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Volební strany 

 

KUŘIMSKÁ OBČANSKÁ LIGA, 

zastoupená Dragem Sukalovským a Janem Vlčkem, 

 

a 

 

ODS a Spolky pro Kuřim, 

zastoupené Petrem Vodkou a Petrem Mackem, 

 

 

spolu uzavírají pro volební období 2022 – 2026 v Kuřimi následující koaliční 

smlouvu. 



Preambule 

Na základě výsledků voleb do Zastupitelstva města Kuřimi konaných ve dnech 23. a 24. září 2022, vědomy si

odpovědnosti vůči občanům města Kuřimi, respektujíce vůli voličů a nacházejíce široký průnik svých

volebních programů, shodly se volební strany KUŘIMSKÁ OBČANSKÁ LIGA a ODS A SPOLKY PRO KUŘIM, že

spolu vytvoří koalici v Zastupitelstvu města Kuřimi (dále jen „Zastupitelstvo“) pro období let 2022 až 2026 a 

uzavírají spolu tuto koaliční smlouvu.

 

I. Úvodní ustanovení 

I.1. Koalice KUŘIMSKÁ OBČANSKÁ LIGA a ODS A SPOLKY PRO KUŘIM (dále též jen „Koalice“) ve městě Kuřim 

(dále též jen „Město“) je vyjádřením vůle koaličních stran podporovat ve Městě kvalitní, stabilní, 

transparentní a občanům otevřenou správu věcí veřejných. 

I.2. Všichni zastupitelé koaličních stran podepíší etický kodex, který je přílohou této smlouvy, a tímto 

kodexem se zavazují ve své činnosti plně řídit. 

 

II. Priority koalice 

Koaliční strany se shodly na prosazování následujících programových priorit.  

II.1. Doprava  

Koalice považuje za hlavní problém města Kuřimi silnou automobilovou doprava ve Městě, a to především 

dopravu tranzitní. Tato silná doprava má na život občanů Města velmi negativní vliv, zvláště v oblasti pohody 

bydlení, bezpečnosti, životního prostředí a komfortu cestování, především do města Brna. Koalice se 

shoduje, že definitivní řešení problému silné automobilové dopravy ve Městě spočívá ve vybudování 

obchvatu Města a dálnice D43 (dnes silnice S73, pro zažitost označení budeme používat i nadále D43, a to 

v trase a podobě, jak je definují aktuálně platné Zásady územního rozvoje Jihomoravského kraje, tedy jižní 

obchvat Města tunelem pod Kuřimskou horou a historickou stopu D43). Koalice se přitom zavazuje učinit 

vše, co bude možné, aby obchvat Města a dálnice D43 byly provedeny tak, aby byly maximálně šetrné pro 

Město a jeho obyvatele a v co nejvyšší míře byly minimalizovány všechny případné negativní vlivy při stavbě 



i provozu, zvláště v částech Města k trase obchvatu a dálnice přiléhajících. V této věci bude koalice 

jednoznačně prosazovat zájmy Města a jeho obyvatel při jednáních s příslušnými orgány samosprávy a státní 

správy (Krajský úřad JMK, příslušná ministerstva a organizace atd.). Koalice také považuje za jednu 

z nejdůležitějších priorit podporu veřejné dopravy a cyklodopravy. 

V oblasti dopravy Koalice považuje za klíčové tyto priority: 

• prosazovat co nejrychlejší přípravu, případně výstavbu rychlostní komunikace D43 včetně řešení 

obchvatu Kuřimi v podobě jižního obchvatu a historické stopy D43 tak, aby byly minimalizovány 

negativní vlivy na obyvatele Kuřimi; 

• aktivně podpořit přípravu a výstavbu mimoúrovňových křižovatek na silnici I/43 u Podlesí, Prefy a 

Lipůvky; 

• aktivně podpořit přípravu a co nejrychlejší výstavbu nového propojení města Kuřimi na svitavskou 

silnici mezi kruhovým objezdem u wellness centra a budoucí mimoúrovňovou křižovatkou u Podlesí; 

• aktivně podpořit dokončení rekonstrukce průtahu Městem po silnice II/386 na ulici Blanenské; 

• dokončit generel dopravy Města a zapracovat jeho výsledky do praxe; 

• dokončit rozpracované cyklostezky (do Veverské Bítýšky a Jinačovic) a podpořit vznik sítě cyklostezek 

dalších cyklostezek spojujících Město s okolními obcemi, zvláště městem Brnem;  

• dále podporovat hromadnou dopravu;  

• na základě výstupů z generelu dopravy smysluplně rozšiřovat plochy pro parkování; 

• ve vytipovaných lokalitách podpořit vznik studií parkovacích domů. 

II.2. Sociální oblast 

Hlavním cílem Koalice v sociální oblasti je rozšířit a zkvalitnit sociální služby poskytované občanům Města, a 

to jak poskytované přímo městem Kuřim a jeho organizacemi, tak třetími subjekty. To se týká jak služeb 

poskytovaných na teritoriu města Kuřimi, tak i mimo Město.  

V oblasti sociální Koalice považuje za klíčové tyto priority: 

• pravidelná aktualizace komunitního plánu sociálních služeb a jeho naplňování; 

• důraz na terénní sociální služby, poskytované občanům přímo v jejich domovech; 



• prevence sociálně-patologických jevů, zvláště mezi dětmi a mládeží; 

• výstavba denního stacionáře a nového zázemí pro sociální služby nad klubem seniorů; 

• pokračovaní v přípravě rozšíření hřbitova a stavby smuteční síně;  

• podpořit vznik studie domova seniorů. 

II.3. Školství 

V oblasti školství je prioritou Koalice rozvoj kapacity základních škol a kvality školské infrastruktury a udržení, 

případně rozvoj kapacity škol mateřských (v závislosti na nové bytové výstavbě). Koalice podpoří rovněž 

zkvalitnění výuky v mateřských a základních školách. Za další důležitou prioritu považuje Koalice podporu 

středního a uměleckého školství ve Městě a jednání o vzniku nové všeobecné střední školy. 

V oblasti školství Koalice považuje za klíčové tyto priority: 

• zajistit rozvoj výukové kapacity základních škol a modernizaci stávajících školských zařízení; 

• aktivně se zabývat myšlenkou vybudování nové základní školy v Záhoří; 

• omezit vliv sociálního prostředí na účast a úspěch ve vzdělávání;  

• udržovat kapacitu mateřské školy v souladu s demografickým vývojem; 

• jednat s Jihomoravským krajem o budoucnosti nové všeobecné střední školy ve Městě; 

• spolupracovat se Střední odbornou školu a středním odborným učiliště Kuřim a podporovat ji 

formami odpovídajícími vzájemným právním vztahům mezi školou a Městem. 

II.4. Kultura a společenský život 

V oblasti kultury považuje Koalice za klíčové podpořit jak tzv. dovezenou kulturu, tak především kulturní a 

společenský život Města, který je výsledkem činnosti místních spolků a sdružení. Koalice rovněž podpoří 

činnost městských kulturních a společenských zařízení tak, aby po období Covidu-19 byla co nejrychleji 

obnovena činnost těchto zařízení v co nejširším spektru poskytovaných služeb. Koalice rovněž podpoří 

činnost Základní umělecké školy Kuřim a bude připravovat rozšíření zázemí této školy a jednat s příslušnými 

institucemi o financování tohoto rozšíření. 

V oblasti kultury a společenského života Koalice považuje za klíčové tyto priority: 



• vytvářet příznivé podmínky pro rozvoj živé kultury a společenských akcí prostřednictvím dotačního 

programu na podporu kulturní a spolkové činnosti; 

• podpořit rozšíření činnosti Společenského a kulturního centra Kuřim; 

• podporovat činnosti Základní umělecké školy Kuřim a pracovat na rozšíření jejího zázemí; 

• podporovat činnost Domu dětí a mládeže Kuřim i jiných spolků, vč. mimoškolního vzdělávání; 

• podpořit vznik studie kulturně společenského areálu pod otevřeným nebem. 

II.5. Sport a tělovýchovné aktivity 

Hlavní prioritou Koalice v oblasti sportu a tělovýchovných aktivit je podpora sportu dětí a mládeže, podpora 

sportu a tělovýchovy na základních školách a zkvalitnění a další rozvoj sportovní infrastruktury jak aktivitami 

Města, tak podporou záměrů privátních investorů. Za důležitou považuje Koalice i podpora provozu 

sportovní infrastruktury, a to včetně privátních zařízení. 

V oblasti sportu a tělovýchovných aktivit Koalice považuje za klíčové tyto priority: 

• podpora sportu pro děti a mládež, sportu pro všechny a školní tělovýchovy; 

• podporu dotačního programu Města a jeho případnou úpravu tak, aby lépe odpovídal současným 

podmínkám ve spolupráci se sportovními kluby a oddíly; 

• realizace rekonstrukce atletické dráhy a sektorů a městského stadionu; 

• další rozvoj městské sportovní a rekreační infrastruktury, zvláště městské sportovní zóny a wellness 

centra; 

• podpora provozu všech typů sportovních zařízení. 

II.6. Bezpečnost 

Za největší problém v oblasti bezpečnosti považuje Koalice drobnou majetkovou kriminalitu, rušení 

veřejného pořádku včetně opilství, ničení majetku Města i občanů, vandalismus, sprejerství a řízení pod 

vlivem omamných látek. 

Koalice se v oblasti bezpečnosti shodla na následujících prioritách: 



• podpora výchovy v oblasti bezpečnosti pro seniory a děti základních a mateřských škol, preventivní 

programy; 

• užší spolupráce se zdejším obvodním oddělením Policie ČR a jejími dalšími složkami (cizinecká policie, 

dopravní policie); 

• zachování Městské policie Kuřim a pravidelná hodnocení, zda si místní podmínky nevyžádají rozšíření 

doby, kdy je městská policie k dispozici občanům Města;  

• upřednostnění preventivních opatření před donucovacími.      

II.7. Územní plánování a stavební rozvoj 

V oblasti územního plánování se koalice shoduje na nutnosti umožnit v rozumné a přiměřené míře další 

organický rozvoj Města tak, aby byla umožněna další především bytová výstavba včetně příslušné občanské 

vybavenosti bez zásahu a narušování klidových zón. Preferovat rozvoj dle principů města krátkých 

vzdáleností. Současně je nutné podpořit rozvoj rekreačního zázemí Města a současně respektovat klíčová 

území ekologické stability území. Koaliční strany se shodují na nutnosti zřídit pozici městského architekta a 

obsadit jej kvalifikovanou a kvalitní osobou, která bude jednak schopna vytvořit koncepci rozvoje Města a 

současně bude v procesu územního plánování a povolovacích řízení tuto koncepci prosazovat a co nejlépe 

hájit oprávněné zájmy Města. 

Koalice se v oblasti územního plánování a stavebního rozvoje na následujících prioritách: 

• koaliční strany se shodují na nutnosti rozumného a organického rozvoje Města, především další 

bytové výstavby včetně příslušné občanské vybavenosti ve vazbě na rozvoj dopravní a technické 

infrastruktury; 

• koaliční strany budou respektovat stávající územní plán a v odůvodněných případech podpoří změny 

územního plánu; 

• koaliční strany podpoří zřízení pozice městského architekta a jejího obsazení kvalifikovanou a kvalitní 

osobou. 

II.8. Životní prostředí  

Koalice si je vědoma, že na stav životního prostředí ve Městě má největší vliv silná automobilová doprava. 

Snahou tedy bude maximálně omezit negativní vliv automobilové dopravy na životní prostředí. Koalice dále 

podpoří zachování a vznik dalších prvků ekologické stability a vypracuje plán rozvoje opatření v souvislosti 

se změnami klimatu, vycházející z již zpracovaného dokumentu Adaptační strategie na klimatickou změnu 



regionu Kuřimska. S tím souvisí i realizace opatření přispívajících k zadržováním vody v krajině. Za důležitou 

považuje Koalice i kvalitní údržbu městské zeleně a její rozšiřování včetně revitalizace a rekonstrukce 

městských parků. Součástí ochrany životního prostředí je i vytvoření podmínek pro koncepční péči Města o 

krajinu, vodu a zeleně a další součásti přírody.  

Koalice se v oblasti životního prostředí shodla na následujících prioritách: 

• postupná aplikace závěrů dokumentu Adaptační strategie na klimatickou změnu regionu Kuřimska; 

• zmírňování negativních následků automobilové dopravy ve Městě; 

• zvýšení prostředků na pravidelnou údržbu a revitalizaci zeleně, rozšiřování jejích ploch včetně 

výsadby nových stromů; 

• revitalizace a rekonstrukce městských parků (nádražní a zámecký park); 

• podpora zřizování prvků ekologické stability; 

• podpora, zachování a rozšiřování klidové zóny kolem Lučního potoka a rybníka Srpek. 

II.9. Energetika  

Koaliční strany vnímají v souvislosti s aktuální situací důležitost hospodárného zacházení s energiemi, 

snižování jejich spotřeby a nutnosti diverzifikace zdrojů včetně výstavby zařízení komunitní energetiky. 

Základem je kvalitní energetický management Města a zřízení pozice energetického managera odpovědného 

za řízení tohoto sektoru. Klíčovou aktivitou je dále výstavba prvků komunitní energetiky, především solárních 

elektráren a dalších zdrojů obnovitelné energie a příprava na legislativní změny, které umožní vznik a 

fungování komunitních energetických struktur.  

Koalice se v oblasti energetiky shoduje na následujících prioritách: 

• zkvalitnění a rozvoj energetického managementu Města; 

• výstavba zdrojů obnovitelné energie a příprava na vznik a fungování komunitních energetických 

struktur. 

II.10. Podpora podnikatelského prostředí  

Koalice si uvědomuje důležitost existence různých podnikatelských subjektů ve Městě a jejich vliv na 

zaměstnanost, životní úroveň a kvalitu života ve Městě.  Koalice se zavazuje vytvářet co nejpříznivější 

podnikatelské prostředí ve Městě a pokračovat ve spolupráci s podnikatelskými subjekty.  



Koalice se v oblasti podpory podnikatelského prostředí shoduje na následujících prioritách: 

• posílení mechanismu pro vzájemnou informovanost mezi samosprávou a podnikatelskými subjekty 

(pravidelná setkání); 

• širší zapojování podnikatelské veřejnosti do projednávání aktualizací plánovacích dokumentů a 

projektů (dopravní projekty, územní plán, komunitní plán sociálních služeb apod.); 

• podporu technického školství a jeho propojení s místním závody. 

II.11. Otevřenost a transparentnost 

Koalice zachová dosavadní opatření pro otevřenost a transparentnost správy Města. Zaměří se také na nové 

trendy, především oblast strojově čitelných dat. Aktivně pracovat na rozšíření pocitu přívětivosti 

v komunikaci mezi občany a Městem.   

Koalice se v oblasti otevřenosti a transparentnosti shoduje na následujících prioritách: 

• zachování dosavadních opatření pro otevřenost a transparentnost, jako je zveřejňování zápisů 

z jednání orgánů Města (zastupitelstvo, rada, výbory zastupitelstva, komise rady) na internetových 

stránkách Města včetně jmenovitého hlasování, zveřejňování materiálů připravených pro jednání 

Zastupitelstva, veřejnosti konání jednání výborů ZM a komisí RM atd.;  

• zachování vysílání nezkrácených záznamů z jednání Zastupitelstva v TV infokanálu Města; 

• zveřejňování vnitřních směrnice MěÚ Kuřim; 

• zveřejňování aktuálních informací o dění ve Městě na webu Města a oficiálním facebookovém profilu 

Města; 

• zveřejňování dokumentů na webu Města v tzv. strojově čitelném formátu; 

• zapojování veřejnosti do procesu plánování městského rozvoje a investic.  

II.12. Hospodárnost 

Kromě opatření dle bodu II.1. se Koalice zavazuje k následujícímu: 

• základním hodnoticím kritériem při výběrových řízeních bude cena. Další kritéria jsou přípustná 

v odůvodněných případech v souladu s pravidly interní směrnice;   

• analyzovat a případně restrukturalizovat dluhové zatížení Města, v žádném případě nepřekročit tzv. 

„dluhový strop“ stanovený v rozpočtovém výhledu Města; 



• pravidelně aktualizovat výhled investičních akcí Města a plánovat v tříletém výhledu;  

• maximálně využívat mimorozpočtové zdroje pro financování investičních i jiných akcí Města ve vazbě 

na výhled investičních akcí Města. 

 

III. Poradní orgány Zastupitelstva a Rady  

Koaliční strany se dohodly na zřízení těchto poradních orgánů zastupitelstva Města mimo zákonem daných 

(výbory kontrolní a finanční): 

• výbor pro kulturu a spolkový život; 

• výbor sportovní. 

Koaliční strany se dohodly na zřízení poradních orgánů rady Města v oblastech: 

• výstavby;  

• dopravy; 

• školství; 

• životního prostředí. 

 

IV. Komunikace mezi koaličními stranami  

Zájmem koaličních partnerů je řešit případné rozdíly v postojích, názorech a prioritách jednáním 

s dostatečným časovým předstihem, dříve, než budou projednávány v orgánech Města.  

Každá z koaličních stran má právo určit oblasti, ve kterých je třeba dosáhnout dohody. Pokud k dohodě 

nedojde, starosta na žádost kteréhokoliv člena rady svolá dohodovací řízení ve formátu zástupců koaličních 

stran (2+2).  

Každá z koaličních stran může určit hlasování, kde nemá jednotný názor s ostatními koaličními stranami, ale 

jsou ochotny souhlasit s tím, aby se partner pokusil prosadit své názory i prostřednictvím ostatních 

zastupitelů.  



Koaliční strany mohou rovněž stanovit, u kterých materiálů je žádoucí nebo nutné, aby jejich zástupci v ZM 

měli jednotné stanovisko.  

Před jednáním zastupitelstva zástupci koaličních stran prodiskutují materiály připravené pro jednání 

zastupitelstva a následně je samostatně projednají v rámci své koaliční strany. Případné neshody pak budou 

řešeny výše uvedeným postupem.  

Zástupci Koalice ve vedení Města se zavazují usilovat o přiměřené informování koaličních parterů předem o 

plánovaných jednáních každým představitelem Města, pokud bude zastupovat zájmy Města, bude jednat za 

hranicemi Města a bude projednávat některou z programových priorit, jež je uvedena v této smlouvě. 

 

V. Obsazení míst v RM 

Rada města Kuřimi pro volební období 2022 – 2026 bude složena následujícím způsobem: 

• uvolněný starosta - Drago Sukalovský (KUŘIMSKÁ OBČANSKÁ LIGA); 

• uvolněný místostarosta, statutární zástupce – Petr Vodka (ODS a Spolky pro Kuřim); 

• neuvolněný místostarosta – Jan Vlček (KUŘIMSKÁ OBČANSKÁ LIGA); 

• neuvolněný radní – Ladislav Ambrož (KUŘIMSKÁ OBČANSKÁ LIGA); 

• neuvolněný radní – Petr Macek (ODS a Spolky pro Kuřim). 

Uvolněnými funkcionáři budou starosta Města Drago Sukalovský a místostarosta Města Petr Vodka.  

Pokud se vzdá některý funkcionář místa v radě Města, má jeho volební strana právo navrhnout na jeho místo 

jiného zastupitele a koaliční strany jeho kandidaturu podpoří. 

 

  

VI. Rozdělení oblastí odpovědnosti 

Koalice dohodla následující rozdělení kompetencí a předsednictví výborů a komisí:  

Kompetence a jejich rozdělení 

- Rozpočet, finance a hospodaření (KOL) 



- Majetková agenda (ODS+SPK) 

- Právní agenda (ODS+SPK) 

- Kontroling (KOL) 

- Transparentnost (ODS+SPK) 

- Informovanost (KOL) 

- Investice (KOL) 

- Kultura (KOL) 

- Sport (ODS+SPK) 

- Školství (KOL) 

- Životní prostředí (ODS+SPK) 

- Sociální oblast (KOL) 

- Doprava (KOL) 

- Energetika (KOL) 

- Modrozelená infrastruktura (KOL) 

- Územní plánování (KOL) 

- Kanalizace a vodovody (KOL) 

- Digitalizace (ODS+SPK) 

- Podpora podnikání (ODS+SPK) 

 

Výbory a komise 

- Výbor finanční (předseda KOL) 

- Výbor kontrolní (opozice) 

- Výbor pro kulturu a spolkový život (KOL) 

- Výbor sportovní (ODS+SPK) 

 

- Komise dopravy (předseda ODS+SPK) 

- Komise stavební (ODS+SPK) 

- Komise životního prostředí (ODS+SPK) 

- Komise školská (KOL) 

 

Počet členů komisí a výborů bude zpravidla 7, z toho 2 KOL, 2 ODS+SPK, 2 Sdružení pro Kuřim, 1 KDU. 

 

VII. Ostatní ujednání 

VII.1. Tato koaliční smlouva je vyhotovena ve čtyřech exemplářích, které byly na důkaz souhlasu s jejím 

obsahem podepsány níže uvedenými zástupci koaličních stran. U každé ze stran koalice budou po dobu trvání 

koaliční spolupráce uloženy dva originály koaliční smlouvy. 



VII.2. Zanikne-li mandát některého ze zastupitelů koaličních stran, který byl zastupitelem dané strany 

v okamžiku podpisu této smlouvy, bude tato smlouva platná i pro náhradníka, který nastoupil na uprázdněný 

mandát.  

VII.3. Veškeré změny této smlouvy musí mít písemnou formu a musí být odsouhlaseny všemi koaličními 

stranami. 

VII.4. Tato smlouva vstupuje v platnost okamžikem podpisu všemi koaličními stranami. 

VII.5. Platnost této koaliční smlouvy končí nejpozději dnem ukončení činnosti Rady města Kuřim ve volebním 

období 2022 – 2026.  

VII.6. Tato koaliční smlouva může být kteroukoliv z koaličních stran vypovězena. Výpověď koaliční smlouvy 

musí být podepsána nejméně tříčtvrtinovou většinou všech zastupitelů koaliční strany, která výpověď 

podává. Výpovědní lhůta je 1 měsíc a běží od prvního dne měsíce následujícího po doručení výpovědi 

zástupcům ostatních koaličních stran. 

VII.7. Koaliční strany se dohodly, že tato koaliční smlouva je veřejná a bude zveřejněna na webových 

stránkách města Kuřim. Každá z koaličních stran je přitom oprávněna smlouvu zveřejnit jiným způsobem.  

 

Na důkaz shody koaličních stran a platnosti této smlouvy připojují zástupci koaličních stran své podpisy: 

 

Drago Sukalovský (KUŘIMSKÁ OBČANSKÁ LIGA)  

 

Jan Vlček (KUŘIMSKÁ OBČANSKÁ LIGA) 

 

Petr Vodka (ODS a Spolky pro Kuřim)   

 

Petr Macek (ODS a Spolky pro Kuřim) 

 

 

V Kuřimi dne 18. 10. 2022 


