen CSSK), ale společnost Betánie Brno, se kterou 
bylo jednáno. Starosta dal odboru sociálních věcí a prevence úkol jednat o zajištění této služby pro 
občany města Kuřimi. Betánie má již zakoupen objekt v Lelekovicích a bude po městu Kuřim chtít 
pouze náklady na provoz, které byly vyčísleny na 563.000 Kč. Tzn. lůžkový pobyt odlehčovací služby 
s 15-18 lůžky by stál uvedenou částku, o kterou by se podílelo s Magistrátem města Brna. Protože je 
to služba pro celé ORP, musí být toto uvedeno v našem komunitním plánu. 
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Na jednání se dostavil v 17:19 hod. Ing. M. Kotek. 
 
 
J. Herman – byla řečena částka 560.000 Kč, jaká je garance této služby? Abychom potom neplatili 
2 mil. Kč. 
T. Sojková – město bude hradit pouze náklady na provoz a záleží na tom, kolik bude mít město 
obsazených lůžek. Společnost má již koupený pozemek, má objekt a má zpracovaný projekt. Čekají 
pouze na výzvu. CSSK nemá v podstatě ani objekt a nedosáhne ani na dotaci. 
J. Herman – náklady se mu zdají nízké. 
D. Holman – nyní neschvalujeme částku. 
T. Sojková – částka byla zmíněna, ale není součástí dnešního schvalování. Paní ředitelka Betánie se 
může zúčastnit jednání zastupitelstva, pokud bude potřeba. 
P. Ondrášek – dostali od CSSK úvahu, která byla součástí KPSS. Služba bude v našem správním 
obvodu a nemusíme realizovat nástavbu nad kotelnou a penzion se může rozvíjet jiným potřebným 
směrem. 
S. Bartoš – v případě pobytové odlehčovací služby získá polovinu provozních nákladů od klientů 
a druhá polovina se dokrývá ze sponzorských darů nebo od radnic. 
D. Holman – v akčním plánu je také umístění nízkoprahového centra mládeže, ale zatím nemáme 
žádné rozhodnutí. 
 
Přijaté usnesení: 1089/2015 - ZM schvaluje Akční plán rozvoje sociálních služeb správního obvodu 

ORP Kuřim pro rok 2015 a 2016. 
Hlasováno 
Pro: 10  Nepřítomno: 7. 
 
 
 

6. Garance finanční spoluúčasti na rok 2016 u vybraných sociálních 
služeb a schválení minimální sítě sociálních služeb 
(Předkladatel: Mgr. Ing. Drago Sukalovský, zpracovatel: DiS. Renáta Malásková) 
 
Proces optimalizace sítě sociálních služeb reaguje na potřebu vytvořit udržitelnou a efektivní síť 
služeb nezbytných pro sociální stabilitu na území daných obcí i v celém kraji. Jihomoravský kraj proto 
požádal obce s rozšířenou působností o spolupráci na vytvoření návrhu minimální sítě sociálních 
služeb na okresní úrovni, která odráží priority jednotlivých ORP. Ke spolupráci byli přizváni zástupci 
politické reprezentace obcí s rozšířenou působností, vedoucí odborů sociálních věcí a koordinátoři 
procesu komunitního plánování. 
 
V souvislosti s probíhajícími procesy optimalizace a síťování sociálních služeb byla přijata strategie 
podílu obcí na spolufinancování stávajících sociálních služeb, a to ve výši: 
 

 služby prevence: 20 % 

 odborné sociální poradenství: 5 % 

 služby sociální péče: 8 % 

 pečovatelská služba: 20 %. 
 
V roce 2015 došlo ke změně zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších 
předpisů, v § 101a, kdy některé kompetence byly přesunuty z úrovně Ministerstva práce a sociálních 
věcí ČR na kraje. Kraje mají povinnost poskytnout finanční podporu pro poskytovatele sociálních 
služeb v souladu s pravidly Evropské unie. Aby se nejednalo o nedovolenou veřejnou podporu, je 
nutné financovat služby formou vyrovnávací platby v souladu s Metodikou Ministerstva práce 
a sociálních věcí. 
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Na základě těchto změn schválilo Zastupitelstvo Jihomoravského kraje dne 25. 6. 2015 dokument 
"Pravidla řízení o přiznání finanční podpory Jihomoravského kraje pro rok 2016 v oblasti podpory 
poskytování sociálních služeb" (dále jen "Pravidla"), kdy jedno z hodnotících kritérií při hodnocení 
žádostí je KRITÉRIUM 2 - "Deklarace potřebnosti a podpory". Toto kritérium je splněno za 
předpokladu, že je sociální služba zařazena do okresní sítě sociálních služeb, včetně 
spolufinancování v požadované výši od obcí ("Pravidla" - str. 9, 22). 
 
Ze Střednědobého plánu rozvoje sociálních služeb v Jihomoravském kraji na období 2015 - 2017, 
který byl schválen Zastupitelstvem Jihomoravského kraje dne 13. 11. 2014 usnesením č. 1453/14/Z14 
mimo jiné vyplývá následující: 
 
Dotace od obcí: 
Dotace od obcí na podporu poskytování sociálních služeb v daném území má v systému financování 
sociálních služeb klíčový význam. Prostřednictvím finanční podpory obce deklaruje sociální službě 
potřebnost v území a doporučuje službu k dalšímu financování z dotačních titulů JMK i státního 
rozpočtu. Obce se tak spolufinancováním služeb významně podílejí na stanovení a financování 
potřebné sítě služeb na území kraje.   
 
Finanční spoluúčast je schvalována vždy v daném kalendářním roce na základě údajů z ukončeného 
předcházejícího kalendářního roku na rok následující, tj. v roce 2015 se plánuje na základě "Pravidel" 
podle údajů z roku 2014 s příslušnými koeficienty na rok 2016. 
 
V příloze B je uvedena aktuální minimální síť sociálních služeb za ORP Kuřim pro rok 2016 
s konkrétními částkami finanční spoluúčasti. 
Příloha C obsahuje minimální síť služeb pro rok 2016 okresu Brno-venkov. 
V příloze D je uveden příklad výpočtu finanční spoluúčasti. 
 
Dne 19. srpna 2015 doporučila Rada města Kuřimi Zastupitelstvu města Kuřimi zařadit uvedené 
sociální služby do místní sítě sociálních služeb a garantovat těmto službám na rok 2016 finanční 
spoluúčast. 
 
Přílohy: A - pravidla řízení o přiznání finanční podpory JMK pro rok 2016 v oblasti podpory 

poskytování soc. služeb 
B - návrh minimální sítě pro rok 2016 
C - okresní síť soc. služeb pro rok 2016 
D - výpočet fin. spoluúčasti 

 
Diskuse: 
M. Kotek – nechtěl by se vzdát odlehčovací služby do budoucna, ale také by se nechtěl vzdát 
rekonstrukce penzionu a nabízet a poskytovat tuto službu samotným městem. 
T. Sojková – do dalšího jednání zastupitelstva budou předkládat materiál týkající se složení věkových 
skupin. CSSK nyní neplní svůj účel, který je nyní potřebný. Pro naše město by bylo ideální, kdyby se 
CSSK stalo domem pro seniory. V součinnosti s Betánií by občanům města poskytovalo služby, které 
naši senioři potřebují. Do budoucna by bylo ideální, kdyby dům s pečovatelskou službou postupně 
přecházel na domov pro seniory. 
P. Ondrášek – odlehčovací služba může být poskytována mimo město, ale potřebnější je opravdu 
domov pro seniory, a když bude ve městě, tak senioři nebudou muset měnit bydliště při každé změně 
zdravotního stavu. 
M. Kotek – už nyní schází kapacita a nestačí uspokojit žadatele. 
T. Sojková – dům s pečovatelskou službou je přežitek, potřebujeme seniorům nabízet jiné služby. 
J. Brabec – skutečně potřebujeme domov pro seniory. 
P. Ondrášek – když budeme budovat další lůžku, tak počítejme s investičním nákladem kolem 1,5 
mil. Kč. Pokud nebudeme investovat do odlehčovací služby, potom máme možnost investovat peníze 
do rozšíření jiných služeb. 
D. Holman – nejpřirozenější bude naložit s volnou kapacitou objektu na ul. Zahradní také pro seniory. 
Odlehčovací služba nemusí být bezprostředně ve městě a tím, že nebude ve městě, rozšiřujeme 



 
 

 

6 
 

možnosti pro rozšíření sociálních kapacit pro jiné služby. Je zjevné, že v tuto chvíli nemusí být města 
jedinými investory takovýchto služeb. 
 
Přijaté usnesení: 1090/2015 - ZM schvaluje zařazení sociálních služeb, uvedených v příloze B, do 

své minimální sítě sociálních služeb a zároveň garantuje těmto službám finanční 
spoluúčast podle přílohy B. 

Hlasováno 
Pro: 10  Nepřítomno: 7. 
 
 
 

7. Žádost o pořízení změny ÚP Kuřim 
(Předkladatel: Mgr. Ing. Drago Sukalovský, zpracovatel: Ing. Vlasta Indrová) 
 
Dne 22. 7. 2015 byla odboru investičnímu, úřadu územního plánování doručena žádost o pořízení 
změny ÚP Kuřim. 
Žadatelem (navrhovatelem) změny a vlastníkem pozemku je pan Radomír Dočekal, který žádá 
o změnu spočívající ve vypuštění podmínky zpracování regulačního plánu pro pozemek p. č. 2731/12, 
k. ú. Kuřim. Pozemek p. č. 2731/12, k. ú. Kuřim je dle platného ÚP Kuřim součástí plochy komerčního 
vybavení, pro kterou je platným ÚP stanovena podmínka zpracování regulačního plánu na žádost ozn. 
RP - 05 Tišnovská, vizte textová část ÚP Kuřim, str. 42. 
Pro odůvodnění své žádosti p. Dočekal uvádí, že předmětný pozemek se nachází v prostoru mezi 
stávající stanicí STK, místní komunikací u hřbitova a silnicí II. třídy. Výměra pozemku nedává 
předpoklad pro záměry, které by vyžadovaly podmínku zpracování regulačního plánu. 
Žadatel navrhuje úhradu poměrné části nákladů na pořízení dílčí změny ÚP Kuřim ze svých 
prostředků. 
 
V případě schválení pořízení změny ÚP zastupitelstvem města Kuřimi, předkládá OI dle požadavku 
stavebního zákona současně návrh na schválení určeného zastupitele. 
 
Přílohy: A - žádost o změnu ÚP Tišnovská 

B - výřez z koordinačního výkresu Tišnovská 
 
Diskuse: 
S. Bartoš – dali jsme podmínku regulace. Pan Dočekal inicioval změnu územního plánu. Změna byla 
schválena ještě před schválením nového územního plánu. Nyní je limitován a musel by zpracovávat 
další materiály. Doporučujeme, aby byla změna projednána. 
P. Ondrášek – zpochybňujete úhradu nákladů? 
S. Bartoš – ne, musí změnu zaplatit. 
 
Přijaté usnesení: 1091/2015 - ZM schvaluje zahájení pořízení změny ÚP Kuřim spočívající ve 

vypuštění podmínky zpracování regulačního plánu v části plochy komerčního 
vybavení dle přílohy, za podmínky úhrady nákladů na pořízení dokumentace dílčí 
změny žadatelem. Zastupitelstvo města schvaluje dle zákona č.183/2006 Sb. 
o územním plánování a stavebním řádu, v platném znění starostu Mgr. Ing. Draga 
Sukalovského jako zastupitele určeného pro spolupráci s pořizovatelem při 
projednávání změny. 

Hlasováno 
Pro: 10  Nepřítomno: 7. 
 
 
 

7/1. Žádost o pořízení změny ÚP Kuřim 
(Předkladatel: Mgr. Ing. Drago Sukalovský, zpracovatel: Mgr. Jana Viktorinová) 
 
Jedná se o pozemky v lokalitě „za TOSkou v Kuřimi“, které se nacházejí ve vlastnictví České 
republiky, právo hospodařit má Státní pozemkový úřad, Husinská 1024/11a, Praha (konkrétně jde 
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především o parcely: p. č. 2957/1 o výměře 11 130 m
2
, 2969/1 o výměře 9 835 m

2
, 2969/2 o výměře 

10 387 m
2
,………vše k. ú. Kuřim). 

Město Kuřim má možnost tyto pozemky bezúplatně získat. 
 
Dle platného územního plánu města Kuřimi jsou nyní zájmové pozemky většinou v režimu: plochy pro 
skladování a výrobu, menší část pozemků je v režimu: rezerva pro skladování a výrobu. 
 
Podmínkou pro získání pozemků do majetku města je však změna využití, a to na: plochy veřejné 
vybavenosti (technická infrastruktura). 
 
Město Kuřim uvažuje s využitím získaných parcel zejména pro zřízení sídla Centra technických služeb 
Kuřim s.r.o., provozování technických služeb a provozů jako takových, dále pro zřízení odpadového 
hospodářství města (pyrolýza) a realizaci skladového hospodářství. 
 
Příloha: A - mapky 
 
Přijaté usnesení: 1092/2015 - ZM schvaluje zahájení pořízení změny ÚP Kuřim spočívající ve 

změně využití pozemků dle přílohy z ploch výroby a skladování na plochy veřejné 
vybavenosti (technická infrastruktura), a to jak ploch stabilizovaných, tak 
návrhových, případně ploch územní rezervy. Zastupitelstvo města schvaluje dle 
zákona č.183/2006 Sb. o územním plánování a stavebním řádu, v platném znění 
starostu Mgr. Ing. Draga Sukalovského jako zastupitele určeného pro spolupráci 
s pořizovatelem při projednávání změny. 

Hlasováno 
Pro: 9  Zdržel se: 1  Nepřítomno: 7. 
 
 
 

8. Žádost o pořízení změny ÚP Kuřim 
(Předkladatel: Mgr. Ing. Drago Sukalovský, zpracovatel: Ing. Vlasta Indrová) 
 
Zastupitelstvu města Kuřimi je předložena žádost o pořízení změny ÚP Kuřim, která byla doručena na 
MěÚ Kuřim dne 8. 6. 2015. Podnět k pořízení změny podává Slévárna Kuřim, a.s. Blanenská 157/93, 
Kuřim v zastoupení společností KNESL+ KYNČL, s.r.o. na základě plné moci udělené dne 5. 6. 2015. 
Podnět k pořízení změny ÚP Kuřim se týká plochy v platném ÚP Kuřim ozn. indexem B 009, p. č. 
1369, k. ú. Kuřim, která je dle platného ÚP Kuřim součástí plochy dopravní infrastruktury, vymezené 
pro těleso bývalé vlečky a je v majetku společnosti Slévárna Kuřim, a.s. 
 
Žadatel v příloze své žádosti vyznačil část pozemku p. č. 1369 k. ú. Kuřim, pro kterou podává podnět 
ke změně funkčního využití plochy z plochy dopravní infrastruktury na plochu smíšenou obytnou. 
Vlastník pozemku má záměr na uvedené ploše vybudovat soubor bytových a rodinných domů. 
Pořizovatel vyzval žadatele k doplnění žádosti, týkající se požadavku stavebního zákona uvedeného 
v § 46 odst. (1) stavebního zákona písm. e) o návrhu úhrady nákladů na pořízení změny. Žadatel je 
dle písemného sdělení připraven uhradit náklady spojené s pořízením dokumentace změny. 
 
Pořizovatel přezkoumal úplnost návrhu na změnu ÚP a v souladu s § 46 odst. (3) zákona č.183/2006 
Sb., o územním plánování a stavebním řádu (dále jen stavebního zákona) předkládá k projednání 
v Zastupitelstvu města Kuřimi. 
 
V případě schválení podnětu k pořízení změny by byla uvedená lokalita projednána jako součást 
Změny č. 1 ÚP Kuřim - lokalita č. 2 (lokalita č. 1 - park před budovou železniční stanice, byla 
odsouhlasena usnesením ZM č. 1018/2015 ze dne 20. 1. 2015). 
Součástí dokumentace změny bude dle požadavku stavebního zákona aktualizace zastavěného 
území a právní stav po vydané změně. 
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Přílohy: A - žádost o změnu ÚP 
B - vlečka žádost o změnu ÚP 
C - plná moc 

 
Diskuse: 
D. Holman – žadatel by měl uhradit náklady s přepočtem generelu odvodnění. Problémy jsou zřetelné 
a vodohospodáři upozorňují, že jsou potřeba jistá opatření činit. Pro zahájení pořízení změny, by to 
takto mohlo stačit. 
J. Brabec – s novým návrhem usnesení souhlasí. Komise životního prostředí se tímto rozsáhle 
zabývala, prostor mezi vlečkou a masivem Cimperku a Zlobice je pro město důležitý jako rekreační 
prostor, který by neměl být zničen. Je ale jasné, že investoři budou chtít rozvíjet Kuřim i tímto směrem. 
Vlečka může být přirozenou hranicí, na které se může výstavba zastavit. Komise navrhuje, aby se 
vlečka řešila jako celek. Pokud ji nyní převedeme na veřejnou zeleň, tak je šance, že spodní část 
vlečky nebude zlikvidována a nebude provedena výstavba tam, aby Srpek vtáhla do města. Zároveň 
by bylo dobré převést okolí Srpku z orné půdy na plochu parku/ lesoparku, aby bylo co nejtěžší tam 
stavět. Lokalita by se vyřešila jako celek. Jízdárna není fatální rozhodnutí. Město by se mohlo stát 
aktérem dílčí změny (na lesopark). 
M. Kotek – průmyslový areál vlečku nevyužívá. Starost o vlečku přešla na společnost Slévárna. Přesto 
vlečku považuje za strategický dopravní koridor pro průmyslovou zónu. Nepodporuje, aby byla 
provedena změna, chce, aby zůstala plochou dopravní infrastruktury. Obnova vlečky by nikde jinde 
nebyla možná. A to i za cenu výkupu. 
I. Peřina – jedná se o soukromý pozemek. Zastavět plochu, která nemá využití je lepší, než zastavět 
ornou půdu. 
J. Brabec – na vlečce už nejsou koleje. 
M. Kotek – situaci sleduje. Zabýval se i tím, jestli má pro město smysl, aby byla vlečka zachována, 
a myslí si, že ano. Tranzitní doprava se zvyšuje, naopak dopravy na železnici přibývá. 
D. Holman – hledisko vlastnického vztahu se může k rozhodování vztahovat, ale není rozhodující. 
P. Ondrášek – z pohledu životního prostředí mohou být problémem agresivní plevele, které mohou 
ovlivňovat rekreační plochu u rybníka Srpek. Zastavěnou plochu v ul. U Stadionu si dovede představit, 
ale tu část navazující na prostor u rybníka Srpek by zastavět nechtěl. 
J. Herman – je členem komise životního prostředí – v minulosti schvalovali revitalizaci Srpku a oblast 
za vlečkou vnímá jako odpočinkovou zónu, tzn. považuje val vlečky za přirozenou oddělovací stěnu od 
obytné části a výstavbu domů na tělese vlečky pokládá za nešťastné řešení. Nesouhlasí s touto 
změnou. Odvodnění bude velkým problémem, kanalizační poměry jsou problémové, dešťové vody 
také. Dále řešit se musí vzít v potaz, že na úpravy v rámci životního prostředí využili státních dotací. 
Žádá nejdříve udělat průzkumy a posouzení. 
D. Holman – požadavek na přepočítání generelu odvodnění trvá. Bylo řečeno odborníky, že by k tomu 
přepočítání stejně došlo v rámci stavebního řízení, tak se mu zdá lepší, když o tom mluvíme dopředu. 
Až se tato záležitost bude schvalovat, potom už budeme vědět o všech výsledcích. 
J. Brabec – co se týká domů na vlečce – je šance, že se stane přirozeným zakončením města. Mohlo 
by hrozit, že pokud se postaví pár domků nahodile, potom se lokalita bude rozvíjet nahodile. Bylo by 
dobré, kdyby byla část lokality začleněna jako lesopark a chtějí, aby se spodní část vlečky řešila tím, 
aby byla vedena jako veřejná zeleň a nehrozilo nebezpečí, že společnost Slévárna za čas řekne, že 
tam chtějí také stavět. 
P. Ondrášek – ptá se, zda to bylo projednáno s investorem? 
D. Holman – ano, bylo. Nyní schvalujeme pouze proces změny. Město rozhoduje územním plánem. 
P. Ondrášek – navrhuje změnit usnesení ve znění: 
Návrh usnesení: ZM bere na vědomí podanou žádost a žádá doplnit změnu generelu odvodnění. 
D. Holman – rozumí požadavku, ale nyní se stane pouze to, že se začne pořizovat změna, tzn. budou 
se dělit náklady na pořízení změny. 
J. Kynčl – ideový záměr byl kreslen po ul. Sv. Čecha a o spodní část nežádali. Ale změna musí být na 
celé ploše. Ulice Sv. Čecha je významné prodloužení osy města a případné pěší propojení města 
s odpočinkovou oblastí. Koleje zde už nejsou a došlo k rozhodnutí drážního úřadu k zániku vlečky. 
Obnovení je de facto nerealizovatelné. V tuto chvíli schvalujete pořízení změny, nic víc, nic míň. Než 
se tato věc vrátí k finálnímu schválení, musí projít spoustou schválení a bude čas řešit přepočet 
odkanalizování apod. Není problém, aby vše běželo paralelně. Zastupitelé mají poslední slovo a ve 
výsledku nic z toho nemusí schválit ani v konečné podobě. 
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J. Herman – pokud dojde ke změně územního plánu, potom se tento prostor stane plochou určenou 
k výstavbě a je možno ji majitelem prodat investorům. 
D. Holman – to je sice pravda, ale stavební řízení přidá břemeno investorům. 
J. Kynčl – územní plán je příležitost, ale neznamená to, že to, co územní plán předjímá, tak se tam dá 
postavit. V rámci územního řízení vyvstane sousta okolností, které mohou znamenat zánik projektu. 
M. Kotek – proč to celé území není navrhováno jako zeleň? 
J. Kynčl – navrhovali to, vnímali ul. Sv. Čecha jako přirozenou linii. Ale to neznamená, že to takto musí 
být. Není to definitivní projekt. Posuzování dopravy i odkanalizování lze přesněji udělat až v momentě 
územního řízení. Ta část od ul. Sv. Čecha dolů bezprostředně navazuje na Srpek. 
J. Brabec – bylo jasně řečeno, že severní část je nyní navrhovaná pro bydlení. Bude jasná hranice, že 
se nebude dál stavět. Zdá se mu lepší, když budou hranicí pěkně udržované domy, než neudržovaná 
vlečka. Spodní část bude spíše pozvolným přechodem do klidové zóny a pěší příchod k rybníku 
Srpek. 
D. Holman – můžeme vyčkat, tedy neschválit tuto změnu a na 2 měsíce nezahájit pořízení změny 
a zdržet důležité procesy. Pokud bude tento materiál předložen do dalšího zasedání, potom tato 
změna jistě bude schválena. 
P. Ondrášek – dával protinávrh právě proto, že není vyjasněná spousta nepřesností. 
D. Holman – vzít něco na vědomí je stejné, jako materiál odložit. 
A. Zimmermannová – pokud není přítomen předkladatel materiálu na jednání, potom musí být 
hlasováno, pokud by měl být materiál stažen jednání. 
J. Brabec – pokud chceme, aby se změny začaly projednávat jako celkem, potom dejme všechny 
návrhy změn a požadujme přepočty odkanalizování. Dále žádá za město přidat změnu na lesopark. 
P. Ondrášek – žádá hlasovat o stažení materiálu. 
V. Burkart – je to ¾ roku co jsme schválili územní plán a většina byla pro to, aby se v dohledné době 
žádné změny územního plánu nepořizovaly. A nyní máme k jednání 4 změny v poměrně krátké době. 
J. Kynčl – upozorňuje na to, že za 2 měsíce dopočítání generelu nebude. Pořizovatel generelu je 
město a to bude muset toto zadat. Než proběhne výběrové řízení, tak musíte počítat s tím, že uplyne 
cca 6 měsíců. 
J. Herman – změna územního plánu respektive 2 změny, které jsme již schválily, by byly pro město 
jak vysokým nákladem? Slévárna se stejně na nákladech bude podílet, a je jedno, kdy to bude. Proto 
to odložme. 
J. Kynčl – upozorňuje, že se změny územního plánu dají dělat až nad právním stavem územního 
plánu. Pokud nyní schválíte změnu, tak než tuto schválíte, tak žádnou další změnu nemůžete dělat. 
Může dojít jen pořízení, ale jinak ne. 
P. Ondrášek – ale minule jsme dělali změnu a k tomu dílčí změny? 
J. Kynčl – je změněná legislativa. Tvorba procesu změny – pokud budou nyní schváleny všechny 
změny, potom se zadání pošle všem dotčeným orgánům, tzn. zase to bude projednávat zastupitelstvo. 
To ale bude teprve schválení zadání nad konkrétním textem, kde budou připomínky dotčených 
orgánů. Změna se bude zpracovávat 3-4 měsíce. To je doba na to, aby se řešilo odvodnění apod. 
Dále se vše znovu projednává v dotčených orgánech a po vypořádání jde do veřejného projednání, 
tzn. minimálně za 7 měsíců se vše vrátí ke schválení. 
J. Viktorinová – upozorňuje na to, že pozemky za TOS jsou pro plány města zásadní. 
V. Burkart – jak rychle se spustí kolečko projednávání? První změnu územního plánu jsme schválili už 
v lednu. 
D. Holman – změny podáváme jako celek, tato změna čeká na ostatní změny. 
J. Brabec – máme několik změn, které chceme zahájit. 
P. Ondrášek – jen upozorňuje na to, že bude minimálně 1 rok trvat, než se změna pořídí. 
J. Viktorinová – s tím počítáme, máme takový limit. 
J. Herman – bude vadit odsunutí zahájení procesu změny územního plánu o cca 1 rok? 
J. Kynčl – zahájení budete dělat až nad právním stavem, což bude za cca 2 roky. Nemůže předjímat, 
co bude p. Hovorkovi vadit. Vlastník je povinen se starat o pozemek a o tento se starat chce a nechce 
jen sekat trávu na nefunkčním tělese. A protože je to vedeno jako dopravní infrastruktura, nic jiného se 
tam dělat nedá. 
M. Kotek – nebude zvedat ruku pro něco, s čím nesouhlasí. 
D. Holman – jde o tom pustit vše do 1. projednávání, o ničem jiném. Navrhuje hlasovat o stažení 
materiálu z jednání: 
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Návrh usnesení: ZM stahuje materiál č. 8 z jednání. 
Hlasováno 
Pro: 4  Proti: 5  Zdržel se: 1  Nepřítomno: 7. 
Nebylo schváleno. 
 
 
Místostarosta vyhlásil v 19:02 hod. přestávku na 15 minut. 
 
 
Diskuse: 
D. Holman – navrhuje hlasovat o předloženém usnesení. 
 
Návrh usnesení: ZM schvaluje zahájení pořízení změny ÚP Kuřim spočívající ve změně využití 

pozemků dle přílohy z ploch dopravní infrastruktury (bývalá vlečka) na plochy 
smíšené obytné a plochy veřejné zeleně, za podmínky úhrady nákladů na pořízení 
dokumentace dílčí změny žadatelem včetně úhrady změn generelu odvodnění 
města Kuřim souvisejících s předmětnou změnou ÚP. Zastupitelstvo města 
schvaluje dle zákona č.183/2006 Sb. o územním plánování a stavebním řádu, 
v platném znění starostu Mgr. Ing. Draga Sukalovského jako zastupitele určeného 
pro spolupráci s pořizovatelem při projednávání změny. 

Hlasováno 
Pro: 7  Proti: 1  Zdrželi se: 2  Nepřítomno: 7. 
Nebylo schváleno. 
 
 
J. Kynčl – bez ohledu na to, co bylo nebo nebylo schváleno, upozorňuje město na to, že by mělo 
město zaujmout postavení k tomu, že vlečka byla zrušena. Pokud bude město po majiteli požadovat 
údržbu, potom musí město dát majiteli prostor, jak to udělat. 
 
 
 

9. Nabytí stavby komunikace na ul. Luční 
(Předkladatel: Mgr. Ing. Drago Sukalovský, zpracovatel: Ing. Vlasta Indrová) 
 
Zastupitelstvu města Kuřimi je předložena k projednání žádost Ing. Jiřího Lhotáka, xxxxxxxxx Kuřim, 
který je investorem stavby komunikace a zpevněných ploch na ul. Luční v souvislosti s výstavbou RD 
na ul. Luční v Kuřimi. 
Ing. Lhoták požádal o převzetí části stavby komunikace, umístěné na pozemcích města do majetku 
města Kuřimi. 
Stavbou předávané komunikace a zpevněných ploch jsou dotčeny pozemky: p. č. 11/2, p. č. 12, p. č. 
37, p. č. 65, p. č. 4238, p. č. 4239/2, vše k. ú. Kuřim. Na situaci je úsek komunikace označený jako 
"Luční 1 Místní obslužná komunikace" a zvýrazněný černým obrysem. 
ZM je předložen záměr na koupi uvedené části stavby komunikace za smluvní cenu 500 Kč.  
Na stavbu byl vydán kolaudační souhlas č. j. MK/15384/14/OD ze dne 2. 10. 2014 vydaný odborem 
dopravy MěÚ Kuřim. 
Investor předává stavbu se záruční dobou 3 roky, s termínem do 1. 10. 2017.  
Cena předávané stavby komunikace činí 400.000 Kč. 
 
Přílohy: A - situace - komunikace ul. Luční 

B – kupní smlouva 
 
Diskuse: 
P. Ondrášek – bude doplněn chodník po celé délce, je to tak? 
S. Bartoš – pamatuje projekt tak, jak nyní je. Je jisté, že je postavené podle projektu schváleného ve 
stavebním řízení. Proč se dodělával chodník takto, neví. 
P. Ondrášek – je tedy připraveno k převzetí? 
S. Bartoš – ano, ale má připomínky ke kvalitě. 
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Přijaté usnesení: 1093/2015 - ZM schvaluje nabytí části stavby komunikace na ul. Luční do majetku 
města Kuřimi od Ing. Jiřího Lhotáka, xxxxxxxxxx Kuřim a uzavření kupní smlouvy 
dle přílohy za cenu 500 Kč. 

 
Hlasováno 
Pro: 10  Nepřítomno: 7. 
 
 
 

10. Prodej bytové jednotky č. 1206/4, 3+1, ul. Na Loučkách, Kuřim 
(Předkladatel: Mgr. Ing. Drago Sukalovský, zpracovatel: Alena Janoušková) 
 
Zastupitelstvo města Kuřimi na svém zasedání dne 16. 6. 2015 schválilo pod číslem usnesení 
1084/2015 záměr na prodej bytové jednotky č. 1206/4, o velikosti 3+1, umístěné ve III. nadzemním 
podlaží bytového domu č. p. 1206, 1207 v ulici Na Loučkách, který je součástí pozemku parc. č. 4296, 
vše v obci a k. ú. Kuřim, za cenu min. 1.750.000 Kč. 
Záměr byl na úřední desce zveřejněn od 19. 6. 2015 do 31. 7. 2015, na facebooku města a současně 
byl umístěn na realitní server SREALITY.CZ. 
Zájemci o koupi bytové jednotky č. 1206/4 mohli podávat své písemné nabídky v zalepené obálce na 
podatelnu městského úřadu do 31. 7. 2015 do 10:00 hodin. V tomto termínu byly doručeny celkem tři 
nabídky. 
Dne 3. 8. 2015 byly obálky na OMP otevřeny v pořadí, v jakém byly na městský úřad doručeny. 
 

Poř. č. Jméno Nabídnutá cena 

1. Ing. Marek Pavlík 1.810.500 Kč 

2. manželé Janů 1.801.000 Kč 

3. Ing. Dagmar Montagová 1.800.010 Kč 

 
Z výše uvedeného vyplývá, že nejvyšší kupní cenu nabídl Ing. Marek Pavlík, bytem xxxxxxxxxxxxxxx 
621 00 Brno. Ve zveřejněném záměru bylo uvedeno, že prodej bytu bude realizován zájemci, který 
nabídne nejvyšší kupní cenu. 
 
OMP proto doporučuje předmětnou bytovou jednotku prodat Ing. Markovi Pavlíkovi za nabídnutou 
kupní cenu 1.810.500 Kč s tím, že kupující uhradí částku odpovídající dani z nabytí nemovitých věcí 
a náklady spojené s převodem vlastnického práva (v souladu se schváleným záměrem). 
 
Přílohy: A - smlouva o převodu vlastnictví k bytu 
 
Přijaté usnesení: 1094/2015 - 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, panu Ing. Markovi Pavlíkovi, bytem xxxxxxxxxxxxxxxxx 621 00 Brno 
za cenu 1.810.500 Kč s tím, že veškeré náklady spojené s převodem bytové 
jednotky včetně úhrady daně z nabytí nemovitých věcí ponese kupující. 

Hlasováno 
Pro: 10  Nepřítomno: 7. 
 
 
 

11. Paní Čižinská a město Kuřim – prodej pozemků v k. ú. Kuřim 
(Předkladatel: Mgr. Ing. Drago Sukalovský, zpracovatel: Ing. Vladimíra Fidrmucová) 
 
Pan Čižinský v zastoupení manželky paní Marie Čižinské, trvale bytem xxxxxxxxxxx Solnice, nabídl 
městu Kuřim k odprodeji manželčiny pozemky v k. ú. Kuřim. Podmínkou prodeje pozemků je, že 
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město koupí všechny pozemky v k. ú. Kuřim, které paní Čižinská vlastní (kromě rodinného domku č. p. 
646 a přilehlé zahrady na pozemku parc. č. 2060 v k. ú. Kuřim na ul. Vojtova). 
 
OMP propočítal předběžnou cenu, kterou by město mohlo paní Čižinské nabídnout. Kupní cenu 
telefonicky sdělil panu Čižinskému. Ten s nabídkou předběžně souhlasil. 
Jedná se o pozemky v lokalitě Záhoří a Červený vrch (mezi obalovnou a polní cestou do Lelekovic) - 
vizte př. A, B. 
 
OMP při výpočtu kupní ceny vycházel z průměrné základní ceny zemědělských pozemků pro k. ú. 
Kuřim stanovené Vyhláškou č. 298/2014 Sb., o stanovení seznamu katastrálních území s přiřazenými 
průměrnými základními cenami zemědělských pozemků (dále jen „cena orné půdy“). 
Aktuální cena orné půdy je od 1. 1. 2015 ve výši 14,62 Kč/m

2
. 

Za pozemek - vodní plocha OMP doporučuje stejnou kupní cenu, za kterou město vykupovalo koryto 
Lučního potoka v rámci stavby „Revitalizace toku a nivy Lučního potoka“ t.j. 10,- Kč/m

2 
(parc. č. 

3061/10). 
Za pozemek pod polní cestou do Lelekovic doporučuje OMP nabídnou dvojnásobek ceny orné t.j. 30,- 
Kč/m

2 
(parc. č. 3521/14). 

Za pozemek pod asfaltovou komunikací v Záhoří (účelová komunikace parc. č. 3060/11) navrhuje 
OMP nabídnout 50% z ceny výkupu pozemků pod komunikací t.j. 95,- Kč/m

2
, zaokrouhleno 100,- 

Kč/m
2
. 

 
Výpočet kupní ceny: 
pozemky v lokalitě Záhoří - vizte př. A: 
parc. č. 3058/56 o výměře 1 123 m

2
, orná půda - 1 123 * 14,62 = 16 418,- Kč 

parc. č. 3060/11 o výměře 38 m
2
, ostatní komunikace - 38 * 100 = 3 800,- Kč 

parc. č. 3061/10 o výměře 59 m
2
, vodní plocha - 59 * 10 = 590,- Kč 

parc. č. 3062/41 o výměře 331 m
2
, orná půda - 331 * 14,62 = 4 839,- Kč 

 
pozemky v lokalitě Červený vrch - vizte př. B: 
parc. č. 3519/16 o výměře 2 834 m

2
, orná půda - 2 834 * 14,62 = 41 433,- Kč 

parc. č. 3521/14 o výměře 45 m
2
, ostatní komunikace - 45 * 30 = 1 350,- Kč 

parc. č. 3522/34 o výměře 47 m
2
, orná půda - 47 * 14,62 = 687,- Kč 

 
Kupní cena celkem činí 69.117,- Kč 
 
OMP předkládá v příloze C kupní smlouvu. V případě souhlasného stanoviska města bude kupní 
smlouva projednána s paní Čižinskou. Náklady spojené s převodem pozemků včetně daně z nabytí 
nemovitých věcí bude hradit město. 
 
V případě schválení úplatného nabytí pozemků je potřeba přijmout rozpočtové opatření na zajištění 
finančních prostředků pro výkup pozemků včetně daně z nabytí nemovitých věcí ve výši 70 000 Kč - 
ORJ 3, ORG 9010, ODPA 3639, POL. 6130. 
 
Přílohy: A- situace 

A1- situace 
B - situace 
B1- situace 
C - smlouva 

 
Přijaté usnesení: 1095/2015 - ZM schvaluje úplatné nabytí pozemků parc. č. 3058/56,

 
3060/11, 

3061/10, 3062/41, 3519/16, 3521/14 a 3522/34 vše v k. ú. Kuřim za celkovou kupní 
cenu ve výši 69.117 Kč do vlastnictví města Kuřimi od Marie Čižinské, bytem 
xxxxxxxxxxxxxxx Solnice. Náklady spojené s převodem pozemků včetně daně 
z nabytí nemovitých věcí uhradí město Kuřim. 

Hlasováno 
Pro: 10  Nepřítomno: 7. 
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12. Jiří Kaláb – žádost o odprodej pozemku 
(Předkladatel: Mgr. Ing. Drago Sukalovský, zpracovatel: Ing. Vladimíra Fidrmucová) 
 
Pan Jiří Kaláb, bytem xxxxxxxxxxxxxx Moravské Knínice, požádal Město Kuřim o odprodej pozemku 
parc. č. 711/3 o výměře 94 m

2 
(zastavěná plocha a nádvoří, účel využití - společný dvůr) - vizte př. A, 

B, C, D. 
 
Pan Kaláb koupil v lednu 2015 od Bohumila Maláška oplocené nemovité věci a to pozemek parc. 
č. 711/1 o vým. 382 m

2
, jehož součástí je i stavba rodinného domu č. p. 238, vše v k. ú. Kuřim. Po 

nabytí nemovitých věcí zjistil, že u rodinného domu je oplocený i pozemek parc. č. 711/3 o vým. 94 
m

2
, který je ve vlastnictví města. Pan Kaláb se ihned dotázal pana Maláška, jestli na tento pozemek 

neexistuje nájemní nebo jiná smlouva, na základě které pozemek užíval. Pan Malášek sdělil, že 
předmětný pozemek jeho rodiče užívali od nepaměti a o žádném právním vztahu neví - podrobněji 
popsáno v příloze A. 
Ani majetkový odbor nevěděl, že pozemek města užívá pan Malášek jako součást své oplocené 
zahrady. Na dotaz „pamětníků“ se OMP nedozvěděl žádnou vysvětlující informaci. 
Nakonec se pan Kaláb rozhodl v minulosti nepátrat a požádat město o odprodej předmětného 
pozemku za cenu obvyklou. 
 
Dále OMP sděluje, že pozemek parc. č. 711/2 o výměře 83 m

2
 v k. ú. Kuřim koupil pan Kaláb od 

města Kuřim v roce 1999 za cenu 300 Kč/m
2
. 

 
Stanoviska dotčených orgánů a komisí: 
OŽP a OSVO - nemá námitek k převodu pozemku. 
OMP - na hranici pozemků parc. č. 711/3 a parc. č. 710 je uloženo zatrubnění Lučního potoka, které 
ústí do Mozovského potoka - vizte př. E. Toto zatrubnění nebo-li dešťová kanalizační stoka DN 1000 
pro veřejnou potřebu (dále jen „dešťová kanalizace“) je ve vlastnictví města a provozují ji Brněnské 
vodárny a kanalizace, a.s. Ty se k prodeji pozemku vyjádřily kladně za předpokladu, že bude 
k dešťové kanalizaci zřízeno věcné břemeno (služebnost) - vizte př. F. Ochranné pásmo dešťové 
kanalizace je v šíři 2,5 m vodorovně od vnějšího líce potrubí. 
KS, OI a OMP - odkup pozemku nedoporučuje z důvodu existence dešťové kanalizace a jejího 
ochranného pásma. Žádost pana Kalába doporučujeme řešit nájemní smlouvou. 
 
V případě prodeje pozemku lze použít znalecký posudek na ocenění pozemku na ul. Zámecká - 
prodej přilehlé terasy k rodinnému domu ve výši 900 Kč/m

2
. Vzhledem k tomu, že v případě pana 

Kalába se jedná o pozemek v ekonomicky zajímavější lokalitě, navrhuje OMP kupní cenu ve výši 
900 Kč/m

2 
s tím, že v ceně pozemku je zohledněna i existence a ochranné pásmo dešťové kanalizace. 

 
Přílohy: A - žádost 

B - situace 
C - situace 
D- foto 
E - situace - dešťová kanalizace 
F - vyjádření BVaK 
G - foto 

 
Diskuse: 
p. Kaláb – pozemek měl p. Malášek v užívání celý svůj život. 
J. Viktorinová – odbor majetkoprávní si pozemku vědomý nebyl. Ale nyní se řeší stav momentální. 
D. Holman – nyní bychom schvalovali záměr. O nájmu a výpůjčce by mohlo být případně jednáno 
v radě města. 
J. Herman – BVaK souhlasí s prodejem za podmínky zřízení věcného břemene. Pozemek byl užíván 
dlouhodobě a nevidí důvod, proč pozemek neprodat s podmínkou. 
J. Viktorinová – těleso Lučního potoka provozuje BVaK, ale je ve vlastnictví města Kuřimi. 
p. Kaláb – při předběžném jednání byla naznačena cena 450 Kč. 
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J. Viktorinová – cena vychází ze znaleckého posudku. Nemůže jít pod tuto cenu. 
p. Kalábová – mluvilo se o ceně 900 Kč, ale bylo řečeno, že se zohlední poplatek za věcné břemeno. 
J. Viktorinová – znalecký posudek nezohledňoval věcné břemeno. 
 
Návrh usnesení: ZM schvaluje záměr na prodej pozemku parc. č. 711/3 o vým. 94 m

2
 v k. ú. Kuřim 

Jiřímu Kalábovi, bytem xxxxxxxxxxxx Moravské Knínice za cenu ve výši 900 Kč/m
2
 

s podmínkou zřízení věcného břemene k dešťové kanalizační stoce DN 1000 
a úhrady veškerých nákladů spojených s převodem pozemku včetně daně z nabytí 
nemovitých věcí. 

Hlasováno 
Pro: 7  Proti: 1  Zdrželi se: 2  Nepřítomno: 7. 
Nebylo schváleno. 
 
 
 

13. Jihomoravský kraj – bezúplatný převod částí pozemku parc. 
č. 1452/1 k. ú. Kuřim 
(Předkladatel: Mgr. Ing. Drago Sukalovský, zpracovatel: Ing. Vladimíra Fidrmucová) 
 
Jihomoravský kraj (dále jen „JMK“) je vlastníkem pozemků parc. č. 1452/2 a parc. č. 1452/4 s budovou 
č. p. 1084 v k. ú. a obci Kuřim, které užívá příspěvková organizace Dům dětí a mládeže, Kuřim, okres 
Brno-venkov vizte příloha A. Tato příspěvková organizace se obrátila na JMK se žádostí o zajištění 
nabytí částí sousedního pozemku parc. č. 1452/1 z vlastnictví města. 
 
Jedná se o části pozemku parc. č. 1452/1 geometrickým plánem č. 3213-5100/2014 nově označené 
jako parc .č. 1452/9 o výměře 11 m

2
, parc. č. 1452/10 o výměře 40 m

2 
a

 
parc. č. 1452/11 o výměře 

10 m
2 

vše v k. ú. Kuřim
 
- vizte př. B. Na předmětných pozemcích se nachází vstup do budovy, 

přístupové komunikace, okapní chodníky a schodiště k bočnímu vstupu. Příspěvková organizace kraje 
plánuje stavební úpravy vchodu do budovy dle metodického doporučení Bezpečnost ve školách 
a školských zařízeních a při zpracování projektové dokumentace bylo zjištěno, že část plánovaných 
úprav zasahuje do pozemku parc. č. 1452/1 v k. ú. Kuřim, který vlastní město Kuřim. 
 
Na základě výše uvedeného požádal JMK o stanovisko města k možnosti bezúplatného převodu části 
pozemku parc. č. 1452/1 a to parc. č. 1452/9 o výměře 11 m

2
, parc. č. 1452/10 o výměře 40 m

2 
a

 
parc. 

č. 1452/11 o výměře 10 m
2 
vše v k. ú. Kuřim. 

 
Zastupitelstvo města dne 16. 6. 2015 schválilo usn. č. 1066/2015 na bezúplatný převod pozemků: 
 
1066/2015: 
Zastupitelstvo města schvaluje záměr na bezúplatný převod částí pozemku parc. č. 1452/1 
GP č. 3213-5100/2014 nově označené jako parc. č. 1452/9 o výměře 11 m

2
, parc .č. 1452/10 

o výměře 40 m
2 

a
 
parc. č. 1452/11 o výměře 10 m

2  
vše v k. ú. Kuřim Jihomoravskému kraji, se sídlem 

Žerotínovo náměstí 449/3, Veveří, Brno, IČ 70888337. 
 
Záměr byl v souladu se zákonem o obcích zveřejněn na úřední desce - bez připomínek. 
V příloze C předkládá OMP návrh darovací smlouvy. 
 
Přílohy: A - situace 

B – geometrický plán 
C - smlouva 
D - foto 
E - foto 

 
Přijaté usnesení: 1096/2015 - ZM schvaluje bezúplatný převod částí pozemku parc. č. 1452/1 

GP č. 3213-5100/2014 nově označené jako parc. č. 1452/9 o výměře 11 m
2
, parc. 

č. 1452/10 o výměře 40 m
2 

a
 
parc. č. 1452/11 o výměře 10 m

2 
vše v k. ú. Kuřim 
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Jihomoravskému kraji, se sídlem Žerotínovo náměstí 449/3, Veveří, Brno, 
IČ 70888337. 

Hlasováno 
Pro: 9  Proti: 1  Nepřítomno: 7. 
 
 
 

14. Město Kuřim a Česká republika – Vězeňská služba České 
republiky - zřízení věcného břemene pro přeložku kanalizace 
(Předkladatel: Mgr. Ing. Drago Sukalovský, zpracovatel: Ing. Vladimíra Fidrmucová) 
 
Společnost INTAR a. s. v zastoupení investora České republiky - Vězeňské služby České republiky 
vyřizuje vodoprávní řízení v rámci stavby „Věznice Kuřim - Rekonstrukce vnější bezpečnosti - IO 02 - 
Přeložka kanalizace“. 
Přeložka je vyvolána posunutím oplocení areálu věznice - vizte př. A, B. Nově přeložená kanalizační 
stoka pro veřejnou potřebu DN 400 v délce 25 m (šachta Š 27 až Š 28) bude umístěná v pozemku 
parc. č. 3034/2 v k. ú. Kuřim, který je ve vlastnictví České republiky, právo hospodařit s majetkem 
státu svědčí Vězeňské službě České republiky. Po kolaudaci bude nová kanalizace předána do 
majetku města Kuřimi a do provozování Brněnským vodárnám a kanalizacím, a. s. Protože kanalizace 
není uložená v městském pozemku, podmiňuje si město Kuřim její předání zřízením bezúplatného 
věcného břemene (služebnosti) spočívajícím v uložení a provozování kanalizační stoky pro veřejnou 
potřebu v pozemku parc. č. 3034/2 v k. ú. Kuřim ve prospěch města Kuřimi (jako vlastníka kanalizace) 
a Brněnských vodáren a kanalizací, a.s. (jako provozovatele kanalizace). 
Pokračující, nově přeložená kanalizace DN 300 (šachta Š 28 až Š 29) umístěná také na pozemku 
parc. č. 3034/2 v k. ú. Kuřim již není ve vlastnictví města, nýbrž ve vlastnictví „Svazku vodovodů 
a kanalizací.“  Z tohoto důvodu se věcné břemeno bude zřizovat pouze ke kanalizaci od šachty Š 27 
po šachtu š 28. OMP předkládá zastupitelstvu návrh smlouvy na zřízení věcného břemene v příloze C. 
 
Podle nového občanského zákoníku se za nemovitou věc považuje i věcné právo k nemovité věci 
(§ 498) - neboli věcné břemeno. Z tohoto důvodu bude o zřízení věcného břemene ve prospěch města 
rozhodovat zastupitelstvo města, neboť mu podle zákona o obcích (§ 85 písm a)) náleží rozhodování 
o nabytí nemovitých věcí. 
 
Přílohy: A- situace 

B1 - situace 
B2 - situace 
C - smlouva 

 
Přijaté usnesení: 1097/2015 - ZM schvaluje zřízení věcného břemene pro město Kuřim, jako 

1. oprávněného z věcného břemene, spočívající v uložení a provozování 
kanalizační stoky pro veřejnou potřebu DN 400 v pozemku parc. č. 3034/2 v k. ú. 
Kuřim, který vlastní povinný z věcného břemene - Česká republika - Vězeňská 
služba České republiky, se sídlem Soudní 1672/1a, Praha - Nusle, IČ 00212423. 
Věcné břemeno bude zřízeno bezúplatně, na dobu neurčitou, náklady na její 
zřízení ponese povinný z věcného břemene. Do doby zřízení věcného břemene 
bude uzavřena budoucí smlouva o zřízení věcného břemene. 2. oprávněným 
z věcného břemene bude provozovatel kanalizační stoky - společnost Brněnské 
vodárny a kanalizace, a. s., se sídlem Hybešova 254/16, PSČ 657 33, Brno, 
IČ 46347275. 

Hlasováno 
Pro: 10  Nepřítomno: 7. 
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15. Výsledky hospodaření k 30. 6. 2015 
(Předkladatel: Mgr. Ing. Drago Sukalovský, zpracovatel: Ing. Aleš Varmužka) 
 
V příloze jsou předkládány výsledky hospodaření města k 30. 6. 2015. 
 
Příjmy města po konsolidaci ke dni 30. 6. 2015 činily 115.699.805,94 Kč, výdaje města po konsolidaci 
činily 84.735.233,63 Kč. Hospodářský výsledek k tomuto datu tedy činí nezaokrouhleně + 
30.964.572,31 Kč. 
 
Hospodaření s rozpočtovými prostředky probíhá dle schváleného a následně upraveného rozpočtu 
a je za 1. pololetí roku 2015 vzhledem k rozpočtu města v konsolidovaném stavu, s příjmy 
převyšujícími výdaje. 
 
Příjmy: 
Příjmová stránka rozpočtu je plněna ze 49 %. Daňové příjmy se plní ve srovnání s rokem 2014 hůře, 
výběr je za 1. pololetí nižší o cca 1 mil. Kč a to především díky poklesu výběru DPH. Dle sdělení MF 
by se měl výběr daní ve druhém pololetí zlepšit. 
 
Výdaje: 
Výdajová stránka rozpočtu je plněna ze 26 % a je ovlivněna čerpáním především u „investičních akcí“, 
které je na úrovni 10 % (nesouvisí s rozestavěností akcí, v rozpočtu je celá rekonstrukce KD,...), 
provozní výdaje jsou čerpány z 56 %, vizte podrobnější rozbory dle ORG. 
 
Přílohy: A - rozpočet - vyhodnocení 2q 
 
Přijaté usnesení: 1098/2015 - ZM bere na vědomí výsledky hospodaření města ke dni 30. 6. 2015 

s přebytkem hospodaření ve výši 30.964.572,31 Kč. 
Hlasováno 
Pro: 10  Nepřítomno: 7. 
 
 
 

16. Hasičská zbrojnice Kuřim, rekonstrukce elektroinstalace 
a sociálního zázemí 
(Předkladatel: Mgr. Ing. Drago Sukalovský, zpracovatel: Mgr. Karina Kiesslingová, DiS.) 
 
Jihomoravský kraj vyhlásil dotační titul, který umožňoval využít prostředky i na rekonstrukce požárních 
zbrojnic. SDH Kuřim vyjádřil potřebu vnitřní rekonstrukce sociálního zázemí a elektroinstalace na 
hasičské zbrojnici. Žádosti se podávaly do 28. 2. 2015. Město Kuřim na základě usnesení RM 79/2015 
tuto žádost podalo. Ta byla následně schválena k podpoře ve výši 400.000 Kč. Celkové 
předpokládané náklady investiční akce jsou 1.500.000 Kč. 
 
Rekonstrukce elektroinstalace zahrnuje kompletní výměnu rozvodů a svítidel, vyjma garáží 
rekonstruovaných v rámci zateplení, přestavbu rozvodných skříní, a dále výmalby v dotčených 
prostorách, náklady dle projektu jsou 841.358 Kč vč. DPH. 
 
Rekonstrukce sociálního zázemí zahrnuje změnu dispozice soc. zázemí v 1.NP, tak, aby vyhovovala 
hyg. předpisům, úpravy kuchyňky a WC ve 2. NP, dále dojde k výměně vadných stoupacích potrubí 
vody a kanalizace, náklady dle projektu jsou 530.811,30 Kč vč. DPH. 
 
O potřebné finanční prostředky žádáme rozpočtovým opatřením č. 12, bod 9. 
 
OI doporučuje Zastupitelstvu města schválit podpis smlouvy o dotaci z Jihomoravského kraje 
z Dotačního programu Jihomoravského kraje na požární techniku a věcné prostředky k řešení 
mimořádných událostí jednotek sborů dobrovolných hasičů měst a obcí Jihomoravského kraje na 
období 2013 - 2016 ve výši 400.000 Kč. 



 
 

 

17 
 

 
Přílohy: A - smlouva o dotaci 
 
Přijaté usnesení: 1099/2015 - ZM souhlasí s podpisem Smlouvy o poskytnutí dotace z rozpočtu 

Jihomoravského kraje na projekt "Rekonstrukce hasičské zbrojnice Kuřim" 
č. 030748/15/OKH. 

Hlasováno 
Pro: 10  Nepřítomno: 7. 
 
 
 

18. Schválení podání žádosti o dotaci 
(Předkladatel: PaedDr. David Holman, zpracovatel: Mgr. Karina Kiesslingová, DiS.) 
 
Město Kuřim postupně navazuje spolupráci se dvěma městy, polskými Niepolomicemi a slovenskou 
Stupavou. Delegace zástupců města Kuřim, se účastnila setkání s těmito partnery v jejich zemích. 
Hledali jsme finanční možnosti, které by pomohly financovat setkání obou zahraničních partnerů 
a dalších spřátelených obcí v Kuřimi. Evropská komise nabízí grant, který taková mezinárodní setkání, 
v rámci evropského občanství, podporuje. Tento program administruje agentur EACEA. 
 
Přijaté usnesení: 1100/2015 - ZM schvaluje podání žádosti o dotaci do agentury EACEA, která 

program evropské komise administruje s projektem „Dobrými sousedy 
v Evropském společenství“. 

Hlasováno 
Pro: 10  Nepřítomno: 7. 
 
 
 

17. Rozpočtové opatření č. 12 
(Předkladatel: Mgr. Ing. Drago Sukalovský, zpracovatel: Ing. Aleš Varmužka) 
 
V přílohách jsou předkládány návrhy na provedení rozpočtových opatření. 
 
Přílohy: A – rozpočtové opatření č. 12 
 B - důvodová zpráva Opravy komunikací 
 C - důvodová zpráva dopravní značení 
 D - důvodová zpráva hasicí zbrojnice 
 E - důvodová zpráva pozemky 
 F - důvodová zpráva příspěvek ZŠT1 
 F - žádost ZŠT příspěvek jídelní 
 G - důvodová zpráva sanace MŠZ 
 H - důvodová zpráva opravy rozhlas 

I - důvodová zpráva akce most přes Kuřimku 
 J - důvodová zpráva VO Pod Vinohrady 
 K - důvodová zpráva akce VO Pod Zárubou 

L – důvodová zpráva OI novostavba ZŠJ 
 
Přijaté usnesení: 1101/2015 - ZM schvaluje rozpočtové opatření č. 12 k rozpočtu města Kuřimi na 

rok 2015, dle přílohy. 
Hlasováno 
Pro: 10  Nepřítomno: 7. 
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19. Různé 
 
J. Brabec – upozorňuje, že na začátku září končí termín na nominace „KuKuČ 2015“. 
Rada města se usnesla, že je od 1. 11. 2015 kulturní dům uzavřen. Hasičské hody tedy mohou ještě 
v kulturním domě proběhnout. 
Medové dny budou dne 4. 10. 2015 u ZŠ Komenského a Mikulášský jarmak by tam byl také. 
Výstava paličkované krajky letos proběhne v knihovně. Upozorňuje na výstavu „Oběti války“ v Klubu 
Kotelna, která začíná od 21. 9. 2015 - 8. 10. 2015. 
 
 
 
I. Peřina – je často dotazován ohledně opravy kanalizace na ul. Hybešova, je znám termín, kdy bude 
akce ukončena? 
S. Bartoš – termín není, diskuse probíhají. Dnes měli kontrolní den a z objektivních důvodů byla 
stavba zastavena. Termín byl nastaven do konce prosince. Znamená to tedy, že by měl být termín 
prodloužen do konce února, ale dělat úpravu povrchů vozovky v tomto období nemůžeme. Na čtvrtek 
máme další schůzku kvůli termínu a ohledně víceprací a méněprací. Myslí si, že bude termín 
prodloužen do května 2016. 
D. Holman – neznamená to ale, že ulice nebude průjezdná. 
S. Bartoš – kanalizace bude do konce roku dodělána. Součinností u akcí oprava mostu v ul. Hybešova 
a oprava kanalizace se ušetřilo 3 mil. Kč. 
D. Holman – věděli jsme, že spuštění těchto velkých akcí v lokalitě ul. Hybešova, ul. Tyršova mohou 
znamenat problémy. 
 
 
 
I. Peřina – ptá se na případnou realizaci výstavby obchodního domu pod Wellness Kuřim. 
D. Holman – společnost Tesco prodala pozemek a pozemek nabyla společnost Kaufland. Prý se 
začne do konce roku stavět. 
 
 
 
J. Herman – přimlouvá se, aby město požádalo o pomoc i PČR Brno a došlo k instalování radaru na 
měření rychlosti v obytné zóně v ul. Podhoří. 
D. Holman – je si vědom, že je situace na této ulici, ale i v ul. Luční, Úvoz a Husova velmi 
nebezpečná. Semafor na ul. Husova nás stojí 93 tisíc Kč. Budeme jednat o dalších opatřeních. 
J. Herman – chce preventivní řešení v té akutní době, kdy je velký provoz. 
A. Zimmermannová – požádat můžeme, ale nevíme, kdy nám bude vyhověno. 
 
 
 
M. Kotek – ptá se, proč rekonstrukce chodníků na ul. Tišnovská a Tyršova neprobíhá současně 
s opravou vozovky? 
S. Bartoš – prioritní je akce SÚS, oni nás tam nepustí. 
 
 
 
M. Macková – prodali jsme pozemek na nám. 1. května a kabelovou televizi, v jakém je to stavu? 
J. Viktorinová – p. Fikar si vyřizuje územní řízení. 
A. Varmužka – kabelová televize se splácí. Měli nějakou přetržku a snažili se domluvit na jiných 
podmínkách. Nyní splácí podle harmonogramu. 
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P. Ondrášek – zve všechny na sobotní akci „HANDec Fest 2015“ na kuřimském zámeckém nádvoří. 
V říjnu musíme projednat programy na podporu Kulturní a spolkové činnosti a Sportovní činnosti. 
Navrhuje společné jednání sportovního a kulturního výboru. Žadatelé by měli být proškoleni. Sportovní 
výbor má upravené žádosti, nyní musíme doladit termíny a zákonné náležitosti. 
D. Holman – žádá tajemnici, aby připravila workshop a školení žadatelů. 
 
 
 
 
 
Další zasedání ZM se uskuteční v úterý 13. 10. 2015 v 17 hod. v zasedací místnosti MěÚ Kuřim. 
 
 
 
Člen návrhové komise Ivo Peřina přečetl schválená usnesení ZM. 
 
 
 
Místostarosta ukončil jednání ZM v 20:23 hodin. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
PaedDr. David Holman 
místostarosta města 
 
 
 

Ověřovatelé zápisu: 
 
 
Ing. Miluše Macková Mgr. Ladislav Ambrož 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
V Kuřimi dne 25. 8. 2015 
 
Zapsala: Petra Glosová 
 
Přílohy: 
Usnesení 2x 
Pozvánka 1x 
Usnesení návrhové komise 2x 
Prezenční listina 
Výsledky veřejného hlasování 



 
 

 

20 
 

 
Materiály: 
1 Zvolení návrhové komise 
2 Volba ověřovatelů zápisu 
3 Schválení programu jednání 
4 Plnění usnesení Zastupitelstva města Kuřimi ke dni 17. 8. 2015 
 4A - plnění usnesení ZM 
5 Komunitní plánování sociálních služeb - Akční plán  
 5A - Akční plán 
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soc. sl. 
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 12E - situace - dešťová kanalizace 
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břemene pro přeložku kanalizace  
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5. JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA KUŘIMI dne 25. 8. 2015 

 

1. Zvolení návrhové komise 
Číslo usnesení: 1085/2015 Zastupitelstvo města schvaluje jako členy návrhové komise Ing. Mgr. 
Vlastimila Burkarta a Iva Peřinu. 

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

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 PRO 

Mgr. Žaneta Jarůšková NEPŘÍTOMNA Petr Krejčí NEPŘÍTOMEN 

Alena Matějíčková PRO Ing. Petr Ondrášek PRO 

Bc. Jan Vlček NEPŘÍTOMEN   

BOD JEDNÁNÍ BYL SCHÁLEN 
Počet přítomných: 9 
PRO: 9, PROTI: 0, ZDRŽELO SE: 0, NEHLASOVALO: 0 

 

2. Volba ověřovatelů zápisu 
Číslo usnesení: 1086/2015 Zastupitelstvo města schvaluje jako ověřovatele zápisu z jednání ZM 

Mgr. Ladislava Ambrože a Ing. Miluši Mackovou. 

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

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 PRO 

Mgr. Žaneta Jarůšková NEPŘÍTOMNA Petr Krejčí NEPŘÍTOMEN 

Alena Matějíčková PRO Ing. Petr Ondrášek PRO 

Bc. Jan Vlček NEPŘÍTOMEN   

BOD JEDNÁNÍ BYL SCHÁLEN 
Počet přítomných: 9 
PRO: 9, PROTI: 0, ZDRŽELO SE: 0, NEHLASOVALO: 0 

 

3. Schválení programu jednání 
Číslo usnesení: 1087/2015 Zastupitelstvo města schvaluje program jednání se změnami. 

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

RNDr. Igor Poledňák NEPŘÍTOMEN Mgr. Ladislav Ambrož PRO 

Jiří Brabec PRO Ing. Rostislav Hanák NEPŘÍTOMEN 

Jan Herman PRO Ing. Miloš Kotek NEPŘÍTOMEN 
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Ing. Miluše Macková PRO Ivo Peřina PRO 

Vladislav Zejda NEPŘÍTOMEN Ing. Mgr. Vlastimil Burkart PRO 

Mgr. Žaneta Jarůšková NEPŘÍTOMNA Petr Krejčí NEPŘÍTOMEN 

Alena Matějíčková PRO Ing. Petr Ondrášek PRO 

Bc. Jan Vlček NEPŘÍTOMEN   

BOD JEDNÁNÍ BYL SCHÁLEN 
Počet přítomných: 9 
PRO: 9, PROTI: 0, ZDRŽELO SE: 0, NEHLASOVALO: 0 

 

4. Plnění usnesení Zastupitelstva města Kuřimi ke dni 17. 8. 2015 
Číslo usnesení: 1088/2015 Zastupitelstvo města bere na vědomí stav plnění usnesení ZM ke dni 

17. 8. 2015. 

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

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 PRO 

Mgr. Žaneta Jarůšková NEPŘÍTOMNA Petr Krejčí NEPŘÍTOMEN 

Alena Matějíčková PRO Ing. Petr Ondrášek PRO 

Bc. Jan Vlček NEPŘÍTOMEN   

BOD JEDNÁNÍ BYL SCHÁLEN 
Počet přítomných: 9 
PRO: 9, PROTI: 0, ZDRŽELO SE: 0, NEHLASOVALO: 0 

 

5. Komunitní plánování sociálních služeb - Akční plán  
Číslo usnesení: 1089/2015 Zastupitelstvo města schvaluje Akční plán rozvoje sociálních služeb 

správního obvodu ORP Kuřim pro rok 2015 a 2016. 

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

RNDr. Igor Poledňák NEPŘÍTOMEN 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 NEPŘÍTOMEN Ing. Mgr. Vlastimil Burkart PRO 

Mgr. Žaneta Jarůšková NEPŘÍTOMNA Petr Krejčí NEPŘÍTOMEN 

Alena Matějíčková PRO Ing. Petr Ondrášek PRO 

Bc. Jan Vlček NEPŘÍTOMEN   

BOD JEDNÁNÍ BYL SCHÁLEN 
Počet přítomných: 10 
PRO: 10, PROTI: 0, ZDRŽELO SE: 0, NEHLASOVALO: 0 
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6. Garance finanční spoluúčasti na rok 2016 u vybraných sociálních služeb a 
schválení minimální sítě sociálních služeb 
Číslo usnesení: 1090/2015 Zastupitelstvo města schvaluje zařazení sociálních služeb, uvedených 
v příloze B, do své minimální sítě sociálních služeb a zároveň garantuje těmto službám finanční 
spoluúčast podle přílohy B. 

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

RNDr. Igor Poledňák NEPŘÍTOMEN 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 NEPŘÍTOMEN Ing. Mgr. Vlastimil Burkart PRO 

Mgr. Žaneta Jarůšková NEPŘÍTOMNA Petr Krejčí NEPŘÍTOMEN 

Alena Matějíčková PRO Ing. Petr Ondrášek PRO 

Bc. Jan Vlček NEPŘÍTOMEN   

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

 

7. Žádost o pořízení změny ÚP Kuřim 
Číslo usnesení: 1091/2015 Zastupitelstvo města schvaluje zahájení pořízení změny ÚP Kuřim 
spočívající ve vypuštění podmínky zpracování regulačního plánu v části plochy komerčního vybavení 
dle přílohy, za podmínky úhrady nákladů na pořízení dokumentace dílčí změny žadatelem. 
Zastupitelstvo města schvaluje dle zákona č.183/2006 Sb. o územním plánování a stavebním řádu, v 
platném znění starostu Mgr. Ing. Draga Sukalovského jako zastupitele určeného pro spolupráci s 
pořizovatelem při projednávání změny. 

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

RNDr. Igor Poledňák NEPŘÍTOMEN 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 NEPŘÍTOMEN Ing. Mgr. Vlastimil Burkart PRO 

Mgr. Žaneta Jarůšková NEPŘÍTOMNA Petr Krejčí NEPŘÍTOMEN 

Alena Matějíčková PRO Ing. Petr Ondrášek PRO 

Bc. Jan Vlček NEPŘÍTOMEN   

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

 

7/1. Žádost o pořízení změny ÚP Kuřim 
Číslo usnesení: 1092/2015 Zastupitelstvo města schvaluje zahájení pořízení změny ÚP Kuřim 
spočívající ve změně využití pozemků dle přílohy z ploch výroby a skladování na plochy veřejné 
vybavenosti (technická infrastruktura), a to jak ploch stabilizovaných, tak návrhových, případně ploch 
územní rezervy. Zastupitelstvo města schvaluje dle zákona č.183/2006 Sb. o územním plánování a 
stavebním řádu, v platném znění starostu Mgr. Ing. Draga Sukalovského jako zastupitele určeného 
pro spolupráci s pořizovatelem při projednávání změny. 
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Mgr. Ing. Drago Sukalovský NEPŘÍTOMEN PaedDr. David Holman PRO 

RNDr. Igor Poledňák NEPŘÍTOMEN Mgr. Ladislav Ambrož PRO 

Jiří Brabec PRO Ing. Rostislav Hanák NEPŘÍTOMEN 

Jan Herman PRO Ing. Miloš Kotek PRO 

Ing. Miluše Macková PRO Ivo Peřina ZDRŽEL SE 

Vladislav Zejda NEPŘÍTOMEN Ing. Mgr. Vlastimil Burkart PRO 

Mgr. Žaneta Jarůšková NEPŘÍTOMNA Petr Krejčí NEPŘÍTOMEN 

Alena Matějíčková PRO Ing. Petr Ondrášek PRO 

Bc. Jan Vlček NEPŘÍTOMEN   

BOD JEDNÁNÍ BYL SCHÁLEN 
Počet přítomných: 10 
PRO: 9, PROTI: 0, ZDRŽELO SE: 1, NEHLASOVALO: 0 

 

8. Protinávrh - Žádost o pořízení změny ÚP Kuřim 
Návrh usnesení: ZM stahuje materiál č. 8 z jednání. 

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

RNDr. Igor Poledňák NEPŘÍTOMEN Mgr. Ladislav Ambrož PROTI 

Jiří Brabec PROTI Ing. Rostislav Hanák NEPŘÍTOMEN 

Jan Herman PRO Ing. Miloš Kotek PRO 

Ing. Miluše Macková ZDRŽELA SE Ivo Peřina PROTI 

Vladislav Zejda NEPŘÍTOMEN Ing. Mgr. Vlastimil Burkart PRO 

Mgr. Žaneta Jarůšková NEPŘÍTOMNA Petr Krejčí NEPŘÍTOMEN 

Alena Matějíčková PROTI Ing. Petr Ondrášek PRO 

Bc. Jan Vlček NEPŘÍTOMEN   

BOD JEDNÁNÍ NEBYL SCHÁLEN 
Počet přítomných: 10 
PRO: 4, PROTI: 5, ZDRŽELO SE: 1, NEHLASOVALO: 0 

 

8. Žádost o pořízení změny ÚP Kuřim 
Návrh usnesení: schvaluje zahájení pořízení změny ÚP Kuřim spočívající ve změně využití 
pozemků dle přílohy z ploch dopravní infrastruktury (bývalá vlečka) na plochy smíšené obytné a 
plochy veřejné zeleně, za podmínky úhrady nákladů na pořízení dokumentace dílčí změny žadatelem 
včetně úhrady změn generelu odvodnění města Kuřim souvisejících s předmětnou změnou ÚP. 
Zastupitelstvo města schvaluje dle zákona č.183/2006 Sb. o územním plánování a stavebním řádu, v 
platném znění starostu Mgr. Ing. Draga Sukalovského jako zastupitele určeného pro spolupráci s 
pořizovatelem při projednávání změny. 

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

RNDr. Igor Poledňák NEPŘÍTOMEN Mgr. Ladislav Ambrož PRO 

Jiří Brabec PRO Ing. Rostislav Hanák NEPŘÍTOMEN 

Jan Herman ZDRŽEL SE Ing. Miloš Kotek ZDRŽEL SE 

Ing. Miluše Macková PRO Ivo Peřina PRO 

Vladislav Zejda NEPŘÍTOMEN Ing. Mgr. Vlastimil Burkart PROTI 
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Mgr. Žaneta Jarůšková NEPŘÍTOMNA Petr Krejčí NEPŘÍTOMEN 

Alena Matějíčková PRO Ing. Petr Ondrášek PRO 

Bc. Jan Vlček NEPŘÍTOMEN   

BOD JEDNÁNÍ NEBYL SCHÁLEN 
Počet přítomných: 10 
PRO: 7, PROTI: 1, ZDRŽELO SE: 2, NEHLASOVALO: 0 

 

9. Nabytí stavby komunikace na ul. Luční 
Číslo usnesení: 1093/2015 Zastupitelstvo města schvaluje nabytí části stavby komunikace na ul. 
Luční do majetku města Kuřimi od Ing. Jiřího Lhotáka, xxxxxxxxxxxx, Kuřim a uzavření kupní smlouvy 
dle přílohy za cenu 500 Kč. 

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

RNDr. Igor Poledňák NEPŘÍTOMEN 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 NEPŘÍTOMEN Ing. Mgr. Vlastimil Burkart PRO 

Mgr. Žaneta Jarůšková NEPŘÍTOMNA Petr Krejčí NEPŘÍTOMEN 

Alena Matějíčková PRO Ing. Petr Ondrášek PRO 

Bc. Jan Vlček NEPŘÍTOMEN   

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

 

10. Prodej bytové jednotky č. 1206/4, 3+1, ul. Na Loučkách, Kuřim 
Číslo usnesení: 1094/2015 Zastupitelstvo města 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, panu Ing. Markovi 
Pavlíkovi, bytem xxxxxxxxxxxxxx 621 00 Brno za cenu 1.810.500 Kč s tím, že veškeré náklady 
spojené s převodem bytové jednotky včetně úhrady daně z nabytí nemovitých věcí ponese kupující. 

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

RNDr. Igor Poledňák NEPŘÍTOMEN 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 NEPŘÍTOMEN Ing. Mgr. Vlastimil Burkart PRO 

Mgr. Žaneta Jarůšková NEPŘÍTOMNA Petr Krejčí NEPŘÍTOMEN 

Alena Matějíčková PRO Ing. Petr Ondrášek PRO 

Bc. Jan Vlček NEPŘÍTOMEN   

BOD JEDNÁNÍ BYL SCHÁLEN 
Počet přítomných: 10 
PRO: 10, PROTI: 0, ZDRŽELO SE: 0, NEHLASOVALO: 0 
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11. Paní Čižinská a město Kuřim – prodej pozemků v k. ú. Kuřim 
Číslo usnesení: 1095/2015 Zastupitelstvo města schvaluje úplatné nabytí pozemků parc. č. 
3058/56,

 
3060/11, 3061/10, 3062/41, 3519/16, 3521/14 a 3522/34 vše v k. ú. Kuřim za celkovou kupní 

cenu ve výši 69.117 Kč do vlastnictví města Kuřimi od Marie Čižinské, bytem xxxxxxxxxxxxxx, Solnice. 
Náklady spojené s převodem pozemků včetně daně z nabytí nemovitých věcí uhradí město Kuřim. 

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

RNDr. Igor Poledňák NEPŘÍTOMEN 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 NEPŘÍTOMEN Ing. Mgr. Vlastimil Burkart PRO 

Mgr. Žaneta Jarůšková NEPŘÍTOMNA Petr Krejčí NEPŘÍTOMEN 

Alena Matějíčková PRO Ing. Petr Ondrášek PRO 

Bc. Jan Vlček NEPŘÍTOMEN   

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

 

12. Jiří Kaláb – žádost o odprodej pozemku 
Návrh usnesení: schvaluje záměr na prodej pozemku parc.  č. 711/3 o vým. 94 m

2
 v k. ú. Kuřim 

Jiřímu Kalábovi, bytem xxxxxxxxxxxxxxx Moravské Knínice za cenu ve výši 900 Kč/m
2
 s podmínkou 

zřízení věcného břemene k dešťové kanalizační stoce DN 1000 a úhrady veškerých nákladů 
spojených s převodem pozemku včetně daně z nabytí nemovitých věcí. 

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

RNDr. Igor Poledňák NEPŘÍTOMEN Mgr. Ladislav Ambrož ZDRŽEL SE 

Jiří Brabec ZDRŽEL SE Ing. Rostislav Hanák NEPŘÍTOMEN 

Jan Herman PRO Ing. Miloš Kotek PRO 

Ing. Miluše Macková PRO Ivo Peřina PRO 

Vladislav Zejda NEPŘÍTOMEN Ing. Mgr. Vlastimil Burkart PROTI 

Mgr. Žaneta Jarůšková NEPŘÍTOMNA Petr Krejčí NEPŘÍTOMEN 

Alena Matějíčková PRO Ing. Petr Ondrášek PRO 

Bc. Jan Vlček NEPŘÍTOMEN   

BOD JEDNÁNÍ NEBYL SCHÁLEN 
Počet přítomných: 10 
PRO: 7, PROTI: 1, ZDRŽELO SE: 2, NEHLASOVALO: 0 

 

13. Jihomoravský kraj – bezúplatný převod částí pozemku parc. č. 1452/1 k. ú. 
Kuřim 
Číslo usnesení: 1096/2015 Zastupitelstvo města schvaluje bezúplatný převod částí pozemku parc. 
č. 1452/1 GP č. 3213-5100/2014 nově označené jako parc. č. 1452/9 o výměře 11 m

2
, parc .č. 

1452/10 o výměře 40 m
2 
a

 
parc. č. 1452/11 o výměře 10 m

2 
vše v k. ú. Kuřim Jihomoravskému kraji, se 

sídlem Žerotínovo náměstí 449/3, Veveří, Brno, IČ 70888337. 
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Mgr. Ing. Drago Sukalovský NEPŘÍTOMEN PaedDr. David Holman PRO 

RNDr. Igor Poledňák NEPŘÍTOMEN Mgr. Ladislav Ambrož PRO 

Jiří Brabec PRO Ing. Rostislav Hanák NEPŘÍTOMEN 

Jan Herman PRO Ing. Miloš Kotek PRO 

Ing. Miluše Macková PRO Ivo Peřina PROTI 

Vladislav Zejda NEPŘÍTOMEN Ing. Mgr. Vlastimil Burkart PRO 

Mgr. Žaneta Jarůšková NEPŘÍTOMNA Petr Krejčí NEPŘÍTOMEN 

Alena Matějíčková PRO Ing. Petr Ondrášek PRO 

Bc. Jan Vlček NEPŘÍTOMEN   

BOD JEDNÁNÍ BYL SCHÁLEN 
Počet přítomných: 10 
PRO: 9, PROTI: 1, ZDRŽELO SE: 0, NEHLASOVALO: 0 

 

14. Město Kuřim a Česká republika – Vězeňská služba České republiky - zřízení 
věcného břemene pro přeložku kanalizace 
Číslo usnesení: 1097/2015 Zastupitelstvo města schvaluje zřízení věcného břemene pro město 
Kuřim, jako 1. oprávněného z věcného břemene, spočívající v uložení a provozování kanalizační stoky 
pro veřejnou potřebu DN 400 v pozemku parc. č. 3034/2 v k. ú. Kuřim, který vlastní povinný z věcného 
břemene - Česká republika - Vězeňská služba České republiky, se sídlem Soudní 1672/1a, Praha - 
Nusle, IČ 00212423. Věcné břemeno bude zřízeno bezúplatně, na dobu neurčitou, náklady na její 
zřízení ponese povinný z věcného břemene. Do doby zřízení věcného břemene bude uzavřena 
budoucí smlouva o zřízení věcného břemene. 2. oprávněným z věcného břemene bude provozovatel 
kanalizační stoky - společnost Brněnské vodárny a kanalizace, a. s., se sídlem Hybešova 254/16, 
PSČ 657 33, Brno, IČ 46347275. 

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

RNDr. Igor Poledňák NEPŘÍTOMEN 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 NEPŘÍTOMEN Ing. Mgr. Vlastimil Burkart PRO 

Mgr. Žaneta Jarůšková NEPŘÍTOMNA Petr Krejčí NEPŘÍTOMEN 

Alena Matějíčková PRO Ing. Petr Ondrášek PRO 

Bc. Jan Vlček NEPŘÍTOMEN   

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

 

15. Výsledky hospodaření k 30. 6. 2015 
Číslo usnesení: 1098/2015 Zastupitelstvo města bere na vědomí výsledky hospodaření města ke 
dni 30. 6. 2015 s přebytkem hospodaření ve výši 30.964.572,31 Kč. 

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

RNDr. Igor Poledňák NEPŘÍTOMEN Mgr. Ladislav Ambrož PRO 

Jiří Brabec PRO Ing. Rostislav Hanák NEPŘÍTOMEN 

Jan Herman PRO Ing. Miloš Kotek PRO 
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Ing. Miluše Macková PRO Ivo Peřina PRO 

Vladislav Zejda NEPŘÍTOMEN Ing. Mgr. Vlastimil Burkart PRO 

Mgr. Žaneta Jarůšková NEPŘÍTOMNA Petr Krejčí NEPŘÍTOMEN 

Alena Matějíčková PRO Ing. Petr Ondrášek PRO 

Bc. Jan Vlček NEPŘÍTOMEN   

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

 

16. Hasičská zbrojnice Kuřim, rekonstrukce elektroinstalace a sociálního 
zázemí 
Číslo usnesení: 1099/2015 Zastupitelstvo města souhlasí s podpisem Smlouvy o poskytnutí 
dotace z rozpočtu Jihomoravského kraje na projekt "Rekonstrukce hasičské zbrojnice Kuřim" 
č. 030748/15/OKH. 

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

RNDr. Igor Poledňák NEPŘÍTOMEN 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 NEPŘÍTOMEN Ing. Mgr. Vlastimil Burkart PRO 

Mgr. Žaneta Jarůšková NEPŘÍTOMNA Petr Krejčí NEPŘÍTOMEN 

Alena Matějíčková PRO Ing. Petr Ondrášek PRO 

Bc. Jan Vlček NEPŘÍTOMEN   

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

 

18. Schválení podání žádosti o dotaci 
Číslo usnesení: 1100/2015 Zastupitelstvo města schvaluje podání žádosti o dotaci do agentury 
EACEA, která program evropské komise administruje s projektem „Dobrými sousedy v Evropském 
společenství“. 

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

RNDr. Igor Poledňák NEPŘÍTOMEN 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 NEPŘÍTOMEN Ing. Mgr. Vlastimil Burkart PRO 

Mgr. Žaneta Jarůšková NEPŘÍTOMNA Petr Krejčí NEPŘÍTOMEN 

Alena Matějíčková PRO Ing. Petr Ondrášek PRO 

Bc. Jan Vlček NEPŘÍTOMEN   

BOD JEDNÁNÍ BYL SCHÁLEN 
Počet přítomných: 10 
PRO: 10, PROTI: 0, ZDRŽELO SE: 0, NEHLASOVALO: 0 
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17. Rozpočtové opatření č. 12 
Číslo usnesení: 1101/2015 Zastupitelstvo města schvaluje rozpočtové opatření č. 12 k rozpočtu 
města Kuřimi na rok 2015, dle přílohy. 

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

RNDr. Igor Poledňák NEPŘÍTOMEN 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 NEPŘÍTOMEN Ing. Mgr. Vlastimil Burkart PRO 

Mgr. Žaneta Jarůšková NEPŘÍTOMNA Petr Krejčí NEPŘÍTOMEN 

Alena Matějíčková PRO Ing. Petr Ondrášek PRO 

Bc. Jan Vlček NEPŘÍTOMEN   

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