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Z á p i s 
 

ze zasedání Zastupitelstva města Kuřimi č. 6/2016 konaného dne 6. 9. 2016 
 
Přítomni: 
Mgr. Ing. Drago Sukalovský – starosta 
Mgr. Ladislav Ambrož, Jiří Brabec, Ing. Mgr. Vlastimil Burkart, Ing. Rostislav Hanák, Jan Herman, 
PaedDr. David Holman, Mgr. Žaneta Jarůšková, Ing. Miloš Kotek, Petr Krejčí, Ing. Miluše Macková, 
Alena Matějíčková, Ing. Petr Ondrášek, Ivo Peřina, RNDr. Igor Poledňák, Bc. Jan Vlček, Vladislav 
Zejda – členové zastupitelstva města. 
 
 
Mgr. Alena Zimmermannová – tajemnice úřadu. 
 
 
Starosta zahájil zasedání ZM v 17:00 hodin, úvodem bylo přítomno 13 členů ZM, tedy nadpoloviční 
většina. ZM je usnášeníschopné. 
Později se dostavil RNDr. Igor Poledňák, Vladislav Zejda, Ing. Miloš Kotek a Ing. Rostislav Hanák. 
 
 
Zápis z minulého zasedání byl ověřen bez připomínek. 
 
 
Program: 
 

1 Zvolení návrhové komise 

2 Volba ověřovatelů zápisu 

3 Schválení programu jednání 

4 Plnění usnesení Zastupitelstva města Kuřimi ke dni 29. 8. 2016 

5 Manželé Mišovicovi – žádost o koupi bytu - záměr 

21 Nízkoprahové zařízení pro děti a mládež 

14 Garance finanční spoluúčasti na rok 2017 u vybraných sociálních služeb 

6 Schválení úplatného nabytí pozemků pod místními komunikacemi do majetku města -
výběrové řízení 2016 

6/1 Schválení úplatného nabytí pozemků pod místními komunikacemi do majetku města -
výběrové řízení 2016 

7 Odkup pozemků pod stavbou Okružní křižovatky na Podlesí 

7/1 Odkup pozemků pod stavbou Okružní křižovatky na Podlesí 

8 Žádost o pořízení změny ÚP Kuřim - Záhoří 

9 Investiční záměry staveb - zahájení projekční přípravy - ul. Legionářská 

9/1 Investiční záměry staveb - zahájení projekční přípravy - ul. Legionářská 

10 Cyklostezka Brno-Jinačovice - Kuřim 

11 Výsledky hospodaření k 30. 6. 2016 

12 Předčasné splacení úvěrů 

13 Poskytnutí dotace - Římskokatolická farnost Kuřim 

15 Společenské a kulturní centrum v Kuřimi – odůvodnění veřejné zakázky 
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16 Žádost o přepravu občanů Kuřimi nad 70 let věku v síti IDS zdarma po katastru města – 
dopis p. Josefa Dudy 

17 Zápis z jednání Výboru pro kulturu a spolkový život ZM Kuřimi 

18 Dotační program "Podpora kulturní a spolkové činnosti ve městě Kuřimi pro rok 2017" 

18/1 Limit pro celkovou výši dotací pro dotační program "Podpora kulturní a spolkové činnosti 
ve městě Kuřimi" pro rok 2017 

19 Dotační program "Podpora sportovní činnosti ve městě Kuřimi" pro rok 2017 

19/1 Limit pro celkovou výši dotací pro dotační program "Podpora sportovní činnosti ve městě 
Kuřimi" pro rok 2017 

20 Dotační program „Podpora tělovýchovy dětí a mládeže kvalifikovanými trenéry" pro rok 
2017 

20/1 Limit pro celkovou výši dotací pro dotační program "„Podpora tělovýchovy dětí 
a mládeže kvalifikovanými trenéry“ pro rok 2017 

22 Rozpočtové opatření č. 10 

23 Různé 

 
 
 

1. Zvolení návrhové komise 
(Předkladatel: Mgr. Ing. Drago Sukalovský, zpracovatel: Petra Glosová) 
 
Přijaté usnesení: 1089/2016 - ZM schvaluje jako členy návrhové komise Iva Peřinu a Ing. Miluši 

Mackovou. 
Hlasováno 
Pro: 13   Nepřítomni: 4. 
 
 
 

2. Volba ověřovatelů zápisu 
(Předkladatel: Mgr. Ing. Drago Sukalovský, zpracovatel: Petra Glosová) 
 
Přijaté usnesení: 1090/2016 - ZM schvaluje jako ověřovatele zápisu z jednání ZM Ing. Mgr. 

Vlastimila Burkarta a Jana Hermana. 
Hlasováno 
Pro: 13   Nepřítomni: 4. 
 
 

Na jednání se dostavil v 17:10 hod. RNDr. Igor Poledňák – počet přítomných zastupitelů 14. 

 
 
Zastupitelům byl představen nový tajemník MěÚ Kuřim pan Ing. Karel Torn, CSc. a farář pan Jaroslav 
Filka. 
 
 
 

3. Schválení programu jednání 
 
Program: 

1 Zvolení návrhové komise 

2 Volba ověřovatelů zápisu 



 
 

 

3 

3 Schválení programu jednání 

4 Plnění usnesení Zastupitelstva města Kuřimi ke dni 29. 8. 2016 

5 Manželé Mišovicovi – žádost o koupi bytu - záměr 

21 Nízkoprahové zařízení pro děti a mládež 

14 Garance finanční spoluúčasti na rok 2017 u vybraných sociálních služeb 

6 Schválení úplatného nabytí pozemků pod místními komunikacemi do majetku města -
výběrové řízení 2016 

6/1 Schválení úplatného nabytí pozemků pod místními komunikacemi do majetku města -
výběrové řízení 2016 

7 Odkup pozemků pod stavbou Okružní křižovatky na Podlesí 

7/1 Odkup pozemků pod stavbou Okružní křižovatky na Podlesí 

8 Žádost o pořízení změny ÚP Kuřim - Záhoří 

9 Investiční záměry staveb - zahájení projekční přípravy - ul. Legionářská 

9/1 Investiční záměry staveb - zahájení projekční přípravy - ul. Legionářská 

10 Cyklostezka Brno-Jinačovice - Kuřim 

11 Výsledky hospodaření k 30. 6. 2016 

12 Předčasné splacení úvěrů 

13 Poskytnutí dotace - Římskokatolická farnost Kuřim 

15 Společenské a kulturní centrum v Kuřimi – odůvodnění veřejné zakázky 

16 Žádost o přepravu občanů Kuřimi nad 70 let věku v síti IDS zdarma po katastru města – 
dopis p. Josefa Dudy 

17 Zápis z jednání Výboru pro kulturu a spolkový život ZM Kuřimi 

18 Dotační program "Podpora kulturní a spolkové činnosti ve městě Kuřimi pro rok 2017" 

18/1 Limit pro celkovou výši dotací pro dotační program "Podpora kulturní a spolkové činnosti 
ve městě Kuřimi" pro rok 2017 

19 Dotační program "Podpora sportovní činnosti ve městě Kuřimi" pro rok 2017 

19/1 Limit pro celkovou výši dotací pro dotační program "Podpora sportovní činnosti ve městě 
Kuřimi" pro rok 2017 

20 Dotační program „Podpora tělovýchovy dětí a mládeže kvalifikovanými trenéry" pro rok 
2017 

20/1 Limit pro celkovou výši dotací pro dotační program "„Podpora tělovýchovy dětí 
a mládeže kvalifikovanými trenéry“ pro rok 2017 

22 Rozpočtové opatření č. 10 

23 Zápis z jednání Sportovního výboru ZM Kuřim 

24 Různé 

 
 
Přijaté usnesení: 1091/2016 - ZM schvaluje program jednání se změnami. 
Hlasováno 
Pro: 14   Nepřítomni: 3. 
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4. Plnění usnesení Zastupitelstva města Kuřimi ke dni 29. 8. 2016 
(Předkladatel: Mgr. Ing. Drago Sukalovský, zpracovatel: Petra Glosová) 
 
Všechna usnesení ZM jsou ke dni termínu plnění splněna. 
 
Přijaté usnesení: 1092/2016 - ZM bere na vědomí stav plnění usnesení ZM ke dni 29. 8. 2016. 
Hlasováno 
Pro: 14   Nepřítomni: 3. 
 
 
Na jednání se dostavil v 17:12 hod. Vladislav Zejda – počet přítomných členů 15. 
 
 
 

5. Manželé Mišovicovi – žádost o koupi bytu - záměr 
(Předkladatel: Mgr. Ing. Drago Sukalovský, zpracovatel: Alena Janoušková) 
 
Zastupitelstvu města Kuřimi byla dne 14. 6. 2016 předložena žádost manželů Davida a Lenky 
Mišovicových, oba trvale bytem xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx Kuřim o odkoupení bytové jednotky č. 1118/7. 
O odkoupení nebylo hlasováno - z důvodu neakceptace navržené kupní ceny manž. Mišovicovými byl 
materiál předkladatelem stažen z jednání. 
 
OMP pro připomínku uvádí: 
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, o velikosti 72,34 m

2
 (započitatelná podlahová 

plocha 70,67 m
2
) 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. 
 
Manželé Mišovicovi dne 9. 8. 2016 požádali o odkoupení předmětné bytové jednotky znovu. 
 
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. 
 
Přijaté usnesení: 1093/2016 - 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 manželům Davidu a Lence Mišovicovým, oba trvale bytem 
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx Kuřim. 
Podmínky převodu: 
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a) úhrada kupní ceny před podpisem kupní smlouvy, včetně daně z nabytí 
nemovitých věcí, 
b) kupující uhradí správní poplatky. 

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

13. Poskytnutí dotace - Římskokatolická farnost Kuřim 
(Předkladatel: Mgr. Ing. Drago Sukalovský, zpracovatel: Ing. Aleš Varmužka) 
 
Římskokatolická farnost Kuřim požádala prostřednictvím pana faráře Mgr. Adama Malczynského 
o poskytnutí dotace ve výši 450.000 Kč na opravu fasády a soklu kuřimské fary. 
Žádost je v příloze. 
 
Přílohy: A - farnost žádost o dotaci 

A - žádost nový farář 
 
Diskuse: 
J. Herman – vzhledem k vyplácení restitucí církvím má problém pro tuto akci zvednout ruku. Zdroj 
financování musí farnost hledat u církví. 
P. Ondrášek – je to historický objekt v Kuřimi, z hlediska financování je to postaveno dobře, je to 
v intencích toho přispět pro tuto památkovou budovu. 
J. Herman – žádalo se o finanční podporu od církví? 
J. Filka – začíná pracovat ve farnosti a takovou žádost zatím nenašel. 
V. Burkart – je pro schválení financí pro faru. 
D. Sukalovský – na faře jsou i společenské prostory. 
M. Macková – podporuje žádost o dotaci. 
J. Brabec – má záruku, že peníze budou využity hospodárně, zatím máme nejlepší zkušenosti. 
 
 
Na jednání se v 17:25 hod. dostavil pan Ing. M. Kotek – počet přítomných členů 16. 
 
 
Přijaté usnesení: 1094/2016 - ZM schvaluje uzavření smlouvy o poskytnutí dotace 

s Římskokatolickou farností Kuřim, Křížkovského 55/5, Kuřim, IČ 49461362, na 
opravu fasády a soklu objektu kuřimské fary, ve výši 450.000 Kč. 

Hlasováno 
Pro: 15   Proti: 1   Nepřítomen: 1. 
 
 
 

21. Nízkoprahové zařízení pro děti a mládež 
(Předkladatel: Mgr. Ing. Drago Sukalovský, zpracovatel: PaedDr. David Holman, Bc. Taťána Sojková, 
Renáta Malásková, DiS., Mgr. Ing. Drago Sukalovský) 
 
Komunitní plán sociálních služeb správního obvodu ORP Kuřim pro období 2015 - 2017 pro cílovou 
skupinu „Rodina s dětmi“ stanovuje jako jednu z priorit i „podporu sociálních služeb zaměřených na 
práci s dětmi a mládeží v nepříznivé životní situaci - nízkoprahové zařízení pro děti a mládež“. 
 
Vedoucí OSVP a starosta města jednali s možnými poskytovateli této služby a získali předběžný 
příslib spolupráce od organizace SOS dětské vesničky, z. s., IČ 00407933 (nestátní nezisková 
organizace, která pomáhá ohroženým rodinám v péči o své děti a poskytuje zejména kvalitní 
alternativní péči dětem, jež nemohou vyrůstat ve své vlastní rodině, mj. provozuje i nízkoprahové 
centrum dětí a mládeže v Bystřici pod Hostýnem). 
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SOS dětské vesničky připravily svoji žádost o dotaci, která by podstatnou měrou (cca 80 %) pokryla 
jejich mzdové a provozní náklady zařízení. Město Kuřim by se z cca 20% podílelo na financování 
provozu, hradilo energie, poskytlo zdarma prostory a tyto prostory investovalo, resp. opravilo. Popis 
základních parametrů zajištění provozu - vizte příloha B. 
 
V současné době se k danému účelu jako nejzpůsobilejší jeví objekt bývalé kotelny Domu 
s pečovatelskou službou na ul. Zahradní v Kuřimi (vizte příloha D). 
 
Rada města schválila na své schůzi konané dne 24. 8. 2016 usnesením č. 385/2016 pořízení studie 
Nízkoprahového zařízení pro děti a mládež v objektu bývalé kotelny na ul. Zahradní v Kuřimi a dále 
schválila vyčlenění finančních prostředků na tento účel z ORG 1008 000 000 „Studie a projekty“ ve 
výši 12.000 Kč vč. DPH.  
 
Příloha F obsahuje zpracovanou studii Nízkoprahového zařízení pro děti a mládež. 
 
Přílohy: A - informace o nízkoprahovém centru 

B - popis projektu 
C - žádost o dotaci AJ 
D - obrázek 
E - finanční náklady služby NZDM 
F - studie - stavební úpravy 
F - situace 1 
F - situace 2 
F - situace 3 

 
 
Na jednání se v 17:32 hod. dostavil Ing. R. Hanák – počet přítomných členů 17. 
 
 
Diskuse: 
M. Kotek – toto podporuje, ale zásadně nesouhlasí s umístěním v objektu penzionu. Penzion je 
kapacitně nedostatečný a měl by se do budoucna spíše rozšiřovat o služby, které zde chybí. Poptávka 
je velká a město ji nedokáže splnit. 
J. Brabec – jednoznačně podporuje celý návrh. Ať bude centrum umístěno kdekoliv, vždy s tím někdo 
nebude souhlasit. V tomto případě to může prospět oběma věkovým skupinám. 
P. Ondrášek – zřízení nízkoprahového centra má smysl, ale umístění v objektu penzionu není 
šťastné, spíše by se měl prostor využít pro centrum sociálních služeb. 
M. Macková - nízkoprahové centrum má smysl, ale nesouhlasí s umístěním v penzionu. Vezmeme 
prostor tam, kde ho potřebují jiní. V materiálech chybí vyjádření paní ředitelky pí Bártové a také studie 
o využití této kotelny, kterou nechala paní ředitelka vypracovat. 
D. Sukalovský – studie nezapadla. Řešení předpokládá vysoké investiční náklady, které činní asi 30 
milionů Kč. Náš objekt penzionu je v zásadě dům nájemní. Dnes je trendem nestěhovat seniory, 
služby se poskytují terénně tzn. přijíždí se přímo k seniorům domů. Tuto službu budeme muset 
v brzké době vyřešit. 
D. Holman – počáteční obavy dle zkušeností vedení nízkoprahového centra v Tišnově časem zmizí, 
v Kuřimi jde hlavně o umístění této služby. Navrhuje spíše nízkoprah z plánu na rok 2015-2017 
vyjmout a v budoucím plánu si stanovit podmínky. 
R. Hanák - podporuje, ale nesouhlasí s umístění v objektu penzionu. 
P. Krejčí – v plánech je to od roku 2007, v kotelně se nic neděje. Máme nabídku, že nám po dobu 
2 let bude tuto službu zajišťovat SOS vesnička. Po dvou letech je možná změna využití a zůstanou 
nám opravené prostory. 
M. Kotek – navrhuje koupit objekt na ul. Wolkerové a využít ho jako nízkoprahové centrum. 
Zastupitelé by měli pověřit starostu města jednáním o možnosti odkupu bývalé restaurace na ul. 
Wolkerové. 
J. Brabec – jednání o nízkoprahu trvá už několik roků. 
J. Herman – souhlasí se zřízením nízkoprahové zařízení. Možností je využít místnosti na faře a využít 
dotací k provozu a pronájmu. 
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D. Sukalovský – fara tímto místem už dávno je a i k tomuto účelu slouží. 
J. Herman – tak spojme síly. Můžeme to zde zkusit. 
D. Sukalovský – můžeme se o tomto s panem farářem bavit. 
V. Burkart – většina zastupitelů souhlasí s vybudováním nízkoprahového centra, nemáme pouze 
shodu s místem umístěním a počáteční investice je nejistá. Dovede si představit, že se kotelna použije 
pro dočasný provoz. Pokud centrum děti osloví svou činností, potom si děti k tomuto centru najdou 
cestu, ať je umístěno kdekoliv. 
I. Poledňák – obhajuje M. Kotka, ale v současné době se nepočítá mezi ty, že je tato myšlenka dobrá. 
Komunitní centrum nemá ideu, spíše by do svých činností měly děti vtáhnout sportovní kluby a spolky. 
D. Sukalovský – navrhuje hlasovat o předloženém usnesení a potom o návrhu M. Kotka. 
 
Návrh usnesení: ZM souhlasí se vznikem nízkoprahového zařízení pro děti a mládež a s využitím 

budovy č. p. 1262 na ul. Zahradní v Kuřimi pro tyto účely. 
Nebylo schváleno 
Hlasováno 
Pro: 4  Proti: 5  Zdrželo se: 8. 
 
Návrh usnesení: ZM pověřuje starostu města jednáním o možném odkupu objektu bývalé 

restaurace na ul. Wolkerova 1016. 
Nebylo schváleno 
Hlasováno 
Pro: 4  Proti: 6  Zdrželo se: 7. 
 
 
M. Kotek – místo bychom měli hledat a mohlo by to v komunitním plánu zůstat. 
V. Burkart – je to unáhlené rozhodnutí. Navrhuje spolupracovat s farou a můžeme se k nízkoprahu 
vrátit. 
D. Sukalovský – není-li ochota odhlasovat nízkoprah v navrhované podobě, pak vymažme tento bod 
z komunitního plánu sociálních služeb. 
J. Brabec – stažení znamená přiznání stavu věci, ale v dalších letech bychom se k tomu měli vrátit. 
I. Poledňák – nedoporučuje o tomto hlasovat. V plánu by to mělo zůstat, abychom mohli využít 
případných dotací. 
D. Holman – vítá příležitost přiznat si rok před jeho vypršením, co jsme schopni zvládnout. Takhle by 
to korigoval. 
P. Ondrášek – čeká nás příprava komunitního plánování od roku 2018. Musíme zařadit odlehčovací 
službu, domov pro seniory, apod. Musíme vědět, jaké máme priority. Musíme připravit projekty. 
T. Sojková – když nebude mít prioritní skupinu v komunitním plánu, těžko se na tuto službu dosáhne. 
Do budoucna je jasné, že dům s pečovatelskou službou není vyhovující. 
 
Přijaté usnesení: 1095/2016 - ZM schvaluje změnu Komunitního plánu sociálních služeb 2015-

2017, spočívající ve vypuštění bodu "Cílová skupina: Rodiny s dětmi, Priorita 4, 
Podpora sociálních služeb zaměřených na práci s dětmi a mládeží v nepříznivé 
životní situaci - nízkoprahové zařízení pro děti a mládež" bez náhrady. 

Hlasováno 
Pro: 10  Proti: 4  Zdrželi se: 3. 
 
 
 

14. Garance finanční spoluúčasti na rok 2017 u vybraných 
sociálních služeb 
(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 



 
 

 

8 

nutné financovat služby formou vyrovnávací platby v souladu s Metodikou Ministerstva práce 
a sociálních věcí. 
 
Na základě těchto změn schválilo Zastupitelstvo Jihomoravského kraje dne 23. 6. 2016 usnesením 
č. 2736/16/Z27 dokument "Pravidla pro tvorbu sítě sociálních služeb v Jihomoravském kraji pro rok 
2017" (dále jen "Pravidla"). 
 
Proces optimalizace sítě sociálních služeb reaguje na potřebu vytvořit udržitelnou a efektivní síť 
služeb nezbytných pro sociální stabilitu na území daných obcí i v celém kraji. Jihomoravský kraj proto 
požádal obce s rozšířenou působností o spolupráci na vytvoření návrhu minimální sítě sociálních 
služeb na okresní úrovni, která odráží priority jednotlivých ORP. Ke spolupráci byli přizváni zástupci 
politické reprezentaci obcí s rozšířenou působností, vedoucí odborů sociálních věcí a koordinátoři 
komunitního plánování. 
 
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% 
 
Ze Střednědobého plánu rozvoje sociálních služeb v Jihomoravském kraji na období 2015 - 2017, 
který byl schválen Zastupitelstvem Jihomoravského kraje dne 13. 11. 2014 usnesením č. 1453/14/Z14 
mimo jiné vyplývá následující: 
 
Dotace od obcí: 
Dotace od obcí na podporu poskytování sociálních služeb v daném území má v systému financování 
sociálních služeb klíčový význam. Prostřednictvím finanční podpory deklaruje sociální službě 
potřebnost v území a doporučuje službu k dalšímu financování z dotačních titulů JMK i státního 
rozpočtu. Obce se tak spolufinancováním služeb významně podílejí na stanovení a financování 
potřebné sítě služeb na území kraje. 
 
Finanční spoluúčast je schvalována vždy v daném kalendářním roce na základě údajů z ukončeného 
předcházejícího kalendářního roku na rok následující, tj. v roce 2016 se plánuje na základě "Pravidel" 
podle údajů z roku 2015 s příslušnými koeficienty na rok 2017. 
 
V příloze B je uvedena aktuální minimální síť sociálních služeb za ORP Kuřim na rok 2017 s finanční 
spoluúčastí. 
Příloha C obsahuje minimální síť služeb pro rok 2017 okresu Brno-venkov včetně konkrétních částek 
finanční spoluúčasti. 
V příloze D je uveden příklad výpočtu finanční spoluúčasti. 
Příloha E obsahuje vzor veřejnoprávní smlouvy. 

 

Rada města na své schůzi dne 3. 6. 2016 usnesením č. 242/2016 schválila zařazení sociálních služeb 

působící v ORP Kuřim, uvedených v příloze B, do sítě sociálních služeb pro rok 2017. 

 

Subjekty budou žádat o finanční příspěvek v průběhu roku 2017 formou individuálních dotací. 
 
Přílohy: A – pravidla pro tvorbu sítě sociálních služeb v JMK pro rok 2017 

B - síť rok 2017 + max. výše v % 
C - okresní síť rok 2017 
D - příklad výpočtu finanční spoluúčasti 
E - veřejnoprávní smlouva VZOR sociální služby 
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Přijaté usnesení: 1096/2016 - ZM schvaluje zařazení sociálních služeb, uvedených v příloze B, do 
své minimální sítě sociálních služeb a zároveň garantuje těmto službám finanční 
spoluúčast podle přílohy B. 

Hlasováno 
Pro: 17. 
 
 
 

6. Schválení úplatného nabytí pozemků pod místními komunikacemi 
do majetku města -výběrové řízení 2016 
(Předkladatel: Mgr. Ing. Drago Sukalovský, zpracovatel: Ing. Vladimíra Fidrmucová) 
 
V souladu s „Pravidly pro majetkoprávní vypořádání města Kuřimi s vlastníky pozemků pod místními 
komunikacemi“ schválenými Zastupitelstvem města Kuřimi dne 29. 4. 2014 pod číslem usnesení 
1049/2014 a na základě výsledku výběrového řízení ze dne 25. 8. 2016 (výběrové řízení na výkup 
pozemků pod místními komunikacemi vyhlásilo ZM usn. č. 1047/2016 dne 17. 5. 2016) předkládá 
odbor majetkoprávní zastupitelstvu města ke schválení tyto nabídky: 
 
- úplatné nabytí pozemku parc. č. 320/4 v k. ú. Kuřim o výměře 31 m

2
 z vlastnictví MUDr. Ivy 

Laštůvkové do majetku města za cenu 189 Kč/m
2
 pozemku (celkem 5.859 Kč). Jedná se 

o pozemek na ul. Legionářská - vizte př. A. 
 
Pouze nabídka MUDr. Laštůvkové, bytem Kuřim, splnila beze zbytku požadované náležitosti nabídky 
pozemků pod místními komunikacemi (maximální cena pozemku činila 189 Kč/m

2
). OMP doporučuje 

zastupitelstvu nabídku přijmout a v příloze B předkládá návrh kupní smlouvy. 
 
Dále byl městu nabídnut pozemek, ke kterému se váže zástavní právo smluvní k zajištění úvěru a to: 
 
- pozemek parc. č. 519/8 v k. ú. Kuřim o výměře 61 m

2
 z vlastnictví Filipa Machače, bytem Kuřim, do 

majetku města za cenu 189 Kč/m
2
 pozemku (celkem 11.529 Kč). Jedná se o pozemek na ul 

Legionářská - vizte př. C. 
 
Pan Machač již jedná s bankou o výmazu zástavního práva k předmětnému pozemku. Vzhledem 
k tomu, že se jedná o pozemek pod komunikací, (vizte příloha C) OMP předpokládá, že bude zástavní 
právo vymazáno a doporučuje zastupitelstvu nabídku přijmout. V případě, že by zástavní právo 
vymazáno nebylo, nebude kupní smlouva uzavřena a přijaté usnesení bude zrušeno. 
 
Nákup pozemků bude uhrazen z rozpočtu města OdPa 3639, pol. 6130, ORJ 3, ORG 1269000000. 
 
Přílohy: A – situace 

B - smlouva 
C - situace 

 
Přijaté usnesení: 1097/2016 - ZM schvaluje v souladu s „Pravidly pro majetkoprávní vypořádání 

města Kuřimi s vlastníky pozemků pod místními komunikacemi“ úplatné nabytí 
pozemku parc. č. 320/4 v k. ú. Kuřim o výměře 31 m

2
 z vlastnictví MUDr. Ivy 

Laštůvkové, bytem xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx Kuřim do majetku města Kuřimi za 
celkovou cenu 5.859 Kč. Náklady spojené s převodem pozemku včetně daně 
z nabytí nemovitých věcí uhradí nabyvatel - město Kuřim. 

Hlasováno 
Pro: 17. 
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6/1. Schválení úplatného nabytí pozemků pod místními 
komunikacemi do majetku města -výběrové řízení 2016 
(Předkladatel: Mgr. Ing. Drago Sukalovský, zpracovatel: Ing. Vladimíra Fidrmucová) 
 
Přijaté usnesení: 1098/2016 - ZM schvaluje v souladu s „Pravidly pro majetkoprávní vypořádání 

města Kuřimi s vlastníky pozemků pod místními komunikacemi“ úplatné nabytí 
pozemku parc. č. 519/8 v k. ú. Kuřim o výměře 61 m

2
 z vlastnictví Filipa Machače, 

bytem xxxxxxxxxxxxxxxxx Kuřim do majetku města Kuřimi za celkovou cenu 
11.529 Kč. Náklady spojené s převodem pozemku včetně daně z nabytí 
nemovitých věcí uhradí nabyvatel - město Kuřim. 

Hlasováno 
Pro: 17. 
 
 
 

7. Odkup pozemků pod stavbou Okružní křižovatky na Podlesí 
(Předkladatel: Mgr. Ing. Drago Sukalovský, zpracovatel: Ing. Vladimíra Fidrmucová) 
 
Město Kuřim je investorem stavby „Okružní křižovatka a autobusová zastávka v Kuřimi - Podlesí“ 
(dále jen „okružní křižovatka“) - vizte př. A. Část okružní křižovatky bude umístěna na pozemcích parc. 
č. 3204/13 a 3204/129 vše v k. ú. Kuřim, které nejsou ve vlastnictví města - vizte př. B. 
 
Pozemek parc. č. 3204/13 je ve vlastnictví Jana Vozdeckého, bytem xxxxxxxxxxxxxxxxxx Kuřim. 
Pozemek parc. č. 3204/129 je ve vlastnictví společnosti SONJA spol. s r.o., se sídlem Údolní 222/5, 
Brno. Jednatelem společnosti je Josef Vozdecký, bytem xxxxxxxxxxxxxxx Kuřim. 
 
Výměry pozemků, které je potřeba pro stavbu okružní křižovatky odkoupit jsou vyznačeny v příloze C, 
tj. z pozemku parc. č. 3204/13 město potřebuje 228 m

2
 a z pozemku parc. č. 3204/129 město 

potřebuje 53 m
2 
vše v k. ú. Kuřim. 

 
Na základě výše uvedeného OI a OMP doporučují uzavřít budoucí kupní smlouvu o převodu pozemků 
pod stavbou okružní křižovatky za kupní cenu ve výši 189 Kč/m

2
. Za tuto cenu město vykupuje 

pozemky pod místní komunikací. Po dokončení stavby bude dotčení pozemků zaměřeno 
geometrickým plánem a pozemky budou převedeny na město Kuřim kupní smlouvou. S výše 
uvedeným Josef a Jan Vozdečtí souhlasí. Budoucí kupní smlouvy předkládá OMP v příloze D, E. 
 
Přílohy: A - situace 

B - situace 
C - situace 
D - návrh smlouvy 
E - návrh smlouvy SONJA spol. s r.o. 

 
Přijaté usnesení: 1099/2016 - ZM schvaluje úplatné nabytí části pozemku parc. č. 3204/13 

o výměře cca 228 m
2 
v k. ú. Kuřim dle přílohy, za cenu 189 Kč/m

2
 z vlastnictví Jana 

Vozdeckého, bytem xxxxxxxxxxxxxxxxxx Kuřim, 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. 

Hlasováno 
Pro: 17. 
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7/1. Odkup pozemků pod stavbou Okružní křižovatky na Podlesí 
(Předkladatel: Mgr. Ing. Drago Sukalovský, zpracovatel: Ing. Vladimíra Fidrmucová) 
 
Přijaté usnesení: 1100/2016 - ZM schvaluje úplatné nabytí části pozemku parc. č. 3204/129 

o výměře cca 53 m
2 

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

bez
 
DPH 

z vlastnictví SONJA spol. s r.o., se sídlem Údolní 222/5, Brno, IČ 63475871, 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. 

Hlasováno 
Pro: 17. 
 
 

8. Žádost o pořízení změny ÚP Kuřim - Záhoří 
(Předkladatel: Mgr. Ing. Drago Sukalovský, zpracovatel: Ing. Vlasta Indrová) 
 
Dne 25. 7. 2016 byla na MěÚ Kuřim, odbor investiční doručena žádost o pořízení změny ÚP Kuřim, 
která se týká změny funkčního využití pozemku p. č 3062/181 a p. č. 3431/3, vše k. ú. Kuřim. Oba 
pozemky jsou vymezeny jako součást plochy smíšené nezastavěného území (orná půda). Pozemek 
p. č. 3062/181, k. ú. Kuřim je celý součástí plochy územní rezervy pro rozšíření silnice I/43, pozemek 
p. č. 3431/3, k. ú. Kuřim částečně vymezen v ploše územní rezervy pro rozšíření I/43. 
 
Žadatel navrhuje: 
pro p. č. 3431/3, k. ú. Kuřim funkční vymezení plochy pro bydlení v RD (stavba RD) 
pro p. č. 3062/181, k. ú. Kuřim navrhuje vymezit jako plochu komerčního vybavení (turistické 
ubytovací zařízení). 
Žadatel ve své žádosti navrhuje uhradit veškeré náklady spojené s pořízení této změny (tím se rozumí 
náklady na pořízení dokumentace změny, včetně právního stavu). 
Pořizovatel posoudil návrh na pořízení změny ÚP dle § 46 zákona č. 183/2006, dále jen stavebního 
zákona, a protože splňuje stanovené náležitosti, předkládá žádost ZM k projednání. 
 
Pořizovatel upozorňuje, že vymezená územní rezerva pro rozšíření silnice I/43 je v platném ÚP Kuřim 
vymezena na základě stanoviska dotčeného orgánu - Ministerstva dopravy jako nadmístní záměr, 
rozhodnutí o vypuštění této územní rezervy není v kompetenci města Kuřimi. 
K projednání a rozhodnutí ZM tedy pořizovatel předkládá část pozemku p. č. 3431/3, k. ú. Kuřim, která 
není součástí výše uvedené územní rezervy pro dopravní stavby. 
 
Vyjádření zpracovatele ÚP Kuřim: "Do doby dořešení trasováni R43 v Zásadách územního rozvoje 
JMK je jakákoliv změna v této oblasti bezpředmětná". 
 
Vyjádření pořizovatele: 
Vzhledem k tomu, že v lokalitě Záhoří je dle platného ÚP Kuřim vymezeno dostatečné množství ploch 
pro bydlení, které dosud nejsou zastavěny, pro využití daného území jsou stanoveny podmínky 
(vybudování TI, DI, etapizace), není tedy z hlediska obecného zájmu účelné a pro dotčené orgány 
odůvodněné v současné době rozšiřovat rozsah zastavitelných ploch pro bydlení. Uvedená část 
pozemku p. č. 3431/3, k. ú. Kuřim nenavazuje na současně vymezené zastavitelné plochy v platném 
ÚP Kuřim. 
Dále uvádíme, že orgán ochrany ZPF  pro každé další rozšíření zastavitelných ploch požaduje od 
projektanta odůvodnit a řádně vyhodnotit, že z převážné části jsou již vyčerpány stávající zastavitelné 
plochy a proč je třeba další vymezování zastavitelných ploch. Nedostupnost vlastnictví pozemků není 
pro orgán ochrany ZPF důvodem pro souhlas s vymezením nových zastavitelných ploch a odnětí ZPF. 
Pro úplnost úřad územního plánování uvádí, že dle rozsudku Krajského soudu Plzeň 59/A2/2014 -102 
ze dne 22. 12. 2014 není zastavitelnost pozemku nároková a vymahatelná. Na základě uvedených 
skutečností odbor investiční nedoporučuje schválení pořízení změny ÚP Kuřim dle žádosti. 
 
Přílohy: A - žádost o změnu ÚP 

B - výřez z ÚP s vyznačením pozemků 
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Návrh usnesení: ZM schvaluje pořízení změny ÚP Kuřim spočívající ve změně funkčního využití 

části pozemku p. č. 3431/3, k. ú. Kuřim dle žádosti. 
Nebylo schváleno 
Hlasováno 
Pro: 1  Proti: 15  Zdržel se: 1. 
 
 
 

9. Investiční záměry staveb - zahájení projekční přípravy - ul. 
Legionářská 
(Předkladatel: PaedDr. David Holman, zpracovatel: Ing. Pavla Kubová) 
 
A) Informace o realizaci akce „Projekční příprava - rekonstrukce kanalizace a vodovody“: 
 
Rada města Kuřimi schválila investiční záměry: 
1) „Kuřim, ul. Zahradní - rekonstrukce kanalizace“ (usnesení RM č. 169/2016); 
2) „Kuřim, ul. Kpt. Jaroše - rekonstrukce kanalizace a vodovodu“ (usnesení RM č. 170/2016); 
3) „Kuřim, vodojem II - rekonstrukce armaturní komory a technologie“ (usnesení RM č. 171/2016); 
4) „Kuřim, ul. Úvoz - rekonstrukce vodovodu“ (usnesení RM č. 266/2016); 
5) „Kuřim, ul. Legionářská - rekonstrukce kanalizace“ (usnesení RM č. 344/2016). 
 
Zastupitelstvo města Kuřimi v lednu vyčlenilo v rozpočtu města pro rok 2016 na „Projekční přípravu - 
rekonstrukce kanalizace a vodovody“ částku 2.250.000 Kč a následně, na svých zasedáních v květnu 
a červnu 2016, schválilo zahájení projekční přípravy pro výše uvedené investiční záměry s celkovým 
limitem 4.720.000 Kč (z toho na akci č. 1, 2, 3, 5 - 4.100.000 Kč a na akci č. 4 - 620.000 Kč). 
 
Během dalších jednání se zástupcem provozovatele spol. BVK o investičním záměru akce „Kuřim, ul. 
Legionářská - rekonstrukce kanalizace“ (předběžná cena se pohybovala kolem 10.000.000 Kč) bylo 
zjištěno, že je tuto investiční akci vhodné rozšířit i o další úsek kanalizace a o rekonstrukci 
vodovodního řadu, to vše včetně zálivů a přípojek (předběžná cena se nyní pohybuje kolem 
42.400.000 Kč vč. DPH). 
 
Z výše uvedeného důvodu odbor investiční doporučuje navýšit i celkový finanční limit na 
projekční přípravu všech výše uvedených investičních akcí financovaných z ORG 1 332 000 000 
„Projekční příprava - rekonstrukce kanalizace a vodovody“ na celkovou částku 6.000.000 Kč (vizte 
níže návrh usnesení). 
 
Další možností by bylo projektovou přípravu některé z těchto akcí nezahájit, odložit, nebo zrušit. 
Nicméně vzhledem ke špatnému technickému stavu inženýrských sítí ve výše uvedených ulicích 
i závazkům města vyplývajícím z plnění plánu financování obnovy kanalizace a vodovodů doporučuje 
odbor investiční pokračovat v přípravě všech výše uvedených investičních akcí a finanční limit 
projekční přípravy navýšit dle doporučení odboru. 
Část těchto finančních prostředků, jež bude hrazena v r. 2016, je již nyní rozpočtem města kryta 
dostatečně. Větší část finančních prostředků na projekční přípravu bude vynaložena až v období 2017 
- 2018. 
Jednotlivé investiční akce budou pak realizovány postupně podle finančních možností města. Jako 
první by měly být již v příštím roce zahájeny investiční akce č. 3 a č. 5 (vizte výše). 
Na rekonstrukci kanalizace a vodovodu v ul. Legionářská bude navazovat rekonstrukce silnice v ul. 
Legionářská a Blanenská, kterou připravuje SÚS JmK. 
 
B) Popis investiční akce „Kuřim, ul. Legionářská - rekonstrukce kanalizace a vodovodu“ 
(úplné znění investičního záměru vizte přílohy): 
 
a) Rekonstrukce kanalizace:  
V úseku dlouhém cca 400m (cca od ul. Havlíčkova po Bezručovu čtvrť) a v úseku dlouhém 240 m (cca 
od ul. Havlíčkova po ul. Školní) se nachází v ul. Legionářská v silnici II/386 dvě stávající jednotné 
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kanalizace (DN 500 BEO a DN 600, 500 BEO). Byly vybudovány v roce 1952 a jsou ve špatném 
stavebním stavu. Nově je navržena jedna kanalizace DN 300, dl. 150 m a DN 500/750, dl. 250 m 
v celém rekonstruovaném úseku (převzato z generelu odvodnění). V rámci projektové dokumentace 
bude optimalizována trasa i spád navrhované kanalizace. V příloze investičního záměru je kanalizace 
situována informativně, přesné umístění stanoví projektant v rámci PD. 
Stávající kanalizace budou ponechány v zemi a zality cementopopílkovou suspenzí. Navrhovaná 
rekonstrukce kanalizace musí být koordinována s rekonstrukcí vodovodního řadu a s rekonstrukcí 
komunikace. 
Propočet nákladů na rekonstrukci kanalizace (vč. projektové přípravy a rezervy): 26.257.000 vč. DPH 
(21.700.000 Kč bez DPH). 
 
b) Rekonstrukce vodovodu: 
Vzhledem k rekonstrukci kanalizace bude lépe současně zrekonstruovat i úsek vodovodu z let 1963 - 
1976 (DN 200, 150, 100 a 80), od ul. Havlíčkova po Bezručovu čtvrť, v celkové délce cca 480 m 
včetně zálivů. 
Propočet nákladů na rekonstrukci vodovodu (vč. projektové přípravy a rezervy): 
16.105.100 Kč vč. DPH (13.310.000 Kč bez DPH). 
 
Součástí vypracované projektové dokumentace bude i rekonstrukce vodovodních a kanalizačních 
domovních přípojek ve veřejné části. Povrchy v rozpočtu záměru budou zapraveny pouze nad rýhou 
a zasypány recyklátem. Následuje rekonstrukce silnice, kterou zajišťuje SÚS JmK.  
 
Propočet nákladů CELKEM (kanalizace + vodovod, vč. projektové přípravy a rezervy): 
42.362.100 Kč vč. DPH (35.010.000 Kč +bez DPH). 
 
K financování výše uvedené investiční akce bude potřeba zajistit úvěr. Investiční akce bude 
s případnými úpravami navržena do rozpočtu 2017. 
 
Přílohy: A - investiční záměr kanalizace 

B - situace kanalizace 
C - investiční záměr vodovod 
D - situace vodovodu 

 
Diskuse: 
J. Herman – myslí si, že k největším poruchám na vodovodní síti dochází u železničního mostu. 
D. Sukalovský – upřesňuje, že kanalizace v tomto místě je již opravena. 
V. Zejda – ptá se na harmonogram. 
D. Holman – dá se to stihnout v příštím roce, a bude to považovat za úspěch. 
D. Sukalovský – z pohledu hygienické stanice je požadována výměna povrchu již několik roků. 
P. Ondrášek – mějme na paměti velkou dopravní zátěž pro občany města, ale s touto akcí souhlasí. 
D. Sukalovský – pokud se povede oddělit tranzit od vnitroměstské dopravy, potom by to mohlo 
fungovat relativně dobře. 
 
Přijaté usnesení: 1101/2016 - ZM ruší svá usnesení č. 1053/2016 ze dne 17. 5. 2016 a usnesení 

č. 1065/2016 ze dne 14. 6. 2016. 
Hlasováno 
Pro: 17. 
 
 
 

9/1. Investiční záměry staveb - zahájení projekční přípravy - 
ul. Legionářská 
(Předkladatel: PaedDr. David Holman, zpracovatel: Ing. Pavla Kubová) 
 
Přijaté usnesení: 1102/2016 - ZM souhlasí se zahájením projekční přípravy investičních akcí 

„Kuřim, ul. Zahradní - rekonstrukce kanalizace“, „Kuřim, ul. Kpt. Jaroše - 
rekonstrukce kanalizace a vodovodu“, „Kuřim, vodojem II - rekonstrukce armaturní 
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komory a technologie“, „Kuřim, ul. Úvoz - rekonstrukce vodovodu“, „Kuřim, ul. 
Legionářská - rekonstrukce kanalizace a vodovodu“ v celkové výši 6.000.000 Kč 
vč. DPH. 

Hlasováno 
Pro: 17. 
 
 
 

10. Cyklostezka Brno-Jinačovice - Kuřim 
(Předkladatel: Mgr. Ing. Drago Sukalovský, zpracovatel: Mgr. Dagmar Montagová) 
 
Po vzájemné dohodě se Statutární město Brno stalo nositelem projektu, jehož cílem je vybudování 
cyklostezky Brno-Jinačovice-Kuřim. Prioritně je cyklostezka uvažována pro dopravu do zaměstnání, 
zejména do Brna a do Kuřimi. Příprava projektu je v současné době hrazena z prostředků města Brna. 
Po získání dotace z evropských peněz, kterou město Brno samo administruje v rámci programu ITI, 
bude specifikována finanční spoluúčast jednotlivých partnerů. V té době bude nutné vyčlenit v rámci 
investičního rozpočtu potřebné finanční prostředky. V průběhu projektování také budeme znát 
požadavky na zábor pozemků případně na jejich vykoupení. Je dohodnuto, že v k. ú. Kuřim pozemky 
vykoupí město Kuřim, v ostatních k. ú. vždy příslušná obec. 
Účelem smlouvy o vzájemné spolupráci při přípravě projektu je zajistit vyhotovení prověřovací studie 
možného vedení trasy a možnosti čerpání financí z EU. Vyšší stupně projektové dokumentace budou 
ošetřeny následnou smlouvou. 
 
Přílohy: A - smlouva 
 
Diskuse: 
J. Herman – dojde ke křížení trasy s R43? 
D. Sukalovský – na toto budeme velmi dobře dbát, nemělo by dojít ke křížení. 
M. Kotek – kudy trasa povede? Zavazuje nás to k nějakému finančnímu plnění? 
D. Sukalovský – vyhledávací studie je základní materiál, který hledá nejvhodnější trasu. Trasy 
povedou pokud možno po obecních pozemcích nebo pozemcích kraje tak, aby tam nebyly nutné 
výkupy. Každá obec si dofinancuje trasu na svém katastru, ale záleží na zvoleném modelu, který ale 
zatím není vybrán. Podíl by mohl být kolem 5 – 15 procent. 
 
Přijaté usnesení: 1103/2016 - ZM schvaluje uzavření Smlouvy o vzájemné spolupráci při přípravě 

projektu "Cyklostezka Brno-Jinačovice-Kuřim" mezi smluvními stranami Statutární 
město Brno, IČ 44992785, se sídlem Dominikánské nám. 196/1, 602 00 Brno; 
Obec Rozdrojovice, IČ 00282499, se sídlem Na Dědině 7, 664 34 Rozdrojovice; 
Obec Jinačovice, IČ 00281883, se sídlem Jinačovice 83, 664 34 Kuřim a Obec 
Moravské Knínice, IČ 00488216, se sídlem Kuřimská 99, 664 34 Moravské 
Knínice. 

Hlasováno 
Pro: 17. 
 
 
 

11. Výsledky hospodaření k 30. 6. 2016 
(Předkladatel: Mgr. Ing. Drago Sukalovský, zpracovatel: Ing. Aleš Varmužka) 
 
V příloze jsou předkládány výsledky hospodaření města k 30. 6. 2016. 
 
Příjmy města po konsolidaci ke dni 30. 6. 2016 činily 112.643.939,49 Kč, výdaje města po konsolidaci 
činily 99.072.556,31 Kč. Hospodářský výsledek k tomuto datu tedy činí nezaokrouhleně 
+13.571.383,18 Kč. 
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Hospodaření s rozpočtovými prostředky probíhá dle schváleného a následně upraveného rozpočtu 
a je za 1. pololetí roku 2016 vzhledem k rozpočtu města v konsolidovaném stavu, s příjmy 
převyšujícími výdaje. 
 
Příjmy: 
Příjmová stránka rozpočtu je plněna z 46,54 %. Daňové příjmy se plní ve srovnání s rokem 2015 
výrazně lépe, výběr je za 1. pololetí vyšší o téměř 7 mil. Kč. Prozatím se potvrzuje vzestupný trend 
z 1. čtvrtletí, nejvyšší nárůst je u DPH (cca 4,5 mil. Kč). 
 
Výdaje: 
Výdajová stránka rozpočtu je plněna z 26,95 % a je ovlivněna čerpáním především u „investičních 
akcí“, které je na úrovni 21 % (nesouvisí s rozestavěností akcí,...), provozní výdaje jsou čerpány 
z 48,54 %, vizte podrobnější rozbory dle ORG. 
 
Přílohy: A - rozpočet - vyhodnocení 2q komplet 
 
Přijaté usnesení: 1104/2016 - ZM bere na vědomí výsledky hospodaření města Kuřimi k 30. 6. 

2016, s přebytkem hospodaření ve výši 13.571.383,18 Kč. 
Hlasováno 
Pro: 17. 
 
 
Starosta vyhlásil v 19:05 hod. přestávku na15 min. 
 
 
 

12. Předčasné splacení úvěrů 
(Předkladatel: Mgr. Ing. Drago Sukalovský, zpracovatel: Ing. Aleš Varmužka) 
 
ZM je předkládán návrh na předčasné splacení obou úvěrů, a to z důvodu vysokého finančního 
zůstatku na účtech města a možnosti tímto způsobem při přijetí úvěru nového k financování budoucích 
investičních akcí (např. sportovní hala nebo rekonstrukce KD) refinancovat tyto stávající úvěry za 
značně výhodnějších podmínek. 
V současné době má město dva úvěry, první od České spořitelny na financování výstavby MŠ na ul. 
Brněnská. Úvěr je splatný k 30. 9. 2017, jeho zůstatek je 2.375.000 Kč s úrokovou sazbou 3,84 % p. 
a. 
Druhý úvěr na financování rekonstrukce krytého bazénu na Wellness u Komerční banky je splatný 
k 31. 12. 2025, jeho zůstatek je 62.413.750 Kč s pohyblivou sazbou PRIBOR + 1,69 % p. a. 
Na účtech města se nachází momentálně cca 130 mil. Kč, které jsou úročeny jen minimálně, 
z ekonomického hlediska je tedy vhodné část těchto prostředků využít na předčasné splacení úvěrů, 
a pro financování budoucích investičních akcí vysoutěžit úvěr nový. Úvěrové smlouvy jsou v obou 
případech koncipovány tak, že předčasné splacení je možné po písemném oznámení bance a je bez 
sankčních či jiných poplatků. 
ZM tímto usnesením uděluje souhlas s předčasným splacením obou úvěrů a pověřuje RM 
k zabezpečení tohoto splacení. Jelikož některé finanční prostředky jsou vázány na termínovaných 
účtech, RM musí tyto účty vypovědět a poté mohou být úvěry splaceny. Předpokládaný termín 
splacení je plánován s ohledem na výpovědní lhůty a vývoji cash flow (peněžních toků) nejpozději do 
konce listopadu. 
Prostředky na splacení budou rozpočtově kryty rezervou, transakce bude součástí rozpočtového 
opatření. 
 
Diskuse: 
V. Zejda – tohle uvítá. 
D. Holman – s tím naprosto souhlasí, toto je potřeba udělat. 
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Přijaté usnesení: 1105/2016 - ZM schvaluje předčasné splacení úvěrů města vedených u České 
spořitelny a.s. a Komerční banky, a.s., ve formě mimořádných splátek ve výši 
nesplacených jistin a pověřuje RM k zabezpečení tohoto splacení. 

Hlasováno 
Pro: 16  Zdržel se: 1. 
 
 
 

15. Společenské a kulturní centrum v Kuřimi – odůvodnění veřejné 
zakázky 
(Předkladatel: Mgr. Ing. Drago Sukalovský, zpracovatel: Ing. Renata Havlová) 
 
ZM schválilo usnesením č. 1142/2014 z 4. 9. 2014 realizaci této investiční akce. 
V 10/2014 bylo zahájeno zadávací řízení, které bylo Radou města dne 15. 1. 2015 zrušeno. Důvodem 
zrušení bylo posouzení pouze jedné nabídky, kvalifikací neprošlo dalších 7 nabídek, které překročily 
nejvýše přípustnou hodnotu nabídkové ceny. Dle zákona o veřejných zakázkách se v případě 
posouzení pouze 1 nabídky zadávací řízení ruší, tato podmínka platí pro první zadávací řízení, 
v případě opakovaného řízení můžeme tuto nabídku přijmout a uzavřít smlouvu o dílo. 
Opakované zadávací řízení na výše uvedenou akci bylo zahájeno 23. 1. 2015. Dne 25. 2. 2015 
proběhlo otevírání obálek s nabídkami. U všech pěti nabídek nebyl splněn požadavek na nejvýše 
přípustnou hodnotu nabídkové ceny. Nabídky uchazečů byly tedy vyřazeny a zadávací řízení Radou 
města dne 4. 3. 2015 zrušeno. 
 
Abychom mohli zahájit opakované zadávací řízení, je podmínkou schválení odůvodnění veřejné 
zakázky zastupitelstvem dle § 156 odst. 4 ZVZ. Obsahově se jedná o odůvodnění účelnosti, 
přiměřenosti požadavků na technické kvalifikační předpoklady, vymezení obchodních podmínek, 
stanovení hodnotících kritérií dle vyhlášky č. 232/2012 Sb. 
 
Přílohy: A - odůvodnění veřejné zakázky 
 
Diskuse: 
V. Zejda – ptá se na předpokládaný termín splnění? Bude to 31. 12. 2017? 
S. Bartoš – je to nejkrajnější možný termín. Neustále se vše posouvá kvůli dotaci. Řešili jsme 
s fondem další doplňující informace, a abychom toto mohli předložit, tak uvedli tento termín. Jakmile 
zaregistrují naši žádost a budou s námi chtít konzultovat projekt dříve, než nám přiznají dotaci, potom 
můžeme vypsat výběrové řízení dříve. Zatím ale tato situace nenastala. 
V. Zejda – termín je podle něho nesmyslný, navrhuje změnu termínu. V hodnotícím kritériu bude 
stanovena maximální cena a v jaké bude výši? 
D. Sukalovský – stanovena zřejmě bude, zatím ji nelze říct. Nemáme projekt v definitivním stavu. 
S. Bartoš – s projektantem máme dohodu, že koncem tohoto měsíce by měl předložit dokumentaci, 
která bude doladěna dotačním podmínkám. 
D. Sukalovský – navrhuje změnu termínu na prodloužení předpokládaného splnění zakázky z 31. 12. 
2017 na 30. 6. 2018. 
 
Přijaté usnesení: 1106/2016 - ZM schvaluje odůvodnění významné podlimitní veřejné zakázky na 

stavební práce s názvem „Společenské a kulturní centrum v Kuřimi“ se změnou 
spočívající v prodloužení předpokládaného termínu splnění veřejné zakázky 
z 31. 12. 2017 na 30. 6. 2018. 

Hlasováno 
Pro: 17. 
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16. Žádost o přepravu občanů Kuřimi nad 70 let věku v síti IDS 
zdarma po katastru města – dopis p. Josefa Dudy 
(Předkladatel: Mgr. Ing. Drago Sukalovský, zpracovatel: Mgr. Ing. Drago Sukalovský) 
 
Na ZM se obrátil svým dopisem kuřimský občan pan Josef Duda (příloha A). Žádá v něm o zajištění 
přepravy osob starších 70 let, občanů města Kuřim, v síti IDS po katastru Kuřimi zdarma. 
O stanovisko v této věci jsem požádal organizátora hromadné dopravy v Jihomoravském kraji - 
společnost Kordis. Odpověď jejího ředitele p. Jiřího Horského je v příloze B. 
 
Pro úplnost ještě dodávám, že k datu zpracování tohoto příspěvku je počet obyvatel Kuřimi ve věku 70 
let a více 1.286. V případě, že bychom dle návrhu společnosti Kordis přispívali částkou 1.850 Kč 
každému občanu Kuřimi ve věku 70 a více let, šlo by ročně o sumu 2.379.100 Kč. 
 
V této věci nepřikládám žádný návrh na usnesení. Žádám tímto zastupitelstvo města Kuřimi 
o stanovení dalšího případného postupu. 
 
Přílohy: A - žádost 

B - stanovisko Kordis 
 

Doplnění materiálu předkladatelem 

 
Z informací od společnosti Kordis vyplývá, že v současné době nelze přesně zjistit skutečně 
provedené cesty seniorů nad 70 let (či jiné vybrané skupiny obyvatelstva). Situaci by mohl řešit až 
nový odbavovací systém, který umožní k úhradě cestovného přímo používat platební nebo podobné 
karty. 
 
Navrhuji tedy, aby případné podpora cest seniorů nad 70 let včetně byla v Kuřimi řešena formou 
dotace (daru) osobám, které splní požadované předpoklady, formou daru oproti předložené roční 
úsekové předplatní jízdence. 
V současné době zahrnuje úseková předplatní jízdenka v Kuřimi všechny zastávky v Kuřimi: tzn. celou 
trasu Kuřim, Podlesí, Pramen až po Kuřim, Díly pod Sv. Jánem včetně zastávek Kuřim, Jungmannova; 
Kuřim, kostel; Kuřim, zámek.  
Měsíční úseková jízdenka pro seniory nad 70 let vyjde na 210 Kč, tříměsíční na 540 Kč a roční na 
1850 Kč. Jízdenku lze zakoupit na počkání na vlakovém nádraží v Kuřimi. Je třeba 1x průkazková 
fotografie a občanský průkaz. 
Podle sdělení matriky je k dnešnímu datu evidováno přibližně 1300 seniorů nad 70 let s trvalým 
bydlištěm v Kuřimi. V případě hrazení ročního předplatného všem těmto seniorům v plné výši by to 
znamenalo náklady přibližně 2.405.000 korun. V praxi lze očekávat, že by této nabídky využilo cca 70 
% těch občanů, kteří splňují věkové kritérium. Při 100 % hrazené ceny by šlo o přibližně o 1.683.500. 
 
Kompromisním řešením by bylo nepřispívat na roční jízdenku 100 %. Při 70 % využití nabídky 
a případném 50 % příspěvku by šlo podle odhadu o částku cca 850.000 korun. 
 
Dle rozsudku Nejvyššího správního soudu ČR nelze případné dotace jízdného vázat místem trvalého 
pobytu. V případě schválení příspěvku na jízdné dle návrhu by bylo nutno příspěvek udělit všem 
žadatelům splňujícím daná kritéria, bez ohledu na trvalé bydliště. Počet uživatelů s trvalým bydliště 
mimo Kuřim lze jenom velmi obtížně stanovit, zřejmě však nepůjde o podstatný počet. 
 
Diskuse: 
J. Brabec – autobusem asi jezdí ze zastupitelů nejvíce. Myslí si, že nejvíce chybí zastávka u Lídlu 
a u Elprumu. 
D. Sukalovský -  – zastávka u Lídlu spěje do zdárného konce a u Elprumu je v jednání. 
D. Holman – pomoc starším lidem vítá, ale pomoc by měla být vázána na sociální pomoc seniorům. 
Řešení by bylo fungování seniorbusu, ale tohle řešení je rozpočtově stejně nákladné. Toto varianta se 
ale dá zneužít. 
I. Peřina – navrhuje tarifní pásmo pro Kuřim. 
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D. Sukalovský - to záleží na JMK nebo Kordisu, pro okolí přibude další tarifní pásmo, má to více 
nevýhod. 
M. Kotek – částka se mu zdá vysoká, podporuje návrh usnesení, stálo by za úvahu koupit jednotlivé 
jízdenky a vydávat je na úřadě, doporučuje jednání s JMK a Kordisem z důvodu sjednocení. 
D. Sukalovský – není to rozumné řešení. 
I. Poledňák – nepřiklání se k myšlence, abychom takovou výhodu poskytli. Poskytujeme jiné výhody, 
jako například nízká daň za nemovitosti a poplatek za odpady. 
J. Brabec – nemělo by být přispíváno těm, kdo jezdí jen občas, tím kompenzujeme lidem nedostatek 
infrastruktury pro seniory. 
J. Herman – navrhuje udělat anketu, není třeba to schválit hned dnes. 
J. Brabec – jednal o tom s panem Dudou, jeho odhad je, že by senior nedal více jak 200 Kč/rok. 
D. Holman – nemá smysl dělat anketu. Jako jediný se mu jeví předložený návrh. Bude li malý zájem 
o málo, tak rozhodně nebudeme dávat víc. 
J. Brabec – sleva nebude platit rok kalendářní, ale 12 měsíců. 
D. Sukalovský – žádá doplnit konec platnosti 31. 12. 2017, sleva zakoupena v roce 2017. 
 
Přijaté usnesení: 1107/2016 - ZM  souhlasí s příspěvkem na roční úsekovou jízdenku IDS na území 

Kuřimi pro osoby starší 70 let včetně ve výši 50 % z ceníkové ceny, zakoupenou 
v roce 2017, a pověřuje starostu města Draga Sukalovského přípravou pravidel, 
kterými se bude proplácení příspěvku řídit. 

Hlasováno 
Pro: 16  Proti: 1. 
 
 
 

17. Zápis z jednání Výboru pro kulturu a spolkový život ZM Kuřimi 
(Předkladatel: Mgr. Ladislav Ambrož, zpracovatel: Jitka Jonášová) 
 
V příloze předkládáme Zastupitelstvu města Kuřimi zápis z jednání Výboru pro kulturu a spolkový život 
ZM Kuřimi ze dne 29. 8. 2016. 
 
Přílohy: A - zápis kulturní výbor ze dne 29. 8. 2016 
 
Přijaté usnesení: 1108/2016 - ZM bere na vědomí zápis z jednání Výboru pro kulturu a spolkový 

život ZM Kuřimi ze dne 29. 8. 2016. 
Hlasováno 
Pro: 17. 
 
 
 

18. Dotační program "Podpora kulturní a spolkové činnosti ve 
městě Kuřimi pro rok 2017" 
(Předkladatel: Mgr. Ladislav Ambrož, zpracovatel: Jitka Jonášová) 
 
Zastupitelstvu města Kuřimi je předložen ke schválení dotační program "Podpora kulturní a spolkové 
činnosti ve městě Kuřimi" pro rok 2017. Výše celkové částky určené na tento "Program" v roce 2017 je 
stanovena na 1.300.000 Kč. 
 
Přílohy: A - dotační program KULTURA 2017 

B - formulář žádosti o poskytnutí dotace 2017 VZOR 
C - dotační smlouva 2017 VZOR 
D - formulář pro vyúčtování dotace 2017 VZOR 
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Přijaté usnesení: 1109/2016 - ZM schvaluje dotační program "Podpora kulturní a spolkové činnosti 
ve městě Kuřimi" pro rok 2017. 

Hlasováno 
Pro: 17. 
 
 
 

18/1. Limit pro celkovou výši dotací pro dotační program "Podpora 
kulturní a spolkové činnosti ve městě Kuřimi" pro rok 2017 
(Předkladatel: Mgr. Ladislav Ambrož, zpracovatel: Jitka Jonášová) 
 
Pro rok 2016 byl schválen limit pro celkovou výši dotací z "Programu finanční podpory kulturní 
a spolkové činnosti ve městě Kuřimi" ve výši 1.300.000 Kč. 
 
Usnesení č. 1118/2015 ze dne 20. 10. 2015 
Zastupitelstvo města schvaluje celkovou částku 1.300.000 Kč, která bude poskytnuta z rozpočtu 
města Kuřimi a bude určena na dotační program „Podpora kulturní a spolkové činnosti ve městě 
Kuřimi“ pro rok 2016. 
 
Nyní musí Zastupitelstvo města Kuřimi schválit limit pro celkovou výši dotací pro rok 2017. 
 
Přijaté usnesení: 1110/2016 - ZM schvaluje celkovou částku 1.300.000 Kč, která bude poskytnuta 

z rozpočtu města Kuřimi a bude určena na dotační program „Podpora kulturní 
a spolkové činnosti ve městě Kuřimi“ pro rok 2017. 

Hlasováno 
Pro: 17. 
 
 

19. Dotační program "Podpora sportovní činnosti ve městě Kuřimi" 
pro rok 2017 
(Předkladatel: PaedDr. David Holman, zpracovatel: Ing. Petr Ondrášek, PaedDr. David Holman) 
 
Zastupitelstvu města Kuřimi je předložen ke schválení dotační program "Podpora sportovní činnosti ve 
městě Kuřimi" pro rok 2017. 
 
Přílohy: A - dotační program sport 2017 

B - formulář žádosti o poskytnutí dotace 2017 VZOR 
C - dotační smlouva 2017 VZOR  
D - formulář pro vyúčtování dotace 2017 VZOR 

 
Diskuse: 
P. Ondrášek – doplnit do dotačního programu a do „Žádostí o poskytnutí dotace z rozpočtu města 
Kuřimi“ jako účelově uznatelné výdaje náklad na licence a zdravotnická školení trenérů a vedoucích 
oddílů či souborů dětí a mládeže do maximální výše 3.000 Kč na jednoho trenéra či vedoucího 
mládeže“. 
J. Herman – nesouhlasí s financováním licencí. 
D. Holman – částka je nízká. 
J. Brabec – když zaplatím trenéra, investuji do dítěte. 
J. Herman – pokud tam licence budou, bude se to muset ošetřit. 
P. Ondrášek  - placení licencí se chceme vyhnout, podporuje druh nákladů, který pomůže, zvyšuje se 
kvalifikace a je na oddílu jak peníze na dotaci využije. 
M. Macková – byla jedna z těch, kteří toto doplnění iniciovali. Není to o licencích, spíše o akreditaci. 
I. Peřina – může být postaveno deset hal, ale když nebudou kvalifikovaní lidé, kteří se o ně starají, 
děti nám utečou. 
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Přijaté usnesení: 1111/2016 - ZM schvaluje dotační program "Podpora sportovní činnosti ve městě 
Kuřimi" pro rok 2017 se změnou dle zápisu. 

Hlasováno 
Pro: 17. 
 
 
 

19/1. Limit pro celkovou výši dotací pro dotační program "Podpora 
sportovní činnosti ve městě Kuřimi" pro rok 2017 
(Předkladatel: PaedDr. David Holman, zpracovatel: Ing. Petr Ondrášek, PaedDr. David Holman) 
 
Zastupitelstvu města Kuřimi je předložen ke schválení návrh celkové výše dotací pro dotační program 
„Podpora sportovní činnosti ve městě Kuřimi“ pro rok 2017. 
 
Přijaté usnesení: 1112/2016 - ZM schvaluje celkovou částku ve výši 2.000.000 Kč, která bude 

poskytnuta z rozpočtu města Kuřimi a bude určena na dotační program „Podpora 
sportovní činnosti ve městě Kuřimi“ pro rok 2017. 

Hlasováno 
Pro: 17. 
 
 
Diskuse: 
J. Brabec – navrhuje nepřehazovat žádosti. 
D. Holman – navrhuje doplnění dotačního programu „Podpora tělovýchovy dětí a mládeže 
kvalifikovanými trenéry" i pro oblast kultury. 
L. Ambrož – dotační program by rád vyhlásil až příští rok. 
 
 
 

20. Dotační program „Podpora tělovýchovy dětí a mládeže 
kvalifikovanými trenéry" pro rok 2017 
(Předkladatel: PaedDr. David Holman, zpracovatel: Ing. Petr Ondrášek, PaedDr. David Holman) 
 
Zastupitelstvu je předkládán nový dotační program. V současné době má město dva dotační programy 
na činnost a jednorázové akce spolků (sport a kultura). Dotační program zaměřený konkrétně na 
výchovu dětí a mládeže v oblasti výkonnostního sportu město nemělo. Programy podporující 
výkonnostní sport finančním příspěvkem za práci kvalifikovaných trenérů dětí a mládeže jsou úspěšně 
zavedeny v jiných obcích, například v Tišnově.  
Návrh programu reflektuje diskusi zastupitelů na zasedání 20. října 2015, kde zazněly návrhy připravit 
a předložit takový program zaměřený na kvalifikované trenéry právě pro nadcházející rok 2017. 
Program „Podpora tělovýchovy dětí a mládeže kvalifikovanými trenéry pro rok 2017“ (dále jen 
„Program“) vyhlašuje Zastupitelstvo města Kuřimi jako nový účelově zaměřený program města. 
Uznatelné náklady žadatelů jsou zcela odlišné od stávajících dotačních programů. 
Účelem Programu je podpora tělovýchovné činnosti dětí a mládeže prostřednictvím finančního 
příspěvku na práci kvalifikovaných trenérů dětí působících celoročně a pravidelně na úrovni 
výkonnostního sportu ve sportovních spolkových organizacích se sídlem ve městě Kuřimi dle 
upřesňujících podmínek specifikovaných v čl. 4 tohoto Programu.  
Důvodem podpory stanoveného účelu je vytváření lepších podmínek pro rozvoj výkonnostního sportu 
a pro aktivní trávení volného času dětí a mládeže, a současně motivace trenérů k odbornému růstu 
a zvyšování kvality vedení pravidelných a celoročních sportovních aktivit dětí a mládeže ve městě 
Kuřimi. 
Dotace poskytována městem Kuřim je v souladu se zák. č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech 
územních rozpočtů, zák. č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení) a zák. č. 320/2001 Sb., o finanční 
kontrole ve veřejné správě, ve znění pozdějších předpisů. 
 
Přílohy: A - dotační program trenéři 2017 
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B - formulář žádosti o poskytnutí dotace 2017 VZOR 
C - dotační smlouva 2017 VZOR trenéři 
D - předběžný plán tréninkových jednotek 
E - formulář pro vyúčtování dotace 2017 VZOR 
F - přehled odtrénovaných tréninkových jednotek 
G - souhlas s nakládáním s osobními údaji 

 
Diskuse: 
R. Hanák – je to o tom motivovat, aby rodič, který se dětem věnuje, zůstal delší dobu u dětí. 
P. Ondrášek – bod byl projednáván ve sportovním výboru. Program není určen pro dospělé, ale 
pouze na mládež, je zacílený jako podpora výkonnostnímu sportu – dlouhodobé trénování na úkor 
jejich volného času. Motivujeme tyto trenéry, v programu je přesně popsáno jak trénovat, chceme 
podpořit ty, kteří se věnují dětem na úkor osobního volna. 
J. Herman – hasiči to dělají také naprosto zadarmo. S bodem 6 však nesouhlasí a upozorňuje na to. 
Vyplývají z toho zákonné povinnosti. 
P. Ondrášek – odpověď je v článku 5 bod 3, je to přirozené. 
D. Holman – ujišťuje, že zastupitelé P. Ondrášek ani I. Peřina tuto dotaci čerpat nebudou. 
M. Kotek – toto vítá, je těžké v dnešní době sehnat trenéra. Byl by pro to kritéria rozvolnit. Nevidí 
důvod, proč bychom nemohli mladé lidi motivovat k práci s dětmi. 
J. Herman - z dotací budeme platit hrubou nebo čistou mzdu, budou se platit i daně. 
M. Macková – zaznělo od pana Holmana, že město Tišnov přidělí dotaci každému. Zabýval se někdo 
tím, kdo na toto dosáhne? Podle ní vyplývá z článku 3, že to bude pouze SK Kuřim a FC Kuřim. Letos 
poprvé udělalo program na trenéry také MŠMT a FC a SK o toto požádali a dotaci dostali. 
D. Holman – nebylo cílem zúžit okruh, uznává, že je to špatně a je potřeba toto opravit. 
P. Ondrášek – v přepočtu na jedno dítě dostává nejvíce florbal, házená je až na 5. místě, program 
není nastaven na mzdy, myslí si, že je to nastaveno dobře. 
M. Macková – upozorňuje na to, že nejsou jen svazy, je potřeba doplnit svazy a spolky. Přesné znění 
– čl. 3 jejich registrace v některém celostátním sportovním svazu nebo spolku a pravidelná účast 
v soutěžích. 
A. Varmužka – i svazy jsou spolky. 
J. Brabec – nechce odměňovat kohokoliv za cokoliv. 
M. Kotek – mohli by se podpořit i nevýkonnostní sporty, prostě všechny, kdo mládež trénují. 
 
Přijaté usnesení: 1113/2016 - ZM schvaluje dotační program „Podpora tělovýchovy dětí a mládeže 

kvalifikovanými trenéry" pro rok 2017 se změnou. 
Hlasováno 
Pro: 16  Zdržel se: 1. 
 
 
 

20/1. Limit pro celkovou výši dotací pro dotační program "„Podpora 
tělovýchovy dětí a mládeže kvalifikovanými trenéry“ pro rok 2017 
(Předkladatel: PaedDr. David Holman, zpracovatel: Ing. Petr Ondrášek, PaedDr. David Holman) 
 
Zastupitelstvu města Kuřimi je předložen ke schválení návrh celkové výše dotací pro dotační program 
"„Podpora tělovýchovy dětí a mládeže kvalifikovanými trenéry“ pro rok 2017. 
 
Přijaté usnesení: 1114/2016 - ZM schvaluje celkovou částku ve výši 300.000 Kč, která bude 

poskytnuta z rozpočtu města Kuřimi a bude určena na dotační program „Podpora 
tělovýchovy dětí a mládeže kvalifikovanými trenéry“ pro rok 2017. 

Hlasováno 
Pro: 17. 
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22. Rozpočtové opatření č. 10 
(Předkladatel: Mgr. Ing. Drago Sukalovský, zpracovatel: Ing. Aleš Varmužka) 
 
V přílohách se nachází návrhy na provedení rozpočtových opatření. 
 
Přílohy: A - rozpočtové opatření č. 10 

B - důvodová zpráva OI - opravy v budově MěÚ 
C - důvodová zpráva OI - opravy chodníků 
D - důvodová zpráva OI - dopravní řešení u ZŠJ 

 
Přijaté usnesení: 1115/2016 - ZM schvaluje rozpočtové opatření č. 10 k rozpočtu města na rok 

2016, dle přílohy. 
Hlasováno 
Pro: 17. 
 
 
Z jednání se v 21:05 hod. vzdálil V. Zejda – počet přítomných členů 16. 
 
 
 

23. Zápis z jednání Sportovního výboru ZM Kuřimi 
(Předkladatel: Ing. Petr Ondrášek, zpracovatel: Hana Koláčková) 
 
V příloze předkládáme Zastupitelstvu města Kuřimi zápis z jednání Sportovního výboru ZM Kuřimi ze 
dne 5. 9. 2016. 
 
Přílohy: A - zápis sportovního výbor ze dne 5. 9. 2016 
 
Přijaté usnesení: 1116/2016 - ZM bere na vědomí zápis z jednání Výboru sportovního ZM Kuřimi 

č. 2/2016 ze dne 5. 9. 2016.  
Hlasováno 
Pro: 16   Nepřítomen: 1. 
 
 
Na jednání se vrátil V. Zejda – počet přítomných 17. 
 
 
 

24. VO ul. Luční – Smlouva a smlouvě budoucí o zřízení věcného 
břemene s ČR Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových 
(Předkladatel: Ing. Drago Sukalovský, zpracovatel: Ing. Dagmar Ševčíková) 
 
V rámci realizace zakázky Obnova VO na ul. Luční je kabel VO uložen v parcele 432/2, jejímž 
vlastníkem je Česká republika, Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových. 
OI předkládá zastupitelstvu města smlouvu o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene, jejímž 
předmětem je sjednání podmínek pro budoucí uzavření Smlouvy o zřízení věcného břemene 
služebnosti k budoucímu služebnému pozemku. Věcné břemeno bude zřízeno za účelem umístění, 
zřízení a provozování veřejného osvětlení na budoucím služebném pozemku. Podpisem této smlouvy 
uděluje vlastník souhlas k umístění a k realizaci stavby na budoucím služebném pozemku v rozsahu 
přiloženého výřezu trasy VO v parcele 432/2. 
OI doporučuje Zastupitelstvu města Kuřimi schválit uzavření Smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení 
věcného břemene v parcele 432/2. 
 
Přílohy: A - smlouva 
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Přijaté usnesení: 1117/2016 - ZM schvaluje zřízení služebnosti inženýrské sítě pro město Kuřim 
spočívající v právu zřídit, provozovat a udržovat podzemní kabelové rozvody ke 
stavbě „Kuřim, ul. Luční - obnova veřejného osvětlení“ v rozsahu dle přílohy na 
pozemku parc. č. 432/2 v k. ú. a obci Kuřim, který vlastní povinný ze služebnosti - 
Česká republika - Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových, se sídlem 
Rašínovo nábřeží 390/42, Nové Město, Praha 2, IČ 69797111. Služebnost bude 
zřízena za jednorázovou úplatu ve výši 3.000 Kč, na dobu určitou - na dobu 
existence inženýrské sítě. Náklady na zřízení služebnosti ponese oprávněný. Do 
doby uzavření smlouvy o zřízení služebnosti bude uzavřena smlouva o smlouvě 
budoucí. 

Hlasováno 
Pro: 17. 
 
 
 

25. Různé 
 
J. Brabec – v neděli 2. 10. 2016 budou na ZŠ Komenského „ Medové dny“. Všichni občané jsou 
srdečně zváni. 
 
 
V. Zejda – změna územního plánu týkající se výstavby jízdárny byla projednávána v komisi výstavby. 
Inicioval změnu územního plánu v bodě 8.13 tzn. smíšené zastavěné území. Většinou se jedná 
o ornou půdu a zjistili jsme, že v příbuzném využití těchto pozemků jsou i pozemky staveb a využití 
pro chov koní a jiných zvířat. Vede to k tomu, že spekulant může půdu skupovat a prodávat jako 
stavební pozemky. Na pozemcích vedených jako orná půda může vzniknout chov zvířat. Navrhuje 
změnu na těchto pozemních, bude rád, když se na tomto začne pracovat. 
D. Sukalovský – neví co s tímto poznatkem dál. Souhlasí, že to mnohdy není estetické, ale pokud se 
jedná o soukromý pozemek, nedovede si představit, že plošně zakážeme možnost takového využití 
pozemku. Spíše by jednal s vlastníky o vzhledu objektů umístěných na takových pozemcích. 
M. Kotek – navrhoval zpracovat regulativ pro území Srpku, ale nebyla k tomu vůle. Navrhl zpracovat 
studii. Jak to s ní vypadá? 
D. Sukalovský – studie se zadávat bude. Nyní je zpracovaný návrh územního plánu, tento vymezuje 
oblast, kterou studie bude posuzovat. Návrh musí projít procesem společného jednání a připomínkami 
dotčených orgánů. Návrh změny bude schvalovat zastupitelstvo a v té chvíli můžeme zadat zadání 
studie. Potom bude studie zpracována a před definitivním schválením územního plánu bude opět 
předložena ke schválení zastupitelstvu. 
D. Holman – problémy v lokalitě Srpku by měla vyřešit studie. 
 
 
J. Herman – kanalizace v ul. Hybešova je dokončena? 
S. Bartoš – zatím se nic nezměnilo, postupnými kroky se dostávají dál, jdou nyní na ul. Brněnskou. 
D. Sukalovský – v ulici je zaručena plná průtočnost. 
 
 
J. Herman – pořádání hodů je domluveno konání na ZŠ Tyršova dne 15. 10. 2016. Krojovaný průvod 
vyjde od hasičky po ul. Legionářské, ul. Havlíčkova, U Potoka, ul. Brněnská. 
 
 
A. Matějíčková – upozorňuje na chybějící smuteční vývěsku. 
D. Sukalovský – připravuji se 3 nástěnky na nám. Osvobození, u Elprumu, u Alberta. 
M. Kotek – mohly by být zveřejněny i na internetových stránkách města. 
J. Brabec – asi to nejde z důvodu ochrany osobních údajů. 
 
 
J. Herman – jako předseda kontrolní komise žádá členy zastupitelstva o podnět k jejich činnosti. 
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D. Holman – prosí zastupitele o kontrolu informací na webu. 
V. Zejda – budou tam přístupy na rozpočty a projektové dokumentace? 
D. Holman – projektanti s tímto většinou souhlasí. Ale pokud tam projektová dokumentace není, 
znamená to, že s tím projektant nesouhlasí. Harmonogramy se neustále mění, proto tam nebudou. 
 
 
 
 
Další zasedání ZM se uskuteční v úterý 1. 11. 2016 v 17 hod. v zasedací místnosti MěÚ Kuřim. 
 
 
 
Člen návrhové komise Ing. Miluše Macková přečetla schválená usnesení ZM. 
 
 
 
 
 
Starosta ukončil jednání ZM v 21:40 hodin. 
 
 
 
 
 
 
 
Mgr. Ing. Drago Sukalovský 
starosta města 
 
 
 
 
 
 

Ověřovatelé zápisu: 
 
 
 
Jan Herman Ing. Mgr. Vlastimil Burkart 
 
 
 
 
 
 
V Kuřimi dne 6. 9. 2016 
 
Zapsala: Hana Koláčková 
 
 
 
Materiály: 
1 Zvolení návrhové komise 
2 Volba ověřovatelů zápisu 
3 Schválení programu jednání 
4 Plnění usnesení Zastupitelstva města Kuřimi ke dni 29. 8. 2016 
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5 Manželé Mišovicovi – žádost o koupi bytu - záměr 
6 Schválení úplatného nabytí pozemků pod místními komunikacemi do majetku města -

výběrové řízení 2016 
 6B - návrh smlouvy 
 6C - situace 
6/1 Schválení úplatného nabytí pozemků pod místními komunikacemi do majetku města -

výběrové řízení 2016 
7 Odkup pozemků pod stavbou Okružní křižovatky na Podlesí 
 7A - situace 
 7B - situace 
 7C - situace 
 7D - návrh smlouvy - Vozdecký 
 7E - návrh smlouvy SONJA spol. s r.o. 
7/1 Odkup pozemků pod stavbou Okružní křižovatky na Podlesí 
8 Žádost o pořízení změny ÚP Kuřim - Záhoří 
 8A - žádost o změnu ÚP 
 8B - výřez z ÚP s vyznačením pozemků 
9 Investiční záměry staveb - zahájení projekční přípravy - ul. Legionářská 
 9A - investiční záměr kanalizace 
 9B - situace kanalizace 
 9C - investiční záměr vodovod 
 9D - situace vodovodu 
9/1 Investiční záměry staveb - zahájení projekční přípravy - ul. Legionářská 
10 Cyklostezka Brno-Jinačovice - Kuřim 
 10A - smlouva 
11 Výsledky hospodaření k 30. 6. 2016 
 11A - rozpočet - vyhodnocení 2q komplet 
12 Předčasné splacení úvěrů 
13 Poskytnutí dotace - Římskokatolická farnost Kuřim 
 13A - farnost žádost o dotaci 
 13A - žádost nový farář 
15 Společenské a kulturní centrum v Kuřimi – odůvodnění veřejné zakázky 
 15A - Odůvodnění veřejné zakázky 
16 Žádost o přepravu občanů Kuřimi nad 70 let věku v síti IDS zdarma po katastru města – 

dopis p. Josefa Dudy 
 16A - žádost 
 16B - stanovisko Kordis 
17 Zápis z jednání Výboru pro kulturu a spolkový život ZM Kuřimi 
 17A - zápis kulturní výbor ze dne 29. 8. 2016 
18 Dotační program "Podpora kulturní a spolkové činnosti ve městě Kuřimi pro rok 2017" 
 18A - dotační program kultura 2017 
 18B - formulář žádosti o poskytnutí dotace 2017 VZOR 
 18C - dotační smlouva 2017 VZOR  
 18D - formulář pro vyúčtování dotace 2017 VZOR 
18/1 Limit pro celkovou výši dotací pro dotační program "Podpora kulturní a spolkové 

činnosti ve městě Kuřimi" pro rok 2017 
19 Dotační program "Podpora sportovní činnosti ve městě Kuřimi" pro rok 2017 
 19A - dotační program sport 2017 
 19B - formulář žádosti o poskytnutí dotace 2017 VZOR 
 19C - dotační smlouva 2017 VZOR  
 19D - formulář pro vyúčtování dotace 2017 VZOR 
19/1 Limit pro celkovou výši dotací pro dotační program "Podpora sportovní činnosti ve 

městě Kuřimi" pro rok 2017 
20 Dotační program „Podpora tělovýchovy dětí a mládeže kvalifikovanými trenéry" pro rok 

2017 
 20A - dotační program trenéři 2017 
 20B - formulář žádosti o poskytnutí dotace 2017 VZOR 
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 20C - dotační smlouva trenéři 2017 VZOR 
 20D - předběžný plán rozpisu tréninkových jednotek 
 20E - formulář pro vyúčtování dotace 2017 VZOR 
 20F - přehled odtrénovaných tréninkových jednotek 
 20G - souhlas s nakládáním s osobními údaji 
20/1 Limit pro celkovou výši dotací pro dotační program "„Podpora tělovýchovy dětí 

a mládeže kvalifikovanými trenéry“ pro rok 2017 
21 Nízkoprahové zařízení pro děti a mládež 
 21A - informace o nízkoprahovém zařízení pro děti a mládež 
 21B - popis projektu 
 21C - žádost o dotaci v AJ 
 21D - obrázek 
 21E - finanční náklady služby NZDM 
 21F - studie - stavební úpravy 
 21F - situace 1 
 21F - situace 2 
 21F - situace 3 
22 Rozpočtové opatření č. 10 
 22A - rozpočtové opatření č. 10 
 22B - důvodová zpráva OI - opravy v budově MěÚ 
 22C - důvodová zpráva OI - opravy chodníků 
 22D - důvodová zpráva OI - dopravní řešení u ZŠJ 
23 Zápis z jednání Sportovního výboru ZM Kuřimi 

23A - zápis 
24 VO ul. Luční – Smlouva o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene s ČR Úřad pro 

zastupování státu ve věcech majetkových. 
24A - smlouva 
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6. JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA KUŘIMI dne 6. 9. 2016 

 

1. Zvolení návrhové komise 
Číslo usnesení: 1089/2016 Zastupitelstvo města schvaluje jako členy návrhové komise Iva Peřinu 
a Ing. Miluši Mackovou. 

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

RNDr. Igor Poledňák NEPŘÍTOMEN Mgr. Ladislav Ambrož PRO 

Jiří Brabec PRO Ing. Rostislav Hanák NEPŘÍTOMEN 

Jan Herman PRO Ing. Miloš Kotek NEPŘÍTOMEN 

Ing. Miluše Macková PRO Ivo Peřina PRO 

Vladislav Zejda NEPŘÍTOMEN Ing. Mgr. Vlastimil Burkart 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: 13 
PRO: 13, PROTI: 0, ZDRŽELO SE: 0, NEHLASOVALO: 0 

 

2. Volba ověřovatelů zápisu 
Číslo usnesení: 1090/2016 Zastupitelstvo města schvaluje jako ověřovatele zápisu z jednání ZM 

Ing. Mgr. Vlastimila Burkarta a Jana Hermana. 

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

RNDr. Igor Poledňák NEPŘÍTOMEN Mgr. Ladislav Ambrož PRO 

Jiří Brabec PRO Ing. Rostislav Hanák NEPŘÍTOMEN 

Jan Herman PRO Ing. Miloš Kotek NEPŘÍTOMEN 

Ing. Miluše Macková PRO Ivo Peřina PRO 

Vladislav Zejda NEPŘÍTOMEN Ing. Mgr. Vlastimil Burkart 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: 13 
PRO: 13, PROTI: 0, ZDRŽELO SE: 0, NEHLASOVALO: 0 

 

3. Schválení programu jednání 
Číslo usnesení: 1091/2016 Zastupitelstvo města schvaluje program jednání se změnami. 

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

RNDr. Igor Poledňák PRO Mgr. Ladislav Ambrož PRO 

Jiří Brabec PRO Ing. Rostislav Hanák NEPŘÍTOMEN 

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

Vladislav Zejda NEPŘÍTOMEN Ing. Mgr. Vlastimil Burkart PRO 

Mgr. Žaneta Jarůšková PRO Petr Krejčí PRO 

Alena Matějíčková PRO Ing. Petr Ondrášek PRO 

Bc. Jan Vlček PRO   

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

 

4. Plnění usnesení Zastupitelstva města Kuřimi ke dni 29. 8. 2016 
Číslo usnesení: 1092/2016 Zastupitelstvo města bere na vědomí stav plnění usnesení ZM ke dni 

29. 8. 2016. 

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

RNDr. Igor Poledňák PRO Mgr. Ladislav Ambrož PRO 

Jiří Brabec PRO Ing. Rostislav Hanák NEPŘÍTOMEN 

Jan Herman PRO Ing. Miloš Kotek NEPŘÍTOMEN 

Ing. Miluše Macková PRO Ivo Peřina PRO 

Vladislav Zejda NEPŘÍTOMEN Ing. Mgr. Vlastimil Burkart PRO 

Mgr. Žaneta Jarůšková PRO Petr Krejčí PRO 

Alena Matějíčková PRO Ing. Petr Ondrášek PRO 

Bc. Jan Vlček PRO   

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

 

5. Manželé Mišovicovi – žádost o koupi bytu - záměr 
Číslo usnesení: 1093/2016 Zastupitelstvo města 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 manželům 
Davidu a Lence Mišovicovým, oba trvale bytem xxxxxxxxxxxxxxxxxxx Kuřim. 
Podmínky převodu: 
a) úhrada kupní ceny před podpisem kupní smlouvy, včetně daně z nabytí nemovitých věcí, 
b) kupující uhradí správní poplatky. 

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

RNDr. Igor Poledňák PRO Mgr. Ladislav Ambrož PRO 

Jiří Brabec PRO Ing. Rostislav Hanák NEPŘÍTOMEN 

Jan Herman PRO Ing. Miloš Kotek NEPŘÍTOMEN 

Ing. Miluše Macková ZDRŽELA SE Ivo Peřina PRO 

Vladislav Zejda PRO Ing. Mgr. Vlastimil Burkart PRO 

Mgr. Žaneta Jarůšková PRO Petr Krejčí PRO 

Alena Matějíčková PRO Ing. Petr Ondrášek PRO 

Bc. Jan Vlček PRO   

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

 

13. Poskytnutí dotace - Římskokatolická farnost Kuřim 
Číslo usnesení: 1094/2016 Zastupitelstvo města schvaluje uzavření smlouvy o poskytnutí dotace s 
Římskokatolickou farností Kuřim, Křížkovského 55/5, Kuřim, IČ 49461362, na opravu fasády a soklu 
objektu kuřimské fary, ve výši 450.000 Kč. 

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

RNDr. Igor Poledňák PRO Mgr. Ladislav Ambrož PRO 

Jiří Brabec PRO Ing. Rostislav Hanák NEPŘÍTOMEN 

Jan Herman PROTI Ing. Miloš Kotek PRO 

Ing. Miluše Macková PRO Ivo Peřina PRO 

Vladislav Zejda PRO Ing. Mgr. Vlastimil Burkart PRO 

Mgr. Žaneta Jarůšková PRO Petr Krejčí PRO 

Alena Matějíčková PRO Ing. Petr Ondrášek PRO 

Bc. Jan Vlček PRO   

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

 

21. Nízkoprahové zařízení pro děti a mládež 
Návrh usnesení: souhlasí se vznikem nízkoprahového zařízení pro děti a mládež a s využitím 

budovy č. p. 1262 na ul. Zahradní v Kuřimi pro tyto účely. 

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

RNDr. Igor Poledňák PROTI Mgr. Ladislav Ambrož PRO 

Jiří Brabec PRO Ing. Rostislav Hanák ZDRŽEL SE 

Jan Herman ZDRŽEL SE Ing. Miloš Kotek PROTI 

Ing. Miluše Macková ZDRŽELA SE Ivo Peřina ZDRŽEL SE 

Vladislav Zejda PROTI Ing. Mgr. Vlastimil Burkart ZDRŽEL SE 

Mgr. Žaneta Jarůšková ZDRŽELA SE Petr Krejčí PRO 

Alena Matějíčková PROTI Ing. Petr Ondrášek ZDRŽEL SE 

Bc. Jan Vlček ZDRŽEL SE   

BOD JEDNÁNÍ NEBYL SCHÁLEN 
Počet přítomných: 17 
PRO: 4, PROTI: 5, ZDRŽELO SE: 8, NEHLASOVALO: 0 

 

26. Pověření starosty - odkup objektu 
Návrh usnesení: pověřuje starostu jednáním o možném odkupu objektu bývalé restaurace na ul. 
Wolkerova 1016. 
Mgr. Ing. Drago Sukalovský PROTI PaedDr. David Holman PROTI 

RNDr. Igor Poledňák PRO Mgr. Ladislav Ambrož PROTI 

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

Ing. Miluše Macková ZDRŽELA SE Ivo Peřina PROTI 

Vladislav Zejda PRO Ing. Mgr. Vlastimil Burkart ZDRŽEL SE 

Mgr. Žaneta Jarůšková ZDRŽELA SE Petr Krejčí ZDRŽEL SE 

Alena Matějíčková PRO Ing. Petr Ondrášek PROTI 

Bc. Jan Vlček PROTI   

BOD JEDNÁNÍ NEBYL SCHÁLEN 
Počet přítomných: 17 
PRO: 4, PROTI: 6, ZDRŽELO SE: 7, NEHLASOVALO: 0 

 

25. Změna komunitního plánu 
Číslo usnesení: 1095/2016 Zastupitelstvo města schvaluje změnu Komunitního plánu sociálních 
služeb 2015-2017, spočívající ve vypuštění bodu "Cílová skupina: Rodiny s dětmi, Priorita 4, Podpora 
sociálních služeb zaměřených na práci s dětmi a mládeží v nepříznivé životní situaci - nízkoprahové 
zařízení pro děti a mládež" bez náhrady. 

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

RNDr. Igor Poledňák ZDRŽEL SE Mgr. Ladislav Ambrož PRO 

Jiří Brabec PRO Ing. Rostislav Hanák PRO 

Jan Herman ZDRŽEL SE Ing. Miloš Kotek PROTI 

Ing. Miluše Macková PROTI Ivo Peřina ZDRŽEL SE 

Vladislav Zejda PROTI Ing. Mgr. Vlastimil Burkart PROTI 

Mgr. Žaneta Jarůšková PRO Petr Krejčí PRO 

Alena Matějíčková PRO Ing. Petr Ondrášek PRO 

Bc. Jan Vlček PRO   

BOD JEDNÁNÍ BYL SCHÁLEN 
Počet přítomných: 17 
PRO: 10, PROTI: 4, ZDRŽELO SE: 3, NEHLASOVALO: 0 

 

14. Garance finanční spoluúčasti na rok 2017 u vybraných sociálních služeb 
Číslo usnesení: 1096/2016 Zastupitelstvo města schvaluje zařazení sociálních služeb, uvedených 
v příloze B, do své minimální sítě sociálních služeb a zároveň garantuje těmto službám finanční 
spoluúčast podle přílohy B. 

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 PRO 

Vladislav Zejda PRO Ing. Mgr. Vlastimil Burkart PRO 

Mgr. Žaneta Jarůšková PRO Petr Krejčí PRO 

Alena Matějíčková PRO Ing. Petr Ondrášek PRO 

Bc. Jan Vlček PRO   

BOD JEDNÁNÍ BYL SCHÁLEN 
Počet přítomných: 17 
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PRO: 17, PROTI: 0, ZDRŽELO SE: 0, NEHLASOVALO: 0 

 

6. Schválení úplatného nabytí pozemků pod místními komunikacemi do 
majetku města -výběrové řízení 2016 
Číslo usnesení: 1097/2016 Zastupitelstvo města schvaluje v souladu s „Pravidly pro majetkoprávní 
vypořádání města Kuřimi s vlastníky pozemků pod místními komunikacemi“ úplatné nabytí pozemku 
parc. č. 320/4 v k. ú. Kuřim o výměře 31 m

2
 z vlastnictví MUDr. Ivy Laštůvkové, bytem xxxxxxxxxxxx 

xxxxxx Kuřim do majetku města Kuřimi za celkovou cenu 5.859 Kč. Náklady spojené s převodem 
pozemku včetně daně z nabytí nemovitých věcí uhradí nabyvatel - město Kuřim. 

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 PRO 

Vladislav Zejda PRO Ing. Mgr. Vlastimil Burkart PRO 

Mgr. Žaneta Jarůšková PRO Petr Krejčí PRO 

Alena Matějíčková PRO Ing. Petr Ondrášek PRO 

Bc. Jan Vlček PRO   

BOD JEDNÁNÍ BYL SCHÁLEN 
Počet přítomných: 17 
PRO: 17, PROTI: 0, ZDRŽELO SE: 0, NEHLASOVALO: 0 

 

6/1. Schválení úplatného nabytí pozemků pod místními komunikacemi do 
majetku města -výběrové řízení 2016 
Číslo usnesení: 1098/2016 Zastupitelstvo města schvaluje v souladu s „Pravidly pro majetkoprávní 
vypořádání města Kuřimi s vlastníky pozemků pod místními komunikacemi“ úplatné nabytí pozemku 
parc. č. 519/8 v k. ú. Kuřim o výměře 61 m

2
 z vlastnictví Filipa Machače, bytem xxxxxxxxxxxxxxxxx 

Kuřim do majetku města Kuřimi za celkovou cenu 11.529 Kč. Náklady spojené s převodem pozemku 
včetně daně z nabytí nemovitých věcí uhradí nabyvatel - město Kuřim. 

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 PRO 

Vladislav Zejda PRO Ing. Mgr. Vlastimil Burkart PRO 

Mgr. Žaneta Jarůšková PRO Petr Krejčí PRO 

Alena Matějíčková PRO Ing. Petr Ondrášek PRO 

Bc. Jan Vlček PRO   

BOD JEDNÁNÍ BYL SCHÁLEN 
Počet přítomných: 17 
PRO: 17, PROTI: 0, ZDRŽELO SE: 0, NEHLASOVALO: 0 
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7. Odkup pozemků pod stavbou Okružní křižovatky na Podlesí 
Číslo usnesení: 1099/2016 Zastupitelstvo města schvaluje úplatné nabytí části pozemku parc. č. 
3204/13 o výměře cca 228 m

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

2 
z vlastnictví Jana 

Vozdeckého, bytem xxxxxxxxxxxxx Kuřim, 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. 

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 PRO 

Vladislav Zejda PRO Ing. Mgr. Vlastimil Burkart PRO 

Mgr. Žaneta Jarůšková PRO Petr Krejčí PRO 

Alena Matějíčková PRO Ing. Petr Ondrášek PRO 

Bc. Jan Vlček PRO   

BOD JEDNÁNÍ BYL SCHÁLEN 
Počet přítomných: 17 
PRO: 17, PROTI: 0, ZDRŽELO SE: 0, NEHLASOVALO: 0 

 

7/1. Odkup pozemků pod stavbou Okružní křižovatky na Podlesí 
Číslo usnesení: 1100/2016 Zastupitelstvo města schvaluje úplatné nabytí části pozemku parc. č. 
3204/129 o výměře cca 53 m

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

2 
bez

 
DPH z vlastnictví 

SONJA spol. s r.o., se sídlem Údolní 222/5, Brno, IČ 63475871, 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. 

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 PRO 

Vladislav Zejda PRO Ing. Mgr. Vlastimil Burkart PRO 

Mgr. Žaneta Jarůšková PRO Petr Krejčí PRO 

Alena Matějíčková PRO Ing. Petr Ondrášek PRO 

Bc. Jan Vlček PRO   

BOD JEDNÁNÍ BYL SCHÁLEN 
Počet přítomných: 17 
PRO: 17, PROTI: 0, ZDRŽELO SE: 0, NEHLASOVALO: 0 

 

8. Žádost o pořízení změny ÚP Kuřim - Záhoří 
Návrh usnesení: schvaluje pořízení změny ÚP Kuřim spočívající ve změně funkčního využití části 

pozemku p. č. 3431/3, k. ú. Kuřim dle žádosti. 

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

RNDr. Igor Poledňák ZDRŽEL SE Mgr. Ladislav Ambrož PROTI 
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Jiří Brabec PROTI Ing. Rostislav Hanák PROTI 

Jan Herman PROTI Ing. Miloš Kotek PRO 

Ing. Miluše Macková PROTI Ivo Peřina PROTI 

Vladislav Zejda PROTI Ing. Mgr. Vlastimil Burkart PROTI 

Mgr. Žaneta Jarůšková PROTI Petr Krejčí PROTI 

Alena Matějíčková PROTI Ing. Petr Ondrášek PROTI 

Bc. Jan Vlček PROTI   

BOD JEDNÁNÍ NEBYL SCHÁLEN 
Počet přítomných: 17 
PRO: 1, PROTI: 15, ZDRŽELO SE: 1, NEHLASOVALO: 0 

 

9. Investiční záměry staveb - zahájení projekční přípravy - ul. Legionářská 
Číslo usnesení: 1101/2016 Zastupitelstvo města ruší svá usnesení č. 1053/2016 ze dne 17. 5. 

2016 a usnesení č. 1065/2016 ze dne 14. 6. 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 

Ing. Miluše Macková PRO Ivo Peřina PRO 

Vladislav Zejda PRO Ing. Mgr. Vlastimil Burkart PRO 

Mgr. Žaneta Jarůšková PRO Petr Krejčí PRO 

Alena Matějíčková PRO Ing. Petr Ondrášek PRO 

Bc. Jan Vlček PRO   

BOD JEDNÁNÍ BYL SCHÁLEN 
Počet přítomných: 17 
PRO: 17, PROTI: 0, ZDRŽELO SE: 0, NEHLASOVALO: 0 

 

9/1. Investiční záměry staveb - zahájení projekční přípravy - ul. Legionářská 
Číslo usnesení: 1102/2016 Zastupitelstvo města souhlasí se zahájením projekční přípravy 
investičních akcí „Kuřim, ul. Zahradní - rekonstrukce kanalizace“, „Kuřim, ul. Kpt. Jaroše - 
rekonstrukce kanalizace a vodovodu“, „Kuřim, vodojem II - rekonstrukce armaturní komory 
a technologie“, „Kuřim, ul. Úvoz - rekonstrukce vodovodu“, „Kuřim, ul. Legionářská - rekonstrukce 
kanalizace a vodovodu“ v celkové výši 6.000.000 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 PRO 

Vladislav Zejda PRO Ing. Mgr. Vlastimil Burkart PRO 

Mgr. Žaneta Jarůšková PRO Petr Krejčí PRO 

Alena Matějíčková PRO Ing. Petr Ondrášek PRO 

Bc. Jan Vlček PRO   
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BOD JEDNÁNÍ BYL SCHÁLEN 
Počet přítomných: 17 
PRO: 17, PROTI: 0, ZDRŽELO SE: 0, NEHLASOVALO: 0 

 

10. Cyklostezka Brno-Jinačovice - Kuřim 
Číslo usnesení: 1103/2016 Zastupitelstvo města schvaluje uzavření Smlouvy o vzájemné 
spolupráci při přípravě projektu "Cyklostezka Brno-Jinačovice-Kuřim" mezi smluvními stranami 
Statutární město Brno, IČ 44992785, se sídlem Dominikánské nám. 196/1, 602 00 Brno; Obec 
Rozdrojovice, IČ 00282499, se sídlem Na Dědině 7, 664 34 Rozdrojovice; Obec Jinačovice, IČ 
00281883, se sídlem Jinačovice 83, 664 34 Kuřim a Obec Moravské Knínice, IČ 00488216, se sídlem 
Kuřimská 99, 664 34 Moravské Knínice. 

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 PRO 

Vladislav Zejda PRO Ing. Mgr. Vlastimil Burkart PRO 

Mgr. Žaneta Jarůšková PRO Petr Krejčí PRO 

Alena Matějíčková PRO Ing. Petr Ondrášek PRO 

Bc. Jan Vlček PRO   

BOD JEDNÁNÍ BYL SCHÁLEN 
Počet přítomných: 17 
PRO: 17, PROTI: 0, ZDRŽELO SE: 0, NEHLASOVALO: 0 

 

11. Výsledky hospodaření k 30. 6. 2016 
Číslo usnesení: 1104/2016 Zastupitelstvo města bere na vědomí výsledky hospodaření města 

Kuřimi k 30. 6. 2016, s přebytkem hospodaření ve výši 13.571.383,18 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 

Jan Herman PRO Ing. Miloš Kotek PRO 

Ing. Miluše Macková PRO Ivo Peřina PRO 

Vladislav Zejda PRO Ing. Mgr. Vlastimil Burkart PRO 

Mgr. Žaneta Jarůšková PRO Petr Krejčí PRO 

Alena Matějíčková PRO Ing. Petr Ondrášek PRO 

Bc. Jan Vlček PRO   

BOD JEDNÁNÍ BYL SCHÁLEN 
Počet přítomných: 17 
PRO: 17, PROTI: 0, ZDRŽELO SE: 0, NEHLASOVALO: 0 
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12. Předčasné splacení úvěrů 
Číslo usnesení: 1105/2016 Zastupitelstvo města schvaluje předčasné splacení úvěrů města 
vedených u České spořitelny a.s. a Komerční banky, a.s., ve formě mimořádných splátek ve výši 
nesplacených jistin a pověřuje RM k zabezpečení tohoto splacení. 

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 PRO 

Vladislav Zejda PRO Ing. Mgr. Vlastimil Burkart PRO 

Mgr. Žaneta Jarůšková PRO Petr Krejčí PRO 

Alena Matějíčková PRO Ing. Petr Ondrášek PRO 

Bc. Jan Vlček ZDRŽEL SE   

BOD JEDNÁNÍ BYL SCHÁLEN 
Počet přítomných: 17 
PRO: 16, PROTI: 0, ZDRŽELO SE: 1, NEHLASOVALO: 0 

 

15. Společenské a kulturní centrum v Kuřimi – odůvodnění veřejné zakázky 
Číslo usnesení: 1106/2016 Zastupitelstvo města schvaluje odůvodnění významné podlimitní 
veřejné zakázky na stavební práce s názvem „Společenské a kulturní centrum v Kuřimi“ se změnou 
spočívající v prodloužení předpokládaného termínu splnění veřejné zakázky z 31. 12. 2017 na 30. 6. 
2018. 

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 PRO 

Vladislav Zejda PRO Ing. Mgr. Vlastimil Burkart PRO 

Mgr. Žaneta Jarůšková PRO Petr Krejčí PRO 

Alena Matějíčková PRO Ing. Petr Ondrášek PRO 

Bc. Jan Vlček PRO   

BOD JEDNÁNÍ BYL SCHÁLEN 
Počet přítomných: 17 
PRO: 17, PROTI: 0, ZDRŽELO SE: 0, NEHLASOVALO: 0 

 

16. Žádost o přepravu občanů Kuřimi nad 70 let věku v síti IDS zdarma po 
katastru města – dopis p. Josefa Dudy 
Číslo usnesení: 1107/2016 Zastupitelstvo města souhlasí s příspěvkem na roční úsekovou 
jízdenku IDS na území Kuřimi pro osoby starší 70 let včetně ve výši 50 % z ceníkové ceny, 
zakoupenou v roce 2017, a pověřuje starostu města Draga Sukalovského přípravou pravidel, kterými 

se bude proplácení příspěvku řídit. 

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

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

Jan Herman PRO Ing. Miloš Kotek PRO 

Ing. Miluše Macková PRO Ivo Peřina PRO 

Vladislav Zejda PRO Ing. Mgr. Vlastimil Burkart PRO 

Mgr. Žaneta Jarůšková PRO Petr Krejčí PRO 

Alena Matějíčková PRO Ing. Petr Ondrášek PRO 

Bc. Jan Vlček PRO   

BOD JEDNÁNÍ BYL SCHÁLEN 
Počet přítomných: 17 
PRO: 16, PROTI: 1, ZDRŽELO SE: 0, NEHLASOVALO: 0 

 

17. Zápis z jednání Výboru pro kulturu a spolkový život ZM Kuřimi 
Číslo usnesení: 1108/2016 Zastupitelstvo města bere na vědomí zápis z jednání Výboru pro 

kulturu a spolkový život ZM Kuřimi ze dne 29. 8. 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 

Ing. Miluše Macková PRO Ivo Peřina PRO 

Vladislav Zejda PRO Ing. Mgr. Vlastimil Burkart PRO 

Mgr. Žaneta Jarůšková PRO Petr Krejčí PRO 

Alena Matějíčková PRO Ing. Petr Ondrášek PRO 

Bc. Jan Vlček PRO   

BOD JEDNÁNÍ BYL SCHÁLEN 
Počet přítomných: 17 
PRO: 17, PROTI: 0, ZDRŽELO SE: 0, NEHLASOVALO: 0 

 

18. Dotační program "Podpora kulturní a spolkové činnosti ve městě Kuřimi 
pro rok 2017" 
Číslo usnesení: 1109/2016 Zastupitelstvo města schvaluje dotační program "Podpora kulturní 

a spolkové činnosti ve městě Kuřimi" pro rok 2017. 

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 PRO 

Vladislav Zejda PRO Ing. Mgr. Vlastimil Burkart PRO 

Mgr. Žaneta Jarůšková PRO Petr Krejčí PRO 

Alena Matějíčková PRO Ing. Petr Ondrášek PRO 

Bc. Jan Vlček PRO   

BOD JEDNÁNÍ BYL SCHÁLEN 
Počet přítomných: 17 
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PRO: 17, PROTI: 0, ZDRŽELO SE: 0, NEHLASOVALO: 0 

 

18/1. Limit pro celkovou výši dotací pro dotační program "Podpora kulturní 
a spolkové činnosti ve městě Kuřimi" pro rok 2017 
Číslo usnesení: 1110/2016 Zastupitelstvo města schvaluje celkovou částku 1.300.000 Kč, která 
bude poskytnuta z rozpočtu města Kuřimi a bude určena na dotační program „Podpora kulturní 
a spolkové činnosti ve městě Kuřimi“ pro rok 2017. 

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 PRO 

Vladislav Zejda PRO Ing. Mgr. Vlastimil Burkart PRO 

Mgr. Žaneta Jarůšková PRO Petr Krejčí PRO 

Alena Matějíčková PRO Ing. Petr Ondrášek PRO 

Bc. Jan Vlček PRO   

BOD JEDNÁNÍ BYL SCHÁLEN 
Počet přítomných: 17 
PRO: 17, PROTI: 0, ZDRŽELO SE: 0, NEHLASOVALO: 0 

 

19. Dotační program "Podpora sportovní činnosti ve městě Kuřimi" pro rok 
2017 
Číslo usnesení: 1111/2016 Zastupitelstvo města schvaluje dotační program "Podpora sportovní 

činnosti ve městě Kuřimi" pro rok 2017 se změnou dle zápisu. 

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 PRO 

Vladislav Zejda PRO Ing. Mgr. Vlastimil Burkart PRO 

Mgr. Žaneta Jarůšková PRO Petr Krejčí PRO 

Alena Matějíčková PRO Ing. Petr Ondrášek PRO 

Bc. Jan Vlček PRO   

BOD JEDNÁNÍ BYL SCHÁLEN 
Počet přítomných: 17 
PRO: 17, PROTI: 0, ZDRŽELO SE: 0, NEHLASOVALO: 0 

 

19/1. Limit pro celkovou výši dotací pro dotační program "Podpora sportovní 
činnosti ve městě Kuřimi" pro rok 2017 
Číslo usnesení: 1112/2016 Zastupitelstvo města schvaluje celkovou částku ve výši 2.000.000 Kč, 
která bude poskytnuta z rozpočtu města Kuřimi a bude určena na dotační program „Podpora sportovní 
činnosti ve městě Kuřimi“ pro rok 2017. 
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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 PRO 

Vladislav Zejda PRO Ing. Mgr. Vlastimil Burkart PRO 

Mgr. Žaneta Jarůšková PRO Petr Krejčí PRO 

Alena Matějíčková PRO Ing. Petr Ondrášek PRO 

Bc. Jan Vlček PRO   

BOD JEDNÁNÍ BYL SCHÁLEN 
Počet přítomných: 17 
PRO: 17, PROTI: 0, ZDRŽELO SE: 0, NEHLASOVALO: 0 

 

20. Dotační program „Podpora tělovýchovy dětí a mládeže kvalifikovanými 
trenéry" pro rok 2017 
Číslo usnesení: 1113/2016 Zastupitelstvo města schvaluje dotační program „Podpora tělovýchovy 
dětí a mládeže kvalifikovanými trenéry" pro rok 2017 se změnou. 

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

RNDr. Igor Poledňák PRO Mgr. Ladislav Ambrož PRO 

Jiří Brabec PRO Ing. Rostislav Hanák PRO 

Jan Herman ZDRŽEL SE Ing. Miloš Kotek PRO 

Ing. Miluše Macková PRO Ivo Peřina PRO 

Vladislav Zejda PRO Ing. Mgr. Vlastimil Burkart PRO 

Mgr. Žaneta Jarůšková PRO Petr Krejčí PRO 

Alena Matějíčková PRO Ing. Petr Ondrášek PRO 

Bc. Jan Vlček PRO   

BOD JEDNÁNÍ BYL SCHÁLEN 
Počet přítomných: 17 
PRO: 16, PROTI: 0, ZDRŽELO SE: 1, NEHLASOVALO: 0 

 

20/1. Limit pro celkovou výši dotací pro dotační program "„Podpora 
tělovýchovy dětí a mládeže kvalifikovanými trenéry“ pro rok 2017 
Číslo usnesení: 1114/2016 Zastupitelstvo města schvaluje celkovou částku ve výši 300.000 Kč, 
která bude poskytnuta z rozpočtu města Kuřimi a bude určena na dotační program „Podpora 
tělovýchovy dětí a mládeže kvalifikovanými trenéry“ pro rok 2017. 

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 PRO 

Vladislav Zejda PRO Ing. Mgr. Vlastimil Burkart PRO 

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

Bc. Jan Vlček PRO   

BOD JEDNÁNÍ BYL SCHÁLEN 
Počet přítomných: 17 
PRO: 17, PROTI: 0, ZDRŽELO SE: 0, NEHLASOVALO: 0 

 

22. Rozpočtové opatření č. 10 
Číslo usnesení: 1115/2016 Zastupitelstvo města schvaluje rozpočtové opatření č. 10 k rozpočtu 

města na rok 2016, dle přílohy. 

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

RNDr. Igor Poledňák PRO Mgr. Ladislav Ambrož PRO 

Jiří Brabec PRO Ing. Rostislav Hanák PRO 

Jan Herman PRO Ing. Miloš Kotek PRO 

Ing. Miluše Macková PRO Ivo Peřina PRO 

Vladislav Zejda PRO Ing. Mgr. Vlastimil Burkart PRO 

Mgr. Žaneta Jarůšková PRO Petr Krejčí PRO 

Alena Matějíčková PRO Ing. Petr Ondrášek PRO 

Bc. Jan Vlček PRO   

BOD JEDNÁNÍ BYL SCHÁLEN 
Počet přítomných: 17 
PRO: 17, PROTI: 0, ZDRŽELO SE: 0, NEHLASOVALO: 0 

 

23. Zápis z jednání Sportovního výboru ZM Kuřimi 
Číslo usnesení: 1116/2016 Zastupitelstvo města bere na vědomí zápis z jednání Výboru 

sportovního ZM Kuřimi č. 2/2016 ze dne 5. 9. 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 

Ing. Miluše Macková PRO Ivo Peřina PRO 

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: 17 
PRO: 16, PROTI: 0, ZDRŽELO SE: 0, NEHLASOVALO: 1 

 

24. VO ul. Luční – Smlouva o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene s ČR 
Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových 
Číslo usnesení: 1117/2016 Zastupitelstvo města schvaluje zřízení služebnosti inženýrské sítě pro 
město Kuřim spočívající v právu zřídit, provozovat a udržovat podzemní kabelové rozvody ke stavbě 
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„Kuřim, ul. Luční - obnova veřejného osvětlení“ v rozsahu dle přílohy na pozemku parc. č. 432/2 v k. ú. 
a obci Kuřim, který vlastní povinný ze služebnosti - Česká republika - Úřad pro zastupování státu ve 
věcech majetkových, se sídlem Rašínovo nábřeží 390/42, Nové Město, Praha 2, IČ 69797111. 
Služebnost bude zřízena za jednorázovou úplatu ve výši 3.000 Kč, na dobu určitou - na dobu 
existence inženýrské sítě. Náklady na zřízení služebnosti ponese oprávněný. Do doby uzavření 
smlouvy o zřízení služebnosti bude uzavřena smlouva o smlouvě budoucí. 

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 PRO 

Vladislav Zejda PRO Ing. Mgr. Vlastimil Burkart PRO 

Mgr. Žaneta Jarůšková PRO Petr Krejčí PRO 

Alena Matějíčková PRO Ing. Petr Ondrášek PRO 

Bc. Jan Vlček PRO   

BOD JEDNÁNÍ BYL SCHÁLEN 
Počet přítomných: 17 
PRO: 17, PROTI: 0, ZDRŽELO SE: 0, NEHLASOVALO: 0 


