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Z á p i s 
 

ze zasedání Zastupitelstva města Kuřimi č. 4/2016 konaného dne 14. 6. 2016 
 
Přítomni: 
Mgr. Ing. Drago Sukalovský – starosta 
Mgr. Ladislav Ambrož, Jiří Brabec, Ing. Mgr. Vlastimil Burkart, Ing. Rostislav Hanák, Jan Herman, 
PaedDr. David Holman, Mgr. Žaneta Jarůšková, Ing. Miloš Kotek, Petr Krejčí, Ing. Miluše Macková, 
Alena Matějíčková, Ing. Petr Ondrášek, RNDr. Igor Poledňák, Bc. Jan Vlček, Vladislav Zejda – 
členové zastupitelstva města. 
 
Mgr. Alena Zimmermannová – tajemnice úřadu. 
 
 
Omluven: Ivo Peřina 
 
 
Starosta zahájil zasedání ZM v 17:05 hodin, úvodem bylo přítomno 12 členů ZM, tedy nadpoloviční 
většina. ZM je usnášeníschopné. 
Později se dostavil V. Zejda, RNDr. I. Poledňák, Mgr. Ž. Jarůšková, Ing. M. Kotek. 
 
 
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 6. 6. 2016 

5 Manželé Mišovicovi – žádost o koupi bytu - záměr 

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

7 Daniel Antovski – žádost o odprodej pozemku na ul. Mánesova 

8 Odkup pozemků pod stavbou cyklostezky na ul. Blanenská – TOS KUŘIM – OS, a.s. 

9 Připomínky k návrhu ZUR JMK 

10 Stavební úpravy budovy bývalé MŠ na ul. Otevřená, souhlas se zahájením investiční 
akce 

11 Investiční záměry staveb v Kuřimi pro rok 2016 - zahájení projekční přípravy 

12 Stav investičních akcí 2016 

13 Poskytnutí daru dětem MŠ a žákům ZŠ zřizovaných městem Kuřim ke konci školního 
roku 

14 Aktualizace příloh č. 1 a č. 2 ke zřizovacím listinám MŠZ, ZŠJ a ZŠT 

14/1 Aktualizace příloh č. 1 a č. 2 ke zřizovacím listinám MŠZ, ZŠJ a ZŠT 

14/2 Aktualizace příloh č. 1 a č. 2 ke zřizovacím listinám MŠZ, ZŠJ a ZŠT 

15 Poskytnutí veřejné podpory z rozpočtu města Kuřimi na poskytování sociální služby pro 
rok 2016 
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16 Rezignace na člena Sportovního výboru ZM Kuřimi 

17 Developerský projekt v lokalitě Záhoří v k. ú. Kuřim 

18 Obecně závazná vyhláška - místní poplatek za užívání veřejného prostranství 

18/1 Pozměňovací návrh k vyhlášce O místním poplatku za užívání veřejného prostranství 

19 Rozpočtové opatření č. 7 

20 Odkup pozemku pod stavbou cyklostezky na ul. Blanenská – „MEDEX-K“ s.r.o. 

21 Různé 

 
 
 

1. Zvolení návrhové komise 
(Předkladatel: Mgr. Ing. Drago Sukalovský, zpracovatel: Petra Glosová) 
 
Přijaté usnesení: 1058/2016 - ZM schvaluje jako členy návrhové komise Ing. Mgr. Vlastimila 

Burkarta a Bc. Jana Vlčka. 
Hlasováno 
Pro: 12   Nepřítomno: 5. 
 
 
 

2. Volba ověřovatelů zápisu 
(Předkladatel: Mgr. Ing. Drago Sukalovský, zpracovatel: Petra Glosová) 
 
Přijaté usnesení: 1059/2016 - ZM schvaluje jako ověřovatele zápisu z jednání ZM Jana Hermana 

a Ing. Petra Ondráška. 
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 6. 6. 2016 

5 Manželé Mišovicovi – žádost o koupi bytu - záměr 

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

7 Daniel Antovski – žádost o odprodej pozemku na ul. Mánesova 

8 Odkup pozemků pod stavbou cyklostezky na ul. Blanenská – TOS KUŘIM – OS, a.s. 

9 Připomínky k návrhu ZUR JMK 

10 Stavební úpravy budovy bývalé MŠ na ul. Otevřená, souhlas se zahájením investiční 
akce 

11 Investiční záměry staveb v Kuřimi pro rok 2016 - zahájení projekční přípravy 
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12 Stav investičních akcí 2016 

13 Poskytnutí daru dětem MŠ a žákům ZŠ zřizovaných městem Kuřim ke konci školního 
roku 

14 Aktualizace příloh č. 1 a č. 2 ke zřizovacím listinám MŠZ, ZŠJ a ZŠT 

14/1 Aktualizace příloh č. 1 a č. 2 ke zřizovacím listinám MŠZ, ZŠJ a ZŠT 

14/2 Aktualizace příloh č. 1 a č. 2 ke zřizovacím listinám MŠZ, ZŠJ a ZŠT 

15 Poskytnutí veřejné podpory z rozpočtu města Kuřimi na poskytování sociální služby pro 
rok 2016 

16 Rezignace na člena Sportovního výboru ZM Kuřimi 

16/1 Volba člena sportovního výboru 

17 Developerský projekt v lokalitě Záhoří v k. ú. Kuřim 

18/1 Pozměňovací návrh k vyhlášce O místním poplatku za užívání veřejného prostranství 

18 Obecně závazná vyhláška - místní poplatek za užívání veřejného prostranství 

19 Rozpočtové opatření č. 7 

20 Odkup pozemku pod stavbou cyklostezky na ul. Blanenská – „MEDEX-K“ s.r.o. 

21 Různé 

 
Diskuse: 
D. Sukalovský – nebude se projednávat materiál č. 8 – pro účely stavebního řízení je vyřešeno 
s vlastníkem a odkup budeme řešit v zastupitelstvu v září. Byl doplněn materiál č. 18, 19 a 20. 
 
 
Na jednání se dostavil v 17:10 hod. V. Zejda – počet přítomných zastupitelů je 13. 
 
 
Přijaté usnesení: 1060/2016 - ZM schvaluje program jednání se změnami. 
Hlasováno 
Pro: 13   Nepřítomni: 4. 
 
 
 

4. Plnění usnesení Zastupitelstva města Kuřimi ke dni 6. 6. 2016 
(Předkladatel: Mgr. Ing. Drago Sukalovský, zpracovatel: Petra Glosová) 
 
Všechna usnesení ZM jsou ke dni termínu plnění splněna. 
 
Přijaté usnesení: 1061/2016 - ZM bere na vědomí stav plnění usnesení ZM ke dni 6. 6. 2016. 
Hlasováno 
Pro: 13   Nepřítomni: 4. 
 
 
 

5. Manželé Mišovicovi – žádost o koupi bytu - záměr 
(Předkladatel: Mgr. Ing. Drago Sukalovský, zpracovatel: Alena Janoušková) 
 
Dne 30. 5. 2016 požádali o odkoupení bytové jednotky č. 1118/7 manželé David a Lenka Mišovicovi, 
oba trvale bytem xxxxxxxxxxxxxx Kuřim. Manželé Mišovicovi mají s městem Kuřim k této bytové 
jednotce uzavřenu nájemní smlouvu na dobu neurčitou ze dne 19. 4. 2004, ve znění dodatku č. 1 ze 
dne 13. 8. 2008. Jedná se o bytovou jednotku 3+1 s příslušenstvím - předsíň, koupelna, WC, sklep, 
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umístěnou v podkroví bytového domu č. p. 1116, 1117, 1118, který je součástí pozemku parc. 
č. 2131/2 v ul. Bezručova čtvrť, vše v obci a k. ú. Kuřim. 
 
Žadatelé nechali na svůj náklad vyhotovit panem Ing. Janem Zámečníkem, Brno znalecký posudek. 
Znalec stanovil obvyklou cenu bytu neobsazeného nájemcem na částku ve výši 2.190.000 Kč. Do této 
ceny jsou zahrnuty úpravy bytu provedené nájemci, vč. kuchyňské linky, spotřebičů, dveří apod. 
Nájemci odhadují náklady vložené do modernizace bytu ve výši cca 450 tis. Kč. 
 
Manželé Mišovicovi žádali o koupi bytu již v roce 2009 (ZM dne 6. 10. 2009) a také v roce 2011 (ZM 
dne 12. 4. 2011). V roce 2009 byl předložen znalecký posudek vypracovaný také ing. Zámečníkem, 
který tehdy stanovil tržní cenu obsazeného bytu ve výši 1.405.000 Kč. Manželé Mišovicovi nabídli 
cenu 1 mil. Kč, kterou považovali za adekvátní. OMP doporučoval držet se při případném prodeji ceny 
dle znaleckého posudku a usnesení na schválení záměru prodeje bytové jednotky nebyla ani 
v jednom případě přijata. 
 
V posledních letech město prodává byty za 80 % obvyklé ceny stanovené znaleckým posudkem s tím, 
že kupující uhradí i daň z nabytí nemovitých věcí. OMP navrhuje stejný princip zachovat i v tomto 
případě. Kupující by tedy zaplatili 1.752.000 Kč + 70.080 Kč (daň z nabytí nemovitých věcí činí 4 % 
z kupní ceny). 
 
Vzhledem k tomu, že se jedná o třípokojový byt, nemá OMP námitek. 
Před případným prodejem je nutno vyhlásit ve smyslu § 39 zák. č. 128/2000 Sb., o obcích, záměr na 
prodej nemovitého majetku. 
 
Přílohy: A - znalecký posudek 
 
 
Na jednání se dostavil v 17:12 hod. RNDr. I. Poledňák – počet přítomných zastupitelů je 14. 
 
 
Diskuse: 
J. Vlček – dnes ho kontaktoval právník kupujících a upozornil ho, že cena odhadce je bez úpravy 
dosavadních nákladů, které investovali nájemci. Byl upozorněn na to, že by zastupitelé mohli vycházet 
z ceny po odečtu nákladů, které nájemci do bytu investovali. Tuto informaci zvažoval, ale podpoří 
návrh odboru majetkoprávního a návrh na snížení ceny nepodá. 
p. Mišovic – znalecký odhad byl na cenu 2.200.000 Kč, ale po odečtení části vložených nákladů by 
byla cena 1.900.000 Kč. Z této by se mělo vycházet. 
D. Sukalovský – potom bychom potřebovali i odhad na současný stav pořízeného zařízení. 
D. Holman – ptá se p. Mišovice, zda je navržená cena pro něj akceptovatelná? 
p. Mišovic – cena 1.554.000 Kč + daň, tzn. cena 1.632.000 Kč je akceptovatelná. 
D. Holman – ptá se, zda byly opravy, které se tam děly prováděny v souladu s nájemní smlouvou 
a jestli má potom p. Mišovic na tyto vložené náklady nárok? Město nemusí byt prodávat a zohledňovat 
tyto požadavky. 
J. Viktorinová – vzhledem k tomu, že dáváme slevu za obsazenost bytu ve výši 20 %, potom slevu za 
zařizovací předměty nedáváme. 
D. Sukalovský – pokud navržená cena není p. Mišovicem akceptovatelná a nikdo ze zastupitelů 
nechce podat protinávrh, potom tento materiál stahuje z projednávání. 
p. Mišovic – s navrženou cenou nesouhlasí. 
 
 
Na jednání se dostavila v 17:17 hod. Mgr. Ž. Jarůšková – počet přítomných zastupitelů je 15. 
 
 
Návrh usnesení: ZM schvaluje záměr na prodej bytové jednotky č. 1118/7, 3+1, umístěné 

v podkroví bytového domu č. p. 1116, 1117, 1118 v ul. Bezručova čtvrť, který je 
součástí pozemku p. č. 2131/2, vše v obci a k. ú. Kuřim, za cenu 1.752.000 Kč 
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manželům Davidu a Lence Mišovicovým, oba trvale bytem xxxxxxxxxxxxxxxxx, 
Kuřim. 
Podmínky převodu: 
a) úhrada kupní ceny před podpisem kupní smlouvy, včetně daně z nabytí 
nemovitých věcí, 
b) kupující uhradí správní poplatky. 

O tomto návrhu nebylo hlasováno. 
 
 
 

6. Prodej další 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 17. 5. 2016 prodej části pozemku 
p. č. 2972 k. ú. Kuřim o výměře cca 3100 m

2
 za cenu 510 Kč/ m

2
 bez DPH společnosti Sportovní díly, 

o.p.s za účelem vybudování „haly ledního hokeje“ - vizte příloha A. 
 
Současně přijalo následující 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“. 
 
Záměr byl zveřejněn od 25. 5. 2016 do 10. 6. 2016. Bez připomínek. 
 
Přílohy: A - situace 
 
Přijaté usnesení: 1062/2016 - ZM schvaluje prodej části pozemku p. č. 2972 k. ú. Kuřim o výměře 

cca 1920 m
2
 dle přílohy společnosti Sportovní díly, o.p.s., Palackého třída 916/158, 

612 00 Brno, IČ 01635204 zastoupené ředitelem Petrem Jonášem 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 ("hala ledního hokeje" - 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   Nepřítomni: 2. 
 
 
 

7. Daniel Antovski – žádost o odprodej pozemku na ul. Mánesova 
(Předkladatel: Mgr. Ing. Drago Sukalovský, zpracovatel: Ing. Vladimíra Fidrmucová) 
 
Pan Daniel Antovski, bytem xxxxxxxxxxxxxxxxxx Kuřim, požádal město Kuřim o odprodej pozemku 
parc. č. 2417 v k. ú. Kuřim o výměře 659 m

2 
za účelem jeho využití jako zahrady - vizte příloha A. 

 
Jedná se o pozemek za sběrným dvorem na ul. Havlíčkova - vizte příloha B, C. 
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Z hlediska územního plánu se jedná o rozvojovou plochu pro zastavění obytnou zástavbou. OMP a OI 
prodej nedoporučují. 
 
Přílohy: A - žádost 

B - situace 
C - situace 

 
Diskuse: 
J. Viktorinová – odbor majetkoprávní navrhuje cenu 3.000 – 4.000 Kč, vzhledem k tomu, že se jedná 
o stavební pozemek. 
D. Sukalovský – jedná se ale o ochranné pásmo železnice. 
J. Brabec – navrhuje hlasovat o ceně 4.000 Kč vzhledem k tomu, že není záměrem města tento 
pozemek prodat. 
 
Návrh usnesení: ZM schvaluje záměr na prodej pozemku parc. č.  2417 v k. ú. Kuřim panu Danielu 

Antovskimu, bytem xxxxxxxxxxxxxxxx Kuřim za cenu 4.000 Kč/m
2 

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

Hlasováno 
Proti: 14  Zdržel se: 1  Nepřítomni: 2. 
Nebylo schváleno. 
 
 
 

8. Odkup pozemků pod stavbou cyklostezky na ul. Blanenská – TOS 
KUŘIM – OS, a.s. 
(Předkladatel: Mgr. Ing. Drago Sukalovský, zpracovatel: Ing. Vladimíra Fidrmucová) 
 
Město Kuřim je investorem stavby „Cyklostezka Kuřim - Lipůvka“ - vizte př. A. Část cyklostezky - 
stavební oddíl 104 - cyklostezka v Kuřimi na ul. Blanenská bude umístěna na pozemky parc. 
č. 2971/32, 2971/46 a 2971/33 vše v k. ú. Kuřim, které jsou ve vlastnictví TOS KUŘIM - OS, a.s.. Dále 
jen „TOS KUŘIM“. 
V rámci územního řízení společnost TOS KUŘIM souhlasila s výstavbou cyklostezky na svých 
pozemcích a následně po jejím vybudování předběžně odsouhlasila majetkoprávní vypořádání 
pozemků pod cyklostezkou (odkup). 
Dotčení pozemků stavbou cyklostezky: 
parc. č. 2971/32 - cca 206 m

2
 

parc. č. 2971/46  - cca 185 m
2
 

parc. č. 2971/33 - cca 137 m
2 
- vizte př. B. 

 
Ve věci majetkoprávního vypořádání pozemků pod stavbou cyklostezky OI a OMP doporučují uzavřít 
budoucí kupní smlouvu o převodu pozemků pod cyklostezkou. 
 
OMP navrhuje kupní cenu ve výši 189 Kč/m

2
. Za tuto cenu město vykupuje pozemky pod místní 

komunikací. 
 
Pro úplnost uvádíme, že k  pozemkům parc. č. 2971/32, 2971/46 a 2971/33 vše v k. ú. Kuřim ve 
vlastnictví TOS KUŘIM se váže zástavní právo smluvní k zajištění úvěru ve prospěch banky. Před 
uzavřením kupní smlouvy bude toto zástavní právo vymazáno. 
 
Přílohy: A - situace 

B - situace 
 
Diskuse: 
D. Sukalovský – tento materiál byl stažen z projednávání. 
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Návrh usnesení: ZM schvaluje úplatné nabytí části pozemku parc. č. 2971/32 o výměře cca 
206 m

2
, části pozemku parc. č. 2971/46 o výměře cca 185 m

2,
a části pozemku 

parc. č. 2971/33 o výměře cca 137 m
2 

vše
 v 

k. ú. Kuřim dle přílohy, za cenu 
189 Kč/m

2 z 
vlastnictví TOS KUŘIM - OS, a.s. se sídlem Štefánikova 110/41, 

Ponava, Brno, IČ 26231522, do majetku města Kuřimi. Náklady spojené 
s převodem pozemků včetně daně z nabytí nemovitých věcí uhradí město Kuřim. 
Do doby uzavření kupní smlouvy bude uzavřena budoucí kupní smlouva. 

 
 
 

9. Připomínky k návrhu ZUR JMK 
(Předkladatel: Mgr. Ing. Drago Sukalovský, zpracovatel: Mgr. Dagmar Montagová) 
 
Město Kuřim v rámci společného jednání k návrhu Zásad územního rozvoje JMK (dále ZUR JMK) 
uplatnilo přípisem č.j. MK/7478/15/OI připomínky k předloženému návrhu. Jednalo se tyto připomínky: 
Připomínka č. 1: 
Město Kuřim nesouhlasí s vymezením plochy, ve které se ukládá prověření změn jejího využití územní 
studií „Územní studie nadřazené dálniční a silniční sítě ve vztahu k jádrovému území metropolitní 
rozvojové oblasti OB3 Brno" v rozsahu, v jakém je navržena. Požadujeme doplnění plochy v severní 
části města nad plochou DS31 min. po hranice katastru města. 
Připomínka č. 2: 
Město Kuřim zásadně nesouhlasí s variantou DSC01-C, tj. s vedením koridoru rychlostní silnice R43 
ve variantě zvané „Optimalizovaná MŽP". 
Připomínka č. 3: 
Město Kuřim nesouhlasí s vymezením koridoru DS31 (severní obchvat) a navrhuje jeho odstranění 
z návrhu ZUR JMK. 
Připomínka č. 4: 
Město Kuřim se ztotožňuje s hodnocením výhodnosti jižního ochvatu, jak je uvedena v odůvodnění 
návrhu ZÚR JMK, a tudíž požaduje, aby se nevyčkávalo na řešení další studie a aby byl obchvat do 
návrhu ZÚR JMK zařazen jako návrhový koridor již nyní. 
Připomínka č. 5: 
Město Kuřim požaduje, aby koridor DZ02 železniční trati Tišnov - Brno, Řečkovice byl ve správním 
území města vymezen pouze v rozsahu stávajících ploch drážní dopravy dle platného územního 
plánu. 
Připomínka č. 6: 
Město Kuřim požaduje prověřit rozsah vymezené plochy POT07 opatření na vodním toku Kuřimka. 
 
Krajský úřad Jihomoravského kraje, Ing. Antonín Tesařík, člen Rady Jihomoravského kraje, zaslal 
Městu Kuřim informaci o způsobu vypořádání výše uvedených připomínek pod č. j. JMK/15534/2016 
ze dne 2. 2. 2016. Uvedený dokument je přílohou č. 1 tohoto materiálu. Pořizovatelé ZUR JMK 
některým z připomínek vyhověli a návrh ZUR JMK pro veřejné projednání byl upraven. Jedná se 
o připomínky č. 1, 2 a 6. Řešení týkající se připomínky č. 3 a 4 bude součástí zadání „Územní studie 
nadřazené dálniční a silniční sítě ve vztahu k jádrovému území metropolitní rozvojové oblasti OB 3 
Brno“. Navrhujeme k těmto bodům znovu uplatnit připomínky formou požadavku města Kuřimi, 
formulovanému v bodě 2 přílohy č. 2 tohoto materiálu. Připomínka č. 5, které nebylo vyhověno, 
navrhujeme znova uplatnit jako námitku, vizte bod 1 přílohy č. 2. 
 
ZUR JMK byly upraveny a předloženy do veřejného projednání, které se konalo dne 1. 6. 2016 v Brně. 
Zástupci Města Kuřim se uvedeného jednání zúčastnili.  
 
K návrhu ZUR JMK předkládáme k projednání dokument, obsahující námitku a požadavky města 
Kuřimi k zadání Územní studie nadřazené dálniční a silniční sítě ve vztahu k jádrovému území 
metropolitní rozvojové oblasti OB 3 Brno dle přílohy č. 2. Podle § 6 odst. 6 písm. d) stavebního zákona 
je k uplatnění námitek obce proti Zásadám územního rozvoje příslušná rada obce. 
 
Přílohy: A – příloha č. 1 

B – příloha č. 2 
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Diskuse: 
V. Zejda – veškeré komunikace trasy jsou vedeny jako rezervy? Jaký je časový horizont zpracování? 
D. Sukalovský – ano, jsou vedeny v rezervě. Podle podmínek Ministerstva životního prostředí musí 
být zadání studie schváleno před zadáním ZÚR. První úpravy ZÚR budou nejdříve za 3-4 roky. 
V. Zejda – jaký to mám dopad na náš územní plán? 
D. Sukalovský – na náš územní plán by to nemělo mít žádný dopad. Pozemky máme v rezervě. 
Podle různých rozsudků nemohou být v územní rezervě napořád, ale do první aktualizace ZÚR by 
neměl být problém. Teprve pak by se to mělo projevit v našem územním plánu. 
J. Herman – studie nebude právně závazná, ale zastupitelstvo Jihomoravského kraje na základě této 
studie by teprve mělo rozhodnout o definitivní variantě. 
D. Sukalovský – právně závaznou ta studie bude, až bude její výsledek zanesena do ZÚR. 
J. Herman – ta doba, než se to stane, je 3 až 4 roky? 
D. Sukalovský – může se stát cokoli, zásady územního rozvoje nemusí obstát u soudu, protože na ně 
budou podávány žaloby, to už je dnes jasné. A pokud by vše šlo ideálně, tak ta doba bude opravdu 
minimálně 3 roky, spíše 4. 
p. Ondrášek – měli bychom tlačit na Jihomoravský kraj, aby vůbec neschvaloval ZUR v polovičatém 
stavu se všemi stávajícími územními rezervami. Finální trasování je opravdu hrozně daleko, protože je 
spousta různých připomínek a nikam to nevede. Prodlužuje se těmi rezervami nejistota lidí, která je 
spojená s tou či onou variantou trasy a to samozřejmě není dobré taky v kontextu Kuřimi. 
D. Sukalovský – na tom žádné naše usnesení nic nezmění. Prodlužuje se tím doba, kdy by mělo být 
rozhodnuto trasování dálničních staveb a obchvatu města. Ale jedná se o složitou záležitost 
a veřejnost a spolky jsou rozpolceny. Každý ale sleduje své zájmy, a pokud nebude uspokojen, tak 
vše řeší soudní žalobou. Studie a následná aktualizace ZÚR je jediná cena, která snad povede 
k nezpochybnitelnému závěru. Jediné, co se dá té studii vytknout, že nebyla zadána před deseti lety, 
mohli jsme být o kus dál. 
J. Vlček – bude to usnesení tedy bez úprav? 
D. Sukalovský – ano, nic se nezměnilo. 
 
Přijaté usnesení: 1063/2016 - ZM bere na vědomí námitku k návrhu "Zásad územního rozvoje 

Jihomoravského kraje" a požadavky města Kuřimi k zadání Územní studie 
nadřazené dálniční a silniční sítě ve vztahu k jádrovému území metropolitní 
rozvojové oblasti OB 3 Brno dle přílohy č. 2. 

Hlasováno 
Pro: 14   Zdržel se: 1  Nepřítomni: 2. 
 
 
 

10. Stavební úpravy budovy bývalé MŠ na ul. Otevřená, souhlas se 
zahájením investiční akce 
(Předkladatel: PaedDr. David Holman, zpracovatel: Silvie Peřinová) 
 
1) Stavební úpravy střechy budovy bývalé MŠ na ul. Otevřená 
Jedná se o kompletní rekonstrukci střešního pláště budovy bývalé MŠ na ul. Otevřená, s provedením 
nadkrokevního zateplení, bleskosvodu a úpravu komínových těles. 
Cílem je zajistit objekt proti zatékání a únikům tepla a zajistit tepelnou pohodu v souladu s normou. 
Tyto stavební úpravy chceme realizovat ještě během těchto prázdnin. Během rekonstrukce MŠ 
Zborovská by pak do tohoto objektu byly přestěhovány 2 třídy MŠZ, přičemž stávající třídy ZŠ by se 
přemístily do objektu nově budované přístavby ZŠ Jungmannova. 
 
Popis aktuálního stavu: 
Nosnou konstrukcí střechy jsou příčná ŽB žebra uložená na střední a obvodovou nosnou zeď, na nich 
je proveden „záklop“ z PZD panelů, předpokládané tloušťky 150 mm. Na něm je na lepenkových 
pásech jako střešní krytina použit rovinný pozinkovaný plech s nátěrem. Podhled je zavěšen přes 
dřevěné příložky ke spodní části střešních betonových žeber. Jedná se o konstrukci 1cm silné 
dřevoštěpkové desky. Ve stropním, respektive střešním souvrství je naprostá absence tepelné 
izolace - velké úniky tepla. V současné době je KHS Brno udělovaná výjimka, pro nezajištění tepelné 
pohody. 
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Navrhované stavební úpravy: 
Bude odstraněna stávající plechová krytina a asfaltová lepenka. Následně položena parozábrana 
a provedeno nadkrokevní zateplení střešním EPS izolantem v celkové tloušťce 300mm. Na něm pak 
bude provedena nová střešní krytina z PVC folie. Na tuto úpravu navazuje nutnost navýšení štítových 
atik, úpravy v místě římsového ukončení střechy a návaznosti na nové okapy. 
Rovněž bude provedena oprava nadstřešních částí komínových těles, ty budou „zabaleny“ do 
tepelného izolantu a stejně jako střecha opatřeny PVC povrchovou fólii. 
S provedením nového střešního souvrství souvisí nutnost provedení i nového bleskosvodu, který 
v současné podobě neodpovídá normovým nárokům. 
 
Odůvodnění: 
Důvodem těchto úprav je zatékání do objektu kolem komínů a vyřešení odstranění absence tepelné 
izolace ve střešním plášti, a to tak, aby nebylo nutné použití tepelné izolace v podhledu objektu 
z důvodu pozdějšího odstranění → zvýšení světlé výšky ve třídách. Ta v současném stavu 
neodpovídá normovým hodnotám pro školská zařízení a KHS Brno je udělovaná výjimka. 
 
Předpokládaný termín realizace:  srpen 2016 
Předpokládané náklady:   1,2 mil. Kč vč. DPH 
 
OI doporučuje zastupitelstvu města schválení zahájení investiční akce a vyčleněním rozpočtových 
prostředků z rozpočtu města. 
 
1) Stavební úpravy sociálních zařízení a výdejny stravy v objektu bývalé MŠ na ul. Otevřená 
 
OI dále doporučuje zahájení příprav investiční akce „Stavební úpravy sociálních zařízení a výdejny 
stravy v objektu bývalé MŠ na ul. Otevřená“. Tato akce je podmíněna realizací rekonstrukce MŠ 
Zborovská a tudíž nutným přestěhování 2 tříd MŠ Zborovská do tohoto objektu. 
 
Diskuse: 
V. Zejda – bude opravena střecha? Nyní je v objektu školní družina a budou zde umístěny děti z MŠ 
Zborovská. Potom zde bude zpět družina? 
R. Mach (ředitel ZŠ Jungmannova) – v přístavbě je 6 učeben. V příštím roce budou mít 7 oddělení 
družin. Nebudou mít odborné učebny, tyto nejdříve v r. 2020. Bude zde první stupeň a potom se uvidí. 
D. Holman – pokud se uvolní prostor, potom se vytvoří odborné učebny. 
S. Bartoš – objekt v ul. Otevřená má konstrukce stěnových panelů z ocelových rámů a jsou vyplněny 
betonem. Je to v docela dobré kvalitě. Na střeše je železobetonová konstrukce. Není tam ale ani 
kousek zateplení. 
 
 
Na jednání se dostavil v 17:42 hod. Ing. M. Kotek – počet přítomných zastupitelů je 16. 
 
 
V. Zejda – proč se to neřešilo v rámci přístavby? Mohlo být více tříd, např. 9 tříd. 
D. Holman – tento objekt slouží, tak ať slouží dále. Nyní to budou družiny, později třeba dům dětí. 
S. Bartoš – vycházeli jsme z dotačních možností a tomu se vše podřídilo. Měli jsme obavu, že pokud 
se investiční akce přežene, potom na dotaci nedosáhneme. Bylo to poplatné té době. 
 
Přijaté usnesení: 1064/2016 - ZM schvaluje realizaci investiční akce „Stavební úpravy střechy 

budovy bývalé MŠ na ul. Otevřená“ v celkové výši 1,2 mil. Kč vč. DPH a schvaluje 
zahájení projekční přípravy investiční akce „Stavební úpravy sociálních zařízení 
a výdejny stravy v objektu bývalé MŠ na ul. Otevřená“. 

Hlasováno 
Pro: 16   Nepřítomen: 1. 
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11. Investiční záměry staveb v Kuřimi pro rok 2016 - zahájení 
projekční přípravy 
(Předkladatel: PaedDr. David Holman, zpracovatel: Ing. Pavla Kubová) 
 
Odbor investiční doporučuje Zastupitelstvu města Kuřimi zahájit projekční přípravu akcí „Kuřim, ul. 
Úvoz - rekonstrukce vodovodu“. 
 
Kuřim, ul. Úvoz - rekonstrukce vodovodu v délce 288 m včetně rekonstrukce přípojek 

Odůvodnění: 

· nedostatečný DN profil vodovodu ovlivňuje požární bezpečnost zejména pro objekt zámku, 
archivu města Brna, objekt bývalého statku a průmyslové zóny  

· investice je podmíněna spoluúčastí investora průmyslové zóny, společnosti STEINEX 
· propočet celkových nákladů: 6.400.000 Kč bez DPH. 

 
Zastupitelstvo města Kuřimi vyčlenilo na projektové přípravy rekonstrukcí kanalizací a vodovodů 
částku 4.100.000 Kč (ORG 1 332 000 000 „Projekční příprava - rekonstrukce kanalizace a vodovody“), 
přičemž tato akce není v tomto rozpočtu zahrnuta. Do průmyslové zóny v současné době vstupuje 
společnost STEINEX. Aktuální potřeby tohoto investora pro vydání stavebního povolení jsou ošetřeny 
jinými technickými opatřeními. Z hlediska dalšího budoucího rozvoje celé průmyslové zóny i firmy 
STEINEX je rekonstrukce vodovodu v ulici Úvoz nutným opatřením. Proto firma STEINEX souhlasí se 
svou spoluúčastí podílem na této investiční akci (viz Příloha B). 
 
Předběžný propočet nákladů na rekonstrukci vodovodu v ul. Úvoz: 
 
Propočet nákladů zahrnuje stavební náklady, ostatní náklady (inženýrská činnost, projekční činnost), 
rezervy. 
 

Akce Předběžný propočet nákladů 

(bez DPH) 

Předběžný propočet nákladů 

(včetně DPH) 

Kuřim, ul. Úvoz  - rekonstrukce vodovodu 6.400.000,00 Kč 7.744.000,00 Kč 

 
 

a) Propočet stavebních nákladů 
 

Akce Předběžné stavební náklady 

(bez DPH) 

Předběžné stavební náklady 

(včetně DPH) 

Kuřim, ul. Úvoz  - rekonstrukce vodovodu 5.817.986,00 Kč 7.039.763,06 Kč 

 
 

b) Propočet nákladů na projektovou dokumentaci 
 

Akce Potřebný stupeň 

dokumentace 

Předpokládaná 

lhůta zpracování 

(měsíce) 

Předběžná cena za 

projektovou dokumentaci 

včetně DPH (8% 

z propočtu) 

Kuřim, ul. Úvoz  - rekonstrukce 

vodovodu 

DÚR, DSP, DPS 

- společné 

9 563.181,04 Kč 

 
 

c) Propočet nákladů na inženýrskou činnost 
 

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

Kuřim, ul. Úvoz  11.826,80 Kč 
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Pro tento rok je akce dostatečně rozpočtově zajištěna (ORG 1 332 000 000 „Projekční příprava - 
rekonstrukce kanalizace a vodovody), proto nyní nenavrhujeme provést rozpočtové opatření. 
Vzhledem k zahájení výběrového řízení a předpokládané délce zpracování projektové dokumentace 
pro výše uvedenou akce, bude část nákladů realizována až z rozpočtu příštího roku. 
 
Přílohy: A - situace 

B - dopis Steinex a.s. 
Diskuse: 
V. Zejda – proč to nebylo projednáno v komisi stavební? Ptá se, zda průměr 150 nevyhovuje 
z požárního hlediska? 
S. Bartoš – na kopci v té zóně voda chybí. Nově zrekonstruovaná ulice Tišnovská byla již 3-4x 
opravovaná, protože v tom místě je 150 let starý vodovod a tento se potkává v průmyslové zóně. Část, 
která je na ul. Tišnovské, kde je pouze průměr 70, nestačí. Postačí na zásobování běžnou vodou, ale 
určitě nebude tlakově stačit pro potřeby hasičů. 
 
Přijaté usnesení: 1065/2016 - ZM souhlasí se zahájením projekční přípravy investiční akce „Kuřim, 

ul. Úvoz - rekonstrukce vodovodu“ v celkové výši do 620.000 Kč vč. DPH. 
Hlasováno 
Pro: 16   Nepřítomen: 1. 
 
 
 

12. Stav investičních akcí 2016 
(Předkladatel: Mgr. Ing. Drago Sukalovský, zpracovatel: Radka Svobodová, Stanislav Bartoš) 
 
Odbor investiční předkládá Zastupitelstvu města informace o stavu rozpracovanosti investiční 
výstavby na rok 2016 k datu 3. 6. 2016. 
 
Přílohy: A - stav investičních akcí k 3. 6. 2016 
 
Diskuse: 
J. Herman – rekonstrukce ul. Hybešova je ukončena. Přišel první déšť a byli povoláni hasiči, protože 
některé nemovitosti byly zatopeny. Jak je to možné? 
D. Sukalovský – do kanalizace, která je pouze splašková jsou svedeny odtoky ze střech, dvorků 
apod. Je to věc, která nebyla dopředu známa, a nevědělo se o tom. Vlastníci se s touto situací musí 
vypořádat a musí vyřešit oddělení kanalizací. 
S. Bartoš – na celé území je počítáno se splaškovou kanalizací velikosti 300 a dešťovou kanalizací 
velikosti 800. Čelní části domů jsou určitě napojeny do dešťové kanalizace, to se provedlo. Ale když 
se stavělo, tak starou splaškovou kanalizaci napojovali na novou postupně, aby nedošlo k vyplavení 
stavby. Náš požadavek byl, aby starou kanalizaci zalili cementopopílkovou suspenzí, ale bohužel se 
jim podařilo to, že jeden propoj nezabetonovali a pustili suspenzi do nové splaškové kanalizace. 
Dosud se jim to nepodařilo odstranit. 
V. Zejda – jak se to bude řešit, kdo zodpovídá za škody? 
D. Holman – závadu odstraní společnost Aquasys. Termín je stanoven dodatkem ke smlouvě. Není to 
pouze z jejich strany, ale i ze strany vlastníků nemovitostí, které nemají řádně napojeny dešťové vody. 
D. Sukalovský – konkrétní dům je upraven tak, že oproti úrovni ulice je dům ještě zapuštěn. 
J. Herman – existují zpětné ventily, které by měly zabránit vystoupání vod. 
V. Zejda – jaký způsobem se situace bude řešit? Žádá podat informaci do příštího zastupitelstva. 
D. Holman – poškozená domácnost řeší škodu přes pojišťovnu. Firma je vinna tím, že zalila 
kanalizaci suspenzí. Ostatní domy, které nejsou napojeny v souladu se zákonem, neví, jak budou 
situaci řešit. Myslí si, že voda z dvorků bude svedena stejně do splaškové kanalizace a vymahatelnost 
bude dost problematická. 
S. Bartoš – projektant toto diskutoval s každým majitelem nemovitosti. Každý má vytaženou 
kanalizaci dešťovou i splaškovou. Bylo to nachystáno tak, aby to bylo zvládnuto. Ale do nemovitosti jít 
nemůžeme. Můžeme vlastníky pouze přemlouvat. 
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D. Sukalovský – technickým řešením může být zpětná klapka. Ale za normálních okolností by 
k tomuto problému nedošlo, kanalizace splašková by toto pobrala. 
 
 
V. Zejda – bod č. 3 – Společenské a kulturní centrum v Kuřimi – stavba: 
ptá se, co znamenám, že se provede revize projektové dokumentace? 
S. Bartoš – museli jsme do dokumentace z titulu dotace. Bylo potřeba předělat vzduchotechniku od 
samotných jednotek až po potrubí a přívody. Jinak by to nebylo datovatelné. Projektant se 
zpracovatelem dotace toto specifikoval, ale zatím nebylo přepracováno. Dotaci máme podanou, ale 
musíme se k tomu vrátit. 
V. Zejda – cena revize rozpočtu je 100 tisíc Kč? 
S. Bartoš – jedná se o revizi projektové dokumentace a ne rozpočtu. 
V. Zejda – revize rozpočtu se objevuje i u sportovní haly. 
S. Bartoš – nyní celý rozpočet odeslali na ÚRS k revizi a domlouvá se pojetí projektanta a pojetí, 
které má provozovatel rozpočtu. Projektant přepracoval rozpočet, zatím finální rozpočet nemáme. 
V. Zejda – jaká je tedy představa o realizaci? Zaslechl informaci, že u sportovní haly se nebude čekat 
na dotaci. U kulturního domu taky ne? Jaké jsou termíny a financování? 
D. Sukalovský – nemůže říct závazný termín. Úřad, který má na starosti rozhodnutí o přidělení 
dotace není vázán žádným termínem. Dokud nebudeme vědět tuto věc, potom nemůžeme říct jediný 
termín. Nelze zadat ani zpracování výběrového řízení a vybrat firmu. 
D. Holman – rozpočtově akce zajištěny jsou. 
V. Zejda – u haly se tedy nebude čekat na dotaci? 
D. Holman – nezdržují nás dotační podmínky, protože jsme dotaci nedostali. 
P. Krejčí – u kulturního domu se čeká na zajímavější dotační titul? 
D. Sukalovský – máme požádáno o dotaci. Je sice nový dotační titul, ale zatím se tímto nezabýváme. 
 
 
M. Kotek – bod č. 48 – Okružní křižovatka Podlesí: 
ptá se, jaká se zpracovává změna? 
S. Bartoš – podle požadavků majitelů pozemků jsme z okružní křižovatky provedli sjezd na 
vyhrazenou plochu. Ale v mezidobí se schválil nový územní plán a bylo vymezeno napojení na okružní 
křižovatku. Ale toto už bylo projektováno a nyní se vše dává do souladu. 
 
Přijaté usnesení: 1066/2016 - ZM bere na vědomí zprávu o stavu investiční výstavby 2016. 
Hlasováno 
Pro: 16   Nepřítomen: 1. 
 
 
 

13. Poskytnutí daru dětem MŠ a žákům ZŠ zřizovaných městem 
Kuřim ke konci školního roku 
(Předkladatel: Mgr. Ing. Drago Sukalovský, zpracovatel: Mgr. Hana Němcová) 
 
Město Kuřim na závěr školního roku tradičně obdarovává děti mateřské školy a žáky základních škol 
v Kuřimi vstupenkami do areálu Wellness Kuřim. Nákup vstupenek do aquaparku Wellness Kuřim je 
závislé na rozhodnutí zastupitelstva města o rozpočtovém opatření na pokrytí potřebných finančních 
prostředků (1 celodenní vstup pro dítě 4 - 15 let činí 220 Kč). 
Poskytnutí daru podpoří otužování, zdokonalování v plavání a rozvoj pohybu dětí a žáků. 
Z toho důvodu navrhuji zastupitelstvu města schválit potřebné finanční prostředky na dar ke konci 
školního roku 2015/2016, a to formou vstupenky takto: 
 
1. Mateřská škola Kuřim, Zborovská 887, okres Brno - venkov, příspěvková organizace 
1 volný celodenní vstup do aquaparku (dítě) + bonus - kartička na akci 2 za cenu 1 na celodenní 
vstup (k využití např. pro doprovod) do aquaparku Wellness Kuřim 
Počet dětí v mateřské škole: 441 
Hodnota 1 celodenního plného vstupného: 220 Kč 
Celkem: 441 * 220 = 97.020 Kč 
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2. Základní škola, Kuřim, Jungmannova 813, okres Brno - venkov, příspěvková organizace 
1 volný celodenní vstup do aquaparku (žák) + bonus - kartička na akci 2 za cenu 1 na celodenní 
vstup (k využití např. pro doprovod) do aquaparku Wellness Kuřim 
Počet žáků v základní škole: 520 
Hodnota 1 celodenního plného vstupného: 220 Kč 
Celkem: 520 * 220 = 114.400 Kč 
 
3. Základní škola Kuřim, Tyršova 1255, okres Brno - venkov, příspěvková organizace 
1 volný celodenní vstup do aquaparku (žák) + bonus - kartička na akci 2 za cenu 1 na celodenní 
vstup (k využití např. pro doprovod) do aquaparku Wellness Kuřim 
Počet žáků základní školy: 545  
Hodnota 1 celodenního plného vstupného: 220 Kč 
Celkem: 545 * 220 = 119.900 Kč 
 
Celková hodnota daru: 1 506 (441 + 520 + 545) * 220 = 331.320 Kč 
 
Dar bude realizován formou nákupu vstupenek Městem Kuřim. Wellness Kuřim věnuje každému dítěti 
a žákovi navíc kartičku na akci 2 za cenu 1 na celodenní vstup do aquaparku. 
Předání dětem a žákům proběhne prostřednictvím ředitelů škol. Školy, nejpozději do pěti pracovních 
dnů od předání, předloží zřizovateli seznamy dětí a žáků s podpisy, jako potvrzení o převzetí. 
Podepsané seznamy budou uloženy u referentky KÚ - školství. 
 
Přijaté usnesení: 1067/2016 - ZM schvaluje poskytnutí daru ke konci školního roku 2015/2016 ve 

formě poukázek na celodenní vstupné do aquaparku Wellness Kuřim pro všechny 
děti mateřské školy a žáky základních škol zřizovaných městem Kuřim v hodnotě 
331.320 Kč. 

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

14. Aktualizace příloh č. 1 a č. 2 ke zřizovacím listinám MŠZ, ZŠJ 
a ZŠT 
(Předkladatel: PaedDr. David Holman, zpracovatel: Mgr. Hana Němcová) 
 
Dne 6. 10. 2009 schválilo Zastupitelstvo města Kuřimi nové zřizovací listiny všech tří školských 
příspěvkových organizací. Ve zřizovacích listinách je, krom jiného, vymezena v přílohách č. 1 a č. 2 
hodnota nemovitého a movitého majetku, který byl školám předán k hospodaření. Hodnota majetku se 
však každý rok na základě inventur mění z důvodu nákupu nového vybavení, vyřazování 
nepotřebného majetku nebo stavebních úprav budov. Z toho důvodu je třeba každoročně schválit 
aktuální účetní hodnotu nemovitého i movitého majetku PO, a to dle jejich účetní uzávěrky k 31. 12. 
předcházejícího kalendářního roku. 
Proto předkládám zastupitelstvu města ke schválení aktualizované přílohy č. 1 a č. 2 ke zřizovacím 
listinám všech školských příspěvkových organizací v Kuřimi, kde se promítnou změny v hodnotě 
nemovitého a movitého majetku (vizte příloha A). 
Účetní hodnota movitého i nemovitého majetku na účtech 021 (stavby), 031 (pozemky), 018 (drobný 
dlouhodobý nehmotný majetek), 022 (samostatné movité věci a soubory), 028 (drobný dlouhodobý 
hmotný majetek) a 032 (kulturní předměty) dle inventarizace příspěvkových organizací je uvedena 
k 31. 12. 2015 a souhlasí s účetní hodnotou majetku uvedenou v účetních závěrkách příspěvkových 
organizací. Položkové soupisy veškerého movitého i nemovitého majetku (inventární seznamy, včetně 
přírůstků a odpisů) jsou uloženy v příspěvkových organizacích (dle Článku 5 odst. 3 zřizovacích listin). 
 
Přílohy: A - majetek MŠZ k 31. 12. 2015 
 
 
Z jednání se vzdálil v 18:20 hod. V. Zejda – počet přítomných 15. 
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Přijaté usnesení: 1068/2016 - ZM schvaluje změnu příloh č. 1 a č. 2 ke zřizovací listině Mateřské 
školy Kuřim, Zborovská 887, okres Brno-venkov, příspěvkové organizace. 

Hlasováno 
Pro: 15   Nepřítomni: 2. 
 
 
 

14/1. Aktualizace příloh č. 1 a č. 2 ke zřizovacím listinám MŠZ, ZŠJ 
a ZŠT 
(Předkladatel: PaedDr. David Holman, zpracovatel: Mgr. Hana Němcová) 
 
Přílohy: A - majetek ZŠJ k 31. 12. 2015 a 14. 6. 2016 
 
Přijaté usnesení: 1069/2016 - ZM schvaluje změnu příloh č. 1 a č. 2 ke zřizovací listině Základní 

školy, Kuřim, Jungmannova 813, okres Brno-venkov, příspěvkové organizace. 
Hlasováno 
Pro: 15   Nepřítomni: 2. 
 
 
 

14/2. Aktualizace příloh č. 1 a č. 2 ke zřizovacím listinám MŠZ, ZŠJ 
a ZŠT 
(Předkladatel: PaedDr. David Holman, zpracovatel: Mgr. Hana Němcová) 
 
Přílohy: A - majetek ZŠT k 14. 6. 2016 
 
 
Z jednání se vrátil v 18:23 hod. V. Zejda – počet přítomných 16. 
 
 
Přijaté usnesení: 1070/2016 - ZM schvaluje změnu příloh č. 1 a č. 2 ke zřizovací listině Základní 

školy Kuřim, Tyršova 1255, okres Brno-venkov, příspěvkové organizace. 
Hlasováno 
Pro: 16   Nepřítomen: 1. 
 
 
 

15. Poskytnutí veřejné podpory z rozpočtu města Kuřimi na 
poskytování sociální služby pro rok 2016 
(Předkladatel: Mgr. Ing. Drago Sukalovský, zpracovatel: DiS. Renáta Malásková) 
 
V roce 2015 došlo ke změně zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších 
předpisů, v § 101a, kdy některé kompetence byly přesunuty z úrovně Ministerstva práce a sociálních 
věcí ČR na kraje. Kraje mají povinnost poskytnout finanční podporu pro poskytovatele sociálních 
služeb v souladu s pravidly Evropské unie. Aby se nejednalo o nedovolenou veřejnou podporu, je 
nutné financovat služby formou vyrovnávací platby v souladu s Metodikou Ministerstva práce 
a sociálních věcí. 
 
Na základě těchto změn schválilo Zastupitelstvo Jihomoravského kraje dne 25. 6. 2015 dokument 
"Pravidla řízení o přiznání finanční podpory Jihomoravského kraje pro rok 2016 v oblasti podpory 
poskytování sociálních služeb" (dále jen "Pravidla"), kdy jedno z hodnotících kritérií při hodnocení 
žádostí je KRITÉRIUM 2 - "Deklarace potřebnosti a podpory". Toto kritérium je splněno za 
předpokladu, že je sociální služba zařazena do okresní sítě sociálních služeb, včetně 
spolufinancování v požadované výši od obcí ("Pravidla " - str. 9, 22). 
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Finanční příspěvek od obcí na podporu poskytování sociálních služeb v daném území má v systému 
financování sociálních služeb klíčový význam. Prostřednictvím finanční podpory obec deklaruje 
sociální službě potřebnost v území a doporučuje službu k dalšímu financování z dotačních titulů JMK 
i státního rozpočtu. 
 
V souvislosti s probíhajícími procesy optimalizace a síťování sociálních služeb byla přijata strategie 
podílu obcí na spolufinancování stávajících sociálních služeb, a to ve výši: 
služby prevence: 20 % 
odborné sociální poradenství: 5 % 
služby sociální péče: 8 % 
pečovatelská služba: 20 % 
 
Dne 25. 8. 2015 usnesením č. 5/2015 schválilo Zastupitelstvo město Kuřimi zařazení sociálních 
služeb, uvedených v příloze C, do své minimální sítě sociálních služeb a zároveň garantovalo těmto 
službám finanční spoluúčast podle přílohy D. 
 
Přílohy: A - pravidla řízení o přiznání fin. podpory JMK pro rok 2016 v oblasti poskytování soc. 

služeb 
B - smlouva 
C - minimální síť pro rok 2016 
D - okresní síť soc. služeb pro rok 2016 
E - žádost 

 
Přijaté usnesení: 1071/2016 - ZM souhlasí s uzavřením veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí veřejné 

podpory z rozpočtu města Kuřimi pro rok 2016 poskytovateli sociální služby domov 
pro seniory Domov sv. Alžběty, se sídlem Žernůvka 12, 666 01 Nelepeč-Žernůvka, 
IČ 73633968 ve výši 51.915 Kč. 

Hlasováno 
Pro: 16   Nepřítomen: 1. 
 
 
 

16. Rezignace na člena Sportovního výboru ZM Kuřimi 
(Předkladatel: Ing. Petr Ondrášek, zpracovatel: Petra Glosová) 
 
Dne 19. 5. 2016 byla na město Kuřim doručena rezignace na člena Sportovního výboru ZM Kuřimi 
pana Ing. Vojtěcha Kopřivy. 
 
Přílohy: A – rezignace 
 
Diskuse: 
J. Vlček – navrhuje na uvolněné místo člena sportovního výboru pana Petra Fučíka, který s návrhem 
souhlasí. 
 
Přijaté usnesení: 1072/2016 - ZM bere na vědomí rezignaci pana Ing. Vojtěcha Kopřivy na členství 

ve sportovním výboru podanou ke dni 19. 5. 2016 a děkuje mu za vykonanou 
práci. 

Hlasováno 
Pro: 16   Nepřítomen: 1. 
 
Přijaté usnesení: 1073/2016 - ZM volí členem Sportovního výboru ZM Kuřimi pana Petra Fučíka. 
Hlasováno 
Pro: 16   Nepřítomen: 1. 
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17. Developerský projekt v lokalitě Záhoří v k.ú. Kuřim 
(Předkladatel: Mgr. Ing. Drago Sukalovský, zpracovatel: Mgr. Jana Viktorinová) 
 
IMOS development, investiční fond s proměnným základním kapitálem, a.s., IČ 28516842, se sídlem 
Gajdošova 4392/7, 615 00 Brno (dále jen "Společnost IMOS") má v plánu v lokalitě Záhoří v k. ú. 
Kuřim realizovat developerský projekt v rozsahu dle přílohy A. 
 
Společnost IMOS představila svůj projekt a iniciovala vymezení základních podmínek spolupráce 
s městem Kuřim, se kterými bude možno počítat při přípravě Plánovací smlouvy, jejímž úkolem bude 
přesně definovat práva a závazky smluvních stran v rámci realizace developerského projektu. 
 
SPECIFIKACE PROJEKTU: 
Developerský projekt „Kuřim - Záhoří“ 
 
Developerský projekt „Kuřim - Záhoří“ bude umístěn na souboru pozemků v k. ú. Kuřim, na stávajících 
většinou zemědělských pozemcích v severovýchodní části města Kuřim mezi silnicí I43 a zalesněným 
kopcem Horka. Celkové řešené území má rozlohu cca 42 ha. 
Investorem celého projektu je společnost IMOS development, investiční fond s proměnným základním 
kapitálem, a.s. 
V projektu počítáme s 2 fázovým řešením, konkrétně s lokalitou Záhoří - Jih, kdy se jedná o lokalitu od 
Podlesního potoka po zalesněný kopec Horka a lokalitu Záhoří - Sever, kdy se jedná o část od 
Podlesního potoka po silnice I/43. 
 
Projekt bude řešit tyto funkce: 

- Komerce 
- Polyfunkční náměstí 
- Bydlení - byty 
- Bydlení - rodinné domy 
- Občanská vybavenost - školka 
- Volnočasové odpočinkové parkové plochy 

 
POPIS JEDNOTLIVÝCH FUNČNÍCH VYUŽITÍ: 
 

1. KOMERCE 
Menší jednotky pro komerční účely budou umístěny do přízemí bytových domů podél hlavní 
průjezdové komunikace přes řešenou lokalitu co nejblíže k centrálnímu prostoru náměstí; 

 
2. POLYFUNKČNÍ NÁMĚSTÍ 

Polyfunkční náměstí s obchodně administrativně rezidenčním centrem, které bude navrženo 
pro běžný retail mix, jako jsou expres potraviny, obchodní plochy, butikový prodej, restaurace, 
kavárna, cukrárna a další služby jako kadeřnictví, pedikúra/manikúra, fitness apod. vše 
s potřebným zázemím a sklady. V dalších patrech by měla být možnost umístit prostory pro 
kanceláře a rezidenční byty. Současní náměstí by měl i být i veřejný prostor se zelení 
a městským mobiliářem pro odpočinkovou zónu. Parkovací místa řešena v podzemních 
podlažích objektu případně i na povrchu a u přilehlých komunikací; 

 
3. BYDLENÍ - BYTY 

Objekty bytových domů (BD) budou rozděleny na dva základní druhy, a to a čistě BD a BD 
s komerčními prostorami v přízemí u hlavní silnice. V BD budou byty typu 1+kk, 2+kk, 3+kk 
a 4+kk. 

 
4. BYDLENÍ - RODINNÉ DOMY 

Objekty rodinných domů (RD) budou rozděleny na tři základní druhy, a to rodinné domy 
řadové, dvojdomky a v menší míře i několik samostatně stojících. Typ RD 3+kk - 5+kk. Každý 
RD bude mít 1-2 garáže, minimálně však odstavné parkovací stání na pozemku před domem. 

 
5. OBČANSKÁ VYBAVENOST - ŠKOLKA 
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Čtyřtřídní školka, modulového typu pro možné rozšíření v budoucnu. 
 

6. VOLNOČASOVÉ ODPOČINKOVÉ PARKOVÉ PLOCHY 
Mimo základní zeleň kolem BD a komunikací je v lokalitě umístěn i park, který by měl plnit 
volnočasovou a odpočinkovou funkci pro obyvatele celé lokality napříč jejich věkovým 
skupinám. 

 
Celý projekt bude mít samozřejmě kompletní odpovídající infrastrukturu, včetně zastávky 
MHD, cyklostezku a odpovídající volnočasové plochy. Předpokládáme, že po dokončení 
celého projektu najde, na tomto místě své nové příjemné bydliště cca 3 až 3,5 tis. Nových 
obyvatel města Kuřimi. Díky rozsáhlosti řešeného území, bude výstavba projektu samozřejmě 
probíhat v několika etapách. 

 
Přílohy: A - Záhoří - situace 

B - kanalizace mimo developerský projekt 
C - vodovod mimo developerský projekt 
D - seznam pozemků ve vlastnictví města Kuřimi 
E – smlouva 

 
Diskuse: 
p. Vyplašil (společnost IMOS) – představil chystaný developerský projekt v Záhoří. 
D. Sukalovský – ptá se na termín výstavby? 
p. Vyplašil – termíny zatím nezná. Odhadem bude výstavba zahájena za víc než 10 let. 
M. Kotek – máte představu, kolik bytů tam vznikne a kolik obyvatel v této lokalitě přibude? Ve 
smlouvě se zavazujeme ke kapacitě základního školství – bude se přistavovat nová škola a školka? 
p. Vyplašil – zavazujeme se, že pozemek pro školu, který vykoupíme, převedeme obci za 
symbolickou cenu nebo směnu. Hrubou představou je, že přibude 3-3,5 tisíce nových obyvatel. 
V 1. etapě je počítáno s výstavbou v severní části. 
D. Holman – není příznivcem záměru, ale snaží se o konstruktivní řešení. Územní plán byl skoupý pro 
pozemky mateřské a základní školy. IMOS se zavazuje vybudováním 3-4 třídní mateřské školy. 
Technicky zde bude problém vtěsnat zahradu, ale řešením je vzít kus parku navazujícího na 
mateřskou školu, popřípadě lesoparku. Město zajistí kapacitu základního školství. Počítá se 
s prostorem pro první stupeň, ale vše je nejisté a bude se řešit až podle dané situace. Bude 
provedeno statické prověření objektu ZŠ Tyršova, jestli je zde potenciál rozšíření nebo rozšíření ZŠ 
Komenského. 
M. Kotek – počítá se s dopravním propojením přes Kolébku? 
p. Vyplašil – ano, s tím počítají a to se závlekem IDS nebo městské hromadné dopravy. Je to takto 
zadáno projektantovi. 
J. Herman – smlouva neošetřuje a zapomíná na dohodu města na dopravní řešení města na 
obslužnosti hlavních i páteřních komunikací. 
D. Sukalovský – vše definuje územní plán. Dále budou uzavírány plánovací smlouvy, ve které bude 
mít město svůj dozor. To není nesplnitelná věc ani pro IMOS. 
I. Poledňák – projekt považuje za mimořádně přínosný pro město. Budou využity dotace? 
p. Vyplašil – nezná moc developerských projektů, na které by bylo možné získat dotaci. 
I. Poledňák – bude ve smlouvě město zavázáno využít spolupráci s IMOSEM, pokud bude chtít využít 
dotační tituly? 
p. Vyplašil – ne, nic takového tam není. 
I. Poledňák – pak to nemá chybu. 
P. Ondrášek – není příznivcem záměru tak velkého rozšiřování města v takovém rozsahu v Záhoří, 
proto nepodpořil územní plán. Smlouvy s developerem bere jako protitah města, který nám zaručí 
splnění podmínek města, například vše kolem dopravy. Smlouva je důležitá, že záměr překračuje 
rámec tohoto zastupitelstva, proto by bylo dobré být u smlouvy ve shodě. Je tam schována ještě řada 
potíží. Těžko si dovede představit, že by tři tisíce lidí denně navíc odbočovalo u Prefy a najíždělo do 
tohoto území z Kuřimi. 
p. Vyplašil – dopravu budou řešit společně. Nejzásadnější věcí projektu je dopravní obslužnost. 
Propojení s I/43 a s Podlesím. Toto již řeší s ŘSD. 
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D. Sukalovský – minulý týden měl jednání s Mgr. Fialou, ředitelem ŘSD. Příprava úprav I/43 se 
posunula dále a v oblasti se počítá se třemi mimoúrovňovými křižovatkami a řešení, které je navrženo 
(není schváleno) umožní docela dobré komfortní napojení všech lokalit podél I/43. Realizace by mohla 
být připravena do 5 let. 
V. Zejda – měli bychom se vyvarovat chyb z minulosti (stavba lokality Díly za Sv. Jánem). 
 
Přijaté usnesení: 1074/2016 - ZM schvaluje uzavření Smlouvy o vzájemné spolupráci při přípravě 

developerského projektu v lokalitě "Záhoří" v Kuřimi s IMOS development, 
investiční fond s proměnným základním kapitálem, a.s., IČ 28516842, se sídlem 
Gajdošova 4392/7, 615 00 Brno. 

Hlasováno 
Pro: 16   Nepřítomen: 1. 
 
 
Starosta vyhlásil v 19:00 hod. přestávku na 10 minut. 
 
 
 

18/1. Pozměňovací návrh k vyhlášce O místním poplatku za užívání 
veřejného prostranství 
(Předkladatel: Ing. Miloš Kotek, zpracovatel: Ing. Miloš Kotek) 
 
Tento návrh vychází vstříc požadavkům na vyhrazení parkovacích stání pro osobní vozidla a nákladní 
vozidla do 3,5t pouze v určité hodiny za sazbu poplatku nižší, než je 20 000 Kč/rok. Zavádí pojem 
noční parkovací stání, kterým se rozumí vyhrazení parkovacího místa pouze na noční dobu od 19 do 
6 hod za poplatek v navrhnuté výši 10.000 Kč/rok. 
 
Zavedení poplatku za noční parkovací stání může mít pro město výhodu ve zvýšení tržeb za 
parkovací stání, které bude moci investovat zpět do jejich výstavby. Lze předpokládat, že o poplatek 
by měli zájem řidiči, kteří v daných lokalitách nyní parkují bez poplatku. Nijak se nedotkne ostatních 
poplatků a ani nemění poplatek za vyhrazení trvalého parkovacího stání, pouze rozšiřuje nabídku 
poplatků. 
 
Návrh předpokládá změnu textu vyhlášky O místním poplatku za využívání veřejného prostranství 
takto: 
 
Článek 2 Předmět poplatku, poplatník 
 
Odst. 1) Poplatek za využívání veřejného prostranství se vybírá za zvláštní užívání veřejného 
prostranství, kterým se rozumí provádění výkopových prací, umístění dočasných staveb a zařízení 
sloužících pro poskytování prodeje a služeb, pro umístění stavebních, nebo reklamních zařízení, 
zařízení cirkusů, lunaparků a jiných podobných atrakcí, umístění skládek, vyhrazení trvalého 
parkovacího místa, vyhrazení nočního parkovacího místa od 19 do 6 hod., a užívání tohoto 
prostranství pro kulturní, sportovní a reklamní akce nebo potřeby tvorby filmových a televizních děl. 
 
Článek 6 Sazba poplatku 
 
Odst. 5) Za vyhrazení parkovacího místa 
 

a) Trvalého parkovacího místa pro nákladní vozidlo do 3,5 t a osobní vozidlo se platí 
20.000 Kč/rok 

b) Nočního parkovacího místa na dobu od 19 do 6 hod pro nákladní vozidlo do 3,5 t 
a osobní vozidlo se platí 10.000 Kč/rok 

c) Za účelem zásobování provozovny určené k obchodu nebo poskytování služeb se platí 
2.000 Kč/rok. 
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Na jednání není přítomen RNDr. I. Poledňák – počet přítomných zastupitelů je 15. 
 
 
Z jednání odešel v 19:20 hod. V. Zejda – počet přítomných zastupitelů je 14. 
 
 
Diskuse: 
D. Holman – obává se, že pokud bude rezervované místo od 18 hod. a toto bude ještě v 17:30 hod. 
obsazené, což se může stát, tak majitel vyhrazeného parkovacího místa zaparkuje někde jinde a jistě 
nepůjde v 18 hod. přeparkovat. Vyhláškou chceme omezovat a regulovat. 
A. Varmužka – zákon řeší trvalé vyhrazení parkovacího místa. Neumožňuje zpoplatnit v rámci této 
vyhlášky parkování v této formě. 
D. Holman – některé ulice ani neumožňují svou strukturou vyhrazení parkovacího místa. 
J. Brabec – domnívá se, že návrh je hlasovatelný, protože trvalé neznamená nepřetržité. Braňme se 
každému, kdo chce vyhradit parkovací místo. Snad jen s výjimkou zvláštního zřetele (lékař, hasič 
apod.). 
J. Herman – také nesouhlasí s vyhrazováním parkovacích míst. 
M. Kotek – zájem o tato parkovací místa by jistě nebyl enormní, ale pokud by měl někdo zájem, tak by 
měl možnost toho využít. Jistě to nebude řešit všechny problémy s parkováním, to by vyřešila 
výstavba dalších parkovacích míst. 
V. Burkart – odkazuje na metodiku Ministerstva vnitra ČR. S pozměňovacím návrhem nesouhlasí. 
M. Kotek – žádá hlasovat o pozměňujícím návrhu. 
 
Návrh usnesení: ZM schvaluje pozměňovací návrh k vyhlášce O místním poplatku. 
Hlasováno 
Pro: 1  Proti: 11 Zdrželi se: 2  Nepřítomni: 3. 
Nebylo schváleno. 
 
 
 

18. Obecně závazná vyhláška - místní poplatek za užívání veřejného 
prostranství 
(Předkladatel: Mgr. Ing. Drago Sukalovský, zpracovatel: PaedDr. David Holman, Ing. Aleš Varmužka) 
 
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.  
 
Přílohy: A - návrh OZV O místním poplatku za užívání veřejného prostranství 

B - příloha OZV č. 1 - vyznačení změn 
 
Přijaté usnesení: 1075/2016 - ZM schvaluje obecně závaznou vyhlášku města Kuřimi č. 1/2016 

o místním poplatku za užívání veřejného prostranství, dle příloh. 
Hlasováno 
Pro: 14   Nepřítomni: 3. 
 
 
 

19. Rozpočtové opatření č. 7 
(Předkladatel: Mgr. Ing. Drago Sukalovský, zpracovatel: Ing. Aleš Varmužka) 
 
V příloze se nachází návrhy na provedení rozpočtového opatření č. 7. 
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Přílohy: A - důvodová zpráva OI - MŠ Otevřená 
 B - důvodová zpráva OI - klimatizace MěÚ 
 C - důvodová zpráva OMP - vyhořelý byt 
 D - důvodová zpráva OI - sanace ZŠ Jungmannova 
 E - rozpočtové opatření č. 7 
 
Přijaté usnesení: 1076/2016 - ZM schvaluje rozpočtové opatření č. 7 k rozpočtu města Kuřimi na 

rok 2016, dle přílohy. 
Hlasováno 
Pro: 14   Nepřítomni: 3. 
 
 
 

20. Odkup pozemku pod stavbou cyklostezky na ul. Blanenská – 
„MEDEX-K“ s.r.o. 
(Předkladatel: Mgr. Ing. Drago Sukalovský, zpracovatel: Ing. Vladimíra Fidrmucová) 
 
Město Kuřim je investorem stavby „Cyklostezka Kuřim - Lipůvka“ - vizte př. A. Část cyklostezky - 
stavební oddíl 104 - cyklostezka v Kuřimi na ul. Blanenská bude umístěna na pozemek parc. č. 2985/1 
v k. ú. Kuřim, který je ve vlastnictví společnosti „MEDEX-K“ s.r.o.. Dále jen „MEDEX“. 
 
OMP navrhnul kupní cenu ve výši 189 Kč/m

2
 bez DPH - za tuto cenu město vykupuje pozemky pod 

místní komunikací. 
 
Jednatelé společnosti MEDEX - MUDr. Drahoš a MUDr. Jeroušek odsouhlasili prodej pozemku pod 
stavbou cyklostezky - tj. část pozemku parc. č. 2985/1 o výměře 35 m

2
 v k. ú. Kuřim za cenu 

189 Kč/m
2
 bez DPH - vizte př. B - položka 14. 

 
Přílohy: A – situace 
 B - situace 
 
Přijaté usnesení: 1077/2016 - ZM schvaluje úplatné nabytí části pozemku parc. č. 2985/1 o výměře 

35 m
2
 v k. ú. Kuřim dle přílohy, za cenu 189 Kč/m

2
 bez DPH z vlastnictví „MEDEX-

K“ s.r.o., se sídlem Blanenská 982/15, Kuřim, IČ 60755580, do majetku města 
Kuřimi. Náklady spojené s převodem pozemku včetně daně z nabytí nemovitých 
věcí uhradí město Kuřim. 

Hlasováno 
Pro: 14   Nepřítomni: 3. 
 
 
Diskuse: 
J. Herman – ptá se, kudy vede cyklostezka u TOS? 
D. Sukalovský – chodník od wellness dále podél TOS bude využíván i pro cyklisty. Tento chodník je 
dostatečně široký. 
J. Herman – není zde značení, že je to i pro cyklisty. 
D. Sukalovský – nyní se jedná pouze o chodník, ale v budoucnu bude i pro cyklisty. 
 
 
 

21. Různé 
 
D. Sukalovský – představil opaření přijatá v souvislosti s objížďkou. 
M. Kotek – jak se bude řešit povolování vjezdu do ulic? 
D. Sukalovský – budou udělovány výjimky pro vjezd do uzavřených ulic a to pouze vlastníkům 
nemovitostí, parcel, zahrad, majitelům firem, případně z jiných relevantních důvodů. 
P. Krejčí – jak to bude se zákazníky, kteří budou potřebovat navštívit provozovnu např. v ul. Podhoří? 



 
 

 

21 

D. Sukalovský – firma bude mít 2-3 povolenky pro své zákazníky, pokud si je vyžádá. 
 
P. Krejčí – ptá se, zda by nebylo možné v době prázdniny zkrátit normu na semaforu u ZŠ Tyršova? 
Zelená pro chodce značně zdržuje provoz. 
D. Sukalovský – musí se zeptat správce. 
 
 
D. Sukalovský – v neděli 19. 6. 2016 od 11 hod. proběhne na kuřimském nádraží akce „Přehlídka 
historických vozidel“. Bude přehlídka a sraz automobilových i motocyklových veteránů, historického 
oblečení a klobouků. V půlhodinových intervalech bude jezdit historický autobus na Wellness Kuřim, 
po zakoupení jízdenky bude symbolická cena na vstup na 90 minut pouze 5 Kč. 
M. Kotek – proč neproběhla propagace na tuto akci? 
D. Sukalovský – propagace je standardní tzn. vylepeny plakáty, pozvánka zveřejněna na webu 
a facebooku města. 
 
 
D. Holman – v sobotu proběhne turnaj partnerských měst Stupava a Niepolomice, bude se jednat 
o fotbalový turnaj a plážovou házenou pro děti. 
 
Zve občany města na běžecký závod „Memoriál MUDr. Vališe“, který proběhne ve čtvrtek 23. 6. 2016 
od 16 hod. u základní školy Komenského. 
Také upozorňuje, že se bude otevírat letní koupaliště. 
 
 
A. Matějíčková – kdy bude zahájeno stavební řízení ohledně jezdeckého klubu Srpek? Jakou 
smlouvou si město ošetřilo svoje pozemky? 
D. Sukalovský – města se týká pouze vedení kanalizační přípojky. Jiných pozemků města se to 
netýká. 
D. Holman – myslí si, že nemají definitivní stanovisko BVaK. 
S. Bartoš – jedná se pouze o přípojku. Nejedná se o stavební povolení, ale o územní rozhodnutí. 
Podmínky pro stavební povolení nebyly stanoveny. 
 
 
R. Hanák – ptá se, kdy bude mít autobusová zastávka u sokolovny přístřešek? 
D. Sukalovský – přístřešek má postavit společnost, která zde provozuje reklamu. Termín nám nejsou 
ochotni říct. 
 
 
J. Herman – kontrolní výbor zasedal v měsíci únoru a čekáme od zastupitelů podněty ke kontrolní 
činnosti. 
 
 
J. Brabec – uběhlo 5 let od instalace výlepových ploch. Pravidla se nemění a na kulturní, sportovní 
a společenské akce budou výlepy zdarma. 
 
Upozorňuje, že na zámeckém nádvoří je dne 18. 6. 2016 od 20 hod. koncert Tomáše Kočka 
a Orchestru a cimbálové muziky Velká Morava. 
Další akcí je červencový koncert Roberta Křesťana a Druhé trávy. Doufá, že kvůli objížďce nebude 
koncert narušen. 
 
Letní kino na zámeckém nádvoří začíná 8. 8. 2016. 
 
 
 
D. Sukalovský – probíhá demontáž novinového stánku v ul. Na Loučkách a to na náklady vlastníka. 
Tuto provádí CTSK a přemístí i výlepové plochy u sokolovny k zastávkám. Rozeberou čekárnu 
a přesunou ji k nové zastávce k poliklinice. 
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M. Kotek – ptá se na jezdecký klub Srpek – Česká inspekce životního prostředí (dále jen („ČIŽP“) 
vydala nedoporučující stanovisko, a to proto, že není vyřešeno vypouštění odpadních vod ze stájí. Prý 
to není možné napojit na kanalizaci. 
D. Sukalovský – jejich stanoviska obsahovala velkou řadu faktických chyb. Stanovisko bylo podáno 
v rámci EIA a posudek hodnotil nakládání s odpadními vodami i bral v potaz stanovisko ČIŽP a vyjádřil 
souhlas s hospodařením s odpadní vodou. 
M. Kotek – takže názor ČIŽP byl jiný, než zpracovatel EIA? 
D. Sukalovský – ano. Stanovisko ČIŽP bylo pořízeno pro proces schvalování EIA. 
 
 
D. Holman – pokud někdo znáte seniorku, která by ráda četla dětem v mateřských školách pohádky, 
popřípadě seniora, který by rád zajistil bezpečnost dětí při přecházení při ranní a polední cestě do 
školy, ať se přihlásí na radnici. 
 
 
 
 
Další zasedání ZM se uskuteční v úterý 28. 6. 2016 v 17 hod. v zasedací místnosti MěÚ Kuřim. 
 
 
 
Člen návrhové komise Ing. Mgr. V. Burkart přečetl schválená usnesení ZM. 
 
 
 
Starosta ukončil jednání ZM v 20:35 hodin. 
 
 
 
 
 
 
 
Mgr. Ing. Drago Sukalovský 
starosta města 
 
 
 
 
 

Ověřovatelé zápisu: 
 
 
Jan Herman         Ing. Petr Ondrášek 
 
 
 
 
 
 
 
 
V Kuřimi dne 14. 6. 2016 
 
Zapsala: Petra Glosová 
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Materiály: 
1 Zvolení návrhové komise 
2 Volba ověřovatelů zápisu 
3 Schválení programu jednání 
4 Plnění usnesení Zastupitelstva města Kuřimi ke dni 6. 6. 2016 
5 Manželé Mišovicovi – žádost o koupi bytu - záměr 
 5A - znalecký posudek 
6 Prodej další části pozemku p. č. 2972 k. ú. Kuřim - „hala ledního hokeje“ 
 6A - situace 
7 Daniel Antovski – žádost o odprodej pozemku na ul. Mánesova 
 7A - žádost 
 7B - situace 
 7C - situace 
8 Odkup pozemků pod stavbou cyklostezky na ul. Blanenská – TOS KUŘIM – OS, a.s. 
 8A - situace 
 8B - situace 
9 Připomínky k návrhu ZUR JMK 
 9A - příloha č. 1 
 9B - příloha č. 2 
10 Stavební úpravy budovy bývalé MŠ na ul. Otevřená, souhlas se zahájením investiční 

akce 
11 Investiční záměry staveb v Kuřimi pro rok 2016 - zahájení projekční přípravy 
 11A - situace 
 11B - dopis Steinex a.s. 
12 Stav investičních akcí 2016 
 12A - stav investičních akcí k 3. 6. 2016 
13 Poskytnutí daru dětem MŠ a žákům ZŠ zřizovaných městem Kuřim ke konci školního 

roku 
14 Aktualizace příloh č. 1 a č. 2 ke zřizovacím listinám MŠZ, ZŠJ a ZŠT 
 14A - majetek  MŠZ k 31. 12. 2015 
14/1 Aktualizace příloh č. 1 a č. 2 ke zřizovacím listinám MŠZ, ZŠJ a ZŠT 
 14/1A - majetek ZŠJ k 31. 12. 2015 a 14. 6. 2016 
14/2 Aktualizace příloh č. 1 a č. 2 ke zřizovacím listinám MŠZ, ZŠJ a ZŠT 
 14/2A - majetek ZŠT k 14. 6. 2016 
15 Poskytnutí veřejné podpory z rozpočtu města Kuřimi na poskytování sociální služby 

pro rok 2016 
15A - pravidla řízení o přiznání fin. podpory JMK pro rok 2016 v oblasti poskytování soc. 
služeb 

 15B - Veřejnoprávní smlouva Domov sv. Alžběty, domov pro seniory, 2016 
 15C - Minimální síť pro rok 2016 
 15D - Okresní síť soc. služeb pro rok 2016 
 15E - Žádost - Domov sv. Alžběty 
16 Rezignace na člena Sportovního výboru ZM Kuřimi 
 16A - rezignace 
17 Developerský projekt v lokalitě Záhoří v k. ú. Kuřim 
 17A - Záhoří - situace 
 17B - kanalizace mimo developerský projekt 
 17C - vodovod mimo developerský projekt 
 17D - seznam pozemků ve vlastnictví města Kuřimi 
 17E – smlouva 
18 Obecně závazná vyhláška - místní poplatek za užívání veřejného prostranství 
 18A - návrh OZV O místním poplatku za užívání veřejného prostranství 
 18B - příloha OZV č. 1 - vyznačení změn 
18/1 Pozměňovací návrh k vyhlášce O místním poplatku za užívání veřejného prostranství 
19 Rozpočtové opatření č. 7 
 19A - důvodová zpráva OI - MŠ Otevřená 
 19B - důvodová zpráva OI - klimatizace MěÚ 
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 19C - důvodová zpráva OMP - vyhořelý byt 
 19D - důvodová zpráva OI - sanace ZŠ Jungmannova 
 19E - rozpočtové opatření č. 7 
20 Odkup pozemku pod stavbou cyklostezky na ul. Blanenská – „MEDEX-K“ s.r.o. 

20A – situace 
 20B - situace 
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4. JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA KUŘIMI dne 14. 6. 2016 

 

1. Zvolení návrhové komise 
Číslo usnesení: 1058/2016 Zastupitelstvo města schvaluje jako členy návrhové komise Ing. Mgr. 

Vlastimila Burkarta a Bc. Jana Vlčka. 

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 PRO Ivo Peřina NEPŘÍTOMEN 

Vladislav Zejda NEPŘÍTOMEN 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: 12 
PRO: 12, PROTI: 0, ZDRŽELO SE: 0, NEHLASOVALO: 0 

 

2. Volba ověřovatelů zápisu 
Číslo usnesení: 1059/2016 Zastupitelstvo města schvaluje jako ověřovatele zápisu z jednání ZM 

Jana Hermana a Ing. Petra Ondráška. 

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 PRO Ivo Peřina NEPŘÍTOMEN 

Vladislav Zejda NEPŘÍTOMEN 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: 12 
PRO: 12, PROTI: 0, ZDRŽELO SE: 0, NEHLASOVALO: 0 

 

3. Schválení programu jednání 
Číslo usnesení: 1060/2016 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 PRO Ivo Peřina NEPŘÍTOMEN 

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: 13 
PRO: 13, PROTI: 0, ZDRŽELO SE: 0, NEHLASOVALO: 0 

 

4. Plnění usnesení Zastupitelstva města Kuřimi ke dni 6. 6. 2016 
Číslo usnesení: 1061/2016 Zastupitelstvo města bere na vědomí stav plnění usnesení ZM ke dni 

6. 6. 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 PRO Ivo Peřina NEPŘÍTOMEN 

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: 13 
PRO: 13, PROTI: 0, ZDRŽELO SE: 0, NEHLASOVALO: 0 

 

6. Prodej další části pozemku p. č. 2972 k. ú. Kuřim - „hala ledního hokeje“ 
Číslo usnesení: 1062/2016 Zastupitelstvo města schvaluje prodej části pozemku p. č. 2972 k. ú. 
Kuřim o výměře cca 1920 m

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

612 00 Brno, IČ 01635204 zastoupené ředitelem Petrem Jonášem 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 ("hala ledního hokeje" - 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 

Jiří Brabec PRO Ing. Rostislav Hanák PRO 

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

Vladislav Zejda PRO Ing. Mgr. Vlastimil Burkart PRO 

Mgr. Žaneta Jarůšková PRO Petr Krejčí PRO 

Alena Matějíčková PRO Ing. Petr Ondrášek PRO 

Bc. Jan Vlček PRO   

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

 

7. Daniel Antovski – žádost o odprodej pozemku na ul. Mánesova 
Návrh usnesení: schvaluje záměr na prodej pozemku parc. č.  2417 v k. ú. Kuřim panu Danielu 
Antovskimu, bytem xxxxxxxxxxxxxxxxxx Kuřim za cenu 4.000,- Kč/m

2 
bez DPH s tím, že veškeré 

náklady spojené s převodem pozemku včetně úhrady daně z nabytí nemovitých věcí ponese kupující. 

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

RNDr. Igor Poledňák PROTI Mgr. Ladislav Ambrož PROTI 

Jiří Brabec PROTI Ing. Rostislav Hanák PROTI 

Jan Herman PROTI Ing. Miloš Kotek NEPŘÍTOMEN 

Ing. Miluše Macková PROTI Ivo Peřina NEPŘÍTOMEN 

Vladislav Zejda PROTI Ing. Mgr. Vlastimil Burkart PROTI 

Mgr. Žaneta Jarůšková PROTI Petr Krejčí PROTI 

Alena Matějíčková ZDRŽELA SE Ing. Petr Ondrášek PROTI 

Bc. Jan Vlček PROTI   

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

 

9. Připomínky k návrhu ZUR JMK 
Číslo usnesení: 1063/2016 Zastupitelstvo města bere na vědomí námitku k návrhu "Zásad 
územního rozvoje Jihomoravského kraje" a požadavky města Kuřimi k zadání Územní studie 
nadřazené dálniční a silniční sítě ve vztahu k jádrovému území metropolitní rozvojové oblasti OB 3 
Brno dle přílohy č. 2. 

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 NEPŘÍTOMEN 

Ing. Miluše Macková PRO Ivo Peřina NEPŘÍTOMEN 

Vladislav Zejda PRO Ing. Mgr. Vlastimil Burkart PRO 

Mgr. Žaneta Jarůšková PRO Petr Krejčí PRO 

Alena Matějíčková PRO Ing. Petr Ondrášek ZDRŽEL SE 

Bc. Jan Vlček PRO   

BOD JEDNÁNÍ BYL SCHÁLEN 
Počet přítomných: 15 
PRO: 14, PROTI: 0, ZDRŽELO SE: 1, NEHLASOVALO: 0 
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10. Stavební úpravy budovy bývalé MŠ na ul. Otevřená, souhlas se zahájením 
investiční akce 
Číslo usnesení: 1064/2016 Zastupitelstvo města schvaluje realizaci investiční akce „Stavební 
úpravy střechy budovy bývalé MŠ na ul. Otevřená“ v celkové výši 1,2 mil. Kč vč. DPH a schvaluje 
zahájení projekční přípravy investiční akce „Stavební úpravy sociálních zařízení a výdejny stravy 
v objektu bývalé MŠ na ul. Otevřená“. 

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 PRO Ivo Peřina NEPŘÍTOMEN 

Vladislav Zejda PRO Ing. Mgr. Vlastimil Burkart PRO 

Mgr. Žaneta Jarůšková PRO Petr Krejčí PRO 

Alena Matějíčková PRO Ing. Petr Ondrášek PRO 

Bc. Jan Vlček PRO   

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

 

11. Investiční záměry staveb v Kuřimi pro rok 2016 - zahájení projekční přípravy 
Číslo usnesení: 1065/2016 Zastupitelstvo města souhlasí se zahájením projekční přípravy 

investiční akce „Kuřim, ul. Úvoz - rekonstrukce vodovodu“ v celkové výši do 620.000 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 PRO Ivo Peřina NEPŘÍTOMEN 

Vladislav Zejda PRO Ing. Mgr. Vlastimil Burkart PRO 

Mgr. Žaneta Jarůšková PRO Petr Krejčí PRO 

Alena Matějíčková PRO Ing. Petr Ondrášek PRO 

Bc. Jan Vlček PRO   

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

 

12. Stav investičních akcí 2016 
Číslo usnesení: 1066/2016 Zastupitelstvo města bere na vědomí zprávu o stavu investiční 

výstavby 2016. 

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 
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Ing. Miluše Macková PRO Ivo Peřina NEPŘÍTOMEN 

Vladislav Zejda PRO Ing. Mgr. Vlastimil Burkart PRO 

Mgr. Žaneta Jarůšková PRO Petr Krejčí PRO 

Alena Matějíčková PRO Ing. Petr Ondrášek PRO 

Bc. Jan Vlček PRO   

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

 

13. Poskytnutí daru dětem MŠ a žákům ZŠ zřizovaných městem Kuřim ke konci 
školního roku 
Číslo usnesení: 1067/2016 Zastupitelstvo města schvaluje poskytnutí daru ke konci školního roku 
2015/2016 ve formě poukázek na celodenní vstupné do aquaparku Wellness Kuřim pro všechny děti 
mateřské školy a žáky základních škol zřizovaných městem Kuřim v hodnotě 331.320 Kč. 

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

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 PRO Ivo Peřina NEPŘÍTOMEN 

Vladislav Zejda PRO Ing. Mgr. Vlastimil Burkart PRO 

Mgr. Žaneta Jarůšková PRO Petr Krejčí PRO 

Alena Matějíčková PRO Ing. Petr Ondrášek PRO 

Bc. Jan Vlček PRO   

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

 

14. Aktualizace příloh č. 1 a č. 2 ke zřizovacím listinám MŠZ, ZŠJ a ZŠT 
Číslo usnesení: 1068/2016 Zastupitelstvo města schvaluje změnu příloh č. 1 a č. 2 ke zřizovací 

listině Mateřské školy Kuřim, Zborovská 887, okres Brno-venkov, příspěvkové organizace. 

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 PRO Ivo Peřina NEPŘÍTOMEN 

Vladislav Zejda NEHLASOVAL Ing. Mgr. Vlastimil Burkart PRO 

Mgr. Žaneta Jarůšková PRO Petr Krejčí PRO 

Alena Matějíčková PRO Ing. Petr Ondrášek PRO 

Bc. Jan Vlček PRO   

BOD JEDNÁNÍ BYL SCHÁLEN 
Počet přítomných: 16 
PRO: 15, PROTI: 0, ZDRŽELO SE: 0, NEHLASOVALO: 1 
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14/1. Aktualizace příloh č. 1 a č. 2 ke zřizovacím listinám MŠZ, ZŠJ a ZŠT 
Číslo usnesení: 1069/2016 Zastupitelstvo města schvaluje změnu příloh č. 1 a č. 2 ke zřizovací 
listině Základní školy, Kuřim, Jungmannova 813, okres Brno-venkov, příspěvkové organizace. 

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 PRO Ivo Peřina NEPŘÍTOMEN 

Vladislav Zejda NEHLASOVAL Ing. Mgr. Vlastimil Burkart PRO 

Mgr. Žaneta Jarůšková PRO Petr Krejčí PRO 

Alena Matějíčková PRO Ing. Petr Ondrášek PRO 

Bc. Jan Vlček PRO   

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

 

14/2. Aktualizace příloh č. 1 a č. 2 ke zřizovacím listinám MŠZ, ZŠJ a ZŠT 
Číslo usnesení: 1070/2016 Zastupitelstvo města schvaluje změnu příloh č. 1 a č. 2 ke zřizovací 

listině Základní školy Kuřim, Tyršova 1255, okres Brno-venkov, příspěvkové organizace. 

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 PRO Ivo Peřina NEPŘÍTOMEN 

Vladislav Zejda PRO Ing. Mgr. Vlastimil Burkart PRO 

Mgr. Žaneta Jarůšková PRO Petr Krejčí PRO 

Alena Matějíčková PRO Ing. Petr Ondrášek PRO 

Bc. Jan Vlček PRO   

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

 

15. Poskytnutí veřejné podpory z rozpočtu města Kuřimi na poskytování 
sociální služby pro rok 2016 
Číslo usnesení: 1071/2016 Zastupitelstvo města souhlasí s uzavřením veřejnoprávní smlouvy 
o poskytnutí veřejné podpory z rozpočtu města Kuřimi pro rok 2016 poskytovateli sociální služby 
domov pro seniory Domov sv. Alžběty, se sídlem Žernůvka 12, 666 01 Nelepeč-Žernůvka, 
IČ 73633968 ve výši 51.915 Kč. 

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

RNDr. Igor Poledňák PRO Mgr. Ladislav Ambrož PRO 

Jiří Brabec PRO Ing. Rostislav Hanák PRO 
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Jan Herman PRO Ing. Miloš Kotek PRO 

Ing. Miluše Macková PRO Ivo Peřina NEPŘÍTOMEN 

Vladislav Zejda PRO Ing. Mgr. Vlastimil Burkart PRO 

Mgr. Žaneta Jarůšková PRO Petr Krejčí PRO 

Alena Matějíčková PRO Ing. Petr Ondrášek PRO 

Bc. Jan Vlček PRO   

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

 

16. Rezignace na člena Sportovního výboru ZM Kuřimi 
Číslo usnesení: 1072/2016 Zastupitelstvo města bere na vědomí rezignaci pana Ing. Vojtěcha 
Kopřivy na členství ve sportovním výboru podanou ke dni 19. 5. 2016 a děkuje mu za vykonanou 

práci. 

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 PRO Ivo Peřina NEPŘÍTOMEN 

Vladislav Zejda PRO Ing. Mgr. Vlastimil Burkart PRO 

Mgr. Žaneta Jarůšková PRO Petr Krejčí PRO 

Alena Matějíčková PRO Ing. Petr Ondrášek PRO 

Bc. Jan Vlček PRO   

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

 

16/1. Volba člena sportovního výboru 
Číslo usnesení: 1073/2016 Zastupitelstvo města volí členem Sportovního výboru ZM Kuřimi pana 
Petra Fučíka. 

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 PRO Ivo Peřina NEPŘÍTOMEN 

Vladislav Zejda PRO Ing. Mgr. Vlastimil Burkart PRO 

Mgr. Žaneta Jarůšková PRO Petr Krejčí PRO 

Alena Matějíčková PRO Ing. Petr Ondrášek PRO 

Bc. Jan Vlček PRO   

BOD JEDNÁNÍ BYL SCHÁLEN 
Počet přítomných: 16 
PRO: 16, PROTI: 0, ZDRŽELO SE: 0, NEHLASOVALO: 0 
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17. Developerský projekt v lokalitě Záhoří v k. ú. Kuřim 
Číslo usnesení: 1074/2016 Zastupitelstvo města schvaluje uzavření Smlouvy o vzájemné 
spolupráci při přípravě developerského projektu v lokalitě "Záhoří" v Kuřimi s IMOS development, 
investiční fond s proměnným základním kapitálem, a.s., IČ 28516842, se sídlem Gajdošova 4392/7, 
615 00 Brno. 

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 PRO Ivo Peřina NEPŘÍTOMEN 

Vladislav Zejda PRO Ing. Mgr. Vlastimil Burkart PRO 

Mgr. Žaneta Jarůšková PRO Petr Krejčí PRO 

Alena Matějíčková PRO Ing. Petr Ondrášek PRO 

Bc. Jan Vlček PRO   

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

 

18/1 Pozměňovací návrh k vyhlášce O místním poplatku za užívání veřejného 
prostranství 
Návrh usnesení: schvaluje pozměňovací návrh k vyhlášce O místním poplatku. 

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

RNDr. Igor Poledňák NEPŘÍTOMEN Mgr. Ladislav Ambrož PROTI 

Jiří Brabec PROTI Ing. Rostislav Hanák PROTI 

Jan Herman PROTI Ing. Miloš Kotek PRO 

Ing. Miluše Macková ZDRŽELA SE Ivo Peřina NEPŘÍTOMEN 

Vladislav Zejda NEHLASOVAL Ing. Mgr. Vlastimil Burkart PROTI 

Mgr. Žaneta Jarůšková PROTI Petr Krejčí PROTI 

Alena Matějíčková PROTI Ing. Petr Ondrášek ZDRŽEL SE 

Bc. Jan Vlček PROTI   

BOD JEDNÁNÍ NEBYL SCHÁLEN 
Počet přítomných: 15 
PRO: 1, PROTI: 11, ZDRŽELO SE: 2, NEHLASOVALO: 1 

 

18. Obecně závazná vyhláška - místní poplatek za užívání veřejného 
prostranství 
Číslo usnesení: 1075/2016 Zastupitelstvo města schvaluje obecně závaznou vyhlášku města 
Kuřimi č. 1/2016 o místním poplatku za užívání veřejného prostranství, dle příloh. 

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

RNDr. Igor Poledňák NEPŘÍTOMEN Mgr. Ladislav Ambrož PRO 

Jiří Brabec PRO Ing. Rostislav Hanák PRO 

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

Vladislav Zejda NEHLASOVAL Ing. Mgr. Vlastimil Burkart PRO 

Mgr. Žaneta Jarůšková PRO Petr Krejčí PRO 

Alena Matějíčková PRO Ing. Petr Ondrášek PRO 

Bc. Jan Vlček PRO   

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

 

19. Rozpočtové opatření č. 7 
Číslo usnesení: 1076/2016 Zastupitelstvo města schvaluje rozpočtové opatření č. 7 k rozpočtu 

města Kuřimi na rok 2016, dle přílohy. 

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

RNDr. Igor Poledňák NEPŘÍTOMEN Mgr. Ladislav Ambrož PRO 

Jiří Brabec PRO Ing. Rostislav Hanák PRO 

Jan Herman PRO Ing. Miloš Kotek PRO 

Ing. Miluše Macková PRO Ivo Peřina NEPŘÍTOMEN 

Vladislav Zejda NEHLASOVAL Ing. Mgr. Vlastimil Burkart PRO 

Mgr. Žaneta Jarůšková PRO Petr Krejčí PRO 

Alena Matějíčková PRO Ing. Petr Ondrášek PRO 

Bc. Jan Vlček PRO   

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

 

20. Odkup pozemku pod stavbou cyklostezky na ul. Blanenská – „MEDEX-K“ 
s.r.o. 
Číslo usnesení: 1077/2016 Zastupitelstvo města schvaluje úplatné nabytí části pozemku parc. č. 
2985/1 o výměře 35 m

2
 v k. ú. Kuřim dle přílohy, za cenu 189 Kč/m

2
 bez DPH z vlastnictví „MEDEX-K“ 

s.r.o., se sídlem Blanenská 982/15, Kuřim, IČ 60755580, do majetku města Kuřimi. Náklady spojené 
s převodem pozemku včetně daně z nabytí nemovitých věcí uhradí město Kuřim. 

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

RNDr. Igor Poledňák NEPŘÍTOMEN Mgr. Ladislav Ambrož PRO 

Jiří Brabec PRO Ing. Rostislav Hanák PRO 

Jan Herman PRO Ing. Miloš Kotek PRO 

Ing. Miluše Macková PRO Ivo Peřina NEPŘÍTOMEN 

Vladislav Zejda NEHLASOVAL Ing. Mgr. Vlastimil Burkart PRO 

Mgr. Žaneta Jarůšková PRO Petr Krejčí PRO 

Alena Matějíčková PRO Ing. Petr Ondrášek PRO 

Bc. Jan Vlček PRO   

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


