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Z á p i s 
 

ze zasedání Zastupitelstva města Kuřimi č. 2/2022 konaného dne 22.03.2022 
 
Přítomni: 
Mgr. Ing. Drago Sukalovský - starosta 
Ing. Petr Ondrášek, Mgr. Ladislav Ambrož, Ing. Jan Vlček, MSc., Ing. Milan Vlk, Petr Krejčí, Alena 
Matějíčková, Bc. Mária Katyi, Ivo Peřina, Mgr. Sandra Naďová, Renáta Těšíková, RNDr. Igor 
Poledňák, Antonín Žák, Mgr. Petr Vodka, Petr Macek, Mgr. Žaneta Jarůšková - členové 
zastupitelstva. 
 
Ing. Karel Torn, CSc. – tajemník úřadu. 
 
 
Omluven: Jan Herman. 
 
 
 
Starosta zahájil zasedání ZM v 17:08 hodin, úvodem bylo přítomno 16 členů ZM, tedy nadpoloviční 
většina. ZM je usnášeníschopné. 
 
 
 
Zápis z minulého zasedání byl ověřen bez připomínek. 
 
 
 
Program: 
 

1 Zvolení návrhové komise 

2 Volba ověřovatelů zápisu 

3 Schválení programu jednání 

4 Plnění usnesení Zastupitelstva města Kuřimi ke dni 14.03.2022 

7 Plánovací smlouva o úpravě právních vztahů při výstavbě obytného souboru Na Vlečce 

5 Manželé Benediktovi – prodej pozemku na ul. Malá Česká 

6 IMOS development, otevřený podílový fond. x město Kuřim – záměr na směnu pozemků  

8 Cyklostezka Brno – Jinačovice – Kuřim – majetkové vypořádání 

9 STEINEX, a. s. – žádost o prodej pozemku k rozšíření výrobních prostor 

10 Koupě pozemku pod cyklostezkou Kuřim – Lipůvka – Orgapol, akciová společnost 

11 Dodatek č. 1 ke Zřizovací listině Centra sociálních služeb Kuřim 

12 Obecně závazná vyhláška, kterou se stanoví školské obvody ZŠ 

13 Výroční zpráva Městské policie Kuřim za rok 2021 

14 Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí individuální dotace  

15 Rozpočtové opatření č. 2 

16 Různé 
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1. Zvolení návrhové komise 
(Předkladatel: Mgr. Ing. Drago Sukalovský, zpracovatel: Petra Glosová) 
 
Přijaté usnesení: Z/2022/023 - ZM schvaluje jako členy návrhové komise pana Iva Peřinu a pana 

RNDr. Igora Poledňáka. 
Hlasováno 
Pro: 16  Nepřítomen: 1. 
 
 
 

2. Volba ověřovatelů zápisu 
(Předkladatel: Mgr. Ing. Drago Sukalovský, zpracovatel: Petra Glosová) 
 
Přijaté usnesení: Z/2022/024 - ZM schvaluje jako ověřovatele zápisu ZM pana Mgr. Ladislava 

Ambrože a pana Mgr. Petra Vodku. 
Hlasováno 
Pro: 16  Nepřítomen: 1. 
 
 
 

3. Schválení programu jednání 
 
Program: 
 

1 Zvolení návrhové komise 

2 Volba ověřovatelů zápisu 

3 Schválení programu jednání 

4 Plnění usnesení Zastupitelstva města Kuřimi ke dni 14.03.2022 

5 Manželé Benediktovi – prodej pozemku na ul. Malá Česká 

7 Plánovací smlouva o úpravě právních vztahů při výstavbě obytného souboru Na Vlečce 

6 IMOS development, otevřený podílový fond. x město Kuřim – záměr na směnu pozemků  

8 Cyklostezka Brno – Jinačovice – Kuřim – majetkové vypořádání 

9 STEINEX, a. s. – žádost o prodej pozemku k rozšíření výrobních prostor 

10 Koupě pozemku pod cyklostezkou Kuřim – Lipůvka – Orgapol, akciová společnost 

11 Dodatek č. 1 ke Zřizovací listině Centra sociálních služeb Kuřim 

12 Obecně závazná vyhláška, kterou se stanoví školské obvody ZŠ 

13 Výroční zpráva Městské policie Kuřim za rok 2021 

14 Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí individuální dotace  

15 Rozpočtové opatření č. 2 

16 Různé 

 
 
Přijaté usnesení: Z/2022/025 - ZM schvaluje program jednání. 
Hlasováno 
Pro: 16  Nepřítomen: 1. 
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4. Plnění usnesení Zastupitelstva města Kuřimi ke dni 14.03.2022 
(Předkladatel: Mgr. Ing. Drago Sukalovský, zpracovatel: Petra Glosová) 
 
Ke dni 14.03.2022 jsou všechna usnesení s termínem plnění k tomuto dni splněna. 
 
Přijaté usnesení: Z/2022/026 - ZM bere na vědomí stav plnění usnesení ZM ke dni 14.03.2022. 
Hlasováno 
Pro: 16  Nepřítomen: 1. 
 
 
 

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

2
 vše v k. ú. Kuřim – vizte př. C. 

 
Manželé [osobní údaj odstraněn]požádali o prodej nově vzniklého pozemku parc. č. 1138/71 o výměře 
73 m

2
 v k. ú. Kuřim (dále i „předmět prodeje“). 

 
Při místním šetření bylo zjištěno, že na předmětu prodeje stojí drobná stavba – sklad zahradního 
nářadí, která tvoří součást oplocení. Část oplocení tvoří zděný sokl s vyzděnými sloupky, mezi nimiž 
jsou dřevěné plotové díly a část plotu tvoří drátěné pletivo. OMP zadal vyhotovení znaleckého 
posudku, který ocenil předmět prodeje částkou ve výši 2.500 Kč/m

2
. Při výměře 73 m

2 
činí kupní cena 

částku ve výši 182.500 Kč. Manž. Benediktovi s navrženou cenou souhlasí. 
 
ZM dne 25.01.2022 schválilo usnesením č. Z/2022/05 záměr na prodej pozemku: 
Z/2022/05 
Zastupitelstvo města schvaluje záměr na prodej části pozemku parc. č. 1138/1 o vým. 73 m

2
, dle 

GP č. 3756-357/2019 nově označené jako parc. č. 1138/71 o vým. 73 m
2
, vše v k. ú. Kuřim, [osobní 

údaj odstraněn], oba bytem [osobní údaj odstraněn], Kuřim, za cenu 2.500 Kč/m
2 

s tím, že veškeré 
náklady spojené s převodem pozemku ponese kupující. 
 
Záměr byl v souladu se zákonem o obcích po dobu 15 dnů zveřejněn. 
 
Návrh Kupní smlouvy OMP předkládá zastupitelstvu v příloze D. 
 
Přílohy: A - situace 

B - situace 
C - geometrický plán 
D - návrh smlouvy 

 
Přijaté usnesení: Z/2022/027 - ZM schvaluje prodej části pozemku parc. č. 1138/1 o vým. 73 m

2
, 

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

v k. ú. Kuřim, panu [osobní údaj odstraněn], oba bytem [osobní údaj odstraněn], 
Kuřim, za cenu 2.500 Kč/m

2
 s tím, že veškeré náklady spojené s převodem 

pozemku ponese kupující.  
Hlasováno 
Pro: 16  Nepřítomen: 1. 
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7. Plánovací smlouva o úpravě právních vztahů při výstavbě 
obytného souboru Na Vlečce 
(Předkladatel: Mgr. Ing. Drago Sukalovský, zpracovatel: Mgr. Ing. Drago Sukalovský) 
 
V roce 2011 byla zrušena železniční vlečka, která sloužila k zásobování firem v areálu TOS Kuřim. 
Vlečka zůstala ve vlastnictví společnosti Slévárna Kuřim, a.s. Vlastník vlečky požádal v roce 2015 
o změnu územního plánu, která by území, kde se těleso vlečky nachází, převedlo z plochy dopravy do 
plochy obytné smíšené. Zastupitelstvo města této žádosti vyhovělo a ve změně ÚP č. 1, vydané v září 
roku 2017, bylo předmětné území zařazeno mezi plochy smíšené obytné. 
Na základě výšeuvedené změny začal vlastník pozemku připravovat projekt pro územní řízení. 
V mezidobí byla vlastníkem založena společnost Rezidence Vlečka, s. r. o., na které byly převedeny 
předmětné pozemky a která pokračovala v přípravě projektu. V současné době je součástí projektu 
výstavba 19 bytových domů, objektu kavárny, související dopravní a technické infrastruktury, 
navazujících zpevněných ploch a ploch zeleně, součástí je též rekonstrukce části ulice Sv. Čecha od 
křižovatky s ulicí U Vlečky. 
Pro ošetření legitimních zájmů města Kuřimi jako nezbytnou podmínkou pro souhlas města 
s výstavbou v příslušných řízeních a po dohodě s jednatelem společnosti Rezidence Vlečka panem 
Milošem Hovorkou je zastupitelstvu ke schválení předkládána plánovací smlouva o úpravě právních 
vztahů při výstavbě obytného souboru Na Vlečce, která upravuje základní práva a povinnosti obou 
stran v souvislosti s daným projektem. 
Hlavní ustanovení smlouvy je následující. Investor se zavazuje k poskytnutí investičního příspěvku 
městu Kuřim ve výši 950 Kč za každý m

2 
čisté podlahové plochy projektu, tedy celkem 8.909.100 Kč. 

Tento investiční příspěvek bude částečně plněn předáním kompletní projektové dokumentace na 
stavbu odlehčovací komory a retenční nádrže v lokalitě u Srpku. Cena za tuto dokumentaci je 
stanovena na 1.895.949 Kč. Zbývající část příspěvku, kterou investor převede ve prospěch města, tak 
činí 7.013.151 Kč. 
Částka 950 Kč/m

2
 je odvozena od aktuální částky investičního příspěvku podle pravidel Zásad pro 

spolupráci s investory města Brna, která je 800 Kč/m
2
.  

Město Kuřim se zavazuje urychlit přípravu a výstavbu odlehčovací komory a retenční nádrže na větvi 
jednotné kanalizaci obsluhující velkou část území severně od železniční tratě a západně od ulice 
Legionářské tak, aby byla dokončena do 3 let od vydání stavebního povolení na tuto akci. Výstavba 
této odlehčovací komory a retenční nádrže je dlouhodobě plánovanou a připravovanou investiční akcí 
města Kuřim ve spolupráci s Brněnskými vodárnami a kanalizacemi a vzhledem k negativním 
důsledkům nedostatečné kapacity stávající odlehčovací komory u rybníka Srpek na Luční potok také 
požadovaným Povodím Moravy, kdy při větších deštích je vyplavován obsah komory včetně fekálního 
znečištění do Lučního potoka. To je předmětem dlouhodobé kritiky občanů města i správce toku. 
Stavba nové kapacitnější odlehčovací komory a retenční nádrže je rovněž v plánech rozvoje 
vodárenské infrastruktury města Kuřimi. K urychlené nápravě situace vyzvala město Kuřim 
i společnost Povodí Moravy, která je správcem vodního toku Luční potok (příl. č. G). 
Součástí smlouvy je rovněž další ustanovení o spolupráci při přípravě a výstavbě obytného souboru, 
vizte přílohu č. 1. 
 
Přílohy: A - rozsah výstavby 

B - budoucí pozemky 
C - vjezdy 
D - výsadba 
E - financování 
F - plánovací smlouva 
G - vyjádření Povodí Moravy 

 
Diskuse: 
J. Vlček – o odlehčovací komoře u Srpku se s Brněnskými vodárnami a kanalizacemi (dále jen BVaK) 
bavíme velmi intenzivně už 3,5 roku. Plánovaná výstavba byla pozastavena v momentě, když jsme 
zjistili, že do území může vstoupit soukromý investor, což je tento případ. Investor se může podílet na 
nákladech na výstavbu. 
P. Ondrášek – pokud se bavíme o investičním příspěvku tak navrhuje doplnit do bodu 16, který mluví 
o okamžiku vyplacení investičního příspěvku, o jednu větu, že: „Pokud nebude investiční příspěvek 
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uhrazen do tří let od podpisu plánovací smlouvy, bude od toho okamžiku částka valorizována podle 
meziročního vývoje inflace (dle ČNB).“ 
M. Hovorka – máme tam splatnost 6 měsíců od vydání stavebního rozhodnutí. Neumí ovlivnit 
stavební řízení. V průběhu projednávání jsme akceptovaly všechny připomínky města. Rozumí 
poznámce pana místostarosty. 
I. Peřina – oznamuje, že je zaměstnancem Slévárny Kuřim a mohlo by se jednat o střet zájmů. 
Smlouvu ale podporuje a doporučuje zastupitelstvu usnesení schválit. 
D. Sukalovský – v tomto případě se nejedná o střet zájmů. 
P. Vodka – z materiálů nic nevíme o předpokládaných nákladech, které má město hradit. Máme 
schvalovat investiční akci takového rozměru, tak by měly být projednány náklady, finanční zdroje a na 
základě tohoto pokračovat dále. Nyní pokračujeme nešťastnou formou. Není proti stavbě odlehčovací 
komory, ale potřebujeme znát více informací. 
D. Sukalovský – tato investiční akce přináší náklady na rekonstrukci odlehčovací komory a ty známe. 
Tato investiční akce je dlouhodobě připravována, protože na toto už dlouhá léta upozorňuje správce 
a tím jsou BVaK a správce Lučního potoka Povodí Moravy. Je potřeba tuto záležitost vyřešit bez 
ohledu na stavbu obytného souboru. 
P. Vodka – proč tedy neschvalujeme nejdříve investiční záměr? Ve stavebním zákoně a prováděcích 
vyhláškách jsou doporučeny parametry, které by měly být v plánovací smlouvě obsaženy, tj. např. 
podrobnější charakteristiku, kapacity, finanční podíly, výši finančních podílů, harmonogramy a pak 
může být investiční záměr realizován. 
P. Ondrášek – nezavazujeme se k tomu, že retenci budeme realizovat do 3 let. Okamžikem, kdy 
budeme mít stavební povolení, tak teprve potom dáváme věci do pohybu. To, že jdeme cestou 
plánovací smlouvy, tak je to dlouhodobá udržitelnost mezi investorem a městem. 
D. Sukalovský – investiční příspěvek (dále jen IP) se stává součástí rozpočtu města a dané peníze 
se znovu vloží do této akce. 
P. Vodka – zavazujeme se stavbu realizovat do 3 let od vydání stavebního povolení. Tato věc není 
dobře ošetřena. Ve vyhláškách je dána specifikace finančního plnění a celková výše nákladů. Není 
ošetřena regulace ceny, pokud by bylo výběrové řízení dobře nastaveno, tak město zaplatí více, než 
by muselo. Ve smlouvě není ošetřen vztah k části parcely č. 1369, na které má být realizována část 
stavby retence a odlehčovací komory. Debata by měla být před podpisem dokumentu. Není zde řádně 
definován vlastní investiční záměr. Hovoří se o bytových domech, ale jaké bytové domy jsou na mysli 
(lze různé velikosti a objemy). Není podloženo, jakým způsobem byla vypočtena čistá podlahová 
plocha, jak reagovat na prováděcí dokumentaci, podle které by se měla výstavba provádět. Dále je ve 
smlouvě uvedena záruka 48 měsíců a není zde sankce pro prodlení odstraňováním těchto závad. 
Zmíněná inflační doložka je také správná připomínka. Materiál není dobře připraven a smlouva by 
měla být dopracována a měla by jí předcházet příprava investičního záměru. Není přesvědčen, že je 
horní část Kuřimi na takovou výstavbu připravena a zda by nebylo vhodnější vlečku odkoupit pro 
budoucí vývoj města. 
D. Sukalovský – odlehčovací komora je investicí města a je plně v režii města. Je nutno ji udělat 
a není spojena s aktivitami investora. Je to samostatná investice města. Smlouva je připravena ke 
schválení a není v rozporu s žádnými ustanoveními. 
J. Vlček – doplňuje, že první zmínka o odlehčovací komoře je z r 2018-2019 s plánovanou 
odhadovanou částkou 40 mil. Kč. Snažili jsme se podle projektu aktualizovat rozpočet. Před půl rokem 
to byla částka 58 mil. Kč, ale v dnešní době to může být částka o něco vyšší. Poměr úhrady nákladů 
30:70 je nastaven správně. Byly vedeny debaty s investorem, a investor se zavázal, že ze 70 % 
uhradí náklady spojené s výstavbou. 
P. Ondrášek – nyní máme férového investora, který se bude podílet i na nákladech spojených 
s výstavbou chodníků, nové komunikace a to nad rámec finančního příspěvku. Investor se zavázal pro 
zachování klidové zóny zachováním valu u Lučního potoka a tyto náklady jdou také nad rámec 
závazků. Je to motivace obou stran nad tímto dále pokračovat. 
P. Vodka – nerozporuje poměr nákladů, ale město nemá nastavenou regulaci případné ceny, která 
bude předložena k uhrazení. Nyní není smlouva připravena ke schválení. Smlouva umožňuje právní 
vztahy převést na třetí osobu, tzn. měli bychom mít smlouvu nastavenou tak, aby eliminovala rizika. 
P. Ondrášek – jedná se o pozměňovací návrh? 
P. Vodka – nyní není možné tady zformulovat nové návrhy ustanovení smlouvy. 
D. Sukalovský – změna parametru projektu je řešena v odst. 5, bodu 18 – jakýkoliv stupeň 
dokumentace je investor povinen předložit městu Kuřim ke schválení. A nemůže pokračovat dál, 
pokud ho město neschválí. 



 
 
 

6 

P. Vodka – pokud se změní projekt, potom by se měl příspěvek přepočítat. Ve smlouvě není 
ustanovení, že v případě změny projektu bude částka vypořádána podle skutečného stavu. 
 
 
Starosta vyhlásil v 18:00 hod přestávku na 10 minut. 
 
 
D. Sukalovský – o přestávce došlo k dohodě s kolegy a zástupcem investora. Po vzájemné dohodě 
navrhujeme ve smlouvě 4 změny: 
 
a) doplnit do odst. 14: 
navrhujeme doplnit (kde je výše investičního příspěvku vypočtena jako součin čisté podlahové plochy 
v metrech čtverečních, která činí 9378 m2, a sazby investičního příspěvku ve výši 950 Kč/m2 čisté 
podlahové plochy o následující větu: 
„Pokud čistá podlahová plocha finálního provedení záměru (v době udělení kolaudačního 
souhlasu) bude odlišná, než výše vypočtená, dojde k přepočtu investičního příspěvku podle 
skutečného provedení.“ 
Tzn. pokud čistá podlahová plocha bude odlišná, než výše vypočtená, dojde k přepočtu investičního 
příspěvku a jeho doplacení. 
 
b) doplnit do odst. 16: 
„Pokud nebude investiční příspěvek uhrazen do 3 let od podpisu plánovací smlouvy, bude od 
toho okamžiku částka každoročně valorizována“. 
 
c) doplnit do čl. 51: 
„Město Kuřim se zavazuje zajistit využití IP pro realizaci veřejné infrastruktury (odlehčovací 
komory a retenční nádrže) v lokalitě a čase spjatými s investičním záměrem města, realizovat 
tuto veřejnou infrastrukturu a to nejpozději do 3 let od nabytí právní moci stavebního povolení 
na stavbu odlehčovací komory a retenční nádrže“. 
 
d) vložit nový článek smlouvy: 
„Investor se zavazuje využití části pozemku v jeho vlastnictví pro výstavbu odlehčovací 
komory a retenční nádrže“. 
 
 
I. Poledňák – nechali jsme ležet studii zástavby Pod Zborovem – tato výstavba otevře území. 
D. Sukalovský – studie se týká jiných pozemků, ale v současné době je připravována aktualizace 
zadání pro výběrové řízení a spočívá to v rozšíření území. Čekali jsme na schválení aktualizace ZÚR 
a dále jsme čekali na vypořádání žalob podanými na zásady. Poslední žaloba byla zamítnuta před cca 
14 dny. 
I. Poledňák – netvrdil, že se studie týká těchto pozemků, ale tvrdí, že to spolu souvisí. Měli být 
informováni o tom, že došlo k rozšíření. 
 
Přijaté usnesení: Z/2022/028 - ZM schvaluje uzavření plánovací smlouvy o úpravě právních 

vztahů při výstavbě obytného souboru Na Vlečce mezi městem Kuřim, se sídlem 
Jungmannova 968/75, Kuřim, IČO 00281964 a společností Rezidence Vlečka, 
s. r. o., se sídlem Blanenská 157/93, Kuřim, IČO 10899197 se změnami dle 
zápisu. 

Hlasováno 
Pro: 16  Nepřítomen: 1. 
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6. IMOS development, otevřený podílový fond x město Kuřim – 
záměr na směnu pozemků 
(Předkladatel: Mgr. Ing. Drago Sukalovský, zpracovatel: Mgr. Jana Viktorinová) 
 
Dne 18.09.2018 schválilo Zastupitelstvo města Kuřimi uzavření „Plánovací smlouvy o úpravě právních 
vztahů při výstavbě obytného souboru Kuřim – Záhoří“ (dále jen „Smlouva“) se společností IMOS 
development, otevřený podílový fond, IČO 75160013, se sídlem Pobřežní 620/3, 186 00 Praha 8 (dále 
jen „IMOS“), která má v plánu v lokalitě Záhoří v k. ú. Kuřim realizovat developerský projekt. 
 
Dne 12.10.2018 došlo k faktickému uzavření Smlouvy (číslo: 2018/D/0130). V čl. V odst. 43 Smlouvy, 
který řeší především I. etapu výstavby se smluvní strany dohodly mimo jiné na: uzavření budoucí 
směnné smlouvy, jíž Investor smění části pozemků vymezené v příloze č. 5 této Smlouvy jako „plochy 
v majetku IMOS development, které budou předány městu Kuřim“ za pozemky ve vlastnictví Města 
v poměru 1 m

2
 pozemku Investora za 1 m

2
 pozemku Města, případně v jiném pro Město výhodnějším 

poměru. 
 
Dne 06.03.2019 byl ke Smlouvě uzavřen Dodatek č. 1, kterým došlo ke specifikaci pozemků ve 
vlastnictví města Kuřimi určených ke vzájemné směně. Tyto pozemky byly specifikovány v Příloze č. 4 
Dodatku č. 1. 
 
V souladu s výše uvedeným zaslal Investor městu Kuřim návrh Budoucí směnné smlouvy, jejímž 
předmětem je následující směna pozemků: 
 
Pozemky ve vlastnictví IMOS: 
 

p. č. 3062/32, o výměře 8042 m
2
, 

p. č. 3062/33, o výměře 3386 m
2
, 

p. č. 3062/38, o výměře 8458 m
2
, 

 p. č. 3062/39, o výměře 3348 m
2
, 

 p. č. 3062/48, o výměře 9013 m
2
, 

 p. č. 3062/49, o výměře 2797 m
2
, 

p. č. 3062/55, o výměře 8786 m
2
, 

p. č. 3062/56, o výměře 2833 m
2
, 

p. č. 3062/63, o výměře 9403 m
2
, 

p. č. 3062/64, o výměře 2357 m
2
, 

 
Výměra pozemků IMOSU ke směně bude činit cca 14 425 m

2
. 

 
Pozemky ve vlastnictví města Kuřim: 
 

p. č. 3058/73, o výměře 594 m
2
, 

p. č. 3062/34, o výměře 6871 m
2
, 

p. č. 3062/36, o výměře 446 m
2
, 

p. č. 3062/85, o výměře 118 m
2
, 

p. č. 3062/86, o výměře 1224 m
2
, 

p. č. 3062/88, o výměře 336 m
2
, 

p. č. 3062/123, o výměře 3498 m
2
, 

p. č. 3062/195, o výměře 693 m
2
, 

p. č. 3062/87, o výměře 206 m
2
, 

p. č. 3062/191, o výměře 200 m
2
. 

 
Výměra pozemků města Kuřim ke směně bude činit cca 14 186 m

2
. 

 
Všechny pozemky jsou zapsané v katastru nemovitostí pro katastrální území Kuřim, obec Kuřim, 
u Katastrálního úřadu pro Jihomoravský kraj, Katastrální pracoviště Brno-venkov. 
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Pozemky, které předá IMOS v budoucnu městu, budou IMOSEM využity pro stavbu pozemních 
komunikací a k uložení infrastruktury. Tyto stavby budou následně předány rovněž do majetku města 
v souladu se Smlouvou. 
 
Pozemky p. č. 3062/33, p. č. 3062/39, p. č. 3062/48, p. č. 3062/49, p. č. 3062/63, p. č. 3062/64, jsou 
aktuálně zatíženy zástavním právem smluvním. Před uzavřením směnné smlouvy budou tato 
zástavní práva vymazána. Výmaz zajistí IMOS. 
 
Grafické vymezení pozemků určených pro směnu tvoří Přílohu A a B. 
 
Odbor investiční se směnou pozemků souhlasí. 
 
Přílohy: A - situace 

B - situace 
 
Přijaté usnesení: Z/2022/029 - ZM schvaluje záměr na směnu pozemků: p. č. 3058/73 o výměře 

594 m
2
, p. č.3062/34 o výměře 6871 m

2
, p. č. 3062/36 o výměře 446 m

2
, p. č. 

3062/85 o výměře 118 m
2
, p. č. 3062/86 o výměře 1224 m

2
, p. č. 3062/88 

o výměře 336 m
2
, p. č. 3062/123 o výměře 3498 m

2
, p. č. 3062/195 o výměře 

693 m
2
,
 
p. č. 3062/87 o výměře 206 m

2
, p. č. 3062/191 o výměře 200 m

2
 (vlastník 

město Kuřim) za pozemky: p. č. 3062/32 o výměře 8042 m
2
, p. č. 3062/33 

o výměře 3386 m
2
, p. č. 3062/38 o výměře 8458 m

2
, p. č. 3062/39 o výměře 

3348 m
2
, p. č. 3062/48 o výměře 9013 m

2
, p. č. 3062/49 o výměře 2797 m

2
, p. č. 

3062/55 o výměře 8786 m
2
, p. č. 3062/56 o výměře 2833 m

2
, p. č. 3062/63 

o výměře 9403 m
2
, p. č. 3062/64 o výměře 2357 m

2
 (vlastník IMOS development, 

otevřený podílový fond, IČO 75160013, se sídlem Pobřežní 620/3, 186 00 Praha 
8) vše v k. ú. Kuřim, bez cenového vyrovnání. Náklady spojené se směnou 
pozemků uhradí IMOS development, otevřený podílový fond. 

Hlasováno 
Pro: 16  Nepřítomen: 1. 
 
 
 

8. Cyklostezka Brno – Jinačovice – Kuřim – majetkové vypořádání 
(Předkladatel: Mgr. Ing. Drago Sukalovský, zpracovatel: Mgr. Jana Viktorinová) 
 
Jihomoravský kraj, se sídlem v Brně, Žerotínovo nám. 3, IČO 70888337 (dále „JMK“) má v plánu 
realizovat stavbu s názvem „Cyklostezka Brno – Jinačovice – Kuřim“ (dále jen „cyklostezka“). 
 
Úsek D1, plnící funkci dopravní, propojuje obec Jinačovice, golfové hřiště Kaskáda skrze stávající 
přechod s ostrůvkem, město Kuřim a také Moravské Knínice prostřednictvím plánované stezky Kuřim-
Veverská Bítýška, jež je součástí jiného stavebního záměru, která se kříží u Kuřimi se stezkou, jež je 
součástí projektové dokumentace. V k. ú. Jinačovice je stezka trasována v ploše pro dopravu, kde je 
vedena silnice III. třídy a její ochranné pásmo (OP 15 m), které se rozléhá do ploch zemědělských 
s ornou půdou. Stezka je dále vedena na rozhraní k. ú. Moravské Knínice a Kuřim, a to v plochách 
dopravní infrastruktury a jim přiléhajícím plochám zemědělským, až do místa křížení řeky Kuřimky 
u ČOV, odkud je stezka trasována areálem ČOV  po stávající dopr. infrastruktuře. Od areálu ČPV je 
stezka opět trasována podél silnice III/3846 v ploše vodní a vodohospodářské, od křižovatky ul. 
Knínická x Zámecká x Křížkovského podél silnice II/386 v ploše výroby a skladování, v ploše 
veřejného prostranství, a v ploše dopravní infrastruktury. 
 
V rámci přípravy této stavby bylo nutné získat souhlasy se stavbou cyklostezky od jednotlivých 
vlastníků stavbou dotčených pozemků. Město Kuřim bylo požádáno o pomoc při získání souhlasů od 
vlastníků pozemků, se kterými se starostům Jinačovic a Moravských Knínic nepodařilo dohodnout. 
V případě některých parcel město Kuřim souhlasy získalo, jeden pozemek odkoupilo, avšak v případě 
pozemků p. č. 4757 a p. č. 4758 k. ú. Moravské Knínice se dlouhodobě nedařilo jakékoli dohody 
s vlastníky pozemků dosáhnout. 
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Jedná se o následující pozemky: 
- pozemek p. č. 4757, k. ú. Moravské Knínice o výměře 372 m

2
, orná půda, vlastník Leitgebová Elena, 

pozemek je zatížen věcným břemenem ochrany vodního zdroje, Z – 274/2003-733. 
- pozemek p. č. 4758, k. ú. Moravské Knínice o výměře 179 m

2
, orná půda vlastník Dostálová 

Miloslava. 
Situace tvoří přílohu A. 
 
Důvodem neochoty k jakékoliv komunikaci s pracovníky odboru majetkoprávního (dále jen OMP) ze 
strany vlastníků pozemků byla nevraživost těchto osob vůči „státním institucím“, která pramení z určité 
historické křivdy, kdy jim byl cca v roce 1979 údajně vyvlastněn jejich majetek a poskytnuta velmi 
„směšná finanční“ náhrada a pozemky v k. ú. Moravské Knínice. Na pozemcích, které jim byly 
vyvlastněny vč. rodinných domů, stojí aktuálně sídliště, kdežto v případě náhradních pozemků se 
jedná o ornou půdu bez možnosti jiného využití v nejbližších „mnoha“ letech. 
 
Přestože OMP řadu měsíců jednal s oběma vlastníky pozemků o možnosti vybudování cyklostezky, se 
podařilo dohodnout pouze s dcerou paní Leitgebové, paní Srbeckou (majitelka pozemku je již velmi 
stará dáma). Paní Srbecká se vyjádřila, že stavbu cyklostezky na svém pozemku neumožní, ale je 
ochotna matčin pozemek směnit za pozemek, který bude možno využít alespoň k rekreaci, když už ne 
ke stavbě rodinného domu. 
Za tímto účelem vytipoval OMP vhodný pozemek ke směně. Jedná se o pozemek p. č. 3471/2 
o výměře 1831m

2
, k. ú. Kuřim, ostatní plocha - neplodná půda, vlastník město Kuřim, který se nachází 

v lokalitě Zadní Mezihoří, situace tvoří přílohu B. Tento pozemek má na základě nájemní smlouvy 
č. 66/1998 ve znění dodatků pronajatý pan Dan Oral. Pan Dan Oral je vlastníkem chaty č. e. 86, 
vybudované v minulosti na pozemku p. č. 3471/3 (vlastník město Kuřim), který se nachází v zadní 
části pozemku p. č. 3471/2. K chatě má ovšem přístup výhradně přes pozemek p. č. 3471/2, který je 
majetkem města. Pozemek p. č. 3471/2 je celý zatravněný, využíván je jako louka, údajně kvůli spíše 
kamenitému složení, pronajímán je za cenu ve výši 1.863 Kč/rok jako zahrada. Všechny uvedené 
pozemky jsou k. ú. Kuřim. 
Pan Oral je současně vlastníkem pozemku p. č. 3472 o výměře 440 m

2
, zahrada, který byl doposud 

přístupovým pozemkem na pozemek p. č. 3471/2. 
OMP navrhuje: 
1)směnit pozemek p. č. 3472 ve vlastnictví pana Orala za část pozemku p. č. 3471/2 a pozemek p. č. 
3471/3 zastavěný chatou ve vlastnictví pana Orala. 
Pan Oral požádal město Kuřim o možnost dokoupení 60ti m

2
 navíc oproti směňované výměře. 

Smluvní strany se dohodly na doplatku ve výši 1.000 Kč/m
2
. OMP disponuje ZP č. 3223-32/2021, 

který byl vypracován pro srovnatelný pozemek a výši ceny potvrzuje. 
2) směnit pozemek p. č. 4757, k. ú. Moravské Knínice o výměře: 372 m

2
, orná půda, vlastník 

Leitgebová Elena za část pozemku p. č. 3471/2 o výměře cca 372 m
2 
bez doplatku, vše k. ú. Kuřim. 

Za účelem přístupu na všechny pozemky zajistil odbor investiční vybudování lesní cesty, která 
bezprostředně navazuje na stávající účelovou komunikaci v majetku města. 
Ve smyslu § 39 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích je nutné nejprve zveřejnit záměr na směnu 
pozemků. 
 
Přílohy: A - situace Leitgebová 

B - situace - směny 
 
Diskuse: 
D. Sukalovský – děkuje vedoucí odboru majetkoprávního za dokončení dlouhých jednání s vlastníky. 
J. Viktorinová – doplňuje, že v případě směny par. č. 4757 je směna dohodnuta pouze s paní 
Leitgebovou. Pan Oral vlastní pouze přístupový pozemek a byl stěžejní pro přístup. 
D. Sukalovský – navrhuje o obou usneseních hlasovat současně. 
 
Přijaté usnesení: Z/2022/030 - ZM schvaluje záměr na směnu pozemku parc. č. 3472 v k. ú. 

Kuřim, o vým. 440 m
2
 (vlastník Dan Oral, [osobní údaj odstraněn], Brno), za část 

pozemku parc. č. 3471/2 v k. ú. Kuřim o vým. cca 463 m
2
 a pozemek p. č. 3471/3 

v k. ú. Kuřim o vým. 37 m
2
 (vlastník město Kuřim), s doplatkem ve výši 60.000 Kč. 

Náklady spojené se směnou pozemků uhradí město Kuřim. 
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Přijaté usnesení: Z/2022/031 - ZM schvaluje záměr na směnu pozemku p. č. 4757, k. ú. Moravské 

Knínice o výměře 372 m
2
 (vlastník Leitgebová Elena, [osobní údaj odstraněn], 

Brno), za část pozemku parc. č. 3471/2 v k. ú. Kuřim o vým. cca 372 m
2
 

v k. ú. Kuřim (vlastník město Kuřim), bez cenového vyrovnání. Náklady spojené 
se směnou pozemků uhradí město Kuřim. 

Hlasováno o obou usneseních současně 
Pro: 16  Nepřítomen: 1. 
 
 
 

9. STEINEX, a. s. – žádost o prodej pozemku k rozšíření výrobních 
prostor 
(Předkladatel: Mgr. Ing. Drago Sukalovský, zpracovatel: Ing. Vladimíra Fidrmucová) 
 
Společnost STEINEX, a. s., se sídlem Zámecká 2019/13, Kuřim, IČO 29375134 prostřednictvím 
předsedy správní rady MVDr. Jaromíra Steinhausera (dále jen „společnost“) požádala město Kuřim 
o prodej části pozemku parc. č. 2700/53 o výměře 200 m

2
 v k. ú. Kuřim – vizte př. A. Předmětný 

pozemek bude sloužit k rozšíření výrobních a skladovacích prostor Masozávodu Kuřim. Konkrétně se 
jedná o část pozemku parc. č. 2700/53 o výměře 200 m

2 
geometrickým plánem č. 3938-274/2021 

nově označenou jako parc. č. 2700/90 vše v k. ú. Kuřim – vizte př. B. 
 
Kupní cena za pozemek byla dohodnuta ve výši 1.000 Kč/m

2
 bez DPH (celkem 200.000 Kč bez DPH). 

 
Ve smyslu § 39 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích je nutné nejprve zveřejnit záměr na prodej 
pozemku. Na dalším zasedání ZM bude řešen samotný prodej pozemku. 
 
Odbor investiční s prodejem pozemku souhlasí. 
Odbor majetkoprávní doporučuje zřídit současně s uzavřením kupní smlouvy i právo výhrady zpětné 
koupě dle § 2135 a násl. zák. č. 89/2012 Sb. Předmětem zřízení výhrady zpětné koupě ve prospěch 
města Kuřim je zajištění závazku společnosti, že do 5 let od nabytí pozemku parc. č. 2700/90 v k. ú. 
Kuřim získá stavební povolení pro rozšíření výrobních a skladovacích prostor Masozávodu Kuřim. 
V opačném případě bude společnost povinna vrátit na požádání pozemek zpět městu Kuřim za 
stejnou kupní cenu. 
 
Přílohy: A - situace 

B - geometrický plán 
 
Diskuse: 
P. Vodka – poukazuje na to, že při prodeji pozemku manž. Benediktovým prodáváme za cenu 
2.000 Kč/m2. Nyní je cena 1.000 Kč/m2. 
D. Sukalovský – rozdíly v cenách jsou z důvodu ocenění půdy podle lokality. Obě ceny jsou příznivé. 
J. Viktorinová – pozemek v průmyslové zóně je nesrovnatelný s pozemkem v zóně bydlení. 
 
Přijaté usnesení: Z/2022/032 - ZM schvaluje záměr na prodej části pozemku parc. č. 2700/53 

o vým. 200 m
2
, dle GP č. 3938-274/2021 nově označené jako parc. č. 2700/90 

o vým. 200 m
2
, vše v k. ú. Kuřim, společnosti STEINEX, a. s., se sídlem Zámecká 

2019/13, Kuřim, IČO 29375134, za cenu 1.000 Kč/m
2
 bez DPH s tím, že veškeré 

náklady spojené s převodem pozemku ponese kupující. Smluvní strany se 
dohodly na zřízení výhrady zpětné koupě, jako práva věcného ve prospěch města 
Kuřim k pozemku parc. č. 2700/90 v k. ú. Kuřim na dobu pěti let. 

Hlasováno 
Pro: 16  Nepřítomen: 1. 
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10. Koupě pozemku pod cyklostezkou Kuřim – Lipůvka – Orgapol, 
akciová společnost 
(Předkladatel: Mgr. Ing. Drago Sukalovský, zpracovatel: Ing. Vladimíra Fidrmucová) 
 
V rámci majetkoprávního vypořádání pozemků pod cyklostezkou Kuřim – Lipůvka požádalo město 
Kuřim společnost Orgapol, akciová společnost, se sídlem Příkop 838/6, Zábrdovice, Brno, 
IČO 00550485, o prodej části pozemku parc. č. 1843/15 o vým. 4 m

2 
vizte př. A. Geometrický plán 

č. 3972-8288/2021 tento pozemek nově označil jako parc. č. 1843/64 o vým. 4 m
2
, vše v k. ú. Kuřim -

viz př. B. Kupní cena byla dohodnuta na částku ve výši 350 Kč/m
2
. Za tuto cenu město vykupuje 

pozemky pod cyklostezkami. Společnost Orgapol, akciová společnost, nabídku přijala. Celková kupní 
cena za pozemek činí částku ve výši 1.400 Kč.  
 
Návrh kupní smlouvy předkládá OMP v příloze C. 
 
Přílohy: A - situace 

B - geometrický plán 
C - návrh smlouvy 

 
Přijaté usnesení: Z/2022/033 - ZM schvaluje úplatné nabytí části pozemku parc. č. 1843/15 o vým. 

4 m
2
 geometrickým plánem č. 3972-8288/2021 nově označené jako 

parc. č. 1843/64 o vým. 4 m
2
 vše v k. ú. Kuřim za kupní cenu ve výši 350 Kč/m

2
, 

z vlastnictví společnosti Orgapol, akciová společnost, se sídlem Příkop 838/6, 
Zábrdovice, Brno, IČO 00550485. Náklady spojené s převodem pozemku uhradí 
město Kuřim. 

Hlasováno 
Pro: 16  Nepřítomen: 1. 
 
 
 

11. Dodatek č. 1 ke Zřizovací listině Centra sociálních služeb Kuřim 
(Předkladatel: Mgr. Ing. Drago Sukalovský, zpracovatel: Ing. Silvie Ondrášková) 
 
Dne 07.12.2021 schválilo Zastupitelstvo města Kuřimi novou Zřizovací listinu příspěvkové organizace 
Centrum sociálních služeb Kuřim, Zahradní 1275/10, 664 34 Kuřim, IČO 49457276, s účinností od 
01.01.2022. 
 
Součástí zřizovací listiny jsou přílohy, ve kterých je uvedena hodnota majetku předaného příspěvkové 
organizaci k hospodaření a hodnota majetku ve vlastnictví příspěvkové organizace. Hodnota tohoto 
majetku se každý rok na základě inventur mění z důvodu nákupu nového vybavení, vyřazování 
nepotřebného nebo zastaralého majetku nebo stavebních úprav budov a předávání majetku 
zřizovatelem po dokončení investičních akcí. Z tohoto důvodu je třeba každoročně schválit aktuální 
účetní hodnotu nemovitého a movitého majetku předaného příspěvkové organizaci k hospodaření, 
aby byla účetní hodnota majetku v souladu se zřizovací listinou. 
 
Účetní hodnota movitého a nemovitého majetku uvedená v přílohách č. 1 a č. 2 na účtech 018 (drobný 
dlouhodobý nehmotný majetek), 021 (stavby), 022 (samostatné movité věci a soubory movitých věcí), 
028 (drobný dlouhodobý hmotný majetek), 032 (kulturní předměty) a 902 (jiný drobný dlouhodobý 
hmotný majetek) vychází z účetního stavu majetku k 01.01.2022. Položkové soupisy veškerého 
movitého a nemovitého majetku dle inventarizace jsou uloženy v příspěvkové organizaci (dle Čl. 8 
odst. 5 zřizovací listiny). 
 
Zastupitelstvo města Kuřimi nyní schvaluje na základě těchto změn v majetku předaného příspěvkové 
organizaci k hospodaření Dodatek č. 1 ke zřizovací listině. 
Návrh dodatku byl vypracován ve spolupráci s vedením příspěvkové organizace Centrum sociálních 
služeb Kuřim. 
 
Přílohy: A - dodatek č. 1 
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Přijaté usnesení: Z/2022/034 - ZM schvaluje Dodatek č. 1 ke Zřizovací listině příspěvkové 
organizace Centrum sociálních služeb Kuřim, Zahradní 1275/10, IČO 49457276, 
s účinností od 01.04.2022. 

Hlasováno 
Pro: 16  Nepřítomen: 1. 
 
 
 

12. Obecně závazná vyhláška, kterou se stanoví školské obvody ZŠ 
(Předkladatel: Ing. Petr Ondrášek, zpracovatel: Mgr. Hana Němcová) 
 
Dne 18.12.2014 vydalo ZM č. 10/2014, usnesením č. 1212/2014, Obecně závaznou vyhlášku (dále 
jen „OZV“) města Kuřimi číslo 3/2014, kterou se stanoví školské obvody základních škol zřízených 
Městem Kuřimí (platnost od 01.01.2015). 
Vydání OZV vychází z povinnosti dané § 178 odst. 2 písm. b) zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, 
základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), v platném znění a s § 10 
písm. d) a § 84 odst. 2 písm. h) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), v platném znění.  
V průběhu platnosti vyhlášky (7 roků) však došlo ke změně počtu dětí ve školských obvodech, které 
mají plnit povinnou školní docházku. Stávající rozdělení školských obvodů je již nevyhovující. Při 
zápise do prvních ročníku dochází k disproporci v počtu zapisovaných žáků na jednotlivé školy, 
z čehož může vyplynout situace, kdy z kapacitních důvodů nebude moci být do školy přijat žák, který 
spádově do školy patří. 
Změnou OZV dojde k optimálnějšímu rozdělení dětí do školských obvodů (vizte příloha A, B). 
Pomyslnou dělicí čárou školských obvodů je ulice Legionářská. 
Nová OZV byla projednána s řediteli obou základních škol. 
 
Přílohy: A - OZV 2022-2, kterou se stanoví školské obvody ZŠ  

B - školské obvody ZŠ podle počtu dětí s trvalým pobytem 2022 
 
Přijaté usnesení: Z/2022/035 - ZM schvaluje v souladu s § 10 písm. d) a § 84 odst. 2 písm. h) 

zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), v platném znění a § 178 odst. 
2 písm. b) zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším 
odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), v platném znění Obecně závaznou 
vyhlášku města Kuřimi č. 2/2022, kterou se stanoví školské obvody základních 
škol zřizovaných městem Kuřim, a to s účinností od 07.04.2022. 

Hlasováno 
Pro: 16  Nepřítomen: 1. 
 
 
 

13. Výroční zpráva Městské policie Kuřim za rok 2021 
(Předkladatel: Mgr. Ing. Drago Sukalovský, zpracovatel: Ing. Petr Hub) 
 
V příloze předkládáme Zastupitelstvu města Kuřimi výroční zprávu o činnosti Městské policie Kuřim za 
rok 2021. 
 
Přílohy: A - výroční zpráva MP Kuřim 2021 
 
Přijaté usnesení: Z/2022/036 - ZM bere na vědomí výroční zprávu o činnosti Městské policie Kuřim 

za rok 2021. 
Hlasováno 
Pro: 16  Nepřítomen: 1. 
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14. Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí individuální dotace 
(Předkladatel: Mgr. Ing. Drago Sukalovský, zpracovatel: Ing. Silvie Ondrášková) 
 
Dne 18.05.2021 schválilo Zastupitelstvo města Kuřimi usnesením č. Z/2021/045 Veřejnoprávní 
smlouvu o poskytnutí individuální dotace z rozpočtu města Kuřimi č. 2021/D/0073. Příjemcem dotace 
je Společenství vlastníků domu č. p. 828, 829 a 830 na ul. Zborovská v Kuřimi, IČO 26296501 
a předmětem dotace je poskytnutí finančních prostředků na zachování ozdobných prvků šambrán 
okolo oken a dveří bytového domu na ul. Zborovská č. p. 828, 829 a 830 v Kuřimi. Dotace byla 
schválena a vyplacena ve výši 348.919 Kč. 
 
V žádosti o poskytnutí dotace byla uvedena doba, v níž mělo být dosaženo účelu "do 30.04.2021", 
ovšem nebyl specifikován začátek realizace projektu, na základě kterého mělo být ve smlouvě 
nastaveno období pro čerpání dotace k realizaci projektu. Toto neupřesnění vedlo k tomu, že ve 
veřejnoprávní smlouvě o poskytnutí dotace, kterou žadatel dostatečně nezkontroloval, bylo uvedeno 
období pro čerpání dotace pouze v období od 01.01.2021 do 31.12.2021. Nebylo tak reflektováno to, 
že projekt žadatele začal už v roce 2020, a tudíž část účetních dokladů, kterými příjemce dotace nyní 
prokazuje čerpání dotace, byla vystavena již v roce 2020. Takové doklady nelze na základě podmínek 
stávající veřejnoprávní smlouvy uznat a částku ve výši 272.157 Kč bude muset příjemce dotace vrátit 
zpět na účet města. 
 
Na základě těchto skutečností požádalo Společenství vlastníků domu č. p. 828, 829 a 830 na ul. 
Zborovská v Kuřimi, IČO 26296501 o poskytnutí dotace z rozpočtu města Kuřimi ve výši 272.157 Kč 
na realizaci projektu "zachování ozdobných prvků šambrán okolo oken a dveří bytového domu na ul. 
Zborovská č. p. 828, 829 a 830 v Kuřimi", realizovaný v období od 01.01.2020 do 31.12.2020. 
 
Přílohy: A - individuální dotace SVD Zborovská 
 
Přijaté usnesení: Z/2022/037 - ZM schvaluje poskytnutí dotace a uzavření veřejnoprávní smlouvy 

o poskytnutí dotace z rozpočtu města Kuřimi Společenství vlastníků domu č. p. 
828, 829 a 830 na ul. Zborovská v Kuřimi, se sídlem Zborovská 828/6, 664 34 
Kuřim, IČO 26296501 ve výši 272.157 Kč na zachování šambrán okolo oken 
a dveří bytových domů č. p. 828, 829 a 830 v Kuřimi realizované v období od 
01.01.2020 do 31.12.2020. 

Hlasováno 
Pro: 16  Nepřítomen: 1. 
 
 
 

15. Rozpočtové opatření č. 2 
(Předkladatel: Mgr. Ing. Drago Sukalovský, zpracovatel: Ing. Aleš Varmužka) 
 
Důvodové zprávy k navrhovaným rozpočtovým opatřením v přílohách.  
 
Přílohy: A - rozpočtové opatření č. 02 

B - důvodová zpráva Mikroregion 
C - důvodová zpráva OI - fotbalové hřiště 
D - důvodová zpráva OI - oprava kanalizace Sv. Čecha 

 
Diskuse: 
D. Sukalovský - v Kuřimi se podle evidence PČR nacházelo ke konci minulého týden 183 uprchlíků, 
kterým bylo ve městě přiděleno ubytování. Určitě došlo k navýšení. V nouzovém stavu je město Kuřim, 
jako obce s rozšířenou působností, vázáno požadavky JMK týkající se zajištění nouzového ubytování 
uprchlíků. Rada města uvolnila 3 byty sociální a 1 běžný byt. Obsazení bytů má na starosti Odbor 
sociálních věcí a prevence MěÚ Kuřim. Město zřídilo finanční sbírku, která bude použita na úhradu 
nákladů spojenou s první vlnou uprchlíků. Nyní musíme v teritoriu ORP zajistit nouzové ubytování pro 
100 a dále pro dalších 100 uprchlíků. Toto by mělo být dočasné ubytování nízkého standardu. Máme 
po dohodě se starosty okolních obcí zajištěno možné ubytování cca 20 osob v sokolovně 
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v Lelekovicích a cca 25 osob v sokolovně v České. Dalších cca 20 osob (žen a dětí) je možné 
ubytovat ve Veverské Bítýšce v hotelu U Václava. 
Dětem, které již pobývají v Kuřimi, byla zajištěna školní výuka a první skupina v počtu 45 dětí 
navštěvuje ZŠ Jungmannova. Jsou umístěny do různých tříd podle věku. Další příchozí děti budou 
chodit na ZŠ Tyršova (podle věku také na ZŠ Komenského). Musí proběhnout zápis a ten proběhne 
ve čtvrtek 24.04.2022. 
Podařilo se zajistit volnočasové aktivity a to především díky Domu dětí a mládeže Kuřim (dále jen 
DDM) a díky sportovním oddílům, které se zapojili. Dále díky společnosti Steinex se podařilo otevřít 
dětskou skupinu pro předškoláky a jejich další aktivitou je pomoc se zajištěním zaměstnání rodičů. 
Dnes bychom měli schválením rozpočtového opatření podpořit další pomoc - máme dvě možnosti - 
můžeme uprchlíky ubytovat v provizorních ubytovacích kapacitách (tělocvičny, sportovní hala) 
a zajištění jednoho teplého jídla denně nebo si vypůjčíme prostory bývalé správní budovy TOS Kuřim, 
s tím, že bychom na své náklady uvedly budovu do provozuschopného stavu (budova je 7 let 
uzavřená, jsou v ní zajištěny pouze základní funkce - topení temperuje). Jsme schopni zajistit 
fungování 3 podlaží a kapacitně to vychází na 180-200 lidí. Pokud půjdeme touto cestou, tak musíme 
zprovoznit topení v těchto patrech, zajistit teplou i studenou vodu, rozvod elektřiny, vyčistit nebo 
vyměnit podlahové krytiny, zprovoznit otevírání oken, doplnit chybějící dveře a zámky, zajistit vybavení 
jako matrace, lůžkoviny, peřiny a polštáře, také základní vybavení pro ohřev jídla, doplnění sprch 
a praček. Finanční náklady na zprovoznění budovy je min. 1 mil. Kč, cca 470 tisíc na zajištění topení, 
teplé vody, sprch a dřezů a umyvadel, další profese jsou vyčísleny zvlášť. Dále nakupujeme matrace 
za cca 1.500-2.000 Kč za ks. Část budeme financovat ze sbírky, část z dotací od JMK za pobyt 
uprchlíka. Dále požádáme kuřimské společnosti o materiální pomoc s vybavením. 
Dnešní zasedání by mělo rozhodnout, kterou cestou se vydáme. Názorem všech, kteří se nyní na 
zajišťování pomoci podílejí je vydat se cestou druhou i za cenu nákladů vyšších. 
P. Ondrášek – další formou ubytování budou kontejnery za sportovní halou. Tato kapacita je ale 
omezená.  
P. Macek – nabízí 10 míst ve skautské klubovně, kde je možné je ubytovat a dále nabízí začlenění 
dětí do skautských skupin, stačí zadat poptávku. 
D. Sukalovský – děkuje. Předá kontakt paní Sojkové a vedoucímu DDM panu Hejdukovi. Dále předá 
kontakt na R. Nováka. 
I. Peřina – upozorňuje na kulturu bydlení, kterou například v tělocvičnách nelze dostatečně zajistit. 
Podpoří úpravu správní budovy TOS, bude to aspoň trošku důstojné ubytování. 
D. Sukalovský – navrhuje zvýšit částku na celkové 2 mil. Kč a zprovoznit správní budovu TOS pro 
ubytování uprchlíků. 
J. Vlček – jsou zde dvě důvodové zprávy ohledně příspěvku do Mikroregionu – částka je oproti plánu 
vyšší, protože dopady globální ekonomiky padají na úvěrové zatížení města, respektive Mikroregionu. 
 
Přijaté usnesení: Z/2022/038 - ZM schvaluje rozpočtové opatření č. 2 k rozpočtu města Kuřimi na 

rok 2022, dle přílohy, se změnou. 
Hlasováno 
Pro: 16  Nepřítomen: 1. 
 
 
 

16. Různé 
 
P. Ondrášek – chce podat informaci k projektu atletického stadionu – v loňském roce byla znovu 
podána žádost o dotaci, nyní jsme před vyhodnocením výběrového řízení na zhotovitele. Opět máme 
zpestření v podobě opakovaného podání námitky společnosti VISSPA z Plzně, která se opakovaně 
chová doslova nehorázně, protože její vztahy ve veřejné správě jsou problematické obecně. Jejich 
postup je účelový, v podstatě v průběhu celého výběrového řízení nepodala žádný dotaz, ale námitky 
podala doslova několik minut před koncem lhůty pro podání nabídek. Tohoto výběrové řízení se 
účastní vyloženě proto, aby ho mohla zmařit, protože žádnou regulérní nabídku nepodali, ani nepodali 
žádnou cenu, jen se snažili, aby se tímto stali účastníci výběrového řízení. Odmítáme s takovými 
firmami jednat. Jedná se pravděpodobně o konkurenční boj, ale způsobuje to škodu obcím. Dobrou 
zprávou je, že Antimonopolní úřad zastavil správní řízení vyvolané společností VYSSPA, která 
okamžitě podala rozklad, ale doufá, že tímto vše skončí. 
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D. Sukalovský – zve všechny občany města na akci „Zdobení velikonočního stromu“, která se 
uskuteční v sobotu 24.03.2022 od 14 hod v areálu restaurace U Kozla, kde se budou zdobit vajíčka 
a těmito se potom ozdobí strom na nám. 1. května. 
Společenské a kulturní centrum pořádá „Knižní trh“, „Bleší trh“ a „Farmářský trh“. 
 
Žádá občany města o zasílání nominací na ceny a medaile města Kuřimi. Cílem je ocenit významné 
kuřimské občany, kteří se zasloužili o rozvoj města. Nominační formulář je na webu města. Termín 
bude prodloužen do konce dubna 2022. 
 
 
S. Naďová – jménem mateřského centra Kuřimata zve na letní burzu. 
Dne 9.04.2022 organizujeme akci „Jarní den“ v parčíku za KD ve spolupráci s historickou skupinou. 
Dále uspořádáme dne 05.06. dětský karneval na hřišti ZŠ Komenského. 
 
 
I. Peřina – zve na sobotu 26.03. na turnaj v kopané, který se uskuteční v 16:15 hodin v městské 
sportovní hale. 
 
 
 
 
Další zasedání ZM se uskuteční v úterý 17.05.2022 v 17 hod. 
 
 
Člen návrhové komise pan Ivo Peřina přečetl schválená usnesení ZM. 
 
 
Starosta ukončil jednání ZM v 19:47 hodin. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Mgr. Ing. Drago Sukalovský, v. r. 
starosta města 
 
 
 
 

Ověřovatelé zápisu: 

 
 
Mgr. Ladislav Ambrož, v. r. Mgr. Petra Vodka, v. r. 
 
 
 
 
 
 
V Kuřimi dne 22.03.2022 
 
Zapsala: Petra Glosová 
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Materiály: 
1 Zvolení návrhové komise 
2 Volba ověřovatelů zápisu 
3 Schválení programu jednání 
4 Plnění usnesení Zastupitelstva města Kuřimi ke dni 14.03.2022 
5 Manželé Benediktovi – prodej pozemku na ul. Malá Česká 
 5A - situace 
 5B - situace 
 5C - geometrický plán 
 5D - návrh smlouvy 
6 IMOS development, otevřený podílový fond. x město Kuřim – záměr na směnu pozemků 
 6A - situace 
 6B - situace 
7 Plánovací smlouva o úpravě právních vztahů při výstavbě obytného souboru Na Vlečce 
 7A - rozsah výstavby 
 7B - budoucí pozemky 
 7C - vjezdy 
 7D - D - výsadba 
 7E - financování 
 7F - plánovací smlouva 
 7G - vyjádření Povodí Moravy 
8 Cyklostezka Brno – Jinačovice – Kuřim – majetkové vypořádání 
 8A - situace Leitgebová 
 8B - situace směny 
9 STEINEX, a. s. – žádost o prodej pozemku k rozšíření výrobních prostor 
 9A - situace 
 9B - geometrický plán 
10 Koupě pozemku pod cyklostezkou Kuřim – Lipůvka – Orgapol, akciová společnost 
 10A - situace 
 10B - geometrický plán 
 10C - návrh smlouvy 
11 Dodatek č. 1 ke Zřizovací listině Centra sociálních služeb Kuřim 
 11A - dodatek č. 1 ke Zřizovací listině CSS Kuřim 
12 Obecně závazná vyhláška, kterou se stanoví školské obvody ZŠ 
 12A - OZV 2022-2, kterou se stanoví školské obvody ZŠ 
 12B - školské obvody ZŠ podle počtu dětí s trvalým pobytem 
13 Výroční zpráva Městské policie Kuřim za rok 2021 
 13A -výroční zpráva MP Kuřim 2021 
14 Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí individuální dotace  
 14A - individuální dotace SVD Zborovská 
15 Rozpočtové opatření č. 2 
 15A - rozpočtové opatření č. 2 
 15B - důvodová zpráva Mikroregion  
 15C - důvodová zpráva OI - fotbalové hřiště 
 15D - důvodová zpráva OI - kanalizace Sv. Čecha 
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2. ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA KUŘIMI dne 22.03.2022 

 

1. Zvolení návrhové komise 
Číslo usnesení: Z/2022/023 
Zastupitelstvo města schvaluje jako členy návrhové komise pana Iva Peřinu a pana RNDr. Igora 
Poledňáka. 
Alena Matějíčková PRO Antonín Žák  PRO 

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

Ing. Milan Vlk PRO Ing. Petr Ondrášek PRO 

Ivo Peřina PRO Jan Herman NEPŘÍTOMEN 

Mgr. Ing. Drago Sukalovský PRO Mgr. Ladislav Ambrož PRO 

Mgr. Petr Vodka PRO Mgr. Sandra Naďová PRO 

Mgr. Žaneta Jarůšková PRO Petr Krejčí PRO 

Petr Macek PRO Renáta Těšíková  PRO 

RNDr. Igor Poledňák PRO   

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

2. Volba ověřovatelů zápisu 
Číslo usnesení: Z/2022/024 
Zastupitelstvo města schvaluje jako ověřovatele zápisu ZM pana Mgr. Ladislava Ambrože a pana 
Mgr. Petra Vodku. 
Alena Matějíčková PRO Antonín Žák  PRO 

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

Ing. Milan Vlk PRO Ing. Petr Ondrášek PRO 

Ivo Peřina PRO Jan Herman NEPŘÍTOMEN 

Mgr. Ing. Drago Sukalovský PRO Mgr. Ladislav Ambrož PRO 

Mgr. Petr Vodka PRO Mgr. Sandra Naďová PRO 

Mgr. Žaneta Jarůšková PRO Petr Krejčí PRO 

Petr Macek PRO Renáta Těšíková  PRO 

RNDr. Igor Poledňák PRO   

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

3. Schválení programu jednání 
Číslo usnesení: Z/2022/025 
Zastupitelstvo města schvaluje program jednání. 
Alena Matějíčková PRO Antonín Žák  PRO 
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Bc. Mária Katyi PRO Ing. Jan Vlček, MSc. PRO 

Ing. Milan Vlk PRO Ing. Petr Ondrášek PRO 

Ivo Peřina PRO Jan Herman NEPŘÍTOMEN 

Mgr. Ing. Drago Sukalovský PRO Mgr. Ladislav Ambrož PRO 

Mgr. Petr Vodka PRO Mgr. Sandra Naďová PRO 

Mgr. Žaneta Jarůšková PRO Petr Krejčí PRO 

Petr Macek PRO Renáta Těšíková  PRO 

RNDr. Igor Poledňák PRO   

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

4. Plnění usnesení Zastupitelstva města Kuřimi ke dni 14.03.2022 
Číslo usnesení: Z/2022/026 
Zastupitelstvo města bere na vědomí stav plnění usnesení ZM ke dni 14.03.2022. 
Alena Matějíčková PRO Antonín Žák  PRO 

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

Ing. Milan Vlk PRO Ing. Petr Ondrášek PRO 

Ivo Peřina PRO Jan Herman NEPŘÍTOMEN 

Mgr. Ing. Drago Sukalovský PRO Mgr. Ladislav Ambrož PRO 

Mgr. Petr Vodka PRO Mgr. Sandra Naďová PRO 

Mgr. Žaneta Jarůšková PRO Petr Krejčí PRO 

Petr Macek PRO Renáta Těšíková  PRO 

RNDr. Igor Poledňák PRO   

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

5. Manželé Benediktovi – prodej pozemku na ul. Malá Česká 
Číslo usnesení: Z/2022/027 
Zastupitelstvo města schvaluje prodej části pozemku parc. č. 1138/1 o vým. 73 m

2
, dle GP č. 3756-

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

2
 s tím, že veškeré náklady spojené s převodem pozemku 

ponese kupující. 
Alena Matějíčková PRO Antonín Žák  PRO 

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

Ing. Milan Vlk PRO Ing. Petr Ondrášek PRO 

Ivo Peřina PRO Jan Herman NEPŘÍTOMEN 

Mgr. Ing. Drago Sukalovský PRO Mgr. Ladislav Ambrož PRO 

Mgr. Petr Vodka PRO Mgr. Sandra Naďová PRO 
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Mgr. Žaneta Jarůšková PRO Petr Krejčí PRO 

Petr Macek PRO Renáta Těšíková  PRO 

RNDr. Igor Poledňák PRO   

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

7. Plánovací smlouva o úpravě právních vztahů při výstavbě obytného souboru 
Na Vlečce 
Číslo usnesení: Z/2022/028 
Zastupitelstvo města schvaluje uzavření plánovací smlouvy o úpravě právních vztahů při výstavbě 
obytného souboru Na Vlečce mezi městem Kuřim, se sídlem Jungmannova 968/75, Kuřim, 
IČO 00281964 a společností Rezidence Vlečka, s. r. o., se sídlem Blanenská 157/93, Kuřim, 
IČO 10899197 se změnami dle zápisu. 
Alena Matějíčková PRO Antonín Žák  PRO 

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

Ing. Milan Vlk PRO Ing. Petr Ondrášek PRO 

Ivo Peřina PRO Jan Herman NEPŘÍTOMEN 

Mgr. Ing. Drago Sukalovský PRO Mgr. Ladislav Ambrož PRO 

Mgr. Petr Vodka PRO Mgr. Sandra Naďová PRO 

Mgr. Žaneta Jarůšková PRO Petr Krejčí PRO 

Petr Macek PRO Renáta Těšíková  PRO 

RNDr. Igor Poledňák PRO   

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

6. IMOS development, otevřený podílový fond. x město Kuřim – záměr na 
směnu pozemků 
Číslo usnesení: Z/2022/029 
Zastupitelstvo města schvaluje záměr na směnu pozemků: p. č. 3058/73 o výměře 594 m

2
, 

p. č.3062/34 o výměře 6871 m
2
, p. č. 3062/36 o výměře 446 m

2
, p. č. 3062/85 o výměře 118 m

2
, p. č. 

3062/86 o výměře 1224 m
2
, p. č. 3062/88 o výměře 336 m

2
, p. č. 3062/123 o výměře 3498 m

2
, p. č. 

3062/195 o výměře 693 m
2
,
 
p. č. 3062/87 o výměře 206 m

2
, p. č. 3062/191 o výměře 200 m

2
 (vlastník 

město Kuřim) za pozemky: p. č. 3062/32 o výměře 8042 m
2
, p. č. 3062/33 o výměře 3386 m

2
, p. č. 

3062/38 o výměře 8458 m
2
, p. č. 3062/39 o výměře 3348 m

2
, p. č. 3062/48 o výměře 9013 m

2
, p. č. 

3062/49 o výměře 2797 m
2
, p. č. 3062/55 o výměře 8786 m

2
, p. č. 3062/56 o výměře 2833 m

2
, p. č. 

3062/63 o výměře 9403 m
2
, p. č. 3062/64 o výměře 2357 m

2
 (vlastník IMOS development, otevřený 

podílový fond, IČO 75160013, se sídlem Pobřežní 620/3, 186 00 Praha 8) vše v k. ú. Kuřim, bez 
cenového vyrovnání. Náklady spojené se směnou pozemků uhradí IMOS development, otevřený 
podílový fond. 
Alena Matějíčková PRO Antonín Žák  PRO 

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

Ing. Milan Vlk PRO Ing. Petr Ondrášek PRO 
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Ivo Peřina PRO Jan Herman NEPŘÍTOMEN 

Mgr. Ing. Drago Sukalovský PRO Mgr. Ladislav Ambrož PRO 

Mgr. Petr Vodka PRO Mgr. Sandra Naďová PRO 

Mgr. Žaneta Jarůšková PRO Petr Krejčí PRO 

Petr Macek PRO Renáta Těšíková  PRO 

RNDr. Igor Poledňák PRO   

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

8. Cyklostezka Brno – Jinačovice – Kuřim – majetkové vypořádání 
Číslo usnesení: Z/2022/030 
Zastupitelstvo města schvaluje záměr na směnu pozemku parc. č. 3472 v k. ú. Kuřim, o vým. 440 m

2
 

(vlastník [osobní údaj odstraněn] Oral, [osobní údaj odstraněn], Brno), za část pozemku 
parc. č. 3471/2 v k. ú. Kuřim o vým. cca 463 m

2
 a pozemek p. č. 3471/3 v k. ú. Kuřim o vým. 37 m

2
 

(vlastník město Kuřim), s doplatkem ve výši 60.000 Kč. Náklady spojené se směnou pozemků uhradí 
město Kuřim. 
Alena Matějíčková PRO Antonín Žák  PRO 

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

Ing. Milan Vlk PRO Ing. Petr Ondrášek PRO 

Ivo Peřina PRO Jan Herman NEPŘÍTOMEN 

Mgr. Ing. Drago Sukalovský PRO Mgr. Ladislav Ambrož PRO 

Mgr. Petr Vodka PRO Mgr. Sandra Naďová PRO 

Mgr. Žaneta Jarůšková PRO Petr Krejčí PRO 

Petr Macek PRO Renáta Těšíková  PRO 

RNDr. Igor Poledňák PRO   

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

8. Cyklostezka Brno – Jinačovice – Kuřim – majetkové vypořádání 
Číslo usnesení: Z/2022/031 
Zastupitelstvo města schvaluje záměr na směnu pozemku p. č. 4757, k. ú. Moravské Knínice 
o výměře 372 m

2
 (vlastník Leitgebová [osobní údaj odstraněn], Brno), za část pozemku 

parc. č. 3471/2 v k. ú. Kuřim o vým. cca 372 m
2
 v k. ú. Kuřim (vlastník město Kuřim), bez cenového 

vyrovnání. Náklady spojené se směnou pozemků uhradí město Kuřim. 
Alena Matějíčková PRO Antonín Žák  PRO 

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

Ing. Milan Vlk PRO Ing. Petr Ondrášek PRO 

Ivo Peřina PRO Jan Herman NEPŘÍTOMEN 

Mgr. Ing. Drago Sukalovský PRO Mgr. Ladislav Ambrož PRO 

Mgr. Petr Vodka PRO Mgr. Sandra Naďová PRO 
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Mgr. Žaneta Jarůšková PRO Petr Krejčí PRO 

Petr Macek PRO Renáta Těšíková  PRO 

RNDr. Igor Poledňák PRO   

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

9. STEINEX, a. s. – žádost o prodej pozemku k rozšíření výrobních prostor 
Číslo usnesení: Z/2022/032 
Zastupitelstvo města schvaluje záměr na prodej části pozemku parc. č. 2700/53 o vým. 200 m

2
, dle 

GP č. 3938-274/2021 nově označené jako parc. č. 2700/90 o vým. 200 m
2
, vše v k. ú. Kuřim, 

společnosti STEINEX, a. s., se sídlem Zámecká 2019/13, Kuřim, IČO 29375134, za cenu 1.000 Kč/m
2
 

bez DPH s tím, že veškeré náklady spojené s převodem pozemku ponese kupující. Smluvní strany se 
dohodly na zřízení výhrady zpětné koupě, jako práva věcného ve prospěch města Kuřim k pozemku 
parc. č. 2700/90 v k. ú. Kuřim na dobu pěti let. 
Alena Matějíčková PRO Antonín Žák  PRO 

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

Ing. Milan Vlk PRO Ing. Petr Ondrášek PRO 

Ivo Peřina PRO Jan Herman NEPŘÍTOMEN 

Mgr. Ing. Drago Sukalovský PRO Mgr. Ladislav Ambrož PRO 

Mgr. Petr Vodka PRO Mgr. Sandra Naďová PRO 

Mgr. Žaneta Jarůšková PRO Petr Krejčí PRO 

Petr Macek PRO Renáta Těšíková  PRO 

RNDr. Igor Poledňák PRO   

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

10. Koupě pozemku pod cyklostezkou Kuřim – Lipůvka – Orgapol, akciová 
společnost 
Číslo usnesení: Z/2022/033 
Zastupitelstvo města schvaluje úplatné nabytí části pozemku parc. č. 1843/15 o vým. 4 m

2
 

geometrickým plánem č. 3972-8288/2021 nově označené jako parc. č. 1843/64 o vým. 4 m
2
 vše v k. ú. 

Kuřim za kupní cenu ve výši 350 Kč/m
2
, z vlastnictví společnosti Orgapol, akciová společnost, se 

sídlem Příkop 838/6, Zábrdovice, Brno, IČO 00550485. Náklady spojené s převodem pozemku uhradí 
město Kuřim. 
Alena Matějíčková PRO Antonín Žák  PRO 

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

Ing. Milan Vlk PRO Ing. Petr Ondrášek PRO 

Ivo Peřina PRO Jan Herman NEPŘÍTOMEN 

Mgr. Ing. Drago Sukalovský PRO Mgr. Ladislav Ambrož PRO 

Mgr. Petr Vodka PRO Mgr. Sandra Naďová PRO 

Mgr. Žaneta Jarůšková PRO Petr Krejčí PRO 
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Petr Macek PRO Renáta Těšíková  PRO 

RNDr. Igor Poledňák PRO   

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

11. Dodatek č. 1 ke Zřizovací listině Centra sociálních služeb Kuřim 
Číslo usnesení: Z/2022/034 
Zastupitelstvo města schvaluje Dodatek č. 1 ke Zřizovací listině příspěvkové organizace Centrum 
sociálních služeb Kuřim, Zahradní 1275/10, IČO 49457276, s účinností od 01.04.2022. 
Alena Matějíčková PRO Antonín Žák  PRO 

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

Ing. Milan Vlk PRO Ing. Petr Ondrášek PRO 

Ivo Peřina PRO Jan Herman NEPŘÍTOMEN 

Mgr. Ing. Drago Sukalovský PRO Mgr. Ladislav Ambrož PRO 

Mgr. Petr Vodka PRO Mgr. Sandra Naďová PRO 

Mgr. Žaneta Jarůšková PRO Petr Krejčí PRO 

Petr Macek PRO Renáta Těšíková  PRO 

RNDr. Igor Poledňák PRO   

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

12. Obecně závazná vyhláška, kterou se stanoví školské obvody ZŠ 
Číslo usnesení: Z/2022/035 
Zastupitelstvo města schvaluje v souladu s § 10 písm. d) a § 84 odst. 2 písm. h) zákona č. 128/2000 
Sb., o obcích (obecní zřízení), v platném znění a § 178 odst. 2 písm. b) zákona č. 561/2004 Sb., 
o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), v platném 
znění Obecně závaznou vyhlášku města Kuřimi č. 2/2022, kterou se stanoví školské obvody 
základních škol zřizovaných městem Kuřim, a to s účinností od 07.04.2022. 
Alena Matějíčková PRO Antonín Žák  PRO 

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

Ing. Milan Vlk PRO Ing. Petr Ondrášek PRO 

Ivo Peřina PRO Jan Herman NEPŘÍTOMEN 

Mgr. Ing. Drago Sukalovský PRO Mgr. Ladislav Ambrož PRO 

Mgr. Petr Vodka PRO Mgr. Sandra Naďová PRO 

Mgr. Žaneta Jarůšková PRO Petr Krejčí PRO 

Petr Macek PRO Renáta Těšíková  PRO 

RNDr. Igor Poledňák PRO   

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

13. Výroční zpráva Městské policie Kuřim za rok 2021 
Číslo usnesení: Z/2022/036 
Zastupitelstvo města bere na vědomí výroční zprávu o činnosti Městské policie Kuřim za rok 2021. 
Alena Matějíčková PRO Antonín Žák  PRO 

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

Ing. Milan Vlk PRO Ing. Petr Ondrášek PRO 

Ivo Peřina PRO Jan Herman NEPŘÍTOMEN 

Mgr. Ing. Drago Sukalovský PRO Mgr. Ladislav Ambrož PRO 

Mgr. Petr Vodka PRO Mgr. Sandra Naďová PRO 

Mgr. Žaneta Jarůšková PRO Petr Krejčí PRO 

Petr Macek PRO Renáta Těšíková  PRO 

RNDr. Igor Poledňák ZDRŽEL SE   

SCHVÁLENO 
Počet přítomných: 16 
PRO: 15 
PROTI: 0 
ZDRŽELO SE: 1 
NEHLASOVALO: 0 
 
 

14. Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí individuální dotace 
Číslo usnesení: Z/2022/037 
Zastupitelstvo města schvaluje poskytnutí dotace a uzavření veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí 
dotace z rozpočtu města Kuřimi Společenství vlastníků domu č. p. 828, 829 a 830 na ul. Zborovská 
v Kuřimi, se sídlem Zborovská 828/6,664 34 Kuřim, IČO 26296501 ve výši 272.157 Kč na zachování 
šambrán okolo oken a dveří bytových domů č. p. 828, 829 a 830 v Kuřimi realizované v období od 
01.01.2020 do 31.12.2020. 
Alena Matějíčková PRO Antonín Žák  PRO 

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

Ing. Milan Vlk PRO Ing. Petr Ondrášek PRO 

Ivo Peřina PRO Jan Herman NEPŘÍTOMEN 

Mgr. Ing. Drago Sukalovský PRO Mgr. Ladislav Ambrož PRO 

Mgr. Petr Vodka PRO Mgr. Sandra Naďová PRO 

Mgr. Žaneta Jarůšková PRO Petr Krejčí PRO 

Petr Macek PRO Renáta Těšíková  PRO 

RNDr. Igor Poledňák PRO   

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



8 

15. Rozpočtové opatření č. 2 
Číslo usnesení: Z/2022/038 
Zastupitelstvo města schvaluje rozpočtové opatření č. 2 k rozpočtu města Kuřimi na rok 2022, dle 
přílohy, se změnou. 
Alena Matějíčková PRO Antonín Žák  PRO 

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

Ing. Milan Vlk PRO Ing. Petr Ondrášek PRO 

Ivo Peřina PRO Jan Herman NEPŘÍTOMEN 

Mgr. Ing. Drago Sukalovský PRO Mgr. Ladislav Ambrož PRO 

Mgr. Petr Vodka PRO Mgr. Sandra Naďová PRO 

Mgr. Žaneta Jarůšková PRO Petr Krejčí PRO 

Petr Macek PRO Renáta Těšíková  PRO 

RNDr. Igor Poledňák PRO   

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


