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Z á p i s 
 

ze zasedání Zastupitelstva města Kuřimi č. 3/2016 konaného dne 17. 5. 2016 
 
Přítomni: 
Mgr. Ing. Drago Sukalovský – starosta 
Mgr. Ladislav Ambrož, Jiří Brabec, Ing. Mgr. Vlastimil Burkart, Ing. Rostislav Hanák, Jan Herman, 
PaedDr. David Holman, Ing. Miloš Kotek, Petr Krejčí, Alena Matějíčková, Ing. Petr Ondrášek, Ivo 
Peřina, RNDr. Igor Poledňák, Bc. Jan Vlček, Vladislav Zejda – členové zastupitelstva města. 
 
 
Mgr. Alena Zimmermannová – tajemnice úřadu. 
 
 
 
Omluven: Mgr. Žaneta Jarůšková, Ing. Miluše Macková 
 
 
 
Starosta zahájil zasedání ZM v 17:07 hodin, úvodem bylo přítomno 12 členů ZM, tedy nadpoloviční 
většina. ZM je usnášeníschopné. 
Později se dostavil Ing. P. Ondrášek, 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 9. 5. 2016 

5 Majetkoprávní vypořádání města Kuřimi s vlastníky pozemků pod místními 
komunikacemi pro rok 2016 

6 Převod práva stavby  

7 Vydání Regulačního plánu Kaskáda 

8 Schválení zadání změny č. 1 ÚP Kuřim 

9 Výsledky hospodaření k 31. 3. 2016 

10 Investiční záměry staveb v Kuřimi a na Podlesí pro rok 2016 – zahájení projekční 
přípravy 

10/1 Zahájení projekční přípravy rekonstrukcí kanalizace a vodovodů 

11 Vyhláška O místním poplatku za užívání veřejného prostranství 

12 Prodej části pozemku p. č. 2972 k. ú. Kuřim - „hala ledního hokeje“ 

12/1 Prodej části pozemku p. č. 2972 k. ú. Kuřim - „hala ledního hokeje“ 

13 Postoupení práv a povinností ze smlouvy – Slévárna Kuřim, a.s. x PFM-SmartZone s.r.o. 
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14 Rozpočtové opatření č. 6 

15 Prodej částí pozemků p. č. 2976/11 – 255 m2, p. č. 2976/1 – 695 m2, p. č. 2976/3 – 
22 m2, p. č. 2977/1 – 195 m2, p. č. 2980/1 – 6 m2, p. č. 2983/1 – 38 m2 

16 Různé 

 
 
 

1. Zvolení návrhové komise 
(Předkladatel: Mgr. Ing. Drago Sukalovský, zpracovatel: Petra Glosová) 
 
Přijaté usnesení: 1043/2016 - ZM schvaluje jako členy návrhové komise Iva Peřinu a Ing. Mgr. 

Vlastimila Burkarta. 
Hlasováno 
Pro: 12  Nepřítomno: 5. 
 
 
 

2. Volba ověřovatelů zápisu 
(Předkladatel: Mgr. Ing. Drago Sukalovský, zpracovatel: Petra Glosová) 
 
Přijaté usnesení: 1044/2016 - ZM schvaluje jako ověřovatele zápisu z jednání ZM Ing. Rostislava 

Hanáka a Jiřího Brabce. 
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 9. 5. 2016 

5 Majetkoprávní vypořádání města Kuřimi s vlastníky pozemků pod místními 
komunikacemi pro rok 2016 

6 Převod práva stavby  

13 Postoupení práv a povinností ze smlouvy – Slévárna Kuřim, a.s. x PFM-SmartZone s.r.o. 

7 Vydání Regulačního plánu Kaskáda 

8 Schválení zadání změny č. 1 ÚP Kuřim 

9 Výsledky hospodaření k 31. 3. 2016 

10 Investiční záměry staveb v Kuřimi a na Podlesí pro rok 2016 – zahájení projekční 
přípravy 

10/1 Zahájení projekční přípravy rekonstrukcí kanalizace a vodovodů 

11 Vyhláška O místním poplatku za užívání veřejného prostranství 

12 Prodej části pozemku p. č. 2972 k. ú. Kuřim - „hala ledního hokeje“ 
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12/1 Prodej části pozemku p. č. 2972 k. ú. Kuřim - „hala ledního hokeje“ 

15 Prodej částí pozemků p. č. 2976/11 – 255 m2, p. č. 2976/1 – 695 m2, p. č. 2976/3 – 22 
m2, p. č. 2977/1 – 195 m2, p. č. 2980/1 – 6 m2, p. č. 2983/1 – 38 m2 

14 Rozpočtové opatření č. 6 

16 Různé 

 
Přijaté usnesení: 1045/2016 - ZM schvaluje program jednání se změnami. 
Hlasováno 
Pro: 12  Nepřítomno: 5. 
 
 
 

4. Plnění usnesení Zastupitelstva města Kuřimi ke dni 9. 5. 2016 
(Předkladatel: Mgr. Ing. Drago Sukalovský, zpracovatel: Petra Glosová) 
 
Všechna usnesení ZM jsou ke dni termínu plnění splněna. 
 
Přijaté usnesení: 1046/2016 - ZM bere na vědomí stav plnění usnesení ZM ke dni 9. 5. 2016. 
Hlasováno 
Pro: 12  Nepřítomno: 5. 
 
 
Na jednání se dostavil v 17:11 hod. Ing. Petr Ondrášek – počet přítomných členů je 13. 
 
 
 

5. Majetkoprávní vypořádání města Kuřimi s vlastníky pozemků pod 
místními komunikacemi pro rok 2016 
(Předkladatel: Mgr. Ing. Drago Sukalovský, zpracovatel: Ing. Vladimíra Fidrmucová) 
 
V souladu s „Pravidly pro majetkoprávní vypořádání města Kuřimi s vlastníky pozemků pod místními 
komunikacemi“ č. P1/2014/ZM (dále jen „Pravidla“ - vizte příloha A), předkládá odbor majetkoprávní 
zastupitelstvu města ke schválení vyhlášení výběrového řízení na výkup pozemků pod místními 
komunikacemi. V rozpočtu města Kuřimi na rok 2016 (schváleném ZM) je pro letošní rok uvažováno 
s částkou 250.000 Kč. 
 
Vývoj kupní ceny pozemků pod komunikacemi od roku 2007: 
 
2007 -  96,00 Kč/m

2 

2008 - 104,31 Kč/m
2 

2009 - 178,23 Kč/m
2 

2010 - 189,67 Kč/m
2
 

2011 - 175,72 Kč/m
2 
(pokles ceny byl způsobem zohledněním koeficientu prodejnosti) 

2012 - 179,36 Kč/m
2
 

2013 - 185,97 Kč/m
2
 

2014 - 189,00 Kč/m
2 

2015 - 189,00 Kč/m
2 

 
Dle odst. 2 a 3 článku I. Pravidel je potřeba, aby zastupitelstvo stanovilo maximální cenu za m

2
 

pozemku. OMP navrhuje zastupitelstvu města určit pro rok 2016 max. cenu za m
2
 pozemku ve stejné 

výši jako v roce 2015 tj. 189 Kč (průměrná roční míra inflace v roce 2015 byla 0,3 %). 
 
Přílohy: A - Pravidla pozemky pod komunikacemi 
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Přijaté usnesení: 1047/2016 - ZM vyhlašuje v souladu s „Pravidly pro majetkoprávní vypořádání 
města Kuřimi s vlastníky pozemků pod místními komunikacemi“ výběrové řízení na 
výkup pozemků pod místními komunikacemi za podmínek:  
a) termín konání výběrového řízení 18. 8. 2016 
b) objem finančních prostředků 250.000 Kč 
c) maximální cena za m2 pozemku 189 Kč 
d) způsob podání nabídky: nabídky se podávají v celých korunách s označením 
„Výkup pozemků pod komunikacemi“, přijímají se na předepsaných formulářích 
v zalepené obálce na odboru majetkoprávním MěÚ v  Kuřimi, Jungmannova 
968/75, 664 34 Kuřim, IV. NP dv. č. 408 do čtvrtku 18. srpna 2016 do 11:30 
hodin. 

Hlasováno 
Pro: 13  Nepřítomno: 4. 
 
 
Na jednání přítomni představitelé společnosti PFM - SmartZone s.r.o., kteří krátce představili 
společnost a svůj záměr. 
 
 
 

6. Převod práva stavby 
(Předkladatel: Mgr. Ing. Drago Sukalovský, zpracovatel: Mgr. Jana Viktorinová) 
 
Město Kuřim, jako „Povinný“ uzavřelo dne 11. 11. 2015 Smlouvu o právu provést stavbu 
č. 2015/B/0045 se Slévárnou Kuřim, a.s., jako „Oprávněným“, jejímž předmětem bylo právo realizovat 
na pozemku p. č. 3046/13 k. ú. Kuřim stavbu přemostění (dále jen „Stavba“), jako součást stavební 
akce s názvem „Napojení pozemku p. č. 3048 na dopravní technickou infrastrukturu“. 
 
Pozemek p. č. 3048 k. ú. Kuřim byl pozemkem ve vlastnictví Slévárny Kuřim, a.s., která deklarovala, 
že na pozemku budou vybudovány stavby pro výrobu a skladování a případně jako vedlejší záležitost 
stavby občanského vybavení. Právo stavby zřízené podle zák. č. 89/2012 Sb. bylo dne 6. 1. 2016 
řádně zapsáno do katastru nemovitostí. 
 
V současné době však požádala Slévárna Kuřim, a.s. město Kuřim o souhlas s převodem práva 
stavby na společnost PFM - SmartZone s.r.o., IČ 04972643, se sídlem Purkyňova 71/99, 612 00 Brno. 
Důvodem k tomuto kroku je prodej pozemku p. č. 3048 k. ú. Kuřim o výměře 18.932 m

2
 na PFM - 

SmartZone s.r.o., číslo řízení: V-8647/2016, řízení o povolení vkladu práva bylo zahájeno 4. 5. 2016. 
 
Společnosti předložily návrh smlouvy, která současně obsahuje prohlášení města Kuřimi 
o neuplatnění předkupního práva k „právu stavby“. Předkupní právo k právu stavby má město Kuřim 
tzv. „ze zákona“ a upravuje jej § 1254 zák. č. 89/2012 Sb. Společnost PFM - SmartZone s.r.o. je 
společností zcela novou, zapsanou do OR dne 7. 4. 2016. Jednatelé však působí společně 
a dlouhodobě v jiných společnostech zabývajících se mimo jiné projektovou činností ve výstavbě 
a prováděním staveb. 
 
Mimo práva stavby má společnost PFM - SmartZone s.r.o. zájem převzít i ostatní závazky Slévárny 
Kuřim, a.s. vůči městu Kuřim a to především z titulu budoucích smluv ve věci zřízení věcných břemen 
na inženýrské sítě a ve věci umístění a provedení stavby příjezdové komunikace. Působnost RM. 
 
OMP a OI nemají námitek. 
 
Přílohy: A - smlouva 
 
 
Na jednání se dostavil v 17:16 hod. Ing. M. Kotek – počet přítomných členů ZM je 14. 
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Diskuse: 
J. Vlček – jedná se o budovy o velikosti cca 500 m

2
. Kolik takových budov tam bude? 

PMF – bude se jednat o plochu cca 7,5 -8 tisíc m
2
. 

J. Vlček – prováděla v minulosti Vaše společnost i výstavbu? 
PFM – ano, např. v areálu společnosti Lachema. 
J. Vlček – kolik dopravy se do místa svede? Komunikaci nadměrně využívá společnost Tyco. 
Křižovatka není úplně adekvátní této dopravní zátěži. 
PFM – to nyní nedovede říct. Klienti nebudou logistické společnosti, nemyslí si, že by se dopravní 
zátěž nijak výrazně zvýšila. 
M. Kotek – v jakém časovém rámci plánujete výstavbu? 
PFM – nyní zahájili fázi studie a cca 2 měsíce potřebují na přípravu koncepční. Potom 3-4 měsíce 
projektování, dále 4 měsíce schvalování. Rádi by vše dokončili začátkem roku 2017. Výstavba by 
měla probíhat na 2 etapy. Upozorňuje ale na skutečnost, že již v nejbližší době začne na tomto 
pozemku ukládat hlínu společnost Likov, protože je potřeba terén srovnat. 
V. Zejda – máte již konkrétní zákazníky? 
PFM – zatím nemáme, ale předběžný zájem už máme. 
V. Zejda – pokud nevíte, jaká bude náplň využití, potom můžete mít problémy s vyjádřeními. 
PFM – máme předběžná jednání. 
V. Zejda – jakým způsobem tedy získáváte vyjádření? 
PFM – později lze změnit účel užívání stavby. 
 
Přijaté usnesení: 1048/2016 - ZM souhlasí s uzavřením Smlouvy o převodu práva stavby 

zapsaného ve prospěch Slévárna Kuřim, a.s. k tíži pozemku p. č. 3046/13 k. ú. 
Kuřim ve vlastnictví města Kuřimi na PFM - SmartZone s.r.o., IČ 04972643, se 
sídlem Purkyňova 71/99, 612 00 Brno. Město Kuřim neuplatňuje k tomuto právu 
stavby předkupní právo. 

Hlasováno 
Pro: 14  Nepřítomno: 3. 
 
 
 

13. Postoupení práv a povinností ze smlouvy – Slévárna Kuřim, a.s. 
x PFM-SmartZone s.r.o. 
(Předkladatel: Mgr. Ing. Drago Sukalovský, zpracovatel: Ing. Vladimíra Fidrmucová) 
 
Město Kuřim jako povinný uzavřelo dne 11. 11. 2015 Smlouvu o právu provést stavbu č. 2015/B/0045 
se Slévárnou Kuřim, a.s., jako Oprávněným, jejímž předmětem bylo právo realizovat na pozemku 
parc. č. 3046/13 k. ú. Kuřim stavbu přemostění (dále jen „Stavba“), která je součástí stavební akce 
s názvem „Napojení pozemku p. č. 3048 na dopravní technickou infrastrukturu“. 
Pozemek parc. č. 3048 k. ú. Kuřim byl pozemkem ve vlastnictví Slévárny Kuřim, a.s., která 
deklarovala, že na pozemku budou vybudovány stavby pro výrobu a skladování a případně jako 
vedlejší záležitost stavby občanského vybavení. Právo stavby zřízené podle zák. č. 89/2012 Sb. bylo 
dne 6. 1. 2016 řádně zapsáno do katastru nemovitostí. 
 
V současné době však Slévárna Kuřim, a.s. požádala město Kuřim o souhlas s převodem práva 
stavby na společnost PFM - SmartZone s.r.o., IČ 04972643, se sídlem Purkyňova 71/99, 612 00 Brno. 
Důvodem k tomuto kroku, je převod pozemku parc. č. 3048 k. ú. Kuřim o výměře 18.932 m

2
 na PFM - 

SmartZone s.r.o., číslo řízení V-8647/2016. Řízení o povolení vkladu práva bylo zahájeno dne 4. 5. 
2016. 
 
Současně firmy městu předložily návrh smlouvy o postoupení práv a povinností ze smluv, které město 
Kuřim uzavřelo se Slévárnou Kuřim, a.s. v souvislosti se stavbou „Napojení pozemku parc. č. 3048 na 
dopravní technickou infrastrukturu“ - vizte př. A. 
 
Jedná se o dvě smlouvy, které byly schváleny radou města a dvě smlouvy, které schválilo 
zastupitelstvo města. OMP doporučuje, aby zastupitelstvo vyjádřilo svůj souhlas s postoupením práv 
a povinností u smluv ve své kompetenci a rada taktéž. 
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OI nemá námitek. 
 
Jedná se o smlouvy: 
 
1. Smlouva o uzavření budoucí kupní smlouvy č. 2015/B/0049 na vodovodní řad DN 160 PE 
o celkové délce 51,4 m na pozemcích parc. č. 3046/2, 3046/3, 3046/4, 3047 a 3048 v k. ú. Kuřim 
schválená ZM dne 20. 10. 2015 usn. č.1132/2015 - vizte př. B. 
 
1132/2015 
Zastupitelstvo města souhlasí s uzavřením kupní smlouvy mezi městem Kuřim a společností 
Slévárna Kuřim, a.s., se sídlem Blanenská 157/93, 664 34 Kuřim, IČ 29291721, za cenu 100 Kč 
včetně DPH, jejímž předmětem je nabytí vodovodního řadu z trub DN 150 (PE 160), v celkové délce 
51,4 m do majetku města Kuřimi. Do doby uzavření kupní smlouvy bude uzavřena budoucí kupní 
smlouva. 
 
2. Smlouva o uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného břemene č. 2015/B/0053, která 
umožňuje zřízení věcného břemene pro umístění a provozování vodovodního řadu DN 160 PE 
v pozemku parc. č. 3048 v k. ú. Kuřim schválená ZM dne 20. 10. 2015 usn. č.1133/2015 - vizte př. C. 
 
1133/2015 
Zastupitelstvo města schvaluje zřízení věcného břemene pro město Kuřim, jako oprávněného 
z věcného břemene, spočívající v uložení a provozování vodovodního řadu v pozemku parc. č. 3048 
v k. ú. Kuřim, který vlastní Slévárna Kuřim, a.s., se sídlem Blanenská 157/93, 664 34 Kuřim, 
IČ 29291721. Věcné břemeno bude zřízeno bezúplatně, na dobu neurčitou, náklady na její zřízení 
ponese povinný z věcného břemene. Do doby zřízení věcného břemene bude uzavřena budoucí 
smlouva o zřízení věcného břemene. 
 
Přílohy: A - smlouva 

B - smlouva 
C - smlouva 

 
Přijaté usnesení: 1049/2016 - ZM souhlasí s uzavřením Smlouvy o postoupení práv a povinností ze 

smlouvy č. 2015/B/0049 a 2015/B/0053 mezi Slévárnou Kuřim, a.s., se sídlem 
Blanenská 157/93, 664 34 Kuřim, IČ 29291721 a PFM - SmartZone s.r.o., se 
sídlem Purkyňova 71/99, 612 00 Brno, IČ 04972643, dle přílohy A. 

Hlasováno 
Pro: 14  Nepřítomno: 3. 
 
 
 

7. Vydání Regulačního plánu Kaskáda 
(Předkladatel: Mgr. Ing. Drago Sukalovský, zpracovatel: Ing. Vlasta Indrová) 
 
Žádost o vydání Regulačního plánu Kaskáda byla žadatelem podána na úřad územního plánování 
dne 19. 10. 2015. Regulační plán Kaskáda je regulačním plánem na žádost a nenahrazuje žádné 
územní rozhodnutí. Žadatelem a investorem RP je Kaskáda Home, s.r.o. Štefanikova 110/41, Brno. 
Zpracovatelem RP je KNESL + KYNČL s.r.o., Šumavská 416/5, Brno 612 00. 
Zadání RP Kaskáda je součástí platného ÚP Kuřim, vydaného dne 18. 12. 2014. Projednání RP 
Kaskáda s dotčenými orgány ve společném jednání v souladu se stavebním zákonem zajišťoval 
žadatel, který předal pořizovateli žádost o pořízení RP, návrh RP Kaskáda pro veřejné projednání 
a připojil stanoviska dotčených orgánů podle zvláštních předpisů. Pořizovatel posoudil úplnost podané 
žádosti a vzájemný soulad předložených stanovisek. Určeným zastupitelem byl usnesením ZM 
č. 1151/2015 ze dne 8. 12. 2015 schválen Mgr. Ing. Drago Sukalovský. Pořizovatel v souladu 
s ustanovením stavebního zákona oznámil řízení o regulačním plánu veřejnou vyhláškou ze dne 
11. 11. 2015, veřejné projednání se uskutečnilo dne 16. 12. 2015. V zákonné lhůtě nebyla k návrhu 
RP podána žádná připomínka ani námitka. 
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Dne 6. 1. 2016 zaslal pořizovatel vyhodnocení výsledku projednání návrhu RP Kaskáda dle § 67 odst. 
(4) zákona č. 183/2006 Sb., dotčeným orgánům. K zaslanému vyhodnocení výsledku projednání 
obdržel pořizovatel v zákonné lhůtě souhlasné stanovisko Hasičského záchranného sboru JMK, 
nebylo uplatněno žádné nesouhlasné stanovisko. 
Pořizovatel projednaný návrh Regulačního plánu Kaskáda předkládá ZM Kuřim k projednání a vydání. 
 
Přílohy: A - regulační plán Kaskáda - výrokový text 

B - regulační plán Kaskáda - hlavní výkres 
C - regulační plán Kaskáda - odůvodnění text 
D - regulační plán Kaskáda - koordinační výkres 
E - regulační plán Kaskáda - výkres širších vztahů 
F - regulační plán Kaskáda - výkres předpokládaných záborů půdního fondu 

 
 
Na jednání se dostavil v 17:37 hod. RNDr. I. Poledňák – počet přítomných členů ZM je 15. 
 
 
Přijaté usnesení: 1050/2016 - ZM bere na vědomí, že k návrhu Regulačního plánu Kaskáda (dále 

jen "RP Kaskáda") nebyly uplatněny žádné námitky ani připomínky tak, jak je 
uvedeno v části Odůvodnění. ZM tímto ověřilo, že RP Kaskáda není v rozporu 
s Politikou územního rozvoje ČR, s územně plánovací dokumentací vydanou 
krajem, Územním plánem Kuřim a se stanovisky dotčených orgánů a Krajského 
úřadu Jihomoravského kraje. Zastupitelstvo města Kuřimi příslušné podle 
ustanovení § 6 odst. 5 písm. d) zákona č. 183/2006 sb., o územním plánování 
a stavebním řádu (stavební zákon), v platném znění, § 62, odst. 1) a § 19 a přílohy 
č. 11 vyhlášky č. 500/2006 Sb., o územně analytických podkladech, územně 
plánovací dokumentaci a způsobu evidence územně plánovací činnosti, vydává 
Regulační plán Kaskáda formou opatření obecné povahy. 

Hlasováno 
Pro: 15  Nepřítomno: 2. 
 
 
 

8. Schválení zadání změny č. 1 ÚP Kuřim 
(Předkladatel: Mgr. Ing. Drago Sukalovský, zpracovatel: Ing. Vlasta Indrová) 
 
Pořizovatel na základě schválených podnětů k pořízení změny č. 1 ÚP Kuřim, která sestává ze 
7 dílčích změn (lokalit) vypracoval návrh zadání změny a v souladu se stavebním zákonem zajistil 
projednání návrhu zadání.  Všechny dílčí změny, které jsou předmětem změny č. 1 ÚP Kuřim, 
schválilo dle § 6, odst 5, písm. a) a § 44 písm. a) stavebního zákona Zastupitelstvo města Kuřim (dále 
jen „ZM“). 
V souladu s § 47 stavebního zákona a § 11 vyhlášky č. 500/2006 Sb., o územně analytických 
podkladech, územně plánovací dokumentaci a způsobu evidence územně plánovací činnosti, ve znění 
pozdějších předpisů (dále jen vyhláška č. 500/2006 Sb.), pořizovatel předkládá následující zadání 
změny územního plánu, kterým se stanovují hlavní cíle a požadavky pro zpracování změny č. 1 ÚP 
Kuřim. 
Návrh zadání byl v souladu s § 47 odst. 2 a 3 stavebního zákona projednán a v souladu s § 47 odst. 4 
stavebního zákona upraven pořizovatelem ve spolupráci s určeným zastupitelem s ohledem na 
požadavky dotčených orgánů a  uplatněná vyjádření. 
Pořizovatel doporučuje ZM schválit návrh zadání změny č. 1 ÚP Kuřim dle přílohy. 
 
Přílohy: A - zadání č. 1 ÚP Kuřim 

B - příloha k zadání změny č. 1 
 
Diskuse: 
M. Kotek – bod č. 7 – podmínky vymezí zpracovatel? Jak se budou stanovovat podmínky pořízení 
územní studie? 
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S. Bartoš – v zastupitelstvu je již schváleno, že vše musí být zastupitelstvu předloženo. Zastupitelstvo 
neschvaluje, ale vymínilo si, že tyto záležitosti bude dostávat na vědomí a bude se k nim vyjadřovat. 
Studii zapisuje pořizovatel a ten komunikuje se zpracovatelem. 
M. Kotek – tzn. zpracovatel to navrhne a bude předloženo do jednání zastupitelstva, kde to mohou 
zastupitelé připomínkovat? 
S. Bartoš – bude to předloženo zastupitelům k vyjádření. Připomínky mohou zaznít. 
D. Holman – dle dohody bude zastupitelstvo schvalovat návrh studie, ale proces připomínkování 
a schvalování tady bude. Lokalita č. 4 - řešené území zahrnuje plochu na výrobu a skladování a má se 
to změnit na návrhové plochy veřejného vybavení případně technické infrastruktury. Měla by se 
prověřit možnost, zda by plocha mohla zahrnovat plochy veřejného vybavení a technické 
infrastruktury, ale i plochy výroby a jestli vůbec taková možnost tady je? 
S. Bartoš – na to nyní nedokáže reagovat. 
V. Zejda – studii inicioval. Budeme mít možnost připomínek. Kdo se bude podílet na zadání? Měli 
bychom se angažovat i v zadání. 
S. Bartoš – bod č. 7 stanoví ve změně územního plánu podmínky zadání té studie. Tzn. změnou, 
která se schválí, tak v lokalitě č. 7 se stanoví podmínky pro zadání územní studie. 
D. Holman – budeme vždy schvalovat pouze návrh řešení studie. Musíme zadat podmínky, ale také 
musí být konsenzus, že je to správný směr. 
S. Bartoš – lokalita č. 7 bude schválena změnou č. 1 územního plánu. V lokalitě č. 7 bude schváleno 
zadání pro pořízení územní studie. Pořízení územní studie bude probíhat pod správou pořizovatele, 
ale samotné pořízení, než bude zadáno, tak bude projednáno na jednání zastupitelstva a teprve 
potom může zadavatel tuto změnu zapsat. 
J. Vlček – je to tak, že rozmezí této studie bude od tělesa vlečky ke Zborovu? Tzn. oblast, kde jsou 
nyní volně koně až po těleso vlečky? 
S. Bartoš – je to celé území tak, jak jste to chtěli projednávat. Toto bylo diskutováno na minulém 
zastupitelstvu. Budeme řešit celé území, které chcete. 
I. Peřina – které konkrétní osoby budou zadávat podmínky? 
S. Bartoš – je to proces, který schvaluje zastupitelstvo a říká, že v lokalitě č. 7 bude provedena 
změna Územního plánu Kuřim a budou stanoveny podmínky pro pořízení územní studie. 
Pořizovatelem je odbor investiční, pověřených zastupitelem je starosta a zpracovatel je společnost 
Knesl + Kynčl. 
I. Poledňák – cíl prověřit znamená nějakou změnu územního plánu? Neznamená. Nejedná se 
o změnu územního plánu, ale tam nám tvůrce prozradí, co do plánu skryl. Nyní není žádná změna 
územního plánu. To přece nesouvisí se změnou územního plánu, chceme jen prověřit celé území, 
prověřit co v něm máme. 
D. Sukalovský – neschvalujeme zadání změny územního plánu. 
I. Poledňák – to že zadáme studii, tomu nepředchází změna územního plánu. 
D. Sukalovský – měníme územní plán pouze v jedné lokalitě a to v pásu zahrádek v místě, kde volně 
žijí koně, tímto se zabývá lokalita č. 6. Potom zadáváme pouze studii. 
I. Poledňák – proč tedy mluvíme o lokalitě č. 7? 
D. Sukalovský - to je zadání územní studie nikoli změny územního plánu. 
V. Zejda – není potřeba dělat změnu územního plánu. Již jsme schválili, že bude změna územní 
studie na toto území. 
D. Sukalovský – místo pod Cimperkem je jedna změna a je specifikována jako lokalita 6. Dále byly 
požadavky na změnu lokality kolem rybníka Srpek a jeho ochranné zóně. Proto zadáváme územní 
studii. 
I. Poledňák – proč to tedy figuruje jako změna lokality č. 7 v návrhu změny územního plánu, když se 
tam v této chvíli nebude měnit územní plán? 
D. Sukalovský – zadání schválit musíme a protože je to součástí zadání změny č. 1, je to právně 
v pořádku. 
S. Bartoš – když se schvaloval územní plán, tak tam se schválilo zadání regulačního plánu na 
Kaskádu. Zadání už bylo v územním plánu. Zákon taky ale umožňuje, aby se zadání schvalovalo ve 
změně zadání územní studie nebo přímo v územním plánu. Vyžádali jste si, že chcete územní studii. 
Tímto způsobem se schválí zadání územní studie nikoliv samotné vypracování územní studie. Územní 
studii může pořizovat úplně cizí člověk, který v území vlastní pozemky. Proto podmínkami můžete 
pořizovatele výrazně ovlivnit. 
J. Brabec – myslí si, že by to mělo ve změně zůstat. 
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D. Holman – součástí změny byla celá řada studií. Schválil by to tak, jak je navrženo. 
V. Zejda – lokalita č. 2 – kde je předložena změna dopravního napojení? 
D. Sukalovský – jedná se o napojení lokality OHLUS na silnici 1. třídy. Bylo to v požadavcích při 
schvalování územního plánu. Nesouhlasilo ale ŘSD a Ministerstvo dopravy. Vlastník pozemků je prý 
domluven jinak, změnila se dohoda s ŘSD, že napojení tohoto pozemku bude umožněno 
jednostranným odbočením, a tak zastupitelstvo schválilo zahájení pořízení změny na náklady 
vlastníka. Pokud má dobré informace, tak stanovisko ŘSD je opět nesouhlasné a změna nebude 
možná. 
J. Herman – lokalita č. 7 – z hlediska ochrany krajiny rázu – návrh na zadání pořízení studie bude mít 
zastupitelstvo? 
D. Sukalovský – taková byla dohoda. 
S. Bartoš – bez zastupitelstva se to stát nemůže. Když to neschválí zastupitelstvo, potom to nebude. 
Území č. 5 je určené a je nyní tak malé, že regulační plán téměř ztrácí smysl. Ale aby nemusel být 
regulační plán dodržen, musí to být Vámi schváleno. 
V. Zejda – materiál nebyl projednán v příslušných komisích. Nyní mohlo být jednání jednodušší. 
D. Sukalovský – komise jsou poradním orgánem rady města a toto projednat mohou, ale nemusí. 
V. Zejda – komise tedy ztrácí smysl. 
D. Holman – podstata toho, co chceme, je potvrzena. Musíme schválit studii nyní, protože jsme 
schválili pouze pořízení. Nyní se nám to vrací k projednání, aby se zapracované věci daly do zadání. 
D. Sukalovský – proces pokračuje tak, jak má. 
J. Brabec – komise jsou poradním orgánem RM a orgán iniciativní. Pokud člen komise požádá 
o projednání, potom tak bude. Rada města ale na jejich závěr nemusí brát zřetel. 
V. Zejda – jak se to má na komisi dostat? Nikdo neví, že je zadána změna č. 1? 
D. Holman – po pořízení je dalším krokem zadání územního plánu. 
 
Přijaté usnesení: 1051/2016 - ZM schvaluje v souladu s § 47 odst. 5) zákona č. 183/2006 Sb., 

o územním plánování a stavebním řádu "Zadání změny č. 1 ÚP Kuřim" dle přílohy. 
Hlasováno 
Pro: 15  Nepřítomno: 2. 
 
 
 

9. Výsledky hospodaření ke dni 31. 3. 2016 
(Předkladatel: Mgr. Ing. Drago Sukalovský, zpracovatel: Ing. Aleš Varmužka) 
 
V příloze jsou předkládány výsledky hospodaření města ke dni 31. 3. 2016. 
 
Příjmy města po konsolidaci ke dni 31. 3. 2016 činily 52.849.005 Kč, výdaje města po konsolidaci 
činily 44.422.694,13 Kč. Hospodářský výsledek k tomuto datu tedy činí nezaokrouhleně + 
8.426.310,87 Kč. 
 
Hospodaření s rozpočtovými prostředky probíhá dle schváleného a následně upraveného rozpočtu 
a je za 1. čtvrtletí roku 2016 vzhledem k rozpočtu města v konsolidovaném stavu, s příjmy 
převyšujícími výdaje. 
 
Příjmy: 
Příjmová stránka rozpočtu je plněna z 22,46 %. Daňové příjmy se plní ve srovnání s rokem 2015 
výrazně lépe, výběr je za 1. čtvrtletí vyšší o více než 4 mil. Kč. Pravděpodobně se jedná pouze 
o meziměsíční výkyv závislý na termínu odeslání těchto prostředků z finančního úřadu. 
 
Výdaje: 
Výdajová stránka rozpočtu je plněna z 12,31 % a je ovlivněna čerpáním především u „investičních 
akcí“, které je na úrovni 10 % (nesouvisí s rozestavěností akcí,...), provozní výdaje jsou čerpány 
z 23 %, vizte podrobnější rozbory dle ORG. 
 
Přílohy: A - rozpočet - vyhodnocení 1Q 
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Přijaté usnesení: 1052/2016 - ZM bere na vědomí výsledky hospodaření města Kuřimi ke dni 31. 3. 
2016, s přebytkem hospodaření ve výši 8.426.310,87 Kč. 

Hlasováno 
Pro: 15  Nepřítomno: 2. 
 
 
 

10. Investiční záměry staveb v Kuřimi pro rok 2016 – zahájení 
projekční přípravy 
(Předkladatel: PaedDr. David Holman, zpracovatel: Ing. Pavla Kubová) 
 
Předkládáme Zastupitelstvu města Kuřimi k odsouhlasení zahájení projekční přípravy investičních akcí 
„Kuřim, ul. Zahradní - rekonstrukce kanalizace“, „Kuřim, ul. Kpt. Jaroše - rekonstrukce kanalizace 
a vodovodu, včetně komunikace, ostatních zpevněných a volných ploch“ a „Kuřim, vodojem II - 
rekonstrukce armaturní komory a technologie“. 
 
Zastupitelstvo města Kuřimi v rámci rozpočtového opatření č. 1 pro rok 2016 vyčlenilo částku 
2.250.000 Kč na vypracování projektové dokumentace z ORG 1 332 000 000 „Projekční příprava - 
rekonstrukce kanalizace a vodovody“. 
Následně Rada města Kuřimi dne 20. 4. 2016 (č. j. 169/2016, 170/2016, 171/2016) schválila investiční 
záměry akcí „Kuřim, ul. Zahradní“, „Kuřim, ul. Kpt. Jaroše“ a „Kuřim, vodojem II“.  
 
Odbor investiční doporučuje Zastupitelstvu města Kuřimi zahájit projekční přípravu akcí „Kuřim, ul. 
Zahradní - rekonstrukce kanalizace“, „Kuřim, ul. Kpt. Jaroše - rekonstrukce kanalizace a vodovodu, 
včetně komunikace, ostatních zpevněných a volných ploch“ a „Kuřim, vodojem II - rekonstrukce 
armaturní komory a technologie“. 
 
1) Kuřim, ul. Zahradní - rekonstrukce kanalizace v délce 203 m včetně zálivů (dopojení souvisejících 
inženýrských sítí), kanalizačních přípojek a přepojení dešťových vpustí: 

 špatný stavební stav, vážnější poruchy 
 optimalizace trasy a spádu kanalizace (v rámci rekonstrukce kanalizace přeložení vodovodu 

DN 150 v délce cca 50 m) 
Předběžný propočet nákladů: 9.897.800 Kč vč. DPH (8.180.000 Kč bez DPH); 

 
2) Kuřim, ul. Kpt. Jaroše - rekonstrukce kanalizace v celkové délce 730 m (celá ulice Kpt. Jaroše 
v délce cca 260 m a 210 m + od křižovatky ul. Šmeralova po křižovatku ul. Fučíkova 230 m + zálivy) 
včetně přípojek a dešťových vpustí: 

 špatný stavební stav kanalizace 
 vedení přes soukromé pozemky 

a rekonstrukce vodovodu v celkové délce 634 m (od vodojemu, přes ul. Kpt. Jaroše po ul. Šmeralovu) 
včetně rekonstrukce přípojek 

 v koordinaci s ostatními sítěmi 
 vedení přes soukromé pozemky 

 
a) kanalizace:  39.930.000 Kč vč. DPH (33.000.000 Kč bez DPH) 
b) vodovod:  11.349.800 Kč vč. DPH (9.380.000 Kč bez DPH) 
Předběžný propočet nákladů celkem: 51.279.800 Kč vč. DPH (42.380.000 Kč bez DPH)  

 
3) Kuřim, vodojem II - rekonstrukce armaturní komory a technologie 

 výměna potrubí a armatur za hranicí životnosti 
 snížení energetické náročnosti provozu, zajištění bezpečnosti objektu 

Předběžný propočet nákladů 10.285.000 Kč vč. DPH (8.500.000 Kč bez DPH). 
 
Předběžný propočet nákladů: 
 
Celkový propočet nákladů na jednotlivé rekonstrukce zahrnuje stavební náklady, ostatní náklady 
(inženýrská činnost, projekční činnost), rezervy. 
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Akce: Předběžný propočet nákladů 

(bez DPH) 

Předběžný propočet nákladů 

(včetně DPH) 

Kuřim, ul. Zahradní - rekonstrukce 

kanalizace  

8.180.000,00 Kč 9.897.800,00 Kč 

Kuřim, ul. Kpt. Jaroše - rekonstrukce 

kanalizace 

33.000.000,00 Kč 39.930.000,00 Kč 

Kuřim, ul. Kpt. Jaroše - rekonstrukce 

vodovodu 

9.380.000,00 Kč 11.349.800,00 Kč 

Kuřim, vodojem II - rekonstrukce 8.500.000,00 Kč 10.285.000,00 Kč 

Celkem (cca): 59.060.000,00 Kč 71.462.600,00 Kč 

   

a) Propočet stavebních nákladů    

Akce: Předběžné stavební náklady 

v Kč (bez DPH) 

Předběžné stavební náklady 

(vč. DPH) 

Kuřim, ul. Zahradní - rekonstrukce 

kanalizace  

7.436.199,00 Kč 8.997.800,79 Kč 

Kuřim, ul. Kpt. Jaroše - rekonstrukce 

kanalizace 

29.989.250,00 Kč 36.286.992,50 Kč 

Kuřim, ul. Kpt. Jaroše - rekonstrukce 

vodovodu 

8.519.490,00 Kč 10.308.582,90 Kč 

Kuřim, vodojem II - rekonstrukce 8.500.000,00 Kč 10.285.000,00 Kč 

Celkem (cca): 54.444.939,00 Kč 65.878.376,19 Kč 

 
b) Propočet nákladů na projektovou dokumentaci 

 

Akce: Předběžná cena za 

projektovou dokumentaci 

 Kč včetně DPH (8% 

z propočtu) 

Potřebný 

stupeň 

dokumentace 

Předpokládaná 

lhůta 

zpracování 

(měsíce) 

Kuřim, ul. Zahradní - rekonstrukce 

kanalizace  

594.895,92 Kč DÚR, DSP, 

DPS - 

společné 

9 

Kuřim, ul. Kpt. Jaroše - rekonstrukce 

kanalizace + rekonstrukce vodovodu 

800.000,00 Kč DÚR 8 

 1.000.000,00 Kč DSP, DPS 8 

Kuřim, vodojem II - rekonstrukce 680.000,00 Kč DSP, DPS - 

společné 

8 

Celkem (cca): 3.074.895,92 Kč 

 
Vzhledem k charakteru stavby zejména v ul. Kpt. Jaroše (koordinace s rekonstrukcí ostatních sítí - 
vybudování oddílného systému, vodovodu, sítí NN, plynu, rekonstrukce komunikace a chodníků) 
a nevyhovujícímu uličnímu profilu je třeba zdůraznit, že jde o hrubý odhad nákladů na projekční 
přípravu, k němuž je třeba přičíst i náklady na inženýrskou činnost spol. BVK a přiměřenou rezervu. 
 
c) Propočet nákladů na inženýrskou činnost 
 

Náklady na inženýrskou činnost: BVK (2,1% z ceny PD včetně DPH) 

Kuřim, ul. Zahradní - rekonstrukce kanalizace  12.492,81 Kč 

Kuřim, ul. Kpt. Jaroše - rekonstrukce kanalizace 37.800,00 Kč 

Kuřim, ul. Kpt. Jaroše - rekonstrukce vodovodu  
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Kuřim, vodojem II - rekonstrukce 14.280,00 Kč 

Celkem (cca): 64.572,81 Kč 

 
Pro tento rok je akce dostatečně rozpočtově zajištěna. Vzhledem k zahájení výběrového řízení 
a předpokládané délce zpracování projektové dokumentace pro výše uvedené akce, bude část 
nákladů realizována až příští rok. 
 
Celková částka na vypracování projektové dokumentace (včetně inženýrské činnosti provozovatele 
a rezervy) je odhadována na 3.300.000 Kč včetně DPH. Bude čerpána z ORG 1 332 000 000 
investiční akce „Projekční příprava - rekonstrukce kanalizace a vodovody“. 
 
Přílohy: A - ul. Zahradní 

B - ul. Kpt. Jaroše, kanalizace 
C - ul. Kpt. Jaroše, vodovod 

 
Diskuse: 
V. Zejda – částky jsou velmi vysoké. Nelze získat dotace a nemůže se na nákladech spolupodílet 
společnost BVaK? 
D. Holman – jedná se o dlouhodobou záležitost. V horizontu 3 let bude probíhat proces stavebního 
povolení. Dotaci limituje fakt, že město nemá koncesní výběrové řízení na provozování vodovodů 
a kanalizací. Jednal o možné výpovědi a mohlo by se zahájit koncesní řízení. Toto může trvat 2-3 roky 
a na konci budou značné výdaje za celé řízení a to cca 1-2 mil. Kč. Ale zase můžeme daleko více 
čerpat dotace. Ale i dotace se ztenčují a výše dotací budou menší. Náklady se tedy pomocí dotací 
značně nesníží. 
V. Zejda – co je koncesní projekt? 
D. Holman – celá procedura je neznámá záležitost. Je to poměrně neznámá i v obecní správě. Týká 
se kanalizačních provozů a je dán postup, jak vybrat provozovatele sítě. Ještě se to uplatňuje v oblasti 
reklamy, ale jinak se neobjevuje. Je to alternativa zadání veřejné zakázky. V tomto případě se jedná 
o pronájem. Město Brno nyní vstoupilo do koncesního řízení, protože chtělo využít dotací. 
J. Herman – na rekonstrukci se nebude podílet provozovatel? 
D. Sukalovský – podle zákona platí, pokud se jedná o opravy, potom jde z prostředků provozovatele, 
ale pouze do výše nájmu. Ale pokud jde o rekonstrukci nebo výstavbu, je podle zákona financování na 
majiteli. 
D. Holman – plán obnovy nám přikazuje, abychom do obnovy dávali daleko více, než dáváme. 
M. Kotek – jednalo se se společností BVaK? Je to nezbytné, aby se jednalo o rekonstrukci? 
D. Holman – rozpočet na opravy je taky limitován. Nelze předpokládat, že budou BVaK stavět silnice. 
Toto jsou akce, které dělá město jako svou aktivitu, jako obnovu své kanalizační sítě. 
M. Kotek – peníze z nájmu by měly být použity na opravy. Opravy by měla provádět společnost 
BVaK. 
D. Sukalovský – oni je provádí, částka určená na opravy je část z peněz za nájem a tyto jsou již 
vyčerpány. 
D. Holman – ve smlouvě bylo uvedeno, že všechny finance budou zase vráceny do obnovy. Toto se 
nám podařilo změnit. 
I. Poledňák – domnívá se, že s opravami a rekonstrukcemi je to jinak. Opravy dělala společnost BVaK 
v rámci svého provozního rozpočtu a dbali, aby opravy rovnoměrně pokrývaly jejich spravovaný 
majetek. Rekonstrukce byly práce, které se dělaly za peníze odvedené městu formou nájmu. Nechtěli 
dovolit, aby se za peníze z nájmu rozvíjela infrastruktura a aby se opravovaly části, které nepřevzali 
do správy. 
D. Sukalovský – při všech jednáních jsme upozorňováni, aby opravy nepřesáhly částku, kterou 
vodárny dostaly. 
V. Zejda – každá akce bude mít svého projektanta? 
S. Bartoš – záleží, jestli bude akce probíhat společně. 
 
Návrh usnesení: ZM souhlasí se zahájením projekční přípravy akcí „Kuřim, ul. Zahradní - 

rekonstrukce kanalizace“, „Kuřim, ul. Kpt. Jaroše - rekonstrukce kanalizace 
a vodovodu, včetně komunikace, ostatních zpevněných a volných ploch“ a „Kuřim, 
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vodojem II - rekonstrukce armaturní komory a technologie“, v celkové výši 
3.300.000 Kč vč. DPH. 

O tomto návrhu nebylo hlasováno. 
 
 
 

10/1. Zahájení projekční přípravy rekonstrukcí kanalizace 
a vodovodů 
(Předkladatel: PaedDr. David Holman, zpracovatel: PaedDr. David Holman) 
 
V souvislosti s připravovanou akce SÚS JmK „II/386 - průtah ulice Legionářská - obnova silniční sítě“ 
bylo jednáno i o potřebě oprav na vodovodní a kanalizační síti v úseku plánované obnovy povrchu 
vozovky. SÚS JmK má tuto akci v plánech pro letošní rok, ale nevylučuje možnost odložení do roku 
2017. 
BVK doporučuje napřed provést opravy kanalizace v části (430 m) ulice Legionářská. To by bylo 
možné pouze za předpokladu, že SÚS JmK opravu přeloží do roku 2017. K tomu potřebuje souhlas 
hygieny. 
Cílem je vyhnout se rizikům plynoucím jak z toho, že objížďka přes Kuřim vedená právě ulicí 
Legionářskou by se v čase „posunula“ směrem k možnému termínu oprav povrchu na Legionářské, 
tak riziku, že se pod opravenou komunikací v budoucnu objeví závady na kanalizaci. 
Proto předkladatel a OI doporučuje zastupitelstvu města rozšířit seznam investičních záměrů pro 
projekční přípravu i o tuto akci. 
 
Celkové náklady na provedení potřebných oprav kanalizační sítě v ul. Legionářská (433 m, cca od 
křižovatky s ul. Zborovská až za přechod u Dělnického domu) jsou nyní odhadovány na 9 mil. Kč, 
z čehož vychází propočet předpokládaných nákladů na projekční přípravu 800.000 Kč vč. rezervy. 
 
Celkovou předpokládanou částku na vypracování projektové dokumentace z ORG 1 332 000 000 
„Projekční příprava - rekonstrukce kanalizace a vodovody“ je tedy třeba navýšit na 4.100.000 Kč. 
Čerpání předpokládáme převážně až v roce 2017, nyní žádáme zastupitelstvo o souhlas se zahájením 
přípravy projektů. 
 
Přílohy: A - soupisy závad situace 
 
Přijaté usnesení: 1053/2016 - ZM souhlasí se zahájením projekční přípravy akcí „Kuřim, ul. 

Zahradní - rekonstrukce kanalizace“, „Kuřim, ul. Kpt. Jaroše - rekonstrukce 
kanalizace a vodovodu, včetně komunikace, ostatních zpevněných a volných 
ploch“, „Kuřim, vodojem II - rekonstrukce armaturní komory a technologie“ 
a „Kuřim, ul. Legionářská - rekonstrukce kanalizace“ v celkové výši 4.100.000 Kč 
vč. DPH. 

Hlasováno 
Pro: 15  Nepřítomno: 2. 
 
 
 

11. Vyhláška O místním poplatku za užívání veřejného prostranství 
(Předkladatel: Mgr. Ing. Drago Sukalovský, zpracovatel: PaedDr. David Holman) 
 
ZM je předkládána novela obecně závazné vyhlášky o místním poplatku za užívání veřejného 
prostranství, která rozšiřuje důvody pro osvobození od poplatku. Jde většinou o situace, kdy město 
Kuřim má odůvodněný zájem na realizaci záboru (týká se oprav a rekonstrukcí městské infrastruktury, 
kulturních a sportovních akcí podporovaných městem apod.). Dále se jedná o případy, kdy je dle 
vyhlášky poplatníkem vlastník nebo nájemce pozemku. Zábor vlastního pozemku, resp. pozemku 
pronajatého, byl od poplatku osvobozen. 
Příloha vyhlášky dále upravuje výčet lokalit a ulic, na které se vyhláška vztahuje. 
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Přílohy: A - návrh OZV O místním poplatku za užívání veřejného prostranství 
B - příloha č. 1 k návrhu 
C - označení změn (obsah novelizace) 
D - příloha č. 1 - vyznačení změn 

 
Diskuse: 
J. Herman – ptá se, zda majitel pozemku, na kterém město vybuduje parkovací místo, si toto může 
vyhradit? 
D. Holman – o pronájmu místa rozhoduje odbor dopravy a vyjadřuje se samospráva. Tam, kde 
chceme pronajatá místa regulovat (v zalidněné lokalitě), tak za pronájem platit bude. 
D. Sukalovský – vyhrazení parkovacího místa je zvláštní užívání komunikace, povolení podléhá 
správnímu řízení. Povolení se vydává na dobu 1 roku a poplatek činí 1.000 Kč a k tomu se hradí práce 
za samotné vyznačení parkovacího místa. 
V. Zejda – cena 1.000 Kč je za metr? 
A. Zimmermannová – je to cena za správní řízení. 
S. Bartoš – na ul. Hybešova je řada soukromých pozemků, na kterých se nevybudovalo žádné 
parkovací místo. Vybudovala se pouze na pozemcích města. 
J. Brabec – nikdo si nemůže vyhradit parkovací místo a to ani na komunikaci na svém pozemku. Musí 
si požádat a budou zváženy všechny okolnosti. 
M. Kotek – od občanů zaznívá, že cena za pronájem parkovacího místa je vysoká. Pokud by se cena 
snížila, potom by bylo více parkovacích míst, která přinesou peníze do rozpočtu. Za tyto peníze se 
mohou vybudovat nová parkovací místa. 
J. Brabec – studie upozorňují na to, že až do určitého bodu, čím více bude parkovacích míst, tím více 
bude aut, která nemají kde zaparkovat, protože si lidé pořídí více aut. 
D. Sukalovský – parkování ve městě sledujeme. 
I. Peřina – sice by se vybralo více peněz, ale neví o místech, kde by se dala vybudovat nová 
parkovací místa. 
P. Ondrášek – parkovacích míst výrazně přibylo a to např. v ul. Bezručova, U Stadionu i v sídlišti Na 
Loučkách. 
J. Vlček – nemá smysl místa blokovat. Ale situace v lokalitě ul. Příční, Wolkerova a Nová je tristní. 
Nepodpoří snížení ceny za pronájem parkovacího místa. 
p. Horák (bydlí na ul. Wolkerova) – navrhuje varianty řešení pronájmu parkovacích míst a to např. 
formou hodinové sazby. 
D. Sukalovský – nyní dochází k častější kontrole špatného parkování a to v křižovatkách, na 
chodnících a trávě. 
J. Herman – obrovským nebezpečím je parkování vozidel v protisměru. 
M. Kotek – bylo by dobré zamyslet se nad návrhem p. Horáka. Např. nižší sazba, vyhrazení pouze 
v denních nebo nočních hodinách. 
D. Holman – materiál by měl být dopracován vzhledem k odkazům zákona. 
I. Peřina – mohla by se tím zabývat komise dopravy. 
D. Sukalovský – nyní materiál stahuje z jednání. 
 
 
Starosta vyhlásil v 19:05 hod. přestávku na 15 minut. 
 
 
Návrh usnesení: ZM schvaluje obecně závaznou vyhlášku města Kuřimi č. 3 o místním poplatku za 

užívání veřejného prostranství. 
 
 
 

12. Prodej části pozemku p. č. 2972 k. ú. Kuřim - „hala ledního 
hokeje“ 
(Předkladatel: Mgr. Ing. Drago Sukalovský, zpracovatel: Mgr. Jana Viktorinová) 
 
Zastupitelstvo města Kuřimi schválilo na svém zasedání dne 26. 1. 2016 záměr na prodej části 
pozemku p. č. 2972 k. ú. Kuřim o výměře cca 4500 m

2
 za cenu 500 Kč/m

2
 bez DPH ve znění dle 
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přílohy. Jedná se o pozemek situovaný severně od centra města Kuřimi na rozhraní mezi centrálním 
obytným územím města a průmyslovou zónou, v bezprostřední blízkosti Wellness Kuřim, polikliniky 
a fotbalového hřiště (dále jen „pozemek“). Pozemek byl nabízen k odprodeji za účelem vybudování 
„haly ledního hokeje“. 
Záměr byl zveřejněn od 29. 1. 2016 do 31. 3. 2016.  Dne 6. 4. 2016 proběhlo „otevírání obálek“. 
Komise otevřela jedinou obálku, nabídku učinila společnost Sportovní díly o.p.s, Palackého třída 
916/158, Brno (dále jen „investor“). Nabídka splnila všechny obsahové požadavky, nabídnutá cena 
510 Kč/m

2
 bez DPH. V průběhu zveřejnění nabídky na prodej pozemku za účelem vybudování „haly 

ledního hokeje“ však vyvstala potřeba na navýšení výměry pozemku potřebného pro provoz Městské 
sportovní haly. Důvodem tohoto požadavku je vybudování venkovních sportovních objektů 
s potřebnou návazností na zázemí sportovní haly. 
Z tohoto důvodu vstoupilo vedení města Kuřimi do jednání s ředitelem společnosti Sportovní díly 
o.p.s., ve věci „posunutí haly ledního hokeje“ směrem k tělesu bývalé vlečky o cca 19 metrů. 
Konkrétně se jedná o plochu o výměře cca 1474 m

2
, kterou si město Kuřim potřebuje ponechat pro 

svoje vlastní potřeby. Z tohoto důvodu by v případě schválení prodeje pozemku pro stavbu „haly 
ledního hokeje“ investorovi byla nabízená výměra ponížena o 1474 m

2
 a prodáván by byl pozemek 

o výměře 3098 m
2
 s tím, že chybějící výměra by byla investorovi prodána na základě samostatného 

usnesení. 
V případě akceptace této změny zastupitelstvem bude nutno na přidanou plochu vyhlásit nový záměr 
za totožných podmínek. Investor požadavek města respektuje, ovšem požaduje navýšení přidané 
výměry na 1920 m

2
 z důvodu lepší dopravní obslužnosti „haly ledního hokeje“. 

Přesná výměra prodávaného pozemku bude stanovena geometrickým plánem. 
 
Přílohy: A - situace 

B - smlouva 
 
Diskuse: 
Z. Přichystal (investor hokejové haly) - představil svůj stavební záměr. 
J. Vlček – ptá se na vizuální stránku objektu a zachování barev? 
Z. Přichystal – mají návrhy i prvky v barvách města Kuřimi. Hokejový stánek bude jen minimálně 
prosvětlen, protože lom denního světla ruší hokejistky. 
J. Vlček – bude hokejová hala vidět za sportovní halou? 
Z. Přichystal – ano. Výšku dělají vazníky stavby, které jsou vysoké až 3,2 m a zvedají celou halu. 
M. Kotek – druhý investor od záměru ustoupil? 
D. Sukalovský – tento investor nabídku nepodal, jeho zájem opadl. 
M. Kotek – jak to bude s inženýrskými sítěmi? Budete je budovat nezávisle na sportovní hale? 
Z. Přichystal – chtějí se napojit na inženýrské sítě těsně za sportovní halou a komunikaci vybudovat 
až na hranici pozemku, aby další případný zájemce mohl za hokejovou halou postavit např. další halu 
apod. 
D. Sukalovský – celý areál bude řešen jako celek, společně se budou řešit sítě, komunikace 
i parkoviště. Větší část investic za vybudování parkování zaplatí investoři hotelu a hokejové haly. 
Jednání pokračují a je vůle se domluvit. 
M. Kotek – plánujete parkoviště u hokejové haly? Hodláte využívat centrální parkoviště? 
D. Sukalovský – o parkování jednáme. Hokejová hala potřebuje dvojí druh parkování a to provozní, 
které využívají hráči při trénincích a která budou co nejblíže hokejové haly. Dále pro sportovní akce, 
na které budou jezdit diváci a tito budou využívat i centrální parkoviště. Kapacita haly je až 600 míst, 
ale standardě bude v hale obsazeno cca 350 míst. 
Z. Přichystal – je zde řešeno i otáčení autobusu a myslí si, že by zde nemělo dojít k žádným 
komplikacím. 
M. Kotek – v jakém časovém horizontu plánujete realizaci? 
Z. Přichystal – do konce června by měla být hotova dokumentace pro územní řízení, koncem roku 
nabytí právní moci, následně stavební povolení, paralelně chystat celé území, které se musí 
zasypávat 20.000 m

3
 hlíny, protože je pod úrovní. Samotná výstavba dle zkušeností trvá cca 6 

měsíců. 
D. Holman – dodává, že ve zbývajícím prostoru mezi halami by mohlo být také místo pro malý 
skatepark. 
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Přijaté usnesení: 1054/2016 - ZM schvaluje prodej části pozemku p. č. 2972 k. ú. Kuřim o výměře 
cca 3100 m

2
 dle přílohy společnosti Sportovní díly, o.p.s., Palackého třída 916/158, 

612 00 Brno, IČ 01635204, za cenu 510 Kč/m
2
 bez DPH. Do doby uzavření 

realizační smlouvy bude uzavřena smlouva o budoucí smlouvě kupní s těmito 
podmínkami: 
- postoupit práva a povinnosti z budoucí kupní smlouvy bude možné jen 
s písemným souhlasem města; 
- kupní smlouva bude uzavřena do dvou měsíců od nabytí právní moci 
stavebního povolení na stavbu (totožnou se záměrem uvedeným ve vítězné 
nabídce na odkup pozemku);  
- do doby vydání kolaudačního souhlasu ke stavbě zřízené na předmětném 
pozemku bude pozemek zatížen předkupním právem věcným i pro jiné způsoby 
zcizení než je prodej; 
- město si vyhrazuje právo zpětné koupě, nebude-li vydán kolaudační souhlas 
do 4 let od nabytí právní moci stavebního povolení; 
- daň z nabytí nemovitých věcí uhradí kupující. 

Hlasováno 
Pro: 15  Nepřítomno: 2. 
 
 
 

12/1. Prodej části pozemku p. č. 2972 k. ú. Kuřim - „hala ledního 
hokeje“ 
(Předkladatel: Mgr. Ing. Drago Sukalovský, zpracovatel: Mgr. Jana Viktorinová) 
 
Přijaté usnesení: 1055/2016 - ZM schvaluje záměr na prodej části pozemku p. č. 2972 k. ú. Kuřim 

o výměře cca 1920 m
2
 za cenu 510 Kč/m

2 
bez DPH společnosti Sportovní díly, 

o.p.s., Palackého třída 916/158, 612 00 Brno, IČ 01635204 za účelem vybudování 
„haly ledního hokeje“. 

Hlasováno 
Pro: 15  Nepřítomno: 2. 
 
 
 

15. Prodej částí pozemků p. č. 2976/11 – 255 m2, p. č. 2976/1 – 
695 m2, p. č. 2976/3 – 22 m2, p. č. 2977/1 – 195 m2, p. č. 2980/1 – 6 m2, 
p. č. 2983/1 – 38 m2 
(Předkladatel: Mgr. Ing. Drago Sukalovský, zpracovatel: 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 k. ú. Kuřim (dále jen „pozemky“) - vizte Příloha A. Jedná se o pozemky 
situované severně od centra města Kuřimi bezprostředně navazující na sportovní areál. 
V souvislosti s celkovou koncepcí rozvoje sportovního areálu, 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. 
Zastupitelstvo města Kuřimi schválilo na svém zasedání dne 22. 3. 2016 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. 

Záměr byl zveřejněn od 1. 4. 2016 do 13. 5. 2016. Dne 13. 5. 2016 proběhlo „otevírání obálek“. 
Komise otevřela jedinou obálku, nabídku učinila společnost Sport Hotel Kuřim s.r.o., se sídlem 
Vrchlického 1905/24, Kuřim, IČ 04776046. Nabídka splnila všechny obsahové požadavky, nabídnutá 
cena 1.000 Kč/m

2
 bez DPH. 
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Celková kupní cena v případě prodeje částí pozemků o celkové výměře 1211 m
2
 za nabídnutou cenu 

ve výši 1.000 Kč/ m
2
 bez DPH činí 1.211.000 Kč bez DPH. 

 
Přílohy: A - situace 

B - pohled 
C - pohled zadní 
D - půdorys 

 
Diskuse: 
M. Michlíček (investor hotelu) – představil svůj stavební záměr. 
M. Kotek – umístění trafostanice je nyní zakresleno přijatelněji. Jak je definováno umístění? Lze s ní 
ještě manipulovat? 
D. Sukalovský – zatím není nic definitivně dané, vše bude předmětem dalšího jednání. Trafostanice 
by měla být na městském pozemku. 
J. Herman – ptá se, zda byla trafostanice konzultována s energetickou společností a zda potřebují 
obslužný a manipulační prostor? 
D. Sukalovský – znovu dodává, že se nejedná o definitivní umístění stanice. Toto umístění jsme 
nekonzultovali. 
R. Hanák – obslužnost hotelu bude i z atletické plochy? 
M. Michlíček – vstup do hotelu z této strany nebude, jsou zde pouze únikové chodby. 
D. Holman – vstup do hotelu z této strany bude i tak snadný, navazuje na vstup ke sportovní hale 
a tudíž i k hotelu.  
P. Ondrášek – zbývá ještě opravit atletický ovál a nyní se to ještě více nabízí, protože celý komplex 
bude tvořit celek. 
D. Sukalovský – jedná se o unikátní atletický areál, ve kterém by bylo možno provozovat téměř 
všechny atletické disciplíny. Oslovil Český atletický svaz, protože takových areálů není mnoho. Jedná 
se o dlouhodobou záležitost a v nebližší době se nepočítá s významnou investicí. Pouze pokud by byl 
k dispozici zajímavý dotační titul. 
 
Přijaté usnesení: 1056/2016 - ZM schvaluje prodej částí pozemků p. č. 2976/11 o výměře cca 

255 m
2
, p. č. 2976/1 o výměře cca 695 m

2
, p. č. 2976/3 o výměře cca 22 m

2
, 

p. č. 2977/1 o výměře cca 195 m
2
, p. č. 2980/1 o výměře cca 6 m

2
, p. č. 2983/1 

o výměře cca 38 m
2
 vše k. ú. Kuřim za cenu ve výši 1.000 Kč/ m

2
 bez DPH 

společnosti Sport Hotel Kuřim s.r.o., se sídlem Vrchlického 1905/24, Kuřim, 
IČ 04776046. Do doby uzavření realizační smlouvy bude uzavřena smlouva 
o budoucí smlouvě kupní s těmito podmínkami: 
- postoupit práva a povinnosti z budoucí kupní smlouvy bude možné jen 
s písemným souhlasem města; 
- kupní smlouva bude uzavřena do dvou měsíců od nabytí právní moci 
rozhodnutí o umístění stavby, kterým bude stavebním úřadem povolen stavební 
záměr investora (totožný se záměrem uvedeným ve vítězné nabídce na odkup 
pozemků); 
- do doby vydání kolaudačního souhlasu ke stavbě zřízené na předmětných 
pozemcích budou pozemky zatíženy předkupním právem věcným i na jiné způsoby 
zcizení než je prodej; 
- daň z nabytí nemovitých věcí uhradí kupující. 

Hlasováno 
Pro: 15  Nepřítomno: 2. 
 
 
 

14. Rozpočtové opatření č. 6 
(Předkladatel: Mgr. Ing. Drago Sukalovský, zpracovatel: Ing. Aleš Varmužka) 
 
V příloze se nachází seznam navrhovaných rozpočtových opatření. 
 
Přílohy: A – důvodová zpráva OI 
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B – rozpočtové opatření č. 6 
C – důvodová zpráva MŠ 
C – finanční rozvaha srpen 

 
 
Z jednání odešel ve 20:17 hod. V. Zejda – počet přítomných zastupitelů je 14. 
 
 
Přijaté usnesení: 1057/2016 - ZM schvaluje rozpočtové opatření č. 6 k rozpočtu města Kuřimi na 

rok 2016, dle přílohy se změnou. 
Hlasováno 
Pro: 14  Nepřítomno: 3. 
 
 
 

16. Různé 
 
I. Poledňák – v návaznosti se záměry soukromých investorů ve sportovním areálu by nyní mohlo být 
zajímavé poptat soukromého investora i na stavbu městské sportovní haly. Získané peníze by se 
mohly dát do atletického areálu, který by se dostal na úroveň okolí. Není vyloučeno, že by se investor 
našel. 
D. Holman – doba se změnila. Změnou provozních nákladů u hokejistů to začíná být komerčně 
zajímavé. Ale asi jen pro to, že hokejisté jsou ochotni platit vysokou cenu za pronájem. Pokud halu 
staví město, tak na tom nepotřebuje vydělávat. Spíš je to podpora sportující mládeže. U soukromých 
investorů je to naopak, Ti se snaží získat své vložené peníze co nejdříve zpět. 
P. Ondrášek – už teď je o sportovní halu zřejmý zájem u cca 1.200 osob, z toho 800 dětí, hala by 
tedy byla plně využita jen kuřimskými občany. Byl by tady tedy prostor i pro druhou halu. 
I. Poledňák – jestli má město záměr dotovat mládež, může to udělat i jinými způsoby. 
 
 
I. Peřina – ptá se, jaká je situace se stavbou Kauflandu pod Wellness? 
D. Sukalovský – termín je ze strany investora posunován a zatím není rozhodnuto. 
 
 
J. Herman – objížďka přes město Kuřim platí? 
D. Sukalovský – předběžně bude zahájena 4. 7. 2016 a potrvá cca 1 měsíc. Stále ale zpracovatel, 
který má na starosti vytyčení objízdné trasy a dopravní značení nezahájil všechna potřebná jednání. 
 
 
D. Sukalovský – byl doručen dopis od člena Rady Jihomoravského kraje Ing. Antonína Tesaříka 
o průběhu projednávání Zásad územního rozvoje Jihomoravského kraje. Dne 1. 6. 2016 proběhne 
veřejná diskuse v kině Scala v Brně. Vyzývá všechny zastupitele, aby se s tímto návrhem seznámili, 
a na dalším jednání zastupitelstva se tímto budou zabývat. K dispozici je informační portál na adrese: 
www.zurka.cz. 
 
 
D. Sukalovský – zve všechny občany města na 4. ročník „Dne národnostních menšin“, který se koná 
v neděli 29. 5. od 14:30 hod. na zámeckém nádvoří. 
 
Dále se bude v zahradě za kulturním domem konat v neděli 5. 6. 2016 od 13 hod. „Dětský den“. 
 
V neděli 19. 6. 2016 proběhne přehlídka historických vozidel v Kuřimi. Tři páry parního vlaku pojedou 
z hlavního nádraží v Brně do Kuřimi a zpět a na to bude navazovat doprava historickými autobusy do 
Brna-Bystrce. Odtud do centra Brna pojede historická tramvaj. Současně bude v Kuřimi probíhat 
setkání veteránů a další program. 
 
 

http://www.zurka.cz/
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M. Kotek – zve občany města na výstavu fotografií 60. let turistického oddílu při TJ Sokol Kuřim ve 
dnech 27. - 29. 5. 2016. V pátek 27. 5. v 17 hod. bude slavnostní zahájení této výstavy v Klubu 
Kotelna. 
 
 
 
 
Další zasedání ZM se uskuteční v úterý 14. 6. 2016 v 17 hod. v zasedací místnosti MěÚ Kuřim. 
 
 
 
Člen návrhové komise Ivo Peřina přečetl schválená usnesení ZM. 
 
 
 
 
Starosta ukončil jednání ZM v 20:48 hodin. 
 
 
 
 
 
 
 
Mgr. Ing. Drago Sukalovský 
starosta města 
 
 
 
 
 

Ověřovatelé zápisu: 
 
 
 
 
Ing. Rostislav Hanák         Jiří Brabec 
 
 
 
 
 
 
 
V Kuřimi dne 17. 5. 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 9. 5. 2016 
5 Majetkoprávní vypořádání města Kuřimi s vlastníky pozemků pod místními 

komunikacemi pro rok 2016 
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 5A - Pravidla pozemky pod komunikacemi 
6 Převod práva stavby  
 6A - převod práva stavby 
7 Vydání Regulačního plánu Kaskáda 
 7A - regulační plán Kaskáda - výrokový text 
 7B - regulační plán Kaskáda - hlavní výkres 
 7C - regulační plán Kaskáda - odůvodnění text 
 7D - regulační plán Kaskáda - koordinační výkres 
 7E - regulační plán Kaskáda - výkres širších vztahů 
 7F - regulační plán Kaskáda - výkres předpokládaných záborů půdního fondu 
8 Schválení zadání změny č. 1 ÚP Kuřim 
 8A - zadání č. 1 ÚP Kuřim 
 8B - příloha k zadání změny č. 1 
9 Výsledky hospodaření k 31. 3. 2016 
 9A - rozpočet - vyhodnocení 1Q 
10 Investiční záměry staveb v Kuřimi a na Podlesí pro rok 2016 – zahájení projekční 

přípravy 
 10A - ul. Zahradní 
 10B - ul. Kpt. Jaroše, kanalizace 
 10C - ul. Kpt. Jaroše, vodovod 
10/1 Zahájení projekční přípravy rekonstrukcí kanalizace a vodovodů 
 10/1A - soupisy závad situace 
11 Vyhláška O místním poplatku za užívání veřejného prostranství 
 11A - návrh OZV O místním poplatku za užívání veřejného prostranství 
 11B - příloha č. 1 k návrhu 
 11C - označení změn (obsah novelizace) 
 11D - příloha č. 1 - vyznačení změn 
12 Prodej části pozemku p. č. 2972 k. ú. Kuřim - „hala ledního hokeje“ 
 12A - situace 
 12B -  smlouva 
12/1 Prodej části pozemku p. č. 2972 k. ú. Kuřim - „hala ledního hokeje“ 
13 Postoupení práv a povinností ze smlouvy – Slévárna Kuřim, a.s. x PFM-SmartZone s.r.o. 
 13A - smlouva o postoupení práv a povinností ze smlouvy 
 13B - smlouva o uzavření budoucí kupní smlouvy č. 2015/B/0049 
 13C - budoucí smlouva o zřízení věcného břemene č. 2015/B/0053 
14 Rozpočtové opatření č. 6 
 14A - důvodová zpráva OI 
 14B - rozpočtové opatření č. 6 
 14C – důvodová zpráva MŠ 

14C – finanční rozvaha srpen 
15 Prodej částí pozemků p. č. 2976/11 – 255 m2, p. č. 2976/1 – 695 m2, p. č. 2976/3 – 22 m2, 

p. č. 2977/1 – 195 m2, p. č. 2980/1 – 6 m2, p. č. 2983/1 – 38 m2 
15A - situace 
15B - pohled 
15C - pohled zadní 
15D - půdorys 
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3. JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA KUŘIMI dne 17. 5. 2016 

 

1. Zvolení návrhové komise 
Číslo usnesení: 1043/2016 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 PRO Ing. Rostislav Hanák PRO 

Jan Herman PRO Ing. Miloš Kotek NEPŘÍTOMEN 

Ing. Miluše Macková NEPŘÍTOMNA Ivo Peřina PRO 

Vladislav Zejda PRO Ing. Mgr. Vlastimil Burkart PRO 

Mgr. Žaneta Jarůšková NEPŘÍTOMNA Petr Krejčí PRO 

Alena Matějíčková PRO Ing. Petr Ondrášek NEPŘÍTOMEN 

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: 1044/2016 Zastupitelstvo města schvaluje jako ověřovatele zápisu z jednání ZM 

Ing. Rostislava Hanáka a Jiřího Brabce. 

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 NEPŘÍTOMEN 

Ing. Miluše Macková NEPŘÍTOMNA Ivo Peřina PRO 

Vladislav Zejda PRO Ing. Mgr. Vlastimil Burkart PRO 

Mgr. Žaneta Jarůšková NEPŘÍTOMNA Petr Krejčí PRO 

Alena Matějíčková PRO Ing. Petr Ondrášek NEPŘÍTOMEN 

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: 1045/2016 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 PRO Ing. Rostislav Hanák PRO 

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

Vladislav Zejda PRO Ing. Mgr. Vlastimil Burkart PRO 

Mgr. Žaneta Jarůšková NEPŘÍTOMNA Petr Krejčí PRO 

Alena Matějíčková PRO Ing. Petr Ondrášek NEPŘÍTOMEN 

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 9. 5. 2016 
Číslo usnesení: 1046/2016 Zastupitelstvo města bere na vědomí stav plnění usnesení ZM ke dni 

9. 5. 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 NEPŘÍTOMEN 

Ing. Miluše Macková NEPŘÍTOMNA Ivo Peřina PRO 

Vladislav Zejda PRO Ing. Mgr. Vlastimil Burkart PRO 

Mgr. Žaneta Jarůšková NEPŘÍTOMNA Petr Krejčí PRO 

Alena Matějíčková PRO Ing. Petr Ondrášek NEPŘÍTOMEN 

Bc. Jan Vlček PRO   

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

 

5. Majetkoprávní vypořádání města Kuřimi s vlastníky pozemků pod místními 
komunikacemi pro rok 2016 
Číslo usnesení: 1047/2016 Zastupitelstvo města vyhlašuje v souladu s „Pravidly pro majetkoprávní 
vypořádání města Kuřimi s vlastníky pozemků pod místními komunikacemi“ výběrové řízení na výkup 
pozemků pod místními komunikacemi za podmínek: 
a) termín konání výběrového řízení 18. 8. 2016 
b) objem finančních prostředků 250.000 Kč 
c) maximální cena za m2 pozemku 189 Kč 
d) způsob podání nabídky: nabídky se podávají v celých korunách s označením „Výkup pozemků 

pod komunikacemi“, přijímají se na předepsaných formulářích v zalepené obálce na odboru 
majetkoprávním MěÚ v Kuřimi, Jungmannova 968/75, 664 34 Kuřim, IV. NP dv. č. 408 do čtvrtku 
18. srpna 2016 do 11:30 hodin. 

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 NEPŘÍTOMEN 

Ing. Miluše Macková NEPŘÍTOMNA Ivo Peřina PRO 

Vladislav Zejda PRO Ing. Mgr. Vlastimil Burkart PRO 

Mgr. Žaneta Jarůšková NEPŘÍTOMNA Petr Krejčí PRO 
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Alena Matějíčková PRO Ing. Petr Ondrášek PRO 

Bc. Jan Vlček PRO   

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

 

6. Převod práva stavby 
Číslo usnesení: 1048/2016 Zastupitelstvo města souhlasí s uzavřením Smlouvy o převodu práva 
stavby zapsaného ve prospěch Slévárna Kuřim, a.s. k tíži pozemku p. č. 3046/13 k. ú. Kuřim ve 
vlastnictví města Kuřimi na PFM - SmartZone s.r.o., IČ 04972643, se sídlem Purkyňova 71/99, 612 00 
Brno. Město Kuřim neuplatňuje k tomuto právu stavby předkupní právo. 

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 NEPŘÍTOMNA Ivo Peřina PRO 

Vladislav Zejda PRO Ing. Mgr. Vlastimil Burkart PRO 

Mgr. Žaneta Jarůšková NEPŘÍTOMNA 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 

 

13. Postoupení práv a povinností ze smlouvy – Slévárna Kuřim, a.s. x PFM-
SmartZone s.r.o. 
Číslo usnesení: 1049/2016 Zastupitelstvo města souhlasí s uzavřením Smlouvy o postoupení práv 
a povinností ze smlouvy č. 2015/B/0049 a 2015/B/0053 mezi Slévárnou Kuřim, a.s., se sídlem 
Blanenská 157/93, 664 34 Kuřim, IČ 29291721 a PFM - SmartZone s.r.o., se sídlem Purkyňova 71/99, 
612 00 Brno, IČ 04972643, dle přílohy A. 

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 NEPŘÍTOMNA Ivo Peřina PRO 

Vladislav Zejda PRO Ing. Mgr. Vlastimil Burkart PRO 

Mgr. Žaneta Jarůšková NEPŘÍTOMNA 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 
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7. Vydání Regulačního plánu Kaskáda 
Číslo usnesení: 1050/2016 Zastupitelstvo města bere na vědomí, že k návrhu Regulačního plánu 
Kaskáda (dále jen "RP Kaskáda") nebyly uplatněny žádné námitky ani připomínky tak, jak je uvedeno 
v části Odůvodnění. ZM tímto ověřilo, že RP Kaskáda není v rozporu s Politikou územního rozvoje 
ČR, s územně plánovací dokumentací vydanou krajem, Územním plánem Kuřim a se stanovisky 
dotčených orgánů a Krajského úřadu Jihomoravského kraje. Zastupitelstvo města Kuřimi příslušné 
podle ustanovení § 6 odst. 5 písm. d) zákona č. 183/2006 sb., o územním plánování a stavebním řádu 
(stavební zákon), v platném znění, § 62, odst. 1) a § 19 a přílohy č. 11 vyhlášky č. 500/2006 Sb., 
o územně analytických podkladech, územně plánovací dokumentaci a způsobu evidence územně 
plánovací činnosti, vydává Regulační plán Kaskáda formou opatření obecné povahy. 

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

RNDr. Igor Poledňák PRO Mgr. Ladislav Ambrož PRO 

Jiří Brabec PRO Ing. Rostislav Hanák PRO 

Jan Herman PRO Ing. Miloš Kotek PRO 

Ing. Miluše Macková NEPŘÍTOMNA Ivo Peřina PRO 

Vladislav Zejda PRO Ing. Mgr. Vlastimil Burkart PRO 

Mgr. Žaneta Jarůšková NEPŘÍTOMNA 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 

 

8. Schválení zadání změny č. 1 ÚP Kuřim 
Číslo usnesení: 1051/2016 Zastupitelstvo města schvaluje v souladu s § 47 odst. 5) zákona 

č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu "Zadání změny č. 1 ÚP Kuřim" dle přílohy. 

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

RNDr. Igor Poledňák PRO Mgr. Ladislav Ambrož PRO 

Jiří Brabec PRO Ing. Rostislav Hanák PRO 

Jan Herman PRO Ing. Miloš Kotek PRO 

Ing. Miluše Macková NEPŘÍTOMNA Ivo Peřina PRO 

Vladislav Zejda PRO Ing. Mgr. Vlastimil Burkart PRO 

Mgr. Žaneta Jarůšková NEPŘÍTOMNA 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. Výsledky hospodaření k 31. 3. 2016 
Číslo usnesení: 1052/2016 Zastupitelstvo města bere na vědomí výsledky hospodaření města 
Kuřimi ke dni 31. 3. 2016, s přebytkem hospodaření ve výši 8.426.310,87 Kč. 

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

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

Jan Herman PRO Ing. Miloš Kotek PRO 

Ing. Miluše Macková NEPŘÍTOMNA Ivo Peřina PRO 

Vladislav Zejda PRO Ing. Mgr. Vlastimil Burkart PRO 

Mgr. Žaneta Jarůšková NEPŘÍTOMNA 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. Zahájení projekční přípravy rekonstrukcí kanalizace a vodovodů 
Číslo usnesení: 1053/2016 Zastupitelstvo města souhlasí se zahájením projekční přípravy akcí 
„Kuřim, ul. Zahradní - rekonstrukce kanalizace“, „Kuřim, ul. Kpt. Jaroše - rekonstrukce kanalizace 
a vodovodu, včetně komunikace, ostatních zpevněných a volných ploch“, „Kuřim, vodojem II - 
rekonstrukce armaturní komory a technologie“ a „Kuřim, ul. Legionářská - rekonstrukce kanalizace“ 
v celkové výši 4.100.000 Kč vč. DPH. 

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

RNDr. Igor Poledňák PRO Mgr. Ladislav Ambrož PRO 

Jiří Brabec PRO Ing. Rostislav Hanák PRO 

Jan Herman PRO Ing. Miloš Kotek PRO 

Ing. Miluše Macková NEPŘÍTOMNA Ivo Peřina PRO 

Vladislav Zejda PRO Ing. Mgr. Vlastimil Burkart PRO 

Mgr. Žaneta Jarůšková NEPŘÍTOMNA 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. Prodej části pozemku p. č. 2972 k. ú. Kuřim - „hala ledního hokeje“ 
Číslo usnesení: 1054/2016 Zastupitelstvo města schvaluje prodej části pozemku p. č. 2972 k. ú. 
Kuřim o výměře cca 3100 m

2
 dle přílohy společnosti Sportovní díly, o.p.s., Palackého třída 916/158, 

612 00 Brno, IČ 01635204, za cenu 510 Kč/m
2
 bez DPH. Do doby uzavření realizační smlouvy bude 

uzavřena smlouva o budoucí smlouvě kupní s těmito podmínkami: 
- postoupit práva a povinnosti z budoucí kupní smlouvy bude možné jen s písemným 

souhlasem města; 
- kupní smlouva bude uzavřena do dvou měsíců od nabytí právní moci stavebního povolení na 

stavbu (totožnou se záměrem uvedeným ve vítězné nabídce na odkup pozemku); 
- do doby vydání kolaudačního souhlasu ke stavbě zřízené na předmětném pozemku bude 

pozemek zatížen předkupním právem věcným i pro jiné způsoby zcizení než je prodej; 
- město si vyhrazuje právo zpětné koupě, nebude-li vydán kolaudační souhlas do 4 let od nabytí 

právní moci stavebního povolení; 
- daň z nabytí nemovitých věcí uhradí kupující. 

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

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

Jan Herman PRO Ing. Miloš Kotek PRO 

Ing. Miluše Macková NEPŘÍTOMNA Ivo Peřina PRO 

Vladislav Zejda PRO Ing. Mgr. Vlastimil Burkart PRO 

Mgr. Žaneta Jarůšková NEPŘÍTOMNA 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 

 

12/1. Prodej části pozemku p. č. 2972 k. ú. Kuřim - „hala ledního hokeje“ 
Číslo usnesení: 1055/2016 Zastupitelstvo města schvaluje záměr na prodej části pozemku p. č. 
2972 k. ú. Kuřim o výměře cca 1920 m

2
 za cenu 510 Kč/m

2 
bez DPH společnosti Sportovní díly, o.p.s., 

Palackého třída 916/158, 612 00 Brno, IČ 01635204 za účelem vybudování „haly ledního hokeje“. 

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

RNDr. Igor Poledňák PRO Mgr. Ladislav Ambrož PRO 

Jiří Brabec PRO Ing. Rostislav Hanák PRO 

Jan Herman PRO Ing. Miloš Kotek PRO 

Ing. Miluše Macková NEPŘÍTOMNA Ivo Peřina PRO 

Vladislav Zejda PRO Ing. Mgr. Vlastimil Burkart PRO 

Mgr. Žaneta Jarůšková NEPŘÍTOMNA 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. Prodej částí pozemků p. č. 2976/11 – 255 m2, p. č. 2976/1 – 695 m2, p. č. 
2976/3 – 22 m2, p. č. 2977/1 – 195 m2, p. č. 2980/1 – 6 m2, p. č. 2983/1 – 38 m2 
Číslo usnesení: 1056/2016 Zastupitelstvo města schvaluje prodej částí pozemků p. č. 2976/11 
o výměře cca 255 m

2
, p. č. 2976/1 o výměře cca 695 m

2
, p. č. 2976/3 o výměře cca 22 m

2
, p. č. 

2977/1 o výměře cca 195 m
2
, p. č. 2980/1 o výměře cca 6 m

2
, p. č. 2983/1 o výměře cca 38 m

2
 vše 

k. ú. Kuřim za cenu ve výši 1.000 Kč/ m
2
 bez DPH společnosti Sport Hotel Kuřim s.r.o., se sídlem 

Vrchlického 1905/24, Kuřim, IČ 04776046. Do doby uzavření realizační smlouvy bude uzavřena 
smlouva o budoucí smlouvě kupní s těmito podmínkami: 

- postoupit práva a povinnosti z budoucí kupní smlouvy bude možné jen s písemným 
souhlasem města; 

- kupní smlouva bude uzavřena do dvou měsíců od nabytí právní moci rozhodnutí o umístění 
stavby, kterým bude stavebním úřadem povolen stavební záměr investora (totožný se 
záměrem uvedeným ve vítězné nabídce na odkup pozemků); 

- do doby vydání kolaudačního souhlasu ke stavbě zřízené na předmětných pozemcích budou 
pozemky zatíženy předkupním právem věcným i na jiné způsoby zcizení než je prodej; 

- daň z nabytí nemovitých věcí uhradí kupující. 

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

Jiří Brabec PRO Ing. Rostislav Hanák PRO 

Jan Herman PRO Ing. Miloš Kotek PRO 

Ing. Miluše Macková NEPŘÍTOMNA Ivo Peřina PRO 

Vladislav Zejda PRO Ing. Mgr. Vlastimil Burkart PRO 

Mgr. Žaneta Jarůšková NEPŘÍTOMNA 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. Rozpočtové opatření č. 6 
Číslo usnesení: 1057/2016 Zastupitelstvo města schvaluje rozpočtové opatření č. 6 k rozpočtu 

města Kuřimi na rok 2016, dle přílohy se změnou. 

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

RNDr. Igor Poledňák PRO Mgr. Ladislav Ambrož PRO 

Jiří Brabec PRO Ing. Rostislav Hanák PRO 

Jan Herman PRO Ing. Miloš Kotek PRO 

Ing. Miluše Macková NEPŘÍTOMNA Ivo Peřina PRO 

Vladislav Zejda NEHLASOVAL Ing. Mgr. Vlastimil Burkart PRO 

Mgr. Žaneta Jarůšková NEPŘÍTOMNA Petr Krejčí PRO 

Alena Matějíčková PRO Ing. Petr Ondrášek PRO 

Bc. Jan Vlček PRO   

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


