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Z á p i s 
 

ze zasedání Zastupitelstva města Kuřimi č. 2/2016 konaného dne 22. 3. 2016 
 
Přítomni: 
Mgr. Ing. Drago Sukalovský – starosta 
Mgr. Ladislav Ambrož, Jiří Brabec, 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, Bc. Jan Vlček, Vladislav Zejda – členové 
zastupitelstva města. 
 
Mgr. Alena Zimmermannová – tajemnice úřadu. 
 
 
Nepřítomen: RNDr. Igor Poledňák 
 
 
Starosta zahájil zasedání ZM v 17:06 hodin, úvodem bylo přítomno 12 členů ZM, tedy nadpoloviční 
většina. ZM je usnášeníschopná. 
Později se dostavil V. Zejda, Ing. M. Kotek, Ing. Mgr. V. Burkart, Ing. R. Hanák. 
 
 
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. 3. 2016 

5 Nabídka na odkup pozemků u rybníku Srpek - Kučerová 

6 MUDr. Danuše Jarošová – žádost o odprodej pozemku u Základní umělecké školy Kuřim 

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

8 RWE GasNet, s.r.o. – žádost o odprodej pozemků pod regulační plynovou stanicí na 
Podlesí 

9 Jan Malásek, Kuřim - žádost o koupi bytu - záměr 

10 Junák – český skaut, středisko Kuřim, z. s. – odprodej pozemku pro rozšíření klubovny 

10/1 Junák – český skaut, středisko Kuřim, z. s. – odprodej pozemku pro rozšíření klubovny 

11 STEINEX  a.s. – Masozávod Kuřim 

12 MŠ Zborovská - schválení investiční akce 

12/1 MŠ Zborovská 

13 Změna Statutu sociálního fondu 

14 Změna Zřizovací listiny organizační složky obce Sportovní zařízení města Kuřimi 

15 Prodej pozemků pro vybudování hotelu 

15/1 Prodej pozemků pro vybudování hotelu 

16 Poskytnutí daru MŠ Česká 
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17 Informace - vytvoření stálé expozice o historii města Kuřim, s možností menších 
sezónních expozic nebo výstav 

18 Zápis z finančního výboru ze dne 16. 3. 2016 

19 Rozpočtové opatření č. 4 

20 Různé 

 
 
 

1. Zvolení návrhové komise 
(Předkladatel: Mgr. Ing. Drago Sukalovský, zpracovatel: Petra Glosová) 
 
Přijaté usnesení: 1025/2016 - ZM schvaluje jako členy návrhové komise Ing. Miluši Mackovou 

a Petra Krejčího. 
Hlasováno 
Pro: 12   Nepřítomno: 5. 
 
 
 

2. Volba ověřovatelů zápisu 
(Předkladatel: Mgr. Ing. Drago Sukalovský, zpracovatel: Petra Glosová) 
 
Přijaté usnesení: 1026/2016 - ZM schvaluje jako ověřovatele zápisu z jednání ZM Bc. Jana Vlčka 

a Jana Hermana. 
Hlasováno 
Pro: 12   Nepřítomno: 5. 
 
 
 

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. 3. 2016 

5 Nabídka na odkup pozemků u rybníku Srpek - Kučerová 

6 MUDr. Danuše Jarošová – žádost o odprodej pozemku u Základní umělecké školy Kuřim 

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

8 RWE GasNet, s.r.o. – žádost o odprodej pozemků pod regulační plynovou stanicí na 
Podlesí 

9 Jan Malásek, Kuřim - žádost o koupi bytu - záměr 

10 Junák – český skaut, středisko Kuřim, z. s. – odprodej pozemku pro rozšíření klubovny 

10/1 Junák – český skaut, středisko Kuřim, z. s. – odprodej pozemku pro rozšíření klubovny 

11 STEINEX  a.s. – Masozávod Kuřim 

12 MŠ Zborovská - schválení investiční akce 

12/1 MŠ Zborovská 
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13 Změna Statutu sociálního fondu 

14 Změna Zřizovací listiny organizační složky obce Sportovní zařízení města Kuřimi 

15 Prodej pozemků pro vybudování hotelu 

15/1 Prodej pozemků pro vybudování hotelu 

16 Poskytnutí daru MŠ Česká 

17 Informace - vytvoření stálé expozice o historii města Kuřim, s možností menších 
sezónních expozic nebo výstav 

18 Zápis z finančního výboru ze dne 16. 3. 2016 

19 Rozpočtové opatření č. 4 

20 Různé 

 
Přijaté usnesení: 1027/2016 - ZM schvaluje program jednání. 
Hlasováno 
Pro: 12   Nepřítomno: 5. 
 
 
 

4. Plnění usnesení Zastupitelstva města Kuřimi ke dni 14. 3. 2016 
(Předkladatel: Mgr. Ing. Drago Sukalovský, zpracovatel: Petra Glosová) 
 
Zůstávají nesplněna usnesení závisející na spolupráci s druhou stranou vůči městu Kuřim, především 
v oblasti investiční a majetkové. 
 
Odbor majetkoprávní žádá o prodloužení termínu plnění usnesení: 
č. 1169/2012 z původního termínu 31. 12. 2015 - nově navrhuje do 31. 12. 2016. 
Důvodová zpráva: 
Dosud nebyla uzavřena budoucí kupní smlouva - OMP bude s vlastníky pozemků ještě dále jednat. 
Žádáme o posunutí termínu plnění do 31. 12. 2016. 
 
Odbor majetkoprávní žádá o zrušení usnesení: 
č. 1168/2012 ze dne 16. 10. 2012 
Důvodová zpráva: 
Pan Eduard Malášek zemřel. OMP navrhuje přijaté usnesení zrušit, jelikož dědicové nejsou uzavřenou 
budoucí kupní smlouvou č. 2012/B/0075 ze dne 21. 11. 2012 vázáni. 
 
Přílohy: A - plnění usnesení ZM 
 
Přijaté usnesení: 1028/2016 - ZM bere na vědomí stav plnění usnesení ZM ke dni 14. 3. 2016, 

prodlužuje termín plnění usnesení č. 1169/2012 do 31. 12. 2016 a ruší usnesení 
č. 1168/2012 ze dne 16. 10. 2012 ve věci úplatného nabytí části pozemků parc. 
č. 2784/41, parc. č. 2904/117 a parc. č. 2904/45, vše k. ú. Kuřim. 

Hlasováno 
Pro: 12   Nepřítomno: 5. 
 
 
 
Na jednání se dostavil v 17:10 hod. V. Zejda. Počet přítomných zastupitelů je 13. 
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5. Nabídka na odkup pozemků u rybníku Srpek - Kučerová 
(Předkladatel: Mgr. Ing. Drago Sukalovský, zpracovatel: Ing. Vladimíra Fidrmucová) 
 
Paní Helena Kučerová nabídla městu Kuřim ke koupi pozemky parc. č. 2782/11 o výměře 168 m

2
 

a parc. č. 4471/21 o výměře 6 m
2
 vše v k. ú. Kuřim (ostatní plocha, ostatní komunikace) za cenu 

189 Kč/m
2
 (celkem 32.886 Kč). Jedná se o pozemky pod účelovou asfaltovou komunikací ve 

vycházkové zóně u rybníku Srpek. 
Tyto pozemky sousedí s pozemkem parc. č. 2904/49 v k. ú. Kuřim, který paní Kučerová městu prodala 
za účelem stavby „Revitalizace Lučního potoka a výsadba protierozních pásů v okolí rybníka Srpek“ - 
vizte př. A, B. 
 
Dále paní Kučerová nabídla městu ke koupi pozemek parc. č. 2780/14 o výměře 294 m

2
 v k. ú. Kuřim 

(orná půda) za cenu 14 Kč/m
2
 (celkem 4.116 Kč). Jedná se o pozemek, který je zemědělsky 

obhospodařovaný (nájemní smlouva se společností HERBASTAR, spol. s r.o.) a sousedí 
s nabízenými pozemky - vizte př. A, B. 
 
OI a OMP doporučuje pozemky odkoupit. 
Kupní cena pozemků parc. č. 2782/11 a parc. č. 4471/21 ve výši 189 Kč/m

2 
je stejná, za jakou město 

vykoupilo pozemky pod účelovou komunikací ve stejné lokalitě v roce 2015 od paní Knoflíčkové, 
Hanákové, Pitourové a Kašpárkové. 
Kupní cena pozemku parc. č. 2780/14, orná půda, ve výši 14 Kč/m

2 
je akceptovatelná, neboť 

průměrná základní cena zemědělského pozemku za 1 m
2
 v k. ú. Kuřim stanovená vyhláškou 

ministerstva zemědělství činí 14,62 Kč. 
 
Přílohy: A - situace 

B - situace 
C - smlouva 

 
Přijaté usnesení: 1029/2016 - ZM schvaluje úplatné nabytí pozemků parc. č. 2782/11 o výměře 168 

m
2
 a parc. č. 4471/21 o výměře 6 m

2
 vše v k. ú. Kuřim za cenu 189 Kč/m

2
 

a pozemku parc. č. 2780/14 o výměře 294 m
2
 za cenu 14 Kč/m

2
 z vlastnictví 

Heleny Kučerové, bytem xxxxxxxxxxxxxx 664 34 Moravské Knínice do majetku 
města Kuřimi. Náklady spojené s převodem pozemků včetně daně z nabytí 
nemovitých věcí uhradí město Kuřim. 

Hlasováno 
Pro: 13   Nepřítomni: 4. 
 
 
 

6. MUDr. Danuše Jarošová – žádost o odprodej pozemku u Základní 
umělecké školy Kuřim 
(Předkladatel: Mgr. Ing. Drago Sukalovský, zpracovatel: Ing. Vladimíra Fidrmucová) 
 
MUDr. Jarošová, bytem Kuřim, xxxxxxxxxxxxxx, jako vlastník rodinného domu č. p. 552 stojící na 
pozemku parc. č. 491/1 v k. ú. Kuřim požádala město Kuřim o odkoupení části pozemku parc. č. 486/2 
v k. ú. Kuřim o výměře 80 m

2 
- vizte příloha A, B, C. 

 
Důvodem žádosti je zajistit přístup k jejímu rodinnému domu, který potřebuje rozsáhlou rekonstrukci 
(odstranění vlhkosti základů domu, oprava izolace a omítnutí obvodové zdi ze strany od Základní 
umělecké školy). 
 
Jedná se o lokalitu u Základní umělecké školy Kuřim (dále jen „ZUŠ“), kde se v roce 2013 narovnávaly 
majetkoprávní vztahy vlastníků přilehlých zahrad a vybudovaného oplocení ZUŠ. Z důvodu zástavní 
smlouvy k  zahradě ZUŠ (pozemku parc. č. 486/2 v k. ú. Kuřim) nešlo pozemky vypořádat dříve a do 
majetkoprávního vypořádání v roce 2013 byly pozemky užívány na základě nájemních smluv. 
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Část pozemku parc. č. 486/2 v k. ú. Kuřim o výměře 80 m
2
 dosud nezapsaným geometrickým plánem 

č. 1680-74/2003 označená jako parc. č. 486/10 o vým. 80 m
2
 (dále i jako „předmět prodeje“) je však 

nadále užívána na základě nájemní smlouvy, neboť nájemci Jaromír Hladík a manželé Hladíkovi, 
bytem Kuřim, Štefánikova 637 odmítli pozemek odkoupit. GP tvoří přílohu D. 
 
Vzhledem k tomu, že MUDr. Jarošová nemá na předmět prodeje přístup ze svého pozemku, 
doporučuje OMP pozemek neprodávat, ale umožnit MUDr. Jarošové z předmětného pozemku opravu 
rodinného domu. 
 
V případě prodeje pozemku lze použít znalecký posudek na ocenění pozemku na ul. Zámecká (prodej 
přilehlé terasy k rodinnému domu) ve výši 900 Kč/m

2 
bez DPH (celkem 72.000 Kč bez DPH) a o výše 

uvedeném informovat nájemce pozemku. 
 
Pro pořádek uvádíme, že Hladíkovi platí nájemné ve výši 2,41 Kč/m

2
/rok, tj. celkem 193 Kč/rok. 

Nájemní smlouva je uzavřena na dobu neurčitou s tříměsíční výpovědní lhůtou. Hladíkovi budou 
o případném prodeji pozemku informováni. 
 
Přílohy: A - žádost 

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

 
 
Na jednání se dostavil v 17:16 hod. Ing. M. Kotek. Počet přítomných zastupitelů 14. 
 
 
Diskuse: 
I. Peřina – nesouhlasí s prodejem. Prodej by nebyl dobrým řešením. Přístup na pozemek město Kuřim 
umožní MUDr. Jarošové podle zákona. 
M. Macková – přiklání se k názoru pozemek neprodávat. 
pí Jarošová – přístup na pozemek by se plánoval z domu, probourala by se zeď. Dům má špatnou 
statiku, nyní není obyvatelný. 
 
Návrh usnesení: ZM schvaluje záměr na prodej části pozemku parc. č. 486/2 v k. ú. Kuřim 

geometrickým plánem č. 1680-74/2003 nově označená jako parc. č. 486/10 v k. ú. 
Kuřim o vým. 80 m

2
 MUDr. Danuši Jarošové, bytem xxxxxxxxxxxxx, Kuřim za cenu 

900 Kč/m
2 

bez DPH s tím, že veškeré náklady spojené s převodem pozemku 
včetně úhrady daně z nabytí nemovitých věcí ponese kupující. 

Hlasováno 
Pro: 1  Proti: 8  Zdrželo se: 5  Nepřítomni: 3. 
Nebylo schváleno. 
 
 
 

7. E.ON Distribuce, a.s. – odprodej 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. 38 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, C. 
Společnost E.ON Distribuce, a.s. nabídla za Pozemek částku ve výši 2.000 Kč/m

2 
bez DPH (celkem 

za Pozemek 76.000 Kč bez DPH). 
OMP doporučil odprodej pozemku s předkupním právem. 
ZM dne 26. 1. 2016 schválilo usnesením č. 1017/2016 záměr na prodej Pozemku. 
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1017/2016: 
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. 
 
Záměr byl v souladu se zákonem o obcích po dobu 15 dnů zveřejněn - bez připomínek. 
 
OMP doporučuje uzavření kupní smlouvy po nabytí právní moci územního rozhodnutí na předmětnou 
stavbu. OMP předkládá zastupitelstvu kupní smlouvu a smlouvu o zřízení předkupního práva v příloze 
D. 
 
Přílohy: A - situace 

B - situace 
C - geometrický plán 
D - smlouva 

 
 
Na jednání se dostavil v 17:21 hod. V. Burkart. Počet přítomných zastupitelů 15. 
 
 
Přijaté usnesení: 1030/2016 - ZM schvaluje 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 
bez DPH. 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. Kupní smlouva bude uzavřena 
po nabytí právní moci územního rozhodnutí na předmětnou stavbu. 

Hlasováno 
Pro: 15   Nepřítomni: 2. 
 
 
 

8. RWE GasNet, s.r.o. – žádost o odprodej pozemků pod regulační 
plynovou stanicí na Podlesí 
(Předkladatel: Mgr. Ing. Drago Sukalovský, zpracovatel: Ing. Vladimíra Fidrmucová) 
 
Společnost RWE GasNet, s.r.o. požádala město Kuřim o odprodej pozemků parc. č. 3411/6 o výměře 
5 m

2
 a parc. č. 3411/7 o výměře 68 m

2
 vše v k. ú. Kuřim (dále jen „Pozemky“) v souvislosti 

s urovnáním majetkoprávních vztahů regulační plynové stanice - vizte příloha A, B. V příloze C jsou 
červeně vyznačeny pozemky v majetku města Kuřimi. 
 
V současné době je zpracovávána projektová dokumentace pod názvem „REKO VTL RS Kuřim - 
Podlesí“ dále jen „stavba“, která řeší technické parametry nové regulační stanice. Jedná se 
o rekonstrukci a rozšíření regulační stanice Kuřim - Podlesí. Regulační stanice je provozována od roku 
1986 bez zásadních zásahů do zařízení. Nyní je nutné pro zachování plynulého a trvalého zásobování 
plynem provést její rekonstrukci. Regulační stanice postavená na pozemku města parc. č. 3411/6 
v k. ú. Kuřim je již ve vlastnictví společnosti RWE GasNet, s.r.o. jako stavba technického vybavení na 
pozemku města. Pozemek parc. č. 3411/7 v k. ú. Kuřim tvoří funkční celek se stavbou regulační 
stanice. 
 
OMP a OI provedl místní šetření na kterém bylo zjištěno, že pozemek okolo regulační stanice parc. 
č. 3411/7 je obehnán drátěným oplocením na betonové zídce. Toto oplocení nekoresponduje s hranicí 
pozemku. Podle projektové dokumentace bude regulační stanice i po rekonstrukci oplocená – 
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vizte př. D. Bylo dohodnuto, že město prodá pouze oplocený pozemek respektive část oploceného 
pozemku parc. č. 3411/7 v k. ú. Kuřim - vizte př. E. Na základě výše uvedeného OMP doporučuje 
zveřejnit záměr na prodej části pozemku parc. č. 3411/7 v k. ú. Kuřim. 
Společnost RWE GasNet, s.r.o. souhlasí s kupní cenou ve výši 2.000 Kč/m

2 
bez DPH

 
(celkem cca 

138. 000 Kč bez DPH), což je cena, za kterou město prodává pozemky pod trafostanicemi společnosti 
E.ON Distribuce, a.s. 
 
OMP doporučuje odprodej pozemku s předkupním právem. 
 
Přílohy: A - žádost 

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

 
Přijaté usnesení: 1031/2016 - ZM schvaluje záměr na prodej pozemku parc. č.  3411/6 o vým. 5 m

2
 

a části pozemku parc. č. 3411/7 o vým. cca 64 m
2
 v k. ú. Kuřim, společnosti RWE 

GasNet, s.r.o., se sídlem Klíšská 940, Ústí nad Labem, IČ 27295567 za cenu 
2.000 Kč/m

2 
bez DPH. 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. 

Hlasováno 
Pro: 15   Nepřítomni: 2. 
 
 
 

9. Jan Malásek, Kuřim - žádost o koupi bytu - záměr 
(Předkladatel: Mgr. Ing. Drago Sukalovský, zpracovatel: Alena Janoušková) 
 
Dne 24. 2. 2016 požádal o odkoupení bytové jednotky č. 874/9 pan Jan Malásek, trvale bytem 
xxxxxxxxxxxxxxxxxxx Kuřim. Pan Malásek má s městem Kuřim k této bytové jednotce uzavřenou 
nájemní smlouvu na dobu určitou, nyní do 31. 3. 2016. V březnu 2015 došlo k přepisu nájemní 
smlouvy z rodičů (Karel a Helena Maláskovi) na syna Jana Maláska. 
 
Jedná se o bytovou jednotku 2+1 o velikosti 57,25 m

2
 sestávající z předsíně, kuchyně, spíže, 

koupelny, WC, obývacího pokoje, ložnice, balkónu, sklepa a komory. Bytová jednotka je umístěna ve 
III. nadzemním podlaží bytového domu č. p. 874, 875 v ul. Jungmannova, který je součástí pozemku 
parc. č. 1829, vše v obci a k. ú. Kuřim. 
 
Žadatel nechal na svůj náklad vyhotovit panem Ing. Jiřím Taušem, Kuřim znalecký posudek. Znalec 
s přihlédnutím ke všem pozitivním a negativním vlivům, k technickému a morálnímu stavu, druhu 
a stavu vybavení a příslušenství stanovil obvyklou cenu předmětné oceňované bytové jednotky 
včetně podílu na společných částech domu a podílu na pozemku ve výši 1.335.000 Kč. 
 
Město Kuřim obvykle prodává byty obsazené nájemci za 80 % ceny s tím, že kupující uhradí i daň 
z nabytí nemovitých věcí ve výši 4 % z kupní ceny. V tomto případě by tedy kupující zaplatil 
1.068.000 Kč + 42.720 Kč. 
 
OMP prodej bytu nedoporučuje. Jedná se o dvoupokojový byt, za poslední tři roky město prodalo pět 
dvoupokojových bytů. Z řad žadatelů o byt je stále větší poptávka po dvoupokojových bytech, a to 
vzhledem k tomu, že byt 1+1 je pro většinu žadatelů malý. 
 
V případě, že bude vůle předmětnou bytovou jednotku prodat, přiklání se OMP k tomu, aby byl buď 
vyhotoven konkurenční znalecký posudek, nebo aby se byt neprodával za sníženou cenu, ale za cenu 
obvyklou navrženou znalcem – 1.335.000 Kč. Z veřejně dostupných zdrojů OMP zjistil, že v tomtéž 
bytovém domě byla v lednu 2016 prodána bytová jednotka č. 4 (totožný byt jako byt č. 9) za cenu 
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1.950.000 Kč. OMP však předpokládá, že byt č. 4 byl zrekonstruovaný. Pokud bude pan Malásek byt 
rekonstruovat, odhaduje OMP náklady na rekonstrukci na cca 300.000 Kč. Z výše uvedeného vyplývá, 
že v případě prodeje za sníženou cenu o 20 % (1.068.000 Kč) a rekonstrukcí bytu získá pan Malásek 
byt v hodnotě cca 2 mil. Kč za cenu cca 1.400.000 Kč. 
 
Před případným prodejem je nutno vyhlásit ve smyslu § 39 zák. č. 128/2000 Sb., o obcích, záměr na 
prodej nemovitého majetku. 
 
Přílohy: A - znalecký posudek - byt č. 874/9 
 
Diskuse: 
J. Vlček – cena neodpovídá cenám, za které se byty v Kuřimi prodávají. Rekonstrukce sice stojí také 
peníze, ale pokud bychom byt chtěli prodat, potom bychom měli mít oponentní posudek. Podle toho 
by se dál rozhodoval. 
I. Peřina – byt je opravdu ve špatném stavu (topení waw, okna netěsní apod.), ale také požaduje 
znalecký posudek, který by se promítl do ceny prodávané nemovitosti. 
J. Viktorinová – odbor majetkoprávní eviduje zvýšený zájem po 2 pokojových bytech. Myslí si, že 
o takový byt bude mezi rodinami zájem a prosměňuje se za menší byt. 
I. Peřina – k tomuto bytu je uzavřena smlouva na dobu neurčitou, navíc může nájemce nájem převést 
na rodinného příslušníka. Asi se k tomuto bytu nedostaneme. 
D. Sukalovský – upozorňuje, že dle návrhu zákona musí určité procento bytů z bytů ve vlastnictví 
města Kuřimi být vyčleněno pro sociální účely. Navíc by město mělo dle dalšího návrhu uspokojit 
potřeby bydlení i pro občany bez domova. 
D. Holman – znamená to, že prodejem některých bytů můžeme získat prostředky na výstavbu 
menších bytů pro sociální potřeby. Tyto se pravděpodobně pro sociální politiku neuvolní. 
Předpokládané zdroje byly i ty z prodeje bytů. Ale pro letošní rok nepočítáme s prodejem bytů. Což 
samozřejmě neznamená, že žádný byt prodat nemůžeme. 
 
Návrh usnesení: ZM schvaluje záměr na prodej bytové jednotky č. 874/9, o velikosti 2+1, umístěné 

ve III. nadzemním podlaží bytového domu č. p. 874, 875 v ul. Jungmannova, který 
je součástí pozemku p. č. 1829, vše v obci a k. ú. Kuřim, za cenu 1.335.000 Kč 
panu Janu Maláskovi, trvale bytem xxxxxxxxxxxxxxxx Kuřim. 
Podmínky převodu: 
a) úhrada kupní ceny před podpisem kupní smlouvy, 
b) kupující uhradí před podpisem kupní smlouvy na účet města částku 
odpovídající dani z nabytí nemovitých věcí, 
c) kupující uhradí správní poplatky. 

Hlasováno 
Pro: 3  Proti: 5  Zdrželo se: 7  Nepřítomni: 2. 
Nebylo schváleno. 
 
 
D. Sukalovský – necháme zpracovat oponentní posudek a k záměru se vrátíme na dalším jednání. 
D. Holman – samotná cena mu nevadí, ale posudek by si mělo město nechat vždy vypracovat. 
J. Herman – z vlastní zkušenosti ví, že každý znalec bude mít jinou posudkovou cenu. 
 
 
 

10. Junák – český skaut, středisko Kuřim, z.s. – odprodej pozemku 
pro rozšíření klubovny 
(Předkladatel: Mgr. Ing. Drago Sukalovský, zpracovatel: Ing. Vladimíra Fidrmucová) 
 
Junák - český skaut, středisko Kuřim, z. s. (dále jen „Junák“) požádal město Kuřim prostřednictvím 
vůdce střediska Petra Macka o odprodej pozemků za účelem rozšíření klubovny. Jako důvod uvedl, že 
se ve skautském středisku Kuřim v poslední době značně zvýšil počet dětí a pro současných cca 
120 dětí jsou nynější prostory přeplněny. Organizace má v úmyslu rozšířit kapacitu klubovny 
o přístavbu přibližně stejných rozměrů jako je současná dispozice. Pro stavbu chtějí využít dotace. 
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Pan Macek uvedl, že tyto dotace jsou podmíněny vlastnictvím nemovitostí, tedy i pozemků, na kterých 
nemovitosti stojí nebo budou stát. 
 
Zastupitelstvo města Kuřimi schválilo na svém zasedání dne 8. 12. 2015 následující záměry, které 
byly zveřejněny bez připomínek. 

1153/15 - záměr na prodej pozemku parc. č. 3071/2 v k. ú. Kuřim o vým. 96 m
2
 dle přílohy, spolku 

Junák - český skaut, středisko Kuřim, z. s., se sídlem Otevřená 680/7, Kuřim, IČ 65264657 za cenu 
70 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. 

1154/15 záměr na prodej části pozemku parc. č. 3071/1 v k. ú. Kuřim o vým. cca 102 m
2
 dle přílohy, 

spolku Junák - český skaut, středisko Kuřim, z. s., se sídlem Otevřená 680/7, Kuřim, IČ 65264657 za 
cenu 70 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. 

Dne 1. 3. 2016 požádal Ing Jiří Tauš (Atelier ZETA s.r.o.), který vypracoval pro investora  Junák - 
český skaut, středisko Kuřim, z. s. projektovou dokumentaci na stavbu „Přístavba klubovny Junáka 
Kuřim“ a zajišťuje i územní řízení a stavební povolení o souhlas města Kuřimi jako vlastníka pozemků 
se stavbou na pozemcích parc. č. 3701/1 a 3702/2 k. ú. Kuřim. Rozsah zastavěné stavby 
koresponduje se schválenými záměry na prodej částí dotčených pozemků - vizte př. A. 
 
Rada města dne 9. 3. 2016 usnesením č. 95/2016 schválila uzavření Dohody o umístění a provedení 
stavby „Přístavba klubovny Junáka Kuřim“ v rozsahu dle předložené projektové dokumentace na části 
pozemku p. č. 3071/1 a pozemku p. č. 3071/2 k. ú. Kuřim s Junák - český skaut, středisko Kuřim, z. s., 
Otevřená 680/7, Kuřim, IČ 65264657. 

Na základě výše uvedeného OMP doporučuje schválit prodej pozemků s tím, že kupní smlouva bude 
uzavřena po předložení geometrického plánu na oddělení pozemku pro předmětnou stavbu. 
 
Přílohy: A - situace 
 
Přijaté usnesení: 1032/2016 - ZM schvaluje prodej pozemku parc. č. 3071/2 v k. ú. Kuřim o vým. 96 

m
2
 spolku Junák - český skaut, středisko Kuřim, z. s., se sídlem Otevřená 680/7, 

Kuřim, IČ 65264657 za cenu 70 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. 

Hlasováno 
Pro: 15   Nepřítomni: 2. 
 
 
 

10/1. Junák – český skaut, středisko Kuřim, z.s. – odprodej 
pozemku pro rozšíření klubovny 
(Předkladatel: Mgr. Ing. Drago Sukalovský, zpracovatel: Ing. Vladimíra Fidrmucová) 
 
Přijaté usnesení: 1033/2016 - ZM schvaluje prodej části pozemku parc. č. 3071/1 v k. ú. Kuřim 

o vým. cca 102 m
2
 dle přílohy, spolku Junák - český skaut, středisko Kuřim, z. s., 

se sídlem Otevřená 680/7, Kuřim, IČ 65264657 za cenu 70 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. Kupní smlouva bude uzavřena po předložení GP. 

Hlasováno 
Pro: 15   Nepřítomni: 2. 
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11. STEINEX  a.s. – Masozávod Kuřim 
(Předkladatel: Mgr. Ing. Drago Sukalovský, zpracovatel: Mgr. Jana Viktorinová) 
 
Společnost STEINEX a.s. má záměr realizovat v Kuřimi stavbu „ Masozávod Kuřim II“ na pozemcích 
2706/4, 4333, 4334 k. ú. Kuřim v rozsahu dle projektové dokumentace vypracované v listopadu 2015 
Ing. Vlastimilem Šťastou, IČ 4096255. 
Stavba masozávodu se dotkne i pozemků v majetku města Kuřimi. Kromě dešťové kanalizace, která 
bude částečně uložena do pozemků p. č. 2700/53 a p. č. 798/1 k. ú. Kuřim na základě smlouvy 
o zřízení věcného břemene (schválila RM) a telefonní přípojky, která bude uložena do pozemku 
p. č. 2700/6 k. ú. Kuřim, bude majetek města dotčen i stavbou chodníku. Konkrétně se jedná 
o pozemek p. č. 2700/6 k. ú. Kuřim. Investor hodlá na tomto i sousedním pozemku p. č. 2700/64, který 
je však jeho vlastnictvím vybudovat chodník a tento včetně části pozemku p. č. 2700/6 následně 
převést do majetku města Kuřimi - vše k. ú. Kuřim. 
 
Přílohy: A – snímek KN 

B - situace 
C - smlouva 

 
Diskuse: 
M. Kotek – záměr je označen jako Masozávod Kuřim II. Existuje záměr označený jako Masozávod 
Kuřim I? 
J. Viktorinová – upřesňuje, že investor rozdělil stavbu na 2 etapy. První etapa se týkala samotné 
výrobny, u které má nyní investor problémy s vynětím pozemků. Aby mohla stavba pokračovat, 
rozdělil ji na druhou etapu a ta se týká přilehlých pozemků. Tato je nyní předložena ke schválení. 
 
Přijaté usnesení: 1034/2016 - ZM schvaluje úplatné nabytí části pozemku parc. č. 2700/64 

o výměře cca 246 m
2 

včetně stavby chodníku a stavbu chodníku na pozemku 
p. č. 2700/6 o výměře cca 84 m

2
 k. ú. Kuřim vše za cenu 100 Kč

 z 
vlastnictví 

STEINEX a.s., IČ 29375134, se sídlem Mojmírovo nám. 31/20, 612 00 Brno do 
majetku města Kuřimi. Do doby získání kolaudačního souhlasu na stavbu 
„Masozávod Kuřim II“ bude s investorem uzavřena smlouva o smlouvě budoucí 
kupní. Náklady spojené s převodem pozemku včetně daně z nabytí nemovitých 
věcí uhradí STEINEX a.s. 

Hlasováno 
Pro: 15   Nepřítomni: 2. 
 
 
 

12. MŠ Zborovská - schválení investiční akce 
(Předkladatel: PaedDr. David Holman, zpracovatel: Silvie Peřinová) 
 
Zajišťující odbor (ZO):  OI 
Odpovědní pracovníci:  Silvie Peřinová, Mgr. Karina Kiesslingová 
 
V zájmu zajištění v budoucnu vítaných kapacit mateřské školy v Kuřimi, je navrhováno využití 
významné dotační příležitosti, která městu umožní realizovat nástavbu MŠ Zborovská spolu se 
zateplením celého objektu. 
V příloze materiálu najdete SW analýzu, která popisuje celou řadu okolností, které je při zvažování 
možné vzít v úvahu. Celkové zhodnocení vede předkladatele k doporučení schválit realizaci 
s podmínkou schválení dotace. 
V souvislosti s Programovým obdobím 2014 - 2020 jsou vyhlašovány nové dotační výzvy, které může 
město Kuřim využít: 
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Nová dotační výzva: 
• IROP - Integrovaný regionální operační program zveřejnil kolovou výzvu (tzn. výzva se bude 
opakovaně vyhlašovat) č. 14 INFRASTRUKTURA PRO PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ, specifický cíl 
2.4 Zvýšení kvality a dostupnosti infrastruktury pro vzdělávání a celoživotní učení. 
Termín podání žádosti je do 22. 4. 2016. 
 
Tato výzva je rozdělena na dvě skupiny uznatelných nákladů: 

- hlavní uznatelné náklady (přístavba nové třídy, celková rekonstrukce objektu, zajištění 
bezbariérovosti v celém objektu, zateplení celého objektu, související infrastruktura - např. 
parkoviště před MŠ) - dotace 90% uznatelných nákladů, 

- vedlejší uznatelné náklady (např. školní zahrady, náklady na PD) jsou hrazeny do výše 15% 
z celkových způsobilých nákladů rovněž 90 % dotací. Ostatní vedlejší náklady hradí město 
z vlastních prostředků. 

 
Projektová příprava nástavby MŠ Zborovská: 

· V roce 2010 byla zpracována projektová dokumentace pro stavební povolení „Nástavba MŠ 
Zborovská“. Projekt zpracovávala Ing. arch. Monika Sirná (Abras projektový ateliér s.r.o.). Na 
tento projekt je vydáno stavební povolení s platností do konce roku 2016. Projektová 
dokumentace (dále jen PD) zahrnovala nástavbu východní a západní terasy, čímž se školka 
rozšířila o jednu školní třídu ve 2. NP. Projektová dokumentace je však vzhledem 
k současným požadavkům na stavby školských zařízení i podmínky IROP (např. podmínka 
bezbariérovosti) zastaralá a je nutné ji aktualizovat. Proto rada města svým usnesením 
č. 85/2016 ze dne 24. 2. 2016 schválila uzavření smlouvy se společností Abras projektový 
ateliér s.r.o. za účelem dopracování PD do prováděcího projektu (dále jen DPS) 
vč. zapracování změn oproti vydanému stavebnímu povolení (tj. bezbariérovost - výtah, 
úprava parkování před MŠ, výměna podlah v ložnicích apod.). 

 
· Ing. arch. Monika Sirná (Abras projektový ateliér s.r.o.) byla dále oslovena, aby zpracovala 

nabídku na zhotovení PD úpravy zahrad MŠ Zborovská, Jungmannova, Komenského, 
Brněnská. Jako vedlejší uznatelný náklad je totiž možné přidat i náklady na úpravu zahrad. Po 
konzultaci s IROP lze do žádosti zařadit i úpravy zahrad z jiných detašovaných pracovišť MŠ 
Kuřim. Jakmile budou známy náklady na realizaci, zkonzultujeme s administrátorem dotace, 
které zahrady do žádosti zahrneme, aby dotace byla čerpána co nejefektivněji. I v případě 
neposkytnutí dotace na tyto účely budou úpravy zahrad postupně realizovány (z rozpočtu MŠ, 
resp. města Kuřim). 

 
· V roce 2014 byla Ing. Titlem zpracována PD na zateplení stávajícího objektu školky a PD na 

provedení sanace suterénu MŠ. Sanace suterénu byla realizována v roce 2015, zateplení 
objektu bude provedeno v rámci navrhované investiční akce. Ing. Titl poskytl podklady pro 
projekt ing. arch. Sirné k zapracování do projektu „Rekonstrukce MŠ Zborovská“. 

 
· V únoru bylo na žádost ředitelky MŠ Mgr. Slámové provedeno měření vlhkosti v ložnicích 

umístěných v 1 NP. Měření provedla odborná firma ESOX s.r.o. Výsledkem měření je 
doporučení vyměnit podlahy v obou ložnicích. Tato výměna podlah bude zahrnuta do PD, 
která se zpracovává a bude součástí žádosti o dotaci. 

 
Financování nástavby MŠ Zborovská 

· Na financování nástavby MŠ Zborovská - lze podat žádost o dotaci na IROP program č. 14 
infrastruktura pro předškolní vzdělávání. Lze získat 90 % dotace. Poskytnutím dotace je 
realizace akce podmíněna. Zbývající část finančních prostředků bude zajištěna z rozpočtové 
rezervy městského rozpočtu. 

 
· Pokud bude navrhovaná investiční akce v ZM schválena, administraci žádosti a vypracování 

studie proveditelnosti provede společnost Eurovision, a.s., která byla vybrána poptávkovým 
řízením. 

 
Přílohy: A - analýza 
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Přijaté usnesení: 1035/2016 - ZM schvaluje realizaci investiční akce „Rekonstrukce a rozšíření 
kapacit Mateřské školy Zborovská v Kuřimi“ ve výši 21 mil. Kč vč. DPH 
a schvaluje podání žádosti o dotaci na IROP na akci „Rekonstrukce a rozšíření 
kapacit Mateřské školy Zborovská v Kuřimi“. 

Hlasováno 
Pro: 15   Nepřítomni: 2. 
 
 
 

12/1. MŠ Zborovská 
(Předkladatel: PaedDr. David Holman, zpracovatel: Silvie Peřinová) 
 
Diskuse: 
D. Holman – tuto již schválenou akci rušit nemusíme, pouze bereme všichni na vědomí, že se akce 
přejmenuje a bude vedena jako akce „Rekonstrukce a rozšíření kapacit Mateřské školy Zborovská 
v Kuřimi“ a již schválené finanční prostředky se převedou. Uvedené usnesení tedy stahuje 
z hlasování. 
 
Návrh usnesení: ZM ruší investiční akci „Oprava a zateplení MŠ Zborovská“. 
O tomto návrhu nebylo hlasováno. 
 
 
 

13. Změna Statutu sociálního fondu 
(Předkladatel: Mgr. Ing. Drago Sukalovský, zpracovatel: Mgr. Alena Zimmermannová) 
 
Městu Kuřim byla společností Sodexo nabídnuta možnost čerpání sociálního fondu formou poukázek. 
V Brně a okolí mají nasmlouvaných mnoho společností, obchodníků a poskytovatelů služeb, kteří 
poukázky akceptují. Jedná se např. o lékárny, cestovní kanceláře apod. Mezi zaměstnanci města by 
byl o čerpání formou poukázek zájem, proto navrhujeme úpravu Statutu sociálního fondu doplněním 
o možnost čerpání benefitů formou poukázek. 
 
Přílohy: A - statut soc. fondu 3/2016 
 
Přijaté usnesení: 1036/2016 - ZM schvaluje Statut sociálního fondu dle přílohy. 
Hlasováno 
Pro: 15   Nepřítomni: 2. 
 
 
 

14. Změna Zřizovací listiny organizační složky obce Sportovní 
zařízení města Kuřimi 
(Předkladatel: PaedDr. David Holman, zpracovatel: Mgr. Alena Zimmermannová) 
 
V současné době podle nájemní smlouvy uzavřené s Wellness Kuřim s.r.o. (dále jen „WK“) 
č. 2010/O/0107 probíhá zadávání oprav v areálu tak, že drobné opravy do 10.000 Kč objednává přímo 
jednatel WK a opravy v hodnotě vyšší než 10.000 Kč zadává a realizuje odbor investiční městského 
úřadu (dále jen „OI“). Tento postup je však velice nepružný, velmi často potřebují na WK zadat opravu 
okamžitě a to není leckdy vzhledem k vytíženosti OI možné. Z tohoto důvodu vedení města jednalo se 
zástupci WK a organizační složky obce Sportovní zařízení města Kuřimi Ing. J. Sojkou a D. Břenkem 
a dohodlo možnost převedení povinnosti k realizaci oprav nad 10.000 Kč pod organizační složku, kde 
je vedoucím D. Břenek, který je zároveň zaměstnancem WK a může tedy na potřeby oprav okamžitě 
reagovat. 
Investice do WK nadále zůstanou v kompetenci OI. 
Navrhujeme tedy změnu Zřizovací listiny organizační složky obce Sportovní zařízení města Kuřimi ve 
formě Dodatku č. 1 dle přílohy. 
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Přílohy: A - dodatek č. 1 ke ZL 
 
Přijaté usnesení: 1037/2016 - ZM schvaluje Dodatek č. 1 ke Zřizovací listině organizační složky 

Sportovní zařízení města Kuřimi dle přílohy. 
Hlasováno 
Pro: 15   Nepřítomni: 2. 
 
 
 

15. Prodej pozemků pro vybudování hotelu 
(Předkladatel: Mgr. Ing. Drago Sukalovský, zpracovatel: Ing. Vladimíra Fidrmucová, Mgr. Jana 
Viktorinová) 
 
Město Kuřim je vlastníkem pozemků p. č. 2976/11, p. č. 2976/1, p. č. 2976/3, p. č. 2977/1, 
p. č. 2980/1, p. č. 2983/1 vše v k. ú. Kuřim - vizte Příloha A. Jedná se o pozemky situované severně 
od centra města Kuřimi bezprostředně navazující na sportovní areál (fotbalové hřiště) a Wellness 
Kuřim. V souvislosti s celkovou koncepcí rozvoje Sportovního areálu v Kuřimi, jehož součástí je 
stávající Wellness, nová sportovní hala a plánovaná hokejová hala, vyvstala myšlenka na vybudování 
hotelu, který v Kuřimi chybí. Z pohledu nabídky komplexních služeb by stavba hotelu, který by plnil 
ubytovací funkci pro návštěvníky sportovišť, sportovce i turisty byla pro sportovní areál i město Kuřim 
přínosem. 
 
Stavba hotelu je uvažována na částech pozemků p. č. 2976/11 o vým. 255 m

2
, p. č. 2976/1 

o vým. 695 m
2
, p. č. 2976/3 o vým. 22 m

2
, p. č. 2977/1 o vým. 195 m

2
, p. č. 2980/1 o vým. 6 m

2
, 

p. č. 2983/1 o vým. 38 m
2
 vše v k. ú. Kuřim (dále jen „Pozemky“) - vizte Příloha B. Dotčené části 

parcel tvoří těžiště sportovního areálu v souladu s územní studií z února 2014 a stavba hotelu by tak 
byla v dostupné docházkové vzdálenosti všem výše uvedeným objektům. Pozemky, které jsou 
předmětem plánovaného prodeje, jsou platnou územně plánovací dokumentací určeny jako plocha 
sportovních a rekreačních zařízení. 
 
OMP však upozorňuje, že pozemky určené pro plánovanou stavbu hotelu nejsou všechny majetkem 
města Kuřimi. Součástí vybraného místa pro stavbu hotelu je i pozemek p. č. 2977/3 k. ú Kuřim 
o výměře 70 m

2
 ve vlastnictví E.ON Distribuce, a.s., na kterém je umístěna distribuční trafostanice - 

vizte Příloha A. Tuto trafostanici bude pravděpodobně muset investor přeložit, a to v souladu 
s požadavkem E.ON Distribuce, a.s., nejlépe na zatravněnou plochu za poliklinikou, tj. cca o 40 m. 
K pozemku p. č. 2983/1 k. ú Kuřim se váže zástavní právo ve prospěch Komerční banky, a.s. 
Předmětem prodeje bude část tohoto pozemku o vým. 38 m

2
 a v okamžiku prodeje bude zástavní 

právo vymazáno. 
 
Pozemky, které jsou předmětem plánovaného prodeje jsou ještě dotčeny vedením VN (vysoké 
napětí), NN (nízké napětí) a VO (veřejné osvětlení) - vizte Příloha C. V rámci přeložky trafostanice 
bude muset být do nové trafostanice přemístěno i podzemní kabelové vedení VN a podzemní 
kabelové vedení NN. Část podzemního kabelového vedení VO hotelu bude muset být rovněž 
přeloženo tak, aby nezasahovalo do hotelu. 
 
Přeložení trafostanice včetně odkoupení dotčeného pozemku p. č. 2977/3 k. ú Kuřim představuje 
investici v rozmezí 2.500.000 - 3.000.000 Kč. Tuto investici ponese investor. 
 
Uvažovaná minimální cena pozemků je vzhledem k výše uvedenému doporučena na částku 
500 Kč/m

2
. 

 
Celková kupní cena by v případě prodeje 1211 m

2
 za navrženou minimální cenu činila: 605.500 Kč 

bez DPH (1211 x 500). 
Hodnocení podaných nabídek by provedla komise pro posouzení nabídek, jejíž sestava je 
předkládána Zastupitelstvu města Kuřimi ke schválení. Hodnotícím kritériem při výběru nejvhodnějšího 
zájemce by byla nejen cena, ale kvalita předloženého záměru, který hodlá uchazeč zrealizovat. 
Návrh členů komise tvoří Přílohu D tohoto materiálu. 
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S vybraným investorem OMP následně doporučí zastupitelstvu uzavření smlouvy o smlouvě budoucí 
kupní do doby vydání a nabytí právní moci stavebního povolení na projekt totožný se záměrem 
uvedeným ve vítězné nabídce na odkup pozemku. 
 
Přílohy: A - situace 

B - situace 
C - sítě 
D - členové komise 
E - záměr (text) 
F - žádost 

 
Diskuse: 
J. Herman – ptá se, zda žadatel na odkup tohoto pozemku podepsaný pod písemnou žádostí 
p. Michlíček je tentýž, který je investorem výstavby problémové jízdárny u rybníka Srpek? 
D. Sukalovský – ano, je to jedna osoba. Ale tyto dvě záležitosti spolu nesouvisí. 
M. Kotek – stavba hotelu na tomto místě se mu nelíbí. Jedná se velmi exponované místo 
u plaveckého areálu a stavba hotelu celou situaci zhorší. Nesouhlasí s prodejem pozemku za 500 
Kč/m

2
 a umístěním trafostanici na pozemek u polikliniky. Parkovací místa u polikliniky potřebujeme. 

Nyní je jich tam velmi málo. Pro hotel navrhuje nabídnout jiný pozemek, třeba blíže ke sportovní hale. 
D. Sukalovský – parkování je řešeno jedním dostatečně kapacitním centrálním parkovištěm a to 
rozšířením stávajícího parkoviště. Město by investovalo do 1/3 parkoviště a zbývající 2/3 by byly 
investicí investora hokejové haly a hotelu. Toto parkoviště bude naprosto dostačující svou kapacitou 
pro provoz wellness, polikliniky, sportovní haly a hotelu. Je nutné si uvědomit, že využití parkoviště je 
závislé na denní době, poliklinika by tato využívala více ráno a dopoledne, wellness třeba spíše 
odpoledne a večer. Stejně tak sportovní hala. Trafostanice, pokud by se přemisťovala, potom by měla 
kioskovou podobu a zabere cca 10 m

2
. 

J. Herman – trafostanice nemá ochranná pásma? 
S. Bartoš – pokud je vestavěná do objektu, potom se to neřeší. 
D. Holman – v lednu r. 2014 bylo hlasováno o územní studii sportovního areálu, která počítá 
s velkokapacitním parkovištěm, pro potřeby sportovní haly, pro hotel i wellness. Vše je součástí 
schválené studie. Tato je vyhotovená a je akceptovaná zastupitelstvem. Spíše by diskutoval o ceně. 
Umístění trafostanice snižuje cenu uvedeného pozemku. 
D. Sukalovský – investora pro tento hotel hledáme již cca 6 let. 
 
 
Na jednání se dostavil v 18:11 hod. R. Hanák. Počet přítomných zastupitelů je 16. 
 
 
J. Vlček – vhodnější místo na umístění hotelu nezná. Spíše by jednal o ceně, tato je odpovídající, 
protože v této lokalitě prodáváme pozemky pod hokejovou halou za 500 Kč/m

2
. Jedná se o záměr, je 

zde tržní prostředí a může se kdokoliv přihlásit. Přemístění trafostanice Uvedený investor je solidní. 
D. Sukalovský – vedeme jednání se společností Demonta, která vlastní pozemky valu a jednají 
o jejich odkupu za cenu 500 Kč/m

2
. 

V. Zejda – předpokládá, že se nejedná o prodej jednomu zájemci, ale je to výběrové řízení. Před cca 
8 lety byla ve stavební komisi projednávána vizualizace hotelu. Navíc tato případná stavba byla 
zohledněna ve studii. Cena 500 Kč/m

2
 je směšná cena. Navrhuje minimální cenu 2.000 Kč/m

2
. 

M. Kotek – studie známá je, ale kritizuje ji od začátku. Předražuje sportovní halu a oddaluje 
parkoviště. 
D. Sukalovský – upřesňuje, že nedojde k oddálení parkovacích míst a také nedojde k znemožnění 
výstavby dalších parkovacích míst. 
I. Peřina – výstavbu hotelu podporuje. Tuto lokalitu pozvedne a bude lukrativnější. Cena 500 Kč/m

2
 je 

ale nízká. 
D. Holman – v roce 2006-2007 se rozhodlo, že stavba hotelu bude u sportovního areálu. Bylo nám 
jasné, že stavba bude díky budování sítí dražší. Přesto jsme s tím souhlasili, protože lokalitu to 
celkově posílí a doplní. Cena se mu zdá nízká, a proto navrhuje cenu 1.000 Kč/m

2
. 

M. Macková – známe kapacitu hotelu? 
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D. Sukalovský – myslí si, že cca 80 lůžek, kategorie hotelu bude 3,5-4 hvězdičky. Budou dvě podlaží 
vyššího standardu, zbytek nižšího. Bude zde menší kongresový sál a hotel bude propojen krčkem 
s wellness Kuřim. 
M. Macková – také se přiklání k ceně 2.000 Kč/m

2
. 

D. Sukalovský – upozorňuje na to, že prodáváme pozemek uvnitř kterého je jiný pozemek. 
V. Burkart – je potřeba si přepočíst reálnou cenu - přeložení trafostanice bude stát cca 2-3 mil. Kč 
a při výměře pozemku cca 700 m

2
 to znamená, že metr čtvereční bude tedy vycházet na 3.500 – 

4.000 Kč. Tzn. u částky 2.000 Kč/ m
2
 bude celková cena pozemku vycházet na 5.000-6.000 Kč/m

2
. Je 

to čistě přepočítaná celková cena za m
2
. 

J. Brabec – studie byla schválena a nikdo k ní nevznesl žádnou připomínku a netrval na zrušení 
usnesení. 
D. Sukalovský – jednatel společnosti Wellness Kuřim záměr stavby hotelu podporuje. 
P. Krejčí – město s 11 tisíci obyvateli by mělo mít hotel. Bude přínosem města. Částku by nezvyšoval. 
J. Herman – upřesňuje, že není proti stavbě hotelu. Přeložka trafostanice zvýší cenu za m

2
, potom by 

se mohlo uvažovat o tom, zda nelze hotel umístit na jiném místě. Ze stavebního zákon a vyplývá, že 
výstavba ubytovacích kapacit je podmíněna výstavbou parkovacích míst. Budou parkovací místa 
města použita pro hotel? 
D. Sukalovský – parkovací místa pro hokejovou halu a hotel budou stavět investoři těchto staveb. 
Město bude investovat pouze za parkovací místa pro sportovní halu. 
V. Zejda – podle stavebního zákona musí stavba zajistit parkovací stání, jsou na to normy. Ne vždy se 
tak děje. 
D. Sukalovský – navrhuje hlasovat o protinávrhu p. Zejdy, tedy o ceně 2.000 Kč/m

2
: 

 
Návrh usnesení: ZM schvaluje záměr na prodej částí pozemků p. č. 2976/11 o výměře 255 m

2
, 

p. č. 2976/1 o výměře 695 m
2
, p. č. 2976/3 o výměře 22 m

2
, p. č. 2977/1 o výměře 

195 m
2
, p. č. 2980/1 o výměře 6 m

2
, p. č. 2983/1 o výměře 38 m

2
 vše k. ú. Kuřim 

za minimální cenu ve výši 2.000 Kč/m
2
 bez DPH ve znění dle přílohy. 

Hlasováno 
Pro: 4  Proti: 2  Zdrželo se: 10  Nepřítomen: 1. 
Nebylo schváleno. 
 
D. Sukalovský – navrhuje hlasovat o návrhu D. Holmana, tedy o ceně 1.000 Kč/m

2
: 

 
Přijaté usnesení: 1038/2016 - ZM schvaluje záměr na prodej částí pozemků p. č. 2976/11 o výměře 

255 m
2
, p. č. 2976/1 o výměře 695 m

2
, p. č. 2976/3 o výměře 22 m

2
, p. č. 2977/1 

o výměře 195 m
2
, p. č. 2980/1 o výměře 6 m

2
, p. č. 2983/1 o výměře 38 m

2
 vše 

k. ú. Kuřim za minimální cenu ve výši 1.000 Kč/m
2
 bez DPH ve znění dle přílohy. 

Hlasováno 
Pro: 9  Proti: 1  Zdrželo se: 6  Nepřítomen: 1. 
 
Návrh usnesení: ZM schvaluje záměr na prodej částí pozemků p. č. 2976/11 o výměře 255 m

2
, 

p. č. 2976/1 o výměře 695 m
2
, p. č. 2976/3 o výměře 22 m

2
, p. č. 2977/1 o výměře 

195 m
2
, p. č. 2980/1 o výměře 6 m

2
, p. č. 2983/1 o výměře 38 m

2
 vše k. ú. Kuřim 

za minimální cenu ve výši 500 Kč/m
2
 bez DPH ve znění dle přílohy. 

O tomto návrhu nebylo hlasováno. 
 
 
 

15/1. Prodej pozemků pro vybudování hotelu 
(Předkladatel: Mgr. Ing. Drago Sukalovský, zpracovatel: Ing. Vladimíra Fidrmucová, Mgr. Jana 
Viktorinová) 
 
Přijaté usnesení: 1039/2016 - ZM jmenuje členy komise pro posouzení nabídek a jejich náhradníky 

ve věci výběru uchazeče o odkoupení částí pozemků p. č. 2976/11, p. č. 2976/1, 
p. č. 2976/3, p. č. 2977/1, p. č. 2980/1, p. č. 2983/1 vše v k. ú. Kuřim dle přílohy. 

Hlasováno 
Pro: 15  Zdržel se: 1  Nepřítomen: 1. 
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16. Poskytnutí daru MŠ Česká 
(Předkladatel: PaedDr. David Holman, zpracovatel: PaedDr. David Holman) 
 
MŠ Česká již několik let vytváří pro Kuřim rezervní kapacity ve své nové mateřské škole. Zájem 
o využití MŠ Česká kolísá. Vzhledem k lokaci MŠ Česká nedaleko jižní části města, kde je nejvyšší 
poptávka po umístění dětí do MŠ a vzhledem k tomu, že se tato MŠ nachází na trase do Brna, kterou 
řada rodičů jezdí do zaměstnání, lze považovat nabídku MŠ Česká na umístění zájemců z Kuřimi za 
přijatelnou. Nabídka souvisí s poskytnutím daru MŠ Česká ve výši 50.000 Kč (dříve 60 tis. Kč) - vizte 
návrh na usnesení. Návrh rozpočtového opatření bude jako součást dodatečných materiálů pro ZM 
zaslán v pátek 18. 3. 2016. 
 
Příloha:  A - smlouva 
 
Přijaté usnesení: 1040/2016 - ZM schvaluje uzavření darovací smlouvy na poskytnutí daru ve výši 

50.000 Kč ve prospěch Mateřské školy Česká, okres Brno - venkov, příspěvková 
organizace, IČ 75021455, Česká 383, 664 34 Lelekovice. 

Hlasováno 
Pro: 16   Nepřítomen: 1. 
 
 
 

17. Informace - vytvoření stálé expozice o historii města Kuřim, 
s možností menších sezónních expozic nebo výstav 
(Předkladatel: Mgr. Ing. Drago Sukalovský, zpracovatel: Mgr. Alena Zimmermannová) 
  
Město Kuřim postrádá stálou prezentaci své historie, bylo zde uskutečněno mnoho výstav, ale ty leží 
uskladněny v depozitářích a nejsou prezentovány. Kuřim má spoustu zajímavých artefaktů ze své 
historie a dosud zde nebyla možnost jejich trvalé prezentace. Z těchto důvodů jsme zahájili jednání 
o možnosti zřízení stále expozice. Jako vhodné prostory byly vybrány prostory bývalé galerie na 
zámku, které jsou v současné době volné, a vlastník se zřízením expozice souhlasí. Jde o bývalou 
galerii, přiléhající kancelář a chodbu, kterou je také možné využít jako výstavní prostor. 
Stálá expozice o historii města by se určitě stala vítaným cílem návštěv všech školských zařízení 
v Kuřimi. Děti, které v Kuřimi bydlí, by si tak mohly kdykoliv prohlédnout dochované památky z oblasti 
archeologie, písemnictví, heraldiky a další historické artefakty. Stálá expozice historie města by se 
zařadila mezi turistické zajímavosti města a byla by zcela jistě i cílem procházek místních Kuřimanů, 
kteří by alespoň měli možnost ukázat své město v historických souvislostech svým příbuzným, 
známým a dalším návštěvám, které do Kuřimi zavítají. Stejně tak by expozici pro prezentaci města 
využívali představitelé Kuřimi, zejména pro návštěvy z partnerských měst, významné osobnosti, státní 
návštěvy, apod. Zároveň zvažujeme pořádání různých krátkodobých výstav. 
Otvírací dobu zatím zvažujeme dva dny v týdnu v odpoledních hodinách, samozřejmě může být 
upravena dle požadavků a zájmu návštěvníků. 
 
Předpokládané náklady uvádíme v příloze. 
 
Koncepce zřízení byla představena členům rady města, kteří se zřízením expozice souhlasí (ve věci 
nebylo přijato žádné usnesení). 
 
Přílohy: A - náklady 

B - foto 
 
Diskuse: 
J. Vlček – tyto prostory zde dlouhodobě chybí. Součástí záměru by mohlo být zaokruhování města 
naučnou stezkou. 
P. Ondrášek – líbí se mu umístění, ale i velikost záměru. 
I. Peřina – náklady za rok budou cca 500 tisíc Kč, což se mu zdá hodně. Ale zkušební doba cca 2 let 
by mohla rozhodnout, jestli je toto vítaná aktivita. 
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18. Zápis z finančního výboru ze dne 16. 3. 2016 
(Předkladatel: Ing. Mgr. Vlastimil Burkart, zpracovatel: Ing. Aleš Varmužka) 
 
V příloze je zápis ze zasedání Finančního výboru ZM Kuřimi, který se konal dne 16. 3. 2016. 
 
Přílohy: A - zápis z jednání FV 
 
Přijaté usnesení: 1041/2016 - ZM bere na vědomí zápis ze zasedání Finančního výboru ZM Kuřimi 

ze dne 16. 3. 2016. 
Hlasováno 
Pro: 16   Nepřítomen: 1. 
 
 
 

19. Rozpočtové opatření č. 4 
(Předkladatel: Mgr. Ing. Drago Sukalovský, zpracovatel: Ing. Aleš Varmužka) 
 
V příloze se nachází rozpočtové opatření č. 4 k rozpočtu města na rok 2016. 
 
Přílohy: A – rozpočtové opatření č. 4 
 B – důvodová zpráva OI – MŠ Zborovská 

C – důvodová zpráva OI – II/385 průtah 
 
Diskuse: 
A. Varmužka – musíme do rozpočtového opatření doplnit schválený dar pro MŠ Česká ve výši 50.000 
Kč. 
 
Přijaté usnesení: 1042/2016 - ZM schvaluje rozpočtové opatření č. 4 k rozpočtu města Kuřimi na 

rok 2016, dle přílohy se změnou. 
Hlasováno 
Pro: 16   Nepřítomen: 1. 
 
 
Z jednání odešel v 18:56 hod. L. Ambrož a J. Brabec. Počet přítomných zastupitelů 14. 
 
 
 

20. Různé 
 
D. Sukalovský – informuje o chystané opravě silnice I/43. 
 
 
I. Peřina – požádal o posouzení možnosti bezplatné hromadné dopravy pro obyvatele města starší 
70 let. Ptá se, zda lze vyčíslit náklady? 
D. Sukalovský – požádal společnost Kordis o základní výpočet, co by to město stálo. Jednají buď 
o bezplatném jízdném nebo o ročním poplatku cca 100 Kč/rok pro občany starší 70 let, s trvalým 
pobytem ve městě a na zastávky v katastru města. 
M. Macková – něco podobného funguje ve Šlapanicích, na toto využili dotaci. 
D. Sukalovský – v tomto případě to funguje trochu jinak, jedná se o tzv. seniorské linky, které 
využívají pouze vybrané spoje a které objíždí pouze využívané zastávky. Dotace prý už poskytovaná 
není. 
 
 
A. Matějíčková – ptá se, v jaké fázi je stav záměru stavby Jezdeckého klubu Srpek a to hlavně 
z hlediska dopravy? 
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D. Sukalovský – toto není investice města Kuřim, ale investice soukromého investora. Při územním 
řízení stanovil Odbor životního prostředí Krajského úřadu Brno podmínku zpracovat studii vlivu 
dopadu na životní prostředí, tato byla zpracována. Ještě nebylo vydáno rozhodnutí. Proběhlo pouze 
veřejné projednání. Z hlediska dopravy - po stávající silnici kolem rybníka by byl provoz vyloučen 
v max. možné míře a provoz vč. návštěv jízdárny by byl veden kolem tělesa dráhy na horní parkoviště. 
 
 
Na jednání se vrátil v 19:13 hod. L. Ambrož. Počet přítomných zastupitelů je 15. 
 
 
A. Matějíčková – zajímá ji, jak to bude s dopravou v ul. Úvoz a ul. Luční? Nyní je tam průjezd 
zakázán, ale není respektován. Ptá se, jestli bude doprava k případnému Jezdeckému klubu Srpek 
řešena těmito ulicemi? 
D. Sukalovský – instalace dopravního značení proběhla, ale značení není dodržováno. Značení 
příjezdové trasy k jízdárně bude město požadovat od hřbitova. Víc ale udělat nemůžeme. 
J. Herman – od občanů zaznívají obavy, že budoucí majitel jezdeckého klubu úplně omezí provoz na 
asfaltové komunikaci nad rybníkem např. zaplocením části komunikace. Je to možné? 
D. Sukalovský – investor nemá záměr pozemek oplotit a cestu zavřít. Většina pozemků pod 
komunikacemi ve městě je ve vlastnictví soukromých osob a zákon poměrně jasně řeší, aby nebylo 
možné cesty znepřístupnit. Bylo by tedy velmi složité to udělat. 
 
 
J. Herman – žádá hlásit záchranným systémům instalaci nových sloupků zabraňujícím průjezdu ulic 
(např. v ul. K. H. Máchy). 
D. Sukalovský – instalace sloupků probíhá ve správním řízení odboru dopravy MěÚ Kuřim. Není to 
na rozhodnutí starosty města. 
 
 
 
 
Další zasedání ZM se uskuteční v úterý 17. 5. 2016 v 17 hod. v zasedací místnosti MěÚ Kuřim. 
 
 
Člen návrhové komise Ing. M. Macková přečetla schválená usnesení ZM. 
 
 
 
Starosta ukončil jednání ZM v 19:35 hodin. 
 
 
 
 
 
 
 
Mgr. Ing. Drago Sukalovský 
starosta města 
 
 
 
 
 

Ověřovatelé zápisu: 
 
Jan Herman         Bc. Jan Vlček 
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V Kuřimi dne 22. 3. 2016 
 
Zapsala: Petra Glosová 
Materiály: 
1 Zvolení návrhové komise 
2 Volba ověřovatelů zápisu 
3 Schválení programu jednání 
4 Plnění usnesení Zastupitelstva města Kuřimi ke dni 14. 3. 2016 
 4A - plnění usnesení ZM 
5 Nabídka na odkup pozemků u rybníku Srpek - Kučerová 
 5A - situace 
 5B - situace 
 5C - smlouva 
6 MUDr. Danuše Jarošová – žádost o odprodej pozemku u Základní umělecké školy 

Kuřim 
 6A - žádost 
 6B - situace 
 6C - situace 
 6D - geometrický plán 
 6E - foto 
7 E.ON Distribuce, a.s. – odprodej pozemku pod budoucí trafostanicí na ul. Blanenská 
 7A - situace 
 7B - situace 
 7C - geometrický plán 
 7D - smlouva 
8 RWE GasNet, s.r.o. – žádost o odprodej pozemků pod regulační plynovou stanicí na 

Podlesí 
 8A - žádost 
 8B - situace 
 8C - situace 
 8D - situace 
 8E - situace 
 8F - foto 
9 Jan Malásek, Kuřim - žádost o koupi bytu - záměr 
 9A - znalecký posudek - byt č. 874/9 
10 Junák – český skaut, středisko Kuřim, z. s. – odprodej pozemku pro rozšíření klubovny 
 10A - situace 
10/1 Junák – český skaut, středisko Kuřim, z. s. – odprodej pozemku pro rozšíření klubovny 
11 STEINEX  a.s. – Masozávod Kuřim 
 11A- snímek KN 
 11B - situace 
 11C - smlouva 
12 MŠ Zborovská - schválení investiční akce 
 12A - analýza 
12/1 MŠ Zborovská 
13 Změna Statutu sociálního fondu 
 13A - statut soc. fondu 3/2016 
14 Změna Zřizovací listiny organizační složky obce Sportovní zařízení města Kuřimi 
 14A - dodatek č. 1 ke ZL 
15 Prodej pozemků pro vybudování hotelu 
 15A - situace 
 15B - situace - uvažovaná stavba 
 15C - sítě 
 15D - členové komise 
 15E - záměr (text) 
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 15F - žádost 
15/1 Prodej pozemků pro vybudování hotelu 
16 Poskytnutí daru MŠ Česká 
 16A - smlouva 
17 Informace - vytvoření stálé expozice o historii města Kuřim, s možností menších 

sezónních expozic nebo výstav 
 17A - náklady 
 17B – foto 
18 Zápis z finančního výboru ze dne 16. 3. 2016 

18A - zápis z jednání FV 
19 Rozpočtové opatření č. 4 

19 A - rozpočtové opatření č. 4 
19B - důvodová zpráva OI - MŠ Zborovská 
19C – důvodová zpráva OI – II/385 průtah 
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2. JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA KUŘIMI dne 22. 3. 2016 

 

1. Zvolení návrhové komise 
Číslo usnesení: 1025/2016 Zastupitelstvo města schvaluje jako členy návrhové komise Ing. Miluši 
Mackovou a Petra Krejčího. 

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

RNDr. Igor Poledňák NEPŘÍTOMEN Mgr. Ladislav Ambrož PRO 

Jiří Brabec PRO Ing. Rostislav Hanák NEPŘÍTOMEN 

Jan Herman PRO Ing. Miloš Kotek NEPŘÍTOMEN 

Ing. Miluše Macková PRO Ivo Peřina PRO 

Vladislav Zejda NEPŘÍTOMEN Ing. Mgr. Vlastimil Burkart NEPŘÍTOMEN 

Mgr. Žaneta Jarůšková PRO Petr Krejčí PRO 

Alena Matějíčková PRO Ing. Petr Ondrášek PRO 

Bc. Jan Vlček PRO   

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

 

2. Volba ověřovatelů zápisu 
Číslo usnesení: 1026/2016 Zastupitelstvo města schvaluje jako ověřovatele zápisu z jednání ZM 

Bc. Jana Vlčka a Jana Hermana. 

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

RNDr. Igor Poledňák NEPŘÍTOMEN Mgr. Ladislav Ambrož PRO 

Jiří Brabec PRO Ing. Rostislav Hanák NEPŘÍTOMEN 

Jan Herman PRO Ing. Miloš Kotek NEPŘÍTOMEN 

Ing. Miluše Macková PRO Ivo Peřina PRO 

Vladislav Zejda NEPŘÍTOMEN Ing. Mgr. Vlastimil Burkart NEPŘÍTOMEN 

Mgr. Žaneta Jarůšková PRO Petr Krejčí PRO 

Alena Matějíčková PRO Ing. Petr Ondrášek PRO 

Bc. Jan Vlček PRO   

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

 

3. Schválení programu jednání 
Číslo usnesení: 1027/2016 Zastupitelstvo města schvaluje program jednání. 

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

RNDr. Igor Poledňák NEPŘÍTOMEN Mgr. Ladislav Ambrož PRO 

Jiří Brabec PRO Ing. Rostislav Hanák NEPŘÍTOMEN 

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

Vladislav Zejda NEPŘÍTOMEN Ing. Mgr. Vlastimil Burkart NEPŘÍTOMEN 

Mgr. Žaneta Jarůšková PRO Petr Krejčí PRO 

Alena Matějíčková PRO Ing. Petr Ondrášek PRO 

Bc. Jan Vlček PRO   

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

 

4. Plnění usnesení Zastupitelstva města Kuřimi ke dni 14. 3. 2016 
Číslo usnesení: 1028/2016 Zastupitelstvo města bere na vědomí stav plnění usnesení ZM ke dni 
14. 3. 2016, prodlužuje termín plnění usnesení č. 1169/2012 do 31. 12. 2016 a ruší usnesení č. 
1168/2012 ze dne 16. 10. 2012 ve věci úplatného nabytí části pozemků parc. č. 2784/41, parc. č. 
2904/117 a parc. č. 2904/45, vše k. ú. Kuřim. 

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

RNDr. Igor Poledňák NEPŘÍTOMEN Mgr. Ladislav Ambrož PRO 

Jiří Brabec PRO Ing. Rostislav Hanák NEPŘÍTOMEN 

Jan Herman PRO Ing. Miloš Kotek NEPŘÍTOMEN 

Ing. Miluše Macková PRO Ivo Peřina PRO 

Vladislav Zejda NEPŘÍTOMEN Ing. Mgr. Vlastimil Burkart NEPŘÍTOMEN 

Mgr. Žaneta Jarůšková PRO Petr Krejčí PRO 

Alena Matějíčková PRO Ing. Petr Ondrášek PRO 

Bc. Jan Vlček PRO   

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

 

5. Nabídka na odkup pozemků u rybníku Srpek - Kučerová 
Číslo usnesení: 1029/2016 Zastupitelstvo města schvaluje úplatné nabytí pozemků parc. 
č. 2782/11 o výměře 168 m

2
 a parc. č. 4471/21 o výměře 6 m

2
 vše v k. ú. Kuřim za cenu 189 Kč/m

2
 

a pozemku parc. č. 2780/14 o výměře 294 m
2
 za cenu 14 Kč/m

2
 z vlastnictví Heleny Kučerové, bytem 

xxxxxxxxxxxxxx, 664 34 Moravské Knínice do majetku 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 NEPŘÍTOMEN Mgr. Ladislav Ambrož PRO 

Jiří Brabec PRO Ing. Rostislav Hanák NEPŘÍTOMEN 

Jan Herman PRO Ing. Miloš Kotek NEPŘÍTOMEN 

Ing. Miluše Macková PRO Ivo Peřina PRO 

Vladislav Zejda PRO Ing. Mgr. Vlastimil Burkart NEPŘÍTOMEN 

Mgr. Žaneta Jarůšková PRO Petr Krejčí PRO 

Alena Matějíčková PRO Ing. Petr Ondrášek PRO 

Bc. Jan Vlček PRO   

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

 

6. MUDr. Danuše Jarošová – žádost o odprodej pozemku u Základní umělecké 
školy Kuřim 
Návrh usnesení: schvaluje záměr na prodej části pozemku parc. č. 486/2 v k. ú. Kuřim 
geometrickým plánem č. 1680-74/2003 nově označená jako parc. č. 486/10 v k. ú. Kuřim o vým. 80 m

2
 

MUDr. Danuši Jarošové, bytem xxxxxxxxxxxx, Kuřim za cenu 900 Kč/m
2 

bez DPH s tím, že veškeré 
náklady spojené s převodem pozemku včetně úhrady daně z nabytí nemovitých věcí ponese kupující. 

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

RNDr. Igor Poledňák NEPŘÍTOMEN Mgr. Ladislav Ambrož ZDRŽEL SE 

Jiří Brabec ZDRŽEL SE Ing. Rostislav Hanák NEPŘÍTOMEN 

Jan Herman ZDRŽEL SE Ing. Miloš Kotek PRO 

Ing. Miluše Macková PROTI Ivo Peřina PROTI 

Vladislav Zejda ZDRŽEL SE Ing. Mgr. Vlastimil Burkart NEPŘÍTOMEN 

Mgr. Žaneta Jarůšková ZDRŽELA SE Petr Krejčí PROTI 

Alena Matějíčková PROTI Ing. Petr Ondrášek PROTI 

Bc. Jan Vlček PROTI   

BOD JEDNÁNÍ NEBYL SCHÁLEN 
Počet přítomných: 14 
PRO: 1, PROTI: 8, ZDRŽELO SE: 5, NEHLASOVALO: 0 

 

7. E.ON Distribuce, a.s. – odprodej pozemku pod budoucí trafostanicí na ul. 
Blanenská 
Číslo usnesení: 1030/2016 Zastupitelstvo města schvaluje 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 

bez DPH. 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. Kupní smlouva 
bude uzavřena po nabytí právní moci územního rozhodnutí na předmětnou stavbu. 

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

RNDr. Igor Poledňák NEPŘÍTOMEN Mgr. Ladislav Ambrož PRO 

Jiří Brabec PRO Ing. Rostislav Hanák NEPŘÍTOMEN 

Jan Herman PRO Ing. Miloš Kotek PRO 

Ing. Miluše Macková PRO Ivo Peřina PRO 

Vladislav Zejda 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: 15 
PRO: 15, PROTI: 0, ZDRŽELO SE: 0, NEHLASOVALO: 0 
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8. RWE GasNet, s.r.o. – žádost o odprodej pozemků pod regulační plynovou 
stanicí na Podlesí 
Číslo usnesení: 1031/2016 Zastupitelstvo města schvaluje záměr na prodej pozemku parc. 
č. 3411/6 o vým. 5 m

2
 a části pozemku parc. č. 3411/7 o vým. cca 64 m

2
 v k. ú. Kuřim, společnosti 

RWE GasNet, s.r.o., se sídlem Klíšská 940, Ústí nad Labem, IČ 27295567 za cenu 2.000 Kč/m
2 

bez 
DPH. 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 PRO 

RNDr. Igor Poledňák NEPŘÍTOMEN Mgr. Ladislav Ambrož PRO 

Jiří Brabec PRO Ing. Rostislav Hanák NEPŘÍTOMEN 

Jan Herman PRO Ing. Miloš Kotek PRO 

Ing. Miluše Macková PRO Ivo Peřina PRO 

Vladislav Zejda 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: 15 
PRO: 15, PROTI: 0, ZDRŽELO SE: 0, NEHLASOVALO: 0 

 

9. Jan Malásek, Kuřim - žádost o koupi bytu - záměr 
Návrh usnesení: schvaluje záměr na prodej bytové jednotky č. 874/9, o velikosti 2+1, umístěné ve 
III. nadzemním podlaží bytového domu č. p. 874, 875 v ul. Jungmannova, který je součástí pozemku 
p. č. 1829, vše v obci a k. ú. Kuřim, za cenu 1.335.000 Kč panu Janu Maláskovi, trvale bytem 
xxxxxxxxxxxxxxx, Kuřim. 
Podmínky převodu: 
a) úhrada kupní ceny před podpisem kupní smlouvy, 
b) kupující uhradí před podpisem kupní smlouvy na účet města částku odpovídající dani z nabytí 

nemovitých věcí, 
c) kupující uhradí správní poplatky. 

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

RNDr. Igor Poledňák NEPŘÍTOMEN Mgr. Ladislav Ambrož ZDRŽEL SE 

Jiří Brabec ZDRŽEL SE Ing. Rostislav Hanák NEPŘÍTOMEN 

Jan Herman ZDRŽEL SE Ing. Miloš Kotek PRO 

Ing. Miluše Macková ZDRŽELA SE Ivo Peřina PRO 

Vladislav Zejda PROTI Ing. Mgr. Vlastimil Burkart PROTI 

Mgr. Žaneta Jarůšková PROTI Petr Krejčí PROTI 

Alena Matějíčková PROTI Ing. Petr Ondrášek PRO 

Bc. Jan Vlček ZDRŽEL SE   

BOD JEDNÁNÍ NEBYL SCHÁLEN 
Počet přítomných: 15 
PRO: 3, PROTI: 5, ZDRŽELO SE: 7, NEHLASOVALO: 0 
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10. Junák – český skaut, středisko Kuřim, z. s. – odprodej pozemku pro 
rozšíření klubovny 
Číslo usnesení: 1032/2016 Zastupitelstvo města schvaluje prodej pozemku parc. č. 3071/2 v k. ú. 
Kuřim o vým. 96 m

2
 spolku Junák - český skaut, středisko Kuřim, z. s., se sídlem Otevřená 680/7, 

Kuřim, IČ 65264657 za cenu 70 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 PRO 

RNDr. Igor Poledňák NEPŘÍTOMEN Mgr. Ladislav Ambrož PRO 

Jiří Brabec PRO Ing. Rostislav Hanák NEPŘÍTOMEN 

Jan Herman PRO Ing. Miloš Kotek PRO 

Ing. Miluše Macková PRO Ivo Peřina PRO 

Vladislav Zejda 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: 15 
PRO: 15, PROTI: 0, ZDRŽELO SE: 0, NEHLASOVALO: 0 

 

10/1. Junák – český skaut, středisko Kuřim, z.s. – odprodej pozemku pro 
rozšíření klubovny 
Číslo usnesení: 1033/2016 Zastupitelstvo města schvaluje prodej části pozemku parc. č. 3071/1 
v k. ú. Kuřim o vým. cca 102 m

2
 dle přílohy, spolku Junák - český skaut, středisko Kuřim, z. s., se 

sídlem Otevřená 680/7, Kuřim, IČ 65264657 za cenu 70 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. Kupní smlouva bude uzavřena po předložení GP. 

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

RNDr. Igor Poledňák NEPŘÍTOMEN Mgr. Ladislav Ambrož PRO 

Jiří Brabec PRO Ing. Rostislav Hanák NEPŘÍTOMEN 

Jan Herman PRO Ing. Miloš Kotek PRO 

Ing. Miluše Macková PRO Ivo Peřina PRO 

Vladislav Zejda 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: 15 
PRO: 15, PROTI: 0, ZDRŽELO SE: 0, NEHLASOVALO: 0 

 

11. STEINEX  a.s. – Masozávod Kuřim 
Číslo usnesení: 1034/2016 Zastupitelstvo města schvaluje úplatné nabytí části pozemku parc. č. 
2700/64 o výměře cca 246 m

2 
včetně stavby chodníku a stavbu chodníku na pozemku p. č. 2700/6 

o výměře cca 84 m
2
 k. ú. Kuřim vše za cenu 100 Kč

 
z vlastnictví STEINEX a.s., IČ 29375134, se 

sídlem Mojmírovo nám. 31/20, 612 00 Brno do majetku města Kuřimi. Do doby získání kolaudačního 
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souhlasu na stavbu „Masozávod Kuřim II“ bude s investorem uzavřena smlouva o smlouvě budoucí 
kupní. Náklady spojené s převodem pozemku včetně daně z nabytí nemovitých věcí uhradí STEINEX 
a.s. 

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

RNDr. Igor Poledňák NEPŘÍTOMEN Mgr. Ladislav Ambrož PRO 

Jiří Brabec PRO Ing. Rostislav Hanák NEPŘÍTOMEN 

Jan Herman PRO Ing. Miloš Kotek PRO 

Ing. Miluše Macková PRO Ivo Peřina PRO 

Vladislav Zejda 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: 15 
PRO: 15, PROTI: 0, ZDRŽELO SE: 0, NEHLASOVALO: 0 

 

12. MŠ Zborovská - schválení investiční akce 
Číslo usnesení: 1035/2016 Zastupitelstvo města schvaluje realizaci investiční akce „Rekonstrukce 
a rozšíření kapacit Mateřské školy Zborovská v Kuřimi“ ve výši 21 mil. Kč vč. DPH a schvaluje podání 
žádosti o dotaci na IROP na akci „Rekonstrukce a rozšíření kapacit Mateřské školy Zborovská 
v Kuřimi“. 

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

RNDr. Igor Poledňák NEPŘÍTOMEN Mgr. Ladislav Ambrož PRO 

Jiří Brabec PRO Ing. Rostislav Hanák NEPŘÍTOMEN 

Jan Herman PRO Ing. Miloš Kotek PRO 

Ing. Miluše Macková PRO Ivo Peřina PRO 

Vladislav Zejda 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: 15 
PRO: 15, PROTI: 0, ZDRŽELO SE: 0, NEHLASOVALO: 0 

 

13. Změna Statutu sociálního fondu 
Číslo usnesení: 1036/2016 Zastupitelstvo města schvaluje Statut sociálního fondu dle přílohy. 

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

RNDr. Igor Poledňák NEPŘÍTOMEN Mgr. Ladislav Ambrož PRO 

Jiří Brabec PRO Ing. Rostislav Hanák NEPŘÍTOMEN 

Jan Herman PRO Ing. Miloš Kotek PRO 

Ing. Miluše Macková PRO Ivo Peřina PRO 

Vladislav Zejda PRO Ing. Mgr. Vlastimil Burkart PRO 
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Mgr. Žaneta Jarůšková PRO Petr Krejčí PRO 

Alena Matějíčková PRO Ing. Petr Ondrášek PRO 

Bc. Jan Vlček PRO   

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

 

14. Změna Zřizovací listiny organizační složky obce Sportovní zařízení města 
Kuřimi 
Číslo usnesení: 1037/2016 Zastupitelstvo města schvaluje Dodatek č. 1 ke Zřizovací listině 
organizační složky Sportovní zařízení města Kuřimi dle přílohy. 

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

RNDr. Igor Poledňák NEPŘÍTOMEN Mgr. Ladislav Ambrož PRO 

Jiří Brabec PRO Ing. Rostislav Hanák NEPŘÍTOMEN 

Jan Herman PRO Ing. Miloš Kotek PRO 

Ing. Miluše Macková PRO Ivo Peřina PRO 

Vladislav Zejda 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: 15 
PRO: 15, PROTI: 0, ZDRŽELO SE: 0, NEHLASOVALO: 0 

 

15. Pozměňující návrh - Prodej pozemků pro vybudování hotelu 
Návrh usnesení: schvaluje záměr na prodej částí pozemků p. č. 2976/11 o výměře 255 m

2
, p. č. 

2976/1 o výměře 695 m
2
, p. č. 2976/3 o výměře 22 m

2
, p. č. 2977/1 o výměře 195 m

2
, p. č. 2980/1 

o výměře 6 m
2
, p. č. 2983/1 o výměře 38 m

2
 vše k. ú. Kuřim za minimální cenu ve výši 2.000 Kč/m

2
 

bez DPH ve znění dle přílohy. 

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

RNDr. Igor Poledňák NEPŘÍTOMEN Mgr. Ladislav Ambrož ZDRŽEL SE 

Jiří Brabec ZDRŽEL SE Ing. Rostislav Hanák PRO 

Jan Herman PRO Ing. Miloš Kotek PROTI 

Ing. Miluše Macková PRO Ivo Peřina ZDRŽEL SE 

Vladislav Zejda PRO Ing. Mgr. Vlastimil Burkart ZDRŽEL SE 

Mgr. Žaneta Jarůšková ZDRŽELA SE Petr Krejčí ZDRŽEL SE 

Alena Matějíčková PROTI Ing. Petr Ondrášek ZDRŽEL SE 

Bc. Jan Vlček ZDRŽEL SE   

BOD JEDNÁNÍ NEBYL SCHÁLEN 
Počet přítomných: 16 
PRO: 4, PROTI: 2, ZDRŽELO SE: 10, NEHLASOVALO: 0 
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15. Pozměňující návrh - Prodej pozemků pro vybudování hotelu 
Číslo usnesení: 1038/2016 Zastupitelstvo města schvaluje záměr na prodej částí pozemků p. č. 
2976/11 o výměře 255 m

2
, p. č. 2976/1 o výměře 695 m

2
, p. č. 2976/3 o výměře 22 m

2
, p. č. 2977/1 o 

výměře 195 m
2
, p. č. 2980/1 o výměře 6 m

2
, p. č. 2983/1 o výměře 38 m

2
 vše k. ú. Kuřim za minimální 

cenu ve výši 1.000 Kč/m
2
 bez DPH ve znění dle přílohy. 

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

RNDr. Igor Poledňák NEPŘÍTOMEN Mgr. Ladislav Ambrož ZDRŽEL SE 

Jiří Brabec ZDRŽEL SE Ing. Rostislav Hanák PRO 

Jan Herman PRO Ing. Miloš Kotek PROTI 

Ing. Miluše Macková ZDRŽELA SE Ivo Peřina PRO 

Vladislav Zejda ZDRŽEL SE Ing. Mgr. Vlastimil Burkart PRO 

Mgr. Žaneta Jarůšková PRO Petr Krejčí ZDRŽEL SE 

Alena Matějíčková PRO Ing. Petr Ondrášek PRO 

Bc. Jan Vlček ZDRŽEL SE   

BOD JEDNÁNÍ BYL SCHÁLEN 
Počet přítomných: 16 
PRO: 9, PROTI: 1, ZDRŽELO SE: 6, NEHLASOVALO: 0 

 

15/1. Prodej pozemků pro vybudování hotelu 
Číslo usnesení: 1039/2016 Zastupitelstvo města jmenuje členy komise pro posouzení nabídek 
a jejich náhradníky ve věci výběru uchazeče o odkoupení částí pozemků p. č. 2976/11, p. č. 2976/1, 
p. č. 2976/3, p. č. 2977/1, p. č. 2980/1, p. č. 2983/1 vše v k. ú. Kuřim dle přílohy. 

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

RNDr. Igor Poledňák NEPŘÍTOMEN Mgr. Ladislav Ambrož PRO 

Jiří Brabec PRO Ing. Rostislav Hanák PRO 

Jan Herman PRO Ing. Miloš Kotek PRO 

Ing. Miluše Macková PRO Ivo Peřina PRO 

Vladislav Zejda ZDRŽEL SE Ing. Mgr. Vlastimil Burkart PRO 

Mgr. Žaneta Jarůšková PRO Petr Krejčí 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 

 

16. Poskytnutí daru MŠ Česká 
Číslo usnesení: 1040/2016 Zastupitelstvo města schvaluje uzavření darovací smlouvy na 
poskytnutí daru ve výši 50.000 Kč ve prospěch Mateřské školy Česká, okres Brno - venkov, 
příspěvková organizace, IČ 75021455, Česká 383, 664 34 Lelekovice. 

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

RNDr. Igor Poledňák NEPŘÍTOMEN Mgr. Ladislav Ambrož PRO 

Jiří Brabec PRO Ing. Rostislav Hanák PRO 

Jan Herman PRO Ing. Miloš Kotek PRO 
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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 

 

18. Zápis z finančního výboru ze dne 16. 3. 2016 
Číslo usnesení: 1041/2016 Zastupitelstvo města bere na vědomí zápis ze zasedání Finančního 

výboru ZM Kuřimi ze dne 16. 3. 2016. 

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

RNDr. Igor Poledňák NEPŘÍTOMEN Mgr. Ladislav Ambrož PRO 

Jiří Brabec PRO 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. 4 
Číslo usnesení: 1042/2016 Zastupitelstvo města schvaluje rozpočtové opatření č. 4 k rozpočtu 

města Kuřimi na rok 2016, dle přílohy se změnou. 

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

RNDr. Igor Poledňák NEPŘÍTOMEN Mgr. Ladislav Ambrož PRO 

Jiří Brabec PRO 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 


