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Z á p i s 
 

ze zasedání Zastupitelstva města Kuřimi č. 1/2022 konaného dne 25.01.2022 
 
Přítomni: 
Mgr. Ing. Drago Sukalovský - starosta 
Ing. Petr Ondrášek, Mgr. Ladislav Ambrož, Ing. Jan Vlček, MSc., Ing. Milan Vlk, Petr Krejčí, Alena 
Matějíčková, Ivo Peřina, Mgr. Sandra Naďová, Renáta Těšíková, RNDr. Igor Poledňák, Antonín 
Žák, Mgr. Petr Vodka, Jan Herman, Mgr. Žaneta Jarůšková - členové zastupitelstva. 
 
 
Ing. Karel Torn, CSc. – tajemník úřadu. 
 
 
Omluveni: Bc. Mária Katyi, Petr Macek. 
 
 
 
Starosta zahájil zasedání ZM v 17:09 hodin, úvodem bylo přítomno 15 členů ZM, tedy nadpoloviční 
většina. ZM je usnášeníschopné. 
 
 
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 17.01.2022 

5 Manželé Benediktovi – žádost o prodej pozemku na ul. Malá Česká 

6 Střední odborná škola a Střední odborné učiliště Kuřim, s. r. o. – darovací smlouva – 
nerezové gastronomické movité věci 

7 Správa železnic - převod části pozemku parc. č. 1199 k. ú. Kuřim do majetku města Kuřim 

8 Aktualizace Plánu financování obnovy vodovodů a kanalizací města Kuřimi pro rok 2022 až 
2031 

9 Rozpočet města Kuřimi na rok 2022 

10 Zrušení usnesení ZM č. Z/2021/125 ze dne 07.12.2021 

11 Dotační program "Využívání městských sportovišť" pro rok 2022 

12 Dotační program – „Energie na provoz sportovišť pro rok 2022“ 

13 Uzavření darovací smlouvy - AK Kuřim 

14 Uzavření darovací smlouvy - ZUŠ Kuřim 

15 Poskytnutí dotace SOŠ a SOU Kuřim 

16 Příspěvek města Kuřim na nákup roční úsekové nebo roční doplatkové jízdenky pro osoby 
ve věku 70 let a více pro rok 2022 

17 Obecně závazná vyhláška města Kuřimi č. 1/2022, o nočním klidu 

18 Členství města Kuřimi v Euroregionu Pomoraví 
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20 Nabídka pozemků ke koupi  

19 Rozpočtové opatření č. 1 

21 Zápis z jednání Finančního výboru ZM Kuřimi ze dne 24.01.2022 

22 Různé 

 
 
 

1. Zvolení návrhové komise 
(Předkladatel: Mgr. Ing. Drago Sukalovský, zpracovatel: Petra Glosová) 
 
Přijaté usnesení: Z/2022/01 - ZM schvaluje jako členy návrhové komise pana Ing. Milana Vlka 

a pana Mgr. Petra Vodku. 
Hlasováno 
Pro: 15  Nepřítomni: 2. 
 
 
 

2. Volba ověřovatelů zápisu 
(Předkladatel: Mgr. Ing. Drago Sukalovský, zpracovatel: Petra Glosová) 
 
Přijaté usnesení: Z/2022/02 - ZM schvaluje jako ověřovatele zápisu ZM paní Alenu Matějíčkovou 

a pana Jana Hermana. 
Hlasováno 
Pro: 15  Nepřítomni: 2. 
 
 
 

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 17.01.2022 

5 Manželé Benediktovi – žádost o prodej pozemku na ul. Malá Česká 

6 Střední odborná škola a Střední odborné učiliště Kuřim, s. r. o. – darovací smlouva – 
nerezové gastronomické movité věci 

7 Správa železnic - převod části pozemku parc. č. 1199 k. ú. Kuřim do majetku města Kuřim 

8 Aktualizace Plánu financování obnovy vodovodů a kanalizací města Kuřimi pro rok 2022 až 
2031 

21 Zápis z jednání Finančního výboru ZM Kuřimi ze dne 24.01.2022 

9 Rozpočet města Kuřimi na rok 2022 

10 Zrušení usnesení ZM č. Z/2021/125 ze dne 07.12.2021 

11 Dotační program "Využívání městských sportovišť" pro rok 2022 

12 Dotační program – „Energie na provoz sportovišť pro rok 2022“ 

13 Uzavření darovací smlouvy - AK Kuřim 
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14 Uzavření darovací smlouvy - ZUŠ Kuřim 

15 Poskytnutí dotace SOŠ a SOU Kuřim 

16 Příspěvek města Kuřim na nákup roční úsekové nebo roční doplatkové jízdenky pro osoby 
ve věku 70 let a více pro rok 2022 

17 Obecně závazná vyhláška města Kuřimi č. 1/2022, o nočním klidu 

18 Členství města Kuřimi v Euroregionu Pomoraví 

20 Nabídka pozemků ke koupi  

19 Rozpočtové opatření č. 1 

22 Různé 

 
Diskuse: 
D. Sukalovský - navrhuje předřadit materiál č. 21 před materiál č. 9. 
 
Přijaté usnesení: Z/2022/03 - ZM schvaluje program jednání se změnou. 
Hlasováno 
Pro: 15  Nepřítomni: 2. 
 
 
 

4. Plnění usnesení Zastupitelstva města Kuřimi ke dni 17.01.2022 
(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. 1024/2020 ze dne 05.05.2020 
Důvodová zpráva: 
vzhledem k tomu, že došlo ke změně vlastníka společnosti i změně stavby jako takové, jednají 
smluvní strany o uzavření smlouvy dle skutečného stavu. 
Z tohoto důvodu žádáme o prodloužení termínu plnění do 31.12.2022. 
 
č. 1062/2020 ze dne 15.09.2020 
Důvodová zpráva: 
pozastaveno ze strany společnosti Lídl, jednáme o dalších záměrech, které s tím souvisí. 
Z tohoto důvodu žádáme o prodloužení termínu plnění do 31.12.2023. 
 
č. Z/2021/046 ze dne 18.05.2021 
Důvodová zpráva: 
máme návrh geometrického plánu a budoucí smlouva je uzavřena. 
Z tohoto důvodu žádáme o prodloužení termínu plnění do 30.06.2022. 
 
Přílohy: A - plnění usnesení ZM 
 
Přijaté usnesení: Z/2022/04 - ZM bere na vědomí stav plnění usnesení ZM ke dni 17.01.2022 

a prodlužuje termín plnění usnesení č. 1024/2020 do 31.12.2022, č. 1062/2020 
do 31.12.2023 a č. Z/2021/046 do 30.06.2022. 

Hlasováno 
Pro: 15  Nepřítomni: 2. 
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5. Manželé Benediktovi – žádost o prodej pozemku na ul. Malá 
Česká 
(Předkladatel: Mgr. Ing. Drago Sukalovský, zpracovatel: Ing. Vladimíra Fidrmucová) 
 
Manželé [osobní údaj odstraněn] Benedikt a [osobní údaj odstraněn] Benediktová, oba bytem [osobní 
údaj odstraněn] Kuřim, zjistili, že oplocení jejich zahrady u rodinného domu čp. 1239 nekopíruje 
hranici pozemku parc. č. 1138/11, nýbrž zasahuje do pozemku města Kuřimi - parc. č. 1138/1 vše 
v k. ú. Kuřim. Jedná se o místní komunikaci na ul. Malá Česká – vizte př. A, B.  
 
Z tohoto důvodu manž. Benediktovi zadali vyhotovení geometrického plánu č. 3756-357/2019, který 
z parc. č. 1138/1 oddělil oplocený pozemek a označil ho jako parc. č. 1138/71 o výměře 73 m

2
 vše 

v k. ú. Kuřim – vizte př. C. 
Nyní manželé Benediktovi žádají o prodej nově vzniklého pozemku parc. č. 1138/71 o výměře 73 m

2
 

v k. ú. Kuřim (dále i „předmět prodeje“). 
Při místním šetření bylo zjištěno, že na předmětu prodeje stojí drobná stavba – sklad zahradního 
nářadí, která tvoří součást oplocení. Část oplocení tvoří zděný sokl s vyzděnými sloupky, mezi nimiž 
jsou dřevěné plotové díly a část plotu tvoří drátěné pletivo – vizte foto př. D. OMP zadal vyhotovení 
znaleckého posudku, který ocenil předmět prodeje částkou ve výši 2 500 Kč/m

2
. Při výměře 73 m

2 
činí 

kupní cena částku ve výši 182.500 Kč. Manž. Benediktovi s navrženou cenou 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. 
 
Město Kuřim současně požádalo pana [osobní údaj odstraněn] Benedikta, jako vlastníka pozemku 
parc. č. 2784/35 v k. ú. Kuřim o výměře 53 m

2
 o prodej tohoto pozemku za cenu ve výši 350 Kč/m

2
 

(celková kupní cena činí částku ve výši 18.550 Kč). Pan Benedikt s prodejem pozemku souhlasí – 
vizte př. E, F. 
 
Na pozemku parc. č. 2784/35 v k. ú. Kuřim se nachází cesta podél potoka, který ústí do rybníku 
Srpek. Srovnatelný pozemek město koupilo v roce 2021 od pana Šafaříka pro budoucí stavbu 
cyklostezky – usn. ZM Z/2021/055 ze dne 29.06.2021. 
 
OMP a OI doporučuje ZM obě usnesení schválit. 
 
Přílohy: A - situace 

B - situace 
C - geometrický plán 
D - foto 
F - situace 
E - situace 

 
Diskuse: 
D. Sukalovský - navrhuje hlasovat o obou usneseních současně. 
 
Přijaté usnesení: Z/2022/05 - ZM schvaluje záměr na prodej části pozemku parc. č. 1138/1 o vým. 

73 m
2
, dle GP č. 3756-357/2019 nově označené jako parc. č. 1138/71 o vým. 

73 m
2
, vše v k. ú. Kuřim, [osobní údaj odstraněn] Benediktovi a [osobní údaj 

odstraněn] Benediktové, oba bytem [osobní údaj odstraněn] Kuřim, za cenu 
2.500 Kč/m

2
 s tím, že veškeré náklady spojené s převodem pozemku ponese 

kupující. 
 
Přijaté usnesení: Z/2022/06 - ZM schvaluje úplatné nabytí pozemku parc. č. 2784/35 o výměře 

53 m
2
 v k. ú. Kuřim, za cenu 350 Kč/m

2
 z vlastnictví [osobní údaj odstraněn] 

Benedikta, bytem [osobní údaj odstraněn], Kuřim, do majetku města Kuřimi. 
Náklady spojené s převodem pozemku uhradí město Kuřim. 

Hlasováno o obou usneseních současně 
Pro: 15  Nepřítomni: 2. 
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6. Střední odborná škola a Střední odborné učiliště Kuřim, s. r. o. – 
darovací smlouva – nerezové gastronomické movité věci 
(Předkladatel: Mgr. Ing. Drago Sukalovský, zpracovatel: Alena Janoušková) 
 
Město Kuřim má v majetkové evidenci gastronomické movité věci, které využívalo Centrum sociálních 
služeb Kuřim, příspěvková organizace při vydávání obědů v objektu Jungmannova 950, kde byla 
zřízena i jídelna. Jedná se především o mycí stroj, zásobník na talíře, mycí stoly, nerezové stoly, 
elektrický vařič, digestoř, dále termoporty, chladnička, sady stolního nádobí apod. Jelikož Centrum 
sociálních služeb Kuřim omezilo svoji činnost pouze na výdej obědů do jídlonosičů, gastronomické 
zařízení a další vybavení již nevyužije.  
Odbor majetkoprávní (dále jen OMP) oslovil základní školy, mateřskou školu, jejichž je zřizovatelem, 
a také Wellness Kuřim, s. r. o., s nabídkou využití tohoto zařízení ve svých provozovnách. Žádná 
z organizací neprojevila zájem. 
OMP proto oslovil se stejnou nabídkou Střední odbornou školu a Střední odborné učiliště Kuřim, 
s. r. o., se sídlem Křížkovského 48/2, 664 34 Kuřim, IČO 47917865 (dále jen „SOU Kuřim“). SOU 
Kuřim nabídky využila a téměř veškeré zařízení kuchyně použije ve školní kuchyni. Dále má město ve 
skladě ještě několik nerezových dřezů a stolů z  kuchyně kulturního domu před jeho rekonstrukcí. 
SOU Kuřim má zájem ještě o dva nerezové stoly. 
Vedení města předběžně souhlasilo s darováním nerezového gastronomického zařízení dle Přílohy A, 
pro které již město nemá využití. 
OMP nechal vypracovat Odborný odhad reálné hodnoty gastronomických movitých věcí. Odborný 
odhad vypracoval pan Tomáš Plavec, IČO 47941251 (který provozuje několik restaurací a je i bývalým 
nájemcem restaurace v Kulturním domě v Kuřimi), jako odborná osoba v gastronomii. Pan Plavec 
odhadl reálnou hodnotu gastronomických movitých věci na celkovou výši 33.500 Kč. Proto OMP 
předkládá ke schválení darovací smlouvu zastupitelstvu města. 
V nebytovém prostoru proběhly v roce 2021 úpravy a od 01.01.2022 je zde zřízen provoz 
Nízkoprahového zařízení pro děti a mládež, které provozuje Diecézní charita Brno, IČO 44990260. 
 
Přílohy: A - seznam gastronomického zařízení 

B - odborný odhad 
C - darovací smlouva 

 
Přijaté usnesení: Z/2022/07 - ZM schvaluje uzavření darovací smlouvy, jejímž předmětem je 

darování gastronomického zařízení v rozsahu dle přílohy ve prospěch Střední 
odborné školy a Středního odborného učiliště Kuřim, s. r. o., se sídlem 
Křížkovského 48/2, 664 34 Kuřim, IČO 47917865. 

Hlasováno 
Pro: 15  Nepřítomni: 2. 
 
 
 

7. Správa železnic - převod části pozemku parc. č. 1199 k. ú. Kuřim 
do majetku města Kuřim 
(Předkladatel: Mgr. Ing. Drago Sukalovský, zpracovatel: Ing. Moris Réman) 
 
Při realizaci rekonstrukce uličního prostoru ulice Dr. Vališe v roce 2002, došlo z naší strany 
k trvalému záboru části pozemku parc. č. 1199, s nímž má právo hospodařit Správa železnic, státní 
organizace (dále jen „Správa železnic“). Důvodem bylo zajistit dostatečnou šíři uličního prostoru, 
zejména pak komunikace v ul. Dr. Vališe. Došlo k uzavření nájemní smlouvy č. 159/2002, jejíž 
platnost byla sjednána na 5 let a postupně prodlužována dodatky do dnešního dne. V interní agendě 
městského úřadu dlouhodobě evidujeme usnesením rady města č. 598/2011, které nám ukládá tento 
trvalý zábor majetkově dořešit. 
 
Na základě jednání se Správou železnic, nechal odbor investiční geodeticky zaměřit skutečný rozsah 
trvalého záboru připravit geometrický plán č. 3878-48/2021 (dle přílohy A), kde geodet zpracoval 
převod částí pozemků formou pozemkových dílů, tedy nebude třeba řešit dělení na nové parcely 
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a dojde k připojení dílů pozemku parc. č. 1199 k pozemku města Kuřimi, parc. č. 1201, vše v k. ú. 
Kuřim. 
 
S odvoláním na § 16 odst. 8 zák. č. 253/2016 Sb. o státním podniku, ve znění pozdějších předpisů, 
jsme dne 19.05.2021 (zn. MK/13595/21/OI) zažádali Správu železnic o bezúplatný převod části 
pozemku parc. č. 1199 v k. ú. Kuřim, a to v nezbytně nutném rozsahu 159 m

2
. Možnost 

bezúplatného převodu je dána ze zákona, protože se dle našeho Pasportu komunikací (dle přílohy B) 
na uvedené části pozemku nachází místní komunikace ul. Dr. Vališe v majetku územně 
samosprávného celku. Zároveň se jedná o pozemek určený Územním plánem k umístění zpevněné 
plochy komunikace (dle přílohy C). 
 
Dopisem ze dne 20.12.2021 (obchodní případ č. j. S011457/2021-O31) dle přílohy D vyzvala Správa 
železnic město Kuřim k doplnění dokumentů nezbytných k dokončení projednání převodu části 
pozemku parc. č. 1199 k. ú. Kuřim, takto: 

Prohlášení budoucího nabyvatele města Kuřim, že s majetkem převezme i případné ekologické 
závazky s tímto majetkem spojené (dle přílohy E),  

Souhlas budoucího nabyvatele města Kuřim (dle přílohy F) s technickými podmínkami Správy 
železnic k převodu (dle přílohy D, část dopisu A). 
 
Přílohy: A - geometrický plán 

B - pasport komunikaci (ul. Dr. Vališe) 
C - vyjádření k územnímu plánu 
D - dopis ze dne 20.12.2021 - sdělení podmínek 
E - prohlášení města Kuřim o převzetí závazků 
F - souhlas s TP Správy železnic 

 
Přijaté usnesení: Z/2022/08 - ZM schvaluje bezúplatné nabytí části pozemku parc. č. 1199 k. ú. 

Kuřim o výměře 159 m2, dle geometrického plánu č. 3878-48/2021 do majetku 
města Kuřimi z vlastnictví České republiky s právem hospodaření pro Správu 
železnic, státní organizaci se sídlem Praha 1, Nové Město, Dlážděná 1003/7, 
IČO 70994234. S nabytím pozemku je spojeno převzetí případných ekologických 
závazků k předmětné části pozemku a povinnost plynoucí z jejich odstraňování. 
Město Kuřim souhlasí s technickými podmínkami Správy železnic, státní 
organizace v rozsahu přílohy D (část dopisu A) ve věci nabytí předmětné části 
pozemku. 

Hlasováno 
Pro: 15  Nepřítomni: 2. 
 
 
 

8. Aktualizace Plánu financování obnovy vodovodů a kanalizací 
města Kuřimi pro rok 2022 až 2031 
(Předkladatel: Ing. Jan Vlček, MSc., zpracovatel: Ing. Pavla Kubová) 
 
Odbor investiční předkládá Zastupitelstvu města Kuřimi ke schválení aktualizaci Plánu financování 
obnovy vodovodů a kanalizací města Kuřimi dle § 8, odst. 11, zákona č. 274/2001 sb. o vodovodech 
a kanalizacích pro veřejnou potřebu (dále jen „PFO“). 
 
PFO vodovodů a kanalizací schválilo Zastupitelstvo města Kuřimi pro rok 2009 až rok 2018 dne 
02.06.2009 (č. usn. 270/2009) a pro rok 2019 až rok 2021 dne 10.09.2019 (č. usn. 1082/2019). 
 
Tuto aktualizaci PFO zpracovali pro město Kuřim zástupci společnosti Brněnské vodárny a kanalizace, 
a. s., se sídlem Pisárecká 555/1a, 603 00 Brno. Obsah PFO včetně pravidel pro jeho zpracování 
stanovuje prováděcí právní předpis. Vlastník vodovodu či kanalizace je povinen dle výše uvedeného 
zákona plán zpracovat a realizovat. Cílem je samofinancovatelnost vodovodů i kanalizací v plném 
rozsahu. Financování obnovy (realizace plánu) by mělo probíhat především z vodného a stočného. 
Obnova je definována např. v aktualizaci PFO, čl. 6, Komentáře. 
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V roce 2021 došlo ke změně legislativních předpisů týkajících se požadavků na výše uvedený PFO 
spočívající v novém obsahu PFO, navýšení pořizovací reprodukční ceny majetku o více než 10%, 
uvádění hodnoty majetku bez DPH u plátců DPH, navýšení jednotkových cen Vybraných údajů 
majetkové evidence (VÚME). Podrobněji změny zpracovatel uvedl v příloze č. A - návrh aktualizace 
PFO, čl. 6, Komentáře. 
 
Přílohy: A - návrh aktualizace Plánu financování obnovy 
 
Diskuse: 
I. Poledňák - ptá se, zda se podařilo získat celkovou infrastrukturu kanalizace? 
J. Vlček - neví o ničem, co bychom vodárnám nepředali. Dlouho nebyla převzata kanalizace na 
Dílech. 
I. Poledňák - myslí např. kanalizaci v bývalém státním statku. 
S. Bartoš - našli jsme kanalizaci z války za TOS v délce asi 2,5 km uložené ve velkou hloubce. Na 
části jsme mohli udělat průzkum, je zanešená, ale je v dobrém stavu. Nikdo se k ní nezná. 
Přemýšlíme o tom, jestli se k ní přihlásíme. 
D. Sukalovský - tato kanalizace je dále využívána v TOSce, je napojena na pokračující kanalizaci. 
Jednáme s vlastníky pozemků Na Samotě. 
J. Herman - pamatuje si taky na kanalizaci v ul. Jánská, která nebyla kvůli technickému stavu 
převzata. V jakém je stavu nyní? 
S. Bartoš - kanalizace je ve špatném stavu. Před 15 lety byl chystán projekt z dotací, ale to se 
nepodařilo. V krátkém úseku ji nyní provozuje město a rekonstrukce není plánována. 
I. Poledňák - pokud by se to dalo do smlouvy, tak by se o to vodárny měly starat. 
S. Bartoš - oni to ale nepřevezmou. Pokud chceme kanalizaci předat, tak ji musíme opravit a teprve 
potom ji převezmou. 
J. Vlček - po diskuzi by se měly tyhle kousky zesumírovat a dořešit následné možnosti rekonstrukcí či 
oprav. 
P. Krejčí - došlo k poklesu financí v rozpočtu, je to snížení nájmu Brněnských vodáren a kanalizací? 
J. Vlček - v rozpočtu je odhad. Nájemné se bude snižovat o cca 3 mil. Kč, jsou to investiční peníze, za 
které se bude opravovat vodojem Na Vyhlídce. Vodojem je velká investice za cca 24-25 mil. Kč a je to 
rozfázováno na 3 části. 
 
Přijaté usnesení: Z/2022/09 - ZM schvaluje Plán financování obnovy vodovodů a kanalizací města 

Kuřimi zpracovaný pro rok 2022 až 2031 dle § 8, odst. 11, zákona č. 274/2001 sb. 
o vodovodech a kanalizacích pro veřejnou potřebu. 

Hlasováno 
Pro: 15  Nepřítomni: 2. 
 
 
 

21. Zápis z jednání Finančního výboru ZM Kuřimi ze dne 24.01.2022 
(Předkladatel: Petr Krejčí, zpracovatel: Ing. Aleš Varmužka) 
 
V příloze se nachází zápis z jednání finančního výboru, který se uskutečnil dne 24.01.2022. 
 
Přílohy: A - zápis 
 
Diskuse: 
P. Krejčí - finanční výbor se nesešel v usnášení schopném stavu. Zúčastnění neměli námitky 
k danému rozpočtovému opatření na rok 2022. Na dalším jednání finančního výboru se zaměří na 
kontrolu ORG 9002 (činnost RM a ZM). 
 
Přijaté usnesení: Z/2022/010 - ZM bere na vědomí zápis z Finančního výboru ZM Kuřimi ze dne 

24.01.2022. 
Hlasováno 
Pro: 15  Nepřítomni: 2. 
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9. Rozpočet města Kuřimi na rok 2022 
(Předkladatel: Mgr. Ing. Drago Sukalovský, zpracovatel: Ing. Aleš Varmužka) 
 
ZM je předkládán návrh rozpočtu města pro rok 2022, který z velké části vychází z upraveného 
rozpočtu a očekávané skutečnosti roku 2021. 
Stejně jako v minulých letech je i letos rozpočet schvalován dle ORGů a ORJ (odpovědnost dle 
odborů MěÚ). Příjmy jsou sestaveny i nadále do úrovně oddílů. 
Investiční akce, kapitálové příjmy a dotace budou do rozpočtu města zařazeny rozpočtovým 
opatřením č. 1. 
 
V zákonném termínu byl návrh rozpočtu zveřejněn na úřední desce. 
 
Celkové příjmy jsou narozpočtovány ve výši 298.135.700 Kč, financování příjmů je tvořeno přebytkem 
hospodaření ve výši 145.000.000 Kč a cennými papíry ve správě ČSOB Asset Management ve výši 
9.200.000 Kč.  
 
Provozní výdaje jsou narozpočtovány ve výši 199.866.500 Kč, financování výdajů je tvořeno splátkou 
úvěru ve výši 10.000.000 Kč, provozní saldo rozpočtu tedy činí 98.269.200 Kč. Spolu s přebytky 
minulých období a cennými papíry je na „investice“ k dispozici částka 242.469.200 Kč. Celkově po 
financování je rozpočet vyrovnaný. 
 
Výše jednotlivých položek byla projednána se správci jednotlivých ORGů. 
 
S rozpočtem bude dále hospodařeno dle následujících pravidel: 
 
1) změny v rozpočtu mezi rozpočtovými ORGy a investičními akcemi schvaluje ZM, RM je zmocněna 
ke stejným změnám do výše 30 % narozpočtovaných výdajů v ORG nebo akci, max. však do výše 
1.000.000 Kč. Přesuny mohou být prováděny mezi ORGy, mezi akcemi nebo z rezervy (z rezervy 
i opakovaně) - toto pravidlo zůstává z minulého roku 
 
2) změny v rozpočtu mezi různými ORJ stejných ORGů schvaluje vedoucí OF (např. ORG Vnitřní 
správa je pod ORJ tajemníka, pojištění a finanční transakce jsou u stejného ORG pod ORJ odboru 
finančního, v rámci tohoto ORG lze mezi ORJ tajemníka a odboru finančního rozpočet měnit bez 
zásahu ZM či RM). 
 
Tabulka srovnávající rozpočty ORGů s minulými obdobími bude zastupitelům zaslána v průběhu 
týdne. 
 
Přílohy: A - rozpočet 2022 návrh - vývěska příjmy 

B - rozpočet 2022 návrh - vývěska výdaje 
 
Diskuse: 
D. Sukalovský - upozorňuje na změnu - Valná hromada Mikroregionu Kuřimka doporučila schválit 
navýšení pravidelného příspěvku na 5násobek tj. z 10 Kč na 50 Kč/ za občana s trvalým pobytem 
v obci. Celkový nárůst je tedy na 527 tisíc Kč. Je to z toho důvodu, že pokračuje stavba cyklostezky 
Kuřim - Vev. Bítýška a také z důvodu nutnosti údržby této cyklostezky a navazujících prací (zeleň 
apod.). Toto doporučení je na 1 rok s tím, že se uvidí, jaká bude potřeba péče o tuto cyklostezku 
a také je potřeba zajistit finanční prostředky na mezidobí, než bude Mikroregionu připsána dotace. Ta 
připsána zatím není. ORG 177 tedy bude navýšen na 527 tisíc Kč (o 412 tisíc Kč) a o tuto částku se 
poníží rezerva. 
J. Herman - ptá se, jaké jsou skutečné náklady provozu Společenského a kulturního centra Kuřim 
(dále jen SKCK)? Je to tak, že do SKCK budeme dávat 12 mil. Kč? Co je v této částce zahrnuto? 
D. Sukalovský - je to požadavek, který vzešel z SKCK, jsou to peníze na provoz a týká se zajištění 
všech činností tj. knihovny a jejich akcí, letního kina, koncertů, výplat, celkového provozu SKCK, a to 
není celý výčet. Také zastává funkci regionální knihovny, která vykonává metodickou pomoc pro 
všechny knihovny v okrese Brno-venkov. 
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K. Rovná - ředitelka SKCK - pod sebou máme i regionální oddělení, celé společenské centrum, klub 
seniorů, expozice, kina. Výdaje půjdou také na platy a zajištění kultury, nájem a energie apod. 
J. Herman - máme schvalovat dalších 500 tisíc Kč. Restaurace není v provozu tak, jak jste slibovali. 
Vyzývá vedení města, aby udělali rázná opatření k tomu, aby se SKCK stalo společenským centrem 
a žilo to tady kulturním životem. 
D. Sukalovský - provoz aktivit v kulturním domě je bohužel omezen kvůli stávajícím opatřením 
souvisejícím s Covidem. Děláme, co můžeme a jakmile opatření poleví, tak se opět rozběhne veškerá 
činnost v tomto domě. Doufejme, že začne fungovat i restaurace. 
P. Ondrášek - celá řada epidemických opatření tlačí kulturu ke dnu. V částce 17 mil. Kč nejde o rozvoj 
této budovy jako stavby, částka 10 mil Kč je určena na platy celé složky organizace, dále jsou to režie, 
pohonné hmoty, energie, nájem, na provoz kultury je to částka 4 mil. Kč, která není na velikost našeho 
města vysoká. 
J. Vlček - všichni budeme rádi, když tento krásný KD bude plný života. 
J. Herman - v roce 2021 bylo řečeno, že pokud nebudou kulturní akce, tak se peníze vrátí. 
P. Ondrášek - největší meziroční rozdíl je na položce energií týkajících se objektů města. Také 
veřejné dopravy a veřejného osvětlení. V celkovém součtu na výdajové stránce dělají největší rozdíl. 
V prosinci 2021 jsme schválili novou zřizovací listinu a tak dochází k navýšení ORG 9072, což je 
objekt Centra sociálních služeb na ul. Zahradní, protože jsme vzali na sebe část budovy. 
I. Peřina - navrhuje do budoucna rozklíčovat ORG 9002 a také ORG SKCK. 
D. Sukalovský - nyní bude hlasováno o změně týkající se navýšení ORGu Mikroregionu. 
 
Přijaté usnesení: Z/2022/011 - ZM schvaluje rozpočet města Kuřimi na rok 2022 se změnou 

a pravidla hospodaření s ním, dle přílohy a zápisu. 
Hlasováno 
Pro: 15  Nepřítomni: 2. 
 
 
 

10. Zrušení usnesení ZM č. Z/2021/125 ze dne 07.12.2021 
(Předkladatel: Ing. Jan Vlček, MSc., zpracovatel: Ing. Jan Vlček, MSc.) 
 
Z důvodu chybného součtu v příloze materiálu předloženého Sportovním výborem do ZM rozdělení 
prostředků v dotačním programu "Využívání městských sportovišť" pro rok 2022 na ZM dne 
07.12.2021 je nutné usnesení zrušit a nahradit novým rozdělením v maximální výši dotačního 
programu. 
 
Přílohy: A - původní návrh 

B - opravený návrh 
 
Přijaté usnesení: Z/2022/012 - ZM ruší usnesení č. Z/2021/125 ze dne 07.12.2021 ve věci 

poskytnutí dotací a uzavření veřejnoprávních smluv o poskytnutí dotace 
z rozpočtu města Kuřimi na základě dotačního programu "Využívání městských 
sportovišť" pro rok 2022. 

Hlasováno 
Pro: 15  Nepřítomni: 2. 
 
 
 

11. Dotační program "Využívání městských sportovišť" pro rok 
2022 
(Předkladatel: Ing. Jan Vlček, MSc., zpracovatel: Ing. Pavla Halouzková) 
 
Zastupitelům města předkládáme přehled žadatelů o dotace z programu "Využívání městských 
sportovišť" pro rok 2022 (vizte příloha A). Opravený návrh byl konzultován se sportovním výborem, 
který neměl připomínek. 
 
Přílohy: A - sportoviště 
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Přijaté usnesení: Z/2022/013 - ZM schvaluje poskytnutí dotací a uzavření veřejnoprávních smluv 
o poskytnutí dotace z rozpočtu města Kuřimi na základě dotačního programu 
"Využívání městských sportovišť" pro rok 2022 v bodech a částkách dle přílohy. 

Hlasováno 
Pro: 15  Nepřítomni: 2. 
 
 
 

12. Dotační program – „Energie na provoz sportovišť pro rok 2022“ 
(Předkladatel: Ing. Jan Vlček, MSc., zpracovatel: Mgr. Dagmar Montagová) 
 
Předkládáme zastupitelům města přehled žadatelů o dotace z programu "Energie na provoz sportovišť 
pro rok 2022" (vizte příloha A), které byly podány na základě vyhlášeného dotačního programu 
schváleného ZM Kuřimi pod číslem usnesení Z/2021/0107 dne 02.11.2021. Všechny žádosti splnily 
hodnotící kritéria. 
 
Přílohy: A - tabulka žádostí - energie 2022 
 
Diskuse: 
P. Ondrášek - náš záměr byl pomoci s náklady na energie, ale tím, jak energie rostou, tak se zdaleka 
neblížíme ani k 50 % skutečných nákladů. 
 
Přijaté usnesení: Z/2022/014 - ZM schvaluje poskytnutí dotací a uzavření veřejnoprávních smluv 

o poskytnutí dotace z rozpočtu města Kuřimi na základě dotačního programu 
"Energie na provoz sportovišť" pro rok 2022 v částkách dle přílohy. 

Hlasováno 
Pro: 15  Nepřítomni: 2. 
 
 
 

13. Uzavření darovací smlouvy - AK Kuřim 
(Předkladatel: Ing. Jan Vlček, MSc., zpracovatel: Petra Glosová) 
 
V příloze je Zastupitelstvu města Kuřimi předložena žádost Atletického klubu Kuřim, z. s., týkající se 
poskytnutí finančních prostředků jako podpora činnosti klubu v roce 2022. 
 
Přílohy: A - žádost o dar - AK Kuřim 

B - darovací smlouva AK 
 
Diskuse: 
A. Sikora - náš atletický klub (dále jen AK) je na dotaci velmi závislý. Jinak bychom museli omezovat 
činnost. Výše daru je daleko nižší, než by získali od sportovního výboru z dotačního programu. 
J. Herman - ptá se, zda toto projednal sportovní výbor? 
J. Vlček - u této žádosti jsme na sportovním výboru projednaly možnosti a bavili jsme se jakým 
způsobem je možné atlety podpořit. 
P. Ondrášek - je důležité vnímat, že žadatel projevil sebereflexi a sám žádá o to, co je nezbytné pro 
jejich činnost. Je potřeba na sebe vzít zodpovědnost a rozhodnout. 
P. Vodka - ponechal sportovní výbor ve fondu nějaké prostředky? 
J. Vlček - věděli jsme, že žádost o dotaci nebyla podána včas. Celková částka byla rozdělena v plné 
výši mezi žadatele, kteří podali žádosti v řádném termínu. 
P. Vodka - když sportovní výbor věděl, že AK bude o peníze žádat, tak tam mohl finanční prostředky 
nechat. 
J. Vlček - podle pravidel toto nešlo. Nevěděli jsme, jaká žádost bude podána, v jaké výši. Sportovní 
výbor nevěděl, jak se bude tato záležitost řešit. 
D. Sukalovský - navrhuje hlasovat o částce 80.000 Kč. 
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Přijaté usnesení: Z/2022/015 - ZM schvaluje uzavření darovací smlouvy s Atletickým klubem 
Kuřim, z. s., se sídlem Metelkova 1773/13, 664 34 Kuřim, IČO 05446856 na 
poskytnutí finančních prostředků ve výši 80.000 Kč na podporu činnosti klubu 
v roce 2022. 

Hlasováno 
Pro: 15  Nepřítomni: 2. 
 
 
 

14. Uzavření darovací smlouvy - ZUŠ Kuřim 
(Předkladatel: Renáta Těšíková, zpracovatel: Petra Glosová) 
 
V příloze je Zastupitelstvu města Kuřimi předložena žádost Základní umělecké školy Kuřim, týkající se 
poskytnutí finančních prostředků jako podpora činnosti umělecké školy v roce 2022. 
 
Přílohy: A - žádost ZUŠ 

B - darovací smlouva - ZUŠ Kuřim 
 
Diskuse: 
R. Těšíková - jedná se také o pozdně podanou žádost 
A. Strážnická - zástupkyně ředitelky ZUŠ Kuřim - finanční prostředky budou čerpány na hudební 
nástroje, dopravu žáků na soutěže, audiovizuální techniku, apod. 
D. Sukalovský - částku musíme ponížit a navrhuje hlasovat o částce 150.000 Kč. 
R. Těšíková - je potřeba tuto žádost podpořit. 
 
Přijaté usnesení: Z/2022/016 - ZM schvaluje uzavření darovací smlouvy se Základní uměleckou 

školou Kuřim, příspěvková organizace, se sídlem Zahradní 1529/21, 664 34 
Kuřim, IČO 44946783 na poskytnutí finančních prostředků ve výši 150.000 Kč na 
podporu činnosti umělecké školy v roce 2022. 

Hlasováno 
Pro: 15  Nepřítomni: 2. 
 
 
 

15. Poskytnutí dotace SOŠ a SOU Kuřim 
(Předkladatel: Mgr. Ing. Drago Sukalovský, zpracovatel: Ing. Aleš Varmužka) 
 
Společnost SOŠ a SOU Kuřim požádala o poskytnutí dotace z rozpočtu města Kuřimi pro rok 2022 na 
obnovu fasády zámku v Kuřimi - etapa 2, část 3., na stavební práce včetně nákladů na výměnu 
některých klempířských či truhlářských prvků kuřimského zámku, ve výši 478.000 Kč. 
 
Na opravu zámku dosud město Kuřim poskytlo následující dotace: 
 
- z rozpočtu roku 2017 - 500.000 Kč, na opravu fasády zámku 
- z rozpočtu roku 2018 - 600.000 Kč, na opravu fasády zámku 
- z rozpočtu roku 2019 - 600.000 Kč, na opravu fasády zámku 
- z rozpočtu roku 2020 - 140.000 Kč - obnova chodníků a ploch v areálu zámku. 
- z rozpočtu roku 2021 - 1.000.000 Kč - obnova fasády 
 
Žádost je v příloze. 
 
Přílohy: A - žádost o dotaci SOŠ a SOU 
 
Diskuse: 
V. Novotný - v minulosti žádali o dotaci ve výši 50 % nákladů a nyní žádají o 20 % projektovaných 
nákladů. 
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I. Poledňák - souhlasí s podporou budovy. Ale nesouhlasí s formou podpory. Pokud jsme 
spoluvlastníky, tak dotovat svůj majetek je nesmysl. Máme zákonnou možnost, jak bude o tomto 
účtováno. Je to doplatek k základnímu jmění. Nechápe, proč se znovu rozhodli pro tuto formu 
podpory. 
D. Sukalovský - pokud je jednáno o takovéto transakci, tak musí souhlasit obě strany. Pokud by šlo 
o jinou formu, než je dotace, tak vedení školy by peníze nepřijalo. 
 
Přijaté usnesení: Z/2022/017 - ZM schvaluje uzavření veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace 

z rozpočtu města Kuřimi se společností Střední odborná škola a Střední odborné 
učiliště Kuřim, s. r. o., Křížkovského 48/2, 664 34 Kuřim, IČO 47917865, na 
obnovu fasády objektu zámku v Kuřimi a další související činnosti, specifikované 
v žádosti ze dne 09.11.2021, ve výši 478.000 Kč. 

Hlasováno 
Pro: 13  Proti: 1  Zdržel se: 1  Nepřítomni: 2. 
 
 
 

16. Příspěvek města Kuřim na nákup roční úsekové nebo roční 
doplatkové jízdenky pro osoby ve věku 70 let a více pro rok 2022 
(Předkladatel: Mgr. Ing. Drago Sukalovský, zpracovatel: Mgr. Ing. Drago Sukalovský) 
 
V roce 2021 město Kuřim dotovalo roční úsekovou jízdenku IDS JMK pro území Kuřimi a doplatkovou 
jízdenku IDS JMK pro zónu 310, pokud byl žadatel vlastníkem roční předplatní jízdenky pro jiné zóny, 
a to pro osoby ve věku 70 let a více s trvalým bydlištěm v Kuřimi. Tuto slevu využilo v roce 2020 
celkem 132 občanů Kuřimi, v roce 2021 celkem 116 občanů. 
 
Od 1. září 2018 mohou na základě vládního nařízení senioři využít slevy z ceny jízdného ve výši 75 % 
z plné ceny jízdného. Na základě tohoto nařízení se 75 % sleva počítá z plné ceny jízdného, která činí 
2.500 Kč. Po započtení slevy 75 % tedy zaplatí osoby nad 70 let včetně za uvedené typy jízdného 
625 Kč. Navrhujeme tedy pokračovat v podpoře daného jízdného, a to tak, že ke každé zakoupení 
úsekové či doplatkové zónové jízdence pro seniory 70+ s trvalým bydlištěm v Kuřimi, a to formou 
doplatku ve výši 300 Kč. Skutečně zaplacená cena tak bude 325 Kč, tedy stejně jako v loňském roce. 
Příspěvek bude možno získat stejně jako v loňském roce. Stačí, pokud žadatel přijde na kuřimskou 
radnici a vezme s sebou průkazku IDS včetně kuponu a doklad totožnosti. Pracovnice podatelny 
zkontrolují průkaz IDS a kupon, ověří totožnost žadatele a vystaví příkaz k proplacení příspěvku. S tím 
pak lze okamžitě navštívit pokladnu a nechat si příspěvek proplatit. Žadatel může vyzvednutím 
příspěvku pověřit jinou osobu, musí ji ovšem vybavit plnou mocí. Podpis na této plné moci nemusí být 
úředně ověřen. 
 
Přijaté usnesení: Z/2022/018 - ZM souhlasí s příspěvkem ve výši 300 Kč na jízdenku zakoupenou 

v období od 01.01.2022 do 31.12.2022 pro osoby s trvalým bydlištěm v Kuřimi ve 
věku 70 let a více v případě, že se jedná: 
- o roční úsekovou jízdenku IDS JMK pro území Kuřimi, 
- o doplatkovou roční předplatní jízdenku IDS JMK pro zónu 310, je-li žadatel 
vlastníkem roční předplatní jízdenky pro jiné zóny. 

Hlasováno 
Pro: 15  Nepřítomni: 2. 
 
 
 

17. Obecně závazná vyhláška města Kuřimi č. 1/2022, o nočním 
klidu 
(Předkladatel: Mgr. Ing. Drago Sukalovský, zpracovatel: Ing. Silvie Ondrášková) 
 
Město Kuřim má vydanou Obecně závaznou vyhlášku č. 1/2021, o nočním klidu, ve které jsou 
vymezeny tradiční akce a slavnosti celoobecního významu, které mají zkrácenou dobu nočního klidu. 



 
 
 

13 

Podle § 5 odst. 6 zákona č. 251/2016 Sb., o některých přestupcích, platí, že "Dobou nočního klidu se 
rozumí doba od 22:00 do 06:00 hodin". Obec může obecně závaznou vyhláškou stanovit výjimečné 
případy, zejména slavnosti nebo obdobné společenské nebo rodinné akce, při nichž je doba nočního 
klidu vymezena dobou kratší nebo při nichž nemusí být doba nočního klidu dodržována." 
 
Na Městský úřad Kuřim byly začátkem roku doručeny celkem 4 žádosti o zařazení nových veřejně 
přístupných kulturních akcí nebo slavností do této obecně závazné vyhlášky. Jedná se o tyto akce: 
 
- Valentýnská klobouková zábava - pořadatel Orel jednota Kuřim, místo konání Restaurace u Mertů, 
požadované zkrácení doby nočního klidu od 01:00 do 06:00 - je doporučeno schválit navrhované 
zkrácení doby nočního klidu. 
- Taneční zábava pro fotbalisty - pořadatel Bohuslav Bednář, místo konání Stadion Kuřim, 
požadované zkrácení doby nočního klidu od 02:00 do 06:00 - je doporučeno schválit navrhované 
zkrácení doby nočního klidu. 
- Oldies disko Hospůdka - pořadatel Bohuslav Bednář, místo konání Hospůdka, Legionářská 1017, 
konání 1x v dubnu, 1x v září a 1x v listopadu, požadované zkrácení doby nočního klidu od 01:00 do 
06:00.  Vzhledem k opakujícím se stížnostem na rušení nočního klidu v okolí budovy Hospůdky Kuřim 
a vzhledem k tomu, že se jedná o hustě obydlenou část města, budova bezprostředně navazuje na 
bytové domy a není dostatečně odhlučněna, není doporučeno schválení této žádosti. Pořadatel může 
akce uskutečnit, ovšem bude muset zajistit, aby v okolí místa pořádání byl v době konání akcí 
dodržován po 22:00 hodině noční klid. V souvislosti s pořádáním kulturních akcí v prostorách 
restaurace Hospůdka je Zastupitelstvu města Kuřimi adresován také podnět (vizte příloha). 
- Oldies diskotéka VIVA - pořadatel VINUAR group, s. r. o., místo konání VIVA restaurant, Tyršova 
8/13, požadované zkrácení doby nočního klidu od 02:00 do 06:00 - je doporučeno schválit navrhované 
zkrácení doby nočního klidu. 
 
V případě akcí v rámci Letního kina (pořadatel Společenské a kulturní centrum Kuřim) je navrhováno 
konání v 25 promítacích dnech v průběhu měsíce května až září. V původním znění vyhlášky o 
nočním klidu bylo celkem 34 promítacích dnů. 
 
U nově nahlášených akcí a slavností, u kterých má být zkrácena doba nočního klidu, je nutné posoudit 
zastupitelstvem města, zda jsou splněny zákonem stanovené podmínky, a to jednak podmínka 
předvídatelnosti a dále podmínka výjimečnosti, tedy že se musí jednat o akce, kdy zájem na jejich 
konání převažuje nad právem občanů města na nerušený spánek, a takovéto akce konkrétně vymezit 
přímo v textu obecně závazné vyhlášky. Posouzení výjimečnosti kulturních a společenských akcí je 
významné také z toho důvodu, že v případě odlišného stanovení doby nočního klidu platí tato 
upravená doba nočního klidu na celém území města, a proto nelze na celém území města nikoho v 
době stanovení výjimek sankcionovat za rušení nočního klidu. 
 
V návrhu vyhlášky byly oproti předchozí vyhlášce o nočním klidu po konzultaci s pořadateli odstraněny 
akce, které se konat nebudou. 
ZM je nyní předkládán aktualizovaný návrh nové vyhlášky o nočním klidu. 
 
Přílohy: A - obecně závazná vyhláška o nočním klidu 

C - obecně závazná vyhláška o nočním klidu - vyznačené změny 
B - žádosti o zařazení nových akcí do vyhlášky o nočním klidu 2022 
D - podnět k projednání - noční klid 

 
Diskuse: 
D. Sukalovský - v loňském roce ubyl počet stížností na rušení nočního klidu. Akce konající se 
v Hospůdce na ul. Legionářské vnímají kolem bydlící za obtěžující a sepsali petici o tom, aby nebyla 
umožněna výjimka akcím v tomto podniku. Podle jeho názoru není umístění restaurace šťastné. 
P. Bielik - bydlí naproti restaurace Hospůdka - hluk z této provozovny je obtěžující. Objekt byl 
zkolaudován jako cukrárna. Od té doby se zde vystřídalo několik nájemců, ale nebyl s tím větší 
problém. Bohužel nyní dochází k nepřiměřenému hluku a to i po 22 hodině. 
P. Dufek - vlastník nemovitosti sousedící s restaurací Hospůdka - tento objekt není přizpůsoben 
způsobu zábavy. I když se snažili omezit, tak ve chvíli, kdy otevřou vchod, tak je to nesnesitelné. 
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D. Sukalovský - ptá se na názor kolembydlících, zda by tolerovali, aby mohly být akce ukončeny ve 
23 hodin? 
P. Bielik - pokud je dána vyhláška a má být noční klid od 22 hodin, tak by to tak mělo být. 
P. Dufek - uživatelé odejdou z restaurace, ale zůstávají na předzahrádce ještě dlouho do noci. 
D. Sukalovský - dění na letní zahrádce není vyhláškou upravováno. 
J. Herman - bylo by možné do vyhlášky uvést místo, kde se příslušná akce koná? 
D. Sukalovský - v případě změn místa konání neví, jestli by se nemusela měnit i vyhláška. Výjimka 
z nočního klidu platí pro celou obec, neváže se ke konkrétnímu místu. Ptá se zastupitelů, zda ve 
vyhlášce ponechat akce konané v Hospůdce (bod K - Oldies disco) a prodloužit noční klid od 01-06 
hod a orientačně hlasovat o bodu K, bod 3) - od 01:00-06:00: 
PRO: 3 (S. Naďová, P. Krejčí, Ž. Jarůšková) 
PROTI: 8 (A. Matějíčková, I. Peřina, J. Vlček, P. Ondrášek, D. Sukalovský, M. Vlk, A. Žák, L. Ambrož) 
ZDRŽELI SE 4 (J. Herman, I. Poledňák, P. Vodka) 
 
D. Sukalovský - změna bude spočívat ve vypuštění akce v bodě 3, písmeno K. 
I. Peřina - předkládá pozměňovací návrh k čl. 3, bod 1b - návrh nočního klidu je zde u akcí od 03-06 
hod - myslí si, že občané mají právo nočního klidu. Navrhuje hlasovat o době nočního klidu u akcí v čl. 
3, bod 1b byla upravena od 02:00-06:00. 
D. Sukalovský - s návrhem jako předkladatel nesouhlasí. Stížnosti na tyto akce nebyly. Opět navrhuje 
orientačně hlasovat: všechny akce pod bodem 1, písmeno B - doba nočního klidu od 02:00-06:00: 
PRO: 3 (A. Matějíčková, I. Peřina, P. Ondrášek) 
PROTI: 8 (A. Žák, R. Těšíková, S. Naďová, P. Krejčí, M. Vlk, D. Sukalovský, P. Vodka, J. Herman) 
ZDRŽELI SE: 4 (L. Ambrož, Ž. Jarůšková, I. Poledňák, J. Vlček). 
 
D. Sukalovský - pozměňovací návrh nebyl schválen, bude tedy hlasováno o změně, která spočívá ve 
vyřazení akce v bodě 3, písm. k). 
 
Přijaté usnesení: Z/2022/019 - ZM vydává Obecně závaznou vyhlášku města Kuřimi č. 1/2022, 

o nočním klidu, s účinností patnáctým dnem po jejím vyhlášení se změnou. 
Hlasováno 
Pro: 10  Zdrželo se: 5  Nepřítomni: 2. 
 
 
 

18. Členství města Kuřimi v Euroregionu Pomoraví 
(Předkladatel: Mgr. Ing. Drago Sukalovský, zpracovatel: Petra Glosová) 
 
V souvislosti s rozbíhajícím se plánovacím obdobím Evropské unie 2021+ se Jihomoravský kraj po 
konzultaci s dalšími klíčovými partnery v regionu rozhodl obnovit Euroregion Pomoraví (dále jen 
EUPO), jako klíčový instrument pro přeshraniční spolupráci na území jižní Moravy, západního 
Slovenska a Dolního Rakouska. 
 
Euroregiony v ČR existují už více než 30 let a hrají důležitou roli při zlepšování kvality života obyvatel 
v pohraničních oblastech. Z tohoto důvodu Jihomoravský kraj hodlá zapojit EUPO do aktivního 
čerpání finančních prostředků z program Interreg. Zároveň předpokládá, že EUPO bude platnou 
platformou, která umožní zapojit obce do řešení mnohým problémů z oblasti regionálního rozvoje, 
územního plánování, krizového managementu, cestovního ruchu, veřejného zdraví, dopravy, životního 
prostředí. V neposlední řadě je ambicí EUPO být správcem Fondu malých projektů na česko-rakouské 
hranici a usilovat o větší zapojení do projektů na česko-slovenské hranici.  
Jihomoravský kraj nabídl městu Kuřim členství v EUPO, které umožní efektivnější účast 
v přeshraničních projektech. Aktivity EUPO by měly přinést tzv. pákový efekt, tj. že vaše vložené 
členské příspěvky se vrátí ve větší hodnotě v podobě připravených, projednaných a schválených 
přeshraničních projektů. 
 
Další podrobnosti o fungování Euroregionů jsou uvedeny v příloze. 
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Rada města Kuřimi na své 1. schůzi dne 12.01.2022 doporučila Zastupitelstvu města Kuřimi 
usnesením č. RM/2022/013 členství města Kuřimi schválit. 
 
Přílohy: A - euroregion 
 
Přijaté usnesení: Z/2022/020 - ZM schvaluje členství města Kuřimi v Euroregionu Pomoraví, se 

sídlem Dominikánské nám. 196/1, Brno, IČO 65338081. 
Pro: 15  Nepřítomni: 2. 
 
 
 

20. Nabídka pozemků ke koupi 
(Předkladatel: Mgr. Ing. Drago Sukalovský, zpracovatel: Ing. Vladimíra Fidrmucová) 
 
Společnost Hlaváč Group, a. s., se sídlem Antala Staška 1859/34, Krč, Praha 4, IČO 08868425, je 
vlastníkem pozemků v lokalitě Nivky (za areálem TOS), podél cyklostezky Kuřim – Lipůvka – vizte př. 
A. Celková výměra pozemků je 81 679 m

2
: 

 

parc. č. 2940/1 o vým. 22 943 m
2
, orná půda; 

parc. č. 2940/31, o vým. 2 782 m
2
, orná půda; 

parc. č. 2940/32, o vým. 803 m
2
, orná půda; 

parc. č. 2940/33, o vým. 15 m
2
, orná půda; 

parc. č. 2940/34, o vým. 127 m
2
, orná půda; 

parc. č. 2940/35, o vým. 254 m
2
, orná půda; 

parc. č. 2940/36, o vým. 987 m
2
, orná půda; 

parc. č. 2940/38, o vým. 1 403 m
2
, orná půda; 

parc. č. 2940/39, o vým. 1 148 m
2
, orná půda; 

parc. č. 2940/40, o vým. 188 m
2
, orná půda; 

parc. č. 2940/41, o vým. 799 m
2
, orná půda; 

parc. č. 2940/42, o vým. 2 657 m
2
, orná půda; 

parc. č. 2940/43, o vým. 3 053 m
2
, orná půda; 

parc. č. 2940/44, o vým. 6 068 m
2
, orná půda; 

parc. č. 2940/45, o vým. 2 423 m
2
, orná půda; 

parc. č. 3005/25, o vým. 34 000 m
2
, orná půda; 

parc. č. 3007/16, o vým. 2 029 m
2
, vodní plocha, vše v k. ú. Kuřim.  

 
Výše uvedené pozemky byly nabídnuty městu Kuřim ke koupi za kupní cenu ve výši 48 Kč/m

2
. 

Celková kupní cena činí částku ve výši 3.920.592 Kč (prodej orné půdy je osvobozen od DPH). 
 
Jedná se o pozemky, které bezprostředně souvisí s pozemky, které město získalo a v budoucnu další 
získá od České republiky - Státního pozemkového úřadu. Pozemky bezúplatně získané od České 
republiky - Státního pozemkového úřadu budou využity k realizaci veřejně prospěšných staveb pro 
technickou infrastrukturu určenou pro areály technických služeb a odpadového hospodářství. Cena za 
pozemky je velmi příznivá. 
 
Výše uvedené pozemky dle platného územního plánu Kuřim leží v stabilizované ploše smíšené 
nezastavěného území a částečně v ploše územní rezervy UR2 plochy dopravní infrastruktury. 
V současné době jsou zemědělsky obhospodařované. OMP upozorňuje, že město Kuřim vlastní 
minimum takto situovaných pozemků a tyto pozemky mohou mimo jiné sloužit i pro výměny pozemků 
s jinými vlastníky v místech, kde město Kuřim realizuje svoje záměry. 
 
OMP zjistil, že ceny orné půdy v Kuřimi se v roce 2021 pohybovaly v rozmezí 50 – 100 Kč/m

2
. 

 
Na základě výše uvedeného OMP doporučuje nabytí výše uvedených pozemků do majetku města. 
Vzhledem k lokalitě pozemků, sousedství s pozemky, které již jsou ve vlastnictví města a možností 
budoucího využití těchto pozemků doporučuje jejich koupi rovněž odbor investiční.  
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Přílohy: A - situace 
 
Diskuse: 
P. Ondrášek - po okrajích pozemků, které jsou nyní obhospodařovány zemědělci, jednáme 
o vybudování biopásů a pásů, které propojí krajinu a které budou udržovat vodu v krajině. 
 
Přijaté usnesení: Z/2022/021 - ZM schvaluje úplatné nabytí pozemků parc. č. 2940/1, 2940/31, 

2940/32, 2940/33, 2940/34, 2940/35, 2940/36, 2940/38, 2940/39, 2940/40, 
2940/41, 2940/42, 2940/43, 2940/44, 2940/45, 3005/25 a 3007/16 vše v k. ú. 
Kuřim o celkové výměře 81.679 m

2
, za konečnou kupní cenu ve výši 

3.920.592 Kč od společnosti Hlaváč Group, a. s., se sídlem Antala Staška 
1859/34, Krč, Praha 4, IČO 08868425. Náklady spojené s převodem pozemků 
uhradí město Kuřim. 

Hlasováno 
Pro: 15  Nepřítomni: 2. 
 
 
 

19. Rozpočtové opatření č. 1 
(Předkladatel: Mgr. Ing. Drago Sukalovský, zpracovatel: Ing. Aleš Varmužka) 
 
V příloze se nachází návrh na rozpočtové opatření č. 1, kterým se schvalují jednotlivé akce na rok 
2022, financované z rezervy a případných dotací. 
V dodatečném materiálu budou upřesněny odpočty DPH u příslušných akcí. 
 
Přílohy: A - rozpočtové opatření č. 1 - akce 2022 

B - investice ke dni 25.01.2022 
 
Diskuse: 
I. Poledňák - ptá se na hasičskou cisternu, co bude s tou starou? 
D. Sukalovský - stará zůstane zachována, protože je v dobrém technickém stavu. Ale je připravována 
vyhláška a novela říká, že výjezdová jednotka typu II musí mít v do určité doby dvě auta. 
I. Poledňák - do garáže se auto vejde? 
D. Sukalovský - ano, ale pokud bude zakoupeno i dopravní automobil, potom bude nutno vyřešit 
1 garážové místo přístavbou v blízkosti zbrojnice. Teď o tom jednáme. Cisternu i dopravní automobil 
pořídíme v průběhu roku 2023. 
I. Poledňák - doporučuje do plánu investic zařadit další položku pod dalším pořadovým číslem 90 
„Základní vyhledávací studii v nejnižším stupni projektové dokumentace pro ZŠ v Záhoří“, abychom se 
zorientovali, o co tam půjde. Potřebujeme cca 1 mil. Kč. 
D. Sukalovský - zabývali jsme se tím, jak postupovat dál. Prvotní úvaha vede k ZŠ na ul. 
Komenského. Návrhu se nebrání. 
P. Ondrášek - stanovili jsme postup, že prověříme ZŠ Komenského. K Záhoří určitě dojde, ale zatím 
dle demografické studie to není úplně aktuální. Nová škola by měla vyrůst kolem roku 2029. Úvaha je 
správná, ale je otázka, kdy se tím časově zabývat. 
I. Poledňák - proto, aby se dalo o tomto přemýšlet, tak bychom měli mít 1. stupeň projektové 
dokumentace, ten je nezbytný. A potom bychom na toto mohli navázat. Potřebujeme vědět, mezi čím 
volit. Navrhuje položku č. 90 - studie školy Záhoří - částka 1 mil. Kč. 
I. Peřina - na tento krok máme čas. Nic nás netlačí. 
P. Ondrášek - stav ohledně školství monitorujeme. V tuto chvíli jednáme o ploše, která by byla 
vhodná pro základní nebo střední školu. Nebrání se studii, ale nyní potřebujeme vést debatu i ke 
střednímu školství. Nemáme potřebné informace. 
I. Poledňák - navrhuje, aby se na tomto začalo pracovat. Otázka středního školství ve městě je daleko 
složitější. V plánovací smlouvě máme přislíbenou pouze základní školu. 
 
J. Herman - výdajová položka č. 50 - vyčleněno dalších 0,5 mil. Kč pro SKCK - v loňském roce jsme 
dali do opravy vzduchotechniky 6 mil. Kč. Restaurace je v jakém stavu a kdy bude zprovozněna? 
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D. Sukalovský - není pravda, že by se do oprav dalo 6 mil. Kč - instalovala se klimatizace, bylo tady 
pouze chlazení. Bylo nutno vystěhovat vybavení technologie restaurace, aby nedošlo k poškození 
během zřízení klimatizace. Technologie je zabalena a může být instalována zpět. Řešil se nový ohřev 
teplé vody, protože se stávalo, že teplá voda provozu nestačila. Bylo to řešeno jako reklamační 
závada. 
S. Bartoš - akce je na základě znaleckého posudku, který zpracovává VUT, ale posudek ještě není 
finálně předaný. U teplé vody pracovníci přišli na to, že pokud přepojíme a posílíme ohřev vody, tak 
kapacita bude zajištěna. Je to vada projektu, na který znalecký posudek přišel. Tato akce je řízena 
odborem investičním. V průběhu akce se přišlo na to, že je potřeba tu vodu posílit. 
J. Herman - bude to doděláno v dubnu, bude restaurace zprovozněna? 
S. Bartoš - vodu lze dodělat až po ukončení topné sezóny. 
D. Sukalovský - zařízení lze zpět instalovat během 2 dnů. Zahájení provozu by mohlo být v 04-
05/2022. Nájemce restaurace může nastoupit, až v okamžiku, kdy bude obnoven provoz. Budeme 
dělat výběrové řízení, snad se nám podaří restauraci obsadit. Jednáme nyní se dvěma nájemci, ale 
kvůli epidemickým opatřením nikdo nyní provoz nezačne. 
 
D. Sukalovský - navrhuje orientačně hlasovat o návrhu I. Poledňáka přidat další investiční akci č. 90 
s názvem „Pořízení studie ZŠ v prostoru Záhoří“ - částka 1 mil. Kč: 
PRO: 13 (J. Herman, I. Poledňák, P. Vodka, A. Matějíčková, P. Ondrášek, J. Vlček, D. Sukalovský, 
L. Ambrož, M. Vlk, Ž. Jarůšková, P. Krejčí, S. Naďová, R. Těšíková). 
PROTI: 1 (I. Peřina) 
Zdržel se: 1 (A. Žák) 
Návrh byl schválen. 
 
Přijaté usnesení: Z/2022/022 - ZM schvaluje rozpočtové opatření č. 1 k rozpočtu města Kuřimi na 

rok 2022, dle přílohy se změnami. 
Hlasováno 
Pro: 15  Nepřítomni: 2. 
 
 
 

22. Různé 
 
Diskuse: 
D. Sukalovský - zve občany města na Kuřimský masopust, který se uskuteční v sobotu 26.02.2022. 
 
Je připravena další etapa opravy ul. Legionářské - máme stavební povolení, dokumentaci pro 
výběrové řízení, které bude dělat Správa a údržba silnic (dále jen SÚS), jako hlavní investor. 
Předpoklad zahájení je co nejdříve a to cca v 04-05/2022 a ukončení podle možností v cca 09-
10/2022. Stavba bude rozdělena do 4 etap, první bude mít dvě části a první začne od U Stadionu po 
kruhový objezd u Wellness Kuřim, provoz bude řízen semafory. Další části budou mít objízdné trasy 
po místních komunikacích. SÚS udělá opravy komunikací a související práce na veřejném osvětlení 
a parkovacích místech a přestavbách chodníků, veřejná zeleň je investicí města. Připravujeme 
informační kampaň a i tentokrát budou do domácností vydávána dopravní povolení. Každý dostane do 
schránky 1 povolení, a pokud bude potřeba více povolenek, tak toto bude řešit Odbor dopravy MěÚ 
Kuřim na výjimky. 
 
D. Sukalovský - od nového roku zahájilo činnost Nízkoprahové centrum pro děti a mládež v budově 
na ul. Jungmannova čp. 950 a zítra je slavnostní otevření, tímto zve zastupitele. Pracovní doba je ve 
všední dny v pondělí, úterý a pátek. Zavřeno je ve středu a čtvrtek. 
 
 
J. Herman - kdy bude odstraněna vánoční výzdoba po městě? 
S. Bartoš - dohoda byla taková, že končíme s výzdobou 31.01.2022. Betlém jsme už začali uklízet. 
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P. Venclovský - ptá se, proč se ruší zkušební místnost autoškoly na ul. Šumavská, kterou zřídilo 
město? 
D. Sukalovský - musíme dodržet jednací řád a zákon, proto se ptá, zda jste osobou, která má trvalý 
pobyt ve městě, popřípadě v katastru vlastní nemovitost? 
P. Venclovský - to bohužel ne. 
D. Sukalovský - v tomto případě musí zastupitelstvo hlasovat o to, zda můžete na zasedání vystoupit. 
Hlasováno: 
PRO: 10 (R. Těšíková, S. Naďová, P. Krejčí, M. Vlk, D. Sukalovský, P. Ondrášek, A. Matějíčková, 
P. Vodka, I. Poledňák, J. Herman). 
PROTI: 5 (A. Žák, J. Vlček, I. Peřina, L. Ambrož, Ž. Jarůšková). 
D. Sukalovský - pan Venclovský tedy může na zasedání ZM vystoupit. 
P. Venclovský - město má náklady za nájem ve výši 100 tisíc Kč, ale zisk z toho má 7 mil. Kč. Bylo už 
odhlasováno zrušení? 
D. Sukalovský - nadále to není pro město výhodné a to i z důvodu organizačních. Město Kuřim nemá 
povinnost, aby zřizovalo pracoviště autoškol mimo ORP, ale máme zajistit pro ORP Kuřim. Zkoušky 
i nadále budou probíhat v Kuřimi a důvodem zrušení je důvod finanční i organizační. 
K. Torn - nemyslí si, že toto jednání patří na zasedání Zastupitelstva města Kuřimi. Jedná se 
o přenesenou působnost, tj. výkon státní správy. Autoškola stojí velké náklady, pronájem, platy, 
internet a zpřísnění zabezpečení počítačové techniky, které nastane v nejbližší době. Podle rozvahy 
jenom na výplatách nás tito zaměstnanci stojí cca 1,6 mil. Kč plus nájem na ul. Šumavské, provozní 
náklady, atd. Výkon přenesené působnosti státní správy je pro město zatěžující, protože příjmy ze 
státního rozpočtu na to nestačí a město Kuřim musí provoz dotovat. Proto to již nadále nechceme. 
 
 
 
Další zasedání ZM se uskuteční v úterý 22.03.2022 v 17 hod. 
 
 
 
Člen návrhové komise pan Milan Vlk přečetl schválená usnesení ZM. 
 
 
 
Starosta ukončil jednání ZM v 20:13 hodin. 
 
 
 
 
 
 
Mgr. Ing. Drago Sukalovský 
starosta města 
 
 
 
 
 

Ověřovatelé zápisu: 
 
Alena Matějíčková Jan Herman 
 
 
 
 
 
V Kuřimi dne 25.01.2022 
 
Zapsala: Petra Glosová 
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1. ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA KUŘIMI dne 25.01.2022 

 

1. Zvolení návrhové komise 
Číslo usnesení: Z/2022/01 
Zastupitelstvo města schvaluje jako členy návrhové komise pana Ing. Milana Vlka a pana Mgr. Petra 
Vodku. 
Alena Matějíčková PRO Antonín Žák  PRO 

Bc. Mária Katyi NEPŘÍTOMNA 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 NEPŘÍTOMEN Renáta Těšíková  PRO 

RNDr. Igor Poledňák PRO   

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

2. Volba ověřovatelů zápisu 
Číslo usnesení: Z/2022/02 
Zastupitelstvo města schvaluje jako ověřovatele zápisu ZM paní Alenu Matějíčkovou a pana Jana 
Hermana. 
Alena Matějíčková PRO Antonín Žák  PRO 

Bc. Mária Katyi NEPŘÍTOMNA 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 NEPŘÍTOMEN Renáta Těšíková  PRO 

RNDr. Igor Poledňák PRO   

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

3. Schválení programu jednání 
Číslo usnesení: Z/2022/03 
Zastupitelstvo města schvaluje program jednání se změnou. 
Alena Matějíčková PRO Antonín Žák  PRO 
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Bc. Mária Katyi NEPŘÍTOMNA 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 NEPŘÍTOMEN Renáta Těšíková  PRO 

RNDr. Igor Poledňák PRO   

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

4. Plnění usnesení Zastupitelstva města Kuřimi ke dni 17.01.2022 
Číslo usnesení: Z/2022/04 
Zastupitelstvo města bere na vědomí stav plnění usnesení ZM ke dni 17.01.2022 a prodlužuje 
termín plnění usnesení č. 1024/2020 do 31.12.2022, č. 1062/2020 do 31.12.2023 a č. Z/2021/046 do 
30.06.2022. 
Alena Matějíčková PRO Antonín Žák  PRO 

Bc. Mária Katyi NEPŘÍTOMNA 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 NEPŘÍTOMEN Renáta Těšíková  PRO 

RNDr. Igor Poledňák PRO   

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

5. Manželé Benediktovi – žádost o prodej pozemku na ul. Malá Česká 
Číslo usnesení: Z/2022/05 
Zastupitelstvo města schvaluje záměr na prodej části pozemku parc. č. 1138/1 o vým. 73 m

2
, dle GP 

č. 3756-357/2019 nově označené jako parc. č. 1138/71 o vým. 73 m2, vše v k. ú. Kuřim, [osobní údaj 
odstraněn] Benediktovi a [osobní údaj odstraněn]Benediktové, oba bytem [osobní údaj odstraněn], 
Kuřim, za cenu 2.500 Kč/m2 s tím, že veškeré náklady spojené s převodem pozemku ponese kupující. 
Alena Matějíčková PRO Antonín Žák  PRO 

Bc. Mária Katyi NEPŘÍTOMNA 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 NEPŘÍTOMEN Renáta Těšíková  PRO 

RNDr. Igor Poledňák PRO   

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

5. Manželé Benediktovi – žádost o prodej pozemku na ul. Malá Česká 
Číslo usnesení: Z/2022/06 
Zastupitelstvo města schvaluje úplatné nabytí pozemku parc. č. 2784/35 o výměře 53 m

2
 

v k. ú. Kuřim, za cenu 350 Kč/m2 z vlastnictví [osobní údaj odstraněn] Benedikta, bytem [osobní údaj 
odstraněn] Kuřim, do majetku města Kuřimi. Náklady spojené s převodem pozemku uhradí město 
Kuřim. 
Alena Matějíčková PRO Antonín Žák  PRO 

Bc. Mária Katyi NEPŘÍTOMNA 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 NEPŘÍTOMEN Renáta Těšíková  PRO 

RNDr. Igor Poledňák PRO   

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

6. Střední odborná škola a Střední odborné učiliště Kuřim, s. r. o. – darovací 
smlouva – nerezové gastronomické movité věci 
Číslo usnesení: Z/2022/07 
Zastupitelstvo města schvaluje uzavření darovací smlouvy, jejímž předmětem je darování 
gastronomického zařízení v rozsahu dle přílohy ve prospěch Střední odborné školy a Středního 
odborného učiliště Kuřim, s. r. o., se sídlem Křížkovského 48/2, 664 34 Kuřim, IČO 47917865. 
Alena Matějíčková PRO Antonín Žák  PRO 

Bc. Mária Katyi NEPŘÍTOMNA 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 NEPŘÍTOMEN Renáta Těšíková  PRO 
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RNDr. Igor Poledňák PRO   

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

7. Správa železnic - převod části pozemku parc. č. 1199 k. ú. Kuřim do majetku 
města Kuřim 
Číslo usnesení: Z/2022/08 
Zastupitelstvo města schvaluje bezúplatné nabytí části pozemku parc. č. 1199 k. ú. Kuřim o výměře 
159 m2, dle geometrického plánu č. 3878-48/2021 do majetku města Kuřimi z vlastnictví České 
republiky s právem hospodaření pro Správu železnic, státní organizaci se sídlem Praha 1, Nové 
Město, Dlážděná 1003/7, IČO 70994234. S nabytím pozemku je spojeno převzetí případných 
ekologických závazků k předmětné části pozemku a povinnost plynoucí z jejich odstraňování. Město 
Kuřim souhlasí s technickými podmínkami Správy železnic, státní organizace v rozsahu přílohy D 
(část dopisu A) ve věci nabytí předmětné části pozemku. 
Alena Matějíčková PRO Antonín Žák  PRO 

Bc. Mária Katyi NEPŘÍTOMNA 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 NEPŘÍTOMEN Renáta Těšíková  PRO 

RNDr. Igor Poledňák PRO   

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

8. Aktualizace Plánu financování obnovy vodovodů a kanalizací města Kuřimi 
pro rok 2022 až 2031 
Číslo usnesení: Z/2022/09 
Zastupitelstvo města schvaluje Plán financování obnovy vodovodů a kanalizací města Kuřimi 
zpracovaný pro rok 2022 až 2031 dle § 8, odst. 11, zákona č. 274/2001 sb. o vodovodech 
a kanalizacích pro veřejnou potřebu. 
Alena Matějíčková PRO Antonín Žák  PRO 

Bc. Mária Katyi NEPŘÍTOMNA 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 NEPŘÍTOMEN Renáta Těšíková  PRO 
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RNDr. Igor Poledňák PRO   

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

21. Zápis z jednání Finančního výboru ZM Kuřimi ze dne 24.01.2022 
Číslo usnesení: Z/2022/010 
Zastupitelstvo města bere na vědomí zápis z Finančního výboru ZM Kuřimi ze dne 24.01.2022. 
Alena Matějíčková PRO Antonín Žák  PRO 

Bc. Mária Katyi NEPŘÍTOMNA 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 NEPŘÍTOMEN Renáta Těšíková  PRO 

RNDr. Igor Poledňák PRO   

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

9. Rozpočet města Kuřimi na rok 2022 
Číslo usnesení: Z/2022/011 
Zastupitelstvo města schvaluje rozpočet města Kuřimi na rok 2022 se změnou a pravidla 
hospodaření s ním, dle přílohy a zápisu. 
Alena Matějíčková PRO Antonín Žák  PRO 

Bc. Mária Katyi NEPŘÍTOMNA 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 NEPŘÍTOMEN Renáta Těšíková  PRO 

RNDr. Igor Poledňák PRO   

SCHVÁLENO 
Počet přítomných: 15 
PRO: 15 
PROTI: 0 
ZDRŽELO SE: 0 
NEHLASOVALO: 0 
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10. Zrušení usnesení ZM č. Z/2021/125 ze dne 07.12.2021 
Číslo usnesení: Z/2022/012 
Zastupitelstvo města ruší usnesení č. Z/2021/125 ze dne 07.12.2021 ve věci poskytnutí dotací 
a uzavření veřejnoprávních smluv o poskytnutí dotace z rozpočtu města Kuřimi na základě dotačního 
programu "Využívání městských sportovišť" pro rok 2022. 
Alena Matějíčková PRO Antonín Žák  PRO 

Bc. Mária Katyi NEPŘÍTOMNA 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 NEPŘÍTOMEN Renáta Těšíková  PRO 

RNDr. Igor Poledňák PRO   

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

11. Dotační program "Využívání městských sportovišť" pro rok 2022 
Číslo usnesení: Z/2022/013 
Zastupitelstvo města schvaluje poskytnutí dotací a uzavření veřejnoprávních smluv o poskytnutí 
dotace z rozpočtu města Kuřimi na základě dotačního programu "Využívání městských sportovišť" pro 
rok 2022 v bodech a částkách dle přílohy. 
Alena Matějíčková PRO Antonín Žák  PRO 

Bc. Mária Katyi NEPŘÍTOMNA 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 NEPŘÍTOMEN Renáta Těšíková  PRO 

RNDr. Igor Poledňák PRO   

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

12. Dotační program – „Energie na provoz sportovišť pro rok 2022“ 
Číslo usnesení: Z/2022/014 
Zastupitelstvo města schvaluje poskytnutí dotací a uzavření veřejnoprávních smluv o poskytnutí 
dotace z rozpočtu města Kuřimi na základě dotačního programu "Energie na provoz sportovišť" pro 
rok 2022 v částkách dle přílohy. 
Alena Matějíčková PRO Antonín Žák  PRO 
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Bc. Mária Katyi NEPŘÍTOMNA 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 NEPŘÍTOMEN Renáta Těšíková  PRO 

RNDr. Igor Poledňák PRO   

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

13. Uzavření darovací smlouvy - AK Kuřim 
Číslo usnesení: Z/2022/015 
Zastupitelstvo města schvaluje uzavření darovací smlouvy s Atletickým klubem Kuřim, z. s., se 
sídlem Metelkova 1773/13, 664 34 Kuřim, IČO 05446856 na poskytnutí finančních prostředků ve výši 
80.000 Kč na podporu činnosti klubu v roce 2022. 
Alena Matějíčková PRO Antonín Žák  PRO 

Bc. Mária Katyi NEPŘÍTOMNA 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 NEPŘÍTOMEN Renáta Těšíková  PRO 

RNDr. Igor Poledňák PRO   

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

14. Uzavření darovací smlouvy - ZUŠ Kuřim 
Číslo usnesení: Z/2022/016 
Zastupitelstvo města schvaluje uzavření darovací smlouvy se Základní uměleckou školou Kuřim, 
příspěvková organizace, se sídlem Zahradní 1529/21, 664 34 Kuřim, IČO 44946783 na poskytnutí 
finančních prostředků ve výši 150.000 Kč na podporu činnosti umělecké školy v roce 2022. 
Alena Matějíčková PRO Antonín Žák  PRO 

Bc. Mária Katyi NEPŘÍTOMNA 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 
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Mgr. Žaneta Jarůšková PRO Petr Krejčí PRO 

Petr Macek NEPŘÍTOMEN Renáta Těšíková  PRO 

RNDr. Igor Poledňák PRO   

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

15. Poskytnutí dotace SOŠ a SOU Kuřim 
Číslo usnesení: Z/2022/017 
Zastupitelstvo města schvaluje uzavření veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace z rozpočtu města 
Kuřimi se společností Střední odborná škola a Střední odborné učiliště Kuřim, s. r. o., Křížkovského 
48/2, 664 34 Kuřim, IČO 47917865, na obnovu fasády objektu zámku v Kuřimi a další související 
činnosti, specifikované v žádosti ze dne 09.11.2021, ve výši 478.000 Kč. 
Alena Matějíčková PRO Antonín Žák  PRO 

Bc. Mária Katyi NEPŘÍTOMNA 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 NEPŘÍTOMEN Renáta Těšíková  PRO 

RNDr. Igor Poledňák PROTI   

SCHVÁLENO 
Počet přítomných: 15 
PRO: 13 
PROTI: 1 
ZDRŽELO SE: 1 
NEHLASOVALO: 0 
 
 

16. Příspěvek města Kuřim na nákup roční úsekové nebo roční doplatkové 
jízdenky pro osoby ve věku 70 let a více pro rok 2022 
Číslo usnesení: Z/2022/018 
Zastupitelstvo města souhlasí s příspěvkem ve výši 300 Kč na jízdenku zakoupenou v období od 
01.01.2022 do 31.12.2022 pro osoby s trvalým bydlištěm v Kuřimi ve věku 70 let a více v případě, že 
se jedná: 
- o roční úsekovou jízdenku IDS JMK pro území Kuřimi, 
- o doplatkovou roční předplatní jízdenku IDS JMK pro zónu 310, je-li žadatel vlastníkem roční 
předplatní jízdenky pro jiné zóny. 
Alena Matějíčková PRO Antonín Žák  PRO 

Bc. Mária Katyi NEPŘÍTOMNA 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 
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Petr Macek NEPŘÍTOMEN Renáta Těšíková  PRO 

RNDr. Igor Poledňák PRO   

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

17. Obecně závazná vyhláška města Kuřimi č. 1/2022, o nočním klidu 
Číslo usnesení: Z/2022/019 
Zastupitelstvo města vydává Obecně závaznou vyhlášku města Kuřimi č. 1/2022, o nočním klidu, 
s účinností patnáctým dnem po jejím vyhlášení se změnou. 
Alena Matějíčková ZDRŽELA SE Antonín Žák  PRO 

Bc. Mária Katyi NEPŘÍTOMNA Ing. Jan Vlček, MSc. PRO 

Ing. Milan Vlk PRO Ing. Petr Ondrášek PRO 

Ivo Peřina ZDRŽEL SE 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 ZDRŽEL SE 

Petr Macek NEPŘÍTOMEN Renáta Těšíková  PRO 

RNDr. Igor Poledňák ZDRŽEL SE   

SCHVÁLENO 
Počet přítomných: 15 
PRO: 10 
PROTI: 0 
ZDRŽELO SE: 5 
NEHLASOVALO: 0 
 
 

18. Členství města Kuřimi v Euroregionu Pomoraví 
Číslo usnesení: Z/2022/020 
Zastupitelstvo města schvaluje členství města Kuřimi v Euroregionu Pomoraví, se sídlem 
Dominikánské nám. 196/1, Brno, IČO 65338081. 
Alena Matějíčková PRO Antonín Žák  PRO 

Bc. Mária Katyi NEPŘÍTOMNA 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 NEPŘÍTOMEN Renáta Těšíková  PRO 

RNDr. Igor Poledňák PRO   

SCHVÁLENO 
Počet přítomných: 15 
PRO: 15 
PROTI: 0 
ZDRŽELO SE: 0 
NEHLASOVALO: 0 
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20. Nabídka pozemků ke koupi 
Číslo usnesení: Z/2022/021 
Zastupitelstvo města schvaluje úplatné nabytí pozemků parc. č. 2940/1, 2940/31, 2940/32, 2940/33, 
2940/34, 2940/35, 2940/36, 2940/38, 2940/39, 2940/40, 2940/41, 2940/42, 2940/43, 2940/44, 
2940/45, 3005/25 a 3007/16 vše v k. ú. Kuřim o celkové výměře 81 679 m

2
, za konečnou kupní cenu 

ve výši 3.920.592 Kč od společnosti Hlaváč Group, a. s., se sídlem Antala Staška 1859/34, Krč, Praha 
4, IČO 08868425. Náklady spojené s převodem pozemků uhradí město Kuřim.  
Alena Matějíčková PRO Antonín Žák  PRO 

Bc. Mária Katyi NEPŘÍTOMNA 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 NEPŘÍTOMEN Renáta Těšíková  PRO 

RNDr. Igor Poledňák PRO   

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

19. Rozpočtové opatření č. 1 
Číslo usnesení: Z/2022/022 
Zastupitelstvo města schvaluje rozpočtové opatření č. 1 k rozpočtu města Kuřimi na rok 2022, dle 
přílohy se změnami. 
Alena Matějíčková PRO Antonín Žák  PRO 

Bc. Mária Katyi NEPŘÍTOMNA 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 NEPŘÍTOMEN Renáta Těšíková  PRO 

RNDr. Igor Poledňák PRO   

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


