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Z á p i s 
 

ze zasedání Zastupitelstva města Kuřimi č. 7/2016 konaného dne 1. 11. 2016 
 
Přítomni: 
Mgr. Ing. Drago Sukalovský – starosta 
Mgr. Ladislav Ambrož, Jiří Brabec, Ing. Rostislav Hanák, Jan Herman, PaedDr. David Holman, Ing. 
Miloš Kotek, Petr Krejčí, Ing. Miluše Macková, Alena Matějíčková, Ing. Petr Ondrášek, Ivo Peřina, 
RNDr. Igor Poledňák, Vladislav Zejda – členové zastupitelstva města. 
 
Ing. Karel Torn, CSc. – tajemník úřadu. 
 
 
Omluven: Ing. Mgr. Vlastimil Burkart, Mgr. Žaneta Jarůšková, Bc. Jan Vlček 
 
 
Starosta zahájil zasedání ZM v 17:03 hodin, úvodem bylo přítomno 11 členů ZM, tedy nadpoloviční 
většina. ZM je usnášeníschopné. 
Později se dostavil RNDr. I. Poledňák, V. Zejda a Ing. M. Kotek. 
 
 
Zápis z minulého zasedání byl ověřen bez připomínek. 
 
 
 
Program: 
 

1 Zvolení návrhové komise 

2 Volba ověřovatelů zápisu 

3 Schválení programu jednání 

4 Plnění usnesení Zastupitelstva města Kuřimi ke dni 24. 10. 2016 

5 Manželé Mišovicovi – prodej bytové jednotky č. 1118/7 

6 Manželé Peřinovi – žádost o koupi bytu - záměr 

7 Majetkoprávní vypořádání pozemků v lokalitě Díly za sv. Janem 

7/1 Majetkoprávní vypořádání pozemků v lokalitě Díly za sv. Janem 

7/2 Majetkoprávní vypořádání pozemků v lokalitě Díly za sv. Janem 

8 Obec Čebín – žádost o prodej pozemku  

9 Město Kuřim a Statutární město Brno – zřízení služebnosti pro kanalizaci 

10 Žádost o pořízení změny ÚP Kuřim 

11 Cyklostezka Kuřim – Lipůvka  

12 Změna rozsahu projektu „Kuřim, ul. Legionářská I – rekonstrukce kanalizace 
a vodovodu“ 

13 Obecně závazná vyhláška č. 1/2016 o nočním klidu 

14 Obecně závazná vyhláška č. 2/2016 o veřejném pořádku 

15 Dodatek č. 1 k veřejnoprávní smlouvě o poskytnutí návratné finanční výpomoci 
z rozpočtu města Kuřimi 2016/D/0002 

16 Výsledky hospodaření k 30. 9. 2016 
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17 Kaufland Česká republika v.o.s. 

18 Smlouva o partnerství s městem Niepolomice 

19 Rozpočtové opatření č. 11 

20 Zápis z finančního výboru 26. 10. 2016 

21 Různé 

 
 
 

1. Zvolení návrhové komise 
(Předkladatel: Mgr. Ing. Drago Sukalovský, zpracovatel: Petra Glosová) 
 
Přijaté usnesení: 1118/2016 - ZM schvaluje jako členy návrhové komise Iva Peřinu a Petra 

Krejčího. 
Hlasováno 
Pro: 11   Nepřítomno: 6. 
 
 
 

2. Volba ověřovatelů zápisu 
(Předkladatel: Mgr. Ing. Drago Sukalovský, zpracovatel: Petra Glosová) 
 
Přijaté usnesení: 1119/2016 - ZM schvaluje jako ověřovatele zápisu z jednání ZM Jiřího Brabce 

a Ing. Miluši Mackovou. 
Hlasováno 
Pro: 11   Nepřítomno: 6. 
 
 
 

3. Schválení programu jednání 
 
Program: 
 

1 Zvolení návrhové komise 

2 Volba ověřovatelů zápisu 

3 Schválení programu jednání 

4 Plnění usnesení Zastupitelstva města Kuřimi ke dni 24. 10. 2016 

5 Manželé Mišovicovi – prodej bytové jednotky č. 1118/7  

6 Manželé Peřinovi – žádost o koupi bytu - záměr 

7 Majetkoprávní vypořádání pozemků v lokalitě Díly za sv. Janem 

7/1 Majetkoprávní vypořádání pozemků v lokalitě Díly za sv. Janem 

7/2 Majetkoprávní vypořádání pozemků v lokalitě Díly za sv. Janem 

8 Obec Čebín – žádost o prodej pozemku  

9 Město Kuřim a Statutární město Brno – zřízení služebnosti pro kanalizaci  

10 Žádost o pořízení změny ÚP Kuřim 

11 Cyklostezka Kuřim – Lipůvka  

12 Změna rozsahu projektu „Kuřim, ul. Legionářská I – rekonstrukce kanalizace 
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a vodovodu“ 

13 Obecně závazná vyhláška č. 1/2016 o nočním klidu 

14 Obecně závazná vyhláška č. 2/2016 o veřejném pořádku 

15 Dodatek č. 1 k veřejnoprávní smlouvě o poskytnutí návratné finanční výpomoci 
z rozpočtu města Kuřimi 2016/D/0002 

16 Výsledky hospodaření k 30. 9. 2016 

17 Kaufland Česká republika v.o.s. 

18 Smlouva o partnerství s městem Niepolomice 

19 Rozpočtové opatření č. 11 

20 Zápis z finančního výboru 26. 10. 2016 

21 Různé 

 
D. Sukalovský – program se doplňuje o dodatečné materiály. 
 
Přijaté usnesení: 1120/2016 - ZM schvaluje program jednání se změnami. 
Hlasováno 
Pro: 11   Nepřítomno: 6. 
 
 
 

4. Plnění usnesení Zastupitelstva města Kuřimi ke dni 24. 10. 2016 
(Předkladatel: Mgr. Ing. Drago Sukalovský, zpracovatel: Petra Glosová) 
 
Zůstávají nesplněna usnesení závisející na spolupráci s druhou stranou vůči městu Kuřim, především 
v oblasti investiční a majetkové. 
 
Přílohy: A - plnění usnesení ZM 
 
 
Na jednání se v 17:08 hod. dostavil I. Poledňák a V. Zejda – počet přítomných členů 13. 
 
 
Přijaté usnesení: 1121/2016 - ZM bere na vědomí stav plnění usnesení ZM ke dni 24. 10. 2016. 
Hlasováno 
Pro: 12   Zdržel se: 1  Nepřítomni: 4. 
 
 
 

5. Manželé Mišovicovi – prodej bytové jednotky č. 1118/7 
(Předkladatel: Mgr. Ing. Drago Sukalovský, zpracovatel: Alena Janoušková) 
 
Zastupitelstvo města Kuřimi na svém zasedání dne 6. 9. 2016 schválilo pod číslem usnesení 
1093/2016 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 parc. č. 2131/2, vše v obci a k. ú. 
Kuřim, za cenu 1.752.000 Kč manželům Davidu a Lence Mišovicovým, oba trvale bytem xxxxxxxxxxxx 
xxxxxxxxx Kuřim. 
Záměr byl na úřední desce zveřejněn od 12. 9. 2016 do 29. 9. 2016. Žádné připomínky k záměru 
podány nebyly. 
 
Přílohy: A - smlouva o převodu vlastnictví bytu 
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Přijaté usnesení: 1122/2016 - ZM schvaluje 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 parc. č. 2131/2, vše v obci a k. ú. Kuřim včetně 
spoluvlastnického podílu na společných částech budovy a pozemku o velikosti id. 
361/10588 manželům Davidu a Lence Mišovicovým, oba trvale bytem xxxxxxxxxxx 
xxxxxxxxxxx Kuřim za cenu 1.752.000 Kč s tím, že veškeré náklady spojené 
s převodem bytové jednotky včetně úhrady daně z nabytí nemovitých věcí ponesou 
kupující. 

Hlasováno 
Pro: 13   Nepřítomni: 4. 
 
 
 

6. Manželé Peřinovi – žádost o koupi bytu - záměr 
(Předkladatel: Mgr. Ing. Drago Sukalovský, zpracovatel: Petra Glosová) 
 
Dne 22. 8. 2016 požádali o odkoupení bytové jednotky č. 899/11 manželé Aleš a Silvie Peřinovi, oba 
trvale bytem xxxxxxxxxxxxxx Kuřim. Manželé Peřinovi mají s městem Kuřim k této bytové jednotce 
uzavřenu nájemní smlouvu na dobu neurčitou ze dne 16. 6. 1998. Jedná se o bytovou jednotku 3+1 
s příslušenstvím - předsíň, koupelna, WC, sklep o velikosti 86,95 m

2
 (započitatelná podlahová plocha 

84,45 m
2
), umístěnou v podkroví bytového domu č. p. 898, 899, 900 a 901, který je součástí pozemku 

parc. č. 1806 v ul. Na Královkách, vše v obci a k. ú. Kuřim. 
 
Dle znaleckých posudků, které má OMP za rok 2016 k dispozici, se průměrná obvyklá cena 
přepočítaná na 1 m

2
 podlahové plochy pohybuje okolo 31.000 Kč. 

V případě bytové jednotky č. 899/11 by obvyklá cena bytu neobsazeného nájemcem činila výši 
2.617.950 Kč. 
 
V posledních letech město prodává byty za 80 % obvyklé ceny s tím, že kupující uhradí i daň z nabytí 
nemovitých věcí. OMP navrhuje stejný princip zachovat i v tomto případě. Kupující by tedy zaplatili 
2.094.000 Kč. 
 
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. 
 
Diskuse: 
I. Peřina – oznámil, že byt kupuje jeho bratr a on z toho nemá osobní prospěch. 
D. Sukalovský – není to důvod, který brání p. Peřinovi v hlasování. 
 
Přijaté usnesení: 1123/2016 - ZM schvaluje záměr na prodej bytové jednotky č. 899/11, 3+1, 

umístěné v podkroví bytového domu č. p. 898, 899, 900, 901 v ul. Na Královkách, 
který je součástí pozemku p. č. 1806, vše v obci a k. ú. Kuřim, za cenu 
2.094.000 Kč manželům Alešovi a Silvii Peřinovým, oba trvale bytem xx 
xxxxxxxxxxx Kuřim. 
Podmínky převodu: 
a) úhrada kupní ceny před podpisem kupní smlouvy, 
b) kupující uhradí správní poplatky. 

Hlasováno 
Pro: 13   Nepřítomni: 4. 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 

5 

7. Majetkoprávní vypořádání pozemků v lokalitě Díly za sv. Janem 
(Předkladatel: Mgr. Ing. Drago Sukalovský, zpracovatel: Ing. Vladimíra Fidrmucová) 
 
Pan Zdeněk Kučerovský, manželé Jana a Zdeněk Kučerovští, paní Jaroslava Zavřelová a město 
Kuřim se dohodli na majetkoprávním vypořádání pozemků v lokalitě Díly za sv. Janem takto: 
 
1. Manž. Kučerovští, oba bytem Brno, nabídli městu Kuřim ke koupi pozemky, které mají ve 

společném jmění manželů (SJM): 
- p. č. 2642/565 o výměře 105 m

2
 

- p. č. 2642/916 o výměře 88 m
2
 

- p. č. 2642/920 o výměře 4 m
2
 

- p. č. 2642/971 o výměře 123 m
2
 

- p. č. 2642/979 o výměře 92 m
2
 

- p. č. 4487/39 o výměře 74 m
2
 

- p. č. 4487/40 o výměře 243 m
2
 

- p. č. 4487/41 o výměře 99 m
2
 

- p. č. 4487/43 o výměře 366 m
2
 

- p. č. 4487/44 o výměře 165 m
2
 

- p. č. 4737 o výměře 2 m
2 
vše v k. ú. Kuřim. 

 
Jedná se o pozemky pod místními komunikacemi, pod chodníky a pod zpevněnými cestami - vizte 
příloha A. 

 
2. Dále manž. Kučerovští nabídli městu Kuřim ke koupi spoluvlastnický podíl id. ½ pozemků, které 

mají ve společném jmění manželů (SJM): 
- p. č. 2642/741 o výměře 893 m

2
 

- p. č. 2642/742 o výměře 27 m
2
 

- p. č. 2642/743 o výměře 31 m
2
 

- p. č. 2642/744 o výměře 19 m
2 
vše v k. ú. Kuřim. 

 
Jedná se o pozemky pod místními komunikacemi a pod chodníky na ul. Dlouhá - vizte příloha B. 
Druhým spoluvlastníkem pozemků o velikosti id. ½ je Jaroslava Zavřelová. 

 
Výše uvedené pozemky nabídli  manž Kučerovští  městu Kuřim za celkovou kupní cenu ve výši 
500 Kč. 
OI a OMP doporučuje pozemky odkoupit. 
Návrh kupní smlouvy předkládá OMP v příloze D.  
 
3. Pan Zdeněk Kučerovský dále nabídl městu ke koupi pozemek p. č. 4487/4 o výměře 2.402 m

2 

v k. ú. Kuřim, který má ve svém výlučném vlastnictví, za celkovou kupní cenu ve výši 500 Kč. 
 

Jedná se o pozemek pod místními komunikacemi na ul. Jestřábova - vizte příloha C. 
 
OI a OMP doporučuje pozemky odkoupit. 
Návrh kupní smlouvy předkládá OMP v příloze E. 
 
4. Paní Jaroslava Zavřelová, bytem xxxxxxxxxxxx Brno - Komín, nabídla městu Kuřim ke koupi 

spoluvlastnický podíl id. ½ pozemků, které má ve svém vlastnictví: 
- p. č. 2642/741 o výměře 893 m

2
 

- p. č. 2642/742 o výměře 27 m
2
 

- p. č. 2642/743 o výměře 31 m
2
 

- p. č. 2642/744 o výměře 19 m
2 
vše v k. ú. Kuřim. 

Jedná se o pozemky pod místními komunikacemi a pod chodníky na ul. Dlouhá - vizte příloha B. 
Celková výměra pozemků je 970 m

2
. 

 
 
 



 
 

 

6 

 
Výše uvedené pozemky nabídla paní Zavřelová městu Kuřim za kupní cenu ve výši 189 Kč/m

2
, což je 

cena, za kterou město obchoduje pozemky pod místní komunikací. Celková kupní cena za pozemky 
(1/2) je 91.665 Kč (1/2). 
OI a OMP doporučuje pozemky odkoupit. 
Návrh kupní smlouvy předkládá OMP v příloze F. 
 
Pro pořádek je potřeba zmínit, že u převáděných pozemků jsou zřízena věcná břemena chůze a jízdy, 
popř. věcná břemena k inženýrským sítím. Výčet věcných břemen tvoří přílohu ke kupním smlouvám. 
Vzhledem k rozsahu příslušných LV, jsou tyto k nahlédnutí na OMP nebo u vedoucí OMP přímo na 
jednání Zastupitelstva města Kuřimi. 
 
V případě schválení výkupu pozemků od paní Zavřelové je nutné schválit rozpočtové opatření pro 
výkup pozemků na ul. Dlouhá ve výši 92.000 Kč. 
 
Přílohy: A- situace 

B - situace 
C - situace 
D - smlouva 
E - smlouva 
F - smlouva 

 
 
Na jednání se dostavil v 17:18 hod. Ing. M. Kotek – počet přítomných členů 14. 
 
 
Přijaté usnesení: 1124/2016 - ZM schvaluje úplatné nabytí pozemků parc. č. 2642/565, 2642/916, 

2642/920, 2642/971, 2642/979, 4487/39, 4487/40, 4487/41, 4487/43, 4487/44 
a 4737 a id. ½ pozemků parc. č. 2642/741, 2642/742, 2642/743 a 2642/744 vše 
v k. ú. Kuřim za celkovou cenu 500 Kč od manželů Zdeňka Kučerovského, bytem 
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx Brno a Jany Kučerovské, bytem xxxxxxxxxxxxxxxxxx 
xxxxxxxxx Brno do majetku města Kuřimi. Náklady spojené s převodem pozemku 
uhradí město Kuřim. 

Hlasováno 
Pro: 14   Nepřítomni: 3. 
 
 
 

7/1. Majetkoprávní vypořádání pozemků v lokalitě Díly za sv. Janem 
(Předkladatel: Mgr. Ing. Drago Sukalovský, zpracovatel: Ing. Vladimíra Fidrmucová) 
 
Přijaté usnesení: 1125/2016 - ZM schvaluje úplatné nabytí pozemku parc. č. 4487/4 v k. ú. Kuřim za 

celkovou cenu 500 Kč od pana Zdeňka Kučerovského, bytem xxxxxxxxxxxxxxxx 
xxxxxxxxx Brno do majetku města Kuřimi. Náklady spojené s převodem pozemku 
uhradí město Kuřim. 

Hlasováno 
Pro: 14   Nepřítomni: 3. 
 
 
 
 

7/2. Majetkoprávní vypořádání pozemků v lokalitě Díly za sv. Janem 
(Předkladatel: Mgr. Ing. Drago Sukalovský, zpracovatel: Ing. Vladimíra Fidrmucová) 
 
Přijaté usnesení: 1126/2016 - ZM schvaluje úplatné nabytí id. ½ pozemků parc. č.  2642/741, 

2642/742, 2642/743 a 2642/744 vše v k. ú. Kuřim za celkovou cenu 91.665 Kč od 
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paní Jaroslavy Zavřelové, bytem xxxxxxxxxxxxx Brno - Komín do majetku města 
Kuřimi. Náklady spojené s převodem pozemku uhradí město Kuřim. 

Hlasováno 
Pro: 14   Nepřítomni: 3. 
 
 
 

8. Obec Čebín – žádost o prodej pozemku 
(Předkladatel: Mgr. Ing. Drago Sukalovský, zpracovatel: Ing. Vladimíra Fidrmucová) 
 
Starosta obce Čebín, pan Kříž požádal město Kuřim o odkoupení pozemku parc. č. 2538 v k. ú. Čebín 
o výměře 1.256 m

2
 - vizte příloha A, B. 

 
Důvodem žádosti je zajistit pro obec Čebín přístup ke svému lesu, který leží na pozemku parc. 
č. 1772/3 v k. ú. Čebín.  
 
Pozemek parc. č. 2538 je náletem zarostlá cesta, která tvoří hranici mezi obdělávaným polem 
a lesem. Město Kuřim nemá v její blízkosti žádný pozemek - vizte př. A. Městské pozemky jsou 
v příloze A zvýrazněny červenou barvou. OMP se s obcí Čebín dohodl na kupní ceně 189 Kč/m

2 
bez 

DPH, což je cena, za kterou město vykupuje pozemky pod komunikací. Celková kupní cena za 
pozemek činí částku v celkové výši 237.384 Kč. 
 
Na základě výše uvedeného OMP i OI doporučuje odprodej pozemku. 
 
Přílohy: A - situace 

B - situace 
 
Diskuse: 
I. Poledňák – doporučuje spíše směnu pozemků. Pokud potřebují tuto cestu, tak bychom jim to 
poskytnout měli, ale Kuřim má málo vlastních pozemků, proto se mu směna zdá výhodnější. 
J. Viktorinová – v bezprostředním okolí této cesty žádné pozemky nemáme. 
I. Poledňák – přesto navrhuje směnu pozemku. Navrhuje hlasovat o směně. 
D. Holman – taky ho napadlo toto řešení, ale jedná se o cestu, o úzký pozemek. Není to pro nás 
zajímavé. 
I. Poledňák – máme velmi málo pozemků a každé drobné vlastnictví se nám může hodit. V minulosti 
se nám toto již několikrát potvrdilo. 
J. Brabec – směnit by se mohlo, ale spíše bychom měli prověřit, zda to udělat lze. Nyní ale o záměru 
můžeme hlasovat. Dále by odbor majetkoprávní prověřil možnou směnu. 
I. Poledňák – tato cesta je přístupná obci Čebín, přístup do lesa mají. 
 
 
Z jednání se vzdálil v 17:28 hod. D. Sukalovský. 
 
 
J. Viktorinová – dodává, že obec Čebín chce tuto cestu využívat ke stahování dřeva. 
I. Poledňák – koupí cesty si vlastně zvětší svůj les. 
J. Brabec – obec Čebín bude muset vkládat prostředky do opravy cesty. 
D. Holman – o záměru ale hlasovat můžeme. 
V. Zejda – nesouhlasí s hlasováním o záměru. 
 
 
Na jednání se vrátil v 17:30 hod. D. Sukalovský. 
 
 
D. Holman – obec Čebín nás o něco žádá, měli bychom vyjádřit vůli. 
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D. Sukalovský – mluvil se starostou obce Čebín. Je jim jedno, jestli pozemek odprodáme nebo 
budeme směňovat. Navrhuje nyní tento materiál stáhnout z jednání a prověřit možnosti a jednat o tom 
na dalším jednání zastupitelstva. 
K. Torn – pokud bude pozemek zatížen věcným břemenem, potom jeho cena klesne. 
 
Návrh usnesení: ZM schvaluje záměr na prodej pozemku parc. č. 2538 o vým. 1.256 m

2
 v k. ú. 

Čebín Obci Čebín, se sídlem Čebín 21, IČ 00281662 za cenu 189 Kč/m
2
 bez DPH 

s tím, že veškeré náklady spojené s převodem pozemku ponese kupující. 
O tomto návrhu usnesení nebylo hlasováno. 
 
 
 

9. Město Kuřim a Statutární město Brno – zřízení služebnosti pro 
kanalizaci 
(Předkladatel: Mgr. Ing. Drago Sukalovský, zpracovatel: Ing. Vladimíra Fidrmucová, Ing. Pavla 
Kubová) 
 
Město Kuřim je vlastníkem jednotné kanalizační stoky pro veřejnou potřebu DN 400 v lokalitě 
Tišnovská za hřbitovem (dále jen „kanalizace“) vizte - př. A. 
 
Aby město Kuřim mohlo kanalizaci předat do provozování Brněnským vodárnám a kanalizacím, a.s., 
je potřeba kanalizaci opravit. Část kanalizace leží v pozemcích Statutárního města Brna se sídlem 
Dominikánské náměstí 1, Brno. Jedná se o pozemky parc. č. 2773/1, 2773/7, 2773/18, 2773/20 - orná 
půda a pozemek parc. č. 2773/19 - zastavěná plocha a nádvoří, vše v k. ú. a obci Kuřim. Statutární 
město Brno si podmínilo souhlas se vstupem na pozemky za účelem opravy kanalizace, uzavřením 
smlouvy o zřízení služebnosti (věcného břemene). Za tímto účelem město Kuřim zadalo vyhotovení 
GP č. 3283-1034/2015 - vizte př. B. 
 
Služebnost bude zřízena dle GP č. 3283-1034/2015 na pozemcích Statutárního města Brna, LV 
č. 1414, parc. č. 2773/1, 2773/7, 2773/18, 2773/19 a 2773/20 vše v k. ú. Kuřim na dobu neurčitou, za 
úplatu v celkové výši 3. 525 Kč bez DPH. 
 
Úplata za služebnost je vypočítána dle ceníku Statutárního města Brna - orná půda (385 m

2
) za 

jednotkovou cenu 3 Kč/m
2
 a zastavěná plocha a nádvoří (15,8 m

2
) za jednotkovou cenu 150 Kč/m

2
 

vizte př. C. 
 
OMP a OI doporučuje smlouvu uzavřít. OMP předkládá zastupitelstvu návrh smlouvy na zřízení 
služebnosti v příloze C. 
 
Podle zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku se za nemovitou věc považuje i věcné právo 
k nemovité věci (§ 498) - neboli služebnost (věcné břemeno). Z tohoto důvodu musí o zřízení 
služebnosti ve prospěch města rozhodovat zastupitelstvo města, neboť mu podle zákona o obcích 
(§ 85 písm a)) náleží rozhodování o nabytí nemovitých věcí. 
 
Přílohy: A - situace 

B - geometrický plán 
C - smlouva 

 
Diskuse: 
V. Zejda – ptá se, jak probíhá sanace této části? Brněnské vodárny a kanalizace (dále jen „BVaK“) to 
nechtěly převzít kvůli závažným poruchám. 
D. Holman – oficiálně kanalizaci nikdy nepřevezmou do provozování, ale až město do toho bude 
investovat v tomto případě 1,5 mil. Kč, tak potom převezmou do svého provozu, a budou dál vybírat 
a odvádět nám část nájemného. Myslí si ale, že pokud využívají kanalizaci ke svému podnikání, že by 
to měli opravit ze svého. Ale takto to v ČR není nastaveno. Neví ale, jak docílit stavu, abychom 
investici mohli započítat do našeho závazku plánu obnovy kanalizace. Bohužel asi nedocílíme, aby to 
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převzali v tomto stavu, protože mají přísné normy, ale zároveň nezměníme, že přesto vybírají od lidí 
stočné a vodné. 
 
Přijaté usnesení: 1127/2016 - ZM schvaluje zřízení služebnosti pro město Kuřim, jako oprávněného 

z věcného břemene, spočívající v uložení a provozování jednotné kanalizační 
stoky pro veřejnou potřebu DN 400 dle GP č. 3283-1034/2015 v pozemcích parc. 
č. 2773/1, 2773/7, 2773/18, 2773/19 a 2773/20 vše v k. ú. Kuřim, které vlastní 
povinný ze služebnosti - Statutární město Brno, se sídlem Dominikánské náměstí 
1, Brno, IČ 44992785. Služebnost bude zřízena na dobu neurčitou, za úplatu 
v celkové výši 3. 525 Kč bez DPH. Náklady na její zřízení ponese oprávněný 
z věcného břemene. 

Hlasováno 
Pro: 14   Nepřítomni: 3. 
 
 
 

10. Žádost o pořízení změny ÚP Kuřim 
(Předkladatel: Mgr. Ing. Drago Sukalovský, zpracovatel: Ing. Vlasta Indrová) 
 
Dne 29. 6. 2016 byla na MěÚ Kuřim, odbor investiční, doručena žádost o pořízení změny ÚP Kuřim 
v lokalitě za Srpkem. 
Žádost o změnu ÚP Kuřim se týká požadavku na změnu funkčního využití pro pozemky p. č. 2904/12 
a p. č. 2904/147 - p. č. 2904/161, vše k. ú. Kuřim ze stávající plochy rekreace v krajině na plochu pro 
individuální rekreaci, která by umožnila realizaci staveb rekreačních objektů do zastavěné plochy 
60 m2. Žádost podává v zastoupení více vlastníků Ing. Petr Padělek. 
Pořizovatel posoudil úplnost podané žádosti dle § 46 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování 
a stavebním řádu a vyzval žadatele k doplnění žádosti ve smyslu § 46 odst. 1 písm. e) stavebního 
zákona. 
Dne 10. 10. 2016 byl na MěÚ Kuřim podán přípis s doplněním údaje, týkající se návrhu na úhradu 
nákladů na pořízení změny. Žadatelé navrhli spoluúčast úhradou částky ve výši 3.000 Kč na každého 
jednoho žadatele, tj. celkem 42.000 Kč. 
 
Pořizovatel si vyžádal odhad ceny nákladů za zpracování dokumentace změny od projektanta. 
Odhadované náklady činí: dokumentace změny 60 tis. Kč + právní stav 50 tis Kč, celkem 110.000 
tis. Kč. 
 
Žádost o uvedenou změnu ÚP Kuřim projednala na svém jednání komise stavební dne 1. 8. 2016 pod 
bodem č. 5 s doporučením: 
5. Žádost o změnu Územního plánu 

Návrh usnesení: Komise stavební projednala žádost Ing. Padělka o změnu ÚP na pozemcích 
parc. č. 2904/12 a 2904/147-161 vše v k. ú. Kuřim a nedoporučuje RM iniciovat tuto změnu 
a trvat na regulativech platného ÚP. I stávající oplocení není v plochách rekreace v krajině 
přípustné. 
Pro: 7 
Usnesení bylo jednomyslně přijato. 

 
Rada města Kuřimi projednala zápis ze stavební komise dne 1. 8. 2016 a přijala usnesení 
č. 364/2016: 
Rada města bere na vědomí závěry z jednání komise stavební ze dne 1. 8. 2016 v bodech 7, 8, 10, 
11, schvaluje body 1, 2. RM nesouhlasí se stavbami dřevostaveb a zahradního domku na parc. 
č. 2904/147 a 2904/161. RM nesouhlasí se změnou ÚP dle bodu 5 zápisu. RM souhlasí s řešením 
parkoviště na ul. U Stadionu dle bodu 9. 
 
Na základě výše uvedených závěrů, OI nedoporučuje ZM schválit pořízení změny ÚP Kuřim dle 
žádosti. 
 
Přílohy: A - žádost o změnu ÚP 
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B - výřez z KN + ortofoto 
 
Diskuse: 
I. Peřina – podle něj se jedná o klidovou zónu a nesouhlasí se schválením. 
V. Zejda – je nesmysl měnit kategorii lokality. Zastupitelstvo ale schválilo vypracování územní studie, 
jak daleko je zpracování této studie? 
D. Sukalovský – studii lze zadat až po schválení změny č. 1 Územního plánu Kuřim. Tou se studie 
stává součástí územního plánu. Následně ji potom zastupitelstvo dostane ke schválení a teprve poté, 
až bude studie projednána zastupitelstvem, bude zaevidována příslušným orgánem. Příští týden 
máme naplánované společné jednání dotčených orgánů. 
V. Zejda – pokud se na nějaké území zpracovává územní studie, potom se po dobu, než je 
zaregistrovaná, v tomto území nesmí povolit jakékoliv změny. Není jasné, jestli v této fázi to také platí? 
D. Sukalovský – myslí si, že to tak není. Ale ještě to pro jistotu ověří. Dokud není změna schválena, 
tzn. změna není součástí územního plánu, potom změna možná je. 
M. Kotek – kdybychom jim chtěli vyhovět, potom by se jednalo o druhou změnu. Bylo ale řečeno, že 
dokud není ukončena první změna, nelze započít druhou. 
D. Sukalovský – možné to je, ale změna, která by se projednávala, se nesmí týkat stejné lokality. 
D. Holman – v tomto případě se jedná o jednoznačnou věc. 
I. Poledňák – také s navrženou změnou nesouhlasí. Studie tak, jak je uvedena na stránkách města 
ale neodpovídá zadání zastupitelstva. Končí na úrovni tunýlku a toto území už podléhá nějakým 
plánům a změnám. Mělo by to být na celé území od tratě až k silážní jámě za TOS. Musíme to rozšířit. 
D. Sukalovský – nemyslí si, že to takhle bylo schváleno. Pokud by to šlo, tak by s rozšířením 
souhlasil. 
D. Holman – měli bychom nad tím znovu jednat a území si vyjasnit. 
I. Poledňák – diskuse byla vedena tady a oblast končila kryty pod Zlobicí. 
I. Peřina – souvisí toto s projednávaným bodem? 
D. Sukalovský – nepřímo. Vrátíme se k tomu v bodu různé. Nyní hlasujme o návrhu usnesení. 
 
Návrh usnesení: ZM schvaluje pořízení změny ÚP Kuřim, spočívající ve změně funkčního využití 

pozemků v lokalitě za Srpkem jako plochy pro individuální rekreace, dle přílohy. 
Hlasováno 
Pro: 0  Proti: 12  Zdrželi se: 2  Nepřítomni: 3. 
Nebylo schváleno. 
 
 
 

11. Cyklostezka Kuřim – Lipůvka 
(Předkladatel: Mgr. Ing. Drago Sukalovský, zpracovatel: Ing. Renata Havlová) 
 
Navržená cyklostezka bude navazovat v Kuřimi na existující cyklotrasu, která začíná u železničního 
nádraží a v Lipůvce se napojí na existující cyklostezku Lipůvka - Lažany, se kterou vznikne souvislý 
tah délky 8 km, který umožní jízdu cyklistů mimo silně zatíženou silnici I/43 a tím dojde ke zvýšení 
bezpečnosti cyklistů a současně i ke zlepšení bezpečnosti silničního provozu. Využití cyklostezky se 
v pracovních dnech předpokládá pro dojížďku do školy a do zaměstnání, ve dnech pracovního klidu 
k rekreačnímu vyžití. 
 
Cyklostezka bude dvoupruhová, obousměrná, se šířkou zpevnění 2,5 - 3,75 m. 
 
Dne 30. 11. 2015 bylo přerušeno stavební řízení zahájené podáním žádosti dne 25. 11. 2015. Akce je 
podmíněna dotacemi a finančním podílem obce Lipůvka. 
 
Dne 2. 9. 2016 bylo obnoveno stavební řízení vyvěšením veřejné vyhlášky. Veřejná vyhláška byla po 
zákonem stanovenou lhůtu vyvěšena na úředních deskách MěÚ Kuřim a OÚ Lipůvka. Během této 
doby přišli na úřad připomínky od L. Šipky a V. Sehnala, kteří požadují zajištění dopravní obslužnosti 
po obecním pozemku parc. č. 935/29 v k. ú. Lipůvka pro své pozemky. V územním plánu obce 
Lipůvka je na obecní parcele č. 935/29 v k. ú. Lipůvka navržena pouze veřejně prospěšná stavba 
cyklostezky. Dále zbývá dokončit rozpočet k projektové dokumentaci, protože pro podání žádosti jsou 
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požadovány aktuální ceny, rozdělené na uznatelné a neuznatelné náklady. Současně připravujeme 
dokumentaci k podání žádosti o dotaci do BMO - ITI výzva č. 50 IROP Udržitelná doprava. Kdy bude 
znovu možné vyhlásit výběrové řízení na dodavatele, není tedy v danou chvíli jasné. Budeme 
reflektovat na výsledky dotačního titulu. 
 
Finanční prostředky v roce 2016 
přepracování objektu SO104  ..............................  34.848,- Kč 
inženýrská činnost  ..............................................  25.410,- Kč 
aktualizace vyjádření DOSS  ...............................  10.648,- Kč 
aktualizace rozpočtu  ...........................................  47.190,- Kč 
administrátor žádosti o dotaci  .............................  46.000,- Kč 
celkem ................................................................ 164.096,- Kč 
 
OI doporučuje zastupitelstvu schválení investiční akce s názvem Cyklostezka Kuřim-Lipůvka v celkové 
výši 29,2 mil Kč. Rozpočtové opatření bude na částku 200 tis Kč. 
 
Diskuse: 
J. Herman – ptá se, zda cyklostezka povede po stávajícím chodníku kolem TOS Kuřim? 
S. Bartoš – ano povede. V některých místech se chodník rozšiřuje a tam, kde se nám ještě nepodařily 
pozemky majetkově vypořádat, jsou užší. Budeme ale s vlastníky nadále jednat. 
M. Macková – ptá se, jaká je délka upravované trasy? 
S. Bartoš – myslí si, že cca 4 km. 
D. Sukalovský – celá trasa od nádraží až na Lipůvku je to 8 km. 
S. Bartoš – cyklostezka povede až za TOS a po Lipůvku. Opravujeme a rozšiřujeme chodník. 
M. Kotek – cyklostezku podporuje tak, jak je navržena. Myslí si ale, že dotačních titulů je více, než je 
uvedeno. Např. dotace z dopravní infrastruktury ministerstva dopravy, ale dotace je možné čerpat 
i z Evropských dotací. Měli bychom být připraveni. Bylo by lépe, kdyby nemusel být v usnesení 
zmiňován konkrétní dotační titul. Spíše bez určení konkrétní dotace. Zpracování projektu cyklostezky 
– byla zpracována jako součást cyklostezky Kuřim - Nový hrad. Je to spojnice dvou cyklokoridorů 
z Brna podél Svitavy na Bílovice a tzv. Pražská stezka z Prahy do Brna vedoucí podél Svratky 
z Tišnova do Bítýšky. 
D. Sukalovský – souhlasí s vypuštění konkrétního titulu dotace z usnesení. 
S. Bartoš – myslí si, že se změnou názvu investiční akce by ale problém byl. Zjistí to a podá informaci 
M. Kotkovi. 
P. Ondrášek – upřesňuje, že schvalujeme investiční akci za podmínek, že bude získána dotace. Tzn. 
pokud nezískáme dotaci, potom se akce neuskuteční. 
D. Sukalovský – ano, všichni to tak chápeme. 
M. Kotek – město nechalo zpracovat vyhledávací studii Kuřim – Nový hrad v roce 2010. 
 
Přijaté usnesení: 1128/2016 - ZM schvaluje realizaci investiční akce „Cyklostezka Kuřim - Lipůvka“ 

v celkové výši 29,2 mil. Kč vč. DPH a schvaluje podání žádosti o dotaci. 
Hlasováno 
Pro: 14   Nepřítomni: 3. 
 
 
 

12. Změna rozsahu projektu „Kuřim, ul. Legionářská I –
rekonstrukce kanalizace a vodovodu“ 
(Předkladatel: PaedDr. David Holman, zpracovatel: Ing. Pavla Kubová, PaedDr. David Holman) 
 
Evidenční číslo zakázky: IV-OI-2016-005 
 
Na základě jednání se Správou a údržbou silnic Jihomoravského Kraje (SÚS JmK) dne 19. 9. 2016 se 
zvětšuje plánovaný rozsah zásahu do komunikace II/386 v ul. Legionářská v rámci rekonstrukce 
kanalizace, vodovodu a přípojek.  Z toho vyplynula potřeba rozšíření projektové dokumentace pro akci 
„Kuřim, ul. Legionářská I - rekonstrukce kanalizace a vodovodu“ o stavební objekt „Obnova 
komunikace II/386“, což zahrnuje: 
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· obnovu vozovky do původního stavu v plné skladbě, a to v úseku Legionářská 271/41 po ul. 

Smetanova v celé šířce vozovky; 
· v úseku ul. Smetanova po bytový dům v Bezručově čtvrti č. p. 847 v plné skladbě v polovině 

šířky vozovky (jeden jízdní pruh); 
· změna rozsahu zapravení rýh ve vozovce po výstavbě domovních přípojek a rýh po napojení 

přilehlých ulic ve zbylé části vozovky plánované rekonstrukce inženýrských sítí; 
· odvodnění řešeného rozsahu vozovky včetně napojení dešťových vpustí do kanalizace. 

Obnova chodníků zůstává dle původní smlouvy o dílo. 
 
SÚS JmK na rekonstrukci kanalizace a vodovodu v ul. Legionářská hodlá navázat obnovou obrusné 
protihlukové vrstvy komunikace v ul. Legionářská v úseku od nám. 1. května po nám. Osvobození 
a v dalších etapách i v ul. Blanenská a v úseku nám. Osvobození. Vzhledem ke zvýšení nároků na 
přípravu akce není však reálné, aby se tak stalo již v roce 2017. 
 
Požadavky SÚS JmK dále zvyšují náklady investiční akce města. Je třeba zdůraznit, že se jedná 
o krajskou silnici a rekonstrukce kanalizace a vodovodu v tomto úseku nebyla prioritou města, nýbrž 
vyplynula z potřeb SÚS JmK. Výše nákladů města Kuřim na investice vyvolané potřebami SÚS JmK 
mnohonásobně převyšuje jejich vlastní investici. 
 
Zájmem města Kuřim a podmínkou realizace celé investiční akce je: 
1) aby se Jihomoravský Kraj (JmK) prostřednictvím SÚS JmK spolupodílel na investici do obnovy 
povrchu krajské komunikace i v úseku rekonstruované kanalizace a vodovodu;    
2) aby SÚS JmK garantovala investici do obnovy krajské silnice současně i v úseku nám. Osvobození, 
což by městu umožnilo komplexnější řešení podoby nám. Osvobození, vč. parkovacích míst podél 
krajské silnice, příp. vč. úpravy trasy komunikace. 
 
O těchto podmínkách bude jednáno s nově zvolenými představiteli Jihomoravského kraje. Přesto 
doporučujeme pokračovat v projekční přípravě v upraveném rozsahu dle návrhu. Pokud se nedořeší 
otázka (forma a rozsah) podílu JmK, bude muset Zastupitelstvo města Kuřimi tuto okolnost zvážit při 
hlasování o schválení zahájení této investiční akce. Financování této investiční akce by muselo být 
zajištěno úvěrem. Podle předběžného harmonogramu by akce byla zahájena ve II. pololetí roku 2018. 
 
Příprava projektové dokumentace: 
 
Dne 2. 8. 2016 Rada města Kuřimi souhlasila s uzavřením smlouvy o dílo se společností PROVO, 
spol. s r.o, se sídlem Hudcova 76, 612 00 Brno, IČ 44012900, která předložila nejvhodnější 
nabídkovou cenu za 1.692.000 Kč bez DPH (2.047.320 Kč vč. DPH). 3. 8. 2016 byla smlouva 
oboustranně podepsána. 
 
Dne 21. 10. 2016 zaslala společnost PROVO, spol. s r.o. návrh dodatku č. 1 na zpracování celé 
projektové dokumentace s cenovou nabídkou za 1.998.500 Kč bez DPH, tj. 2.418.185 vč. DPH 
(navýšení částky za stavební objekt „Obnova komunikace II/386“ o 306.500 Kč bez DPH, tj. 
370.865 Kč vč. DPH). 
 
Předběžný propočet nákladů na realizaci rekonstrukce inženýrských sítí dle investičního záměru 
zpracovaného spol. Brněnské vodárny a kanalizace a na obnovu komunikace dle předběžného 
propočtu: 
 

· na rekonstrukci kanalizace + vodovodu, vč. projektové přípravy, autorského dozoru a rezerv, 
a to bez zapravení rýh a obnovy komunikace dle požadavků SÚS JmK   
42.362.100 Kč vč. DPH (35.010.000 Kč + DPH); 

· na obnovu komunikace II/386, včetně projektové dokumentace a autorského dozoru 
(9.825.200 Kč vč. DPH + 370.865 Kč vč. DPH + 24.200 Kč vč. DPH) 
10.220.265 Kč vč. DPH (8.446.500 Kč + DPH). 
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Celkové náklady za investici se předběžně pohybují ve výši cca 52.600.000 Kč vč. DPH, a to vč. 
projektové přípravy, realizace, autorského dozoru a rezervy. Část nákladů spojená s investicí do 
pronajímané infrastruktury bude následně uplatněna jako nadměrný odpočet DPH. 
 
Vícenáklady ve výši 370.865 Kč vč. DPH budou čerpány z ORG č. 1 332 000 000 „ Projekční příprava 
kanalizace a vodovody“. 
 
Přílohy: A - situace 
 
Diskuse: 
D. Sukalovský – musíme jednat s Jihomoravským krajem, protože jsou vlastníkem komunikace. Jsme 
povinni obnovit vozovku po našich výkopových pracích, ale nejsme povinni položit tzv. tichý asfalt. 
Může se ale stát, že Správa a údržba silnic Brno (dále jen „SÚS) poté přijde a bude chtít položit 
odhlučněný asfalt. Tím pádem přijde naše práce a peníze vniveč. Proto v nejbližších dnech proběhne 
koordinační schůzka za účasti zástupce Jihomoravského kraje p. Hanáka, vedení SÚS, pracovníků 
příslušného odboru Krajského úřadu Brno, zástupců BVaK, Ředitelství silnic a dálnic Brno a města 
Kuřim. Budou se domlouvat na postupu, spolupráci a koordinaci prací na celém úseku od křižovatky 
u Prefy až po křižovatku na nám. 1. května. Nechceme ale komunikaci opravit za svoje peníze pouze 
do stavu, který vyžaduje hygiena. 
J. Herman – město by tedy hradilo opravu kanalizace, ale i opravu komunikace a položení všech 
vrstev? Kolik by to asi stálo město? 
D. Holman – jedná se o částku cca 55 mil. Kč vč. projektu. 
M. Macková – na minulém jednání zastupitelstva jsme projednávali, že doplatíme staré úvěry. 
D. Sukalovský – ano, úvěry postupně splácíme a máme dohodnutý další postup. Staré úvěry tj. úvěr 
na MŠ a Wellness doplatíme a budeme brát úvěr nový za podstatně lepších podmínek. Tato akce 
s plným nákladem k tíži města by přesáhla naše možnosti. 
A. Varmužka – menší úvěr bude splacen k 15. 11. 2016 a úvěr wellness bude splacen do konce 
prosince z důvodu, že máme blokovány prostředky na termínovaných vkladech. 
V. Zejda – kdo je zadavatelem projektu, kdo je investorem? Pokud budeme platit, na kolik do toho 
můžeme mluvit? 
D. Holman – kanalizaci a vodovod zadává město. Opravu komunikaci zadává také město, ale jen 
proto, že ji opravit musíme. Nachystáme a z části hradit budeme, ale zbytek by měli hradit oni. 
 
Přijaté usnesení: 1129/2016 - ZM souhlasí s rozšířením projekční přípravy investiční akce „Kuřim, 

ul. Legionářská I - rekonstrukce kanalizace a vodovodu“ o stavební objekt „Obnova 
komunikace II/386“ a schvaluje celkové náklady na projekční přípravu této 
investiční akce ve výši 2.418.185 Kč vč. DPH. 

Hlasováno 
Pro: 14   Nepřítomni: 3. 
 
 
 

13. Obecně závazná vyhláška č. 2/2016 o nočním klidu 
(Předkladatel: Mgr. Ing. Drago Sukalovský, zpracovatel: Mgr. Lenka Krejčová, Ing. Silvie Ondrášková) 
 
ZM je předkládán návrh obecně závazné vyhlášky o nočním klidu, který reaguje na novelu zák. 
č. 200/1990 Sb., o přestupcích provedenou zákonem č. 204/2015 Sb. Touto novelou došlo od 1. 10. 
2016 ke změně ustanovení § 47 odst. 3, který určuje dobu nočního klidu od 22:00 do 6:00 hodiny 
a umožňuje obcím v případě existence výjimečných celoobecních akcí a slavností v době jejich konání 
zkrátit nebo nevymezit dobu nočního klidu formou obecně závazné vyhlášky. Obce tedy od 1. 10. 
2016 ztratily dosavadní možnost udělovat výjimky z doby nočního klidu prostřednictvím rozhodnutí 
příslušného orgánu obce a výjimečné případy, kdy je doba nočního klidu kratší nebo žádná, je nyní 
možné stanovit pouze přímo v textu obecně závazné vyhlášky. 
 
V návrhu OZV je vyjmenováno 11 tradičních akcí a slavností, které mají dobu nočního klidu 
zkrácenou, a to od 2:00 do 6:00 hodin. Zároveň mají pořadatelé akcí povinnost oznámit konání akce 
před jejím konáním Městskému úřadu Kuřim, který tuto informaci zveřejní na úřední desce. 
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Předkládaná OZV se nevztahuje na pořádání oslav nebo rodinných akcí. Tyto akce nevyžadují 
ohlášení nebo povolení obce a mohou se na území města konat i po 22:00 hodině za podmínky 
respektování ochrany nočního klidu stanovené zákonem o přestupcích. 
 
Přílohy: A - vyhláška o nočním klidu 
 
Diskuse: 
M. Kotek – ve vyhlášce je zmíněn pouze jeden ples. Vztahuje se na plesy? 
D. Sukalovský – týká se jakékoli akce, jejíž hluk proniká na veřejnost. 
M. Kotek – akce pořádané v kulturním domě pod toto taky spadají? 
D. Sukalovský – i akce v kulturním domě musí být ve vyhlášce. 
J. Herman – navrhuje změnu v čl. 3 – navrhuje dobu vymezující noční klid posunout na 3 hodinu 
ranní. 
D. Sukalovský – souhlasí s prodloužením. Ale v okamžiku, kdy lidé vyjdou ven a křičí, tak už to nemá 
souvislost s danou akcí. 
J. Brabec – Klub Kotelna má provoz pouze do 22 hod., tak se to tohoto prostoru netýká. Pokud 
nastane situace, že se najde nějaký zajímavý kulturní program, který bude možné zajistit během 1-2 
měsíců, nastane problém, protože nebude schválen zastupitelstvem. U některých akcí bohužel 
nemůže stanovit přesný termín. Myslí si, že vyhláška výrazně omezí kulturní akce v menších městech. 
M. Macková – již několikátým rokem pořádá Jednota Orel v lednu v restauraci U Mertů taneční večer 
pod názvem „Orelský (ne)ples“. Prosí o doplnění této akce do vyhlášky. 
K. Torn – ohledně vyhlášky byl na setkání ministerstva vnitra. Navrhují přílohu, kde se budou akce 
průběžně doplňovat, ale zastupitelstvo tuto přílohu musí pokaždé schválit. 
P. Ondrášek – žádá do vyhlášky doplnit akci „Hurá prázdniny“, kterou pořádá v měsíci červnu 
Wellness Kuřim, i když nevíme, jestli bude i příští rok. Myslí si, že posun termínu ukončení akcí na 
3. hod. ranní není šťastné. Pořadatel odpovídá za ukončení akce, tzn. vypnutí hudby, ale účastníci se 
rozcházejí daleko později. Když budou vědět, že akce je povolena do 3 hodin, bude těžší je 
přesvědčit, že mají odejít. 
R. Hanák – jedná se o novelu zákona a naše vyhláška ji napravuje. 
J. Brabec – ukončení akcí by nemuselo být jednotné, např. letní kino je max. do 24 hod. Neví proto, 
jestli má smysl omezovat akce ve vyhlášce jednotným časem. Spíše by se přimlouval za stanovení 
konce jednotlivých akcí individuálně. 
D. Sukalovský – vyhlášku by měli zastupitelé schválit a nekomplikoval by to schvalováním ukončení 
jednotlivých akcí. Akce může skončit dřív, než stanoví vyhláška. 
V. Zejda – navrhuje přerušit debatu. 
M. Kotek – proč neuděláme výčet akcí přílohou? Bylo by to jednodušší. 
K. Torn – vyjmenujme akce, které víme, a v příloze budou nově navržené akce, které bude průběžně 
schvalovat zastupitelstvo. 
 
Přijaté usnesení: 1130/2016 - ZM schvaluje obecně závaznou vyhlášku města Kuřimi č. 2/2016 

o nočním klidu se změnami. 
Hlasováno 
Pro: 13   Zdržel se: 1  Nepřítomni: 3. 
 
 
 

14. Obecně závazná vyhláška č. 3/2016 o veřejném pořádku 
(Předkladatel: Mgr. Ing. Drago Sukalovský, zpracovatel: Mgr. Lenka Krejčová, Ing. Silvie Ondrášková) 
 
Dne 20. 4. 2010 schválilo Zastupitelstvo města Kuřimi usnesením č. 1037/2010 obecně závaznou 
vyhlášku č. 3/2010, o veřejném pořádku. Tato OZV upravuje záležitosti týkající se veřejného pořádku, 
které jsou ve městě aktuální a nejvíce narušují občanské soužití ve městě. 
 
ZM je nyní předkládána novela této obecně závazné vyhlášky o veřejném pořádku, kterou je potřeba 
upravit v návaznosti na novelu zák. č. 200/1990 Sb. o přestupcích a schválení nové obecně závazné 
vyhlášky č. 1/2016 o nočním klidu. 
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Ve stávající OZV č. 3/2010 o veřejném pořádku byly provedeny následující úpravy: 
 

- vzhledem k tomu, že většina práv a povinností stanovených ve vyhlášce se váže k veřejným 
prostranstvím, byl přesně podle zákona vymezen pojem „veřejné prostranství“, 

- v zákazu týkajícím se požívání alkoholu byly aktualizovány veřejné akce, kterých se zákaz 
konzumace alkoholu netýká a byly upřesněny plochy veřejného prostranství se zákazem 
požívání alkoholu, omamných a psychotropních látek, 

- byl upraven článek týkající se používání zábavní pyrotechniky ve vztahu k zákonu 
č. 206/2015 Sb., o pyrotechnických výrobcích a zacházení s nimi, kde je v ustanovení § 32 
tohoto zákona definován pojem ohňostroj a stanovena ohlašovací povinnost, 

- byl změněn prostor pro provozování kolotočů, lunaparků a cirkusů (z původní ulice Havlíčkova 
do parku na ul. Zámecké), 

- prostor pro stanování a nocování byl přesunut z vymezené plochy u rybníka Srpek do parku 
na ul. Zámecké, 

- ustanovení o nočním klidu a podmínkách pro pořádání veřejnosti přístupných sportovních 
a kulturních podniků byla v OZV zrušena, neboť jsou součástí nové OZV č. 1/2016 o nočním 
klidu, 

- v pravidlech pro pohyb psů na veřejném prostranství byl rozšířen výčet veřejných budov, kde 
platí zákaz vstupu se psy, 

- byly doplněny dle aktuálního stavu plakátovací plochy, 
- veškeré grafické přílohy byly aktualizovány a jsou zpracovány v nové grafické podobě, aby 

byly více přehledné a v tištěné podobě lépe čitelné; zároveň budou tyto přílohy při zveřejnění 
na elektronické úřední desce zobrazeny pomocí webové mapové aplikace. 

 
Přílohy: A - vyhláška o veřejném pořádku 
 
Diskuse: 
I. Poledňák – navrhuje zachovat možnost pořádat cirkusy na ul. Havlíčkova, jako alternativu. Kolotoče 
jsme se snažili dostat do zámeckého parku, ale zájemci neměli o toto místo zájem. Navrhuje doplnit 
přílohu č. 2 o prostor na ul. Havlíčkova. Do přílohy č. 3 navrhuje vrátit do vymezených veřejných 
prostranství areál rybníka Srpek. 
D. Sukalovský – s tím souhlasí. Budeme se do budoucna snažit přemístit z ul. Havlíčkové sběrný 
dvůr a z této plochy v první fázi udělat park, popřípadě později nějaké sportovní zařízení, jako např. 
kurty, venkovní posilovnu apod. Jako plochu pro stanování tedy necháme zámecký park a prostranství 
na ul. Havlíčkova. 
M. Kotek – podporuje návrh I. Poledňáka. Nemyslí si, že by se mělo místo na stanování konkrétně 
stanovovat. Např. dříve byly kolotoče i na náměstí. 
D. Holman – musíme to mít vymezeno. M. Kotek může nechat o svém názoru hlasovat. 
I. Peřina – prostor kolem rybníka by měl být zahrnut do veřejného prostoru pro táboření. 
P. Ondrášek – nekomplikoval by to a schválil v tomto znění. 
M. Kotek – jsme zbytečně přísní. 
D. Holman – upřesňuje, že sportovní areál není veřejným prostranstvím a nemusel by ve vyhlášce 
vůbec figurovat. 
D. Sukalovský – prostranství, kde je zakázáno požívání alkoholu, jsou ve vyhlášce vyjmenovány 
a toto opatření není uplatňováno represivně, slouží spíše jako opatření v daných lokalitách (jako např. 
nádraží) a umožňuje tyhle případy řešit. 
R. Hanák – navržené změny tedy jsou ul. Havlíčkova a stanování u rybníka Srpek. 
P. Ondrášek – odstraníme tedy z přílohy č. 1 sportovní areál? 
D. Holman – veřejné prostranství je definováno zákonem. Sportovní areál je veřejným prostorem. Vše 
řeší provozní řád, ale v každodenní praxi to funguje jinak. 
D. Sukalovský – změny na kterých jsme se shodli, tedy jsou - přidání stanoviště umístění kolotočů 
a cirkusů na ul. Havlíčkova, rozšíření ploch stanování kromě Zámeckého parku o plochu u rybníka 
Srpek. 
M. Kotek – žádá hlasovat o jeho návrhu. 
D. Sukalovský – navrhuje hlasovat o návrhu M. Kotka orientačně: 
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Návrh usnesení: ZM schvaluje obecně závaznou vyhlášku města Kuřimi č. 3/2016 o veřejném 
pořádku se změnou – plocha pro provozování cirkusu – plocha na nám. 1. května. 

Hlasováno 
Pro: 5  Proti: 6  Zdrželi se: 3  Nepřítomni: 3. 
Nebylo schváleno. 
 
 
D. Holman – praxe ze zákona je taková, že když by to bylo ve vyhlášce, potom zájemce pouze zaplatí 
zábor a postaví si cirkus (kolotoč) na místo podle vyhlášky. Pokud bude náměstí uvedené ve 
vyhlášce, potom bude toto místo nárokovatelné. 
J. Herman – byl by v tomto opatrný. Po takovémto záboru bývají problémy s nepořádkem. 
 
Přijaté usnesení: 1131/2016 - ZM schvaluje obecně závaznou vyhlášku města Kuřimi č. 3/2016 

o veřejném pořádku se změnami. 
Hlasováno 
Pro: 14   Nepřítomni: 3. 
 
 
Starosta vyhlásil v 19:07 hod. přestávku na 15 minut. 
 
 
 

15. Dodatek č. 1 k veřejnoprávní smlouvě o poskytnutí návratné 
finanční výpomoci z rozpočtu města Kuřimi 2016/D/0002 
(Předkladatel: Mgr. Ing. Drago Sukalovský, zpracovatel: Ing. Aleš Varmužka) 
 
Na město Kuřim se obrátili zástupci společnosti Místní akční skupina Brána Brněnska, z.s., se žádostí 
o posunutí splatnosti návratné finanční výpomoci, která jim byla městem poskytnuta na základě 
veřejnoprávní smlouvy v únoru letošního roku, ve výši 500.000 Kč a splatností k datu 31. 12. 2016. 
Zástupci MAS nově navrhují posunutí splatnosti k datu 30. 4. 2017. V tomto smyslu bude vypracován 
i dodatek k výše uvedené smlouvě. Žádost je v příloze. 
 
Přílohy: A - žádost dodatek MAS 
 
Přijaté usnesení: 1132/2016 - ZM schvaluje uzavření dodatku č. 1 k veřejnoprávní smlouvě 

č. 2016/D/0002 se spolkem Místní akční skupina Brána Brněnska, z. s., se sídlem 
Jungmannova 968/75, 664 34 Kuřim, IČ 22712372, kterým se posouvá termín 
jednorázového splacení návratné finanční výpomoci na datum 30. 4. 2017, dle 
žádosti. 

Hlasováno 
Pro: 13   Zdržel se: 1  Nepřítomni: 3. 
 
 
 

16. Výsledky hospodaření k 30. 9. 2016 
(Předkladatel: Mgr. Ing. Drago Sukalovský, zpracovatel: Ing. Aleš Varmužka) 
 
V příloze jsou předkládány výsledky hospodaření města k 30. 9. 2016. 
 
Příjmy města po konsolidaci ke dni 30. 9. 2016 činily 173.284.799,28 Kč, výdaje města po konsolidaci 
činily 150.604.903,85 Kč. Hospodářský výsledek k tomuto datu tedy činí nezaokrouhleně 
+ 22.679.895,43 Kč. 
 
Hospodaření s rozpočtovými prostředky probíhá dle schváleného a následně upraveného rozpočtu 
a je za 3. čtvrtletí roku 2016 vzhledem k rozpočtu města v konsolidovaném stavu, s příjmy 
převyšujícími výdaje. 
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Příjmy: 
Příjmová stránka rozpočtu je plněna z 69,43 %. Nižší procento je způsobeno zapojením dotací ve výši 
cca 37 mil. Kč (např. přístavba ZŠ Jungmannova), které nebyly doposud obdrženy. Daňové příjmy se 
plní ve srovnání s rokem 2015 výrazně lépe, výběr je k 30. 9. vyšší o více než 7 mil. Kč. Prozatím se 
potvrzuje vzestupný trend z minulých období, nejvyšší nárůst je u DPH (cca 4,5 mil. Kč). 
 
Výdaje: 
Výdajová stránka rozpočtu je plněna ze 48,40 % a je ovlivněna čerpáním především u „investičních 
akcí“, které je na úrovni 30 % (nesouvisí s rozestavěností akcí,...), provozní výdaje jsou čerpány ze 69 
%, vizte podrobnější rozbory dle ORG. 
 
Přílohy: A - rozpočet - vyhodnocení 3q ORG 
 
Přijaté usnesení: 1133/2016 - ZM bere na vědomí výsledky hospodaření města Kuřimi k 30. 9. 

2016, s přebytkem hospodaření ve výši 22.679.895,43 Kč. 
Hlasováno 
Pro: 14   Nepřítomni: 3. 
 
 
 

17. Kaufland Česká republika v.o.s. 
(Předkladatel: Mgr. Ing. Drago Sukalovský, zpracovatel: Mgr. Jana Viktorinová) 
 
Společnost Kaufland Česká republika v.o.s., se sídlem Bělohradská 2428/203, Břevnov, 169 00 Praha 
6, zastoupená panem Janem Grünerem a panem Ondřejem Vrátným (dále jen „Kaufland“) požádala 
město Kuřim o odprodej částí pozemků p. č. 2990/5, 2991/4 a 2991/6 k. ú. Kuřim, a to v souvislosti 
s připravovanou výstavbou Centra obchodu a služeb Kuřim. (Pozemky pro stavbu obchodního centra 
prodalo město Kuřim v roce 2013 společnosti FUERTES DEVELOPMENT, s.r.o. za cenu 680 Kč/m

2
 

bez DPH, která je se souhlasem města v roce 2015 převedla na Tesco Franchise Stores ČR a.s., 
která je následně převedla na Kaufland Česká republika v.o.s.). 
 
Důvodem k přikoupení pozemků je pro Kaufland mimo jiné rozšíření zpevněné plochy zásobovacího 
dvora o cca 122 m

2
. Kaufland za tyto pozemky nabízí cenu 825 Kč/m

2
. Vzhledem ke skutečnosti, že 

požadované části pozemků p. č. 2991/4 a 2991/6 tvoří hranici s pozemkem p. č. 2993/1, jehož 
vlastníkem je Kynologický klub Kuřim, který si přes požadované části pozemků zajišťoval vjezd na svůj 
pozemek (brána), bylo dohodnuto, že Kaufland svůj pozemek nebude oplocovat a zřídí služebnost ve 
smyslu práva chůze a jízdy ve prospěch Kynologického klubu Kuřim za účelem zajištění vstupu na 
pozemek p. č. 2993/1 ve stejném rozsahu jako tomu je dosud a současně zřídí služebnost ve 
prospěch města Kuřimi za účelem přístupu a příjezdu k retenční nádrži umístěné na pozemcích 
p. č. 2991/2, 2991/6 vše k. ú. Kuřim. 
 
Služebnosti budou zřízeny bezúplatně. 
 
OMP i OI s odprodejem pozemků souhlasí, ovšem OMP navrhuje kupní cenu ve výši 1.500 Kč/m

2
 

vzhledem k tomu, že se jedná o rozšíření původního projektu a není důvod požadovat jinou cenu nežli 
tržní. 
 
Přílohy: A - situace 

B - majetek 
 
Diskuse: 
V. Zejda – cena se mu zdá příliš vysoká. Pozemky pro hotel u Wellness byly za 500 Kč/m2. 
Uvědomme si, že zaplatili kruhový objezd a přeložku. Město by se mělo chovat transparentně. 
Navrhuje tedy schválit prodej za 1.000 Kč/m2. 
D. Sukalovský – upřesňuje, že pozemek pro hotel se prodal za 1.000 Kč/m2. 
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S. Bartoš – území je problematické. Když se pozemky prodávaly společnosti Tesco, tak nebylo 
zřejmé, že je zde uložena kabelová přípojka NN pro kynologický klub. Pokud to územní někdo neznal 
podrobně, potom to nikdo nevěděl. Kabel byl v zemi a vedl až na kynologický klub. Přišli jsme na to až 
v momentě, když jsme dělali veřejné osvětlení v ul. Pod Zárubou. Přeložka pro kynologický klub by 
mohla být možným kompromisem i ze strany společnosti Kaufland. Jedná se o cca 100 m, tzn. pár 
tisíc Kč, které budou použity pro přeložku. 
D. Holman – pozemky pro hotel byly za cenu 1.000 Kč/m2 + 3 mil. Kč za přeložení trafostanice. 
Důvěřuje odboru majetkoprávnímu, že jejich odhad ceny je správný. Neví, jestli s tím Kaufland 
souhlasí, ale pojďme o tom jednat. 
M. Kotek – ptá se, zda bude zachován průchod k lávce? 
D. Sukalovský – průchod bude zachovaný. 
S. Bartoš – bude zachovaný a to ze zákona. Je nutná obsluha toku a také průchod pro občany. 
D. Sukalovský – od lávky bude cesta k obchodnímu domu a ke kruhovému objezdu. 
J. Brabec – když se sousední pozemek prodával za nějakou cenu, potom by se měl prodávat za 
stejnou cenu i tento. Rozdíl cen mezi tím, co chce Kaufland a co chce město je cca 90 tisíc Kč, což je 
při stavbě obchodního centra zanedbatelné. 
I. Poledňák – byl zpracován znalecký posudek? 
D. Sukalovský – neví o tom. 
V. Zejda – žádá hlasovat o ceně 1.000 Kč/m2: 
 
Návrh usnesení: ZM schvaluje záměr na odprodej částí pozemků p. č. 2990/5, 2991/4 a 2991/6 

k. ú. Kuřim o celkové výměře cca 122 m2 dle přílohy společnosti Kaufland Česká 
republika v.o.s., se sídlem Bělohradská 2428/203, Břevnov, 169 00 Praha 6, 
IČ 25110161 za cenu 1.000 Kč/m2 bez DPH. 

Hlasováno 
Pro: 5  Proti: 5  Zdrželi se: 4  Nepřítomni: 3. 
Nebylo schváleno. 
 
Přijaté usnesení: 1134/2016 - ZM schvaluje záměr na odprodej částí pozemků p. č. 2990/5, 2991/4 

a 2991/6 k. ú. Kuřim o celkové výměře cca 122 m2 dle přílohy společnosti Kaufland 
Česká republika v.o.s., se sídlem Bělohradská 2428/203, Břevnov, 169 00 Praha 6, 
IČ 25110161 za cenu 1.500 Kč/m2 bez DPH. 

Hlasováno 
Pro: 13   Zdržel se: 1  Nepřítomni: 3. 
 
 
 

18. Smlouva o partnerství s městem Niepolomice 
(Předkladatel: PaedDr. David Holman, zpracovatel: PaedDr. David Holman) 
 
Spolupráce s polskými Niepolomicemi se úspěšně rozvíjí již druhým rokem. Obě města mají zájem ve 
spolupráci pokračovat a stvrdit ji smlouvou o partnerství (smlouva - vizte příloha A). Vedle 
slovenského města Stupava jde již o druhé partnerství s městy sousedních států. Starosta Niepolomic 
pozval zástupce města k podpisu této smlouvy při příležitosti polského státního svátku, Dne 
nezávislosti (pozvání - vizte příloha B). 
 
Přílohy: A - partnerská smlouva 

B - pozvánka 
 
Diskuse: 
V. Zejda – žádá o představení města Niepolomice. 
D. Holman – krátce promluvil o městu Niepolomice. 
J. Brabec – kuřimští fotografové vystavovali fotky z Niepolomic v Klubu Kotelna a některé kuřimské 
kulturní spolky úspěšně vystoupily v tomto městě. 
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Přijaté usnesení: 1135/2016 - ZM schvaluje partnerskou smlouvu mezi městy Niepolomice a Kuřim 
ve znění dle zápisu. 

Hlasováno 
Pro: 14   Nepřítomni: 3. 
 
 
 

19. Rozpočtové opatření č. 11 
(Předkladatel: Mgr. Ing. Drago Sukalovský, zpracovatel: Ing. Aleš Varmužka) 
 
V přílohách se nachází návrhy na provedení rozpočtových opatření. 
 
Přílohy: A – rozpočtové opatření 

B – důvodová zpráva 
 
Diskuse: 
D. Holman – do rozpočtového opatření se musí doplnit prodej bytu manželům Mišovicovým. Příjmy by 
měly být navýšeny do rezervy. Stav rezervy mění toto rozpočtové opatření jen nepatrně. 
A. Varmužka – ano, mělo by to tak být. 
 
Přijaté usnesení: 1136/2016 - ZM schvaluje rozpočtové opatření č. 11 k rozpočtu města na rok 

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

20. Zápis z finančního výboru 26. 10. 2016 
(Předkladatel: Ing. Mgr. Vlastimil Burkart, zpracovatel: Ing. Aleš Varmužka) 
 
V příloze je zápis ze zasedání Finančního výboru ZM Kuřimi, který se konal dne 26. 10. 2016. 
 
Přílohy: A - zápis z jednání FV 
 
Přijaté usnesení: 1137/2016 - ZM bere na vědomí zápis ze zasedání Finančního výboru ZM Kuřimi 

ze dne 26. 10. 2016. 
Hlasováno 
Pro: 14   Nepřítomni: 3. 
 
 
 

21. Různé 
 
D. Sukalovský – nyní budou jednat o upřesnění zadání plochy územní studie změny č. 1 Územního 
plánu Kuřim. 
D. Holman – území by mohlo být pojmenováno takto: železniční tratí, tělesem bývalé vlečky, hranicí 
lesa Zborov, polní cestou podél bývalé silážní jámy a bunkru a územní rezervou ÚP pro severní 
obchvat. 
I. Poledňák – celým motivem požadavku na studii byla skutečnost, že se v celé lokalitě něco začíná 
spontánně dít. Projektant by nám mohl říct, co všechno se tam chystá a co se tam dít může. Cílem 
bylo ošetřit tuto zatím nedotčenou lokalitu. Na zvážení je, jestli z toho nevyjmout areál Jezdeckého 
klubu. 
D. Sukalovský – v usnesení by mělo být pouze, aby územní studie, která je součástí změny č. 1 
řešila území. Nebudeme rušit původní usnesení, pouze se rozšíří. 
S. Bartoš – změnou č. 1 bychom měli schválit zadání územní studie. Tzn. součástí změny č. 1 bude 
zadání územní studie. 
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V. Zejda – tuto změnu inicioval, aby toto území bylo řešeno územní studií. Nesouhlasí s tím, aby tam 
byla věta o Jezdeckém klubu Srpek. 
D. Holman – věta o jezdeckém klubu tam být nemusí, protože území řeší v době probíhajícího 
územního řízení. 
V. Zejda – pokud do té doby bude vyřešeno územní rozhodnutí, potom se studie bude muset přijmout. 
D. Sukalovský – a pokud nebude? 
V. Zejda – potom může dát podmínky, se kterými budeme souhlasit. Souhlasí s umístěním 
jezdeckého klubu, ale zatím je v rozporu se stávajícím územním plánem. Pokud studie vše definuje 
a my do toho budeme moci vložit svůj náhled, s tím, že by byl proto, aby byl posunut blíž k tělesu tratě 
apod. 
D. Sukalovský – podle jeho názoru zasahujeme do věci, která je v běhu. To je špatné. 
J. Brabec – upozorňuje na to, že problém nastane v okamžiku, když vypíšeme výběrové řízení na 
územní studii a rozhodnutí nebude, ale dojde k němu v době zpracovávání studie, což řešitel nemohl 
předjímat a musel by zohlednit. Věta o jezdeckém klubu by v usnesení měla zůstat. 
 
Přijaté usnesení: 1138/2016 - ZM požaduje, aby územní studie, která je součástí změny č. 1 

Územního plánu města Kuřimi, řešila lokalitu ohraničenou železniční tratí, tělesem 
bývalé vlečky, hranicí lesa Zborov, polní cestou podél bývalé silážní jámy a územní 
rezervou ÚP pro severní obchvat. Součástí studie nebudou pozemky náležející 
k uvažovanému areálu Jezdeckého klubu Srpek. 

Hlasováno 
Pro: 13   Zdržel se: 1  Nepřítomni: 3. 
 
 
D. Sukalovský – srdečně zve všechny občany města na tyto akce: 
- v sobotu 12. 11. 2016 bude od 10 – 17 hod. na náměstí 1. května „Svátek vína“ 
- v neděli 27. 11. 2016 proběhne v 18 hod. na náměstí 1. května „Rozsvícení vánočního stromu“ 
- v sobotu 10. 12. 2016 od 10 – 17 hod. v areálu ZŠ Komenského „Mikulášský jarmark. 
 
 

 
 
Další zasedání ZM se uskuteční v úterý 13. 12. 2016 v 17 hod. v zasedací místnosti MěÚ Kuřim. 
 
 
 
Člen návrhové komise Ivo Peřina přečetl schválená usnesení ZM. 
 
 
 
 
Starosta ukončil jednání ZM v 20:17 hodin. 
 
 
 
 
 
Mgr. Ing. Drago Sukalovský 
starosta města 
 
 
 
 

Ověřovatelé zápisu: 
 
 
Ing. Miluše Macková         Jiří Brabec 
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V Kuřimi dne 1. 11. 2016 
 
Zapsala: Petra Glosová 
 
Materiály: 
1 Zvolení návrhové komise 
2 Volba ověřovatelů zápisu 
3 Schválení programu jednání 
4 Plnění usnesení Zastupitelstva města Kuřimi ke dni 24. 10. 2016 
 4A - plnění usnesení ZM 
5 Manželé Mišovicovi – prodej bytové jednotky č. 1118/7  
 5A - smlouva o převodu vlastnictví bytu 
6 Manželé Peřinovi – žádost o koupi bytu - záměr 
7 Majetkoprávní vypořádání pozemků v lokalitě Díly za sv. Janem 
 7A - situace 
 7B - situace 
 7C - situace 
 7D - smlouva 
 7E - smlouva 
 7F - smlouva 
7/1 Majetkoprávní vypořádání pozemků v lokalitě Díly za sv. Janem 
7/2 Majetkoprávní vypořádání pozemků v lokalitě Díly za sv. Janem 
8 Obec Čebín – žádost o prodej pozemku  
 8A - situace 
 8B - situace 
9 Město Kuřim a Statutární město Brno – zřízení služebnosti pro kanalizaci  
 9A - situace 
 9B - geometrický plán 
 9C - smlouva 
10 Žádost o pořízení změny ÚP Kuřim 
 10A - žádost o změnu ÚP 
 10B - výřez z KN + ortofoto 
 10B - situace 
11 Cyklostezka Kuřim – Lipůvka 
12 Změna rozsahu projektu „Kuřim, ul. Legionářská I – rekonstrukce kanalizace 

a vodovodu“ 
 12A - situace 
13 Obecně závazná vyhláška č. 1/2016 o nočním klidu 
 13A - vyhláška o nočním klidu 
14 Obecně závazná vyhláška č. 2/2016 o veřejném pořádku 
 14A - vyhláška o veřejném pořádku 
15 Dodatek č. 1 k veřejnoprávní smlouvě o poskytnutí návratné finanční výpomoci 

z rozpočtu města Kuřimi 2016/D/0002 
 15A - žádost 
16 Výsledky hospodaření k 30. 9. 2016 
 16A - rozpočet - vyhodnocení 3q ORG 
17 Kaufland Česká republika v.o.s. 
 17A - situace 
 17B - majetek města 
18 Smlouva o partnerství s městem Niepolomice 
 18A - partnerská smlouva 
 18B - pozvánka 
19 Rozpočtové opatření č. 11 
 19A - rozpočtové opatření 
 19B - důvodová zpráva OI – cyklostezka 
20 Zápis z finančního výboru 26. 10. 2016 

20A - zápis z jednání FV 
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7. JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA KUŘIMI dne 1. 11. 2016 

 

1. Zvolení návrhové komise 
Číslo usnesení: 1118/2016 Zastupitelstvo města schvaluje jako členy návrhové komise Iva Peřinu 

a Petra Krejčího. 

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

RNDr. Igor Poledňák NEPŘÍTOMEN Mgr. Ladislav Ambrož PRO 

Jiří Brabec PRO Ing. Rostislav Hanák PRO 

Jan Herman PRO Ing. Miloš Kotek NEPŘÍTOMEN 

Ing. Miluše Macková PRO Ivo Peřina PRO 

Vladislav Zejda NEPŘÍTOMEN Ing. Mgr. Vlastimil Burkart NEPŘÍTOMEN 

Mgr. Žaneta Jarůšková NEPŘÍTOMNA Petr Krejčí PRO 

Alena Matějíčková PRO Ing. Petr Ondrášek PRO 

Bc. Jan Vlček NEPŘÍTOMEN   

BOD JEDNÁNÍ BYL SCHÁLEN 
Počet přítomných: 11 
PRO: 11, PROTI: 0, ZDRŽELO SE: 0, NEHLASOVALO: 0 

 

2. Volba ověřovatelů zápisu 
Číslo usnesení: 1119/2016 Zastupitelstvo města schvaluje jako ověřovatele zápisu z jednání ZM 
Jiřího Brabce 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 PRO 

Jan Herman PRO Ing. Miloš Kotek NEPŘÍTOMEN 

Ing. Miluše Macková PRO Ivo Peřina PRO 

Vladislav Zejda NEPŘÍTOMEN Ing. Mgr. Vlastimil Burkart NEPŘÍTOMEN 

Mgr. Žaneta Jarůšková NEPŘÍTOMNA Petr Krejčí PRO 

Alena Matějíčková PRO Ing. Petr Ondrášek PRO 

Bc. Jan Vlček NEPŘÍTOMEN   

BOD JEDNÁNÍ BYL SCHÁLEN 
Počet přítomných: 11 
PRO: 11, PROTI: 0, ZDRŽELO SE: 0, NEHLASOVALO: 0 

 

3. Schválení programu jednání 
Číslo usnesení: 1120/2016 Zastupitelstvo města schvaluje program jednání se změnami. 

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

RNDr. Igor Poledňák NEPŘÍTOMEN Mgr. Ladislav Ambrož PRO 

Jiří Brabec PRO Ing. Rostislav Hanák PRO 

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

Vladislav Zejda NEPŘÍTOMEN Ing. Mgr. Vlastimil Burkart NEPŘÍTOMEN 

Mgr. Žaneta Jarůšková NEPŘÍTOMNA Petr Krejčí PRO 

Alena Matějíčková PRO Ing. Petr Ondrášek PRO 

Bc. Jan Vlček NEPŘÍTOMEN   

BOD JEDNÁNÍ BYL SCHÁLEN 
Počet přítomných: 11 
PRO: 11, PROTI: 0, ZDRŽELO SE: 0, NEHLASOVALO: 0 

 

4. Plnění usnesení Zastupitelstva města Kuřimi ke dni 24. 10. 2016 
Číslo usnesení: 1121/2016 Zastupitelstvo města bere na vědomí stav plnění usnesení ZM ke dni 

24. 10. 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 NEPŘÍTOMEN 

Ing. Miluše Macková PRO Ivo Peřina PRO 

Vladislav Zejda ZDRŽEL SE Ing. Mgr. Vlastimil Burkart NEPŘÍTOMEN 

Mgr. Žaneta Jarůšková NEPŘÍTOMNA Petr Krejčí PRO 

Alena Matějíčková PRO Ing. Petr Ondrášek PRO 

Bc. Jan Vlček NEPŘÍTOMEN   

BOD JEDNÁNÍ BYL SCHÁLEN 
Počet přítomných: 13 
PRO: 12, PROTI: 0, ZDRŽELO SE: 1, NEHLASOVALO: 0 

 

5. Manželé Mišovicovi – prodej bytové jednotky č. 1118/7  
Číslo usnesení: 1122/2016 Zastupitelstvo města schvaluje 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 parc. č. 2131/2, vše v obci a k. ú. Kuřim včetně spoluvlastnického podílu na společných 
částech budovy a pozemku o velikosti id. 361/10588 manželům Davidu a Lence Mišovicovým, oba 
trvale bytem xxxxxxxxxxxxxxxx, Kuřim za cenu 1.752.000 Kč s tím, že veškeré náklady spojené 
s převodem bytové jednotky včetně úhrady daně z nabytí nemovitých věcí ponesou kupující. 

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

RNDr. Igor Poledňák PRO Mgr. Ladislav Ambrož PRO 

Jiří Brabec PRO Ing. Rostislav Hanák PRO 

Jan Herman PRO Ing. Miloš Kotek NEPŘÍTOMEN 

Ing. Miluše Macková PRO Ivo Peřina PRO 

Vladislav Zejda PRO Ing. Mgr. Vlastimil Burkart NEPŘÍTOMEN 

Mgr. Žaneta Jarůšková NEPŘÍTOMNA Petr Krejčí PRO 

Alena Matějíčková PRO Ing. Petr Ondrášek PRO 

Bc. Jan Vlček NEPŘÍTOMEN   

BOD JEDNÁNÍ BYL SCHÁLEN 
Počet přítomných: 13 
PRO: 13, PROTI: 0, ZDRŽELO SE: 0, NEHLASOVALO: 0 
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6. Manželé Peřinovi – žádost o koupi bytu - záměr 
Číslo usnesení: 1123/2016 Zastupitelstvo města schvaluje záměr na prodej bytové jednotky 
č. 899/11, 3+1, umístěné v podkroví bytového domu č. p. 898, 899, 900, 901 v ul. Na Královkách, 
který je součástí pozemku p. č. 1806, vše v obci a k. ú. Kuřim, za cenu 2.094.000 Kč manželům 
Alešovi a Silvii Peřinovým, oba trvale bytem xxxxxxxxxxxxxxxxx Kuřim. 
Podmínky převodu: 
a) úhrada kupní ceny před podpisem kupní smlouvy, 
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 PRO 

Jan Herman PRO Ing. Miloš Kotek NEPŘÍTOMEN 

Ing. Miluše Macková PRO Ivo Peřina PRO 

Vladislav Zejda PRO Ing. Mgr. Vlastimil Burkart NEPŘÍTOMEN 

Mgr. Žaneta Jarůšková NEPŘÍTOMNA Petr Krejčí PRO 

Alena Matějíčková PRO Ing. Petr Ondrášek PRO 

Bc. Jan Vlček NEPŘÍTOMEN   

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

 

7. Majetkoprávní vypořádání pozemků v lokalitě Díly za sv. Janem 
Číslo usnesení: 1124/2016 Zastupitelstvo města schvaluje úplatné nabytí pozemků parc. č. 
2642/565, 2642/916, 2642/920, 2642/971, 2642/979, 4487/39, 4487/40, 4487/41, 4487/43, 4487/44 
a 4737 a id. ½ pozemků parc. č. 2642/741, 2642/742, 2642/743 a 2642/744 vše v k. ú. Kuřim za 
celkovou cenu 500 Kč od manželů Zdeňka Kučerovského, bytem xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx Brno 
a Jany Kučerovské, bytem xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx Brno do majetku města Kuřimi. Náklady 
spojené s převodem pozemku uhradí 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 NEPŘÍTOMEN 

Mgr. Žaneta Jarůšková NEPŘÍTOMNA Petr Krejčí PRO 

Alena Matějíčková PRO Ing. Petr Ondrášek PRO 

Bc. Jan Vlček NEPŘÍTOMEN   

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

 

7/1. Majetkoprávní vypořádání pozemků v lokalitě Díly za sv. Janem 
Číslo usnesení: 1125/2016 Zastupitelstvo města schvaluje úplatné nabytí pozemku parc. č. 4487/4 
v k. ú. Kuřim za celkovou cenu 500 Kč od pana Zdeňka Kučerovského, bytem xxxxxxxxxxxxxxxxx 
xxxxxxxxx Brno do majetku města Kuřimi. Náklady spojené s převodem pozemku uhradí město Kuřim. 
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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 NEPŘÍTOMEN 

Mgr. Žaneta Jarůšková NEPŘÍTOMNA Petr Krejčí PRO 

Alena Matějíčková PRO Ing. Petr Ondrášek PRO 

Bc. Jan Vlček NEPŘÍTOMEN   

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

 

7/2. Majetkoprávní vypořádání pozemků v lokalitě Díly za sv. Janem 
Číslo usnesení: 1126/2016 Zastupitelstvo města schvaluje úplatné nabytí id. ½ pozemků parc. č. 
2642/741, 2642/742, 2642/743 a 2642/744 vše v k. ú. Kuřim za celkovou cenu 91.665 Kč od paní 
Jaroslavy Zavřelové, bytem xxxxxxxxxxxxxx Brno - Komín do majetku města Kuřimi. Náklady spojené 
s převodem pozemku uhradí 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 NEPŘÍTOMEN 

Mgr. Žaneta Jarůšková NEPŘÍTOMNA Petr Krejčí PRO 

Alena Matějíčková PRO Ing. Petr Ondrášek PRO 

Bc. Jan Vlček NEPŘÍTOMEN   

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

 

9. Město Kuřim a Statutární město Brno – zřízení služebnosti pro kanalizaci 
Číslo usnesení: 1127/2016 Zastupitelstvo města schvaluje zřízení služebnosti pro město Kuřim, 
jako oprávněného z věcného břemene, spočívající v uložení a provozování jednotné kanalizační stoky 
pro veřejnou potřebu DN 400 dle GP č. 3283-1034/2015 v pozemcích parc. č. 2773/1, 2773/7, 
2773/18, 2773/19 a 2773/20 vše v k. ú. Kuřim, které vlastní povinný ze služebnosti - Statutární město 
Brno, se sídlem Dominikánské náměstí 1, Brno, IČ 44992785. Služebnost bude zřízena na dobu 
neurčitou, za úplatu v celkové výši 3. 525 Kč bez DPH. Náklady na její zřízení ponese oprávněný 
z věcného břemene. 

Bc. Jan Vlček NEPŘÍTOMEN Ing. Petr Ondrášek PRO 

Alena Matějíčková PRO Petr Krejčí PRO 

Mgr. Žaneta Jarůšková NEPŘÍTOMNA Ing. Mgr. Vlastimil Burkart NEPŘÍTOMEN 

Vladislav Zejda PRO Ivo Peřina PRO 

Ing. Miluše Macková PRO Ing. Miloš Kotek PRO 
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Jan Herman PRO Ing. Rostislav Hanák PRO 

Jiří Brabec PRO Mgr. Ladislav Ambrož PRO 

RNDr. Igor Poledňák PRO PaedDr. David Holman PRO 

Mgr. Ing. Drago Sukalovský PRO   

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

 

10. Žádost o pořízení změny ÚP Kuřim 
Návrh usnesení: schvaluje pořízení změny ÚP Kuřim, spočívající ve změně funkčního využití 
pozemků v lokalitě za Srpkem jako plochy pro individuální rekreace, dle přílohy. 

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

RNDr. Igor Poledňák PROTI Mgr. Ladislav Ambrož PROTI 

Jiří Brabec PROTI Ing. Rostislav Hanák PROTI 

Jan Herman ZDRŽEL SE Ing. Miloš Kotek ZDRŽEL SE 

Ing. Miluše Macková PROTI Ivo Peřina PROTI 

Vladislav Zejda PROTI Ing. Mgr. Vlastimil Burkart NEPŘÍTOMEN 

Mgr. Žaneta Jarůšková NEPŘÍTOMNA Petr Krejčí PROTI 

Alena Matějíčková PROTI Ing. Petr Ondrášek PROTI 

Bc. Jan Vlček NEPŘÍTOMEN   

BOD JEDNÁNÍ NEBYL SCHÁLEN 
Počet přítomných: 14 
PRO: 0, PROTI: 12, ZDRŽELO SE: 2, NEHLASOVALO: 0 

 

11. Cyklostezka Kuřim – Lipůvka  
Číslo usnesení: 1128/2016 Zastupitelstvo města schvaluje realizaci investiční akce „Cyklostezka 
Kuřim - Lipůvka“ v celkové výši 29,2 mil. Kč vč. DPH a schvaluje podání žádosti o dotaci. 

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 NEPŘÍTOMEN 

Mgr. Žaneta Jarůšková NEPŘÍTOMNA Petr Krejčí PRO 

Alena Matějíčková PRO Ing. Petr Ondrášek PRO 

Bc. Jan Vlček NEPŘÍTOMEN   

BOD JEDNÁNÍ BYL SCHÁLEN 
Počet přítomných: 14 
PRO: 14, PROTI: 0, ZDRŽELO SE: 0, NEHLASOVALO: 0 
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12. Změna rozsahu projektu „Kuřim, ul. Legionářská I – rekonstrukce 
kanalizace a vodovodu“ 
Číslo usnesení: 1129/2016 Zastupitelstvo města souhlasí s rozšířením projekční přípravy 
investiční akce „Kuřim, ul. Legionářská I - rekonstrukce kanalizace a vodovodu“ o stavební objekt 
„Obnova komunikace II/386“ a schvaluje celkové náklady na projekční přípravu této investiční akce 

ve výši 2.418.185 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 NEPŘÍTOMEN 

Mgr. Žaneta Jarůšková NEPŘÍTOMNA Petr Krejčí PRO 

Alena Matějíčková PRO Ing. Petr Ondrášek PRO 

Bc. Jan Vlček NEPŘÍTOMEN   

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

 

13. Obecně závazná vyhláška č. 2/2016 o nočním klidu 
Číslo usnesení: 1130/2016 Zastupitelstvo města schvaluje obecně závaznou vyhlášku města 

Kuřimi č. 2/2016 o nočním klidu se změnami. 

Bc. Jan Vlček NEPŘÍTOMEN Ing. Petr Ondrášek ZDRŽEL SE 

Alena Matějíčková PRO Petr Krejčí PRO 

Mgr. Žaneta Jarůšková NEPŘÍTOMNA Ing. Mgr. Vlastimil Burkart NEPŘÍTOMEN 

Vladislav Zejda PRO Ivo Peřina PRO 

Ing. Miluše Macková PRO Ing. Miloš Kotek PRO 

Jan Herman PRO Ing. Rostislav Hanák PRO 

Jiří Brabec PRO Mgr. Ladislav Ambrož PRO 

RNDr. Igor Poledňák PRO PaedDr. David Holman PRO 

Mgr. Ing. Drago Sukalovský PRO   

BOD JEDNÁNÍ BYL SCHÁLEN 
Počet přítomných: 14 
PRO: 13, PROTI: 0, ZDRŽELO SE: 1, NEHLASOVALO: 0 

 

14. Obecně závazná vyhláška č. 3/2016 o veřejném pořádku 
Číslo usnesení: 1131/2016 Zastupitelstvo města schvaluje obecně závaznou vyhlášku města 

Kuřimi č. 3/2016 o veřejném pořádku 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 PRO 

Jan Herman PRO Ing. Miloš Kotek PRO 

Ing. Miluše Macková PRO Ivo Peřina PRO 
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Vladislav Zejda PRO Ing. Mgr. Vlastimil Burkart NEPŘÍTOMEN 

Mgr. Žaneta Jarůšková NEPŘÍTOMNA Petr Krejčí PRO 

Alena Matějíčková PRO Ing. Petr Ondrášek PRO 

Bc. Jan Vlček NEPŘÍTOMEN   

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

 

15. Dodatek č. 1 k veřejnoprávní smlouvě o poskytnutí návratné finanční 
výpomoci z rozpočtu města Kuřimi 2016/D/0002 
Číslo usnesení: 1132/2016 Zastupitelstvo města schvaluje uzavření dodatku č. 1 k veřejnoprávní 
smlouvě č. 2016/D/0002 se spolkem Místní akční skupina Brána Brněnska, z. s., se sídlem 
Jungmannova 968/75, 664 34 Kuřim, IČ 22712372, kterým se posouvá termín jednorázového splacení 
návratné finanční výpomoci na datum 30. 4. 2017, dle žádosti. 

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 ZDRŽEL SE Ing. Mgr. Vlastimil Burkart NEPŘÍTOMEN 

Mgr. Žaneta Jarůšková NEPŘÍTOMNA Petr Krejčí PRO 

Alena Matějíčková PRO Ing. Petr Ondrášek PRO 

Bc. Jan Vlček NEPŘÍTOMEN   

BOD JEDNÁNÍ BYL SCHÁLEN 
Počet přítomných: 14 
PRO: 13, PROTI: 0, ZDRŽELO SE: 1, NEHLASOVALO: 0 

 

16. Výsledky hospodaření k 30. 9. 2016 
Číslo usnesení: 1133/2016 Zastupitelstvo města bere na vědomí výsledky hospodaření města 

Kuřimi k 30. 9. 2016, s přebytkem hospodaření ve výši 22.679.895,43 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 NEPŘÍTOMEN 

Mgr. Žaneta Jarůšková NEPŘÍTOMNA Petr Krejčí PRO 

Alena Matějíčková PRO Ing. Petr Ondrášek PRO 

Bc. Jan Vlček NEPŘÍTOMEN   

BOD JEDNÁNÍ BYL SCHÁLEN 
Počet přítomných: 14 
PRO: 14, PROTI: 0, ZDRŽELO SE: 0, NEHLASOVALO: 0 
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17. Pozměňující návrh - Kaufland Česká republika v.o.s. 
Návrh usnesení: schvaluje záměr na odprodej částí pozemků p. č. 2990/5, 2991/4 a 2991/6 k. ú. 
Kuřim o celkové výměře cca 122 m2 dle přílohy společnosti Kaufland Česká republika v.o.s., se 
sídlem Bělohradská 2428/203, Břevnov, 169 00 Praha 6, IČ 25110161 za cenu 1.000 Kč/m2 bez 
DPH. 

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

RNDr. Igor Poledňák ZDRŽEL SE Mgr. Ladislav Ambrož PRO 

Jiří Brabec ZDRŽEL SE Ing. Rostislav Hanák ZDRŽEL SE 

Jan Herman PRO Ing. Miloš Kotek PRO 

Ing. Miluše Macková PRO Ivo Peřina PROTI 

Vladislav Zejda PRO Ing. Mgr. Vlastimil Burkart NEPŘÍTOMEN 

Mgr. Žaneta Jarůšková NEPŘÍTOMNA Petr Krejčí PROTI 

Alena Matějíčková ZDRŽELA SE Ing. Petr Ondrášek PROTI 

Bc. Jan Vlček NEPŘÍTOMEN   

BOD JEDNÁNÍ NEBYL SCHÁLEN 
Počet přítomných: 14 
PRO: 5, PROTI: 5, ZDRŽELO SE: 4, NEHLASOVALO: 0 

 

17. Kaufland Česká republika v.o.s. 
Číslo usnesení: 1134/2016 Zastupitelstvo města schvaluje záměr na odprodej částí pozemků p. č. 
2990/5, 2991/4 a 2991/6 k. ú. Kuřim o celkové výměře cca 122 m2 dle přílohy společnosti Kaufland 
Česká republika v.o.s., se sídlem Bělohradská 2428/203, Břevnov, 169 00 Praha 6, IČ 25110161 za 
cenu 1.500 Kč/m2 bez 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 NEPŘÍTOMEN 

Mgr. Žaneta Jarůšková NEPŘÍTOMNA Petr Krejčí PRO 

Alena Matějíčková PRO Ing. Petr Ondrášek ZDRŽEL SE 

Bc. Jan Vlček NEPŘÍTOMEN   

BOD JEDNÁNÍ BYL SCHÁLEN 
Počet přítomných: 14 
PRO: 13, PROTI: 0, ZDRŽELO SE: 1, NEHLASOVALO: 0 

 

18. Smlouva o partnerství s městem Niepolomice 
Číslo usnesení: 1135/2016 Zastupitelstvo města schvaluje partnerskou smlouvu mezi městy 

Niepolomice a Kuřim ve znění 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 



9 

Ing. Miluše Macková PRO Ivo Peřina PRO 

Vladislav Zejda PRO Ing. Mgr. Vlastimil Burkart NEPŘÍTOMEN 

Mgr. Žaneta Jarůšková NEPŘÍTOMNA Petr Krejčí PRO 

Alena Matějíčková PRO Ing. Petr Ondrášek PRO 

Bc. Jan Vlček NEPŘÍTOMEN   

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

 

19. Rozpočtové opatření č. 11 
Číslo usnesení: 1136/2016 Zastupitelstvo města schvaluje rozpočtové opatření č. 11 k rozpočtu 

města na rok 2016, dle přílohy se změnou. 

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

RNDr. Igor Poledňák PRO Mgr. Ladislav Ambrož PRO 

Jiří Brabec PRO Ing. Rostislav Hanák PRO 

Jan Herman PRO Ing. Miloš Kotek PRO 

Ing. Miluše Macková PRO Ivo Peřina PRO 

Vladislav Zejda PRO Ing. Mgr. Vlastimil Burkart NEPŘÍTOMEN 

Mgr. Žaneta Jarůšková NEPŘÍTOMNA Petr Krejčí PRO 

Alena Matějíčková PRO Ing. Petr Ondrášek PRO 

Bc. Jan Vlček NEPŘÍTOMEN   

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

 

20. Zápis z finančního výboru 26. 10. 2016 
Číslo usnesení: 1137/2016 Zastupitelstvo města bere na vědomí zápis ze zasedání Finančního 

výboru ZM Kuřimi ze dne 26. 10. 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 NEPŘÍTOMEN 

Mgr. Žaneta Jarůšková NEPŘÍTOMNA Petr Krejčí PRO 

Alena Matějíčková PRO Ing. Petr Ondrášek PRO 

Bc. Jan Vlček NEPŘÍTOMEN   

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



Příloha k zápisu 

1 

Výsledky hlasování na zasedání Zastupitelstva města Kuřimi dne 1. 11. 2016 
 

Orientační hlasování: 

ZM schvaluje obecně závaznou vyhlášku města Kuřimi č. 3/2016 o veřejném pořádku se změnou – plocha pro zastavování cirkusu – plocha na 

nám. 1. května. 
 Vlček Matěj Ondr Peřina Mac Han Herm Pol Zejda Kotek Jarůš Krejčí Bur Bra Amb Suk Hol  

Pro nepřít. / / - - - - / / / nepřít. - nepřít. - - - - 5 

Proti nepřít. - - / - / - - - - nepřít. - nepřít. / / / / 6 

Zdrž nepřít. - - - / - / - - - nepřít. / nepřít. - - - - 3 

 

 

1138/2016 - ZM požaduje, aby územní studie, která je součástí změny č. 1 územního plánu města Kuřimi, řešila lokalitu ohraničenou železniční 

tratí, tělesem bývalé vlečky, hranicí lesa Zborov, polní cestou podél bývalé silážní jámy a územní rezervou ÚP pro severní obchvat. Součástí studie 

nebudou pozemky náležející k uvažovanému areálu Jezdeckého klubu Srpek. 

 Vlček Matěj Ondr Peřina Mac Han Herm Pol Zejda Kotek Jarůš Krejčí Bur Bra Amb Suk Hol  

Pro nepřít. / / / / / / / - / nepřít. / nepřít. / / / / 13 

Proti nepřít. - - - - - - - - - nepřít. - nepřít. - - - - 0 

Zdrž nepřít. - - - - - - - / - nepřít. - nepřít. - - - - 1 

 

 

Hlasování o  

 Vlček Matěj Ondr Peřina Mac Han Herm Pol Zejda Kotek Jarůš Krejčí Bur Bra Amb Suk Hol  

Pro                   

Proti                   

Zdrž                   

 

 

Hlasování o  

 Vlček Matěj Ondr Peřina Mac Han Herm Pol Zejda Kotek Jarůš Krejčí Bur Bra Amb Suk Hol  

Pro                   

Proti                   

Zdrž                   


