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Z á p i s 
 

ze zasedání Zastupitelstva města Kuřimi č. 1/2016 konaného dne 26. 1. 2016 
 
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, Petr Krejčí, Ing. Miluše Macková, Alena 
Matějíčková, Ing. Petr Ondrášek, Ivo Peřina, RNDr. Igor Poledňák, Bc. Jan Vlček, Vladislav Zejda – 
členové zastupitelstva města. 
 
 
Omluven: Jiří Brabec 
 
 
Starosta navrhuje jednání posunout o 5 minut z důvodu malého počtu zastupitelů, zasedání ZM 
starosta zahájil v 17:10 hodin, úvodem bylo přítomno 14 členů ZM, tedy nadpoloviční většina. ZM je 
usnášeníschopné. 
 
Později se dostavil Ing. M. Kotek a 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 30. 11. 2015 

5 Rozpočet města na rok 2016 

5/1 Rozpočet města na rok 2016 

5/2 Rozpočet města na rok 2016 

6 Rozpočtové opatření č. 1 

7 Sportovní hala Kuřim - schválení investiční akce 

7/1 Sportovní hala Kuřim - schválení investiční akce 

8 Komunikace do nového sportovního areálu – odkoupení pozemků 

9 Prodej části pozemku p. č. 2972 k. ú. Kuřim 

9/1 Prodej části pozemku p. č. 2972 k. ú. Kuřim 

10 Zrušení Pravidel Města Kuřimi č. 1/2012 – o volných bytech v majetku města a bytových 
náhradách, schválení nových Pravidel 

10/1 Zrušení Pravidel Města Kuřimi č. 1/2012 – o volných bytech v majetku města a bytových 
náhradách, schválení nových Pravidel 

11 Manž. Suší – žádost o odprodej pozemku 

11/1 Manž. Suší – zpětvzetí žádosti o odprodej pozemku 
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12 Nabídka na odkup pozemku pod místní komunikací - manželé Myslínovi 

13 E.ON Distribuce, a.s. – prodej pozemku pod budoucí trafostanicí na ul. Komenského 

14 E.ON Distribuce, a.s. – prodej pozemku pod budoucí trafostanicí na ul. Blanenská 

14/1 E.ON Distribuce, a.s. – odprodej pozemku pod budoucí trafostanicí na ul. Blanenská 

15 Zápis z jednání Kontrolního výboru ZM Kuřimi 

16 Zápis z Finančního výboru ZM Kuřimi 

17 Návratná finanční výpomoc Brána Brněnska, z. s. 

18 Různé 

 
 
 

1. Zvolení návrhové komise 
(Předkladatel: Mgr. Ing. Drago Sukalovský, zpracovatel: Petra Glosová) 
 
Přijaté usnesení: 1001/2016 - ZM schvaluje jako členy návrhové komise Iva Peřinu a Ing. Mgr. 

Vlastimila Burkarta. 
Hlasováno 
Pro: 14    Nepřítomni: 3. 
 
 
 

2. Volba ověřovatelů zápisu 
(Předkladatel: Mgr. Ing. Drago Sukalovský, zpracovatel: Petra Glosová) 
 
Přijaté usnesení: 1002/2016 - ZM schvaluje jako ověřovatele zápisu z jednání ZM Ing. Miluši 

Mackovou a Mgr. Ladislava Ambrože. 
Hlasováno 
Pro: 14    Nepřítomni: 3. 
 
 
 

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 30. 11. 2015 

5 Rozpočet města na rok 2016 

5/1 Rozpočet města na rok 2016 

5/2 Rozpočet města na rok 2016 

7 Sportovní hala Kuřim - schválení investiční akce 

7/1 Sportovní hala Kuřim - schválení investiční akce 

6 Rozpočtové opatření č. 1 

8 Komunikace do nového sportovního areálu – odkoupení pozemků 
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9 Prodej části pozemku p. č. 2972 k. ú. Kuřim 

9/1 Prodej části pozemku p. č. 2972 k. ú. Kuřim 

10 Zrušení Pravidel Města Kuřimi č. 1/2012 – o volných bytech v majetku města a bytových 
náhradách, schválení nových Pravidel 

10/1 Zrušení Pravidel Města Kuřimi č. 1/2012 – o volných bytech v majetku města a bytových 
náhradách, schválení nových Pravidel 

11 Manž. Suší – žádost o odprodej pozemku 

11/1 Manž. Suší – zpětvzetí žádosti o odprodej pozemku 

12 Nabídka na odkup pozemku pod místní komunikací - manželé Myslínovi 

13 E.ON Distribuce, a.s. – prodej pozemku pod budoucí trafostanicí na ul. Komenského 

14 E.ON Distribuce, a.s. – prodej pozemku pod budoucí trafostanicí na ul. Blanenská 

14/1 E.ON Distribuce, a.s. – odprodej pozemku pod budoucí trafostanicí na ul. Blanenská 

15 Zápis z jednání Kontrolního výboru ZM Kuřimi 

16 Zápis z Finančního výboru ZM Kuřimi 

17 Návratná finanční výpomoc Brána Brněnska, z. s. 

18 Doplňující volba člena Kontrolního výboru ZM Kuřimi 

19 Rozpočtové opatření č. 2 

20 Různé 

 
Diskuse: 
D. Sukalovský – navrhuje předřadit materiál č. 7 před materiál č. 6. Materiál č. 11 se nebude 
projednávat, protože manž. Suší svou žádost o odkup pozemku vzali zpět. Dále navrhuje zařadit do 
programu jednání materiál č. 18 - volba člena kontrolního výboru a materiál č. 19 - rozpočtové 
opatření č. 2. 
 
Přijaté usnesení: 1003/2016 - ZM schvaluje program jednání se změnami. 
Hlasováno 
Pro: 14   Nepřítomni: 3. 
 
 
 

4. Plnění usnesení Zastupitelstva města Kuřimi ke dni 30. 11. 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. 
 
 
Odbor investiční žádá o prodloužení termínu plnění usnesení: 
 
č. 1067/2015 z původního termínu 31. 12. 2015 - nově navrhuje 31. 12. 2016. 
Důvodová zpráva: 
Stavbu komunikace na ul. Dušínova nebylo možné zatím převzít z důvodu nevyhovujícího technického 
stavu části uvedené komunikace. Na předmětné stavbě jsou prováděny překopy a stavba může být 
převzata po uvedení komunikace do původního stavu a po potvrzení převzetí a trvání záruky 
zhotovitelskou firmou. 
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č. 1132/2015 z původního termínu 31. 12. 2015 - nově navrhuje 31. 12. 2017. 
Důvodová zpráva: 
Z důvodu oboustranného podepsání pouze smlouvy o uzavření budoucí kupní smlouvy 2015/B/0049 
a nikoli kupní smlouvy, žádáme posunutí termínu plnění do 31. 12. 2017. 
 
 
Odbor majetkoprávní žádá o prodloužení termínu plnění usnesení: 
 
č. 1101/2008 z původního termínu 31. 12. 2015 - nově navrhuje do 31. 12. 2016. 
Důvodová zpráva: 
Po schválení ÚP probíhají jednání o koupi pozemku - nyní jen části. Dne 27. 2. 2015 byla žádost 
města Kuřim upřesněna, na žádost o odprodej části pozemku parc. č. 3002/6 o vým. 108 m

2 
v k. ú. 

Kuřim. Jedná se o pozemek, který je zastavěný chodníkem s rezervou na budoucí cyklostezku. 
 
č. 1006/2011 z původního termínu 31. 12. 2015 - nově navrhuje do 31. 12. 2017. 
Důvodová zpráva: 
Dne 14. 3. 2014 byla žádost města Kuřim upřesněna, na žádost o odprodej části pozemku parc. č. 
3419 k rozšíření stávající cesty na obslužnou komunikaci včetně budoucí cyklostezky. 
 
č. 1044/2011 z původního termínu 30. 6. 2015 - nově navrhuje do 31. 12. 2017. 
Důvodová zpráva: 
Dne 13. 10. 2015 OMP opětovně upozornil ÚZSVM na nesplněné usnesení. Bylo nám písemně 
sděleno, že k pozemku parc. č. 432/3 v k. ú. Kuřim se váží budoucí smlouvy o zřízení věcného 
břemene. K převodu pozemku může dojít, až po jejich vyřízení. 
 
č. 1204/2014 z původního termínu 31. 12. 2014 - nově navrhuje do 31. 12. 2016. 
Důvodová zpráva: 
OMP byl předložen GP na zřízení věcného břemene. Věcné břemeno bude v roce 2016 vyřízeno. 
 
Přílohy: A - plnění usnesení ZM 
 
Přijaté usnesení: 1004/2016 - ZM bere na vědomí stav plnění usnesení ZM ke dni 18. 1. 2016 

a prodlužuje termín plnění usnesení č. 1101/2008 do 31. 12. 2016, usnesení 
č. 1006/2011 do 31. 12. 2017, usnesení č. 1044/2011 do 31. 12. 2017, usnesení 
č. 1204/2014 do 31. 12. 2016, č. 1067/2015 do 31. 12. 2016, usnesení 
č. 1132/2015 do 31. 12. 2017. 

Hlasováno 
Pro: 14   Nepřítomni: 3. 
 
 
 

5. Rozpočet města na rok 2016 
(Předkladatel: Mgr. Ing. Drago Sukalovský, zpracovatel: Ing. Aleš Varmužka) 
 
ZM je předkládán návrh rozpočtu města pro rok 2016, který z velké části vychází ze schváleného 
rozpočtového provizoria. 
Podkladem pro sestavení rozpočtu je rozpočet dle jednotlivých provozních ORGů. Investiční akce 
budou do rozpočtu města zařazeny rozpočtovým opatřením č. 1. 
Oproti rozpočtovému provizoriu byl rozpočet doplněn o přebytek hospodaření minulých let a byly 
aktuálně upraveny některé položky. 
V zákonném termínu byl návrh rozpočtu zveřejněn na úřední a elektronické úřední desce. 
 
Celkové příjmy i výdaje jsou narozpočtovány ve výši 330.053.000 Kč, běžné příjmy činí 194.853.000 
Kč, financování příjmů je tvořeno přebytkem hospodaření ve výši 126.000.000 Kč a cennými papíry ve 
správě ČSOB Asset Management ve výši 9.200.000 Kč. 
Provozní výdaje jsou narozpočtovány ve výši 130.901.000 Kč, provozní saldo rozpočtu tedy činí 
63.952.000 Kč, po odečtení splátek úvěrů (9,6 mil. Kč) potom 54.352.000 Kč. Spolu s přebytky 
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minulých období je tedy na „investice“ k dispozici částka 189.552.000 Kč. Celkově je rozpočet 
vyrovnaný. 
 
Příspěvkovým organizacím byl přiřazen rozpočet ve výši: 
 
ZŠ Jungmannova   4.600.000 Kč 
ZŠ Tyršova    5.450.000 Kč 
MŠ Zborovská    5.850.000 Kč 
Centrum sociálních služeb Kuřim 4.900.000 Kč 
 
Tyto příspěvky jsou schvalovány jako závazný ukazatel rozpočtu a mohou být měněny pouze ve formě 
rozpočtového opatření schvalovaného zastupitelstvem. 
 
Rozpočet je sestaven ve struktuře dle rozpočtových oddílů, v příloze se pro větší přehlednost nachází 
i detailnější rozpis rozpočtu do úrovně ORG. Výše jednotlivých položek byla projednána se správci 
jednotlivých ORGů. 
 
S rozpočtem bude dále hospodařeno dle následujících pravidel: 
 
1) změny v rozpočtu mezi rozpočtovými oddíly a investičními akcemi schvaluje ZM, RM je zmocněna 
ke stejným změnám do výše 20 % narozpočtovaných výdajů v oddíle nebo akci, max. však do výše 
300.000 Kč. Přesuny mohou být prováděny mezi oddíly, mezi akcemi nebo z rezervy (z rezervy 
i opakovaně) 
2) změny v rozpočtu mezi ORGy v rámci oddílu schvaluje RM 
3) změny v rozpočtu mezi položkami v rámci ORGu a oddílu schvaluje vedoucí OF na návrh správce 
rozpočtu 
4) schválené investiční akce, příspěvky z Programu podpory sportovní činnosti, Programu podpory 
spolkové a kulturní činnosti a schválené příspěvky ze ZM a RM rozepisuje do příslušných paragrafů 
a položek ve schválené výši vedoucí OF. 
 
Přílohy: A - návrh rozpočtu 2016 
 
 
Na jednání se v 17:20 hod. dostavil Ing. M. Kotek a RNDr. I. Poledňák – počet přítomných zastupitelů 
je 16. 
 
 
Diskuse: 
M. Kotek – ptá se na rozpočet pro příspěvkové organizace – rozpočet se za poslední léta výrazně 
zvýšil, ale příspěvky organizacím zůstaly stejné. Nemáme je podfinancované? 
D. Sukalovský – to co požadují, potom to obdrží. Pokud se v průběhu roku ukáže, že potřebují více 
peněz, potom o tomto jednáme. 
D. Holman – tři budovy byly zatepleny a zateplením se výrazně šetří. 
D. Sukalovský – u škol také narůstá rozpočet tím, že stoupá počet žáků. 
 
Přijaté usnesení: 1005/2016 - ZM schvaluje rozpočet města Kuřimi na rok 2016, dle přílohy. 
Hlasováno 
Pro: 16   Nepřítomen: 1. 
 
 
 

5/1. Rozpočet města na rok 2016 
(Předkladatel: Mgr. Ing. Drago Sukalovský, zpracovatel: Ing. Aleš Varmužka) 
 
Přijaté usnesení: 1006/2016 - ZM stanovuje jako závazné ukazatele rozpočtu následující položky: 

ZŠ Jungmannova   4.600.000 Kč 
ZŠ Tyršova    5.450.000 Kč 
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MŠ Zborovská   5.850.000 Kč 
Centrum sociálních služeb Kuřim 4.900.000 Kč. 

Hlasováno 
Pro: 16   Nepřítomen: 1. 
 
 
 

5/2. Rozpočet města na rok 2016 
(Předkladatel: Mgr. Ing. Drago Sukalovský, zpracovatel: Ing. Aleš Varmužka) 
 
Přijaté usnesení: 1007/2016 - ZM pověřuje RM k provádění rozpočtových opatření mezi 

rozpočtovými oddíly a investičními akcemi do výše 20 % rozpočtových výdajů 
v oddíle nebo akci, max. však do výše 300.000 Kč. Přesuny mohou být prováděny 
mezi oddíly, mezi akcemi nebo z rezervy (z rezervy i opakovaně na různé akce). 

Hlasováno 
Pro: 16   Nepřítomen: 1. 
 
 
 

7. Sportovní hala Kuřim - schválení investiční akce 
(Předkladatel: PaedDr. David Holman, zpracovatel: Mgr. Dagmar Montagová) 
 
Město Kuřim, zejména díky své poloze, patří k nejrychleji se rozvíjejícím městům v ČR. Rozvoj města 
a s ním související rozšiřující se poptávka po sportu dětí a mládeže přináší i novou nabídku 
sportovních klubů pro dětská a mládežnická družstva. Chybí však odpovídající zázemí. 
Stavbou sportovní haly Kuřim se definitivně odstraní dlouhodobý deficit v sociální infrastruktuře města. 
Z 50 měst velikostí srovnatelných s městem Kuřim jich nyní v ČR disponuje standardní sportovní 
halou cca 90%. V Kuřimi její funkci suplují malé školní tělocvičny a stará nafukovací hala na hraně 
životnosti. 
Stavbou sportovní haly se stávající městský sportovní areál doplní o objekt, který je nejen nezbytným 
zařízením pro udržení a další rozvoj většiny sportovních aktivit ve městě Kuřimi, ale stane základem 
sportovního komplexu nadregionálního významu. 
V období 2016 až 2019 totiž uvažujeme (pokud ZM schválí příslušné záměry) s postupným 
rozšiřováním areálu, a to zejména stavbou hotelu a hokejové haly soukromými investory. 
 
V předchozím roce byla zpracována jak dokumentace pro stavební povolení - stavební povolení 
vydáno v červnu 2015, tak pro realizaci stavby. Zbývá dokončit rozpočet prováděcí dokumentace, 
který je v současné době na revizi u URS Brno. Současně připravujeme dokumentaci k podání žádosti 
o dotaci na Ministerstvo školství. Podle současných znalostí je max. možná dotace ve výši 20 mil. Kč. 
Lze také předpokládat, že z celé investice bude možné odečíst DPH a to za předpokladu, že zařízení 
bude provozovat městská organizace, která bude plátcem DPH. 
Uvažované rozpočtové náklady na celou akci jsou 108 mil. Kč. 
 
Přílohy: A – dokumentace pro provedení stavby 

B – koordinační výkres 
C - letecký pohled 
D – pohled JV 
E – pohled SZ 
F – půdorys střechy 
G – půdorys 1. NP 
H – půdorys 1. PP 
CH - řez 
I – vizualizace 1 
J – vizualizace 2 
K – vizualizace 3 
L - předpokládané provozní náklady 
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Diskuse: 
P. Ondrášek – myslí si, že sportovní hala je nezbytná investice pro Kuřim. Dobrá zpráva je, že se 
nebude muset brát úvěr. 
I. Poledňák – každý má priority někde jinde, pro něj to není hala, ale investiční akce nástavba MŠ 
Zborovské, která již byla schválená, a bylo asociální ji zrušit. 
M. Kotek – nemá v zásadě nic proti hale, stejně tak považuje za oprávněné jiné akce, jako například 
zachování lékařské pohotovosti ve městě, která by stála město kolem 2 mil. Kč ročně. Sportovní hala 
bude v provozu dotována 3 mil. Kč ročně. Vidí větší potřebnost např. v rozšíření penzionu pro 
důchodce, chybí domov důchodců, apod. Nelíbí se mu umístění haly na stávajícím pozemku, 
prodražujeme ji tím, že se posunuje od komunikace. Dále by mělo být schváleno také financování. 
P. Ondrášek – sportovní hala je sociální opatření pro mládež. Dostavba mateřské školy nyní opravdu 
není potřeba, v současné době se do školky berou i 2 leté děti. Do škol bylo investováno více než 
100 mil. Kč. 
D. Holman – je individuální, jaké jsou priority v pořadí budovaných investic. Částka 56 mil. Kč za 
samotnou stavbu haly + DPH je cena rozumná. Větší jsou náklady na přípravu území, jako úpravu 
komunikace, parkoviště, inženýrských sítí apod. 
I. Poledňák – nebaví se o tom, že by v Kuřimi neměla být hala, ale dostavbu pavilonu u MŠ byla 
chyba zrušit. 
V. Zejda – město sportovní halu potřebuje, ale nyní se zdrží hlasování, protože se mu nelíbí, jakým 
způsobem je hala prosazovaná. Navyšuje se cena, požádal o rozpočet na halu a dosud ho nedostal. 
Žádá o zaslání výkazu výměr. 
D. Holman – je potřeba přehodnotit stavbu sportovní haly, tato nelze postavit bez inženýrských sítí. 
Vše se vyvine v průběhu výběrového řízení a cena po vysoutěžení může jít dolů. 
V. Zejda - mluvil o tom v době 2005, kdy byly podhodnocené jednotlivé výměry, od začátku se uváděly 
chybné částky. 
J. Herman – hala do Kuřimi patří. Ptá se, jaké je úvěrové zatížení města? 
V. Varmužka – je to 79 mil. Kč. 
J. Herman – rekonstrukce kulturního domu je pozastavena – investice se pohybuje kolem 100 mil. Kč, 
stavba sportovní haly 108 mil. Kč. Pokládá otázku, zda je město schopno toto dofinancovat? Nejdříve 
je potřeba dostavět kulturní dům. Navrhuje počkat se zahájením stavby sportovní haly do začátku 
výstavby kulturního domu a potom dle financí zahájit stavbu sportovní haly. Je pro její výstavbu, ale ne 
v této chvíli. 
D. Sukalovský – za poslední 4 roky jsme dluh zmírnili o cca 40 mil. Kč, splácíme ještě 10 mil. Kč. Při 
výstavbě pavilonu na ZŠ Jungmannova jsme obdrželi dotaci ve výši 35 mil. Kč. Nyní usilujeme 
o dotaci na sportovní halu a kulturní dům, kde je otevřen dotační titul na zateplení. Rozpočet se upraví 
po uznání dotací a je možné výstavbu financovat z úvěru, je zde přijatelný zdroj financování. Audit 
města ukázal dvě zajímavé věci a to ty, že úvěrové zadlužení města může být až 150 mil. Kč a jsme 
ve srovnání s jinými městy zařazeni z hlediska finanční kondice mezi nejlepší. Z rozpočtového určení 
daní by město mělo mít navíc přes 1 mil. Kč, situace je příznivá. 
J. Herman – proč tyto informace nebyly uvedeny v materiálech? 
D. Sukalovský – informace jsou obsaženy v materiálech, které se projednávaly minule, nebo 
v dnešních materiálech, pokusil se to pouze shrnout. 
D. Holman – úvěr není nyní potřeba projednávat. Do budoucna je ale možné, že se bude muset něco 
zafinancovat, co nelze předvídat. I tak se pohybujeme hluboko pod hranicí, jsme asi na polovině toho, 
co by si město mohlo dovolit, pořád se bavíme o vyrovnaném rozpočtu. 
I. Peřina – informace o vyrovnaném financování tu byla řečena. 
M. Kotek – považuje za nutné počítat s rezervou. 
D. Sukalovský – rozpočet na halu a kulturní dům prošel oponenturou, přesto se může stát, že cena 
bude vyšší, proto pro letošní rok zachováváme rezervu u Patrie. 
J. Herman – žádost o dotaci na ministerstvo školství je limitována termínem? 
D. Sukalovský – ano, je potřeba ji dnes k podání žádosti schválit. 
 
Přijaté usnesení: 1008/2016 - ZM schvaluje realizaci investiční akce "Městská sportovní hala 

v Kuřimi - novostavba" v částce 89.256.198 Kč a DPH ve výši 21 % tj. 18.743.802 
Kč. 

Hlasováno 
Pro: 13 Zdrželi se: 3  Nepřítomen: 1. 
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7/1. Sportovní hala Kuřim - schválení investiční akce 
(Předkladatel: PaedDr. David Holman, zpracovatel: Mgr. Dagmar Montagová) 
 
Přijaté usnesení: 1009/2016 - ZM schvaluje podání žádosti o investiční dotaci na akci „Městská 

sportovní hala v Kuřimi - novostavba“ na Ministerstvo školství, mládeže 
a tělovýchovy, Karmelická 7, 110 00 Praha 1. 

Hlasováno 
Pro: 16   Nepřítomen: 1. 
 
 
 

6. Rozpočtové opatření č. 1 
(Předkladatel: Mgr. Ing. Drago Sukalovský, zpracovatel: Ing. Aleš Varmužka) 
 
V příloze se nachází rozpočtové opatření č. 1 k rozpočtu města na rok 2016, kterým se přiřazují 
rozpočty k jednotlivým "investičním" akcím. 
 
Přílohy: A - rozpočtové opatření č. 1 - investice 

B - odůvodnění investičních akcí 
C - Výhled investičních akcí 

 
Diskuse: 
D. Sukalovský – město čekají tři důležité investiční akce a to stavba sportovní haly, rekonstrukce 
kulturního domu a dostavba ZŠ Jungmannova. V případě kulturního domu budeme žádost o dotaci na 
všechna energetická opatření tzn. zateplení, pořízení tepelných čerpadel, pořízení další související 
techniky. Nyní žádost zpracováváme a dotace by se mohla pohybovat kolem 12-15 mil. Kč, můžeme 
také využít půjčku za výhodných finančních podmínek na dofinancování energetických opatření, 
celková výše půjčky by byla kolem 25 mil. Kč. Podmínky výběrového řízení dle dotace lze modifikovat 
tak, aby se tohoto řízení zúčastnilo více firem. Snad by bylo možné začít rekonstrukci v listopadu 
2016. 
Co se týká dostavby ZŠ Jungmannova, tak byla vysoutěžena společnost PKS ze Žďáru nad Sázavou. 
Byla dokončena přípravná část a smlouva s touto společností je před podpisem. Cena se pohybuje 
kolem 55 mil. Kč, mohli bychom počítat s dotací kolem 30 mil. Kč. 
J. Vlček – pokud by bylo potřeba zajistit úvěr na rekonstrukci kulturního domu, potom využijme 
nynějších nízkých úrokových staveb, současném období je k tomu ideální. 
D. Sukalovský - úspěšnost získávání dotací je u nás nejvyšší v oblasti získávání prostředků týkající 
se energetických úspor. 
M. Kotek – položka 42 „Opravy a zateplení MŠ Zborovská“ navrhuje navýšení financování o 10 
mil. Kč na celkovou částku 11.300.000 Kč se změnou názvu akce na „Opravy, zateplení a dostavba 
MŠ Zborovská“. 
D. Holman – prognóza ve snížení počtu dětí se potvrdila, ve školkách máme již mladší než 3 leté děti, 
co bude za 5 let, to si netroufneme předvídat. Do budoucna vidí spíše výstavbu MŠ v Záhoří, budoucí 
investor má v plánu školku stavět. 
V. Zejda – k rekonstrukci školky se přiklání z toho důvodu, že jsou třídy mateřských škol umístěny 
v budovách škol základních a kvůli záměru výstavby na tělese vlečky, bude potřeba školka na ul. 
Zborovské kapacitně navýšit. 
D. Holman – v mateřské škole v České, která nám nabídla umístit kuřimské děti, jsou pouze 2 děti 
z Kuřimi. 
I. Poledňák – pravda je, že 60-70 dětí z mateřských škol chodí do budovy základní školy. Je dobrá 
šance přístavbu mateřské školy provést. Dojde-li k výstavbě v Záhoří, tak tam budou další děti, to 
nebude řešit současnou situaci. Stačil by 1 pavilon pro 25 dětí, když je na to příležitost, je dobré to 
udělat. 
M. Macková – pokud se do budovy bude nyní zasahovat, tak považuje zateplení za zbytečnou 
investici. 
R. Hanák – je členem školské komise a od ředitelů škol nebyl předložen požadavek o zrušení školek 
v budovách základních škol. Ptá se na to předsedy školské komise. 
L. Ambrož – ano, s tím souhlasí. 
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M. Kotek – klidně by se mohla využít nabídka dotace na navyšování kapacity mateřských škol, která 
je v současné době nabízena. 
M. Macková – třídy mateřských škol se nebudou vracet zpět základním školám? 
D. Holman – zatím to funguje velmi dobře, komplikuje to pouze řízení školek jako takových, ale paní 
ředitelka to zvládá dobře. 
I. Poledňák – 60-70 dětí je v budovách základních škol. Tyto prostory by se jim měly vrátit. Nové 
zastupitelstvo zrušilo výstavbu pavilonu v MŠ Zborovská. Doporučuje odsouhlasení návrhu o navýšení 
této položky rozpočtu. 
D. Holman – v letošním rozpočtu se počítá s opravou, s dostavbou se počítá později. 
M. Kotek – je možné to nedělat a vrátit se k tomu až později, ale peníze na zateplení se pak vyhodí 
z okna. 
J. Herman – souhlasil s provizorním umístěním mateřských škol do škol základních. Nyní se pro 
opravu mateřské školy Zborovská. 
D. Holman – současná částka 1,3 mil. Kč není na zateplení, ale je na opravu. 
V. Burkart – navrhuje, aby se k tomu vyjádřila školská komise, nechme to prodiskutovat a udělejme si 
jasný názor. 
A. Matějíčková – je pro, aby se nyní nezateplovalo, ale je pro opravu terasy, která je v havarijním 
stavu. 
I. Poledňák – je potřeba schválit finanční krytí investiční akce oprava, zateplení a dostavba, abychom 
mohli žádat o dotaci. 
D. Holman – projekt na opravu je hotov, na projekt je 100.000Kč. 
S. Bartoš – nechce zateplovat letos, připraví se to a bude se pokračovat v příštím roce, z důvodu 
zkušeností se zateplením budovy ZŠ Jungmannova, kde nyní vzlíná vlhkost. 
D. Holman – žádost o dotaci na zateplení kulturního domu má prioritu, pak teprve můžeme žádat 
o dotaci na zateplení mateřské školy. 
M. Macková – dotace na zvýšení kapacity v mateřských školách je z jiného dotačního programu, 
doporučuje toto projednat. 
P. Ondrášek – na mateřské škole Zborovská je nejnutnější udělat venkovní izolace. 
J. Vlček – rozhodnutí není nutné udělat hned teď. 
D. Holman – upozorňuje na zahájení obnovy kanalizační sítě, je to závazek z minulosti, není to 
připraveno, nejsou připraveny projekty. Máme závazek na financování obnovy kanalizačních sítí ve 
výši 20 mil. Kč ročně. 
M. Kotek – na toto se každý rok ptá, naposledy, kdy se prováděla oprava kanalizace v ul. Na 
Zahrádkách, která se bohužel prováděla bezvýkopovou technologií. 
D. Sukalovský – i tato technologie prací se ve svém vývoji posunula, co bylo potřeba vykopat, tak se 
vykopalo, jinak se kanalizace opravovala bezvýkopově. 
M. Kotek – na ZŠ Komenského chtějí budovat přípravnou třídu. Mají ji kam umístit? Souhlasí 
s I. Poledňákem s návrhem dotace a dostavby. 
D. Holman – na ZŠ Komenského se uvolní třída a zde buď bude přípravná třída, nebo bude využita 
jako družina. Přípravná třída by pak mohla být na ZŠ Tyršova. 
I. Peřina – ptá se, zda přípravná třída řeší problém v mateřských školách? 
A. Matějíčková – neřeší. Vše by bylo dobré řešit až po zápise. 
 
 
Starosta města vyhlásil v 19:15 hod. přestávku na 20 minut. 
 
 
D. Holman – navrhuje připravit návrh do příštího jednání zastupitelstva. 
I. Poledňák – domnívá se, že jsou důležitá přesná čísla. Ale u akce zateplení, dostavba 
a rekonstrukce MŠ lze vyjádřit vůli zařazením této akce do návrhu investičních akcí, abychom mohli 
žádat o dotaci. 
D. Sukalovský – bez potřebných informací o návrhu nebude hlasovat. 
J. Vlček – jistě je to zajímavé téma. Ale když se rušila tato investice, byly pro něj důležitější akce. 
P. Ondrášek – oprava izolace školky je neodkladná. Materiály k dostavbě nejsou předloženy. 
D. Holman – k věci se vrátíme, jakmile to bude připraveno k hlasování. 
M. Kotek – svůj návrh stahuje. 
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D. Sukalovký – na další jednání zastupitelstva bude předložen tento návrh po dopracování, podívají 
se na projekt, zjistí dotační podmínky apod. 
V. Burkart – položka 21 „Opravy v obecních bytech“ byla projednávána na finančním výboru, 
navrhuje navýšit částku na 2. mil. a opravit byty určené k výměně. 
D. Sukalovský - nechal zpracovat přehled nutných oprav v obecních bytech. V některých bytech bude 
potřeba zajistit např. zřízení etážového topení, výměna kuchyňské linka, výměna obkladů apod. a na 
toto bude potřeba částka cca 1,82 mil. Kč. V rozpočtu je částka 1,2 mil. Kč, což je částka přiměřená. 
I. Poledňák – finanční výbor navrhuje, aby se byt k výměně opravil dle nutných potřeb. 
D. Holman – navrhuje hlasovat o pověření odboru majetkoprávního zajištěním oprav bytů: 
 
Návrh usnesení: ZM ukládá odboru majetkoprávnímu postupně rekonstruovat všechny uvolňované 

byty v majetku města, vyžaduje-li to jejich technický stav. 
 
J. Vlček – není pro navýšení částky z důvodu, že nelze dopředu znát výši oprav, tuto lze kdykoliv 
navýšit. 
V. Burkart – netrvá na výši částky, pouze chtějí upozornit na nutnost opravovat byty a na financování 
těchto oprav. 
D. Holman – je důležité vědět, že s novým zákoníkem se mění vztah k bytům, nájemné se dědí. 
V budoucnu se počet bytů do obecního pořadníku bude vracet méně. Stahuje svůj návrh na usnesení. 
V. Burkart - navrhuje hlasovat o tomto návrhu usnesení: 
 
Návrh usnesení: ZM schvaluje navýšení položky 21 rozpočtového opatření č. 1 k rozpočtu města 

Kuřimi na rok 2016 - Opravy v obecních bytech, na částku 2 mil. Kč a ukládá 
odboru majetkoprávnímu rekonstruovat všechny postupně uvolňované byty 
v majetku města, vyžaduje-li to jejich technický stav. 

Hlasováno 
Pro: 6  Proti: 2  Zdrželo se: 8  Nepřítomen: 1. 
Nebylo schváleno. 
 
J. Herman – upozorňuje, že chybně hlasoval, ve skutečnosti chtěl hlasovat pro schválení. 
D. Sukalovský – hlasování bylo ukončeno a na výsledku hlasování by hlas J. Hermana neměl vliv. 
Přestože tento návrh neprošel, budeme se řídit tímto principem a to opravovat obecní byty, které se 
postupně uvolňují. 
 
 
V. Zejda – u položky 3 „Společenské a kulturní centrum v Kuřimi – stavba“ mu chybí zahrnuté 
venkovní úpravy. 
D. Sukalovský - venkovní úpravy se budou provádět po rekonstrukci kulturního domu. Hledáme na 
úpravu celého horního náměstí dotační titul. Nyní je zveřejněna výzva na poskytování dotací na 
rekonstrukce a polidšťování sídlišť, a z této dotace lze financovat poměrně široké spektrum jako 
opravu komunikací, zeleň, překládky sítí, stavbu nebo rekonstrukci dětských hřišť a většinu 
venkovních úprav včetně parkování. Je možno získat až 70 % uznatelných nákladů. 
V. Zejda – myslel venkovní úpravy, které jsou přímo související s kulturním domem jako rekonstrukci 
přípojek, dešťových svodů, parkoviště apod. Toto nezbytně souvisí s kolaudací kulturního domu. 
D. Sukalovský - bez parkovacích míst nelze kulturní dům zkolaudovat. 
S. Bartoš - pokud nezasáhneme do parkovacích ploch, nemusíme venkovní úpravy provádět. Až do 
druhého roku by převedl celkovou úpravu náměstí. 
V. Zejda – položka 45 „Most přes Kuřimku na ul. Komenského“ – ví, že bylo zrušeno výběrové 
řízení na projektanta. Bylo osloveno 11 firem a nikdo nepodal nabídku. Co z touto 
D. Holman – zelenou této akci chceme dát, bude vyhlášeno nové výběrové řízení. 
M. Kotek – položka 50 „Cyklostezka Kuřim – Lipůvka“ jaká je situace? Máme pozemky majetkově 
vypořádány? 
D. Sukalovský – územní povolení máme, nemůžeme získat stavební povolení, protože část 
cyklostezky by měla vést po pozemcích společnosti Alta. Tato společnost chce tyto pozemky prodat, 
ale nechce tyto pozemky prodávat s břemenem nebo jinak omezujícím využitím. Jedná s vedením 
společnosti Alta s p. Plašilem. 
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S. Bartoš – dotace se dávala dříve spíše na rekreační využití cyklostezek a nyní jsou dotace na 
cyklostezky, které se využívají jako dojezd do práce. Nyní musíme vyřešit majetkoprávní vztahy. 
Stavební řízení je přerušeno. 
D. Sukalovský – informuje, že mikroregion obnovil svojí aktivitu v přípravě cyklostezky na Vev. 
Bítýšku. S primátorem p. Mrázkem jednali o propojení města Brna pomocí cyklostezek a to směrem 
od Brna přes Jinačovice, Kuřim, Českou a Lelekovice pět do Brna. Domluvili se, že zadá vyrovnávací 
studii a snad ji i město Brno zaplatí. 
V. Zejda – položka 4 „Společenské a kulturní centrum v Kuřimi – interiér“ - částka 4,8 mil. Kč je 
opět podseknuta a rád by viděl projekt. 
 
Přijaté usnesení: 1010/2016 - ZM schvaluje rozpočtové opatření č. 1 k rozpočtu města Kuřimi na 

rok 2016, dle přílohy. 
Hlasováno 
Pro: 13 Zdrželi se: 3  Nepřítomen: 1. 
 
 
 

8. Komunikace do nového sportovního areálu – odkoupení 
pozemků 
(Předkladatel: Mgr. Ing. Drago Sukalovský, zpracovatel: Mgr. Jana Viktorinová) 
 
V souvislosti s plánovanou stavbou Sportovní haly a přípravou území sportovního areálu je nutné 
vyřešit i přístupovou cestu k plánovaným i navazujícím objektům např. hokejové hale, tenisové hale. 
 
Město Kuřim nechalo vypracovat studii „Zapojení bývalého areálu TOS Kuřim do organismu města“, 
jejíž součástí je i pánovaná komunikace do nového sportovního areálu. Tato komunikace bude tvořit 
pomyslnou hranici mezi sportovním a výrobním areálem. Pozemky pod plánovanou komunikací jsou 
aktuálně ve vlastnictví společností: ENERGETIKA KUŘIM, a.s. (dále jen „ENE“) a KULIČKOVÉ 
ŠROUBY KUŘIM a.s. dále jen („KŠK“). Vedení města dosáhlo dohody, jejímž předmětem je prodej 
pozemků dotčených stavbou budoucí komunikace z majetku výše uvedených společností do majetku 
města Kuřimi za cenu 100 Kč/m

2
. 

 
Na základě této dohody byly vypracovány geometrické plány, jejichž předmětem je jednak oddělení 
částí pozemků potřebných pro vybudování komunikace a jednak zřízení věcných břemen k stávajícím 
inženýrským sítím ve prospěch jejich vlastníka. 
 
Konkrétně se bude jednat o odkoupení: 

- pozemku p. č. 2971/73 o výměře 881 m
2
 z majetku ENE; 

- částí pozemku p. č. 2971/74 nově označených jako p. č. 2971/253 o výměře 218 m
2 

a p. č. 
2971/256 o výměře 312 m

2
 z majetku ENE; 

- části pozemku p. č. 2971/77 nově označené jako p. č. 2971/255 o výměře 340 m
2
 z majetku 

KŠK; 

- části pozemku p. č. 2971/86 nově označené jako p. č. 2971/252 o výměře 34 m
2
 z majetku 

KŠK; 

- pozemku p. č. 4460 o výměře 60 m
2
 z majetku KŠK včetně stavby bývalé vrátnice č. p. 1317 

vše dle GP č. 3306-253/2015 k. ú. Kuřim. 
 
Podmínkou prodeje pozemků ze strany ENE a KŠK je zřízení věcných břemen ve prospěch ENE 
k inženýrským sítím uloženým v některých převáděných pozemcích a to v následujícím rozsahu: 

OZNAČENÍ VLASTNÍ

K 

POZEMEK VÝMĚR

A 

VĚCNÁ BŘEMENA ve 

prospěch 

GP 
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E  ENE  2971/73 881 vodovod ENE 3306-253/2015 

         C ENE 2971/253 218 vodovod ENE 3306-253/2015 

        dešťová kanalizace ENE 3306-254/2015 

B  ENE 2971/256 312 vodovod ENE 3306-253/2015 

        dešťová kanalizace ENE 3306-254/2015 

ENE 

SOUČET 

    1411       

F  KŠK 2971/255 340 vodovod ENE 3306-253/2015 

        dešťová kanalizace ENE 3306-254/2015 

        splašková kanalizace ENE 3306-255/2015 

H  KŠK 2971/252 34       

        N KŠK 4460 60       

KŠK 

SOUČET 

    434       

 
Kupní cena: 
ENE: 1411*100 = 141.100 Kč; 
KŠK:   434*100 =   43.400 Kč. 
 
Některé nabývané pozemky jsou v době přípravy tohoto materiálu zatíženy VB a zástavními právy, 
která budou před podpisem kupní smlouvy zrušena (2971/74 - VB chůze, jízdy; 2971/77 - VB chůze, 
jízdy, vedení, zástavní právo smluvní; 2971/86 - VB vedení, zástavní právo smluvní; 4460- VB vedení, 
zástavní právo smluvní). 
 
Pozemky, které město Kuřim nabude do majetku na základě níže uvedeného usnesení, budou 
zatíženy pouze věcnými břemeny uvedenými ve výše uvedené tabulce. 
 
Přílohy: A - situace komunikace 
 B – kupní smlouva 
 
Diskuse: 
M. Kotek – ptá se, zda je někde studie k nahlédnutí? 
D. Sukalovský - je hotova a je k dispozici. 
 
Přijaté usnesení: 1011/2016 - ZM schvaluje úplatné nabytí: pozemku p. č. 2971/73 o výměře 881 

m
2
 z majetku ENERGETIKA KUŘIM, a.s., Štefánikova 110/41, Brno, IČ 28260945, 

části pozemku p. č. 2971/74 nově označené jako p. č. 2971/253 o výměře 218 m
2 

z majetku ENERGETIKA KUŘIM, a.s.,
 
části pozemku p. č. 2971/74 nově označené 

jako p. č. 2971/256 o výměře 312 m
2 

z majetku ENERGETIKA KUŘIM, a.s., části 
pozemku p. č. 2971/77 nově označené jako p. č. 2971/255 o výměře 340 m

2
 

z majetku KULIČKOVÉ ŠROUBY KUŘIM, a.s., Blanenská 1277/37,Kuřim, 
IČ 24782947, části pozemku p. č. 2971/86 nově označené jako p. č. 2971/252 
o výměře 34 m

2
 z majetku KULIČKOVÉ ŠROUBY KUŘIM, a.s., pozemku p. č. 

4460 o výměře 60 m
2
 včetně stavby č. p. 1317

 
z majetku KULIČKOVÉ ŠROUBY 

KUŘIM, a.s. vše v k. ú. Kuřim dle GP č. 3306-253/2015 za kupní cenu ve výši 100 
Kč/m

2
 do vlastnictví města Kuřimi. Náklady spojené s převodem pozemků včetně 

daně z nabytí nemovitých věcí uhradí město Kuřim. 
Hlasováno 
Pro: 16   Nepřítomen: 1. 
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10. Zrušení Pravidel Města Kuřimi č. 1/2012 – o volných bytech 
v majetku města a bytových náhradách, schválení nových Pravidel 
(Předkladatel: Mgr. Ing. Drago Sukalovský, zpracovatel: Alena Janoušková) 
 
Dne 1. 1. 2014 nabyl účinnosti nový občanský zákoník. Jelikož stávající Pravidla města Kuřimi 
č. 1/2012 odkazují na některá ustanovení zákonů zrušených novým občanským zákoníkem (zákon 
o vlastnictví bytů, občanský zákoník č. 40/1964 Sb.), je nutné stávající pravidla drobně přepracovat. 
 
Nový občanský zákoník již „nezná“ pojem bytové náhrady, je proto potřebné termín „bytové náhrady“ 
z pravidel vypustit. 
 
Současně s výše uvedenou úpravou doporučuje OMP ještě další obsahové změny: 
 
OMP navrhuje v Čl. 2, bodu 1) stávajících pravidel vypustit ustanovení, že se v prvním kroku nabídne 
byt i vlastníkům bytů v Kuřimi ke směně bytu s cenovým vyrovnáním (současně s tím bude vypuštěn v 
Čl. 9 bod 1) stávajících pravidel). O směnu bytů s cenovým vyrovnáním není mezi občany Kuřimi 
zájem. Pokud by měl některý vlastník bytu zájem o směnu svého bytu za městský byt, lze využít 
ustanovení Čl. 9, bod 1) nových pravidel, kdy může rada města v případech hodných zvláštního 
zřetele rozhodnout o využití volného bytu jinak, než stanoví pravidla - rada města doporučí projednat 
žádost o směnu bytů v zastupitelstvu města. Obdobně OMP navrhuje vypustit v Čl. 2, bodu 3) 
stávajících pravidel sousloví, kdy se volný byt nabídne veřejně k odprodeji; OMP navrhuje ponechat 
pouze veřejný nájem volného bytu. Stejně jako v předchozím případě lze využít ustanovení Čl. 9, bod 
1) nových pravidel o možnosti využití volného bytu jinak, než stanoví tato pravidla. 
 
V Čl. 2, bodu 1) stávajících pravidel navrhuje OMP doplnit větu: „Podmínkou schválení výměny bytů 
stávajícím nájemcům je řádné plnění závazků nájemce vůči pronajímateli“. S tím souvisí i následující 
odstavec důvodové zprávy. 
 
OMP navrhuje nově vložit do Čl. 2, bod 4) stávajících pravidel týkající se bezdlužnosti žadatele o byt či 
o výměnu bytu. Praxe ukazuje, že žadatel podepíše čestné prohlášení, že vůči městu Kuřim není 
dlužníkem, avšak posléze OMP zjistí, že má žadatel např. neuhrazenou pokutu z dopravního 
přestupku. OMP navrhuje toto ošetřit tím, že žadatelé doloží potvrzení o bezdlužnosti vystavené 
finančním odborem. 
 
Čl. 3 stávajících pravidel OMP přesouvá úplně na začátek navrhovaných pravidel jako „Preambuli“. 
Čl. 3 se tedy vypustí a další články se přečíslují. 
 
OMP navrhuje změnu Čl. 4 stávajících pravidel, a to bodů 2) a 3). V současné době OMP eviduje cca 
73 žádostí o pronájem bytu od města Kuřimi. Dle stávající praxe vyzývá OMP žadatele k aktualizaci 
svých podaných žádostí - většinou písemně (méně již e-mailem), kde stanoví termín, do kterého se 
má žadatel dostavit a doložit požadované doklady. Pokud se žadatel nedostaví do stanoveného 
termínu, jeho žádost se pouze odloží a při sestavování dalšího pořadníku opět OMP žadatele vyzývá 
k aktualizaci. V bodu 2) je podle stávajících pravidel lhůta pro aktualizaci žádosti žadatele jedenkrát za 
dva roky. Nově OMP navrhuje, aby si každý žadatel svou žádost aktualizoval jedenkrát ročně. 
Neučiní-li tak, jeho žádost se zruší. Pokud si svoji žádost nezaktualizuje ani na výzvu města 
(písemnou či elektronickou) do stanoveného termínu, jeho žádost se také zruší. OMP bude posílat 
písemné výzvy k aktualizaci jen ve výjimečných případech, např. k doplnění chybějící přílohy. Tento 
krok povede jednak k úbytku administrativy se zasíláním výzev k aktualizaci žádostí a jednak k úspoře 
finančních prostředků vynakládaných k zasílání dopisů jednotlivým žadatelům. 
 
Dále OMP navrhuje v Čl. 5 bodu 3) stávajících pravidel vypustit text „nebo v uplynulých pěti letech 
nepřetržitě nebyl“. Nyní platný dotazník pro žadatele o byt již vyřešil situaci s občany, kteří 
v uplynulých pěti letech nebyli občanem města. OMP navrhuje ponechat pouze ustanovení, kdy bude 
rada města rozhodovat o zařazení do pořadníku žadatelů, kteří vůbec nejsou občany města Kuřimi. 
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Pro informaci OMP uvádí, že dne 15. 8. 2015 nabyl účinnosti Pořadník č. 36 a k dnešnímu dni byl 
nabídnut byt pouze žadatelům, kteří se umístili na nejvyšší příčce pořadníku. Nabídka volných bytů 
v roce 2015 klesla oproti předchozím rokům. 
 
OMP níže podává informace, kolik za poslední tři roky proběhlo výměn bytů stávajícími nájemci a kolik 
bytů bylo obsazeno žadateli o byt dle pořadníku: 
 

Rok Výměna bytů stávajícími 
nájemci 

Počet bytů obsazených 
žadateli o byt dle pořadníku 

2013 5 6 

2014 6 5 

2015 1 3 

 
OMP navrhuje, aby byla stávající pravidla zrušena a přijata pravidla nová. 
 
Provedené změny jsou v nových pravidlech vyznačeny červenou barvou. Pro porovnání textů jsou 
přílohou materiálu i rušená pravidla č. 1/2012. 
 
Přílohy: A - Pravidla města Kuřimi č. 1/2012 

B - Pravidla 2016 - návrh 
 
Přijaté usnesení: 1012/2016 - ZM ruší Pravidla města Kuřim č. 1/2012 ze dne 16. 10. 2012. 
Hlasováno 
Pro: 13 Proti: 1  Zdrželi se: 2  Nepřítomen: 1. 
 
 
 

10/1. Zrušení Pravidel Města Kuřimi č. 1/2012 – o volných bytech 
v majetku města a bytových náhradách, schválení nových Pravidel 
(Předkladatel: Mgr. Ing. Drago Sukalovský, zpracovatel: Alena Janoušková) 
 
Přijaté usnesení: 1013/2016 - ZM schvaluje Pravidla města Kuřimi č. P1/2016/ZM, o volných bytech 

v majetku města. 
Hlasováno 
Pro: 13 Zdrželi se: 3  Nepřítomen: 1. 
 
 
 

11. Manž. Suší – žádost o odprodej pozemku 
(Předkladatel: Mgr. Ing. Drago Sukalovský, zpracovatel: Ing. Vladimíra Fidrmucová) 
 
Manž. Suší požádali město Kuřim o odprodej části pozemku parc. č. 2751 v k. ú. Kuřim o výměře cca 
290 m

2
- vizte př. A, B. 

Jedná se o lokalitu na ul. Tišnovská. Jmenovaní užívali předmětný pozemek na základě pachtovní 
smlouvy jako zahrádku - vizte př. B (tato jim byla ke dni 31. 12. 2015 vypovězena). Manž. Suší by rádi 
koupený pozemek využili jako rodinnou zahradu, na které by vybudovali posezení, hrací plochu pro 
děti a garáž. Zahrada leží v těsné blízkosti bytu manželů Suchých. 
 
Stanoviska dotčených orgánů: 
OI - podle územního plánu města Kuřimi je pozemek parc. č. 2751 v k. ú. Kuřim součástí vymezené 
plochy smíšené obytné. 
OI a OMP nedoporučuje pozemek prodávat, neboť v předmětném pozemku je uložena kanalizace ve 
vlastnictví města - vizte př. C. Dále dle stavebního zákona č. 183/2006 Sb., je potřeba dodržet šíři 
uličního prostoru o velikosti 12 m. Pozemek je možno v budoucnu využít např. k rozšíření komunikace 
nebo vybudování parkoviště. 
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V případě prodeje navrhujeme prodejní cenu dle znaleckého posudku. 
 
Přílohy: A - žádost 

B - situace 
C - situace 

 
Návrh usnesení: ZM schvaluje záměr na prodej části pozemku parc. č. 2751 o vým. cca 290 m

2
 

v k. ú. Kuřim manž. Zdeňku a Martině Suchým, bytem xxxxxxxxxxxxxxxx, 664 34 
Kuřim za cenu dle znaleckého posudku s podmínkou úhrady veškerých nákladů 
spojených s převodem pozemku včetně daně z nabytí nemovitých věcí. 

O tomto návrhu usnesení nebylo hlasováno. 
 
 
 

11/1. Manž. Suší – zpětvzetí žádosti o odprodej pozemku 
(Předkladatel: Mgr. Ing. Drago Sukalovský, zpracovatel: Ing. Vladimíra Fidrmucová) 
 
 
Manž. Suší požádali o zpětvzetí žádosti o odprodej části pozemku parc. č. 2751 v k. ú. Kuřim 
o výměře cca 290 m

2
- vizte př. A. 

 
Důvodem stažení žádosti je plánované stěhování. 
 
Přílohy: A - zpětvzetí žádosti 
 
 
 

12. Nabídka na odkup pozemku pod místní komunikací - manželé 
Myslínovi 
(Předkladatel: Mgr. Ing. Drago Sukalovský, zpracovatel: Ing. Vladimíra Fidrmucová) 
 
Manželé Myslínovi nabídli městu Kuřim ke koupi pozemek parc. č. 1104/11 o výměře 23 m

2
 v k. ú. 

Kuřim za cenu 189 Kč/m
2
 (celkem 4.347 Kč). Jedná se o pozemek pod místní komunikací na ul. 

Hybešova“ - vizte př. A. 
 
Vzhledem k tomu, že na ul. Hybešova budou začátkem roku 2016 započaty stavební práce na 
budování místní komunikace, chodníků a parkovacích stání doporučuje OMP a OI odkoupit pozemek 
dříve, než město vyhlásí výkup pozemků pod místními komunikacemi. 
 
V příloze B předkládá OMP návrh kupní smlouvy. 
 
Přílohy: A - situace 

B - smlouva 
 
Přijaté usnesení: 1014/2016 - ZM schvaluje úplatné nabytí pozemku parc. č. 1104/11 o výměře 23 

m
2
 v k. ú. Kuřim z vlastnictví Jaroslava Myslína (id. 1/2), bytem xxxxxxxxxxxxxxxxx, 

Kuřim a Miloslavy Myslínové (id. 1/2), bytem xxxxxxxxxxxxxxxx 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: 16   Nepřítomen: 1. 
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13. E.ON Distribuce, a.s. – prodej pozemku pod budoucí trafostanicí 
na ul. Komenského 
(Předkladatel: Mgr. Ing. Drago Sukalovský, zpracovatel: Ing. Vladimíra Fidrmucová) 
 
Společnost E.ON Distribuce, a.s. je investorem stavby s názvem „Kuřim, Pod Zárubou, VN, TS, NN“. 
Jedná se o stavební úpravu sítě VN, NN na ulici Komenského, Pod Zárubou a Popkova. Stavební 
úprava sítě VN bude spočívat v náhradě nadzemního holého vedení VN novým zemním kabelovým 
vedením, které bude vyvedeno z nové kioskové trafostanice. Stávající nadzemní holé vedení VN 
včetně sloupcové trafostanice a sloupů bude zdemontováno. Stavební úprava sítě NN bude spočívat 
v náhradě stávajícího holého nadzemního vedení NN do nového zemního kabelu NN. 
 
Na základě výše uvedeného společnost E.ON Distribuce, a.s. požádala město Kuřim o odprodej části 
pozemků parc. č. 2257 a parc. č. 2258 o vým. cca 23 m

2
 vše v k. ú. Kuřim (dále jen „pozemek“) za 

účelem vybudování nové kioskové trafostanice - vizte příloha A, B.  
 
Společnost E.ON Distribuce, a.s. nabídla městu za pozemek částku ve výši 2.000 Kč/m

2 
(celkem 

46.000 Kč). 
 
OMP doporučil odprodej pozemku s překupním právem věcným. 
 
ZM dne 10. 3. 2015 schválilo usn. č. 1032/2015 záměr na prodej předmětných pozemků. 
1032/2015: 
Zastupitelstvo města schvaluje záměr na prodej části pozemků parc. č. 2257 a parc. č. 2258 o vým. 
cca 23 m

2
 vše v k. ú. Kuřim dle přílohy, společnosti E.ON Distribuce, a.s., se sídlem v Českých 

Budějovicích, F. A. Gerstnera 2151/6, PSČ 370 49, IČ 28085400 za cenu 2.000 Kč/m
2
. Nabyvatel 

uhradí veškeré náklady spojené s převodem pozemků včetně daně z nabytí nemovitých věcí. 
K převáděným pozemkům bude zřízeno předkupní právo věcné ve prospěch města. 
 
Záměr byl v souladu se zákonem o obcích po dobu 15 dnů zveřejněn - bez připomínek. 
 
Předmět prodeje je specifikovaný geometrickým plánem č. 3308-5703/2015 - vizte př. C jako část 
pozemku parc. č. 2257 o vým. 6 m

2 
GP nově označená jako parcela č. 2257/2 a část pozemku parc. č. 

2258 o vým. 17 m
2 
GP nově označená jako parcela č. 2258/2 vše v k. ú. Kuřim. 

 
OMP předkládá zastupitelstvu kupní smlouvu a smlouvu o zřízení předkupního práva až nyní, neboť 
probíhalo komplikované jednání týkající se znění smlouvy - vizte př. D.  
 
Přílohy: A - situace 

B - situace 
C - geometrický plán 
D - smlouva 

 
Přijaté usnesení: 1015/2016 - ZM schvaluje prodej částí pozemků parc. č. 2257 a parc. č. 2258 vše 

v k. ú. Kuřim geometrickým plánem č. 3308-5703/2015 nově označené jako parc. 
č. 2257/2 o vým. 6 m

2
 a parc. č. 2258/2 o vým. 17 m

2 
vše v k. ú. Kuřim, společnosti 

E.ON Distribuce, a.s., se sídlem v Českých Budějovicích, F. A. Gerstnera 2151/6, 
PSČ 370 49, IČ 28085400 za cenu 2.000 Kč/m

2
. Nabyvatel uhradí veškeré náklady 

spojené s převodem pozemků včetně daně z nabytí nemovitých věcí. 
K převáděným pozemkům bude zřízeno předkupní právo věcné ve prospěch 
města. 

Hlasováno 
Pro: 15 Zdržel se: 1   Nepřítomen: 1. 
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14. E.ON Distribuce, a.s. – prodej pozemku pod budoucí trafostanicí 
na ul. Blanenská 
(Předkladatel: Mgr. Ing. Drago Sukalovský, zpracovatel: Ing. Vladimíra Fidrmucová) 
 
Společnost E.ON Distribuce, a.s. požádala město Kuřim o odprodej části pozemku parc. č. 3000/1 
v k. ú. Kuřim o vým. cca 25 m

2
 (dále jen „Pozemek“) za účelem vybudování nové kioskové 

trafostanice na ul. Blanenská, která bude sloužit pro napájení nových odběrných míst v průmyslové 
zóně - vizte příloha A, B.  
 
Společnost E.ON Distribuce, a.s. nabídla za Pozemek částku ve výši 2.000 Kč/m

2
. 

 
OMP doporučil odprodej pozemku s předkupním právem.  
 
ZM dne 8. 12. 2015 schválilo usnesením č. 1152/2015 záměr na prodej Pozemku. 
1152/2015: 
Zastupitelstvo města schvaluje záměr na prodej části pozemku parc. č.  3000/1 v k. ú. Kuřim o vým. 
cca 25 m

2
 dle přílohy, společnosti E.ON Distribuce, a.s., se sídlem v Českých Budějovicích, F. A. 

Gerstnera 2151/6, PSČ 370 49, IČ 28085400 za cenu 2.000 Kč/m
2
. Nabyvatel uhradí veškeré náklady 

spojené s převodem pozemku včetně daně z nabytí nemovitých věcí. K převáděnému pozemku bude 
zřízeno předkupní právo ve prospěch města Kuřimi. 
 
Záměr byl v souladu se zákonem o obcích po dobu 15 dnů zveřejněn - bez připomínek. 
 
Společnost E.ON Distribuce, a.s. předložila OMP geometrický plán č. 3314-6197/2015, kterým je 
předmět prodeje specifikovaný jako část pozemku parc. č. 3000/1 o vým. 38 m

2
, geometrickým 

plánem nově označená jako parcela č. 3000/7 v k. ú. Kuřim - vizte příloha C. 
 
Zastupitelstvem byl schválen záměr na prodej Pozemku o výměře cca 25 m

2
, geometrickým plánem 

se však výměra navýšila na 38 m
2
, což je navýšení o 50%. Protože tímto se mění podstatná náležitost 

kupní smlouvy, OMP doporučuje zveřejněný záměr zrušit a schválit záměr nový, dle předloženého 
GP. 
 
Přílohy: A - situace 

B - situace 
C - geometrický plán 

 
 
Z jednání se vzdálil v 21:08 hod. D. Holman - přítomno 15 členů zastupitelstva. 
 
 
Přijaté usnesení: 1016/2016 - ZM ruší usnesení č. 1152/2015 ze dne 8. 12. 2015 ve věci prodeje 

části pozemku parc. č. 3000/1 v k. ú. Kuřim o vým. cca 25 m
2
. 

Hlasováno 
Pro: 15   Nepřítomni: 2. 
 
 
 

14/1. E.ON Distribuce, a.s. – odprodej pozemku pod budoucí 
trafostanicí na ul. Blanenská 
(Předkladatel: Mgr. Ing. Drago Sukalovský, zpracovatel: Ing. Vladimíra Fidrmucová) 
 
Přijaté usnesení: 1017/2016 - ZM schvaluje záměr na prodej části pozemku parc. č.  3000/1 v k. ú. 

Kuřim geometrickým plánem č. 3314-6197/2015 nově označené jako parc. č. 
3000/7 o vým. 38 m

2
 v k. ú. Kuřim, společnosti E.ON Distribuce, a.s., se sídlem v 

Českých Budějovicích, F. A. Gerstnera 2151/6, PSČ 370 49, IČ 28085400 za cenu 
2.000 Kč/m

2
. Nabyvatel uhradí veškeré náklady spojené s převodem pozemku 
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včetně daně z nabytí nemovitých věcí. K převáděnému pozemku bude zřízeno 
předkupní právo ve prospěch města Kuřimi. 

Hlasováno 
Pro: 15   Nepřítomni: 2. 
 
 
Na jednání se vrátil D. Holman - přítomno 16 členů zastupitelstva. 
 
 
 

15. Zápis z jednání Kontrolního výboru ZM Kuřimi 
(Předkladatel: Jan Herman, zpracovatel: Ing. Silvie Ondrášková) 
 
Předseda Kontrolního výboru v příloze předkládá Zastupitelstvu města Kuřimi zápis z jednání 
Kontrolního výboru Zastupitelstva města Kuřimi ze dne 13. 1. 2016. 
 
Přílohy: A - zápis č. 01/2016 ze dne 13. 1. 2016 
 
Přijaté usnesení: 1018/2016 - ZM bere na vědomí zápis z jednání Kontrolního výboru Zastupitelstva 

města Kuřimi ze dne 13. 1. 2016. 
Hlasováno 
Pro: 16   Nepřítomen: 1. 
 
 
 
 

16. Zápis z Finančního výboru ZM Kuřimi 
(Předkladatel: Ing. Mgr. Vlastimil Burkart, zpracovatel: Ing. Aleš Varmužka) 
 
V příloze je zápis ze zasedání Finančního výboru ZM Kuřimi, který se konal dne 20. 1. 2016. 
 
Přílohy: A - zápis z jednání 
 
Přijaté usnesení: 1019/2016 - ZM bere na vědomí zápis ze zasedání Finančního výboru ZM Kuřimi 

ze dne 20. 1. 2016. 
Hlasováno 
Pro: 16   Nepřítomen: 1. 
 
 
 

17. Návratná finanční výpomoc Brána Brněnska, z. s. 
(Předkladatel: Mgr. Ing. Drago Sukalovský, zpracovatel: Ing. Aleš Varmužka) 
 
Místní akční skupina Brána Brněnska, z. s. požádal město Kuřim o poskytnutí návratné finanční 
výpomoci ve výši 500.000 Kč na financování přípravy Místních akčních plánů vzdělávání v území 
Jihomoravského kraje. Žádost je v příloze. 
 
MAP (Místním akčním plánům) ORP Kuřim: 
Pro čerpání dotací (škol) z IROP je nutné mít zpracován MAP. Žadatelé z území ORP, pro které 
nebude zpracován MAP (tj. školy či MŠ které se projektu nezúčastní), nebudou a priori vyloučeni 
z možnosti podávat projekty z OP VVV (individuální projekty koncepční, tematické partnerství a sítě, 
šablony), ale pro některé oblasti dotací např. IROP (např. IROP – dostavba škol, rozšíření kapacity 
apod) nebudou způsobilými žadateli o dotaci- tj. o dotaci nebudou moci žádat, respektive, nebude jim 
přiznána. 
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MAS již úspěšně zpracovala a podala žádost na MŠMT (žádost prošla administrativní 
kontrolou) a v tomto roce vytvoří ve spolupráci se školami ORP Kuřim a městem celý 
dokument MAP (v území ORP se do projektu přihlásily všechny MŠ i ZŠ). 
 
Přílohy: A – žádost 
 
Diskuse:  
I. Poledňák – ptá se, zda požádali ještě někoho jiného o půjčku? 
D. Sukalovský – se vzdálil z jednání zjistit odpověď na dotaz I. Poledňáka. 
 
 
Místostarosta vyhlásil v 21:22 hod. přestávku na 15 minut. 
 
 
D. Sukalovský – o půjčku bylo požádáno ještě město Rosice. Pokud dotaci nedostanou, nebude MAS 
materiál zpracovávat. 
 
Přijaté usnesení: 1020/2016 - ZM schvaluje uzavření veřejnoprávní smlouvy se spolkem Místní 

akční skupina Brána Brněnska, z. s., se sídlem Jungmannova 968/75, 664 34 
Kuřim, IČ 22712372, na poskytnutí návratné finanční výpomoci ve výši 500.000 Kč 
na financování přípravy Místních akčních plánů vzdělávání v území 
Jihomoravského kraje, s datem poskytnutí 1. 2. 2016 a datem jednorázového 
splacení 31. 12. 2016, dle žádosti. 

Hlasováno 
Pro: 15 Zdržel se: 1  Nepřítomen: 1. 
 
 
 

18. Doplňující volba člena kontrolního výboru 
(Předkládá a zpracoval Ing. Miloš Kotek) 
 
Na členství v kontrolním výboru rezignoval pan Svoboda, nominovaný za volební stranu *Společně* 
Volební strana *Společně* proto nominuje za člena kontrolního výboru pana Pavla Kříže. Pan Kříž byl 
v minulosti vedoucím odboru výstavby MěÚ a velmi dobře zná problematiku investic města.  
 
Přijaté usnesení: 1021/2016 - ZM volí členem Kontrolního výboru ZM Kuřimi pana Pavla Kříže. 
Hlasováno 
Pro: 16   Nepřítomen: 1. 
 
 
 

9. Prodej části pozemku p. č. 2972 k. ú. Kuřim 
(Předkladatel: Mgr. Ing. Drago Sukalovský, zpracovatel: Mgr. Jana Viktorinová) 
 
Město Kuřim vlastní pozemek p. č. 2972 k. ú. Kuřim. Jedná se o pozemek situovaný severně od 
centra města Kuřimi na rozhraní mezi centrálním obytným územím města a průmyslovou zónou. 
V blízkém okolí se nachází budovy Wellness Kuřim a polikliniky, ze severovýchodní strany pak 
průmyslový objekt Kuličkové šrouby Kuřim, a.s., ze strany opačné pak atletický ovál s fotbalovým 
hřištěm a dalšími sportovišti. 
 
Pozemek je oproti úrovni okolních pozemků níže o cca 2m a velice mírně se svažuje jižním směrem 
a bezprostředně navazuje na plánovanou výstavbu městské sportovní haly. Je nezastavěný 
a momentálně využívaný jako zahrádkářská kolonie. Zahrádkáři jsou o plánované výstavbě 
informování, nájemní smlouvy byly ukončeny. 
 
Pozemek p. č. 2972 k. ú. Kuřim je platnou územně plánovací dokumentací určen jako plocha 
sportovních a rekreačních zařízení. 
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Předmětem plánovaného prodeje je část pozemku p. č. 2972 k. ú. Kuřim o výměře cca 4500 m
2
. 

Nabízená část pozemku není v současné době napojena na stávající dopravní a technickou 
infrastrukturu s tím, že inženýrské sítě: vodovod, plynovod, kanalizace dešťová, kanalizace splašková 
a elektro budou v rámci stavby městské sportovní haly přivedeny na hranici prodávaného pozemku. 
Přístupová komunikace bude městem Kuřim vybudována na hranici prodávaného pozemku. 
Pokračování komunikace zrealizuje uchazeč na pozemcích města s tím, že komunikace se jako 
součást pozemku stane vlastnictvím města Kuřimi. 
 
Uvažovaná cena pozemku byla vzhledem k výše uvedenému stanovena na částku 500 Kč/m

2
 

Celková kupní cena by v případě prodeje 4.500 m
2
 činila: 2.250.000 Kč (4500 x 500). OMP 

doporučuje cenu stanovit jako pevnou s tím, že hodnotícím prvkem při výběru nejvhodnějšího zájemce 
by byla tedy nikoli cena, ale kvalita záměru, který hodlá uchazeč zrealizovat. 
Hodnocení podaných nabídek by provedla komise pro posouzení nabídek, jejíž sestava je 
předkládána Zastupitelstvu města Kuřimi ke schválení. 
Návrh členů komise tvoří přílohu C tohoto materiálu. 
S vybraným investorem OMP následně doporučí zastupitelstvu uzavření smlouvy o smlouvě budoucí 
kupní do doby vydání a nabytí právní moci rozhodnutí o umístění stavby totožné se záměrem 
uvedeným ve vítězné nabídce na odkup pozemku. 
 
Přílohy: A - ortofoto - prodej části pozemku 2972 

B – situace - prodej části pozemku 2972 
C - složení komise 
D - záměr hokejová hala 

 
Diskuse: 
M. Kotek – záměr na prodej vítá, vyzývá k zamyšlení o navýšení ceny. 
I. Poledňák – navrhuje, aby byla kupní smlouva uzavřena, až bude v katastru nemovitostí stavba 
zavedena jako rozestavěná stavba. 
P. Ondrášek – bylo by dobré zaručit předkupní právo v případě prodeje. 
I. Poledňák – v současné době to nejde, největší problém je, že pozemek může být blokován, proto 
by bylo rozumné uzavřít smlouvu o výstavbě. Tato smlouva umožní i získat úvěr. Navrhuje do smlouvy 
zakotvit podmínku zpětného odprodeje pozemku, pokud do 4 let nezačne stavět, respektive nebude 
stavba zapsaná do katastru nemovitostí. 
D. Sukalovský – žádá zapracovat do záměru tyto podmínky: 
bod b) kupní cena je pevná a činí 500 Kč/ m

2
 + DPH. 

bod f) město si vyhrazuje právo zpětné koupě, nebude-li vydán kolaudační souhlas do 4 let od nabytí 
právní moci stavebního povolení. 
 
Přijaté usnesení: 1022/2016 - ZM schvaluje záměr na prodej části pozemku p. č. 2972 k. ú. Kuřim 

o výměře cca 4.500 m
2
 za cenu 500 Kč/ m

2
 + DPH ve znění dle přílohy se 

změnami. 
Hlasováno: 
Pro: 16   Nepřítomen: 1. 
 
 
 

9/1. Prodej části pozemku p. č. 2972 k. ú. Kuřim 
(Předkladatel: Mgr. Ing. Drago Sukalovský, zpracovatel: Mgr. Jana Viktorinová) 
 
Přijaté usnesení: 1023/2016 - ZM jmenuje členy komise pro posouzení nabídek a jejich náhradníky 

ve věci výběru uchazeče o odkoupení části pozemku p. č. 2972 k. ú. Kuřim dle 
přílohy. 

Hlasováno 
Pro: 16   Nepřítomen: 1. 
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19. Rozpočtové opatření č. 2 

 
Příloha: A – rozpočtové opatření č. 2 
 
Přijaté usnesení: 1024/2016 - ZM schvaluje rozpočtové opatření č. 2 k rozpočtu města Kuřimi na 

rok 2016, dle přílohy. 
Hlasováno 
Pro: 15   Nepřítomni: 2. 
 
 
 

20. Různé 
 
D. Sukalovský – zve všechny občany města na „Kuřimský masopust“, který se uskuteční v sobotu 
13. 2. 2016 od 10 hod. na nám. 1. května. 
Dále informuje o přípravách na zásadách územního rozvoje – tento čtvrtek proběhlo jednání na 
Krajském úřadě v Brně. V této věci byla na krajský úřad odeslána výzva Zastupitelstvu 
Jihomoravského kraje, aby byla zvolena trasa v koridoru německé trasy s jižním obchvatem Kuřimi. 
Celkem 20 obcí tuto výzvu podporují, některé podporují přímo jižní obchvat a některé podpořili pouze 
výzvu bez specifikace trasy obchvatu Kuřimi. Vše bylo předáno na krajský úřad p. Tesaříkovi. 
 
Také informuje o dopravních rekonstrukcích staveb – Správa a údržba silnic slíbila v letošním roce 
rekonstrukci ul. Legionářské od nám. 1. května po kruhový objezd u wellness. Další úsek se otevírá od 
wellness po Prefu a tato by měla být zrekonstruována tak, aby opatření, která se tam nyní udělala, 
měla trvalejší charakter. Nyní se zpracovává projektová dokumentace. Realizace by ale byla nejdříve 
v roce 2017. 
Proběhne koordinační porada ohledně rekonstrukce silnice I/43, rekonstruovat by se měl úsek od 
České kolem Podlesí až k Prefě. Část dopravy asi bude odkloněna přes město Kuřim. Pravděpodobný 
termín zahájení bude v létě. Můžeme s tím nesouhlasit, ale naše stanovisko asi nebude mít váhu. 
Část dopravy se dá odklonit dříve, ale přesto bude přes město zvýšená doprava. 
M. Kotek – ptá se, zda může nastat situace, že ul. Blanenská a ul. Legionářská bude uzavřena ve 
stejném termínu jako komunikace I/43? 
D. Sukalovský – myslí si, že k tomuto snad nedojde. Vše by se mělo doladit na zmiňované koordinační 
poradě. 
 
 
J. Herman – ptá se, kdy bude zprovozněna ul. Hybešova? 
S. Bartoš – je smluvně zavázán květen 2016. 
 
 
Starosta ukončil jednání ZM v 22:00 hodin. 
 
 
Další zasedání ZM se uskuteční v úterý 22. 3. 2016 v 17 hod. v zasedací místnosti MěÚ Kuřim. 
 
 
 
 
Mgr. Ing. Drago Sukalovský 
starosta města 
 
 
 
 

Ověřovatelé zápisu: 
 
Ing. Miluše Macková Mgr. Ladislav Ambrož 
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V Kuřimi dne 26. 1. 2016 
 
 
Zapsala: Hana Koláčková 
 
 
 
Materiály: 
1 Zvolení návrhové komise 
2 Volba ověřovatelů zápisu 
3 Schválení programu jednání 
4 Plnění usnesení Zastupitelstva města Kuřimi ke dni 30. 11. 2015 
 4A - plnění usnesení ZM 
5 Rozpočet města na rok 2016 
 5A - návrh rozpočtu 2016 
5/1 Rozpočet města na rok 2016 
5/2 Rozpočet města na rok 2016 
6 Rozpočtové opatření č. 1 
 6A - rozpočtové opatření č. 1 - investice 
 6B - odůvodnění investičních akcí 
 6C - Výhled investičních akcí 
7 Sportovní hala Kuřim - schválení investiční akce 
 7A - dokumentace pro provedení stavby 
 7B - koordinační výkres 
 7C - letecký pohled 
 7D - pohled JV 
 7E - pohled SZ 
 7F - půdorys střechy 
 7G - půdorys 1. NP 
 7H - půdorys 1. PP 
 7CH - řez 
 7I - vizualizace 1 
 7J - vizualizace 2 
 7K - vizualizace 3 
 7L - předpokládané provozní náklady 
7/1 Sportovní hala Kuřim - schválení investiční akce 
8 Komunikace do nového sportovního areálu – odkoupení pozemků 
 8A -  situace (komunikace) 
 8B – kupní smlouva 
9 Prodej části pozemku p. č. 2972 k. ú. Kuřim 
 9A - ortofoto - prodej části pozemku p. č. 2972 
 9B - situace- prodej části pozemku p. č. 2972 
 9C - složení komise 
 9D - záměr hokejová hala 
9/1 Prodej části pozemku p. č. 2972 k. ú. Kuřim 
10 Zrušení Pravidel Města Kuřimi č. 1/2012 – o volných bytech v majetku města a bytových 

náhradách, schválení nových Pravidel 
 10A - Pravidla města Kuřimi č. 1 2012 
 10B - Pravidla 2016 - návrh 
10/1 Zrušení Pravidel Města Kuřimi č. 1/2012 – o volných bytech v majetku města a bytových 

náhradách, schválení nových Pravidel 
11 Manž. Suší – žádost o odprodej pozemku 
 11A - žádost 
 11B - situace 
 11C – situace 
11/1 Manž. Suší – zpětvzetí žádosti o odprodej pozemku 
 11/1A – zpětvzetí žádosti 
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12 Nabídka na odkup pozemku pod místní komunikací - manželé Myslínovi 
 12A- situace 
 12B - smlouva 
13 E.ON Distribuce, a.s. – prodej pozemku pod budoucí trafostanicí na ul. Komenského 
 13A - situace 
 13B - situace 
 13C - geometrický plán 
 13D - smlouva 
14 E.ON Distribuce, a.s. – prodej pozemku pod budoucí trafostanicí na ul. Blanenská 
 14A - situace 
 14B - situace 
 14C - geometrický plán 
14/1 E.ON Distribuce, a.s. – odprodej pozemku pod budoucí trafostanicí na ul. Blanenská 
15 Zápis z jednání Kontrolního výboru ZM Kuřimi 
 15A - zápis č. 01/2016 ze dne 13. 1. 2016 
16 Zápis z Finančního výboru ZM Kuřimi 
 16A – zápis z jednání 
17 Návratná finanční výpomoc Brána Brněnska, z. s. 

17A – žádost 
18 Doplňující volba člena kontrolního výboru 
19 Rozpočtové opatření č. 2 
 19A – rozpočtové patření č. 2 



1. JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA KUŘIMI dne 26. 1. 2016 

 

1 Zvolení návrhové komise 
Číslo usnesení: 1/2016 Zastupitelstvo města schvaluje jako 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 PRO 

Jiří Brabec NEPŘÍTOMEN Ing. Rostislav Hanák PRO 

Jan Herman PRO Ing. Miloš Kotek NEPŘÍTOMEN 

Ing. Miluše Macková PRO Ivo Peřina PRO 

Vladislav Zejda PRO Ing. Mgr. Vlastimil Burkart PRO 

Mgr. Žaneta Jarůšková PRO Petr Krejčí PRO 

Alena Matějíčková PRO Ing. Petr Ondrášek PRO 

Bc. Jan Vlček PRO   

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

 

2. Volba ověřovatelů zápisu 
Číslo usnesení: 2/2016 Zastupitelstvo města schvaluje jako ověřovatele zápisu z jednání ZM Ing. 

Miluši Mackovou a Mgr. Ladislava Ambrože. 

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

RNDr. Igor Poledňák NEPŘÍTOMEN Mgr. Ladislav Ambrož PRO 

Jiří Brabec NEPŘÍTOMEN Ing. Rostislav Hanák PRO 

Jan Herman PRO Ing. Miloš Kotek NEPŘÍTOMEN 

Ing. Miluše Macková PRO Ivo Peřina PRO 

Vladislav Zejda PRO Ing. Mgr. Vlastimil Burkart PRO 

Mgr. Žaneta Jarůšková PRO Petr Krejčí PRO 

Alena Matějíčková PRO Ing. Petr Ondrášek PRO 

Bc. Jan Vlček PRO   

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

 

3. Schválení programu jednání 
Číslo usnesení: 3/2016 Zastupitelstvo města schvaluje program jednání se změnami. 

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

RNDr. Igor Poledňák NEPŘÍTOMEN Mgr. Ladislav Ambrož PRO 

Jiří Brabec NEPŘÍTOMEN Ing. Rostislav Hanák PRO 

Jan Herman PRO Ing. Miloš Kotek NEPŘÍTOMEN 



Ing. Miluše Macková PRO Ivo Peřina PRO 

Vladislav Zejda PRO Ing. Mgr. Vlastimil Burkart PRO 

Mgr. Žaneta Jarůšková PRO Petr Krejčí PRO 

Alena Matějíčková PRO Ing. Petr Ondrášek PRO 

Bc. Jan Vlček PRO   

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

 

4. Plnění usnesení Zastupitelstva města Kuřimi ke dni 30. 11. 2015 
Číslo usnesení: 4/2016 Zastupitelstvo města bere na vědomí stav plnění usnesení ZM ke dni 
18. 1. 2016 a prodlužuje termín plnění usnesení č. 1101/2008 do 31. 12. 2016, usnesení 
č. 1006/2011 do 31. 12. 2017, usnesení č. 1044/2011 do 31. 12. 2017, usnesení č. 1204/2014 do 
31. 12. 2016, č. 1067/2015 do 31. 12. 2016, usnesení č. 1132/2015 do 31. 12. 2017. 

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

RNDr. Igor Poledňák NEPŘÍTOMEN Mgr. Ladislav Ambrož PRO 

Jiří Brabec NEPŘÍTOMEN Ing. Rostislav Hanák PRO 

Jan Herman PRO Ing. Miloš Kotek NEPŘÍTOMEN 

Ing. Miluše Macková PRO Ivo Peřina PRO 

Vladislav Zejda PRO Ing. Mgr. Vlastimil Burkart PRO 

Mgr. Žaneta Jarůšková PRO Petr Krejčí PRO 

Alena Matějíčková PRO Ing. Petr Ondrášek PRO 

Bc. Jan Vlček PRO   

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

 

5. Rozpočet města na rok 2016 
Číslo usnesení: 5/2016 Zastupitelstvo města schvaluje rozpočet města Kuřimi na rok 2016, dle 

přílohy. 

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 PRO 

Alena Matějíčková PRO Ing. Petr Ondrášek PRO 

Bc. Jan Vlček PRO   

BOD JEDNÁNÍ BYL SCHÁLEN 
Počet přítomných: 16 
PRO: 16, PROTI: 0, ZDRŽELO SE: 0, NEHLASOVALO: 0 



 

5/1. Rozpočet města na rok 2016 
Číslo usnesení: 6/2016 Zastupitelstvo města stanovuje jako závazné ukazatele rozpočtu 
následující položky: 
ZŠ Jungmannova   4.600.000 Kč 
ZŠ Tyršova    5.450.000 Kč 
MŠ Zborovská    5.850.000 Kč 
Centrum sociálních služeb Kuřim 4.900.000 Kč. 

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 PRO 

Alena Matějíčková PRO Ing. Petr Ondrášek PRO 

Bc. Jan Vlček PRO   

BOD JEDNÁNÍ BYL SCHÁLEN 
Počet přítomných: 16 
PRO: 16, PROTI: 0, ZDRŽELO SE: 0, NEHLASOVALO: 0 

 

5/2. Rozpočet města na rok 2016 
Číslo usnesení: 7/2016 Zastupitelstvo města pověřuje RM k provádění rozpočtových opatření mezi 
rozpočtovými oddíly a investičními akcemi do výše 20 % rozpočtových výdajů v oddíle nebo akci, max. 
však do výše 300.000 Kč. Přesuny mohou být prováděny mezi oddíly, mezi akcemi nebo z rezervy 
(z rezervy i opakovaně na různé akce). 

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 PRO 

Alena Matějíčková PRO Ing. Petr Ondrášek PRO 

Bc. Jan Vlček PRO   

BOD JEDNÁNÍ BYL SCHÁLEN 
Počet přítomných: 16 
PRO: 16, PROTI: 0, ZDRŽELO SE: 0, NEHLASOVALO: 0 

 

7. Sportovní hala Kuřim - schválení investiční akce 
Číslo usnesení: 8/2016 Zastupitelstvo města schvaluje realizaci investiční akce "Městská sportovní 

hala v Kuřimi - novostavba" v částce 89.256.198 Kč a DPH ve výši 21 % tj. 18.743.802 Kč. 

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 ZDRŽEL SE 

Ing. Miluše Macková PRO Ivo Peřina PRO 

Vladislav Zejda ZDRŽEL SE Ing. Mgr. Vlastimil Burkart PRO 

Mgr. Žaneta Jarůšková PRO Petr Krejčí PRO 

Alena Matějíčková PRO Ing. Petr Ondrášek PRO 

Bc. Jan Vlček PRO   

BOD JEDNÁNÍ BYL SCHÁLEN 
Počet přítomných: 16 
PRO: 13, PROTI: 0, ZDRŽELO SE: 3, NEHLASOVALO: 0 

 

7/1. Sportovní hala Kuřim - schválení investiční akce 
Číslo usnesení: 9/2016 Zastupitelstvo města schvaluje podání žádosti o investiční dotaci na akci 
„Městská sportovní hala v Kuřimi - novostavba“ na Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy, 
Karmelická 7, 110 00 Praha 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 PRO 

Alena Matějíčková PRO Ing. Petr Ondrášek PRO 

Bc. Jan Vlček PRO   

BOD JEDNÁNÍ BYL SCHÁLEN 
Počet přítomných: 16 
PRO: 16, PROTI: 0, ZDRŽELO SE: 0, NEHLASOVALO: 0 

 

6/1. Navýšení položky 21 RO č. 1 
Návrh usnesení: schvaluje navýšení položky 21 rozpočtového opatření č. 1 k rozpočtu města Kuřimi 
na rok 2016 - Opravy v obecních bytech, na částku 2 mil. Kč a ukládá odboru majetkoprávnímu 

rekonstruovat všechny postupně uvolňované byty v majetku města, vyžaduje-li to jejich technický stav. 

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

RNDr. Igor Poledňák PRO Mgr. Ladislav Ambrož ZDRŽEL SE 

Jiří Brabec NEPŘÍTOMEN Ing. Rostislav Hanák ZDRŽEL SE 

Jan Herman PROTI Ing. Miloš Kotek PRO 

Ing. Miluše Macková PRO Ivo Peřina ZDRŽEL SE 

Vladislav Zejda PRO Ing. Mgr. Vlastimil Burkart PRO 

Mgr. Žaneta Jarůšková PRO Petr Krejčí PROTI 

Alena Matějíčková ZDRŽELA SE Ing. Petr Ondrášek ZDRŽEL SE 

Bc. Jan Vlček ZDRŽEL SE   



BOD JEDNÁNÍ NEBYL SCHÁLEN 
Počet přítomných: 16 
PRO: 6, PROTI: 2, ZDRŽELO SE: 8, NEHLASOVALO: 0 

 

6. Rozpočtové opatření č. 1 
Číslo usnesení: 10/2016 Zastupitelstvo města schvaluje rozpočtové opatření č. 1 k rozpočtu města 
Kuřimi na rok 2016, dle přílohy. 

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 ZDRŽEL SE 

Ing. Miluše Macková PRO Ivo Peřina PRO 

Vladislav Zejda ZDRŽEL SE Ing. Mgr. Vlastimil Burkart PRO 

Mgr. Žaneta Jarůšková PRO Petr Krejčí PRO 

Alena Matějíčková PRO Ing. Petr Ondrášek PRO 

Bc. Jan Vlček PRO   

BOD JEDNÁNÍ BYL SCHÁLEN 
Počet přítomných: 16 
PRO: 13, PROTI: 0, ZDRŽELO SE: 3, NEHLASOVALO: 0 

 

8. Komunikace do nového sportovního areálu – odkoupení pozemků 
Číslo usnesení: 11/2016 Zastupitelstvo města schvaluje úplatné nabytí: pozemku p. č. 2971/73 
o výměře 881 m

2
 z majetku ENERGETIKA KUŘIM, a.s., Štefánikova 110/41, Brno, IČ 28260945, části 

pozemku p. č. 2971/74 nově označené jako p. č. 2971/253 o výměře 218 m
2 

z majetku ENERGETIKA 
KUŘIM, a.s.,

 
části pozemku p. č. 2971/74 nově označené jako p. č. 2971/256 o výměře 312 m

2 

z majetku ENERGETIKA KUŘIM, a.s., části pozemku p. č. 2971/77 nově označené jako p. č. 
2971/255 o výměře 340 m

2
 z majetku KULIČKOVÉ ŠROUBY KUŘIM, a.s., Blanenská 1277/37,Kuřim, 

IČ 24782947, části pozemku p. č. 2971/86 nově označené jako p. č. 2971/252 o výměře 34 m
2
 

z majetku KULIČKOVÉ ŠROUBY KUŘIM, a.s., pozemku p. č. 4460 o výměře 60 m
2
 včetně stavby 

č. p. 1317
 
z majetku KULIČKOVÉ ŠROUBY KUŘIM, a.s. vše v k. ú. Kuřim dle GP č. 3306-253/2015 

za kupní cenu ve výši 100 Kč/m
2
 do vlastnictví města Kuřimi. Náklady spojené s převodem pozemků 

včetně daně z nabytí nemovitých věcí uhradí 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 PRO 

Alena Matějíčková PRO Ing. Petr Ondrášek PRO 

Bc. Jan Vlček PRO   

BOD JEDNÁNÍ BYL SCHÁLEN 
Počet přítomných: 16 
PRO: 16, PROTI: 0, ZDRŽELO SE: 0, NEHLASOVALO: 0 



10. Zrušení Pravidel Města Kuřimi č. 1/2012 – o volných bytech v majetku města 
a bytových náhradách, schválení nových Pravidel 
Číslo usnesení: 12/2016 Zastupitelstvo města ruší Pravidla města Kuřim č. 1/2012 ze dne 16. 10. 

2012. 

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

RNDr. Igor Poledňák PROTI Mgr. Ladislav Ambrož PRO 

Jiří Brabec NEPŘÍTOMEN Ing. Rostislav Hanák PRO 

Jan Herman PRO Ing. Miloš Kotek ZDRŽEL SE 

Ing. Miluše Macková PRO Ivo Peřina PRO 

Vladislav Zejda ZDRŽEL SE Ing. Mgr. Vlastimil Burkart PRO 

Mgr. Žaneta Jarůšková PRO Petr Krejčí PRO 

Alena Matějíčková PRO Ing. Petr Ondrášek PRO 

Bc. Jan Vlček PRO   

BOD JEDNÁNÍ BYL SCHÁLEN 
Počet přítomných: 16 
PRO: 13, PROTI: 1, ZDRŽELO SE: 2, NEHLASOVALO: 0 

 

10/1. Zrušení Pravidel Města Kuřimi č. 1/2012 – o volných bytech v majetku 
města a bytových náhradách, schválení nových Pravidel 
Číslo usnesení: 13/2016 Zastupitelstvo města schvaluje Pravidla města Kuřimi č. 1/2016, 
o volných bytech v majetku města. 

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 ZDRŽEL SE 

Ing. Miluše Macková PRO Ivo Peřina PRO 

Vladislav Zejda ZDRŽEL SE Ing. Mgr. Vlastimil Burkart PRO 

Mgr. Žaneta Jarůšková PRO Petr Krejčí PRO 

Alena Matějíčková PRO Ing. Petr Ondrášek PRO 

Bc. Jan Vlček PRO   

BOD JEDNÁNÍ BYL SCHÁLEN 
Počet přítomných: 16 
PRO: 13, PROTI: 0, ZDRŽELO SE: 3, NEHLASOVALO: 0 

 

12. Nabídka na odkup pozemku pod místní komunikací - manželé Myslínovi 
Číslo usnesení: 14/2016 Zastupitelstvo města schvaluje úplatné nabytí pozemku parc. č. 1104/11 
o výměře 23 m

2
 v k. ú. Kuřim z vlastnictví Jaroslava Myslína (id. 1/2), bytem xxxxxxxxxxxxxxxx, Kuřim 

a Miloslavy Myslínové (id. 1/2), 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 PRO 

Alena Matějíčková PRO Ing. Petr Ondrášek PRO 

Bc. Jan Vlček PRO   

BOD JEDNÁNÍ BYL SCHÁLEN 
Počet přítomných: 16 
PRO: 16, PROTI: 0, ZDRŽELO SE: 0, NEHLASOVALO: 0 

 

13. E.ON Distribuce, a.s. – prodej pozemku pod budoucí trafostanicí na ul. 
Komenského 
Číslo usnesení: 15/2016 Zastupitelstvo města schvaluje prodej částí pozemků parc. č. 2257 
a parc. č. 2258 vše v k. ú. Kuřim geometrickým plánem č. 3308-5703/2015 nově označené jako parc. 
č. 2257/2 o vým. 6 m

2
 a parc. č. 2258/2 o vým. 17 m

2 
vše v k. ú. Kuřim, společnosti E.ON Distribuce, 

a.s., se sídlem v Českých Budějovicích, F. A. Gerstnera 2151/6, PSČ 370 49, IČ 28085400 za cenu 
2.000 Kč/m

2
. Nabyvatel uhradí veškeré náklady spojené s převodem pozemků včetně daně z nabytí 

nemovitých věcí. K převáděným pozemkům bude zřízeno předkupní právo věcné ve prospěch města. 

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 ZDRŽEL SE 

Ing. Miluše Macková PRO Ivo Peřina PRO 

Vladislav Zejda PRO Ing. Mgr. Vlastimil Burkart PRO 

Mgr. Žaneta Jarůšková PRO Petr Krejčí PRO 

Alena Matějíčková PRO Ing. Petr Ondrášek PRO 

Bc. Jan Vlček PRO   

BOD JEDNÁNÍ BYL SCHÁLEN 
Počet přítomných: 16 
PRO: 15, PROTI: 0, ZDRŽELO SE: 1, NEHLASOVALO: 0 

 

14. E.ON Distribuce, a.s. – prodej pozemku pod budoucí trafostanicí na ul. 
Blanenská 
Číslo usnesení: 16/2016 Zastupitelstvo města ruší usnesení č. 1152/2015 ze dne 8. 12. 2015 ve 

věci prodeje části pozemku parc. č. 3000/1 v k. ú. Kuřim o vým. cca 25 m
2
. 

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

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 PRO 

Alena Matějíčková PRO Ing. Petr Ondrášek PRO 



Bc. Jan Vlček PRO   

BOD JEDNÁNÍ BYL SCHÁLEN 
Počet přítomných: 16 
PRO: 15, PROTI: 0, ZDRŽELO SE: 0, NEHLASOVALO: 1 

 

14/1. E.ON Distribuce, a.s. – odprodej pozemku pod budoucí trafostanicí na ul. 
Blanenská 
Číslo usnesení: 17/2016 Zastupitelstvo města schvaluje záměr na prodej části pozemku parc. č. 
3000/1 v k. ú. Kuřim geometrickým plánem č. 3314-6197/2015 nově označené jako parc. č. 3000/7 
o vým. 38 m

2
 v k. ú. Kuřim, společnosti E.ON Distribuce, a.s., se sídlem v Českých Budějovicích, F. A. 

Gerstnera 2151/6, PSČ 370 49, IČ 28085400 za cenu 2.000 Kč/m
2
. Nabyvatel uhradí veškeré náklady 

spojené s převodem pozemku včetně daně z nabytí nemovitých věcí. K převáděnému pozemku bude 
zřízeno předkupní právo ve prospěch města Kuřimi. 

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

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 PRO 

Alena Matějíčková PRO Ing. Petr Ondrášek PRO 

Bc. Jan Vlček PRO   

BOD JEDNÁNÍ BYL SCHÁLEN 
Počet přítomných: 16 
PRO: 15, PROTI: 0, ZDRŽELO SE: 0, NEHLASOVALO: 1 

 

15. Zápis z jednání Kontrolního výboru ZM Kuřimi 
Číslo usnesení: 18/2016 Zastupitelstvo města bere na vědomí zápis z jednání Kontrolního výboru 

Zastupitelstva města Kuřimi ze dne 13. 1. 2016. 

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 PRO 

Alena Matějíčková PRO Ing. Petr Ondrášek PRO 

Bc. Jan Vlček PRO   

BOD JEDNÁNÍ BYL SCHÁLEN 
Počet přítomných: 16 
PRO: 16, PROTI: 0, ZDRŽELO SE: 0, NEHLASOVALO: 0 

 

 



16. Zápis z Finančního výboru ZM Kuřimi 
Číslo usnesení: 19/2016 Zastupitelstvo města bere na vědomí zápis ze zasedání Finančního 

výboru ZM Kuřimi ze dne 20. 1. 2016. 

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 PRO 

Alena Matějíčková PRO Ing. Petr Ondrášek PRO 

Bc. Jan Vlček PRO   

BOD JEDNÁNÍ BYL SCHÁLEN 
Počet přítomných: 16 
PRO: 16, PROTI: 0, ZDRŽELO SE: 0, NEHLASOVALO: 0 

 

17. Návratná finanční výpomoc Brána Brněnska, z. s. 
Číslo usnesení: 20/2016 Zastupitelstvo města schvaluje uzavření veřejnoprávní smlouvy se 
spolkem Místní akční skupina Brána Brněnska, z.s., se sídlem Jungmannova 968/75, 664 34 Kuřim, 
IČ 22712372, na poskytnutí návratné finanční výpomoci ve výši 500.000 Kč na financování přípravy 
Místních akčních plánů vzdělávání v území Jihomoravského kraje, s datem poskytnutí 1. 2. 2016 a 
datem jednorázového splacení 31. 12. 2016, dle žádosti. 

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 ZDRŽELA SE Petr Krejčí PRO 

Alena Matějíčková PRO Ing. Petr Ondrášek PRO 

Bc. Jan Vlček PRO   

BOD JEDNÁNÍ BYL SCHÁLEN 
Počet přítomných: 16 
PRO: 15, PROTI: 0, ZDRŽELO SE: 1, NEHLASOVALO: 0 

 

18. Doplňující volba člena Kontrolního výboru ZM Kuřimi 
Číslo usnesení: 21/2016 Zastupitelstvo města volí členem Kontrolního výboru ZM Kuřimi pana 

Pavla Kříže. 

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 PRO 

Alena Matějíčková PRO Ing. Petr Ondrášek PRO 

Bc. Jan Vlček PRO   

BOD JEDNÁNÍ BYL SCHÁLEN 
Počet přítomných: 16 
PRO: 16, PROTI: 0, ZDRŽELO SE: 0, NEHLASOVALO: 0 

 

9. Prodej části pozemku p. č. 2972 k. ú. Kuřim 
Číslo usnesení: 22/2016 Zastupitelstvo města schvaluje záměr na prodej části pozemku p. č. 2972 

k. ú. Kuřim o výměře cca 4.500 m
2
 za cenu 500 Kč/ m

2
 + DPH ve znění dle přílohy se změnami. 

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 PRO 

Alena Matějíčková PRO Ing. Petr Ondrášek PRO 

Bc. Jan Vlček PRO   

BOD JEDNÁNÍ BYL SCHÁLEN 
Počet přítomných: 16 
PRO: 16, PROTI: 0, ZDRŽELO SE: 0, NEHLASOVALO: 0 

 

9/1. Prodej části pozemku p. č. 2972 k. ú. Kuřim 
Číslo usnesení: 23/2016 Zastupitelstvo města jmenuje členy komise pro posouzení nabídek 
a jejich náhradníky ve věci výběru uchazeče o odkoupení části pozemku p. č. 2972 k. ú. Kuřim dle 
přílohy. 

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 PRO 

Alena Matějíčková PRO Ing. Petr Ondrášek PRO 

Bc. Jan Vlček PRO   

BOD JEDNÁNÍ BYL SCHÁLEN 
Počet přítomných: 16 
PRO: 16, PROTI: 0, ZDRŽELO SE: 0, NEHLASOVALO: 0 

 



19. Rozpočtové opatření č. 2 
Číslo usnesení: 24/2016 Zastupitelstvo města schvaluje rozpočtové opatření č. 2 k rozpočtu města 

Kuřimi na rok 2016, dle přílohy. 

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 PRO 

Alena Matějíčková PRO Ing. Petr Ondrášek PRO 

Bc. Jan Vlček PRO   

BOD JEDNÁNÍ BYL SCHÁLEN 
Počet přítomných: 16 
PRO: 15, PROTI: 0, ZDRŽELO SE: 0, NEHLASOVALO: 1 


