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Z á p i s 
 

ze zasedání Zastupitelstva města Kuřimi č. 7/2015 konaného dne 20. 10. 2015 
 
Přítomni: 
Mgr. Ing. Drago Sukalovský – starosta 
Mgr. Ladislav Ambrož, Ing. Mgr. Vlastimil Burkart, Ing. Rostislav Hanák, Jan Herman, PaedDr. David 
Holman, Mgr. Žaneta Jarůšková, Ing. Miloš Kotek, Ing. Miluše Macková, Alena Matějíčková, Ing. 
Petr Ondrášek, Ivo Peřina, RNDr. Igor Poledňák, Bc. Jan Vlček, Vladislav Zejda – členové 
zastupitelstva města. 
 
Mgr. Alena Zimmermannová – tajemnice úřadu. 
 
 
Omluven: Jiří Brabec, Petr Krejčí. 
 
 
Starosta zahájil zasedání ZM v 17:05 hodin, úvodem bylo přítomno 11 členů ZM, tedy nadpoloviční 
většina. ZM je usnášeníschopné. 
Později se dostavil V. Zejda, Mgr. L. Ambrož, Ing. M. Kotek, RNDr. I. Poledňák. 
 
 
Zápis z minulého zasedání byl ověřen bez připomínek. 
 
 
Program: 
 

1 Zvolení návrhové komise 

2 Volba ověřovatelů zápisu 

3 Schválení programu jednání 

4 Plnění usnesení Zastupitelstva města Kuřimi ke dni 12. 10. 2015 

5 Souhlas s převodem pozemků 

6 Česká republika – Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových – bezúplatné 
nabytí pozemku 

7 Jihomoravský kraj – majetkoprávní vypořádání pozemků pod kruhovým objezdem 

7/1 Jihomoravský kraj – majetkoprávní vypořádání pozemků pod kruhovým objezdem 

8 Schválení úplatného nabytí pozemků pod místními komunikacemi do majetku města - 
výběrové řízení 2015 

8/1 Schválení úplatného nabytí pozemků pod místními komunikacemi do majetku města - 
výběrové řízení 2015 

8/2 Schválení úplatného nabytí pozemků pod místními komunikacemi do majetku města - 
výběrové řízení 2015 

8/3 Schválení úplatného nabytí pozemků pod místními komunikacemi do majetku města - 
výběrové řízení 2015 

9 Nabídky na odkup pozemků pod účelovou komunikací do majetku města u rybníku 
Srpek 

9/1 Nabídky na odkup pozemků pod účelovou komunikací do majetku města u rybníku 
Srpek 

9/2 Nabídky na odkup pozemků pod účelovou komunikací do majetku města u rybníku 
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Srpek 

10 Žádost o pořízení změny ÚP Kuřim 

11 Návrh na pořízení změny ÚP – zapracování ochranného pásma rybníka Srpek 

11/1 Návrh na pořízení změny ÚP – zapracování ochranného pásma rybníka Srpek 

12 Nabytí stavby do majetku města Kuřimi – vodovodní řad 

12/1 Nabytí stavby do majetku města Kuřimi – vodovodní řad 

13 Zápis z jednání Výboru sportovního ZM Kuřimi 

13/1 Dotační program "Podpora sportovní činnosti ve městě Kuřimi" pro rok 2016 

13/2 Limit pro celkovou výši dotací pro dotační program "„Podpora sportovní činnosti ve 
městě Kuřimi“ pro rok 2016 

14 Zápis z jednání Kulturního výboru ZM Kuřimi 

14/1 Dotační program "Podpora kulturní a spolkové činnosti ve městě Kuřimi" pro rok 2016 

14/2 Limit pro celkovou výši dotací pro dotační program "„Podpora kulturní a spolkové 
činnosti ve městě Kuřimi“ pro rok 2016 

15 Zápis z Finančního výboru ZM Kuřimi 

16 Návrh KT CZ na změnu splácení TKR 

17 Rozpočtové opatření č. 16 

18 Memorandum o spolupráci s městem Stupava 

19 Různé 

 
 

1. Zvolení návrhové komise 
(Předkladatel: Mgr. Ing. Drago Sukalovský, zpracovatel: Petra Glosová) 
 
Přijaté usnesení: 1109/2015 - ZM schvaluje jako členy návrhové komise Iva Peřinu a Ing. Mgr. 

Vlastimila Burkarta. 
Hlasováno 
Pro: 11   Nepřítomno: 6. 
 
 
 

2. Volba ověřovatelů zápisu 
(Předkladatel: Mgr. Ing. Drago Sukalovský, zpracovatel: Petra Glosová) 
 
Přijaté usnesení: 1110/2015 - ZM schvaluje jako ověřovatele zápisu z jednání ZM Ing. Miluši 

Mackovou a Ing. Petra Ondráška. 
Hlasováno 
Pro: 11   Nepřítomno: 6. 
 
 
 

3. Schválení programu jednání 
 
Program: 

1 Zvolení návrhové komise 

2 Volba ověřovatelů zápisu 
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3 Schválení programu jednání 

4 Plnění usnesení Zastupitelstva města Kuřimi ke dni 12. 10. 2015 

5 Souhlas s převodem pozemků 

6 Česká republika – Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových – bezúplatné 
nabytí pozemku 

7 Jihomoravský kraj – majetkoprávní vypořádání pozemků pod kruhovým objezdem 

7/1 Jihomoravský kraj – majetkoprávní vypořádání pozemků pod kruhovým objezdem 

8 Schválení úplatného nabytí pozemků pod místními komunikacemi do majetku města - 
výběrové řízení 2015 

8/1 Schválení úplatného nabytí pozemků pod místními komunikacemi do majetku města - 
výběrové řízení 2015 

8/2 Schválení úplatného nabytí pozemků pod místními komunikacemi do majetku města - 
výběrové řízení 2015 

8/3 Schválení úplatného nabytí pozemků pod místními komunikacemi do majetku města - 
výběrové řízení 2015 

9 Nabídky na odkup pozemků pod účelovou komunikací do majetku města u rybníku 
Srpek 

9/1 Nabídky na odkup pozemků pod účelovou komunikací do majetku města u rybníku 
Srpek 

9/2 Nabídky na odkup pozemků pod účelovou komunikací do majetku města u rybníku 
Srpek 

10 Žádost o pořízení změny ÚP Kuřim 

11 Návrh na pořízení změny ÚP – zapracování ochranného pásma rybníka Srpek 

11/1 Návrh na pořízení změny ÚP – zapracování ochranného pásma rybníka Srpek 

12 Nabytí stavby do majetku města Kuřimi – vodovodní řad 

12/1 Nabytí stavby do majetku města Kuřimi – vodovodní řad 

13 Zápis z jednání Výboru sportovního ZM Kuřimi 

13/1 Dotační program "Podpora sportovní činnosti ve městě Kuřimi" pro rok 2016 

13/2 Limit pro celkovou výši dotací pro dotační program "„Podpora sportovní činnosti ve 
městě Kuřimi“ pro rok 2016 

14 Zápis z jednání Kulturního výboru ZM Kuřimi 

14/1 Dotační program "Podpora kulturní a spolkové činnosti ve městě Kuřimi" pro rok 2016 

14/2 Limit pro celkovou výši dotací pro dotační program "„Podpora kulturní a spolkové 
činnosti ve městě Kuřimi“ pro rok 2016 

15 Zápis z Finančního výboru ZM Kuřimi 

16 Návrh KT CZ na změnu splácení TKR 

17 Rozpočtové opatření č. 16 

18 Memorandum o spolupráci s městem Stupava 

19 Různé 
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Diskuse: 
D. Sukalovský – navrhuje změnit pořadí a materiál č. 13, 13/1, 13/2, 14, 14/1 a 14/2 předřadit za 
materiál č. 4. Dále navrhuje vložit bod č. 18 do programu jednání. 
 
Přijaté usnesení: 1111/2015 - ZM schvaluje program jednání se změnami. 
Hlasováno 
Pro: 11   Nepřítomno: 6. 
 
 
 

4. Plnění usnesení Zastupitelstva města Kuřimi ke dni 12. 10. 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: 1112/2015 - ZM bere na vědomí stav plnění usnesení ZM ke dni 12. 10. 2015. 
Hlasováno 
Pro: 11   Nepřítomno: 6. 
 
 
Na jednání se dostavil v 17:09 pan V. Zejda – počet přítomných zastupitelů 12. 
 
 
 

13. Zápis z jednání Výboru sportovního ZM Kuřimi 
(Předkladatel: Ing. Petr Ondrášek, zpracovatel: Hana Koláčková) 
 
Zastupitelstvu města Kuřimi je předkládán zápis z jednání Sportovního výboru Zastupitelstva města 
Kuřimi ze dne 29. 9. 2015. 
 
Usnesení přijaté na jednání: 
 
Přijaté usnesení: SV doporučuje ZM schválit dotační program „Podpora sportovní činnosti ve 

městě Kuřimi pro rok 2016“, schválit znění nové „Žádosti o poskytnutí dotace 
z rozpočtu města Kuřimi“ a schválit znění nové „Veřejnosprávní smlouvy 
o poskytnutí dotace z rozpočtu města Kuřimi“ dle příloh. 

 
Přílohy: A - zápis 

C - vzor formulář žádosti o poskytnutí dotace z PFP 
D - vzor Dotační smlouva 2016 
E - vzor formulář pro vyúčtování dotace 

 
Diskuse: 
D. Sukalovský – předává slovo Ing. S. Ondráškové – interní auditorce MěÚ Kuřim, která zastupitele 
seznámí s novelou zákona č. 250/2000 Sb., která nyní upravuje přidělování dotací vč. přidělování 
dotací zastupitelstvy měst. 
 
 
Na jednání se dostavil v 17:12 hod. Mgr. L. Ambrož a Ing. M. Kotek – počet přítomných 
zastupitelů 14. 
 
 
S. Ondrášková – stručně vysvětlila změny zákona č. 250/2000 Sb. a náležitosti dokumentů. 
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J. Herman – program čl. 7, odst. 3 – žadatel musí doplnit požadované doklady do 3 dnů, to je krátká 
doba. Navrhuje minimálně 5 pracovních dnů. 
S. Ondrášková – časově navazuje na termíny uvedené v programu. 
V. Zejda – zákon se netýká individuálních dotací? 
S. Ondrášková – individuální dotace musí odpovídat zákonu, ale mohou se předkládat nezávisle na 
programu. 
 
 
Na jednání se dostavil v 17:25 hod. I. Poledňák – počet přítomných zastupitelů 15. 
 
 
P. Ondrášek – snažili se do programu zapracovat náležitosti ze zákona. Změnil se dokument ve své 
formální struktuře, ale město chce stále podporovat sport a kulturu. Pravidla legislativy se vztahují na 
jakoukoliv formu dotace. Myslí si, že program by měl pomoci transparentnosti a ze zákona účelovost 
učuje žadatel, nikoli město. Město chce podporovat sport a kulturu, potom máme stanoven rozpočet, 
pravidla a termíny, proto máme program. Města srovnatelné velikosti s Kuřimí jdou stejnou cestou 
a program mají. Prošel celou řadu programů ostatních měst. Nadále by stanovili větší vůli 
zastupitelstva a nadále rozvíjel podmínky programu (např. podpora trenérů). Dále navrhuje školení 
žadatelů, aby je také seznámili se všemi změnami. K programům byly připomínky, které se snažil 
vypořádat a výsledkem je materiál č. 13/1 a 14/1. 
M. Macková – upozorňuje na to, že pokud máme zadaná kritéria, musí se kontrolovat, zda byla 
splněna a dle smlouvy musí mít povinnost toto dodržet. 
S. Ondrášková – může se do smlouvy doplnit. 
M. Macková – je to kritérium výběru a toto musí být splněno. Dále upozorňuje všechny žadatele, že 
dotace neposkytuje jen město. Například MŠMT poskytuje dotace pro spolky na základě nejnižší 
úrovně, nemusí se žádat přes svou organizaci. 
P. Ondrášek – velké kluby o krajských dotacích vědí a o dotace se snaží. Podmínky jsou jiné, než 
v loni a mělo by být snazší dotaci získat. Podobně se tedy dá podat žádost i na Krajský úřad 
Jihomoravského kraje. Co se týká smlouvy, neumí si představit, že by doložili kompletní rozpočty 
a v případě celoroční činnosti by to bylo kompletní účetnictví. 
M. Macková – navrhuje nedávat tedy kritéria samostatně pro akce a samostatně pro celoroční činnost. 
P. Ondrášek – zbytečně by to nekomplikoval. Můžeme provést veřejnosprávní kontrolu, pokud 
bychom chtěli kontrolovat. 
J. Herman – pokud budou žádat MŠMT, potom tito musí vést podvojné účetnictví. V Programech do 
čl. 7, odst. 3 žádá jednoznačně uvést, od kdy bude plynout lhůta 3 dnů a jak to bude doloženo. 
Navrhuje uvést do 3 pracovních dnů ode dne podání. 
I. Poledňák – upozorňuje, že je povinností kritéria kontrolovat. Pokud program máme, potom se toho 
může domáhat. Je legitimní dotace krátit? 
S. Ondrášková – zákon toto neřeší. Řeší pouze to, jestli je žádost zamítnuta. Výklad z Ministerstva pro 
obce máme. 
P. Ondrášek – ke kontrole kritérií přistupujeme tak, jak nám legislativa přikazuje. My chceme vše, co 
nám zákon přikazuje, nikde není uvedeno, že máme i vše kontrolovat. 
I. Poledňák – když zákon řekne, že máme mít kritéria, potom by mělo být jasné, že se tato budou 
kontrolovat. 
D. Holman – to co tam má být, máme. Pokud máme čestné prohlášení potom i toto je dobré občas 
kontrolovat. Ve smlouvě by to mělo být formulováno. Neznamená to, že by mělo být ale jasně 
definováno, kdy ta kontrola bude probíhat. 
I. Poledňák – je potřeba stanovit - kdo přislíbí financování a potom nedosáhne toho projektu tzn. 
nebude mít projekt takový objem, bude tedy čerpat méně? 
P. Ondrášek – kritéria jsou potřebné ze zákona. Kritéria nám dávají možnost si žádosti nějaký 
systémem setřídit. Tento rok by bral jako zkušební a v dalším roce můžeme zhodnotit, jak se kritéria 
a celkový program ujal. Nadále chce přijímat nápady a vylepšení. 
J. Vlček – čl. 7, odst. 5 – je přesně definováno, že podle dosažených bodů bude dosaženo pořadí 
jednotlivých žádostí k hodnocení. 
V. Burkart – kritérium č. 3 by úplně vyjmul. Je to jediné, které lze kontrolovat zpětně. Konečné 
doporučení vychází ze znalosti klubu a spolků. Stačila by klidně 2 kritéria, konečnou částku stejně 
navrhne výbor. 
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P. Ondrášek – nebrání se tomuto návrhu, pokud ho vidíme jako problematické. 
R. Hanák – ve fázi, kdy se žádosti posuzují, tak se na zřetel bere i to, jestli si organizace přispívá nebo 
chce plnou dotaci od města. 
I. Peřina – pokud by si kluby nepřispívaly na svou činnost i z jiných dotací, potom by nemohly 
existovat. 
M. Macková – kritérium by nevyjmula, chce jen upravit smlouvu, aby bylo kontrolovatelné. 
D. Sukalovský – šel by spíše cestou úpravy smlouvy a ne vyjmutí kritéria. 
P. Ondrášek – vždy byla vůle výborů, aby byly žádosti posuzovány podle kritérií. 
V. Burkart – jakým způsobem postupovat, když by se dotace opravdu krátit měla, budou část dotace 
vracet? 
M. Macková – je jasné, že je budou muset vracet. 
V. Zejda – pokud bod č. 3 vypustíme, potom budou kritéria č. 1 v rozmezí 0-80 bodů a kritéria č. 2 
v rozmezí 0- 20 bodů. 
P. Ondrášek – asi ano. 
V. Zejda – jakékoliv finanční procesy na půdě radnice podléhají vyšší kontrole. Jaká kontrola tedy 
bude? 
I. Peřina – pokud kritérium zůstane, potom nejsme schopni doložit všechny doklady do 15. 1. 
následujícího roku. 
P. Ondrášek – je jasné, že pokud příjemce dotace nedoloží uznatelné výdaje, potom musí dotaci 
vrátit. Smlouva umožňuje nahlížet do účetnictví žadatele. Navrhuje, aby bylo kritérium č. 3 vyjmuto. 
M. Macková – navrhuje, aby bylo ve smlouvě uvedeno do 31. 1. následujícího roku. Dále navrhuje 
pozměnit v čl. 5 Programu, bod č. 2 slovní spojení „doprava družstev“ na „doprava sportovců“. 
J. Herman – upozorňuje na to, že kontrolní výbor nemá právo nahlížet do účetnictví. 
S. Ondrášková – na základě veřejnosprávní kontroly podle zákona č. 320 můžeme kontrolovat 
žadatele i příjemce dotací. Samozřejmě ne výbor, ale účetní skupina určená starostou města. 
I. Poledňák – co je udržitelnost projektu? Jak se toto může posuzovat? 
P. Ondrášek – udržitelnost projektu se objevuje v řadě programů měst a obcí.  
A. Varmužka – v dotačním řízení pokud dojde ke sporům, potom se postupuje podle správního řádu 
a spor řeší Krajský úřad JMK. Kritéria musí být taková, aby byla přezkoumatelná a lehce spočítatelná. 
P. Ondrášek – navrhuje upravit kritéria a ponechat jen kritérium č. 1 a č. 2. V kritériu č. 1 bude 80 %, 
v rozmezí 0-80 bodů. bodů. Dále bude upraven článek č. 5, odst. 2 doprava sportovců. A datum 
doložení dokladů bude do 31. 1. následujícího roku. 
J. Herman – navrhuje do čl. 7, odst. 3 uvést do 3 pracovních dnů ode dne podání žádosti. 
S. Ondrášková – spíše uvést do 3 pracovních dnů ode dne odeslání výzvy k doplnění žádosti na e-
mailovou adresu žadatele dle žádosti. 
V. Burkart – navrhuje spíše a to elektronickou formou na e-mail uvedený v žádosti. 
 
Přijaté usnesení: 1113/2015 - ZM bere na vědomí zápis z jednání Výboru sportovního 

Zastupitelstva města Kuřimi dne 29. 9. 2015. 
Hlasováno 
Pro: 14   Zdržel se: 1  Nepřítomni: 2. 
 
 
 

13/1. Dotační program "Podpora sportovní činnosti ve městě 
Kuřimi" pro rok 2016 
(Předkladatel: Ing. Petr Ondrášek, zpracovatel: Ing. Petr Ondrášek) 
 
Zastupitelstvu města Kuřimi jsou předkládány nové dotační programy, na základě kterých budou 
v následujícím roce poskytovány programové dotace z rozpočtu města Kuřimi. Programy jsou stejně 
jako dosud směřovány do vymezených oblastí podpory sportu, kultury a spolkové činnosti. 
 
Oproti stávajícím upraveny podle požadavků nové legislativy a jejich znění včetně příloh bylo 
schváleno ve věcně příslušných výborech (Výbor sportovní Zastupitelstva města Kuřimi a Výbor pro 
kulturu a spolkový život Zastupitelstva města Kuřimi) - vizte zápisy z jednotlivých výborů. 
 
 



 
 

 

7 

Nová legislativa 
V souvislosti s poskytováním dotací byla v letošním roce nově upravena legislativa. Konkrétně se 
jedná o novelu zák. č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění 
pozdějších předpisů, kdy byly do tohoto zákona nově doplněny čtyři paragrafy řešící problematiku 
poskytování dotací a návratných finančních výpomocí (§ 10a až § 10d). Účinnost této novely nastala 
20. 2. 2015 s výjimkou § 10d, který se týká zveřejňování veřejnoprávních smluv, kdy je stanovena 
povinnost zveřejňovat veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace, jejichž výše přesahuje 50 000 Kč 
na své elektronické úřední desce. Zde je zákon účinný od 1. 7. 2015. 
 
Zákon nyní přesně vymezuje, co musí obsahovat žádost, dotační program a veřejnoprávní smlouva. 
Pro větší přehlednost důvodová zpráva obsahuje také výňatek části novelizovaného zákona. 
 
Žádost musí obsahovat alespoň (§ 10a, odst. 3): 
 

a) jméno a příjmení, datum narození, adresu bydliště, IČ bylo-li přiděleno (u fyzické osoby) nebo 
název, sídlo, IČ (u právnické osoby) 

b) požadovanou částku 
c) účel, na který žadatel chce dotaci použít 
d) dobu, v níž má být dosaženo účelu 
e) odůvodnění žádosti 
f) je-li žadatel právnickou osobou, identifikaci  

- osob zastupujících právnickou osobu s uvedením právního důvodu zastoupení 
- osob s podílem v této právnické osobě 
- osob, v nichž má přímý podíl, a o výši tohoto podílu 

g) seznam případných příloh žádosti 
h) den vyhotovení žádosti a podpis osoby zastupující žadatele, v případě zastoupení na základě 

plně moci i plnou moc. 
 
Program musí obsahovat alespoň (§ 10c): 
 

a) účel, na který mohou být peněžní prostředky poskytnuty 
b) důvody podpory stanoveného účelu 
c) předpokládaný celkový objem peněžních prostředků vyčleněných v rozpočtu na podporu 

stanoveného účelu 
d) maximální výši dotace v jednotlivém případě  
e) okruh způsobilých žadatelů 
f) lhůtu pro podání žádosti 
g) kritéria pro hodnocení žádosti 
h) lhůtu pro rozhodnutí o žádosti 
i) podmínky pro poskytnutí dotace 
j) vzor žádosti, případně obsah jejích příloh 

 
Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace musí obsahovat alespoň (§ 10a, odst. 5): 
 

a) název, sídlo, identifikační číslo poskytovatele dotace 
b) jméno a příjmení, datum narození, adresu bydliště, IČ bylo-li přiděleno (u fyzické osoby) nebo 

název, sídlo, IČ (u právnické osoby) 
c) číslo bankovního účtu poskytovatele a příjemce dotace 
d) poskytovanou částku 
e) účel, na který jsou poskytované peněžní prostředky určeny 
f) dobu, v níž má být stanoveného účelu dosaženo 
g) u návratné finanční výpomoci lhůty pro navrácení poskytnutých prostředků 
h) podmínky, které je příjemce povinen při použití peněžních prostředků splnit 
i) případně další podmínky související s účelem, na nějž byly peněžní prostředky poskytnuty, 

a které je příjemce povinen dodržet 
j) dobu pro předložení finančního vypořádání dotace a číslo účtu, na který mají být nepoužité 

peněžní prostředky vráceny 
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k) povinnosti příjemce v případě přeměny nebo zrušení právnické osoby s likvidací 
l) den podpisu smlouvy a podpisy. 

 
Dotační proces kuřimských programových dotací 
Výbory na tuto novou legislativu reagovaly a programy jsou nyní upraveny tak, aby umožnily 
žadatelům žádat o dotace stejně jako dosud, ale byly aktuálně v souladu se zákonnými požadavky. 
 
Součástí programů je také formulář žádosti o poskytnutí dotace a vzor veřejnoprávní smlouvy, kde je 
přílohou formulář pro vyúčtování dotace, které je žadatel povinen předložit městu Kuřimi jako 
poskytovateli dotace. 
 
Po schválení dotačních programů v Zastupitelstvu města Kuřimi budou tyto vyhlášeny, tedy 
zveřejněny na elektronické úřední desce města Kuřimi. Po uplynutí lhůty 30 dní od vyhlášení 
programů budou moci žadatelé podávat žádosti o dotace. Přesná lhůta pro podávání žádostí je 
uvedena v programech. Ve výborech následně proběhne hodnocení formálních a specifických kritérií 
jednotlivých žádostí, na základě kterých bude sestaveno pořadí žádostí a k jednotlivým žádostem 
bude doporučena výše poskytnuté dotace, která může být nižší než požadovaná částka. 
 
O úspěšných žadatelích a výši poskytnutých dotací bude rozhodovat Zastupitelstvo města Kuřimi na 
svém dalším zasedání v prosinci tohoto roku (předpokládaný termín je 8. 12. 2015, nejpozději do 31. 
12. 2015). 
 
Pokud budou některé žádosti Zastupitelstvem zamítnuty, je dle zákona třeba sdělit žadateli bez 
zbytečného odkladu, že jeho žádosti nebylo vyhověno a důvod nevyhovění. 
 
Přílohy: A - dotační program SPORT 2016 
 
Přijaté usnesení: 1114/2015 - ZM schvaluje dotační program „Podpora sportovní činnosti ve městě 

Kuřimi" pro rok 2016 se změnami. 
Hlasováno 
Pro: 12   Zdrželi se: 3  Nepřítomni: 2. 
 
 
 

13/2. Limit pro celkovou výši dotací pro dotační program "„Podpora 
sportovní činnosti ve městě Kuřimi“ pro rok 2016 
(Předkladatel: Ing. Petr Ondrášek, zpracovatel: Hana Koláčková) 
 
Pro rok 2015 byl schválen limit pro celkovou výši dotací z „Programu finanční podpory sportovní 
činnosti ve městě Kuřimi“ ve výši 1.800.000 Kč. 
 
Usnesení 1146/2014 
ZM schvaluje limit pro celkovou výši dotací z Programu finanční podpory sportovní činnosti ve městě 
Kuřimi pro rok 2015 ve výši 1.800.000 Kč. 
 
Nyní musí Zastupitelstvo města Kuřimi schválit limit pro celkovou výši dotací pro rok 2016. 
 
Diskuse: 
J. Vlček - důvodem zvýšení částky na dotace pro rok 2016 je například fakt, že plavcům v Kuřimi se 
o 30 % zvedl nájem a to nese jejich vyšší spoluúčast. 
P. Ondrášek – je to objektivní skutečnost, budou mít nájemné za bazén cca 450.000 Kč za rok. Budou 
zvedat členské příspěvky, ale i přesto by je mělo město podpořit. Dále se zvedá členská základna ve 
fotbale, házené, florbalu, stagnace je pouze ve volejbale. V loni bylo v oblasti sportu zamítnuto žádostí 
za cca 500 tisíc Kč. Znamenalo by to, že by se muselo krátit výrazněji. Navrhuje tedy pro rok 2016 
částku 2.000.000 Kč. 
M. Macková – podává protinávrh na částku 2.200.000 Kč. 



 
 

 

9 

D. Holman – souhlasí, ale navýšenou částkou bychom mohli v příštím roce podpořit trenérskou 
činnosti. 
V. Burkart – nebude zvýšení znamenat nižší zájem žadatelů čerpat dotace z jiných zdrojů? 
 
 
Z jednání se vzdálil v 18:23 hod. I. Poledňák. 
 
 
P. Ondrášek – peníze se nemusí vyčerpat. 
I. Peřina – snažíme se zvýšit úroveň trenérské činnosti a opravdu na toto potřebujeme peníze. 
V. Burkart – rozumí tomu. Spíše by ale podpořil trenérskou činnost. 
D. Holman – aby bylo jasné, že peníze použijí na trenérský program. Bylo by dobré, aby kluby toto 
věděly a podporu trenérské činnosti žádaly jinak. 
P. Ondrášek – z tohoto programu na toto žádat nelze. 
J. Herman – schválit 2 mil. Kč by bylo rozumné a pokud by byl limit překročen, potom by mohlo 
zastupitelstvo hlasovat o navýšení. 
 
Návrh usnesení: ZM schvaluje celkovou částku ve výši 2.200.000 Kč, která bude poskytnuta 

z rozpočtu města Kuřimi a bude určena na dotační program „Podpora sportovní 
činnosti ve městě Kuřimi“ pro rok 2016. 

Hlasováno 
Pro: 8  Proti: 4  Zdrželi se: 2  Nepřítomni: 3. 
Nebylo přijato. 
 
Přijaté usnesení: 1115/2015 - ZM schvaluje celkovou částku ve výši 2.000.000 Kč, která bude 

poskytnuta z rozpočtu města Kuřimi a bude určena na dotační program „Podpora 
sportovní činnosti ve městě Kuřimi“ pro rok 2016. 

Hlasováno 
Pro: 14  Nepřítomni: 3. 
 
 
 

14. Zápis z jednání Kulturního výboru ZM Kuřimi 
(Předkladatel: Mgr. Ladislav Ambrož, zpracovatel: Jitka Jonášová) 
 
Zastupitelstvu města Kuřimi jsou předkládány zápisy z jednání Výboru pro kulturu a spolkový život ZM 
Kuřimi ze dne 23. 9. a 12. 10. 2015. 
 
Přílohy: A - zápis ze dne 23. 9. 2015  

B - zápis ze dne 12. 10. 2015 
D - vzor formulář žádosti o poskytnutí dotace z PFP 
E - vzor Dotační smlouva 2016 
F - vzor formulář pro vyúčtování dotace 

 
 
Z jednání se vzdálil v 18:30 hod. J. Vlček. 
 
 
Přijaté usnesení: 1116/2015 - ZM bere na vědomí zápis z jednání Výboru pro kulturu a spolkový 

život ZM Kuřimi ze dne 23. 9. a 12. 10. 2015. 
Hlasováno 
Pro: 13  Nepřítomni: 4. 
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14/1. Dotační program "Podpora kulturní a spolkové činnosti ve 
městě Kuřimi" pro rok 2016 
(Předkladatel: Mgr. Ladislav Ambrož, zpracovatel: Jitka Jonášová) 
 
Zastupitelstvu města Kuřimi je předložen ke schválení dotační program "Podpora kulturní a spolkové 
činnosti ve městě Kuřimi" pro rok 2016. 
 
Přílohy: A - dotační program KULTURA 2016 
 
Diskuse: 
L. Ambrož – žádá zapracovat stejné změny, které byly přijaty u Programu sportu mimo dopravy 
sportovců. 
 
Přijaté usnesení: 1117/2015 - ZM schvaluje dotační program "Podpora kulturní a spolkové činnosti 

ve městě Kuřimi" pro rok 2016 se změnami. 
Hlasováno 
Pro: 12  Zdržel se: 1  Nepřítomni: 4. 
 
 
 

14/2. Limit pro celkovou výši dotací pro dotační program "„Podpora 
kulturní a spolkové činnosti ve městě Kuřimi“ pro rok 2016 
(Předkladatel: Mgr. Ladislav Ambrož, zpracovatel: Jitka Jonášová) 
 
Pro rok 2015 byl schválen limit pro celkovou výši dotací z „Programu finanční podpory kulturní 
a spolkové činnosti ve městě Kuřimi“ ve výši 1.200.000 Kč. 
 
Usnesení 1158/2014: 
ZM schvaluje limit pro celkovou výši dotací z Programu finanční podpory kulturní a spolkové činnosti 
ve městě Kuřimi pro rok 2015 ve výši 1.200.000 Kč. 
 
Nyní musí Zastupitelstvo města Kuřimi schválit limit pro celkovou výši dotací pro rok 2016. 
 
Diskuse: 
L. Ambrož – navrhuje částku 1.300.000 Kč. 
 
 
Na jednání se vrátil v 18:33 hod. J. Vlček. 
 
 
Přijaté usnesení: 1118/2015 - ZM schvaluje celkovou částku 1.300.000 Kč, která bude poskytnuta 

z rozpočtu města Kuřimi a bude určena na dotační program „Podpora kulturní 
a spolkové činnosti ve městě Kuřimi“ pro rok 2016. 

Hlasováno 
Pro: 14  Nepřítomni: 3. 
 
 
 

5. Souhlas s převodem pozemků 
(Předkladatel: Mgr. Ing. Drago Sukalovský, zpracovatel: Mgr. Jana Viktorinová) 
 
Společnost Tesco Franchise Stores ČR a.s. požádala město Kuřim o souhlas s převodem pozemků 
p. č. 2208/3, 2988/1, 2989/4, 2990/1, 2991/1, 2991/2, 2991/3, 2992/1 k. ú. Kuřim. Jedná se o pozemky 
zatížené předkupním právem na základě usnesení ZM č. 1102/2010 ze dne 5. 10. 2010. Účelem 
zřízení předkupního práva, jako práva věcného byl zájem města na předcházení spekulací s pozemky, 
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které město prodalo za účelem vybudování „Centra obchodu a služeb Kuřim, Blanenská ul.“ 
společnosti FUERTES DEVELOPMENT, s.r.o. Tato společnost převedla pozemky se souhlasem 
města Kuřimi na obchodní společnost EDEN Development, a.s., která následně sfúzovala se 
společností Tesco Franchise Stores ČR a.s.  
Tesco Franchise Stores ČR a.s. má nyní zájem převést předmětné pozemky na společnost Kaufland 
Česká republika v.o.s., která na těchto pozemcích plánuje vybudování svého nákupního centra. Se 
stavbou chce začít co nejdříve. Předkupní právo k pozemkům zůstane zachováno do doby podání 
návrhu na vydání kolaudačního souhlasu ke stavbě. 
 
Přílohy: A - situace 
 
 
Na jednání se vrátil v 18:35 hod. I. Poledňák. 
 
 
Přijaté usnesení: 1119/2015 - ZM souhlasí s převodem pozemků p. č. 2208/3, 2988/1, 2989/4, 

2990/1, 2991/1, 2991/2, 2991/3, 2992/1 k. ú. Kuřim ze společnosti Tesco 
Franchise Stores ČR a.s., IČ 27625761, se sídlem Vršovická 1527/68b, Praha na 
společnost Kaufland Česká republika v.o.s., IČ 25110161, Bělohorská 2428/203, 
Praha a neuplatňuje tak předkupní právo města Kuřimi. 

Hlasováno 
Pro: 15  Nepřítomni: 2. 
 
 
 

6. Česká republika – Úřad pro zastupování státu ve věcech 
majetkových – bezúplatné nabytí pozemku 
(Předkladatel: Mgr. Ing. Drago Sukalovský, zpracovatel: Ing. Vladimíra Fidrmucová) 
 
Město Kuřim požádalo Českou republiku - Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových, dále 
jen „UZSVM“ o bezúplatný převod pozemku parc. č. 320/6 v k. ú. Kuřim (na pozemku se nachází 
místní komunikace IV. třídy - chodník a zeleň) - vizte příloha A. 
UZSVM předložil Městu Kuřim ke schválení smlouvu o bezúplatném převodu - vizte přílohu B. 
OMP i OI doporučují smlouvu schválit. 
 
Přílohy: A- situace 

B - smlouva 
 
Přijaté usnesení: 1120/2015 - ZM schvaluje bezúplatné nabytí pozemku parc. č. 320/6 v k. ú. Kuřim 

z vlastnictví České republiky - Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových, 
se sídlem Rašínovo nábřeží 390/42, Nové Město, Praha 2, IČ 69797111. 

Hlasováno 
Pro: 15  Nepřítomni: 2. 
 
 
 

7. Jihomoravský kraj – majetkoprávní vypořádání pozemků pod 
kruhovým objezdem 
(Předkladatel: Mgr. Ing. Drago Sukalovský, zpracovatel: Ing. Vladimíra Fidrmucová) 
 
V rámci majetkoprávního vypořádání pozemků pod stavbou kruhového objezdu na ul. Blanenská 
přijalo zastupitelstvo města dne 26. 8. 2014 usn. č. 119/2014 vizte příloha A: 
1119/2014 
ZM schvaluje darování pozemků parc. č. 2982/5, 2983/2, 2986/3 a 2989/3 vše v k. ú. Kuřim 
Jihomoravskému kraji se sídlem Žerotínovo nám. 3/5, Brno, IČ 70888337 a ukládá starostovi města 
vypracovat návrh darovací smlouvy a tuto smlouvu jménem města uzavřít. 
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Nyní Jihomoravský kraj (dále jen „JMK“) nabízí městu Kuřim pozemky parc. č. 1843/17, 1843/21 
a 1843/22 vše v k. ú. Kuřim - vizte příloha A. 
 
Podstatou majetkoprávního vypořádání je, aby vlastník místní komunikace (město Kuřim) vlastnil 
i pozemky pod místní komunikací a obráceně, aby vlastník silnice II/386 (JMK) vlastnil i pozemky pod 
silnicí. 
 
V příloze B a C předkládá OMP zastupitelstvu města návrhy darovacích smluv. 
 
Dále je potřeba uvést, že město Kuřim v souvislosti s přijatým úvěrem (smlouva o úvěru 
č. 7480009200240) na financování Wellness Kuřim uzavřelo s Komerční bankou, a.s. Smlouvu 
o zástavě nemovitostí reg. č. 10000306543 ze dne 13. 7. 2011, která byla zapsaná do katastru 
nemovitostí pod sp. zn. V 8370/2011-703. 
 
Touto smlouvou město zastavilo objekt občanské vybavenosti na ul. Blanenská číslo popisné 1082 
Kuřim, včetně pozemku parc. č. 2980/2 v k .ú. Kuřim. Dále na požadavek banky město zastavilo 
i příjezdovou komunikaci ve svém vlastnictví (místní komunikace) na pozemcích parc. č. 2983/1 
a 2983/2 vše v k. ú. Kuřim. 
 
Na základě výše uvedeného požádalo město Kuřim Komerční banku, a.s. o výmaz zástavního práva 
k pozemku parc. č. 2983/2 v k. ú. Kuřim. Teprve po výmazu zástavního práva mohou být uzavřené 
obě darovací smlouvy. OMP předkládá zastupitelstvu usnesení, ve kterém zastupitelstvo souhlasí 
s výmazem zástavního práva. 
 
Přílohy: A - situace 

B - smlouva 
C - smlouva 

 
Diskuse: 
M. Kotek – neměl by si Krajský úřad JMK nechat autobusovou zastávku? Myslí si, že by to bylo lepší. 
D. Sukalovský – takto to bylo předjednáno. V současné době se kraj autobusových zastávek zbavuje. 
Údržba zastávek ve správě kraje je stejně na nás. V tomto případě se jedná o autobusový záliv. 
M. Kotek – oprava není jednoduchá, mohli by si to nechat. 
J. Viktorinová – bylo dáno, že co je součástí komunikace bude kraje, a co je mimo bude města. 
M. Kotek – záliv je ale součástí komunikace. 
D. Sukalovský – můžeme tento materiál odložit? 
J. Viktorinová – určitě ano. 
D. Sukalovský - stahuje tedy materiál z jednání a žádá prověřit všechny okolnosti o převzetí tohoto 
autobusového zálivu. 
 
M. Kotek – žádá o znovuprojednání materiálu č. 7 a 7/1 – vyjasnili si s vedoucí odboru 
majetkoprávního některé okolnosti. 
D. Sukalovský – navrhuje hlasovat o zařazení tohoto bodu do programu jednání a možnosti znovu 
o něm hlasovat. 
Hlasováno 
Pro: 15  Nepřítomni: 2. 
 
Přijaté usnesení: 1121/2015 - ZM schvaluje bezúplatné nabytí pozemků parc. č. 1843/17, 1843/21 

a 1843/22 vše v k. ú. Kuřim od Jihomoravského kraje, se sídlem Žerotínovo nám. 
3/5, Brno, IČ 70888337. 

Hlasováno 
Pro: 15  Nepřítomni: 2. 
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7/1. Jihomoravský kraj – majetkoprávní vypořádání pozemků pod 
kruhovým objezdem 
(Předkladatel: Mgr. Ing. Drago Sukalovský, zpracovatel: Ing. Vladimíra Fidrmucová) 
 
Přijaté usnesení: 1122/2015 - ZM schvaluje výmaz zástavního práva vloženého do katastru 

nemovitostí na základě smlouvy o zástavě nemovitostí č. 10000306543 ze dne 13. 
7. 2011 zapsaného pod sp. zn. V-8370/2011-703 k pozemku parc. č. 2983/2 v k. ú. 
Kuřim na zajištění pohledávky podle úvěrové smlouvy č. 7480009200240. 

Hlasováno 
Pro: 15  Nepřítomni: 2. 
 
 
 

8. Schválení úplatného nabytí pozemků pod místními komunikacemi 
do majetku města - výběrové řízení 2015 
(Předkladatel: Mgr. Ing. Drago Sukalovský, zpracovatel: Ing. Vladimíra Fidrmucová) 
 
V souladu s „Pravidly pro majetkoprávní vypořádání města Kuřimi s vlastníky pozemků pod místními 
komunikacemi“ schválenými Zastupitelstvem města Kuřimi dne 29. 4. 2014 pod číslem usnesení 
1049/2014 a na základě výsledku výběrového řízení ze dne 15. 9. 2015 (výběrové řízení na výkup 
pozemků pod místními komunikacemi vyhlásilo ZM usn. č. 1064/2015 dne 16. 6. 2015) předkládá 
odbor majetkoprávní zastupitelstvu města ke schválení tyto nabídky: 
 
- úplatné nabytí pozemku parc. č. 494/2 v k. ú. Kuřim o výměře 101 m

2
 z vlastnictví Miroslava Kočky 

do majetku města za cenu 189 Kč/m
2
 pozemku (celkem 19.089 Kč) - vizte příloha B. 

 
Pouze pan Kočka splnil beze zbytku požadované náležitosti nabídky pozemků pod místními 
komunikacemi (maximální cena pozemku činila 189 Kč/m

2
). OMP doporučuje zastupitelstvu nabídku 

přijmout. 
 
Dále byl městu nabídnut pozemek, ke kterému se ovšem váže zástavní právo smluvní k zajištění 
úvěru a to: 
 
- pozemek parc. č. 113/7 v k. ú. Kuřim o výměře 14 m

2
 z vlastnictví Radka Bouška do majetku města 

za cenu 189 Kč/m
2
 pozemku (celkem 2.646 Kč). 

 
Pan Boušek již požádal o výmaz zástavního práva u Českomoravské stavební spořitelny, a.s. 
Vzhledem k poloze a výměře pozemku (vizte příloha A) OMP přepokládá, že bude zástavní právo 
vymazáno a doporučuje zastupitelstvu nabídku přijmout. V případě, že by zástavní právo vymazáno 
nebylo, nebude kupní smlouva uzavřena a přijaté usnesení bude zrušeno. 
 
Dále byly městu nabídnuty pozemky, které nesplňují jednu z podmínek „Pravidel pro majetkoprávní 
vypořádání města Kuřimi s vlastníky pozemků pod místními komunikacemi“ (dále jen „Pravidla“) - čl. II 
odst. 2): 
 
Nabídky k majetkoprávnímu vypořádání pozemků v podílovém spoluvlastnictví nebo společném jmění 
manželů podávají všichni vlastníci společně, jinak k nabídce nebude přihlíženo. 
 
- úplatné nabytí pozemku parc. č. 494/14 v k. ú. Kuřim o výměře 73 m

2
 z vlastnictví Miluše 

Dvořákové (id. 1/2) do majetku města za cenu 189,- Kč/m
2
 pozemku (celkem 6.899 Kč) - vizte 

příloha B; 
- úplatné nabytí pozemku parc. č. 519/10 v k. ú. Kuřim o výměře 61 m

2
 z vlastnictví Víta Cibulky (id. 

1/3) a Miroslavy Cibulkové (id. 1/3) do majetku města za cenu 189,- Kč/m
2
 pozemku (celkem 7.686 

Kč) - vizte příloha C. 
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Nový občanský zákoník č. 89/2012 Sb. zrušil zákonné předkupní právo. Podle § 1124 odst. 1 nového 
občanského zákoníku umožňuje současná legislativa převést spoluvlastnický podíl v případě, že 
spoluvlastnictví bylo založeno pořízením pro případ smrti nebo jinou právní skutečností tak, že 
spoluvlastníci nemohli svá práva a povinnosti od počátku ovlivnit, a převádí-li některý ze 
spoluvlastníků svůj podíl, mají ostatní spoluvlastníci k podílu po dobu šesti měsíců ode dne vzniku 
spoluvlastnictví předkupní právo, ledaže spoluvlastník podíl převádí jinému spoluvlastníku nebo 
svému manželu, sourozenci nebo příbuznému v řadě přímé. 
OMP doporučuje koupit pozemek parc. č. 494/14 v k. ú. Kuřim v podílu 1/2 a pozemek parc. č. 519/10 
v k. ú. Kuřim v podílu 2/3. Zastupitelstvo může využít článku IV ods.1) Pravidel a nabídku prodeje 
pozemků přijmout. 
 
Čl. IV odst. 1): 
 
V jednotlivých odůvodněných případech může Zastupitelstvo města Kuřimi rozhodnout 
o majetkoprávním vypořádání s vlastníky pozemků pod místními komunikacemi odlišně od těchto 
pravidel. 
 
Nákup pozemků bude uhrazen z rozpočtu města OdPa 3639, pol. 6130, ORJ 3, ORG 1269000000. 
 
Přílohy: A - situace 

B - situace 
C - situace 

 
Přijaté usnesení: 1123/2015 - ZM schvaluje v souladu s „Pravidly pro majetkoprávní vypořádání 

města Kuřimi s vlastníky pozemků pod místními komunikacemi“ úplatné nabytí 
pozemku parc. č. 494/2 v k. ú. Kuřim o výměře 101 m

2
 z vlastnictví Miroslava 

Kočky, bytem xxxxxxxxxxxxxx Brno do majetku města Kuřimi za celkovou cenu 
19.089 Kč. Náklady spojené s převodem pozemku včetně daně z nabytí 
nemovitých věcí uhradí nabyvatel - město Kuřim. 

Hlasováno 
Pro: 15  Nepřítomni: 2. 
 
 
 

8/1. Schválení úplatného nabytí pozemků pod místními 
komunikacemi do majetku města - výběrové řízení 2015 
(Předkladatel: Mgr. Ing. Drago Sukalovský, zpracovatel: Ing. Vladimíra Fidrmucová) 
 
Přijaté usnesení: 1124/2015 - ZM schvaluje v souladu s „Pravidly pro majetkoprávní vypořádání 

města Kuřimi s vlastníky pozemků pod místními komunikacemi“ úplatné nabytí 
pozemku parc. č. 113/7 v k. ú. Kuřim o výměře 14 m

2
 z vlastnictví Radka Bouška, 

bytem xxxxxxx Kuřim do majetku města Kuřimi za celkovou cenu 2.646 Kč. 
Náklady spojené s převodem pozemku včetně daně z nabytí nemovitých věcí 
uhradí nabyvatel - město Kuřim. 

Hlasováno 
Pro: 15  Nepřítomni: 2. 
 
 
 

8/2. Schválení úplatného nabytí pozemků pod místními 
komunikacemi do majetku města - výběrové řízení 2015 
(Předkladatel: Mgr. Ing. Drago Sukalovský, zpracovatel: Ing. Vladimíra Fidrmucová) 
 
Přijaté usnesení: 1125/2015 - ZM schvaluje v souladu s „Pravidly pro majetkoprávní vypořádání 

města Kuřimi s vlastníky pozemků pod místními komunikacemi“ úplatné nabytí id. 
1/2 pozemku parc. č. 494/14 v k. ú. Kuřim o výměře 73 m

2
 z vlastnictví Miluše 
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Dvořákové (id. 1/2), bytem xxxxxxxxxxxxx Veverská Bítýška do majetku města 
Kuřimi za celkovou cenu 6.899 Kč. Náklady spojené s převodem pozemku včetně 
daně z nabytí nemovitých věcí uhradí nabyvatel. 

Hlasováno 
Pro: 15  Nepřítomni: 2. 
 
 
 

8/3. Schválení úplatného nabytí pozemků pod místními 
komunikacemi do majetku města - výběrové řízení 2015 
(Předkladatel: Mgr. Ing. Drago Sukalovský, zpracovatel: Ing. Vladimíra Fidrmucová) 
 
Přijaté usnesení: 1126/2015 - ZM schvaluje v souladu s „Pravidly pro majetkoprávní vypořádání 

města Kuřimi s vlastníky pozemků pod místními komunikacemi“ úplatné nabytí id. 
2/3 pozemku parc. č. 519/10 v k. ú. Kuřim o výměře 61 m

2
 z vlastnictví Víta Cibulky 

(id. 1/3) bytem xxxxxxxxxxxxxxxx Brno a Miroslavy Cibulkové id. (1/3), bytem 
xxxxxxxxxxxxxxxxx Brno do majetku města Kuřimi za celkovou cenu 7.686 Kč. 
Náklady spojené s převodem pozemku včetně daně z nabytí nemovitých věcí 
uhradí nabyvatel - město Kuřim. 

Hlasováno 
Pro: 15  Nepřítomni: 2. 
 
 
 

9. Nabídky na odkup pozemků pod účelovou komunikací do 
majetku města u rybníku Srpek 
(Předkladatel: Mgr. Ing. Drago Sukalovský, zpracovatel: Ing. Vladimíra Fidrmucová) 
 
Paní Marcela Knoflíčková nabídla městu ke koupi pozemek parc. č. 4471/28 o výměře 142 m

2
 v k. ú. 

Kuřim za cenu 189,- Kč/m
2
 (celkem 26.838 Kč). Jedná se o pozemek pod účelovou asfaltovou 

komunikací ve vycházkové zóně u rybníku Srpek.  
Pozemek parc. č. 4471/28 se nachází mezi pozemky parc. č. 2904/47 a 2904/121 vše v k. ú. Kuřim, 
které paní Knoflíčková městu prodala za účelem stavby „Revitalizace Lučního potoka a výsadba 
protierozních pásů v okolí rybníka Srpek“ - vizte př. A, B. 
 
Stejně jako paní Knoflíčková nabídla městu ke koupi pozemek i paní Zdenka Hanáková, vlastník 
pozemku parc. č. 4471/15 o výměře 130 m

2
 v k. ú. Kuřim za cenu 189,- Kč/m

2
 (celkem 24.570 Kč). 

Jedná se o pozemek pod účelovou asfaltovou komunikací ve vycházkové zóně u rybníku Srpek. 
Pozemek parc. č. 4471/15 se nachází mezi pozemky parc. č. 2904/38 a 2904/73 vše v k. ú. Kuřim, 
které paní Hanáková městu prodala za účelem stavby „Revitalizace Lučního potoka a výsadba 
protierozních pásů v okolí rybníka Srpek“ - vizte př. A, C. 
 
Paní Ivana Pitourová a Renata Kašpárková nabídly městu ke koupi pozemek parc. č. 2917/5 o výměře 
269 m

2
 v k. ú. Kuřim za cenu 189,- Kč/m

2
 (celkem 50.841 Kč). Jedná se opět o pozemek pod účelovou 

asfaltovou komunikací směřující pod Zlobici a k vycházkové zóně u rybníku Srpek - vizte př. D, E. 
Jmenované městu prodaly v roce 2012 pozemek parc. č. 2918/80 o vým. 50 m

2
 v k. ú Kuřim za 

účelem rozšíření cyklostezky Kuřim - Malhostovice a pro výsadbu lipové aleje. 
 
Nákup pozemků bude uhrazen z rozpočtu města OdPa 3639, pol. 6130, ORJ 3, ORG 1269000000, na 
kterém zůstaly finanční prostředky z výkupu pozemků pod místními komunikacemi. 
 
OI a OMP doporučuje pozemky odkoupit. 
 
Přílohy: A - situace 

B - situace 
C - situace 
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D - situace 
E - situace 

 
Přijaté usnesení: 1127/2015 - ZM schvaluje úplatné nabytí pozemku parc. č. 4471/28 v k. ú. Kuřim 

o výměře 142 m
2
 z vlastnictví Marcely Knoflíčkové, bytem xxxxxxxxxxxxxxxxxxx 

Kuřim do majetku města Kuřimi za cenu 189 Kč/m
2
. Náklady spojené s převodem 

pozemku včetně daně z nabytí nemovitých věcí uhradí nabyvatel. 
Hlasováno 
Pro: 15  Nepřítomni: 2. 
 
 
 

9/1. Nabídky na odkup pozemků pod účelovou komunikací do 
majetku města u rybníku Srpek 
(Předkladatel: Mgr. Ing. Drago Sukalovský, zpracovatel: Ing. Vladimíra Fidrmucová) 
 
Diskuse: 
R. Hanák – oznámil střet zájmů. 
 
Přijaté usnesení: 1128/2015 - ZM schvaluje úplatné nabytí pozemku parc. č. 4471/15 v k. ú. Kuřim 

o výměře 130 m
2
 z vlastnictví Zdenky Hanákové, bytem xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 

Kuřim do majetku města Kuřimi za cenu 189 Kč/m
2
. Náklady spojené s převodem 

pozemku včetně daně z nabytí nemovitých věcí uhradí nabyvatel. 
Hlasováno 
Pro: 14  Nehlasoval: 1  Nepřítomni: 2. 
 
 
 

9/2. Nabídky na odkup pozemků pod účelovou komunikací do 
majetku města u rybníku Srpek 
(Předkladatel: Mgr. Ing. Drago Sukalovský, zpracovatel: Ing. Vladimíra Fidrmucová) 
 
Přijaté usnesení: 1129/2015 - ZM schvaluje úplatné nabytí pozemku parc. č. 2917/5 o výměře 269 

m
2
 v k. ú. Kuřim z vlastnictví Ivany Pitourové (id. 1/2), bytem xxxxxxxxxxxxxxxx 

Znojmo a Renaty Kašpárkové (id. 1/2), bytem xxxxxxxxxxxxxxx Brno do majetku 
města Kuřimi za cenu 189 Kč/m

2
. Náklady spojené s převodem pozemku včetně 

daně z nabytí nemovitých věcí uhradí nabyvatel. 
Hlasováno 
Pro: 15  Nepřítomni: 2. 
 
 
 

10. Žádost o pořízení změny ÚP Kuřim 
(Předkladatel: Mgr. Ing. Drago Sukalovský, zpracovatel: Ing. Vlasta Indrová) 
 
Dne 8. 10. 2015 byla na MěÚ Kuřim, odbor investiční doručena žádost o pořízení změny ÚP Kuřim. 
Žadatelem o pořízení změny jsou vlastníci pozemků p. č. 2904/2, p. č. 2904/3, p. č. 2904/4, p. č. 
2904/5, p. č. 2904/6,vše v k. ú. Kuřim, které jsou v platném ÚP Kuřim vymezeny jako součást plochy 
smíšené nezastavěného území vizte grafická příloha - výřez koordinačního výkresu ÚP Kuřim 
s vyznačením uvedených pozemků. 
Žadatelé navrhují změnu funkčního využití, spočívají ve vymezení výše uvedených pozemků jako 
součást plochy rekreace v krajině. 
Jako odůvodnění své žádosti uvádějí, že pozemky jsou oplocené, využívané jako zahrada a sad, plní 
funkci rekreace v krajině. 
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Žadatelé navrhují příslušnou část nákladů na pořízení dokumentace změny hradit z vlastních 
prostředků. Pořizovatel přezkoumal úplnost žádosti o pořízení změny ÚP ve smyslu § 46 zákona 
č.183/2006 Sb., zákona o územním plánování a stavebním řádu a předkládá k projednání 
v zastupitelstvu města. Pozemky bezprostředně navazují na plochu rekreace v krajině vymezenou 
v platném ÚP Kuřim. 
 
Vyjádření zástupce zpracovatele ÚP Kuřim - Ing. arch. Špirita ze společnosti KNESL+ KYNČL s.r.o.: 
Stabilizovaná plocha rekreace v krajině byla vymezena na území, kde se chovají koně (vnímali jsme to 
jako jezdecký areál, který slouží veřejnosti). Plochy rekreace v krajině jsme zamýšleli pro veřejnou 
a nikoliv pro individuální rekreaci (pro tu jsou vymezeny samostatné plochy individuální rekreace). 
Sousední pozemky soukromých zahrádek jsme do této plochy z toho důvodu nezařadili (neslouží 
veřejnosti a dle charakteristiky těchto ploch tam nepatří). Zároveň tam nejsou dle KN žádné stavby, 
takže se jedná o nezastavěné území (i když oplocené). Protože se jedná o odtrženou poměrně malou 
nezastavěnou lokalitu zahrádek, nevymezili jsme ji jako samostatnou plochu pro individuální rekreaci, 
abychom tady nepodporovali stavební rozvoj. 
 
Rozšíření stabilizované plochy rekreace v krajině změnou ÚP je asi možné, respektive není to nic tak 
zásadního, aby to nešlo. Záleží na záměru žadatele - zda území chtějí nově rozvíjet pro veřejnou 
rekreaci nebo pouze potvrdit (nebo dále rozvíjet novými stavbami pro rodinnou rekreaci) současný 
stav zahrádek. 
 
Pokud je vůle zahrádky v lokalitě stabilizovat a dále rozvíjet, zdálo by se mi ale správnější, vymezit je 
jako samostatnou novou stabilizovanou plochu individuální rekreace, obdobně jako jsou vymezeny 
zahrádky západně od Cimperka (plochy C010 a C038), které také nejsou zastavěné, ale jen oplocené. 
V ploše rekreace v krajině zahrádky dle podmínek využití ploch rozvíjet nelze - vizte bod 8. 5. výroku 
ÚP (individuální rekreace) a bod 8.12. výroku ÚP (rekreace v krajině). 
Pro shrnutí uvádíme: 

- plochy rekreace v krajině nejsou určeny pro pozemky individuálních zahrádek; 
- z toho důvodu nebyly pozemky zahrnuty do stabilizované plochy jezdeckého areálu, který 

podmínkám využití ploch rekreace v krajině odpovídá; 
- pokud je záměr v území stabilizovat a rozvíjet individuální zahrádky, pak je vhodnější vymezit 

je jako plochu individuální rekreace obdobně jako např. plochu C038 západně od Cimperka. 
 
V případě schválení uvedeného podnětu zastupitelstvem města bude změna projednána jako dílčí 
lokalita změny č. 1 ÚP Kuřim. 
 
Přílohy: A - grafická příloha 

B - žádost o změnu ÚP 
 
Diskuse: 
I. Peřina – podle platného územního plánu je vedeno jako smíšené nezastavěné území. Takto by to 
ponechal. 
D. Holman – jak se ukazuje, vykladači územního plánu tvrdí, že v území rekreace v krajině lze postavit 
hokejovou halu. Proto bychom měli taxativně vyjmenovat nepřípustné stavby, které na takové ploše 
nechceme. Bude to nejlepší opatření. 
J. Vlček – bylo by vhodné spíše do případné změny projednat s architektem možnost zabudovat do 
územního plánu regulativ do plochy v podobě výměry, které se zde mohou stavět, popřípadě plochu 
na které stavby mohou být. 
D. Holman – některé objekty mají i v jiném zákoně vymezeno, jaké mají mít parametry. 
V. Zejda – není potřeba diskutovat s architektem regulativy, ale zpracování územní studie. 
Požadovaný pozemek je v územním plánu veden jako plocha spíšeného nezastavěného území. 
Pokud by se pozemek převedl do kategorie rekreace, potom by si tento pozemek nemohli oplotit. 
Pokud chtějí zahrádky, potom by se mělo převést do kategorie individuální rekreace. 
J. Vlček – studie by se zabývala pouze okolím vlečky? 
V. Zejda – má vše specifikované v usnesení. 
J. Vlček – myslel na všechny plochy ve městě označené jako rekreace v krajině a ne jen v okolí 
vlečky. 
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V. Zejda – to by znamenalo změnit celý územní plán. 
P. Ondrášek – domnívá se, že žadatelé nejsou úplně srozuměni o ploše rekreace. Nyní tam je nějaký 
stav, který chtějí narovnat. Možná by se toto s nimi mělo projednat. Pokud rekreace v krajině 
nepřipouští zahrádky, potom by mohlo dojít ke škodě. 
L. Ambrož – již 25 let jsou zde zahrádky, které jsou oplocené. Mají povolení města i na zahradní 
domky. Chtějí zlegalizovat to, co tam už dávno je. 
D. Holman – pokud nezařadíme do změny č. 1, potom budou hradit více finančních prostředků na 
realizaci změny. Regulativy  
I. Peřina – současný stav je zlegalizován. Nechal by to tak, jak to je nyní. 
V. Zejda – pokud chtějí zahrádky, potom by mělo být vedeno, jako plocha individuální rekreace 
a potom se nemůže zahrnovat do změny. 
D. Holman – je možné přeformulovat návrh, i když podali jiný návrh? 
V. Zejda – navrhuje vysvětlit žadatelům, že požádali špatně a pokud chtějí zahrádky, potom bude 
změněno na plochu individuální rekreace. 
I. Poledňák – nerozhodoval by za ně. Pokud plocha rekreace v krajině umožňuje postavit cokoliv, 
potom je to pro ně výhodnější. On sám si nemyslí, že by v ploše rekreace v krajině šlo postavit cokoliv, 
ale podle výkladu územního plánu to lze. 
M. Kotek – navrhuje schválit tak, jak si požádali. Nyní schvalujeme pouze zahájení změny, mohou to 
ještě změnit. 
I. Poledňák – to co tam je, nemůže nikdo zbourat. Pokud chtějí mít pozemek vedený jako plochu 
rekreace v krajině, potom rozumně chtějí mít pozemek v této kategorii, která umožňuje cokoliv. 
Souhlasí s návrhem V. Zejdy i J. Vlčka, bylo by dobré uplatit regulativy již v tomto případě. 
P. Ondrášek – můžeme si v tomto usnesením dát jasná pravidla, co si v ploše rekreace v krajině 
představujeme. 
I. Poledňák – musíme si vyjasnit plochu jako celek. 
V. Zejda – přikláněl by se k názoru M. Kotka. Nyní pouze změnu zahájíme a dále by se vše upřesnilo. 
Pokud dojde k tomu, že budeme mít územní studii na toto území, která je podrobnější než územní 
plán, potom bude tato vše specifikovat. 
D. Holman – měli bychom přesně říct, co ta plocha vlastně znamená. 
M. Kotek – plocha by měla být taková, o jakou oni požádali. Zahajujeme pouze změnu. 
 
Přijaté usnesení: 1130/2015 - ZM schvaluje zahájení pořízení změny ÚP Kuřim spočívající ve 

změně funkčního využití pozemků p. č. 2904/2, p. č. 2904/3, p. č. 2904/4, p. č. 
2904/5, p. č. 2904/6, k. ú. Kuřim dle žádosti, nově vymezené jako součást plochy 
rekreace v krajině, za podmínky úhrady poměrné části nákladů na pořízení 
dokumentace změny žadateli. Zastupitelstvo města schvaluje dle zákona 
č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, v platném znění starostu 
města Mgr. Ing. Draga Sukalovského jako zastupitele určeného pro spolupráci 
s pořizovatelem při projednávání změny. 

Hlasováno 
Pro: 11  Proti: 1  Zdrželi se: 3  Nepřítomni: 2. 
 
 
I. Poledňák – pan Vlček by mohl podat jako návrh usnesení k hlasování taxativní zadání regulativů. 
J. Vlček – uvažuje o tom, ale chce vše nejdříve probrat s arch. Kynčlem. 
V. Zejda – také by nyní nedával do usnesení, ale nechal by projednat v komisi stavební a projednat 
s více architekty, nejen s arch. Kynčlem. 
D. Holman – tuto záležitost načasovat tak, aby splnila účel. 
 
 
Starosta města vyhlásil v 19:20 hod. přestávku na 10 minut. 
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11. Návrh na pořízení změny ÚP – zapracování ochranného pásma 
rybníka Srpek 
(Předkladatel: Ing. Miloš Kotek, zpracovatel: Ing. Miloš Kotek) 
 
Zastupitel města Kuřimi pan Ing. Miloš Kotek předložil dne 30. 9. 2015 materiál do jednání 
Zastupitelstva města Kuřimi týkající se "Návrhu na pořízení změny ÚP - zapracování ochranného 
pásma rybníka Srpek". Důvodová zpráva je přílohou č. A. 
 
Vyjádření odboru investičního: 
Stanovit ochranné pásmo vodního díla není v kompetenci změny ÚP 
- ochranné pásmo stanoví opatřením obecné povahy vodoprávní úřad a územní plán je pak následně 
respektuje a zapracuje (např. při nejbližší změně). 
 
Vizte ustanovení Vodního zákona § 58 odst. (3). 
§ 58 (3) Vodní zákon 
 Vodoprávní úřad může na návrh vlastníka vodního díla v zájmu jeho ochrany opatřením 
obecné povahy stanovit ochranná pásma podél něho a zakázat nebo omezit na nich podle povahy 
vodního díla umísťování a provádění některých staveb nebo činností. Vlastníci pozemků a staveb 
v ochranném pásmu mají vůči vlastníkovi vodního díla nárok na náhradu majetkové újmy, která jim 
uvedeným zákazem nebo omezením vznikne. Nedojde-li mezi vlastníkem pozemků a staveb 
v ochranném pásmu a vlastníkem vodního díla k dohodě o výši náhrady, rozhodne o její výši soud. 
 
Vyjádření oboru životního prostředí: 
Problémem by mohlo být striktní nepřipouštění staveb zemědělských a vodařských. Zemědělci mají 
v těchto místech pole, co když budou dělat melioraci apod. a budou potřebovat stavební povolení? 
Pokud město nevzdalo vizi II. Etapy revitalizace Lučního potoka, potom po změně územního plánu 
bychom sotva získali povolení na meandrování koryta kolem tůněk, úpravu cesty kolem potoka 
a posunutí sítí. 
Úplný zákaz všech činností by podle našeho názoru nebyl v zájmu města. 
 
Dne 15. 10. 2015 doplnil Ing. M. Kotek materiál o přílohu B - "Doplnění návrhu na pořízení změny ÚP 
v okolí rybníka Srpek". 
 
Dne 15. 10. 2015 doplnil Ing. M. Kotek materiál o přílohu B - "Doplnění návrhu na pořízení změny ÚP 
v okolí rybníka Srpek". 
 
Vyjádření pana Mariana Michlíčka, investora „Jezdeckého klubu Srpek“ k návrhu Ing. Miloše Kotka: 
Cit:“ Za nás k tomuto návrhu poskytujeme pouze následující vyjádření: 

 celý investiční záměr jsme plánovali na základě platných regulativů. Na základě těchto 
regulativů jsme se pro tuto investici (v řádu několika desítek milionů Kč) rozhodli 

 pokračujeme v přípravě této investice - tj. všech podkladů (např. EIA) a povolení (ÚR) na 
stejných principech (tj. na základě v současnosti platných regulativů). 

 
Přílohy: A - návrh na změnu ÚP v okolí rybníka Srpek 

B - doplnění návrhu na pořízení změny ÚP v okolí rybníka Srpek 
C – situace 
D - projekt 

 
Diskuse: 
M. Kotek – plocha rekreace v krajině neumožňuje stavbu žádné haly. Bohužel podle některých 
vyjádření to lze. Lokalita kolem Srpku je nejkvalitnější lokalita ve městě. Rád by tuto plochu oddělil od 
investičního záměru jezdeckého klubu. Vypadá to, že podle něj investor chce, aby objekt splynul 
s okolím Srpku. Nemyslí si, že by to bylo dobré. Vedoucí OŽP doporučuje, aby byly přímo vymezeny 
regulativy, které tam mohou být a které nemohou být. Kolem cesty by nechal rezervu pro případné 
rozšíření dopravy, i když si myslí, že to nebude nutné. Dále žádá vyjasnit pravidla pro výstavbu staveb 
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v ploše rekreace v krajině. Zaznamenal dotazy od občanů, jestli se v této lokalitě může stavět. Sám to 
bohužel neví. 
D. Holman – ve spodní části je návrh M. Kotka řešením pro pozemek p. Brantnera, který nechtěl svůj 
pozemek investorovi prodat. V horní části jsou naše pozemky. V další části jsou různé 
vodohospodářské problémy. Posunout jezdecký klub více nahoru, není řešení. Dobré je, že jsme 
udělali změnu v dopravním řešení. Naše připomínky investor akceptoval. Podél rybníka bude zákaz 
vjezdu, pouze některá auta na výjimku, tzn. méně aut než dnes. 
J. Herman – posouzení EIA je hotovo? Je kladné? Na základě podnětu člena komise ŽP, se 
souhlasem předsedy, byl objednán posudek vlivu nového vodního zdroje na stav artéské studny a na 
zásobování rybníka.  
D. Sukalovský – posudek musí předložit investor. Druhý si nechalo vyhotovit město, ale zdá se mu, že 
se zbytečně utrácí peníze. 
I. Peřina – co by stála regulace celé plochy C003? 
D. Holman – je to riskantní krok, ale jediný, kterým by se dalo narovnat celé území. 
V. Zejda – celou lokalitu chce pojmout komplexně. V souvislosti s vlečkou hrozí prolomení výstavby, 
ale nikdo si neuvědomí, že pod Cimperkem už stojí 4 bytové domy. Dalším problémem je, že koně už 
v jiném místě dávno jsou. Proto navrhuje na celé toto území zpracovat územní studii. Konzultoval to 
se zpracovatelem územního plánu a odborem investičním, nemusí to schvalovat zastupitelstvo, ale 
musí to být zahrnuto do změny č. 1. Ale byl by rád, kdyby toto bylo přesto deklarováno usnesením 
zastupitelstva. 
 
Návrh usnesení: v souvislosti s navrhovanou změnou územního plánu (č. 1) požaduje ZM, aby 

součástí zadání bylo vypracování nové územní studie řešící lokalitu ohraničenou 
tělesem bývalé vlečky a hranicí lesa Zborov. Součástí studie bude i rybník Srpek 
a přiléhající pozemky. 

 
M. Kotek – pásmo koridoru 60 m od břehu rybníka by zasáhlo pouze do případné venkovní terasy 
restaurace, která se dá řešit jinak. Ale s její vzdáleností se dá pracovat. Je otázkou, jestli plochu kolem 
rybníka vymezit, kde se regulativy zpřísní nebo nevymezovat? Dále bylo řečeno, že regulativ by 
zasáhl pouze pozemek p. Brantnera a města, ale není to až tak pravda. Pozemek investora zasahuje 
přes cestu až k rybníku, je to významná plocha. Je namístě si koridor vymezit. Nyní je poslední 
možnost to do změny č. 1 zahrnout řešení, které se nevylučuje s tím, co navrhl p. Zejda. Může 
probíhat současně. 
D. Holman – upřesňuje, že bylo dohodnuto, že územní studie neplatí dříve, než jsou zaevidovány 
(myslí si, že máme pouze jednu). Návrh řešení bude schvalovat zastupitelstvo. Teprve potom se může 
územní studie zaevidovat. 
M. Kotek – je to jedna z nejcennějších lokalit. Stojí do toho investovat a klidně i pozemek vykoupit. Do 
rekonstrukce rybníka a biotopů se již investovalo a investovat se dále bude. 
D. Sukalovský – nemyslí si, že by jezdecký klub ohrozili mokřady a Srpek. 
D. Holman – cílem EIA je toto prověřit. Mluví se o riziku, které postupuje město, ale postupují 
ho i zastupitelé. Odpovědnost padá na každého z nás. 
V. Zejda – bylo řečeno, že rozhodne stavební úřad, ale rozhodující bude stanovisko města. 
D. Holman – jde o to, že stavební úřad rozhoduje, jestli je to v souladu s územním plánem a posuzuje 
další stanoviska EIA, dále jsou stanoviska města a ostatních orgánů. I když by bylo stanovisko města 
záporné, může stavební úřad stavbu povolit, pokud bude v souladu se zákonem. 
I. Peřina – jaké je stanovisko města k problematice jízdárny? 
D. Holman – záměr jde do komisí a potom stanovisko vydává rada města. 
M. Kotek – je právem města vydávat regulativy a je právem měnit územní plán. 
I. Peřina – rada města tedy vydala jaké stanovisko? 
D. Holman – cituje přijaté usnesení RM č. 398/2015 ze dne 15. 7. 2015 a podmínky, které rada města 
přijala. 
J. Herman – za splnění těchto podmínek město Kuřim souhlasí se stavbou? Teprve dnes řešíme 
problém této lokality a rada města už vydala kladné stanovisko. Radní asi neslyší záporné názory 
zastupitelů. 
D. Holman – byl by rád, aby ve městě žili lidé, kteří se mohou spolehnout na pravidla, které město 
nastaví. Město dalo investorovi podmínky, které on přijal. Stavba je v souladu s územním plánem. 
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Potom se můžeme s investorem domluvit, nebo se nedohodneme a on ponechá dopravu mezi 
Srpkem a jezdeckým klubem, protože to takto lze. 
I. Peřina – pravidla byla nastavena, ale zde byl skrytý záměr. 
P. Ondrášek – v tomto případě je území řešeno citlivě. 
I. Poledňák – návrh M. Kotka je výhodný pro všechny, ještě ho doplňuje. Upozorňuje na to, že se do 
této lokality vplavuje výstavba. U tvůrce prvního i druhého územního plánu to území pod Srpkem oba 
plány zachovali rekreaci v krajině. A protože město musí mít rozvojovou plochu, oba územní plány 
směřovaly tuto plochu do Záhoří. Jestli nastává jiná situace, tak doporučuje zachovat koridory kolem 
Srpku, jak navrhuje M. Kotek a dále souhlasí s V. Zejdou. Je to rozumná cesta ke kompromisu. 
Navrhuje změnu započít. 
D. Holman – koridor zasáhne terasu a otevřený výběh. 
M. Kotek – netrvá na koridoru 60 m od rybníku. Souhlasí i s 50, 40 m o břehu. 
D. Holman – územní studie je rychlejší než změna územního plánu. Soustřeďme se na to, co můžeme 
napravit. Problém je zřetelný v regulativech ploch v krajině. Územní studie nemůže změnit územní 
plán, ta jej může pouze doplnit. 
V. Burkart – záměr p. Kotka by nebyl lépe řešitelný územní studií? 
V. Zejda – nevylučuje se to. Chce iniciovat územní studii č. 10, tato se bude projednávat. 
I. Peřina – upřesňuje, že nebyla schválena změna územního plánu, ale záměr na pořízení změny. 
V. Zejda – smyslem územní studie není zhatit výstavbu jezdeckého klubu. Chceme podrobněji řešit 
toto území. 
M. Kotek – záměry se nevylučují, ale ochranná zóna Srpku je vyjádření vůle, že kolem chceme mít 
nezastavěné území. Tzn. nemůžeme o celém území říct, že je plochou rekreace, pojem je nepřesný. 
V tuto chvíli žádná pravidla nejsou, pokud na ploše rekreace je možné postavit cokoliv, je to otevřené 
území a pokud nic neuděláme, potom tam může opravdu být cokoliv. 
D. Sukalovský – není možné podle územního plánu dělat cokoliv. Není možné stavět objekty pro 
bydlení, hotel, apod. 
J. Herman – pomalu se naplňují scénáře, že se v lokalitě začne stále více stavět. Dvě volební období 
tvrdíme, že do této lokality investujeme peníze, že to bude klidová zóna a najednou po schválení 
územního plánu musíme dělat opatření, aby se tam nestavělo. 
D. Sukalovský – neví o žádném jiném záměru výstavby, který by v této lokalitě měl být. 
J. Herman – ale je jasné, že zvýšená doprava tam bude. 
D. Holman – spíše by bylo lépe změnit regulativy, než změnit jen lokalitu kolem rybníka. 
P. Ondrášek – vyjádření odboru životního prostředí k tomuto materiálu je nedoporučující, kloní se 
k tomu, aby byla podrobně zadána územní studie a spíše doplnit do návrhu usnesení V. Zejdy „návrh 
nové územní studie“. 
V. Zejda – souhlasí s doplnění P. Ondráška. Problém vidí v rovině legislativy. Existuje zákon 
o územně plánovací dokumentaci, kde je vysvětlen pojem „plocha rekreace v krajině“. Ale výklad 
tohoto pojmu chápe každý jinak. 
D. Holman – upřesňuje, že studii nemůže schválit zastupitelstvo, může schválit pouze návrh řešení. 
V. Zejda – myslel zařazení územní studie do změny č. 1. 
M. Kotek – navrhuje zpřísnění pravidel kolem rybníka Srpku. Oba návrhy se doplňují a nevylučují se. 
Není pravda, že odbor životního prostředí návrh nedoporučuje, názory tohoto odboru zapracoval 
a vypořádal je. 
I. Poledňák – myslí si, je důležitý projev vůle zastupitelstva. Musí být pro všechny zpracovatele 
(posuzovatele) jasné, zda chceme kole rybníku koridor, nebo aby se celé území stalo součástí rybníka 
Srpku. On chce koridor. 
D. Holman – nastavme pravidla pro všechny plochy rekreace v krajině ve městě a nejenom pouze pro 
lokalitu kolem rybníka Srpek. 
M. Kotek – jeho požadavky zazněly jasně. Křivka koridoru může být ve vzdálenosti 40-60 m, je to na 
domluvě. Teď chce pouze vyjádřit vůli zastupitelstva, jestli koridor chceme vymezit. 
R. Hanák – nejde o jízdárnu, ale jestli chceme do budoucna zakonzervovat ochranné pásmo kolem 
Srpku. 
D. Holman – nerozumí, kde tedy ochranné pásmo musí vést. Trvá na tom, že by mělo být jasně dané 
pro všechny plochy rekreace v krajině ve městě. 
M. Kotek – netrvá na vzdálenosti hranice 60 m od břehu rybníka. Tuto hranici navrhne projektant 
územní změny v souladu se všemi připomínkami, vyjádřeními, apod. 
D. Holman – navrhuje plochu mít jasně danou. 
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M. Kotek – kde je pro D. Holmana akceptovatelná křivka? 
D. Holman – nebude na zasedání projektovat. 
I. Poledňák – jedná se o zadání pro projektanta. 
I. Peřina – hranice je ve vzdálenosti cca 60 m od břehu rybníka, je tu prostor pro regulaci. 
P. Ondrášek – proč to tedy neřešíme studií? 
M. Kotek – dosud jsme neřekli zadání studie. Tady má zadání na těsnou blízkost rybníka. 
D. Holman – nejsou zde dobré argumenty. 
 
 
Z jednání se vzdálil v 21:02 hod. D. Sukalovský. 
 
 
J. Herman – je zde uvedeno vyjádření p. Michlíčka. Jakoukoliv změnu do jejich pozemků provedeme, 
je pro ně nepřijatelné. 
M. Macková – měli bychom řešit zájmy města. 
J. Vlček – nesouhlasí s touto změnou, chce komplexní řešení, souhlasí se zpracováním studie. To co 
navrhuje M. Kotek, zasahuje i do výběhů. A kdybychom území zkrátili, stejně to asi stačit nebude. 
M. Kotek – není to v rozporu s výběhy. Nebudeme je odsouvat. 
D. Sukalovský – hlasovat se bude pouze o usnesení č. 11/1. 
D. Holman – ptá se, zda bude změna zahájena? 
D. Sukalovský – změna bude zahájena. 
M. Kotek – minule se tak domluvili. 
 
Návrh usnesení: ZM schvaluje zahájení pořízení změny ÚP v podobě zapracování regulativu do 

ÚP - zřízení ochranného pásma rybníka Srpek a ochranného pásma cesty 
západně od rybníka Srpek. 

O tomto návrhu usnesení nebylo hlasováno. 
 
 
 

11/1. Návrh na pořízení změny ÚP – zapracování ochranného pásma 
rybníka Srpek 
(Předkladatel: Ing. Miloš Kotek, zpracovatel: Ing. Vlasta Indrová, Ing. Jitka Sikorová) 
 
Vyjádření Ing. Sikorové k aktualizované verzi materiálu: 
Cit.: Chybí jako možná stavba i vodní dílo či stavby související přímo s obděláváním zemědělské půdy 
(meliorace). Naopak plochy "veřejné zeleně", jak nám pan Kynčl vysvětlil na radě, mají tak široký 
pojem dle specifik našeho ÚP, že se tam dá postavit úplně cokoliv. Myslím, že bude lépe vyjmenovat 
taxativně, co je možné v této ploše připustit a tím nepřipustit už nic jiného: cyklostezky, chodníky, 
naučné stezky, mokřady, tůně, úpravy koryta Lučního potoka, retenční nádrže, meliorace, biocentra, 
biokoridory, veřejná hřiště, sady, parky. 
Možná ještě někdo vymyslí něco navíc z hlediska jiných zájmů města, tohle je jen to, co vidím 
z hlediska odboru životního prostředí jako možné využití při zachování přirozené funkce příměstské 
krajiny s rekreačním využitím pro místní obyvatele. 
 
Vyjádření Ing. Indrové k aktualizované verzi materiálu: 
Cit.: „K uvedenému návrhu sděluji, že podnět ke změně funkčního využití plochy, případně doplnění 
regulativů nepřípustného využití pro část plochy, blok ozn. samostatným indexem lze řešit změnou 
ÚP. 
V případě, že bude projednán návrh v ZM, doporučuji upravit text usnesení ve smyslu: 
 
Návrh usnesení: ZM schvaluje zahájení pořízení změny ÚP Kuřim spočívající ve změně funkčního 

využití plochy (doplnění regulativu přípustného a nepřípustného využití plochy 
rekreace v krajině) pro část plochy v okolí rybníku Srpek a funkčního využití plochy 
stávající účelové cesty západně od rybníku Srpek, která bude nově vymezená jako 
plocha veřejného prostranství. Změna ÚP bude projednána jako dílčí lokalita 
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Změny č. 1 ÚP Kuřim. ZM schvaluje Mgr. Ing. Draga Sukalovského jako 
zastupitele, určeného pro spolupráci s pořizovatelem.“ 

Hlasováno 
Pro: 7  Proti: 2  Zdrželo se: 6  Nepřítomni: 2. 
Nebylo přijato. 
 
 
D. Sukalovský – nyní navrhuje hlasovat o zařazení bodu 20/1 – zadání vypracování nové územní 
studie: 
Hlasováno 
Pro: 15  Nepřítomni: 2. 
 
Přijaté usnesení: 1131/2015 - ZM požaduje v souvislosti s navrhovanou změnou územního plánu 

č. 1, aby součástí zadání bylo vypracování nové územní studie řešící lokalitu 
ohraničenou tělesem bývalé vlečky a hranicí lesa Zborov. Součástí studie bude 
i rybník Srpek a přiléhající pozemky. 

Hlasováno 
Pro: 15  Nepřítomni: 2. 
 
 
 

12. Nabytí stavby do majetku města Kuřimi – vodovodní řad 
(Předkladatel: PaedDr. David Holman, zpracovatel: Ing. Pavla Kubová) 
 
Společnost Slévárna Kuřim, a.s., se sídlem Blanenská 157/93, 664 34 Kuřim, IČ 29291721, žádá 
o schválení budoucí kupní smlouvy č. 2015/B/0049, jejímž předmětem je nabytí nově vybudovaného 
vodovodního řadu na parcelách č. 3046/2, 3046/3, 3046/4, 3047 a 3048 vše v k. ú. Kuřim, v ulici 
K AMP, v délce 51,4 m, z trub DN 150 (PE160), v k. ú. Kuřim, z vlastnictví investora do vlastnictví 
města Kuřimi, za cenu 100 Kč bez DPH.  
Vodovodní řad bude uložen do pozemků města Kuřimi, s parcelními čísly 3046/2, 3046/3, 3046/4, 
3047 vše v k. ú. Kuřim a do pozemku parc. č. 3048 v k. ú. Kuřim, který je v současné době ve 
vlastnictví Slévárny Kuřim, a.s.  
Protože město Kuřim bude přebírat vodovodní řad, který částečně není uložen v městském pozemku 
(parcela č. 3048), je nutné k tomuto pozemku zřídit věcné břemeno. 
 
Do doby uzavření kupní smlouvy a smlouvy o zřízení věcného břemene bude uzavřena smlouva 
o budoucí kupní smlouvě a smlouva o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene. 
 
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 
Kuřimi rozhodovat Zastupitelstvo města Kuřimi, neboť mu podle zákona o obcích (§ 85 písm. a)) 
náleží rozhodování o nabytí nemovitých věcí. 
 
Předkládáme Zastupitelstvu města Kuřimi k odsouhlasení návrh smlouvy o uzavření budoucí kupní 
smlouvy a smlouvu o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene. 
 
Přílohy: A - smlouva o budoucí kupní smlouvě 

B - situace 
C - smlouva-zřízení věcného břemene 

 
 
Z jednání se v 21: 15 hod. vzdálil I. Peřina a I. Poledňák. 
 
 
Přijaté usnesení: 1132/2015 - ZM souhlasí s uzavřením kupní smlouvy mezi městem Kuřim 

a společností Slévárna Kuřim, a.s., se sídlem Blanenská 157/93, 664 34 Kuřim, 
IČ 29291721, za cenu 100 Kč včetně DPH, jejímž předmětem je nabytí 



 
 

 

24 

vodovodního řadu z trub DN 150 (PE 160), v celkové délce 51,4 m do majetku 
města Kuřimi. Do doby uzavření kupní smlouvy bude uzavřena budoucí kupní 
smlouva. 

Hlasováno 
Pro: 13  Nepřítomni: 4. 
 
 
 

12/1. Nabytí stavby do majetku města Kuřimi – vodovodní řad 
(Předkladatel: PaedDr. David Holman, zpracovatel: Ing. Pavla Kubová, Ing. Vladimíra Fidrmucová) 
 
 
Na jednání se vrátil v 21:16 hod. I. Poledňák. 
 
 
Přijaté usnesení: 1133/2015 - ZM schvaluje zřízení věcného břemene pro město Kuřim, jako 

oprávněného z věcného břemene, spočívající v uložení a provozování 
vodovodního řadu v pozemku parc. č. 3048 v k. ú. Kuřim, který vlastní Slévárna 
Kuřim, a.s., se sídlem Blanenská 157/93, 664 34 Kuřim, IČ 29291721. 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.  

Hlasováno 
Pro: 14  Nepřítomni: 3. 
 
 
 
Z jednání se v 21:17 hod. vzdálil V. Zejda a vrátil se I. Peřina. 
 
 
 

15. Zápis z Finančního výboru ZM Kuřimi 
(Předkladatel: Ing. Mgr. Vlastimil Burkart, zpracovatel: Ing. Aleš Varmužka) 
 
V příloze je ZM předkládán zápis z finančního výboru, který se konal dne 14. 10. 2015. 
 
Přílohy: A - zápis 
 
 
Z jednání se vzdálila v 21:18 hod. A. Matějíčková. 
 
 
Přijaté usnesení: 1134/2015 - ZM bere na vědomí zápis z Finančního výboru ZM Kuřimi konaného 

dne 14. 10. 2015. 
Hlasováno 
Pro: 13  Nepřítomni: 4. 
 
 
 

16. Návrh KT CZ na změnu splácení TKR 
(Předkladatel: Mgr. Ing. Drago Sukalovský, zpracovatel: Ing. Aleš Varmužka) 
 
Dne 30. 9. 2014 byla uzavřena kupní smlouva mezi městem Kuřim a KABELOVOU TELEVIZÍ CZ 
s.r.o. ve věci převodu sítě elektronických komunikací (TKR) za cenu 24.844.099 Kč s DPH, s tím, že 
kupní cena bude rozložena do 48 splátek. 
Uchazeč zaslal do vyhlášené veřejné soutěže 2 variantní nabídky: 
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a) Kupní cena 24.844.099 Kč v 48 splátkách 
b) Kupní cena 18.794.098 Kč jednorázově. 
 

Dne 1. 10. 2015 předložil jednatel společnosti Ing. Wacník městu Kuřim k posouzení návrh, jehož 
předmětem je změna splácení za odkoupení sítě TKR v Kuřimi (žádost v příloze). Ing. Wacník ve 
svém návrhu mimo jiné informoval, že v současnosti disponuje volnými finančními prostředky, proto je 
schopen uhradit kupní cenu za prodej TKR jednorázově, a to ve výši původní nabídky dle varianty b) 
s bonusem 1.815.000 Kč včetně DPH. Celková cena pro jednorázové vypořádání by tedy činila 
20.609.098 Kč včetně DPH. 
Z výše uvedeného vyplývá, že město Kuřim by v případě schválení tohoto návrhu získalo 
o 4.235.001 Kč méně, avšak bez rizika neschopnosti dlužníka splnit v budoucnu svůj závazek, dle 
platné smlouvy. 
 
OF v této souvislosti upozorňuje, že částka ve výši 16.425.858 Kč byla sice ke dni 24. 9. 2015 bez 
předchozí dohody připsána na účet města Kuřimi, avšak z ekonomického hlediska není akceptace 
návrhu Ing. Wacníka pro město Kuřim výhodná. 
 
Finanční výbor se k záležitosti vyjádřil tak, že přijetí návrhu Ing. Wacníka také nedoporučil. 
 
Přílohy: A - žádost 
 
 
Na jednání se vrátil v 21:18 hod. V. Zejda a A. Matějíčková. 
 
 
Diskuse: 
J. Vlček – nesouhlasí proto, že v konečném součtu bychom přišli o 4 mil. Kč. Přijde mu zvláštní, že 
než se návrh projedná v zastupitelstvu, tak jsou peníze připsány na účet. Souhlasil by pouze 
s mimořádnou splátkou. 
D. Holman – je to tak nevýhodné, neměli bychom se tím zabývat. 
D. Sukalovský – každou žádostí se rada nebo zastupitelstvo zabývá. 
I. Poledňák – nemyslí si, že by město mělo někomu věnovat 4 mil. Kč, ale p. Wacník byl vždy solidním 
partnerem. Možná by mělo město dát najevo vstřícné gesto například tím, že něco v jeho síti 
zainvestujeme. Má někdo pocit, že by to bylo namístě? 
 
Návrh usnesení: ZM schvaluje uzavření dodatku č. 1 ke Kupní smlouvě č.2014/O/0052 se 

společností KABELOVÁ TELEVIZE CZ s.r.o., IČ 48150029, se sídlem Ruská 8, 
Praha 10, ve věci změny způsobu úhrady kupní ceny za prodej sítě elektronických 
komunikací (TKR). Změna představuje snížení kupní ceny na částku 20.609.098 
Kč včetně DPH a ztrátu výhody splátek. 

Hlasováno 
Pro: 0  Proti: 11 Zdrželi se: 4  Nepřítomni: 2. 
Nebylo přijato. 
 
 
 

17. Rozpočtové opatření č. 16 
(Předkladatel: Mgr. Ing. Drago Sukalovský, zpracovatel: Ing. Aleš Varmužka) 
 
V přílohách se nacházejí návrhy na provedení rozpočtových opatření k rozpočtu města na rok 2015. 
 
Přílohy: A – rozpočtové opatření č. 16 

B – důvodová zpráva OMP 
 
 
Z jednání se vzdálil v 21:30 hod. V. Burkart, D. Holman a L. Ambrož. 
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Přijaté usnesení: 1135/2015 - ZM schvaluje rozpočtové opatření č. 16 k rozpočtu města Kuřimi pro 
rok 2015, dle přílohy. 

Hlasováno 
Pro: 12  Nepřítomno: 5. 
 
 
 

18. Memorandum o spolupráci s městem Stupava 
(Předkládá: PaedDr. David Holman, zpracoval: PaedDr. David Holman) 
 
Jako většina srovnatelných měst, tak i naše město navazuje mezinárodní partnerské vztahy 
s vybranými městy sousedních států. Po zahájení spolupráce s polskými Niepolomicemi jsme hledali 
vhodného partnera také na Slovensku. Město Stupava je Kuřimi velice podobné, a to jak velikostí, tak 
vzdáleností od metropole (20 km od Bratislavy). Primátor města Stupavy, pan Ing. Mgr. Art. Roman 
Maroš, se na nás v pondělí 19. 10. obrátil s prosbou o stvrzení započaté spolupráce přijetím 
memoranda ve znění, jak jej schválili naši kolegové, zastupitelé města Stupava. 
 
V příloze je předložen text memoranda ve znění projednaném v zastupitelstvu města Stupavy. 
 
Příloha: A - memorandum obce Stupava 
 
 
Na jednání se vrátil v 21:32 hod. L. Ambrož, D. Holman a V. Burkart. 
 
 
Diskuse: 
M. Macková – ptá se na čl. 2, bod c, d – co se tím myslí? 
D. Holman – vyjasňuje bod c) v našich právních systémech by toto muselo schvalovat zastupitelstvo, 
spíše je to o dotacích. Jde spíše o projev zájmu. Vyjasňuje bod d) z naší strany nelze nijak naplnit. 
 
Přijaté usnesení: 1136/2015 - ZM schvaluje memorandum o spolupráci s městem Stupava ve znění 

dle zápisu. 
Hlasováno 
Pro: 15  Nepřítomni: 2. 
 
 
 

19. Různé 
 
M. Kotek – ptá se na rekonstrukci silnice průtah Kuřimi, zda je skončena? Kdy bude ve finálním stavu, 
považuje to SÚS za ukončenou akci? 
D. Sukalovský – finální úpravy se budou dokončovat až po opravě veřejného osvětlení, opravě 
chodníků a veřejné zeleně. Poté bude provedeno nové vodorovné a svislé dopravní značení. Je to 
pouze v dočasném užívání. 
 
 
J. Vlček – ptá se – ohledně semaforu před Tyršovou – změnil se interval a zda by nešel upravit. Je 
nyní dlouhý a doprava vázne. 
D. Sukalovský – nemyslí si, že by se nijak úmyslně měnil. Navíc interval schvaluje. 
 
 
J. Herman – stavební společnost dělající úpravu chodníků na ul. Tyršova má složený materiál 
v křižovatkách a tím brání dostatečnému výhledu řidičů. Špatně se vyjíždí. Dále jsou špatně 
zaparkovaná vozidla na ul. Brněnská. 
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D. Sukalovský – v noci bylo na části cyklostezky směrem na Malhostovice zlomeno 8 lip. Tyto již 
nemohou být zachráněny a budou se muset vysadit znovu. Škoda je asi 18 tisíc Kč. Prosí občany, 
pokud by měli jakoukoliv informaci vedoucí k dopadení vandala (ů), ať informuje OO PČR v Kuřimi, 
popřípadě městský úřad. 
 
 
D. Sukalovský – u pomníku na nám. 1. května proběhne dne 28. 10. 2015 pietní akt se začátkem 
v 9 hod. Zve všechny občany města. 
Dále zve na tradiční akci „Svátek vína“, která proběhne na nám. 1. května od 10-17 hod. 
Dne 29. 11. se bude na nám. 1. května slavnostně rozsvěcet vánoční strom a dne 5. 12. bude v areálu 
ZŠ Komenského od 14 hod. Mikulášský jarmark. 
 
 
M. Kotek – v jakém smyslu bude vyjasnění podmínek toho, co umožňuje plocha rekreace v krajině? 
D. Sukalovský – každý chce, aby výsledkem byly regulativy, které zamezí takové výstavbě, která 
nemá být součástí rekreace v krajině. Asi se sejdeme na pracovním jednání. 
D. Holman – mělo by se nad tím hodně přemýšlet. 
 
 
 
 
Další zasedání ZM se uskuteční v úterý 8. 12 2015 v 17 hod. v zasedací místnosti MěÚ Kuřim. 
 
 
 
Člen návrhové komise Ivo Peřina přečetl schválená usnesení ZM. 
 
 
 
Starosta ukončil jednání ZM v 21:54 hodin. 
 
 
 
 
 
Mgr. Ing. Drago Sukalovský 
starosta města 
 
 
 
 

Ověřovatelé zápisu: 
 
 
Ing. Miluše Macková        Ing. Petr Ondrášek 
 
 
 
 
 
 
 
V Kuřimi dne 20. 10. 2015 
 
 
Zapsala: Petra Glosová 
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Přílohy: 
Usnesení 2x 
Pozvánka 1x 
Usnesení návrhové komise 2x 
Prezenční listina 
Výsledky veřejného hlasování 
 
 
 
Materiály: 
1 Zvolení návrhové komise 
2 Volba ověřovatelů zápisu 
3 Schválení programu jednání 
4 Plnění usnesení Zastupitelstva města Kuřimi ke dni 12. 10. 2015 
 4A - plnění usnesení ZM 
5 Souhlas s převodem pozemků 
 5A -  situace  
6 Česká republika – Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových – bezúplatné 

nabytí pozemku 
 6A- situace 
 6B - smlouva 
7 Jihomoravský kraj – majetkoprávní vypořádání pozemků pod kruhovým objezdem 
 7A - situace 
 7B - smlouva 
 7C - smlouva 
7/1 Jihomoravský kraj – majetkoprávní vypořádání pozemků pod kruhovým objezdem 
8 Schválení úplatného nabytí pozemků pod místními komunikacemi do majetku města - 

výběrové řízení 2015 
 8A - situace 
 8B - situace 
 8C - situace 
8/1 Schválení úplatného nabytí pozemků pod místními komunikacemi do majetku města - 

výběrové řízení 2015 
8/2 Schválení úplatného nabytí pozemků pod místními komunikacemi do majetku města - 

výběrové řízení 2015 
8/3 Schválení úplatného nabytí pozemků pod místními komunikacemi do majetku města - 

výběrové řízení 2015 
9 Nabídky na odkup pozemků pod účelovou komunikací do majetku města u rybníku 

Srpek 
 9A - situace 
 9B - situace 
 9C - situace 
 9D - situace 
 9E - situace 
9/1 Nabídky na odkup pozemků pod účelovou komunikací do majetku města u rybníku 

Srpek 
9/2 Nabídky na odkup pozemků pod účelovou komunikací do majetku města u rybníku 

Srpek 
10 Žádost o pořízení změny ÚP Kuřim 
 10A - grafická příloha 
 10B - žádost o změnu ÚP 
11 Návrh na pořízení změny ÚP – zapracování ochranného pásma rybníka Srpek 
 11A - návrh na změnu ÚP v okolí rybníka Srpek 
 11B - doplnění návrhu na pořízení změny ÚP v okolí rybníka Srpek 

11C – situace 
11D - projekt 

11/1 Návrh na pořízení změny ÚP – zapracování ochranného pásma rybníka Srpek 
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12 Nabytí stavby do majetku města Kuřimi – vodovodní řad 
12A - smlouva o budoucí kupní smlouvě 
12B - situace 
12C - smlouva - zřízení věcného břemene 

12/1 Nabytí stavby do majetku města Kuřimi – vodovodní řad 
13 Zápis z jednání Výboru sportovního ZM Kuřimi 
 13A - zápis VS 
 13C - vzor formulář žádosti o poskytnutí dotace z PFP 
 13D - vzor Dotační smlouva 2016 
 13E - vzor formulář pro vyúčtování dotace 
13/1 Dotační program "Podpora sportovní činnosti ve městě Kuřimi" pro rok 2016 
 13/1A - dotační program SPORT 2016 
13/2 Limit pro celkovou výši dotací pro dotační program "„Podpora sportovní činnosti ve 

městě Kuřimi“ pro rok 2016 
14 Zápis z jednání Kulturního výboru ZM Kuřimi 
 14A - zápis ze dne 23. 9. 2015  
 14B - zápis ze dne 12. 10. 2015 
 14D - vzor formulář žádosti o poskytnutí dotace z PFP 
 14E - vzor Dotační smlouva 2016 
 14F - vzor formulář pro vyúčtování dotace 
14/1 Dotační program "Podpora kulturní a spolkové činnosti ve městě Kuřimi" pro rok 2016 
 14/1A - dotační program KULTURA 2016 
14/2 Limit pro celkovou výši dotací pro dotační program "„Podpora kulturní a spolkové 

činnosti ve městě Kuřimi“ pro rok 2016 
15 Zápis z Finančního výboru ZM Kuřimi 

15A - zápis 
16 Návrh KT CZ na změnu splácení TKR 

16A - žádost 
17 Rozpočtové opatření č. 16 

17A - rozpočtové opatření č. 16 
17B - důvodová zpráva OMP 

18 Memorandum obce Stupava 
18A - memorandum obce Stupava 
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7. JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA KUŘIMI dne 20. 10. 2015 

 

1. Zvolení návrhové komise 
Číslo usnesení: 1109/2015 Zastupitelstvo města schvalujejako členy návrhové komise Iva Peřinu a 
Ing. Mgr. Vlastimila Burkarta. 

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

RNDr. Igor Poledňák NEPŘÍTOMEN Mgr. Ladislav Ambrož NEPŘÍTOMEN 

Jiří Brabec NEPŘÍTOMEN Ing. Rostislav Hanák PRO 

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 PRO Petr Krejčí NEPŘÍTOMEN 

Alena Matějíčková PRO Ing. Petr Ondrášek PRO 

Bc. Jan Vlček PRO   

BOD JEDNÁNÍ BYL SCHÁLEN 
Počet přítomných: 11 
PRO: 11, PROTI: 0, ZDRŽELO SE: 0, NEHLASOVALO: 0 

 

2. Volba ověřovatelů zápisu 
Číslo usnesení: 1110/2015 Zastupitelstvo města schvaluje jako ověřovatele zápisu z jednání ZM 

Ing. Miluši Mackovou a Ing. Petra Ondráška. 

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

RNDr. Igor Poledňák NEPŘÍTOMEN Mgr. Ladislav Ambrož NEPŘÍTOMEN 

Jiří Brabec NEPŘÍTOMEN Ing. Rostislav Hanák PRO 

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 PRO Petr Krejčí NEPŘÍTOMEN 

Alena Matějíčková PRO Ing. Petr Ondrášek PRO 

Bc. Jan Vlček PRO   

BOD JEDNÁNÍ BYL SCHÁLEN 
Počet přítomných: 11 
PRO: 11, PROTI: 0, ZDRŽELO SE: 0, NEHLASOVALO: 0 

 

3. Schválení programu jednání 
Číslo usnesení: 1111/2015 Zastupitelstvo města schvaluje program jednání se změnami. 

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

RNDr. Igor Poledňák NEPŘÍTOMEN Mgr. Ladislav Ambrož NEPŘÍTOMEN 

Jiří Brabec NEPŘÍTOMEN Ing. Rostislav Hanák PRO 

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 PRO Petr Krejčí NEPŘÍTOMEN 

Alena Matějíčková PRO Ing. Petr Ondrášek PRO 

Bc. Jan Vlček PRO   

BOD JEDNÁNÍ BYL SCHÁLEN 
Počet přítomných: 11 
PRO: 11, PROTI: 0, ZDRŽELO SE: 0, NEHLASOVALO: 0 

 

4. Plnění usnesení Zastupitelstva města Kuřimi ke dni 12. 10. 2015 
Číslo usnesení: 1112/2015 Zastupitelstvo města bere na vědomí stav plnění usnesení ZM ke dni 

12. 10. 2015. 

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

RNDr. Igor Poledňák NEPŘÍTOMEN Mgr. Ladislav Ambrož NEPŘÍTOMEN 

Jiří Brabec NEPŘÍTOMEN Ing. Rostislav Hanák PRO 

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 PRO Petr Krejčí NEPŘÍTOMEN 

Alena Matějíčková PRO Ing. Petr Ondrášek PRO 

Bc. Jan Vlček PRO   

BOD JEDNÁNÍ BYL SCHÁLEN 
Počet přítomných: 11 
PRO: 11, PROTI: 0, ZDRŽELO SE: 0, NEHLASOVALO: 0 

 

13. Zápis z jednání Výboru sportovního ZM Kuřimi 
Číslo usnesení: 1113/2015 Zastupitelstvo města bere na vědomí zápis z jednání Výboru 

sportovního Zastupitelstva města Kuřimi dne 29. 9. 2015. 

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

RNDr. Igor Poledňák ZDRŽEL SE Mgr. Ladislav Ambrož PRO 

Jiří Brabec NEPŘÍTOMEN Ing. Rostislav Hanák PRO 

Jan Herman PRO Ing. Miloš Kotek PRO 

Ing. Miluše Macková PRO Ivo Peřina PRO 

Vladislav Zejda PRO Ing. Mgr. Vlastimil Burkart PRO 

Mgr. Žaneta Jarůšková PRO Petr Krejčí NEPŘÍTOMEN 

Alena Matějíčková PRO Ing. Petr Ondrášek PRO 

Bc. Jan Vlček PRO   

BOD JEDNÁNÍ BYL SCHÁLEN 
Počet přítomných: 15 
PRO: 14, PROTI: 0, ZDRŽELO SE: 1, NEHLASOVALO: 0 
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13/1. Dotační program "Podpora sportovní činnosti ve městě Kuřimi" pro rok 
2016 
Číslo usnesení: 1114/2015 Zastupitelstvo města schvaluje dotační program „Podpora sportovní 

činnosti ve městě Kuřimi" pro rok 2016 se změnami. 

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

RNDr. Igor Poledňák ZDRŽEL SE Mgr. Ladislav Ambrož PRO 

Jiří Brabec NEPŘÍTOMEN Ing. Rostislav Hanák PRO 

Jan Herman PRO Ing. Miloš Kotek PRO 

Ing. Miluše Macková ZDRŽELA SE Ivo Peřina PRO 

Vladislav Zejda ZDRŽEL SE Ing. Mgr. Vlastimil Burkart PRO 

Mgr. Žaneta Jarůšková PRO Petr Krejčí NEPŘÍTOMEN 

Alena Matějíčková PRO Ing. Petr Ondrášek PRO 

Bc. Jan Vlček PRO   

BOD JEDNÁNÍ BYL SCHÁLEN 
Počet přítomných: 15 
PRO: 12, PROTI: 0, ZDRŽELO SE: 3, NEHLASOVALO: 0 

 

13/2. Protinávrh - Limit pro celkovou výši dotací pro dotační program 
"„Podpora sportovní činnosti ve městě Kuřimi“ pro rok 2016 
Návrh usnesení: schvaluje celkovou částku ve výši 2.200.000 Kč, která bude poskytnuta z rozpočtu 
města Kuřimi a bude určena na dotační program „Podpora sportovní činnosti ve městě Kuřimi“ pro rok 
2016. 

Mgr. Ing. Drago Sukalovský PROTI PaedDr. David Holman ZDRŽEL SE 

RNDr. Igor Poledňák NEHLASOVAL Mgr. Ladislav Ambrož PRO 

Jiří Brabec NEPŘÍTOMEN Ing. Rostislav Hanák PRO 

Jan Herman ZDRŽEL SE Ing. Miloš Kotek PRO 

Ing. Miluše Macková PRO Ivo Peřina PRO 

Vladislav Zejda PRO Ing. Mgr. Vlastimil Burkart PROTI 

Mgr. Žaneta Jarůšková PROTI Petr Krejčí NEPŘÍTOMEN 

Alena Matějíčková PRO Ing. Petr Ondrášek PRO 

Bc. Jan Vlček PROTI   

BOD JEDNÁNÍ NEBYL SCHÁLEN 
Počet přítomných: 15 
PRO: 8, PROTI: 4, ZDRŽELO SE: 2, NEHLASOVALO: 1 

 

13/2 Limit pro celkovou výši dotací pro dotační program "„Podpora sportovní 
činnosti ve městě Kuřimi“ pro rok 2016 
Číslo usnesení: 1115/2015 Zastupitelstvo města schvaluje celkovou částku ve výši 2.000.000 Kč, 
která bude poskytnuta z rozpočtu města Kuřimi a bude určena na dotační program „Podpora sportovní 
činnosti ve městě Kuřimi“ pro rok 2016. 

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

RNDr. Igor Poledňák NEHLASOVAL Mgr. Ladislav Ambrož PRO 

Jiří Brabec NEPŘÍTOMEN Ing. Rostislav Hanák PRO 
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Jan Herman PRO Ing. Miloš Kotek PRO 

Ing. Miluše Macková PRO Ivo Peřina PRO 

Vladislav Zejda PRO Ing. Mgr. Vlastimil Burkart PRO 

Mgr. Žaneta Jarůšková PRO Petr Krejčí NEPŘÍTOMEN 

Alena Matějíčková PRO Ing. Petr Ondrášek PRO 

Bc. Jan Vlček PRO   

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

 

14. Zápis z jednání Kulturního výboru ZM Kuřimi 
Číslo usnesení: 1116/2015 Zastupitelstvo města bere na vědomí zápis z jednání Výboru pro 
kulturu a spolkový život ZM Kuřimi ze dne 23. 9. a 12. 10. 2015. 

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

RNDr. Igor Poledňák NEHLASOVAL Mgr. Ladislav Ambrož PRO 

Jiří Brabec NEPŘÍTOMEN Ing. Rostislav Hanák PRO 

Jan Herman PRO Ing. Miloš Kotek PRO 

Ing. Miluše Macková PRO Ivo Peřina PRO 

Vladislav Zejda PRO Ing. Mgr. Vlastimil Burkart PRO 

Mgr. Žaneta Jarůšková PRO Petr Krejčí NEPŘÍTOMEN 

Alena Matějíčková PRO Ing. Petr Ondrášek PRO 

Bc. Jan Vlček NEHLASOVAL   

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

 

14/1. Dotační program "Podpora kulturní a spolkové činnosti ve městě Kuřimi" 
pro rok 2016 
Číslo usnesení: 1117/2015 Zastupitelstvo města schvaluje dotační program "Podpora kulturní a 

spolkové činnosti ve městě Kuřimi" pro rok 2016 se změnami. 

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

RNDr. Igor Poledňák NEHLASOVAL Mgr. Ladislav Ambrož PRO 

Jiří Brabec NEPŘÍTOMEN Ing. Rostislav Hanák PRO 

Jan Herman PRO Ing. Miloš Kotek PRO 

Ing. Miluše Macková PRO Ivo Peřina PRO 

Vladislav Zejda ZDRŽEL SE Ing. Mgr. Vlastimil Burkart PRO 

Mgr. Žaneta Jarůšková PRO Petr Krejčí NEPŘÍTOMEN 

Alena Matějíčková PRO Ing. Petr Ondrášek PRO 

Bc. Jan Vlček NEHLASOVAL   

BOD JEDNÁNÍ BYL SCHÁLEN 
Počet přítomných: 15 
PRO: 12, PROTI: 0, ZDRŽELO SE: 1, NEHLASOVALO: 2 
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14/2. Limit pro celkovou výši dotací pro dotační program "„Podpora kulturní a 
spolkové činnosti ve městě Kuřimi“ pro rok 2016 
Číslo usnesení: 1118/2015 Zastupitelstvo města schvaluje celkovou částku 1.300.000 Kč, která 
bude poskytnuta z rozpočtu města Kuřimi a bude určena na dotační program „Podpora kulturní 
a spolkové činnosti ve městě Kuřimi“ pro rok 2016. 

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

RNDr. Igor Poledňák NEHLASOVAL Mgr. Ladislav Ambrož PRO 

Jiří Brabec NEPŘÍTOMEN Ing. Rostislav Hanák PRO 

Jan Herman PRO Ing. Miloš Kotek PRO 

Ing. Miluše Macková PRO Ivo Peřina PRO 

Vladislav Zejda PRO Ing. Mgr. Vlastimil Burkart PRO 

Mgr. Žaneta Jarůšková PRO Petr Krejčí NEPŘÍTOMEN 

Alena Matějíčková PRO Ing. Petr Ondrášek PRO 

Bc. Jan Vlček PRO   

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

 

5. Souhlas s převodem pozemků 
Číslo usnesení: 1119/2015 Zastupitelstvo města souhlasí s převodem pozemků p. č. 2208/3, 
2988/1, 2989/4, 2990/1, 2991/1, 2991/2, 2991/3, 2992/1 k. ú. Kuřim ze společnosti Tesco Franchise 
Stores ČR a.s., IČ 27625761, se sídlem Vršovická 1527/68b, Praha na společnost Kaufland Česká 
republika v.o.s., IČ 25110161, Bělohorská 2428/203, Praha a neuplatňuje tak předkupní právo města 
Kuřimi. 

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

RNDr. Igor Poledňák PRO Mgr. Ladislav Ambrož PRO 

Jiří Brabec NEPŘÍTOMEN Ing. Rostislav Hanák PRO 

Jan Herman PRO Ing. Miloš Kotek PRO 

Ing. Miluše Macková PRO Ivo Peřina PRO 

Vladislav Zejda PRO Ing. Mgr. Vlastimil Burkart PRO 

Mgr. Žaneta Jarůšková PRO Petr Krejčí NEPŘÍTOMEN 

Alena Matějíčková PRO Ing. Petr Ondrášek PRO 

Bc. Jan Vlček PRO   

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

 

6. Česká republika – Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových – 
bezúplatné nabytí pozemku 
Číslo usnesení: 1120/2015 Zastupitelstvo města schvaluje bezúplatné nabytí pozemku parc. č. 
320/6 v k. ú. Kuřim z vlastnictví České republiky - Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových, 
se sídlem Rašínovo nábřeží 390/42, Nové Město, Praha 2, IČ 69797111. 

Mgr. Ing. Drago Sukalovský PRO PaedDr. David Holman PRO 
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RNDr. Igor Poledňák PRO Mgr. Ladislav Ambrož PRO 

Jiří Brabec NEPŘÍTOMEN Ing. Rostislav Hanák PRO 

Jan Herman PRO Ing. Miloš Kotek PRO 

Ing. Miluše Macková PRO Ivo Peřina PRO 

Vladislav Zejda PRO Ing. Mgr. Vlastimil Burkart PRO 

Mgr. Žaneta Jarůšková PRO Petr Krejčí NEPŘÍTOMEN 

Alena Matějíčková PRO Ing. Petr Ondrášek PRO 

Bc. Jan Vlček PRO   

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

 

19. Zařazení bodu 7 znovu do programu jednání 

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

RNDr. Igor Poledňák PRO Mgr. Ladislav Ambrož PRO 

Jiří Brabec NEPŘÍTOMEN Ing. Rostislav Hanák PRO 

Jan Herman PRO Ing. Miloš Kotek PRO 

Ing. Miluše Macková PRO Ivo Peřina PRO 

Vladislav Zejda PRO Ing. Mgr. Vlastimil Burkart PRO 

Mgr. Žaneta Jarůšková PRO Petr Krejčí NEPŘÍTOMEN 

Alena Matějíčková PRO Ing. Petr Ondrášek PRO 

Bc. Jan Vlček PRO   

BOD JEDNÁNÍ JE BEZ USNESENÍ 
Počet přítomných: 15 
PRO: 15, PROTI: 0, ZDRŽELO SE: 0, NEHLASOVALO: 0 

 

7. Jihomoravský kraj – majetkoprávní vypořádání pozemků pod kruhovým 
objezdem 
Číslo usnesení: 1121/2015 Zastupitelstvo města schvaluje bezúplatné nabytí pozemků parc. č.  
1843/17, 1843/21 a 1843/22 vše v k. ú. Kuřim od Jihomoravského kraje, se sídlem Žerotínovo nám. 
3/5, Brno, IČ 70888337. 

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

RNDr. Igor Poledňák PRO Mgr. Ladislav Ambrož PRO 

Jiří Brabec NEPŘÍTOMEN Ing. Rostislav Hanák PRO 

Jan Herman PRO Ing. Miloš Kotek PRO 

Ing. Miluše Macková PRO Ivo Peřina PRO 

Vladislav Zejda PRO Ing. Mgr. Vlastimil Burkart PRO 

Mgr. Žaneta Jarůšková PRO Petr Krejčí NEPŘÍTOMEN 

Alena Matějíčková PRO Ing. Petr Ondrášek PRO 

Bc. Jan Vlček PRO   

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

 

7/1. Jihomoravský kraj – majetkoprávní vypořádání pozemků pod kruhovým 
objezdem 
Číslo usnesení: 1122/2015 Zastupitelstvo města schvaluje výmaz zástavního práva vloženého do 
katastru nemovitostí na základě smlouvy o zástavě nemovitostí č. 10000306543 ze dne 13. 7. 2011 
zapsaného pod sp. zn. V-8370/2011-703 k pozemku parc. č. 2983/2 v k. ú. Kuřim na zajištění 
pohledávky podle úvěrové smlouvy č. 7480009200240. 

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

RNDr. Igor Poledňák PRO Mgr. Ladislav Ambrož PRO 

Jiří Brabec NEPŘÍTOMEN Ing. Rostislav Hanák PRO 

Jan Herman PRO Ing. Miloš Kotek PRO 

Ing. Miluše Macková PRO Ivo Peřina PRO 

Vladislav Zejda PRO Ing. Mgr. Vlastimil Burkart PRO 

Mgr. Žaneta Jarůšková PRO Petr Krejčí NEPŘÍTOMEN 

Alena Matějíčková PRO Ing. Petr Ondrášek PRO 

Bc. Jan Vlček PRO   

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

 

8. Schválení úplatného nabytí pozemků pod místními komunikacemi do 
majetku města - výběrové řízení 2015 
Číslo usnesení: 1123/2015 Zastupitelstvo města schvaluje v souladu s „Pravidly pro majetkoprávní 
vypořádání města Kuřimi s vlastníky pozemků pod místními komunikacemi“ úplatné nabytí pozemku 
parc. č. 494/2 v k. ú. Kuřim o výměře 101 m

2
 z vlastnictví Miroslava Kočky, bytem xxxxxxxxxxxxxxxx, 

Brno do majetku města Kuřimi za celkovou cenu 19.089 Kč. Náklady spojené s převodem pozemku 
včetně daně z nabytí nemovitých věcí uhradí nabyvatel - město Kuřim. 

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

RNDr. Igor Poledňák PRO Mgr. Ladislav Ambrož PRO 

Jiří Brabec NEPŘÍTOMEN Ing. Rostislav Hanák PRO 

Jan Herman PRO Ing. Miloš Kotek PRO 

Ing. Miluše Macková PRO Ivo Peřina PRO 

Vladislav Zejda PRO Ing. Mgr. Vlastimil Burkart PRO 

Mgr. Žaneta Jarůšková PRO Petr Krejčí NEPŘÍTOMEN 

Alena Matějíčková PRO Ing. Petr Ondrášek PRO 

Bc. Jan Vlček PRO   

BOD JEDNÁNÍ BYL SCHÁLEN 
Počet přítomných: 15 
PRO: 15, PROTI: 0, ZDRŽELO SE: 0, NEHLASOVALO: 0 
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8/1. Schválení úplatného nabytí pozemků pod místními komunikacemi do 
majetku města - výběrové řízení 2015 
Číslo usnesení: 1124/2015 Zastupitelstvo města schvaluje v souladu s „Pravidly pro majetkoprávní 
vypořádání města Kuřimi s vlastníky pozemků pod místními komunikacemi“ úplatné nabytí pozemku 
parc. č. 113/7 v k. ú. Kuřim o výměře 14 m

2
 z vlastnictví Radka Bouška, bytem xxxxxxxx, Kuřim do 

majetku města Kuřimi za celkovou cenu 2.646 Kč. Náklady spojené s převodem pozemku včetně daně 
z nabytí nemovitých věcí uhradí nabyvatel - město Kuřim. 

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

RNDr. Igor Poledňák PRO Mgr. Ladislav Ambrož PRO 

Jiří Brabec NEPŘÍTOMEN Ing. Rostislav Hanák PRO 

Jan Herman PRO Ing. Miloš Kotek PRO 

Ing. Miluše Macková PRO Ivo Peřina PRO 

Vladislav Zejda PRO Ing. Mgr. Vlastimil Burkart PRO 

Mgr. Žaneta Jarůšková PRO Petr Krejčí NEPŘÍTOMEN 

Alena Matějíčková PRO Ing. Petr Ondrášek PRO 

Bc. Jan Vlček PRO   

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

 

8/2. Schválení úplatného nabytí pozemků pod místními komunikacemi do 
majetku města - výběrové řízení 2015 
Číslo usnesení: 1125/2015 Zastupitelstvo města schvaluje v souladu s „Pravidly pro majetkoprávní 
vypořádání města Kuřimi s vlastníky pozemků pod místními komunikacemi“ úplatné nabytí id. 1/2 
pozemku parc. č. 494/14 v k. ú. Kuřim o výměře 73 m

2
 z vlastnictví Miluše Dvořákové (id. 1/2), bytem 

xxxxxxxxxxxxxxx Veverská Bítýška do majetku města Kuřimi za celkovou cenu 6.899 Kč. Náklady 
spojené s převodem pozemku včetně daně z nabytí nemovitých věcí uhradí nabyvatel. 

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

RNDr. Igor Poledňák PRO Mgr. Ladislav Ambrož PRO 

Jiří Brabec NEPŘÍTOMEN Ing. Rostislav Hanák PRO 

Jan Herman PRO Ing. Miloš Kotek PRO 

Ing. Miluše Macková PRO Ivo Peřina PRO 

Vladislav Zejda PRO Ing. Mgr. Vlastimil Burkart PRO 

Mgr. Žaneta Jarůšková PRO Petr Krejčí NEPŘÍTOMEN 

Alena Matějíčková PRO Ing. Petr Ondrášek PRO 

Bc. Jan Vlček PRO   

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

 

8/3. Schválení úplatného nabytí pozemků pod místními komunikacemi do 
majetku města - výběrové řízení 2015 
Číslo usnesení: 1126/2015 Zastupitelstvo města schvaluje v souladu s „Pravidly pro majetkoprávní 
vypořádání města Kuřimi s vlastníky pozemků pod místními komunikacemi“ úplatné nabytí id. 2/3 
pozemku parc. č. 519/10 v k. ú. Kuřim o výměře 61 m

2
 z vlastnictví Víta Cibulky (id. 1/3) bytem 
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xxxxxxxxxxxxxx Brno a Miroslavy Cibulkové id. (1/3), bytem xxxxxxxxxxxx Brno do majetku města 
Kuřimi za celkovou cenu 7.686 Kč. Náklady spojené s převodem pozemku včetně daně z nabytí 
nemovitých věcí uhradí nabyvatel - město Kuřim. 

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

RNDr. Igor Poledňák PRO Mgr. Ladislav Ambrož PRO 

Jiří Brabec NEPŘÍTOMEN Ing. Rostislav Hanák PRO 

Jan Herman PRO Ing. Miloš Kotek PRO 

Ing. Miluše Macková PRO Ivo Peřina PRO 

Vladislav Zejda PRO Ing. Mgr. Vlastimil Burkart PRO 

Mgr. Žaneta Jarůšková PRO Petr Krejčí NEPŘÍTOMEN 

Alena Matějíčková PRO Ing. Petr Ondrášek PRO 

Bc. Jan Vlček PRO   

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

 

9. Nabídky na odkup pozemků pod účelovou komunikací do majetku města u 
rybníku Srpek 
Číslo usnesení: 1127/2015 Zastupitelstvo města schvaluje úplatné nabytí pozemku parc. č. 
4471/28 v k. ú. Kuřim o výměře 142 m

2
 z vlastnictví Marcely Knoflíčkové, bytem xxxxxxxxxxxxxxxxx 

Kuřim do majetku města Kuřimi za cenu 189,- Kč/m
2
. Náklady spojené s převodem pozemku včetně 

daně z nabytí nemovitých věcí uhradí nabyvatel. 

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

RNDr. Igor Poledňák PRO Mgr. Ladislav Ambrož PRO 

Jiří Brabec NEPŘÍTOMEN Ing. Rostislav Hanák PRO 

Jan Herman PRO Ing. Miloš Kotek PRO 

Ing. Miluše Macková PRO Ivo Peřina PRO 

Vladislav Zejda PRO Ing. Mgr. Vlastimil Burkart PRO 

Mgr. Žaneta Jarůšková PRO Petr Krejčí NEPŘÍTOMEN 

Alena Matějíčková PRO Ing. Petr Ondrášek PRO 

Bc. Jan Vlček PRO   

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

 

9/1. Nabídky na odkup pozemků pod účelovou komunikací do majetku města 
u rybníku Srpek 
Číslo usnesení: 1128/2015 Zastupitelstvo města schvaluje úplatné nabytí pozemku parc. č. 
4471/15 v k. ú. Kuřim o výměře 130 m

2
 z vlastnictví Zdenky Hanákové, bytem xxxxxxxxxxxxxxxxxx, 

Kuřim do majetku města Kuřimi za cenu 189,- Kč/m
2
. Náklady spojené s převodem pozemku včetně 

daně z nabytí nemovitých věcí uhradí nabyvatel. 

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

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

Jan Herman PRO Ing. Miloš Kotek PRO 

Ing. Miluše Macková PRO Ivo Peřina PRO 

Vladislav Zejda PRO Ing. Mgr. Vlastimil Burkart PRO 

Mgr. Žaneta Jarůšková PRO Petr Krejčí NEPŘÍTOMEN 

Alena Matějíčková PRO Ing. Petr Ondrášek PRO 

Bc. Jan Vlček PRO   

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

 

9/2. Nabídky na odkup pozemků pod účelovou komunikací do majetku města u 
rybníku Srpek 
Číslo usnesení: 1129/2015 Zastupitelstvo města schvaluje úplatné nabytí pozemku parc. č. 2917/5 
o výměře 269 m

2
 v k. ú. Kuřim z vlastnictví Ivany Pitourové (id. 1/2), bytem xxxxxxxxxxxxxxxxxxx, 

Znojmo a Renaty Kašpárkové (id. 1/2), bytem xxxxxxxxxxxxxxxxxx Brno do majetku města Kuřimi za 
cenu 189,- Kč/m

2
. Náklady spojené s převodem pozemku včetně daně z nabytí nemovitých věcí 

uhradí nabyvatel. 

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

RNDr. Igor Poledňák PRO Mgr. Ladislav Ambrož PRO 

Jiří Brabec NEPŘÍTOMEN Ing. Rostislav Hanák PRO 

Jan Herman PRO Ing. Miloš Kotek PRO 

Ing. Miluše Macková PRO Ivo Peřina PRO 

Vladislav Zejda PRO Ing. Mgr. Vlastimil Burkart PRO 

Mgr. Žaneta Jarůšková PRO Petr Krejčí NEPŘÍTOMEN 

Alena Matějíčková PRO Ing. Petr Ondrášek PRO 

Bc. Jan Vlček PRO   

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

 

10. Žádost o pořízení změny ÚP Kuřim 
Číslo usnesení: 1130/2015 Zastupitelstvo města schvaluje zahájení pořízení změny ÚP Kuřim 
spočívající ve změně funkčního využití pozemků p. č. 2904/2, p. č. 2904/3, p. č. 2904/4, p. č. 2904/5, 
p. č. 2904/6, k. ú. Kuřim dle žádosti, nově vymezené jako součást plochy rekreace v krajině, za 
podmínky úhrady poměrné části nákladů na pořízení dokumentace změny žadateli. Zastupitelstvo 
města schvaluje dle zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, v platném 
znění starostu města Mgr. Ing. Draga Sukalovského jako zastupitele určeného pro spolupráci 
s pořizovatelem při projednávání změny. 

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

RNDr. Igor Poledňák PRO Mgr. Ladislav Ambrož PRO 

Jiří Brabec NEPŘÍTOMEN Ing. Rostislav Hanák ZDRŽEL SE 

Jan Herman ZDRŽEL SE Ing. Miloš Kotek PRO 

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

Mgr. Žaneta Jarůšková PRO Petr Krejčí NEPŘÍTOMEN 

Alena Matějíčková PRO Ing. Petr Ondrášek PRO 

Bc. Jan Vlček ZDRŽEL SE   

BOD JEDNÁNÍ BYL SCHÁLEN 
Počet přítomných: 15 
PRO: 11, PROTI: 1, ZDRŽELO SE: 3, NEHLASOVALO: 0 

 

11/1. Návrh na pořízení změny ÚP – zapracování ochranného pásma rybníka 
Srpek 
Návrh usnesení: schvaluje zahájení pořízení změny ÚP Kuřim spočívající ve změně funkčního 
využití plochy (doplnění regulativu přípustného a nepřípustného využití plochy rekreace v krajině) pro 
část plochy v okolí rybníku Srpek a funkčního využití plochy stávající účelové cesty západně od 
rybníku Srpek, která bude nově vymezená jako plocha veřejného prostranství. Změna ÚP bude 
projednána jako dílčí lokalita Změny č. 1 ÚP Kuřim. ZM schvaluje Mgr. Ing. Draga Sukalovského jako 
zastupitele, určeného pro spolupráci s pořizovatelem.“ 

Mgr. Ing. Drago Sukalovský PROTI PaedDr. David Holman ZDRŽEL SE 

RNDr. Igor Poledňák PRO Mgr. Ladislav Ambrož ZDRŽEL SE 

Jiří Brabec NEPŘÍTOMEN Ing. Rostislav Hanák PRO 

Jan Herman PRO Ing. Miloš Kotek PRO 

Ing. Miluše Macková PRO Ivo Peřina PRO 

Vladislav Zejda PRO Ing. Mgr. Vlastimil Burkart ZDRŽEL SE 

Mgr. Žaneta Jarůšková ZDRŽELA SE Petr Krejčí NEPŘÍTOMEN 

Alena Matějíčková ZDRŽELA SE Ing. Petr Ondrášek ZDRŽEL SE 

Bc. Jan Vlček PROTI   

BOD JEDNÁNÍ NEBYL SCHÁLEN 
Počet přítomných: 15 
PRO: 7, PROTI: 2, ZDRŽELO SE: 6, NEHLASOVALO: 0 

 

20. Zařazení bodu 20/1 

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

RNDr. Igor Poledňák PRO Mgr. Ladislav Ambrož PRO 

Jiří Brabec NEPŘÍTOMEN Ing. Rostislav Hanák PRO 

Jan Herman PRO Ing. Miloš Kotek PRO 

Ing. Miluše Macková PRO Ivo Peřina PRO 

Vladislav Zejda PRO Ing. Mgr. Vlastimil Burkart PRO 

Mgr. Žaneta Jarůšková PRO Petr Krejčí NEPŘÍTOMEN 

Alena Matějíčková PRO Ing. Petr Ondrášek PRO 

Bc. Jan Vlček PRO   

BOD JEDNÁNÍ JE BEZ USNESENÍ 
Počet přítomných: 15 
PRO: 15, PROTI: 0, ZDRŽELO SE: 0, NEHLASOVALO: 0 
 



12 

20/1. Zpracování územní studie 
Číslo usnesení: 1131/2015 Zastupitelstvo města požaduje v souvislosti s navrhovanou změnou 
územního plánu č. 1, aby součástí zadání bylo vypracování nové územní studie řešící lokalitu 
ohraničenou tělesem bývalé vlečky a hranicí lesa Zborov. Součástí studie bude i rybník Srpek 
a přiléhající pozemky. 

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

RNDr. Igor Poledňák PRO Mgr. Ladislav Ambrož PRO 

Jiří Brabec NEPŘÍTOMEN Ing. Rostislav Hanák PRO 

Jan Herman PRO Ing. Miloš Kotek PRO 

Ing. Miluše Macková PRO Ivo Peřina PRO 

Vladislav Zejda PRO Ing. Mgr. Vlastimil Burkart PRO 

Mgr. Žaneta Jarůšková PRO Petr Krejčí NEPŘÍTOMEN 

Alena Matějíčková PRO Ing. Petr Ondrášek PRO 

Bc. Jan Vlček PRO   

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

 

12. Nabytí stavby do majetku města Kuřimi – vodovodní řad 
Číslo usnesení: 1132/2015 Zastupitelstvo města souhlasí s uzavřením kupní smlouvy mezi 
městem Kuřim a společností Slévárna Kuřim, a.s., se sídlem Blanenská 157/93, 664 34 Kuřim, IČ 
29291721, za cenu 100 Kč včetně DPH, jejímž předmětem je nabytí vodovodního řadu z trub DN 150 
(PE 160), v celkové délce 51,4 m do majetku města Kuřimi. Do doby uzavření kupní smlouvy bude 
uzavřena budoucí kupní smlouva. 

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

RNDr. Igor Poledňák NEHLASOVAL Mgr. Ladislav Ambrož PRO 

Jiří Brabec NEPŘÍTOMEN Ing. Rostislav Hanák PRO 

Jan Herman PRO Ing. Miloš Kotek PRO 

Ing. Miluše Macková PRO Ivo Peřina NEHLASOVAL 

Vladislav Zejda PRO Ing. Mgr. Vlastimil Burkart PRO 

Mgr. Žaneta Jarůšková PRO Petr Krejčí NEPŘÍTOMEN 

Alena Matějíčková PRO Ing. Petr Ondrášek PRO 

Bc. Jan Vlček PRO   

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

 

12/1. Nabytí stavby do majetku města Kuřimi – vodovodní řad 
Číslo usnesení: 1133/2015 Zastupitelstvo města schvaluje zřízení věcného břemene pro město 
Kuřim, jako oprávněného z věcného břemene, spočívající v uložení a provozování vodovodního řadu 
v pozemku parc. č. 3048 v k. ú. Kuřim, který vlastní Slévárna Kuřim, a.s., se sídlem Blanenská 157/93, 
664 34 Kuřim, IČ 29291721. 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. 
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Mgr. Ing. Drago Sukalovský PRO PaedDr. David Holman PRO 

RNDr. Igor Poledňák PRO Mgr. Ladislav Ambrož PRO 

Jiří Brabec NEPŘÍTOMEN Ing. Rostislav Hanák PRO 

Jan Herman PRO Ing. Miloš Kotek PRO 

Ing. Miluše Macková PRO Ivo Peřina NEHLASOVAL 

Vladislav Zejda PRO Ing. Mgr. Vlastimil Burkart PRO 

Mgr. Žaneta Jarůšková PRO Petr Krejčí NEPŘÍTOMEN 

Alena Matějíčková PRO Ing. Petr Ondrášek PRO 

Bc. Jan Vlček PRO   

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

 

15. Zápis z Finančního výboru ZM Kuřimi 
Číslo usnesení: 1134/2015 Zastupitelstvo města bere na vědomí zápis z Finančního výboru ZM 
Kuřimi konaného dne 14. 10. 2015. 

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

RNDr. Igor Poledňák PRO Mgr. Ladislav Ambrož PRO 

Jiří Brabec NEPŘÍTOMEN Ing. Rostislav Hanák PRO 

Jan Herman PRO Ing. Miloš Kotek PRO 

Ing. Miluše Macková PRO Ivo Peřina PRO 

Vladislav Zejda NEHLASOVAL Ing. Mgr. Vlastimil Burkart PRO 

Mgr. Žaneta Jarůšková PRO Petr Krejčí NEPŘÍTOMEN 

Alena Matějíčková NEHLASOVAL
A 

Ing. Petr Ondrášek PRO 

Bc. Jan Vlček PRO   

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

 

16. Návrh KT CZ na změnu splácení TKR 
Návrh usnesení: schvaluje uzavření dodatku č. 1 ke Kupní smlouvě č.2014/O/0052 se společností 
KABELOVÁ TELEVIZE CZ s.r.o., IČ 48150029, se sídlem Ruská 8, Praha 10, ve věci změny způsobu 
úhrady kupní ceny za prodej sítě elektronických komunikací (TKR). Změna představuje snížení kupní 
ceny na částku 20.609.098 Kč včetně DPH a ztrátu výhody splátek. 

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

RNDr. Igor Poledňák ZDRŽEL SE Mgr. Ladislav Ambrož ZDRŽEL SE 

Jiří Brabec NEPŘÍTOMEN Ing. Rostislav Hanák PROTI 

Jan Herman PROTI Ing. Miloš Kotek ZDRŽEL SE 

Ing. Miluše Macková PROTI Ivo Peřina PROTI 

Vladislav Zejda ZDRŽEL SE Ing. Mgr. Vlastimil Burkart PROTI 

Mgr. Žaneta Jarůšková PROTI Petr Krejčí NEPŘÍTOMEN 

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

BOD JEDNÁNÍ NEBYL SCHÁLEN 
Počet přítomných: 15 
PRO: 0, PROTI: 11, ZDRŽELO SE: 4, NEHLASOVALO: 0 

 

17. Rozpočtové opatření č. 16 
Číslo usnesení: 1135/2015 Zastupitelstvo města schvaluje rozpočtové opatření č. 16 k rozpočtu 

města Kuřimi pro rok 2015, dle přílohy. 

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

RNDr. Igor Poledňák PRO Mgr. Ladislav Ambrož NEHLASOVAL 

Jiří Brabec NEPŘÍTOMEN Ing. Rostislav Hanák PRO 

Jan Herman PRO Ing. Miloš Kotek PRO 

Ing. Miluše Macková PRO Ivo Peřina PRO 

Vladislav Zejda PRO Ing. Mgr. Vlastimil Burkart NEHLASOVAL 

Mgr. Žaneta Jarůšková PRO Petr Krejčí NEPŘÍTOMEN 

Alena Matějíčková PRO Ing. Petr Ondrášek PRO 

Bc. Jan Vlček PRO   

BOD JEDNÁNÍ BYL SCHÁLEN 
Počet přítomných: 15 
PRO: 12, PROTI: 0, ZDRŽELO SE: 0, NEHLASOVALO: 3 

 

18. Memorandum o spolupráci s městem Stupava 
Číslo usnesení: 1136/2015 Zastupitelstvo města schvaluje memorandum o spolupráci s městem 

Stupava ve znění dle zápisu. 

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

RNDr. Igor Poledňák PRO Mgr. Ladislav Ambrož PRO 

Jiří Brabec NEPŘÍTOMEN Ing. Rostislav Hanák PRO 

Jan Herman PRO Ing. Miloš Kotek PRO 

Ing. Miluše Macková PRO Ivo Peřina PRO 

Vladislav Zejda PRO Ing. Mgr. Vlastimil Burkart PRO 

Mgr. Žaneta Jarůšková PRO Petr Krejčí NEPŘÍTOMEN 

Alena Matějíčková PRO Ing. Petr Ondrášek PRO 

Bc. Jan Vlček PRO   

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


