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Z á p i s 
 

ze zasedání Zastupitelstva města Kuřimi č. 1/2017 konaného dne 24. 1. 2017 
 
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, Alena Matějíčková, 
Ing. Petr Ondrášek, Ivo Peřina, RNDr. Igor Poledňák, Bc. Jan Vlček, Vladislav Zejda – členové 
zastupitelstva města. 
 
 
 
Ing. Karel Torn, CSc. – tajemník úřadu. 
 
 
 
Omluven: Ing. Miluše Macková. 
 
 
 
Starosta zahájil zasedání ZM v 17:06 hodin, úvodem bylo přítomno 16 členů ZM, tedy nadpoloviční 
většina. ZM je usnášeníschopné. 
 
 
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 16. 1. 2017 

5 Návrh zadání Územní studie nadřazené dálniční a silniční sítě v jádrovém území města 
OB3 metropolitní rozvojové oblasti Brno v centrální části JMK 

6 Rozpočet města na rok 2017 

6/1 Rozpočet města na rok 2017 

6/2 Rozpočet města na rok 2017 

7 Rozpočtové opatření č. 1 

8 Žádost o finanční dar na akci "Přístavba skautské klubovny Kuřim" 

9 Příspěvek na roční jízdenku IDS JmK – změna podmínek  

9/1 Příspěvek na roční jízdenku IDS JmK – změna podmínek 

10 Informace o investiční akci „ZŠ Kuřim Jungmannova, vybudování nových výukových 
kapacit – novostavba“ 

11 Cyklostezka Kuřim - Lipůvka 

11/1 Cyklostezka Kuřim - Lipůvka 
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12 Zápis z jednání finančního výboru ze dne 18. 1. 2017 

13 Stanovení měsíční odměny neuvolněným členům zastupitelstva a členům výborů 
a komisí 

13/1 Stanovení měsíční odměny neuvolněným členům zastupitelstva a členům výborů 
a komisí 

14 Obec Čebín – žádost o prodej pozemku  

15 Návrh odpovědi na dopis vedoucího odboru zdravotnictví Krajského úřadu JMK ze dne 
16. 1. 2017 

16 Různé 

 
 
 

1. Zvolení návrhové komise 
(Předkladatel: Mgr. Ing. Drago Sukalovský, zpracovatel: Petra Glosová) 
 
Přijaté usnesení: 1001/2017 - ZM schvaluje jako členy návrhové komise Iva Peřinu a Ing. Miloše 

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

2. Volba ověřovatelů zápisu 
(Předkladatel: Mgr. Ing. Drago Sukalovský, zpracovatel: Petra Glosová) 
 
Přijaté usnesení: 1002/2017 - ZM schvaluje jako ověřovatele zápisu z jednání ZM Mgr. Ladislava 

Ambrože a Bc. Jana Vlčka, MSc. 
Hlasováno 
Pro: 16  Nepřítomen: 1. 
 
 
 

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 16. 1. 2017 

5 Návrh zadání Územní studie nadřazené dálniční a silniční sítě v jádrovém území města 
OB3 metropolitní rozvojové oblasti Brno v centrální části JMK 

6 Rozpočet města na rok 2017 

6/1 Rozpočet města na rok 2017 

6/2 Rozpočet města na rok 2017 

7 Rozpočtové opatření č. 1 

8 Žádost o finanční dar na akci "Přístavba skautské klubovny Kuřim" 
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9 Příspěvek na roční jízdenku IDS JmK – změna podmínek  

9/1 Příspěvek na roční jízdenku IDS JmK – změna podmínek 

10 Informace o investiční akci „ZŠ Kuřim Jungmannova, vybudování nových výukových 
kapacit – novostavba“ 

11 Cyklostezka Kuřim - Lipůvka 

11/1 Cyklostezka Kuřim - Lipůvka 

12 Zápis z jednání finančního výboru ze dne 18. 1. 2017 

13 Stanovení měsíční odměny neuvolněným členům zastupitelstva a členům výborů 
a komisí 

13/1 Stanovení měsíční odměny neuvolněným členům zastupitelstva a členům výborů 
a komisí 

14 Obec Čebín – žádost o prodej pozemku  

15 Návrh odpovědi na dopis vedoucího odboru zdravotnictví Krajského úřadu JMK ze dne 
16. 1. 2017 

16 Návrh na změnu č. 2 Územního plánu SÚ Kuřim 

17 Různé 

 
Diskuse: 
D. Sukalovský – navrhuje materiál č. 8 předsunout před materiál č. 7. 
I. Poledňák – žádá za bod č. 5 předložit materiál V. Zejdy, materiál č. 16. 
D. Sukalovský – spíše navrhuje ho zařadit až za bod č. 7. 
I. Poledňák – s tím souhlasí. 
 
Přijaté usnesení: 1003/2017 - ZM schvaluje program jednání se změnami. 
Hlasováno 
Pro: 16  Nepřítomen: 1. 
 
 
 

4. Plnění usnesení Zastupitelstva města Kuřimi ke dni 16. 1. 2017 
(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. 
 
Odbor investiční žádá o prodloužení termínů plnění: 
Usnesení č. 1163/2016 a 1035/2016: 
Realizace těchto investičních akcí schválených ZM Kuřim je podmíněna obdržením dotačních 
prostředků. 
V současné době jsou na tyto investiční akce podány žádosti o dotaci a čekáme na jejich 
vyhodnocení. Termín oznámení výsledku není znám. 
Z tohoto důvodu OI žádá o prodloužení termínů plnění usnesení do 31. 12. 2019. 
 
Usnesení č. 1224/2014: 
Zastupitelstvo města Kuřimi svým usnesením č. 1224/2014 schválilo úplatné nabytí části splaškové 
kanalizace DN300 od společnosti RAŠINO PLUS, s.r.o, se sídlem Jihlavská 656/2, Brno, IČ 46980750 
do vlastnictví města Kuřimi. Doposud byla oboustranně podepsána pouze budoucí kupní smlouva 
a ke kolaudaci stoky doposud nedošlo. 
Z tohoto důvodu OI žádá o prodloužení termínu plnění usnesení do 30. 6. 2017. 
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Usnesení č. 1225/2014: 
Zastupitelstvo města Kuřimi svým usnesením č. 1225/2014 schválilo úplatné nabytí části vodovodního 
řadu DN80 od společnosti RAŠINO PLUS, s.r.o, se sídlem Jihlavská 656/2, Brno, IČ 46980750 do 
vlastnictví města Kuřimi. Doposud byla oboustranně podepsána pouze budoucí kupní smlouva a ke 
kolaudaci vodovodu nedošlo. 
Z tohoto důvodu OI žádá o prodloužení termínu plnění usnesení do 30. 6. 2017. 
 
Usnesení č. 1128/2016: 
Cyklostezka Kuřim - Lipůvka - realizace je závislá na získání dotace a samotná žádost o dotaci 
proběhne během letošního roku. 
Z tohoto důvodu OI žádá o prodloužení termínu plnění usnesení do 31. 12. 2020. 
 
Usnesení č. 1067/2015: 
Z důvodu neuspokojivého technického stavu stavby komunikace na ul. Dušínova VI. etapa nebylo 
možné zatím stavbu převzít - důvod trvá. Termín plnění byl již prodloužen usnesením č. 4/2016 dne 
26. 1. 2016. 
Z tohoto důvodu OI žádá o prodloužení termínu plnění usnesení do 31. 12. 2017. 
 
 
Odbor majetkoprávní žádá o prodloužení termínů plnění: 
Usnesení č. 1204/2014: 
OMP byl předložen GP na zřízení věcného břemene. Zřízení věcného břemene je ve fázi 
projednávání smlouvy. Smlouva bude v roce 2017 uzavřena. 
Z tohoto důvodu OMP žádá o prodloužení termínu plnění usnesení do 31. 12. 2017. 
 
Usnesení č. 1034/2016: 
Byla uzavřena budoucí kupní smlouva č. 2016/B/0019 na část pozemku parc. č. 2700/64 o vým. cca 
246 m

2
 včetně stavby chodníku a stavby chodníku na pozemku parc. č. 2700/6 o vým. cca 84 m

2
 vše 

v k. ú. Kuřim. Stavební povolení bylo vydáno 21. 7. 2016. Kupní smlouva může být uzavřena až po 
kolaudaci a zaměření skutečného provedení stavby. 
Z tohoto důvodu OMP žádá o prodloužení termínu plnění usnesení do 31. 12. 2018. 
 
Usnesení č. 1169/2012: 
Po prvotním souhlasu paní Mrázové a pana Studeného s prodejem pozemků se však k podpisu kupní 
smlouvy nedostavili a nyní na výzvy OMP nereagují. Přesto zájem města Kuřimi o jejich pozemky trvá. 
Z tohoto důvodu OMP žádá o prodloužení termínu plnění usnesení do 24. 1. 2019. 
 
Přílohy: A - plnění usnesení ZM 
 
Přijaté usnesení: 1004/2017 - ZM bere na vědomí stav plnění usnesení ZM ke dni 16. 1. 2017 

a prodlužuje termíny plnění usnesení č. 1163/2016 a č. 1035/2016 do 31. 12. 
2019, usnesení č. 1224/2014 a č. 1225/2014 do 30. 6. 2017, usnesení 
č. 1128/2016 do 31. 12. 2020, usnesení č. 1067/2015 do 31. 12. 2017, usnesení 
č. 1204/2014 do 31. 12. 2017, usnesení č. 1034/2016 do 31. 12. 2018 a usnesení 
č. 1169/2012 do 24. 1. 2019. 

Hlasováno 
Pro: 16  Nepřítomen: 1. 
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5. Návrh zadání Územní studie nadřazené dálniční a silniční sítě 
v jádrovém území města OB3 metropolitní rozvojové oblasti Brno 
v centrální části JMK 
(Předkladatel: Mgr. Ing. Drago Sukalovský, zpracovatel: Mgr. Ing. Drago Sukalovský) 
 
Zastupitelstvo Jihomoravského kraje schválilo v roce 2016 Zásady územního rozvoje JmK. Součástí 
těchto schválených zásad však nebylo řešení dálniční a silniční sítě v Brně a metropolitní oblasti Brna, 
tedy ani trasování budoucí dálnice D43 a silničního obchvatu města Kuřim. Definitivní řešení této 
problematiky má být doplněno do ZÚR JmK na základě zpracované Územní studie nadřazené 
dálniční a silniční sítě v jádrovém území města OB3 metropolitní rozvojové oblasti Brno 
v centrální části Jihomoravského kraje (dále jen Studie) při první aktualizaci ZÚR JmK. 
Předpokládá se, že tomu tak bude v roce 2020. 
Jihomoravský kraj v současnosti zpracoval návrh zadání této Studie a žádá jednotlivé dotčené obce 
zaslání případných připomínek k zadání. Připomínky ke Studii musí být zaslány do 31. 1. 2017 na 
adresu Jihomoravského kraje. Návrh zadání Studie obdrželi všichni zastupitelé v elektronické podobě 
mailem dne 16. 1. 2017. 
 
Přílohy: A - návrh zadání 
 B – připomínky Ing. M. Kotka 
 
Diskuse: 
M. Kotek – budeme se muset připravovat na náhradní varianty. Nechce, aby to skončilo 
u optimalizované varianty. To by bylo to nejhorší, co by nás mohlo potkat. Pracovat by měli 
s komparativní studií severního i jižního obchvatu. Měli bychom mít co nejvíce možných variant. Město 
by mělo usilovat o tom, aby zpracovatelé s touto studií pracovali. 
D. Sukalovský – pokud se bavíme o vlivu na životní prostředí, tak toto bylo konzultováno, a existují 
jistá doporučení např. ve studii by mělo být uvedeno, že se jedná o imise a hluk v celé aglomeraci, 
v hlukové studii by měl být vypuštěn odkaz na současný stav, současnou hlukovou zátěž. V této části 
máme zpracovanou připomínku – pokud jde o území Brna, měly by být posuzovány všechny 
komunikace v Brně, na který je zpracován dopravní model, a ne pouze páteřní. Je nutno posuzovat 
nejen vliv chystaných dopravních staveb na novou okolní zástavbu, ale i vliv na současnou zástavbu. 
Bude srovnávat vyšší zátěž na místa, která nejsou nyní zatížena a proti tomu posuzovat oblasti, které 
nové dopravní řešení pomůže. 
J. Herman – hluková zátěž je na stávající komunikace a ta zanikne. A na nově budované komunikace 
taky bude? 
D. Sukalovský – ano, hluková zátěž se bude stále posuzovat. 
M. Kotek – je přesvědčen, že není jedno z hlediska rozptylových podmínek, jestli bude vedena ze 
severu nebo z jihu. Diví se, že s tímto nikdo zatím nepracoval. V dopravní studii je řeč o navazujících 
silnicích I. třídy a o významných místních komunikacích. Za Kuřim je uvedena pouze silnice na Záhoří 
a nejsou zmíněny stávající komunikace ul. Tyršova, Blanenská, Legionářská, Tišnovská. Je to ve 
stávajícím dopravním modelu a bude se pouze dopracovávat? 
D. Sukalovský – ano, podle tvrzení krajského úřadu jsou silnice 2. třídy součástí posuzovaného 
modelu. Připomínky Ing. Kotka zpracujeme do dokumentu a pošleme všem zastupitelům k definitivním 
připomínkám a konečné řešení schválí rada města. 
P. Ondrášek – zadání územní studie by měla vyřešit negativní zatížení města tranzitní dopravou. 
Komparativní studie je dokončena? Pokud ano, potom s ní nebyli zastupitelé seznámeni. 
D. Sukalovský – dopracovává se. 
M. Kotek – myslí si, že studie byla v minulosti zpracována a předložena, nyní se aktualizuje. 
D. Sukalovský – ano, měla by být dokončena do konce ledna. 
 
Přijaté usnesení: 1005/2017 - ZM pověřuje RM k dopracování připomínek k návrhu zadání Územní 

studie nadřazené dálniční a silniční sítě v jádrovém území města OB3 metropolitní 
rozvojové oblasti Brno v centrální části Jihomoravského kraje dle zápisu. 

Hlasováno 
Pro: 16  Nepřítomen: 1. 
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6. Rozpočet města na rok 2017 
(Předkladatel: Mgr. Ing. Drago Sukalovský, zpracovatel: Ing. Aleš Varmužka) 
 
ZM je předkládán návrh rozpočtu města pro rok 2017, který z velké části vychází ze schváleného 
rozpočtového provizoria. 
Podkladem pro sestavení rozpočtu je rozpočet dle jednotlivých provozních ORGů. Investiční akce 
budou do rozpočtu města zařazeny rozpočtovým opatřením č. 1. 
Oproti rozpočtovému provizoriu byl rozpočet doplněn o přebytek hospodaření minulých let a byly 
aktuálně upraveny některé položky (označeno v příloze). 
V zákonném termínu byl návrh rozpočtu zveřejněn na úřední a elektronické úřední desce. 
 
Celkové příjmy i výdaje po konsolidaci jsou narozpočtovány ve výši 332.354.400 Kč, běžné příjmy činí 
215.554.400 Kč, financování příjmů je tvořeno přebytkem hospodaření ve výši 107.600.000 Kč 
a cennými papíry ve správě ČSOB Asset Management ve výši 9.200.000 Kč. 
Provozní výdaje jsou narozpočtovány ve výši 136.678.000 Kč, provozní saldo rozpočtu tedy činí 
79.952.000 Kč. Spolu s přebytky minulých období je tedy na „investice“ k dispozici částka 
195.976.000 Kč. Celkově je rozpočet vyrovnaný. 
 
Příspěvkovým organizacím byl přiřazen rozpočet ve výši: 
 
ZŠ Jungmannova   5.950.000 Kč 
ZŠ Tyršova    5.500.000 Kč 
MŠ Zborovská    5.910.000 Kč 
Centrum sociálních služeb Kuřim  4.900.000 Kč 
 
Tyto příspěvky jsou schvalovány jako závazný ukazatel rozpočtu a mohou být měněny pouze ve formě 
rozpočtového opatření schvalovaného zastupitelstvem. 
 
Rozpočet je sestaven ve struktuře dle rozpočtových oddílů, v příloze se pro větší přehlednost nachází 
i detailnější rozpis rozpočtu do úrovně ORG. Výše jednotlivých položek byla projednána se správci 
jednotlivých ORGů. 
 
S rozpočtem bude dále hospodařeno dle následujících pravidel: 
 
1) změny v rozpočtu mezi rozpočtovými oddíly a investičními akcemi schvaluje ZM, RM je zmocněna 
ke stejným změnám do výše 20 % narozpočtovaných výdajů v oddíle nebo akci, max. však do výše 
500.000 Kč. Přesuny mohou být prováděny mezi oddíly, mezi akcemi nebo z rezervy (z rezervy 
i opakovaně) 
2) změny v rozpočtu mezi ORGy v rámci oddílu schvaluje RM 
3) změny v rozpočtu mezi položkami v rámci ORGu a oddílu schvaluje vedoucí OF na návrh správce 
rozpočtu 
4) schválené investiční akce, příspěvky z Programů podpor a schválené příspěvky ze ZM a RM 
rozepisuje do příslušných paragrafů a položek ve schválené výši vedoucí OF. 
 
Přílohy: A - návrh rozpočtu 2017 
 
Diskuse: 
I. Poledňák – ptá se na detailnější členění rozpočtu a to položky – stálá expozice. 
D. Sukalovský – jedná se o stálou expozici, která by se zabývala historií města. Městská knihovna by 
se měla zabývat zkoumáním, zpracováváním a prezentací historie města. Zřízená expozice, která 
bude vytvořena v prostorách zámku Kuřim, bude mapovat celou historii města v různých 
fotografiích, artefaktech, interaktivních prvcích apod. Nyní se návrh zpracovává a zastupitelé s tímto 
budou seznámeni. Spolupracujeme s Okresním muzeem Brno-venkov. Další část je zpracování 
novodobé historie, vč. zapsání vzpomínek pamětníků, digitalizace převáženě soukromých archivů,… 
archivace,  
I. Poledňák – co je v částce zahrnuto, je v ní i nájem? 
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D. Sukalovský – nájem tam není. Jedná se o zřízení expozice a mapování historie. Nájem za bývalou 
galerii na zámku je cca 20 tisíc Kč. 
 
Přijaté usnesení: 1006/2017 - ZM schvaluje rozpočet města na rok 2017, dle přílohy. 
Hlasováno 
Pro: 16  Nepřítomen: 1. 
 
 
 

6/1. Rozpočet města na rok 2017 
(Předkladatel: Mgr. Ing. Drago Sukalovský, zpracovatel: Ing. Aleš Varmužka) 
 
Přijaté usnesení: 1007/2017 - ZM stanovuje jako závazné ukazatele rozpočtu následující položky: 

ZŠ Jungmannova   5.950.000 Kč 
ZŠ Tyršova    5.500.000 Kč 
MŠ Zborovská   5.910.000 Kč 
Centrum sociálních služeb Kuřim 4.900.000 Kč 

Hlasováno 
Pro: 16  Nepřítomen: 1. 
 
 
 

6/2. Rozpočet města na rok 2017 
(Předkladatel: Mgr. Ing. Drago Sukalovský, zpracovatel: Ing. Aleš Varmužka) 
 
Přijaté usnesení: 1008/2017 - ZM pověřuje RM k provádění rozpočtových opatření mezi 

rozpočtovými oddíly a investičními akcemi do výše 20 % rozpočtových výdajů 
v oddíle nebo akci, max. však do výše 500.000 Kč. Přesuny mohou být prováděny 
mezi oddíly, mezi akcemi nebo z rezervy (z rezervy i opakovaně na různé akce). 

Hlasováno 
Pro: 16  Nepřítomen: 1. 
 
 
 

8. Žádost o finanční dar na akci "Přístavba skautské klubovny 
Kuřim" 
(Předkladatel: Mgr. Ing. Drago Sukalovský, zpracovatel: Petra Glosová) 
 
Dne 17. 1. 2017 byla doručena žádost spolku JUNÁK - český skaut, středisko Kuřim, z. s. o finanční 
dar ve výši 500.000 Kč na dofinancování akce "Přístavba skautské klubovny Kuřim", která již od září 
2016 probíhá v místě stávající klubovny v zahradě ZŠ Komenského. 
V příloze jsou podrobné informace o činnosti střediska, přístavbě, financování, je přiloženo stavební 
povolení a smlouva o dílo. 
 
Přílohy: A - žádost o finanční dar + přílohy 

B - darovací smlouva 
 
Diskuse: 
P. Macek (vůdce střediska spolku Junák) – přiblížil žádost o finanční dar. 
D. Sukalovský – peníze použijete pouze na stavbu a vybavení? 
P. Macek – čistě na stavbu bez vnitřního vybavení. 
D. Sukalovský – dar není účelový a nelze ho účelově vázat. Žádá ale p. Macka, aby přesto byli 
zastupitelé seznámeni s vyúčtováním. 
P. Macek – určitě ano, s tím souhlasí. 
I. Peřina – jak bylo zajištěno financování akce? 
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P. Macek – od začátku se snažili využívat různých dotačních titulů, povedlo se jim obdržet dotaci 
z MŠMT. V případě, že by se dostali do fáze, že už by peníze neměli, tak by to řešili půjčkou. 
I. Peřina – váží si práce kuřimských skautů. Souhlasí se schválením. 
D. Sukalovský – kdy bude stavba dokončena? 
P. Macek – dle smlouvy o dílo by to mělo být 15. června 2017, tzn. skautský rok by mohli zahájit v září 
2017. 
J. Vlček – jaké jsou celkové náklady na výstavbu? 
P. Macek – necelé 3 mil. Kč. 
J. Herman – jedná se konečnou, skutečně reálnou částku? 
P. Macek – čerpání je zatím dle smlouvy o dílo a nemáme zatím žádné vícenáklady. Předpoklad je, že 
dodržíme to, co je nasmlouváno. 
P. Krejčí – na vybavení bude použita půjčka? 
P. Macek – pro zahájení činnosti stačí pouze židle a stoly. Máme rozjednáno, když se bude vyřazovat 
nábytek na školách, tak by tohoto využili. 
P. Ondrášek – do úvahy taky zařadit to, že když vydáme 500 tisíc Kč za 160 dětí navštěvujících 
skaut, tak navrhuje ušetřit za plavenky, které dáváme dětem na konci školního roku. 
D. Holman – plavenky si zatím odpustíme. Využití plavenek není takové, jaké si představujeme. 
Využití těchto peněz na skautské klubovně je daleko užitečnější. Ušetříme tedy 331 tisíc Kč 
v plavenkách a zbývající prostředky budou doplněny z investiční školy novostavba ZŠ Jungmannova, 
protože nemusíme vracet dotaci v řádech statisíců, ale pouze 20 tisíc Kč. Tím pádem nemusíme sahat 
na rezervu. 
 
Přijaté usnesení: 1009/2017 - ZM schvaluje uzavření darovací smlouvy na poskytnutí finančního 

daru ve výši 500.000 Kč ve prospěch Junák - český skaut, středisko Kuřim, z. s., 
se sídlem Otevřená 680/7, 664 34 Kuřim, IČ 65264657, na dofinancování akce 
„Přístavba skautské klubovny Kuřim“. 

Hlasováno 
Pro: 16  Nepřítomen: 1. 
 
 
 

7. Rozpočtové opatření č. 1 
(Předkladatel: Mgr. Ing. Drago Sukalovský, zpracovatel: PaedDr. David Holman) 
 
V příloze se nachází rozpočtové opatření č. 1 k rozpočtu města na rok 2017, kterým se přiřazují 
rozpočty k jednotlivým "investičním" akcím. 
 
Přílohy: A - investiční akce 2017-19 

B - odůvodnění IA 2017 
 
Diskuse: 
V. Burkat – členové finančního výboru si myslí, že by bylo průhlednější ponechat v rezervě více 
prostředků u akcí, u kterých je pravděpodobné, že se nestačí zpracovat a na věci, které by mohly být 
havarijního charakteru. Proto doporučují zvážit rozsah akcí a zvýšení rozpočtové rezervy. 
D. Sukalovský – schvalování havarijních akcí je investicí a zastupitelstvo je buď vezme z rezervy, 
nebo je přesune z akce. Velmi dobře vidíme, že částka není tak vysoká, aby nám dovolila přidávat 
nové investiční akce. Pokud budeme chtít přidat investiční akci, potom musíme jinou pozastavit nebo 
zrušit. 
D. Holman – do hry vstupuje i zákon o rozpočtové kázni, který se vztahuje i na obce. 
J. Herman – výdajová položka 69 – „Rekonstrukce náměstí Osvobození – projekt“ – není částka 3 mil. 
Kč moc vysoká? 
D. Holman – jedná se o částku, která vychází z předchozí zkušenosti. Chceme letos akci zahájit, ale 
možná všechny procesy nestihneme. 
V. Zejda – letos chceme zahájit projektování? 
D. Holman – možná ano. 
I. Poledňák – proběhne soutěž? Doporučuje, aby byla tato akce vyjmuta z rozpočtového opatření, 
abychom věděli, jestli bude soutěž. Měla by být. Výdaje budoucích let budou mít své budoucí příjmy. 
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Výdaje nechť jsou v rezervě, a nejsou v rozpočtovém opatření. Pokud není reálné tu částku utratit, 
potom ať je rezerva členěná. Nechce, aby to bylo všechno v rozpočtovém opatření. 
D. Holman – peníze nejsou v rezervě, protože ony tam vlastně nejsou, protože je potřebujeme na 
konkrétní akce. 
I. Poledňák – to co je v této chvíli k realizaci, by mělo být jako rozpočtové opatření (stav 
připravenosti). Ale akce, které nezačnou, by byly být v rezervě. 
D. Holman – akce a rozpočty odpovídají předpokládaným nákladům a dá se soutěžit, když je 
rozpočtově krytá. Částka opravdu odpovídá tomu, co chceme dělat. Netvrdí, že budou všechny 
zrealizovány, ale peníze na ně musíme mít schválené. 
I. Poledňák – zatím nesoutěžíme, záměr na náměstí zatím nebyl představen. 
D. Holman – akci chystáme a můžeme na ní začít pracovat. Jinak by to nebylo možné. 
M. Kotek – jde o zadání, co bude předmětem úprav náměstí Osvobození, jakou máme představu? 
Bude tam zeleň, chodníky, parkoviště, co všechno? Co se bude projektovat? 
D. Holman – netvrdí, že bude soutěž. Možností je, že to bude firma, která bude rekonstruovat kulturní 
dům. Může to být jakkoliv. Ale budou to zastupitelé, kteří budou o všem rozhodovat a schvalovat. 
D. Sukalovský – za posledních 6 let se jakákoliv významnější akce vždy schvalovala v zastupitelstvu. 
I. Poledňák – dlouhodobě jsme měli 5 kategorií investičních akcí, zbytečně se od toho upustilo. Máme 
aspoň studii náměstí? 
D. Holman – systém s prioritami byl opuštěn dávno. Snažíme se předvídat, co bude v další 2-3 letech. 
Je to přehledné. 
P. Ondrášek – rozpočtové opatření je navržené z hlediska zákona v pořádku. Máme naplánováno, za 
co chceme peníze utratit. Dále jsou plány na další roky, a pokud s nimi nesouhlasíme, tak se o nich 
bavme. Je lépe, když víme, na co peníze použijeme, než když peníze budou ležet v rezervě. 
V. Zejda – příprava a realizace investičních staveb – existuje několik fází investičních akcí (dříve 
investiční záměr). Mělo by se přijít s investičním záměrem, jak to chceme, jak bude vypadat a kolik to 
bude stát. Pokud jsou 3 mil. Kč na náměstí, potom neví, jak náměstí bude vypadat a čeho se týká. 
I. Poledňák – schválený rozpočet a schválené rozpočtové opatření se týká daného roku. 
P. Ondrášek – rozumí tomu, uvedené akce chceme začít realizovat. 
M. Kotek – systém s prioritami vše přesně pojmenovával a měli jsme představu o každé akci. Nyní, 
pokud není projekt, tak o ní nevíme nic. 
D. Holman – jedná se o začátek procesu, který společně naplníme. Navrhuje tedy tuto položku 
vyjmout (dát do rezervy) a vrátit se k ní v průběhu roku. 
Akce 21 – byla 0 Kč. 
Akce 31 – byla 13.031.400 Kč. 
Akce 69 – namísto náměstí Osvobození bude dar ve prospěch Junák 500.000 Kč. 
J. Brabec – pokud není metodika, kterou vymyslela rada města v rozporu se zákonem, potom bude 
fungovat. Zvážit, jestli některé z akcí vyjmout. Je přesvědčen, že tam není jediná akce, u které není 
vyloučeno, že letos začne. Akce jsou tam uvedeny právem. Pokud dojde letos k tomu, že se začne 
přestavovat kulturní dům, potom je nejlépe diskutovat společně o úpravě náměstí. 
R. Hanák – v minulosti jsme měli velkou rezervu a měli jsme tabulku s prioritami. Nyní máme druhou 
vizi, kde máme v rámci rozpočtových opatření pojmenovány a diskutujeme principiálně, jestli půjdeme 
cestou rozpočtových opatření nebo budeme mít velkou rezervu. 
P. Ondrášek – ani u jedné akce není vyloučeno, že začne. Investičním akcím se budeme věnovat. Již 
proběhla diskuse s veřejností a proto je přirozené, abychom se náměstí již věnovali. 
V. Zejda – doufá, že letos bude kulturní dům opraven. Chodil na výrobní výbory a akce byla rozdělena 
na 3 části – na vlastní rekonstrukci, na rekonstrukci, kde bude použita dotace a na venkovní úpravy 
související s rekonstrukcí kulturního domu ve výši kolem 12 mil. Kč. Tato částka z investičních akcí 
úplně vypadla. 
D. Sukalovský – tato akce je uvedena až na rok 2018. 
V. Zejda – tato akce je naprojektovaná a o náměstí nevíme vůbec nic. 
D. Holman – ano, vyprojektovány úpravy okolí kulturního domu máme a projekt náměstí by ji měl 
doplnit. Jak již říkal, navrhuje tedy toto vyjmout. 
I. Poledňák – znovu dodává, že rozpočet nemůže být seznamem akcí, které možná budou 
realizovány. Je to úkol prostavět částku, kterou schválilo zastupitelstvo. 
D. Sukalovský – jedná se o rozpočet, protože všechno chceme a můžeme realizovat. 
M. Kotek – akce 48 „Zahradní ul. – rekonstrukce kanalizace – projekt“ + akce 49 „Zahradní ul. 
rekonstrukce uličního prostoru“ - je rád, že se s rekonstrukcí počítá. Prostor je poměrně stísněný, stálo 
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by za úvahu vyjednávat o rozšíření uličního prostoru s majiteli nemovitostí. Pokud ale nemáme studii, 
potom se s nimi nemáme o čem bavit. Navrhuje zahájit studii. Někdo by se tím měl zabývat dřív, než 
vydáme peníze za projekt a zohlednil by možnost výkupu části pozemků. 
D. Sukalovský – zkusí se tím zabývat. Prověřit to můžeme. 
V. Zejda – akce 31 „ZŠ Kuřim Jungmannova – novostavba“ – jedná se o doplatek za hotovou stavbu? 
D. Holman – ano. 
V. Zejda – akce 66 „Rozšíření jídelny ZŠJ“ – 3. etapa rozšíření kapacity kuchyně: 
byla schválena objemová studie, ale v této fázi, když není výběrové řízení na projektanta a výběrové 
řízení na dotaci, nemáme projekt a stavební povolení, tak chceme letos proinvestovat 11 mil. Kč? 
D. Holman – rozděleno s tím, že část by se měla zahájit již letos. 
S. Bartoš – dopředu jsme museli modelovat žádost na ministerstvo financí, kterou schvalovalo 
zastupitelstvo koncem minulého roku. Vše bylo podřízeno dotaci. Pokud ji nedostaneme, potom se 
akce v tomto rozsahu nebude dělat. 
D. Holman – abychom se o dotaci mohli ucházet, potom jsme to takhle museli udělat. Termíny se 
potom mohou posunout. 
V. Zejda – akce 55 „“Dopravní řešení ve sportovním areálu“ - v komisi bylo představeno, že z důvodu, 
že se rozjíždí výstavba soukromých investorů (hotel, ledová plocha) musí být přepracovány 
inženýrské sítě a dopravní řešení. Proč by se město mělo podílet 4 mil. Kč? 
D. Holman – v částce je část výdajů spojených s halou. Výdaje, které jednoznačně souvisí s naší 
halou, jsou v tomto zohledněny. Zbytek dělíme v poměru na věci, které budou sloužit areálu, jako 
takovému. Společnou investicí budujeme celý areál. 
V. Zejda – tzn. o 4 mil. Kč bude poníženo? 
D. Holman – ne o celé, ale pouze část. 
J. Brabec – navrhuje zaokrouhlit částku u akce č. 31 „ZŠ Kuřim Jungmannova – novostavba“ – 
13.100.000 Kč. 
I. Poledňák – akce 42 „Přemístění skladovacího dvora z ul. Havlíčkova“ - bude se to týkat pouze 
přemístění skladiště? To přemístění bude stát 1 mil. Kč? 
D. Holman – projektované je to s určitým výhledem i na nějaká další opatření, která v tom stávajícím 
areálu ani nejsou a to kóje, depozity… V tomto roce proběhne vynětí ze ZPF, toto místo se uklidí 
a upraví a nové místo se oplotí, zpevní. 
I. Poledňák – s plavenkami počítá rozpočet Wellness? 
D. Holman – děláme jiná opatření, která sníží nákladovost a zvýší výnos. 
D. Sukalovský – navrhuje hlasovat o navržených změnách: 
akce č. 69 – bude vedena jako dar Junáku 500 tisíc Kč, 
akce č. 21 – 0 Kč, 
akce č. 31 – 13.100.000 Kč. 
 
Přijaté usnesení: 1010/2017 - ZM schvaluje rozpočtové opatření č. 1 k rozpočtu města na rok 2017, 

dle přílohy se změnami dle zápisu. 
Hlasováno 
Pro: 14  Zdrželi se: 2  Nepřítomen: 1. 
 
 
Z jednání odešel v 18:53 hod. Ing. P. Ondrášek – počet přítomných ZM je 15. 
 
 
 

16. Návrh na změnu č. 2 Územního plánu SÚ Kuřim 
(Předkladatel: Vladislav Zejda, zpracovatel: Vladislav Zejda) 
 
Platné znění schváleného územního plánu SÚ Kuřim nedostatečně, respektive nijak, nezabezpečuje 
ochranu zemědělského půdního fondu. Naopak ve znění VÝROKU (v čl. 8.13.) umožňuje bez 
jakýchkoliv omezení zastavět veškerou ornou půdu, cituji „ stavbami pro chov koní a jiných zvířat 
(např. domácími miniZOO)“ Tato skutečnost se již negativně projevuje v praxi, kdy dochází ke 
znehodnocení a degradaci smíšené zemědělské krajiny obklopující obytnou část města zcela 
nekoncepční a neregulovanou zástavbou výše uvedenými stavbami. 
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Přílohy: A - návrh změny č. 2 ÚP 
 
Diskuse: 
D. Sukalovský – pokud zastupitelstvo rozhodne o zahájení pořizování změny územního plánu č. 2, 
nedoporučuje, aby součástí schváleného usnesení bylo přesné znění regulativů. Měli bychom pouze 
říct, že chceme zahájit změnu a prověření změny regulativů (za jakým účelem). Tato změna určitě je 
jakési přeskládání toho, co je v současném územním plánu uvedeno. Upozorňuje ale, že touto 
změnou se nám nepodaří do budoucna zabránit umístění dalších výběhů pro koně. Rozhodujeme 
o změně územního plánu v situaci, kdy v podstatě vznikla jediná podobná záležitost a žádná jiná se 
nechystá. Pokud tady řešíme oplocování pozemků za Cimperkem, tak tomu rozhodně tímto 
nezabráníme. A zdůrazňuje, že to celé děláme na základě jedné věci, která se tady stala. Pokud se 
pokusíme v procesu pořizování změny územního plánu stanovit co nejpodrobnější změny, potom si 
sami sobě můžeme situaci zkomplikovat. Pokud schválíme zahájení pořizování změny územního 
plánu, je to proces, který bude nějakou dobu trvat a proto by se měla schválit i stavební uzávěra, která 
bude platit po dobu, než bude změna schválena. 
F. Macek – přikláněl by se k přepracování regulativů, ale spíše proto, že regulativy pro každou plochu 
by měly stanovovat priority města, tzn. co si tam město představuje. Nynější regulativy nevyjadřují 
představu města. 
V. Zejda – toto je podnět k diskusi. Hlavní účel by měl být jako zemědělská půda. 
J. Brabec – myslí si, že je to dobrá iniciativa, ale není připraven o tom hlasovat. Navrhuje projednat 
minimálně v komisi životního prostředí a v komisi stavební. 
J. Herman – specifikace bude provedena v období cca 2 let. Než se schválí změna územního plánu, 
potom tam může vyrůst cokoliv? 
D. Sukalovský – uvědomme si rizika, že tam nebudeme moci postavit nic. 
V. Zejda – pokud změna probíhá, potom je tam uzávěra ze zákona. 
F. Macek – s tím nesouhlasí, jestliže se projednává změna, potom trvá stav, který je daný. 
D. Holman – je to něčím podmíněno? 
V. Indrová - podmínkou je schválení pořízení změny. Teprve poté lze vyhlásit stavební uzávěru. 
D. Holman – návrh změny by se měl projednat v komisích. 
 
 
Starosta města vyhlásil v 19:10 hod. přestávku na 15 minut. 
 
 
Na jednání není přítomen P. Krejčí – počet přítomných zastupitelů je 14. 
 
 
Přijaté usnesení: 1011/2017 - ZM schvaluje zahájení pořízení změny č. 2 ÚP Kuřim, spočívající 

v prověření úpravy regulativů pro plochy smíšené nezastavěného území s cílem 
posílení ochrany ZPF. 

Hlasováno 
Pro: 11  Zdrželi se: 3  Nepřítomni: 3. 
 
 
 

9. Příspěvek na roční jízdenku IDS JmK – změna podmínek 
(Předkladatel: Mgr. Ing. Drago Sukalovský, zpracovatel: Mgr. Ing. Drago Sukalovský) 
 
ZM svým usnesením č. 1107/16 ze dne 6. 9. 2016 schválilo pro osoby ve věku 70 let a starší 
příspěvek na roční úsekovou jízdenku po Kuřimi ve výši 50 % z platné ceny, tedy k dnešnímu dni ve 
výši 925 Kč. Tato úseková jízdenka platí na území města Kuřimi ve vybraném úseku. Od 1. ledna 
2017 vstoupila pro držitele předplatné jízdenky pro 2 zóny nová možnost dokoupit si roční předplatný 
kupon pro další libovolnou zónu rovněž za cenu 1.850 Kč. Tím se pro osoby starší 70 let včetně 
z Kuřimi otevřela možnost pořídit si roční jízdenku pro hromadnou dopravu v Brně (zóny 100+101) 
zdarma a k tomu si za cenu 1.850 Kč dokoupit kupon pro zónu 310. Tato kombinace pak umožňuje 
bez dalšího doplatku: 

- cestovat linkami MHD a IDS JmK po Brně (zóny 100+101), 
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- cestovat po území Kuřimi bez omezení úseku (z kterékoliv zastávky IDS do kterékoliv 
zastávky IDS), 

- cestovat po území celé zóny 310 bez omezení úseku (z kterékoliv zastávky IDS do kterékoliv 
zastávky IDS), v zóně 310 se nacházejí obce Česká, Jinačovice, Lelekovice, Moravské 
Knínice, Rozdrojovice, Vranov, 

- cestovat z Kuřimi do Brna směr Řečkovice i směr Bystrc. 
Protože v době, kdy byl návrh na příspěvek na jízdné schvalován, nebyl tento záměr na rozšíření 
kombinace předplatného v sítí IDS JmK znám, navrhuji rozšířit původně přijaté usnesení o možnost 
příspěvku ve stejné výši i na dokoupení doplatkové roční jízdenky pro zónu 310 v případě, že je 
žadatel starší 70 let včetně současně držitelem roční předplatné jízdenky pro jiné dvě zóny.  
Po schválení původního usnesení se se žádostí o proplacení příspěvku na město obrátilo několik 
držitelů roční úsekové jízdenky zakoupené v roce 2016. Navrhuji tedy rozšířit okruh osob, kterým je 
možno přispět, i na osoby, které zakoupily roční úsekovou jízdenku pro Kuřim od doby platnosti 
původního usnesení, tedy od měsíce září 2016 a splňují všechny ostatní podmínky. 
 
 
Na jednání se vrátil v 19:30 hod. P. Krejčí – počet přítomných zastupitelů je 15. 
 
 
Diskuse: 
J. Brabec – když budete občan Lelekovic a budete mít šalinkartu pro Brno zdarma, potom si v Kuřimi 
můžete nechat proplatit příspěvek ve výši 925 Kč, abyste mohl cestovat zdarma z Brna do Lelekovic. 
Ze zákona nesmíme žadatele omezit z hlediska trvalého bydliště. Ale může být podmíněno placením 
odpadů. 
D. Sukalovský – spíše by počkal, jak se situace bude vyvíjet. Pokud bude příspěvek zneužíván, 
potom můžeme rozšířit usnesení o podmínku placení odpadů na příslušný rok. 
 
Přijaté usnesení: 1012/2017 - ZM ruší usnesení č. 1107/16 ze dne 6. 9. 2016 ve věci příspěvku na 

roční úsekovou jízdenku IDS. 
Hlasováno 
Pro: 14  Zdržel se: 1  Nepřítomni: 2. 
 
 
 

9/1. Příspěvek na roční jízdenku IDS JmK – změna podmínek 
(Předkladatel: Mgr. Ing. Drago Sukalovský, zpracovatel: Mgr. Ing. Drago Sukalovský) 
 
Přijaté usnesení: 1013/2017 - ZM souhlasí s příspěvkem ve výši 50 % z ceníkové ceny na jízdenku 

zakoupenou v období od 1. 9. 2016 do 31. 12. 2017 pro osoby ve věku 70 let 
a více v případě, že se jedná: 
- o roční úsekovou jízdenku IDS pro území Kuřimi, 
- o doplatkovou roční zónovou jízdenku pro zónu 310, je-li žadatel vlastníkem 
roční předplatné jízdenky pro jiné 2 zóny. 

Hlasováno 
Pro: 14  Proti: 1  Nepřítomni: 2. 
 
 
 

10. Informace o investiční akci „ZŠ Kuřim Jungmannova, 
vybudování nových výukových kapacit – novostavba“ 
(Předkladatel: PaedDr. David Holman, zpracovatel: Silvie Peřinová) 
 
„Město Kuřim - ZŠ Kuřim - vybudování nových výukových kapacit - novostavba“ 
 
Akce byla rozdělena na etapy: 
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1. etapa - bourací práce a rekonstrukce kanalizace akce dokončena předána 31. 12. 2015. 
Cena ze SoD     2.648.581,40 Kč vč. DPH 
Cena díla vč. schválených dodatků  3.119.188,86 Kč vč. DPH 
 
2. etapa - novostavba: akce dokončena, předána 5. 12. 2016. Nyní probíhá odstraňování vad 
a nedodělků. Zahájení výuky se předpokládá 1. 2. 2017. 
Cena ze SoD     35.919.221,00 Kč vč. DPH 
Cena díla vč. schválených dodatků  37.542.992,90 Kč vč. DPH 
 
Interiér: 
Část A - truhlářské výrobky akce dokončena, předána 30. 12. 2016. Nyní probíhá odstraňování vad 
a nedodělků. 
Cena ze SoD     1.335.356,00 Kč vč. DPH. 
Cena díla vč. schválených Dodatků   1.274.106,00 Kč vč. DPH. 
 
Část B - vybavení tělocvičny akce dokončena, předána 21. 11. 2016. 
Cena ze SoD      135.146,11 Kč vč. DPH. 
 
Část C - Boulderingová stěna akce dokončena, předána 21. 11. 2016 
Cena ze SoD       84.373,30 Kč vč. DPH. 
 
Z důvodu nepříznivých klimatických podmínek (sníh) nelze provést regulérní měření hluku, které je 
nezbytné k vydání souhlasného stanoviska KHS ke kolaudaci. Aby mohla být počátkem února 2017 
v přístavbě zahájena výuka, budou stavební úřad a KHS požádáni o souhlas se zkušebním provozem. 
Kolaudace bude provedena, jakmile počasí dovolí zrealizovat potřebná měření. 
 
Město Kuřim obdrželo na tento projekt dotaci ve výši 30.916.000 Kč. Na základě vítězné nabídky na 
dodavatele stavby došlo oproti původnímu předpokladu ke snížení celkových nákladů projektu, a tím 
i ke snížení státní dotace. V tuto chvíli je stavba převzata a připravujeme závěrečné vyúčtování akce. 
 
Z důvodu velkých investičních nákladů nebyly do projektu prvních etap zahrnuty objekty, které škola 
potřebuje pro svůj budoucí rozvoj. Jde zejména o navýšení kapacity školní jídelny a doplnění 
technologie školní kuchyně vč. stavebních úprav tak, aby škola byla bezbariérová. Bezbariérovost 
objektu je nutnou podmínkou pro čerpání většiny dotací. Z původního projektu jsme také z finančních 
důvodů vyjmuli vzduchotechniku s rekuperací v jednotlivých třídách. V průběhu stavby pak vyvstala 
potřeba vybudování nové příjezdové komunikace k novému školnímu pavilonu, protože stávající byla 
při realizaci stavby značně poničena. Koncem roku 2016 byla podána žádost o dotaci na Ministerstvo 
financí na pokračování projektu „ZŠ Kuřim Jungmannova, vybudování nových výukových 
kapacit - III. etapa“. Celkové odhadované náklady na realizaci akce v žádosti jsou 26.100.000 Kč bez 
DPH, tj. 31.581.000 Kč vč. DPH. Dotační podpora je ve výši 70%. 
 
 
 

11. Cyklostezka Kuřim - Lipůvka 
(Předkladatel: Mgr. Ing. Drago Sukalovský, zpracovatel: Mgr. Karina Kiesslingová, DiS.) 
 
Mezi schválenými investičními akcemi k realizaci v roce 2017 je projekt Cyklostezka Kuřim - Lipůvka. 
 
V minulých letech jsme byli osloveni zástupci ITI Brněnské metropolitní oblastí i Jihomoravského kraje. 
Oba subjekty v té době tvořily Strategie rozvoje a integrovaly do nich plánované projekty především 
investičního charakteru. Do obou strategií se podařilo naše výhledové investice prosadit. Díky tomu se 
nyní můžeme hlásit do výzvy, kterou vyhlásilo ITI z Integrovaného regionálního operačního programu 
PODPORA CYKLODOPRAVY, ve vazbě na výzvu ŘO IROP č. 50 „Udržitelná doprava - integrované 
projekty ITI“ pro opatření A.6: Cyklistická a pěší doprava. Termín pro podávání žádostí je 13. 2. 2017. 
Výše dotace na uznatelné výdaje je 90%, financovaná ex-post. 
OI doporučuje radě města schválit podání žádosti o dotaci do této výzvy. 
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Požadavek plynoucí z vypsané výzvy je, aby v případě vybudování meziobecní cyklostezky uzavřely 
dotčené obce mezi sebou smlouvu o spolupráci. Taková smlouva mezi Kuřimí a Lipůvkou byla 
podepsána v roce 2012. Tato Smlouva o spolupráci však nesplňuje podmínky výzvy - poskytovatel má 
vzor Smlouvy o partnerství. Smlouva z roku 2012 byla transponována do přiloženého vzoru 
a odeslána ke schválení poskytovateli. Takováto podoba smlouvy byla následně schválena. 
Nyní je třeba zařídit její podepsání tak, aby mohla být nejpozději do 12. února přiložena k žádosti 
o dotaci. 
 
Přílohy: A - smlouva o partnerství a vzájemné spolupráci 
 
Diskuse: 
M. Kotek – bude možná dohoda? 
D. Sukalovský – jednání probíhají, ale dohoda asi nebude. 
M. Kotek – bude nějaká alternativa? 
D. Sukalovský – alternativa bohužel není. Respektive alternativa spočívá v tom, že se mu vyhoví 
a cyklostezka by vedla na účelovou komunikaci před Lipůvkou. Tím by vznikly vyšší náklady. Toto 
bude řešit obec Lipůvka, protože je dohoda, že každý si bude řešit svůj katastr. 
 
Přijaté usnesení: 1014/2017 - ZM schvaluje podání žádosti o dotaci do výzvy ITI 2.1. Bezpečnost 

dopravy a cyklodopravy. 
Hlasováno 
Pro: 15  Nepřítomni: 2. 
 
 
 

11/1. Cyklostezka Kuřim - Lipůvka 
(Předkladatel: Mgr. Ing. Drago Sukalovský, zpracovatel: Mgr. Karina Kiesslingová, DiS.) 
 
Přijaté usnesení: 1015/2017 - ZM souhlasí s podpisem Smlouvy o partnerství a vzájemné 

spolupráci s obcí Lipůvka za účelem realizace projektu „Cyklostezka Kuřim - 
Lipůvka“. 

Hlasováno 
Pro: 15  Nepřítomni: 2. 
 
 
 

12. Zápis z jednání finančního výboru ze dne 18. 1. 2017 
(Předkladatel: Ing. Mgr. Vlastimil Burkart, zpracovatel: Ing. Aleš Varmužka) 
 
V příloze se nachází zápis z Finančního výboru ZM Kuřimi konaného dne 18. 1. 2017. 
 
Přílohy: A - zápis 
 
Přijaté usnesení: 1016/2017 - ZM bere na vědomí zápis z Finančního výboru ZM Kuřimi konaného 

dne 18. 1. 2017. 
Hlasováno 
Pro: 15  Nepřítomni: 2. 
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13. Stanovení měsíční odměny neuvolněným členům zastupitelstva 
a členům výborů a komisí 
(Předkladatel: Mgr. Ing. Drago Sukalovský, zpracovatel: Ing. Aleš Varmužka) 
 
Na základě § 84 odst. 2 písm. n) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, v platném znění, je ZM vyhrazeno 
rozhodnout o výši odměn neuvolněným členům zastupitelstva. Až dosud byly za tuto práci vypláceny 
následující částky: 
 
Člen ZM      500 Kč měsíčně 
Člen RM      1.500 Kč měsíčně 
Předseda výboru a komise 1.200 Kč měsíčně, pokud se uskutečnilo 

zasedání 
Člen výboru a komise    700 Kč měsíčně, pokud se uskutečnilo 

zasedání 
 
Na základě novely nařízení vlády č. 37/2003 Sb., o odměnách za výkon funkce členům zastupitelstev 
lze vyplácet následující částky: 
 
Člen ZM     až do výše    909 Kč měsíčně 
Člen RM     až do výše  2.606 Kč měsíčně 
Předseda výboru a komise   až do výše 2.228 Kč měsíčně 
Člen výboru a komise    až do výše 1.840 Kč měsíčně 
 
Každá částka v tomto odstavci se skládá ze dvou složek, jedna složka je základní a druhá činí 
příplatek za počet obyvatel v obci až do výše 399 Kč, to znamená, že např. u člena ZM je to součet 
částek 510 Kč + 399 Kč. Výše uvedené částky jsou maximálně možné a je vždy na vůli ZM, jakou výši 
zvolí. 
 
RM se problematikou zabývala na své poslední schůzi a navrhuje schválit ZM následující: 
 
Člen ZM         900 Kč měsíčně 
Člen RM      2.400 Kč měsíčně 
Předseda výboru a komise 2.000 Kč měsíčně, pokud se uskutečnilo 

zasedání 
Člen výboru a komise 1.500 Kč měsíčně, pokud se uskutečnilo 

zasedání 
 
Obdobně je nutné rozhodnout o odměnách členům výborů a komisí, kteří nejsou členy ZM. 
Historicky byly těmto členům vypláceny vždy totožné částky, jako členům ZM. 
Je na zvážení členů ZM, jakou výši odměn stanoví, při souběhu funkcí je nyní vyplácen součet za 
jednotlivé odměny, tento stav je navrhováno ponechat. 
Uvolnění členové ZM jsou odměňováni speciálně dle předpisu č. 37/2003 Sb. a za členství v dalších 
orgánech již odměňováni nejsou. 
 
Diskuse: 
J. Brabec – na ustavujícím zasedání zastupitelstvo se schvalovaly odměny a nebyly maximální, které 
jsme mohli stanovit. Bral to jako jakýsi příslib voličům. Zůstal by tedy u stávajících odměn. 
D. Sukalovský – upřesňuje, že toto zvýšení se netýká zvýšení platů starosty a místostarosty. Tyto 
platy jsou dané zákonem. 
K. Torn – odhad nákladů je cca 340 tisíc Kč/ rok. 
D. Holman – to je odhad při plném počtu členů na jednotlivých jednáních při cca 4-5 jednáních za rok. 
Rozpočet s tímto opatřením počítá. 
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Návrh usnesení: ZM schvaluje podle § 84 odst. 2 písm. n) zákona č. 128/2000 Sb. o obcích 
v platném znění, měsíční odměnu neuvolněným členům zastupitelstva dle zápisu. 
Odměna bude poskytována od 1. 2. 2017. 

Hlasováno 
Pro: 6  Proti: 4  Zdrželo se: 5  Nepřítomni: 2. 
Nebylo schváleno. 
 
 
 

13/1. Stanovení měsíční odměny neuvolněným členům 
zastupitelstva a členům výborů a komisí 
(Předkladatel: Mgr. Ing. Drago Sukalovský, zpracovatel: Ing. Aleš Varmužka) 
 
Návrh usnesení: ZM schvaluje podle § 84 odst. 2 písm. u) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích 

v platném znění, peněžité plnění spojené s výkonem funkce členů výborů, kteří 
nejsou členy zastupitelstva, dle zápisu. Stejné plnění se přiznává i členům komisí. 
Plnění bude poskytováno od 1. 2. 2017. 

Hlasováno 
Pro: 7  Proti: 3  Zdrželo se: 5  Nepřítomni: 2. 
Nebylo schváleno. 
 
 
 

14. 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
, ostatní plocha, ostatní komunikace - 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. 
 
Prodej předmětného pozemku byl na zastupitelstvu města dne 1. 11. 2016 stažen z jednání, neboť 
zastupitelé doporučili projednat možnost směny pozemků. 
Pozemek vhodný ke směně se však nepodařilo nalézt. Obec Čebín nemá žádný pozemek v k. ú. 
Kuřim (do podkladů lze nahlédnout na OMP). Na základě výše uvedeného OMP doporučuje odprodej 
pozemku. 
 
Přílohy: A - situace 

B - situace 
 
 
Z jednání se vzdálil v 19:55 hod. V. Zejda – počet přítomných zastupitelů je 14. 
 
 
Přijaté usnesení: 1017/2017 - 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. 
Hlasováno 
Pro: 13  Proti: 1  Nepřítomni: 3. 
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15. Návrh odpovědi na dopis vedoucího odboru zdravotnictví 
Krajského úřadu JMK ze dne 16. 1. 2017 
(Předkladatel: Ing. Miloš Kotek, zpracovatel: Ing. Miloš Kotek) 
 
Vzhledem k nejasnému textu dopisu vedoucího odboru zdravotnictví krajského úřadu Jmk navrhuji 
odeslat vedoucímu odboru zdravotnictví následující dopis: 
 
Vážený pane inženýre, 
 
nejsme si jisti, zda jsme správně pochopili Vaše sdělení, které jsme obdrželi dopisem č.j. JMK 
7569/2017. 
Pokud nám sdělujete, že k zajištění lůžkové péče mohou pacienti z Kuřimska na základě svobodné 
vůle kromě brněnských nemocnic využívat i nemocnice v Blansku a Boskovicích, pak Vám děkujeme. 
Pokud nám sdělujete, že je nám územně příslušná nemocnice v Blansku a Boskovicích a že v Brně 
nebudeme ošetřeni, pak Vás důrazně žádáme o zajištění nemocniční lékařské péče v brněnských 
nemocnicích v co nejkratším možném termínu a zároveň Vás vyzýváme, abyste napříště k jednáním 
o zajištění lékařské péče pro občany našeho města a regionu přizval alespoň zástupce ORP Kuřim. 
Jestli jsme v minulosti kritizovali, že byla našim občanům v Brně odmítnuta nemocniční lékařská péče 
s tím, že mají využít služeb spádové nemocnice v Tišnově, že byli pacienti z Kuřimi v akutních stavech 
umísťováni do tišnovské nemocnice, aby byli následně téměř ihned převáženi zpět přes Kuřim do 
brněnských zařízení, byli bychom velmi rozezleni, kdybyste nyní naše pacienty posílali k ošetření 
místo do Tišnova do Blanska, nebo dokonce do Boskovic, kam z Kuřimi není ani odpovídající spojení 
veřejnou dopravou. 
Považujeme za přirozené, aby akutní nemocniční lékařská péče pro občany z Kuřimi a okolního 
regionu byla ve všech oborech zajištěna v brněnských nemocnicích, doufáme, že nás chápete 
a usilujete o totéž. 
Text dopisu byl projednán a schválen zastupitelstvem města Kuřimi dne 24. 1. 2017. 
S pozdravem 
 
starosta 
 
 
Na jednání se v 19:57 hod. vrátil V. Zejda – počet přítomných zastupitelů je 15. 
 
 
Diskuse: 
M. Kotek – je přesvědčen, že bychom na toto měli rychle a rázně reagovat. Proto doporučuje 
usnesení schválit v zastupitelstvu. Pozastavuje se nad tím, že nejdříve bylo interní oddělení 
v nemocnici Tišnov zrušeno a teprve potom hledána náhrada. V tom bylo zásadní pochybení. Chce, 
aby byla výhradní péče o občany Kuřimi zajištěna v brněnských nemocnicích. 
D. Sukalovský – jednání s krajským radním proběhlo a budou nadále probíhat. 
 
 
Z jednání se vzdálil v 20:07 hod. V. Zejda – počet přítomných zastupitelů je 14. 
 
 
D. Sukalovský – záchranná služba vyhodnotí stav pacienta a podle něj volí místo, kam pacienta 
povezou. Téměř výhradně vždy jsou pacienti ošetřeni popřípadě hospitalizováni v Brně. Dopis by 
neměl být takto emotivní a měl by vést ke konstruktivnímu řešení. 
M. Kotek – spíše by mělo rozhodnout zastupitelstvo. Myslí si, že má větší váhu. Emoce jsou na místě. 
D. Sukalovský – rozeslal dopis také starostům ORP a budou podnikat společné kroky. 
M. Kotek – vadí mu, že jednali s ostatními dotčenými, ale bez nás. 
J. Herman – byl by nerad, aby občané Kuřimi byli druhořadými pacienty. Mělo by být jasně dané, kde 
budeme ošetřeni. Mělo by zaznít rázné slovo. 
D. Sukalovský – ORP Tišnovska má 32 tisíc obyvatel. Nemocnice Boskovice je uvedena z důvodu, 
že pro některé části Tišnovska je tato nemocnice dobře dostupná. 
 



 
 

 

18 

 
J. Brabec – diskuse o umístění pacientů záchrannou službou je bezpředmětné, tady si podmínky klást 
nemůžeme. O dostupnosti bychom usilovat měli. Dobré by bylo společné stanovisko starostů ORP. 
I. Poledňák – měli bychom se spíše soustředit na personální a materiální vybavení zdravotnického 
zařízení. 
J. Herman – týká se to taky ambulantního vyšetření, to je potřeba si uvědomit. 
M. Kotek – domnívá se, že nemáme pravdivé informace. Je přesvědčen, že JMK potřebuje financovat 
své nemocnice. 
D. Sukalovský – jsou to městské nemocnice. Navrhuje hlasovat o návrhu odpovědi Ing. Kotka. Pokud 
toto usnesení nepřijmeme, potom budou dodatečně hlasovat o pověření rady města. 
 
 
Z jednání se v 20:20 hod. vzdálil L. Ambrož – počet přítomných 14. 
 
 
Návrh usnesení: ZM schvaluje odpověď na dopis vedoucího odboru zdravotnictví Krajského úřadu 

JMK ze dne 16. 1. 2017 ve věci zajištění nemocniční lékařské péče pro občany 
Kuřimi a ukládá starostovi města jednat ve věci zajištění nemocniční lékařské péče 
pro občany Kuřimi v brněnských nemocnicích a koordinovat postup s dalšími 
obcemi kuřimského regionu a městem Tišnovem. 

Hlasováno 
Pro: 6  Proti: 2  Zdrželo se: 5  Nepřítomni: 4. 
Nebylo schváleno. 
 
 
Na jednání se vrátil v L. Ambrož – počet přítomných zastupitelů je 15. 
 
 
Přijaté usnesení: 1018/2017 - ZM nesouhlasí s obsahem dopisu vedoucího odboru zdravotnictví 

Krajského úřadu JMK ze dne 16. 1. 2017 ve věci zajištění nemocniční lékařské 
péče pro občany Kuřimi, považuje popsané řešení za zcela nedostatečné a ukládá 
RM formulací odpovědi na zmíněný dopis. Dále ZM ukládá starostovi města jednat 
ve věci zajištění nemocniční lékařské péče pro občany Kuřimi v brněnských 
nemocnicích a koordinovat postup s dalšími obcemi kuřimského regionu a městem 
Tišnovem. 

Hlasováno 
Pro: 14  Nepřítomni: 3. 
 
 
J. Herman – chce, aby se celá situace medializovala. 
 
 
 

16. Různé 
 
I. Poledňák – jak probíhají práce na ozvučení zasedací místnosti MěÚ Kuřim? Jaký je časový horizont 
dokončení? 
D. Sukalovský – práce pokračují, chystají se možná řešení. 
I. Poledňák – dal by tomu prioritu č. 1. 
D. Sukalovský – ozvučení se nevyhneme. 
K. Torn – předběžné náklady budou cca 150 tisíc Kč. 
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J. Herman – upozorňuje, že akumulátory pracovních tabletů ztrácejí kapacitu a budou potřebovat 
napájení. Je potřeba na to být připraveni. 
 
 
 
M. Kotek – co vedlo vedení Městského úřadu Kuřim k tomu, že byl zrušen odbor životního prostředí? 
D. Sukalovský – došlo ke změně organizačního řádu MěÚ Kuřim. Odbor životního prostředí nezanikl, 
ale bude rozdělen. Státní správa přejde pod odbor stavební a část samosprávy přejde pod odbor 
investiční. 
M. Kotek – považuje to za velmi špatné řešení. Na město se hrnout investice a mají se odehrávat 
nejen na katastru města Kuřimi, ale bude potřeba vyjádření a vydávání stanovisek i pro ostatní obce. 
Odbor by se měl spíše posílit. Náš územní plán je vykládán nejednoznačně, a pokud bude docházet 
k vyjádřením, tak tady nevystačíme s politickými názory, ale bude potřeba odborných pracovníků. 
D. Sukalovský – odbor životního prostředí nebyl rozprášen, pouze byl transformován. Byla zrušena 
funkce vedoucí odboru životního prostředí a tak pí Sikorová dostala výpověď a je ve výpovědní lhůtě. 
Odbor životního prostředí bude zcela zachován, pouze bude rozdělen. Na agendy, které plynou ze 
zákona, nemá samospráva žádný vliv a nikdy do procesů nezasahovala. Činnost odboru tedy bude 
pracovat i nadále, bude ušetřeno 1 pracovní místo. Odbor je začleněn tak, aby byly agendy součinné. 
Je to kromě jednoho ušetřeného pracovního místa také pozitivum pro vyřizování agendy občanů. 
Řešení není ojedinělé, dle srovnávání s městy stejné velikosti je toto řešení shodné. 
M. Kotek – nepovažuje za výhodu zrušení jednoho pracovního místa. Vedoucí svoji práci odvedla 
dobře. 
D. Sukalovský – místo bylo zrušeno proto, že zbývající obsazení bude vyhovovat požadavkům na 
jejich činnost. 
D. Holman – v oblasti samosprávné je součinnost s odborem investičním správným řešením. Stejně 
užitečnou práci odvádí spousta jiných pracovníků na úřadě. V oblasti státní správy životního prostředí 
je vhodné přičlenění se státní správou odboru stavebního. Podstatné v rozhodování byl návrh 
beachmarkingové iniciativy. Náš odbor životního prostředí měl opravdu na počet lidí agendu velmi 
malou. 
K. Torn – beachmarkingu se účastní. Na organizační strukturu již přešlo 12 měst. Hlavním kritériem 
by měla být obsluha našeho občana. Nový stavební zákon nám bude říkat, že občan si vyřídí vše na 
jednom místě. Pokud bude mít kdokoliv ze zastupitelů potřebu s ním o tomto mluvit, může se za ním 
kdykoliv zastavit. 
J. Brabec – rozhodnutí jej taky překvapilo a doufá, že pí Sikorová na město nezanevře. S tajemníkem 
jednal a vše si vysvětlili. 
D. Sukalovský – pí Sikorová by s městem alespoň letos spolupracovat měla, je spoluautorkou knihy, 
kterou bude město Kuřim vydávat. 
I. Poledňák – myslí si, že je výpověď účelová a něco se chystá ohledně územního plánu. Snad se 
mýlí. 
K. Torn – žádný jiný skrytý záměr, než popsal v tom není. 
 
 
 
J. Herman – rada města projednávala rezignaci předsedy komise životního prostředí. Tajemníkem 
této komise bude kdo? 
D. Holman – předsedou bude David Janík a tajemníkem komise bude Ing. L. Boháčová, referentka 
odboru životního prostředí MěÚ Kuřim. 
J. Herman – vedoucí odboru životního prostředí odešla pro nadbytečnost? 
K. Torn – pracovní poměr byl rozvázán podle § 52, písmeno c, zákoníku práce, se všemi náležitostmi. 
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D. Sukalovský – zve všechny občany města na „Kuřimský masopust“, který se koná dne 18. 2. 2017 
od 13 hod. na náměstí 1. května. 
Dne 10. 2. 2017 proběhne slavnostní otevření nového pavilonu ZŠ Jungmannova. Zastupitelům města 
bude zaslána pozvánka. 
 
 
 
Další zasedání ZM se uskuteční v úterý 21. 3. 2017 v 17 hod. v zasedací místnosti MěÚ Kuřim. 
 
 
 
Člen návrhové komise Ing. Miloš Kotek přečetl schválená usnesení ZM. 
 
 
 
Starosta ukončil jednání ZM v 21:17 hodin. 
 
 
 
 
 
 
Mgr. Ing. Drago Sukalovský 
starosta města 
 
 
 
 
 
 

Ověřovatelé zápisu: 
 
Mgr. Ladislav Ambrož        Bc. Jan Vlček, MSc. 
 
 
 
 
 
 
V Kuřimi dne 24. 1. 2017 
 
Zapsala: Petra Glosová 
 
 
Materiály: 
1 Zvolení návrhové komise 
2 Volba ověřovatelů zápisu 
3 Schválení programu jednání 
4 Plnění usnesení Zastupitelstva města Kuřimi ke dni 16. 1. 2017 
 4A - plnění usnesení ZM 
5 Návrh zadání Územní studie nadřazené dálniční a silniční sítě v jádrovém území města 

OB3 metropolitní rozvojové oblasti Brno v centrální části JMK 
 5A - návrh zadání 
6 Rozpočet města na rok 2017 
 6A - návrh rozpočtu 2017 
6/1 Rozpočet města na rok 2017 
6/2 Rozpočet města na rok 2017 
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7 Rozpočtové opatření č. 1 
 7A - Investiční akce 2017-19 
 7B - odůvodnění IA 2017 
8 Žádost o finanční dar na akci "Přístavba skautské klubovny Kuřim" 
 8A - žádost o finanční dar + přílohy 
 8B - darovací smlouva 
9 Příspěvek na roční jízdenku IDS JmK – změna podmínek  
9/1 Příspěvek na roční jízdenku IDS JmK – změna podmínek 
10 Informace o investiční akci „ZŠ Kuřim Jungmannova, vybudování nových výukových 

kapacit – novostavba“ 
11 Cyklostezka Kuřim - Lipůvka 
 11A - smlouva o partnerství a vzájemné spolupráci 
11/1 Cyklostezka Kuřim - Lipůvka 
12 Zápis z jednání finančního výboru ze dne 18. 1. 2017 
 12A - zápis 
13 Stanovení měsíční odměny neuvolněným členům zastupitelstva a členům výborů 

a komisí 
13/1 Stanovení měsíční odměny neuvolněným členům zastupitelstva a členům výborů 

a komisí 
14 Obec Čebín – žádost o prodej pozemku 
 14A - situace 
 14B – situace 
15 Návrh odpovědi na dopis vedoucího odboru zdravotnictví Krajského úřadu JMK ze dne 

16. 1. 2017 
16 Návrh na změnu č. 2 Územního plánu SÚ Kuřim 


