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Z á p i s 
 

ze zasedání Zastupitelstva města Kuřimi č. 2/2017 konaného dne 21. 3. 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, Ing. Miluše Macková, 
Alena Matějíčková, Ing. Petr Ondrášek, Bc. Jan Vlček, MSc., Vladislav Zejda – členové 
zastupitelstva města. 
 
 
Ing. Karel Torn, CSc. – tajemník úřadu. 
 
 
Omluven: Ivo Peřina, RNDr. Igor Poledňák. 
 
 
Starosta zahájil zasedání ZM v 17:07 hodin, úvodem bylo přítomno 15 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 13. 3. 2017 

5 Majetkoprávní vypořádání města Kuřimi s vlastníky pozemků pod místními 
komunikacemi pro rok 2017 

6 Obec Čebín – žádost o prodej pozemku  

7 Smlouva o vzájemné spolupráci – Dodatek č. 1 

8 Plánovací smlouva "Sportovní areál" 

9 Volba přísedícího Okresního soudu Brno-venkov 

10 Změna č. 2 ÚP Kuřim - schválení určeného zastupitele 

10/1 Změna č. 2 ÚP Kuřim – pořízení změny z podnětu města  

10/2 Změna č. 2 ÚP Kuřim - pořízení změny na návrh společnosti OC Zahrádky, s.r.o.  

10/3 Změna č. 2 ÚP Kuřim -  pořízení změny na návrh společnosti IMOS development,a.s. 

11 Odstranění lávky ve Wellness Kuřim 

12 Stavební úpravy budovy bývalé MŠ na ul. Otevřená II. etapa, informace o stavu akce 

13 Podpora obnovy kulturních památek 

13/1 Podpora obnovy kulturních památek 

14 Rozpočtové opatření č. 3 
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15 Zápis z jednání sportovního výboru 

16 Rekonstrukce a rozšíření kapacit Mateřské školy Zborovská v Kuřimi – schválení 
investiční akce 

17 Dopis vedoucímu odboru zdravotnictví Jihomoravského kraje 

18 Různé 

 
 
 

1. Zvolení návrhové komise 
(Předkladatel: Mgr. Ing. Drago Sukalovský, zpracovatel: Petra Glosová) 
 
Přijaté usnesení: 1019/2017 - ZM schvaluje jako členy návrhové komise Alenu Matějíčkovou a Ing. 

Rostislava Hanáka. 
Hlasováno 
Pro: 15   Nepřítomni: 2. 
 
 
 

2. Volba ověřovatelů zápisu 
(Předkladatel: Mgr. Ing. Drago Sukalovský, zpracovatel: Petra Glosová) 
 
Přijaté usnesení: 1020/2017 - ZM schvaluje jako ověřovatele zápisu z jednání ZM Ing. Miloše Kotka 

a Ing. Miluši Mackovou. 
Hlasováno 
Pro: 15   Nepřítomni: 2. 
 
 
 

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 13. 3. 2017 

5 Majetkoprávní vypořádání města Kuřimi s vlastníky pozemků pod místními 
komunikacemi pro rok 2017 

6 Obec Čebín – žádost o prodej pozemku  

7 Smlouva o vzájemné spolupráci – Dodatek č. 1 

8 Plánovací smlouva "Sportovní areál" 

9 Volba přísedícího Okresního soudu Brno-venkov 

10 Změna č. 2 ÚP Kuřim - schválení určeného zastupitele 

10/1 Změna č. 2 ÚP Kuřim – pořízení změny z podnětu města  

10/2 Změna č. 2 ÚP Kuřim - pořízení změny na návrh společnosti OC Zahrádky, s.r.o.  

10/3 Změna č. 2 ÚP Kuřim -  pořízení změny na návrh společnosti IMOS development,a.s. 

11 Odstranění lávky ve Wellness Kuřim 
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12 Stavební úpravy budovy bývalé MŠ na ul. Otevřená II. etapa, informace o stavu akce 

13 Podpora obnovy kulturních památek 

13/1 Podpora obnovy kulturních památek 

14 Rozpočtové opatření č. 3 

15 Zápis z jednání sportovního výboru 

16 Rekonstrukce a rozšíření kapacit Mateřské školy Zborovská v Kuřimi – schválení 
investiční akce 

17 Dopis vedoucímu odboru zdravotnictví Jihomoravského kraje 

18 Různé 

 
Diskuse: 
D. Sukalovský – navrhuje zařadit do programu jednání materiál č. 17 týkající se dopisu vedoucímu 
odboru zdravotnictví Jihomoravského kraje. 
 
Přijaté usnesení: 1021/2017 - ZM schvaluje program jednání se změnou. 
Hlasováno 
Pro: 15   Nepřítomni: 2. 
 
 
 

4. Plnění usnesení Zastupitelstva města Kuřimi ke dni 13. 3. 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. 
 
Přílohy: A - plnění usnesení ZM 
 
Přijaté usnesení: 1022/2017 - ZM bere na vědomí stav plnění usnesení ZM ke dni 13. 3. 2017. 
Hlasováno 
Pro: 15   Nepřítomni: 2. 
 
 
 

5. Majetkoprávní vypořádání města Kuřimi s vlastníky pozemků pod 
místními komunikacemi pro rok 2017 
(Předkladatel: Mgr. Ing. Drago Sukalovský, zpracovatel: Ing. Vladimíra Fidrmucová) 
 
V souladu s „Pravidly pro majetkoprávní vypořádání města Kuřimi s vlastníky pozemků pod místními 
komunikacemi“ č. P1/2014/ZM (dále jen „Pravidla“ - vizte příloha A), předkládá odbor majetkoprávní 
zastupitelstvu města ke schválení vyhlášení výběrového řízení na výkup pozemků pod místními 
komunikacemi. V rozpočtu města Kuřimi na rok 2017 (schváleném ZM) je pro letošní rok uvažováno 
s částkou 250.000 Kč. 
 
OMP předkládá vývoj kupní ceny pozemků pod komunikacemi od roku 2007: 
 
2007 -   96,00 Kč/m

2 

2008 - 104,31 Kč/m
2 

2009 - 178,23 Kč/m
2 

2010 - 189,67 Kč/m
2
 

2011 - 175,72 Kč/m
2 
(pokles ceny byl způsobem zohledněním koeficientu prodejnosti) 

2012 - 179,36 Kč/m
2
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2013 - 185,97 Kč/m
2
 

2014 - 189,00 Kč/m
2 

2015 - 189,00 Kč/m
2 

2016 - 189,00 Kč/m
2 

 
Dle odst. 2 a 3 článku I. Pravidel je potřeba, aby zastupitelstvo stanovilo maximální cenu za m

2
 

pozemku. OMP navrhuje zastupitelstvu města určit pro rok 2017 max. cenu za m
2
 pozemku ve stejné 

výši jako v roce 2016 tj. 189 Kč (průměrná roční míra inflace v roce 2016 byla 0,7 %). 
 
Přílohy: A - pravidla 
 
Přijaté usnesení: 1023/2017 - ZM vyhlašuje v souladu s „Pravidly pro majetkoprávní vypořádání 

města Kuřimi s vlastníky pozemků pod místními komunikacemi“ výběrové řízení na 
výkup pozemků pod místními komunikacemi za podmínek: 
a) termín konání výběrového řízení 17. 8. 2017 
b) objem finančních prostředků 250.000 Kč 
c) maximální cena za m

2
 pozemku 189 Kč 

d) způsob podání nabídky: nabídky se podávají v celých korunách s označením 
„Výkup pozemků pod komunikacemi“, přijímají se na předepsaných formulářích 
v zalepené obálce na odboru majetkoprávním MěÚ v  Kuřimi, Jungmannova 
968/75, 664 34 Kuřim, IV. NP dv. č. 408 do čtvrtku 17. srpna 2017 do 11:30 
hodin. 

Hlasováno 
Pro: 15   Nepřítomni: 2. 
 
 
 

6. 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 k lesu v majetku obce, 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. 
 
ZM dne 24. 1. 2017 schválilo usnesením č. 1017/2017 záměr na prodej pozemku: 
1017/2017 
Zastupitelstvo města 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. 
 
Záměr byl v souladu se zákonem o obcích po dobu 15 dnů zveřejněn - bez připomínek. 
 
Koupi pozemku projednalo rovněž Zastupitelstvo obce Čebín a dne 16. 2. 2017 přijalo usnesení 
č. ZO/358/2017: 
ZO/658/2017: 
Zastupitelstvo obce Čebín schvaluje koupi pozemku parc. č. 2538 o výměře 1.256 m

2
, 

nacházejícího se v katastrálním území Čebín, který je ve vlastnictví města Kuřimi, Jungmannova 
968/75, 664 34 Kuřim a který je zapsán na listu vlastnictví č. 357 u Katastrálního úřadu pro 
Jihomoravský kraj, Katastrální pracoviště Brno - venkov, za cenu 189,- Kč/m

2
 bez DPH. Obec Čebín 
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uhradí veškeré náklady spojené s převodem. ZO ukládá starostovi obce dle tohoto usnesení 
vypracovat návrh smlouvy, tuto smlouvu jménem obce uzavřít a podat příslušnému úřadu návrh na 
vklad vlastnického práva podle této smlouvy do katastru nemovitostí. 
 
OMP a OI doporučují pozemek prodat. Návrh kupní smlouvy předkládá OMP v příloze C. 
 
Přílohy: A - situace 

B - situace 
C - návrh smlouvy 

 
Přijaté usnesení: 1024/2017 - ZM schvaluje 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: 15   Nepřítomni: 2. 
 
 
 

7. Smlouva o vzájemné spolupráci – Dodatek č. 1 
(Předkladatel: Mgr. Ing. Drago Sukalovský, zpracovatel: Mgr. Jana Viktorinová) 
 
IMOS development, investiční fond s proměnným základním kapitálem, a.s. (dále jen „IMOS“), 
IČ 28516842, se sídlem Gajdošova 4392/7, 615 00 Brno (dále jen "Společnost IMOS") má v plánu 
v lokalitě Záhoří v k. ú. Kuřim realizovat developerský projekt, který byl Zastupitelstvu města Kuřimi 
dne 14. 6. 2016 představen a zastupitelstvo přijalo následující usnesení: 
 
č. 1074/2016 
Zastupitelstvo města schvaluje uzavření Smlouvy o vzájemné spolupráci při přípravě developerského 
projektu v lokalitě Záhoří v Kuřimi (dále jen „Smlouva o vzájemné spolupráci“) s IMOS development, 
investiční fond s proměnným základním kapitálem, a.s., IČ 28516842, se sídlem Gajdošova 4392/7, 
615 00 Brno. 
 
Ve Smlouvě o vzájemné spolupráci č. 2016/B/0032 uzavřené dne 10. 8. 2016, v článku 3 odst. e) je 
uvedeno, že: nebude - li uzavřena do 31. 3. 2017 Plánovací smlouva, tato smlouva zaniká, 
nedohodnou - li se strany jinak. 
 
Vzhledem k výše uvedenému je zastupitelstvu předkládán Dodatek č. 1 ke Smlouvě o vzájemné 
spolupráci č. 2016/B/0032, jehož předmětem je změna výše uvedeného ustanovení a to tak, že se 
termín pro uzavření Plánovací smlouvy prodlužuje do 30. 6. 2017. 
Příprava Plánovací smlouvy byla zadána advokátní kanceláři Fiala, Tejkal a partneři a Mgr. Jindřich 
Mayer na její textaci pracuje. 
 
Přílohy: A - smlouva o vzájemné spolupráci 
 
Diskuse: 
D. Holman – myslí si, že tento termín nebude dodržen. Pokud to tak bude, potom se k tomu vrátíme 
na dalším jednání ZM.  
J. Brabec – červnový termín vznikl po společném jednání? 
D. Sukalovský – ano, ten byl společně navržen. Musíme počkat na výsledky všech řízení. 
 
Přijaté usnesení: 1025/2017 - ZM schvaluje uzavření Dodatku č. 1 ke Smlouvě o vzájemné 

spolupráci při přípravě developerského projektu v lokalitě Záhoří v Kuřimi 
č. 2016/B/0032 se společností IMOS development, investiční fond s proměnným 
základním kapitálem, a.s., IČ 28516842, se sídlem Gajdošova 4392/7, 615 00 
Brno. 

Hlasováno 
Pro: 15   Nepřítomni: 2. 
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8. Plánovací smlouva "Sportovní areál" 
(Předkladatel: PaedDr. David Holman, zpracovatel: Mgr. Jana Viktorinová, Ing. Renata Havlová) 
 
Město Kuřim, Sportovní díly, o. p. s., se sídlem Palackého třída 916/158, Brno, Královo Pole, PSČ 612 
00, zastoupená Ing. Zdeňkem Přichystalem, IČ 01635204 a Sport Hotel Kuřim s.r.o., se sídlem 
Vrchlického 1905/24, Kuřim, PSČ 664 34, zastoupená jednateli společnosti Milanem Mášou 
a Marianem Michlíčkem, IČ 04776046 budou realizovat jednotlivé stavby na níže uvedených 
pozemcích, a to Městskou sportovní halu, přípravu pro házenkářské hřiště, hokejovou halu a objekt 
hotelu a s tím spojené inženýrské sítě, plnohodnotné dopravní napojení, přístupové komunikace, 
chodníky a parkoviště tzv. „Sportovní areál“, a to mimo jiné na pozemcích p. č. 2972/1, 2980/2, 
2980/3, 2983/4, 2977/2, 2976/3, 2980/1, 2982/3, 2971/261, 2976/11, 2976/1, 2971/73, 2971/256, 
2971/255, 4409, 4410, 4460, 2971/253, 2971/252, 2983/1, 2977/1 a 2985/2 vše v k. ú. Kuřim. 
 
Za účelem upravení vzájemných práv a povinností v souvislosti s plánovanou výstavbou "Sportovního 
areálu“ se smluvní strany dohodly na uzavření plánovací smlouvy ve smyslu ustanovení § 88 a násl. 
zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (Stavební zákon), ve znění 
pozdějších předpisů. 
 
Přílohy: 1A – situace stavebních objektů 

1B – situace inženýrských objektů 
1C – tabulka rozdělení stav. a inženýr. objektů 
1D - výpočet investičních podílů 
2 - seznam pozemků dotčených stavbou 
3 - vzor Smlouvy o převodu majetku 
4 - vzor smlouvy o správě, provozu a údržbě retenční nádrže 
5 - harmonogram 
6 – plánovací smlouva 

 
Diskuse: 
D. Sukalovský – základem je rozdělení společných částí do jednotlivých stavebních projektů a řešení, 
kdo který bude realizovat a platit a kdo a jak se na něm bude podílet. 
J. Herman – s jednotlivými investory je vše projednáno? I procentuální podíl? 
D. Holman – ano, právníci všech stran vše projednali a probíhají schůzky. Musíme ale počítat s tím, 
že tato plánovací smlouva se pravděpodobně bude měnit dodatky. 
V. Zejda – materiál byl předložen, ale nebyl projednán v komisi stavební a komisi dopravní. Neměl čas 
si materiál prostudovat, a proto nebude o tomto hlasovat. Problematika je náročná. Je mnoho otázek 
na které nemá odpovědi. 
D. Holman – ano, je to složité, ale bylo i složité sladit zájmy tří stran. Je to koordinace postupů 
v území, které jsme v komisích projednali. Není to tedy jiné řešení, ale je to dle platné územní studie, 
které schválilo zastupitelstvo. Koordinuje postupy investorů a řeší jednotlivé kroky. Prostor pro hřiště 
mezi objekty mohlo a mělo vzniknout, ale nyní se do něj investovat nebude. Ale bylo by hloupé, kdyby 
nám bylo jedno, co mezi objekty vznikne. Snažíme se říct, co by tam mohlo být a aby vzniklo něco 
smysluplného a mohlo fungovat v souladu se zbytkem areálu. 
V. Zejda – házenkářské hřiště se dalo řešit jako rezerva pro sportoviště. Řešení vychází ze studie, ale 
on řeší podíl. Město zainvestuje inženýrské sítě až po hokejovou halu. Měli by se podílet i na síti před 
tím. Hotel má pouze studii, která neodpovídala územnímu plánu. 
D. Sukalovský – pozemky pod dnešním kovošrotem jsou vedeny jako sportovní plochy, z tohoto 
důvodu máme sítě až po pozemky společnosti Demonta. Jakýkoliv jiný investor se k těmto může 
připojit. Hotel tak, jak je navržen, vyhovuje územnímu plánu včetně výšky. Ta je uvedena v příloze 
materiálu. Házenkářské hřiště chápejte jako hřiště velikosti házenkářského hřiště, ale využití může být 
jiné. 
M. Kotek – v dopravní komisi se to projednávalo před cca rokem. Závěr byl ale jiný, než je zde 
uveden. Zdrží se hlasování, ale je přístupný dalšímu projednávání. 
D. Holman – pokud danou plánovací smlouvu dnes neschválíme, tak ji můžeme schválit na dalším 
jednání, ale pochybnosti budou stejně. Spíše by se přikláněl danou smlouvu schválit již nyní. 
P. Ondrášek – zúčastnil se jednání s investory, protože dohoda je velmi složitá, a pomohla mu 
pochopit situaci. Je důležité, že jednání vedla k tomu, že investoři s harmonogramem počítají. 
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V. Zejda – technické řešení mu nevadí, ale má nejistoty. Není si jistý, že poměr je výhodný pro město. 
Když se prodával pozemek pro hotel, tak jsme byli až moc vstřícní a bylo to prodáno lacino. 
D. Holman – pro všechny investory by to mělo být stejně výhodné. Potenciál prostoru je velmi 
perspektivní. 
J. Brabec – jde o smlouvu mezi asymetrickými partnery. Pro město to není podnikání, ale zbylí 
investoři do toho jdou s tím, že si na svou činnost musí vydělat. Město počítalo s tím, že bude 
investovat určité peníze, které nedostane zpátky ve formě peněz, ale spokojených občanů. Důležité je, 
aby areál vznikl a fungoval. 
D. Holman – město obdrželo dotaci ve výši 20 mil. Kč také proto, že areál je ve stavu připravenosti. 
 
Přijaté usnesení: 1026/2017 - ZM schvaluje uzavření Plánovací smlouvy mezi městem Kuřim, 

Sportovními díly, o. p. s., se sídlem Palackého třída 916/158, Brno, Královo Pole, 
PSČ 612 00, zastoupenou Ing. Zdeňkem Přichystalem, IČ 01635204 a společností 
Sport Hotel Kuřim s.r.o., se sídlem Vrchlického 1905/24, Kuřim, PSČ 664 34, 
zastoupenou jednateli Milanem Mášou a Marianem Michlíčkem, IČ 04776046 ve 
věci výstavby „Sportovního areálu“ na pozemcích p. č. 2972/1, 2980/2, 2980/3, 
2983/4, 2977/2, 2976/3, 2980/1, 2982/3, 2971/261, 2976/11, 2976/1, 2971/73, 
2971/256, 2971/255, 4409, 4410, 4460, 2971/253, 2971/252, 2983/1, 2977/1 
a 2985/2 vše v k. ú. Kuřim. 

Hlasováno 
Pro: 13   Zdržel se: 1  Nehlasoval: 1  Nepřítomni: 2. 
 
 
 

9. Volba přísedícího Okresního soudu Brno-venkov 
(Předkladatel: Mgr. Ing. Drago Sukalovský, zpracovatel: Petra Glosová) 
 
Dne 6. 2. 2017 byl Městskému úřadu Kuřim doručen návrh předsedy Okresního soudu Brno-venkov 
na zvolení přísedícího okresního soudu na funkční období let 2017-2021. 
Navržena je paní Mgr. Lenka Krejčová, která splňuje veškeré náležitosti požadované příslušnými 
právními předpisy. 
 
Přílohy: A - návrh přísedícího 
 
Přijaté usnesení: 1027/2017 - ZM volí jako přísedící Okresního soudu Brno-venkov pro funkční 

období let 2017-2021 paní Mgr. Lenku Krejčovou, bytem xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, 
664 34 Kuřim. 

Hlasováno 
Pro: 15   Nepřítomni: 2. 
 
 
 

10. Změna č. 2 ÚP Kuřim - schválení určeného zastupitele 
(Předkladatel: Mgr. Ing. Drago Sukalovský, zpracovatel: Ing. Vlasta Indrová) 
 
V návaznosti na usnesení ZM č. 1011/2017 ze dne 24. 1. 2017, kterým bylo schváleno zahájení 
pořízení Změny č. 2 ÚP Kuřim, je ZM předložen návrh na schválení určeného zastupitele dle zákona 
č.183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, v platném znění. 
 
Přijaté usnesení: 1028/2017 - ZM schvaluje dle zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování 

a stavebním řádu, v platném znění, starostu Mgr. Ing. Draga Sukalovského jako 
zastupitele, určeného pro spolupráci s pořizovatelem při projednávání Změny č. 2 
ÚP Kuřim. 

Hlasováno 
Pro: 15   Nepřítomni: 2. 
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10/1. Změna č. 2 ÚP Kuřim – pořízení změny z podnětu města 
(Předkladatel: Mgr. Ing. Drago Sukalovský, zpracovatel: Ing. Vlasta Indrová) 
 
V návaznosti na usnesení ZM č. 1011/2017 ze dne 24. 1. 2017, kterým bylo schváleno zahájení 
pořízení změny č. 2 ÚP Kuřim, je ZM předložen návrh na schválení pořízení změny územního plánu 
dle § 44, písm. a) zákona č.183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, v platném znění 
(dále jen stavebního zákona) z vlastního podnětu. 
Jako předmět změny z vlastního podnětu města se navrhují tyto dílčí změny: 

1) Aktualizace vymezení veřejně prospěšných staveb v souvislosti s připravovanými stavebními 
úpravami silnice I/43 na území města. 

Odůvodnění: Ředitelství silnic a dálnic sleduje záměr na úpravu silnice I/43 na území města. 
V územním plánu by bylo vhodné pro to vytvořit vhodné podmínky spočívající zejména v úpravě 
vymezení jako veřejně prospěšných staveb. 
 
2) Zahrnutí přestavbové plochy veřejného vybavení ozn. G104 na sídlišti Na Loučkách do 

stabilizované plochy smíšené obytné ozn. G016 vizte grafická příloha. 
Odůvodnění: Bývalá kotelna na sídlišti Na Loučkách byla již přestavěna na bytový dům (na 
základě podmínek v minulém územním plánu) a její vymezení jako rozvojová plocha veřejného 
vybavení již není aktuální a relevantní. 
 
3) Uvedení územního plánu do souladu s územně plánovací dokumentací následně vydanou 

krajem ve smyslu ustanovení § 54 odst. 5 stavebního zákona. 
Odůvodnění: V §54 odst. 5) stavebního zákona je uvedeno „Obec je povinna uvést do souladu 
územní plán s územně plánovací dokumentací následně vydanou krajem.“ Při zpracování změny 
č. 2 projektant prověří soulad ÚP Kuřim se Zásadami územního rozvoje Jihomoravského kraje, 
které vydalo Zastupitelstvo Jihomoravského kraje dne 5. 10. 2016 a nabyly účinnosti dne 3. 11. 
2016. Jedná se mj. o prověření vymezení nadregionálního biokoridoru (prvku ÚSES) a zajištění 
návazností na území plány okolních obcí. Výše uvedená povinnost vychází ze stavebního zákona 
a bez schválení pořízení této dílčí změny by nebylo možné získat souhlasné stanovisko krajského 
úřadu k návrhu zadání Změny č. 2 ÚP Kuřim. 

 
Přílohy: A - výřez ÚP Na Loučkách 
 
Diskuse: 
J. Herman – ptá se, zda silnice I/43 zůstane dvouproudá? 
D. Sukalovský – zůstává dvouproudá a nepočítá se, že by samotnou silnici bylo potřeba rozšiřovat. 
Problém jsou křižovatky, ale pokud dojde k úpravě křižovatek, tak má ještě rezervy. 
M. Kotek – čeho se týká odst. 3? 
S. Bartoš - je to záležitost, kterou musíme udělat ze zákona. Při nejbližší změně územního plánu ji 
musíme zapracovat a schválit. Je to obecně vše, co se objevilo v Zásadách územního rozvoje (dále 
jen „ZÚR“). 
D. Sukalovský – po vydání ZÚR je potřeba prověřit, zda je Územní plán města Kuřimi v souladu 
s vydanými zásadami. A je potřeba vše dát do souladu. 
J. Brabec – ZUR je definitivní? 
D. Sukalovský – není definitivní, je platná a účinná, ale doba, kdy je možné ji napadnou je 3 roky. 
Některé sdružení mají žaloby na ZÚR připraveny, ale zatím je nikdo nepodal. 
V. Zejda – dopravní řešení kolem Kuřimi je v rezervě (3 varianty). 
D. Sukalovský – v dopravním řešení není nic nového. Momentálně je schváleno zadání územní 
studie. Bylo vyhlášeno výběrové řízení na zpracovatele a bude dokončeno do konce r. 2018. V roce 
2021 by o první aktualizaci mělo hlasovat Zastupitelstvo JM kraje. 
 
Přijaté usnesení: 1029/2017 - ZM schvaluje zahájení pořízení změny č. 2 ÚP Kuřim, spočívající 

v prověření těchto dílčích změn: 
- aktualizace vymezení veřejně prospěšných staveb v souvislosti 
s připravovanými stavebními úpravami silnice I/43 na území města. 
- zahrnutí přestavbové plochy veřejného vybavení ozn. G104 na sídlišti Na 
Loučkách do stabilizované plochy smíšené obytné ozn. G016. 
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- uvedení Územního plánu Kuřim do souladu se Zásadami územního rozvoje 
Jihomoravského kraje, vydanými 5. 10. 2016, které nabyly účinnosti dne 3. 11. ve 
smyslu ustanovení § 54 odst. 5, stavebního zákona. 

Hlasováno 
Pro: 15   Nepřítomni: 2. 
 
 
 

10/2. Změna č. 2 ÚP Kuřim - pořízení změny na návrh společnosti 
OC Zahrádky, s.r.o. 
(Předkladatel: Mgr. Ing. Drago Sukalovský, zpracovatel: Ing. Vlasta Indrová) 
 
V návaznosti na usnesení ZM č. 1011/2017 ze dne 24. 1. 2017, kterým bylo schváleno zahájení 
pořízení změny č. 2 ÚP Kuřim, je ZM předložen návrh na schválení pořízení změny územního plánu, 
dle § 44, písm. d) zákona č.183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, v platném znění 
(dále jen stavebního zákona)na návrh právnické osoby, která má vlastnická nebo jiná práva 
k pozemku nebo stavbě na území obce. Společnost OC Zahrádky, s.r.o. podala dne 13. 3. 2017 na 
MěÚ Kuřim žádost č. j. pořizovatele MK/4413/17/OI o pořízení změny ÚP Kuřim. 
 
Návrh na změnu je předložen ve smyslu požadavků uvedených v žádosti: 
 
• zrušení plochy, ve které je rozhodování o změnách v území podmíněno dohodou o parcelaci, ozn. 
DP-01, neboť s vlastníky pozemků máme uzavřeny smlouvy o smlouvách budoucích a dohoda 
o parcelaci je tedy zbytečná (záměr vyplňuje téměř celé území dnešních zahrádek mezi silnicí II/385 
a železniční tratí a není tedy nutná jeho koordinace s jinými sousedícími záměry); 
 
• zapracování okružní křižovatky na Tyršově ulici, která bude sloužit pro napojení obchodní centra 
a jejíž umístění je součástí projednávané dokumentace pro územní rozhodnutí." 
 
Pořizovatel posoudil úplnost žádosti a vyzval žadatele k doplnění údajů o jeho vlastnických nebo 
jiných právech k pozemkům. Žadatel doplnil svoji žádost doložením plných mocí, udělených vlastníky 
dotčených pozemků. 
 
Navrhovatel změny ve své žádosti uvádí, že je připraven finančně se podílet na nákladech na 
zpracování změny ÚP. 
 
OI nemá připomínek a předkládá podnět ke změně ÚP Kuřim k projednání ZM. 
 
Přílohy: A - žádost OC Zahrádky 
 
Diskuse: 
V. Burkart – když se dnes díval do katastru nemovitostí našel zápisy předkupního právo pouze 
u poloviny vlastníků, tzn. 49 % plochy nemá zapsáno předkupní právo. 
D. Sukalovský – do doby, než změna projde do svého konce, a bude schválena zastupitelstvem, 
zbývá více než 1 rok času. Řešení je poměrně jednoduché. Stavební odbor toto pohlídá. 
V. Burkart – podmínka parcelace je stanovena pouze pro 3 území v Kuřimi (je to tato oblast a oblast 
přes silnici). Nikde jinde ve městě není. Pokud je dohoda o parcelaci zbytečná, potom by podmínka 
mohla zůstat. Změna územního plánu dopředu mu přijde zbytečná. 
D. Sukalovský – kdykoliv je možné projednávanou změnu vyřadit. Přijde mu logické, že uzavírat 
dohodu o parcelaci sám se sebou je zbytečné. Město Kuřim to nebude stát žádné peníze. 
M. Kotek – nelíbí se mu rozvoj této části města. Zástavba se příliš blíží jižní tangentě. Má obavu 
z toho, aby nám kruhový objezd náš záměr neznemožnil. Zdrží se hlasování. 
D. Sukalovský – jižní obchvat je přísně vymezen. Křižovatka je opravdu dostatečně vzdálena. 
M. Kotek – jedná se spíše o spojnici jižní tangenty a napojení na silnici. 
D. Sukalovský – máme hotovou studii a podle ní ničemu nebrání. 
 



 
 

 

10 

V. Burkart – zapracování okružní křižovatky na Tyršově ulici - pokud by se posunul kruhový objezd 
dolů o cca 100 m a napojí se zaokruhování Dílů, tak vznikne esovitá zatáčka. 
D. Sukalovský – konkrétní řešení územní plán nepředjímá, pouze stanovuje koridor. 
V. Burkart – nechce dopředu odsouhlasit úzká hrdla. 
D. Sukalovský – to určitě nevznikne. Upřesňuje, že územní plán nejde až do podrobností. 
J. Herman – ochranné pásmo železnice je 60 m. Obchodní centrum tam může vzniknout? 
D. Sukalovský – v ochranném pásmu se souhlasem stavět lze. Obchodní centrum navazuje stavebně 
na to, co tam již stojí. 
J. Brabec – je na pochybách, protože pokud pozemky budou mít smlouvu o smlouvě budoucí, potom 
je to zbytečné. Může to signalizovat nátlak na neústupného majitele, který svůj pozemek nechce 
prodat. V době, kdy se změna bude chýlit ke konci, a všechny pozemky nebudou se souhlasem 
prodány, potom bude trvat na zrušení. 
D. Sukalovský – dohoda o parcelaci nemá vliv na vlastnictví pozemku. 
V. Burkart – ano, proto by podmínku nechal. 
D. Sukalovský – má to zamezit tomu, aby v území nevzniklo něco, co nechceme. Je to nástroj 
urbanistický. Pořízení změny bude trvat třeba déle než rok. 
 
Přijaté usnesení: 1030/2017 - ZM schvaluje zahájení pořízení změny č. 2 ÚP Kuřim dle žádosti 

společnosti OC Zahrádky, s.r.o. spočívající v prověření těchto dílčích změn: 
- zrušení podmínky v ploše výroby a skladování, ve které je rozhodování 
o změnách v území podmíněno dohodou o parcelaci, ozn. DP-01, 
- úprava vymezení plochy dopravní infrastruktury pro umístění „okružní křižovatky“, 
která umožní její realizaci dle projednávané dokumentace pro územní rozhodnutí 
ZM schvaluje pořízení této dílčí změny ÚP Kuřim za podmínky úhrady poměrné 
části nákladů na pořízení změny č. 2 ÚP Kuřim žadatelem. 

Hlasováno 
Pro: 12   Zdrželi se: 3  Nepřítomni: 2. 
 
 
 

10/3. Změna č. 2 ÚP Kuřim - pořízení změny na návrh společnosti 
IMOS development,a.s. 
(Předkladatel: Mgr. Ing. Drago Sukalovský, zpracovatel: Ing. Vlasta Indrová) 
 
Dne 24. 1. 2017 bylo usnesením ZM č. 1011/2017 schváleno zahájení pořízení změny č. 2 ÚP Kuřim. 
Na základě žádosti společnosti IMOS development,a.s. ze dne 13. 3. 2017, č. j. MK/4408/17/OI je ZM 
předložen k projednání návrh na pořízení změny územního plánu ve smyslu § 44, písm. d) zákona 
č.183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, v platném znění (dále jen stavebního 
zákona) na návrh právnické osoby, která má vlastnická nebo jiná práva k pozemku nebo stavbě na 
území obce. 
Společnost je v dotčeném území vlastníkem části pozemků, pro část pozemků má uzavřené smlouvy 
o smlouvách budoucích. Žadatel ke své žádosti doložil kopie listů vlastnictví, na základě kterých 
prokázal, že je vlastníkem, případně spoluvlastníkem pozemků v zájmovém území. 
Návrh na změny se týká ploch dle platného ÚP Kuřim ozn. D049, E001, E002, E003, E008, E009, 
E044, E048, E049, E050, E051, E052, E053, E054, E055, E056, E057, E058, E059, E060, E061, 
E062, E066, E067, E105 a E109. 
Žadatel ve své žádosti uvádí tyto návrhy na změny ÚP Kuřim: 

 upravit vymezení ploch dopravní infrastruktury a ploch veřejných prostranství dle námi zpracované 
studie (jedná se o přesnější vymezení ploch pro navržené ulice, jejichž řešení ve studii se 
v některých detailech od kresby územního plánu odchyluje); 

 zahrnout plochu veřejného vybavení ozn. E001 do ploch smíšených obytných (naše studie počítá 
se situováním občanského vybavení do subcentra v ploše ozn. E001; vyšší podlaží budov 
umístěných v této ploše, ale chceme využití pro bydlení, což nám současný územní plán 
podmínkami ploch veřejného vybavení neumožňuje); 
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 umožnit realizaci cyklostezky v retenčním prostoru na plochách veřejné rekreace ozn. E043 
a E105 (do plochy stabilizovaného retenčního prostoru - poldru Kuřim - bychom rádi umístili část 
trasy cyklostezky propojující Podlesí a Záhoří se zbytkem města); 

 upravit podmínky etapizace ET-04, ET-05 a ET-06 tak, aby bylo možné v první etapě realizovat 
zástavbu na celém území situovaném jižně od Podlesního potoka, tzn. i na plochách smíšených 
obytných ozn. E009, E061, E062 a E066 (úprava podmínek etapizace by nám umožnila efektivní 
využití území jižně od Podlesního potoka). 

 
Žadatel ve své žádosti dále uvedl, že je připraven se finančně podílet nákladech na zpracování změny 
územního plánu. 
Pořizovatel posoudil úplnost návrhu na změnu ÚP Kuřim. Odbor investiční nemá k žádosti 
připomínek, žádost se předkládá ZM k projednání. 
 
Přílohy: A - žádost IMOS 
 
Diskuse: 
Návrhy na změny ÚP Kuřim - upravit vymezení ploch dopravní infrastruktury a ploch veřejných 
prostranství dle námi zpracované studie (jedná se o přesnější vymezení ploch pro navržené ulice, 
jejichž řešení ve studii se v některých detailech od kresby územního plánu odchyluje): 
V. Zejda – když v další fázi projektové dokumentace zjistíme, že dopravní řešení nevyhovuje, tak se 
zase bude měnit územní plán? 
D. Sukalovský – pokud k něčemu dojde, potom záleží na tom, jak se rozhodnou. Tato změna se 
může zastavit a může začít nová změna. To co je zde předkládáno vychází z dokumentace pro 
územní řízení a je platné. 
M. Kotek – je nějaká podrobnější studie? Uvítal by, kdyby to bylo projednáno v komisích. Zásah do 
územního plánu může být zásadní. 
D. Sukalovský – jsou to skutečně v síti, která je součástí územního plánu pouze drobné odchylky. 
Uvnitř se pouze mění páteřní sít komunikací. Vlastníme poměrně důležitou část pozemků, nemyslí si, 
že by mohlo dojít ke komplikacím. Nevidí důvod k následnému překvapení. 
D. Holman – je tam skryto daleko víc problémů a všechny se budou řešit v plánovací smlouvě. Také 
bude důležité to, od kdy je necháme pokračovat za 1. etapou. 
 
Návrhy na změny ÚP Kuřim - zahrnout plochu veřejného vybavení ozn. E001 do ploch smíšených 
obytných (naše studie počítá se situováním občanského vybavení do subcentra v ploše ozn. E001; 
vyšší podlaží budov umístěných v této ploše, ale chceme využití pro bydlení, což nám současný 
územní plán podmínkami ploch veřejného vybavení neumožňuje): 
V. Burkart – nedojde k větší koncentraci? 
D. Sukalovský – celkový počet se tím nemění. Někde rozvolnili výstavbu. 
V. Burkart – ví se kde? 
D. Sukalovský – to nyní bohužel nelze říct. Obecně platí zásada, že snaha je v územním plánování 
dělat plochy smíšené (místo, kde se bydlí, prodává, jsou služby i pracuje). Je lepší mít náměstí živé. 
V. Burkart – můžeme omezit v plánovací smlouvě zhuštění výstavby? 
D. Sukalovský – v plánovací smlouvě bude jasně uveden počet bytů. 
 
 
Návrhy na změny ÚP Kuřim - umožnit realizaci cyklostezky v retenčním prostoru na plochách 
veřejné rekreace ozn. E043 a E105 (do plochy stabilizovaného retenčního prostoru - poldru Kuřim - 
bychom rádi umístili část trasy cyklostezky propojující Podlesí a Záhoří se zbytkem města): 
M. Kotek – stavební úřad s tím bude souhlasit? 
D. Sukalovský – územní plán neřeší budoucí souhlas stavebního úřadu. Ten řeší využití území. 
Z toho důvodu je i příjezdová komunikace poměrně složitě řešena tak, aby v případě přílivu vody 
nebyla pod vodou a dalo se po ní jezdit. 
D. Holman – situace nebude radostná, protože jediné napojení potom bude na kruhový objezd. 
Jediné řešení bude mimoúrovňová křižovatka u Podlesí. 
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Návrhy na změny ÚP Kuřim - upravit podmínky etapizace ET-04, ET-05 a ET-06 tak, aby bylo 
možné v první etapě realizovat zástavbu na celém území situovaném jižně od Podlesního potoka, tzn. 
i na plochách smíšených obytných ozn. E009, E061, E062 a E066 (úprava podmínek etapizace by 
nám umožnila efektivní využití území jižně od Podlesního potoka): 
J. Vlček – proč to děláme? Původně byly dvě a nyní chce rozjet tři etapy? 
D. Sukalovský – od začátku byly tři etapy. 
S. Bartoš – chceme, aby to co je jižně pod potokem, aby bylo hotovo dřív, než bude otevřen sever. 
 
Přijaté usnesení: 1031/2017 - ZM schvaluje zahájení pořízení změny č. 2 ÚP Kuřim dle žádosti 

společnosti IMOS development, a.s., spočívající v prověření těchto dílčích změn: 
- prověřit úpravu vymezení ploch dopravní infrastruktury a ploch veřejných 
prostranství dle zpracované studie 
- prověřit zahrnutí plochy veřejného vybavení ozn. E001 do ploch smíšených 
obytných 
- prověřit vymezení cyklostezky v retenčním prostoru na plochách veřejné rekreace 
ozn. E043 a E105 
- prověřit úpravu podmínek etapizace ET-04, ET-05 a ET-06 tak, aby bylo možné 
v první etapě realizovat zástavbu na celém území situovaném jižně od Podlesního 
potoka, tzn. i na plochách smíšených obytných ozn. E009, E061, E062 a E066. 
ZM schvaluje pořízení této dílčí změny ÚP Kuřim za podmínky úhrady poměrné 
části nákladů na pořízení změny č. 2 ÚP Kuřim žadatelem. 

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

11. Odstranění lávky ve Wellness Kuřim 
(Předkladatel: PaedDr. David Holman, zpracovatel: PaedDr. David Holman) 
 
Z níže uvedených důvodů navrhuji odstranění lávky nad vnitřním plaveckým bazénem Wellness 
Kuřim: 
a) konstrukce lávky podléhá korozi a technický stav konstrukce lávky se zhoršuje, nátěry neřeší 
podstatu problému; 
b) lávka je kluzká a nebezpečná (navzdory všem doposud přijatým opatřením); 
c) lávka je minimálně využívána, neslouží účelu, pro který byla zřízena, častěji je využívána dětmi ke 
klouzání, než jako „zkratka od šaten k toboganu“) 
d) lávka je často kritizovanou překážkou pro závody v plavání a tréninky výkonnostních plavců 
(překáží ve výhledu rozhodčích i trenérů) 
Financování odstranění lávky (kvalifikovaný odhad nákladů: do 80.000 Kč) bude zajištěno z tzv. 
Drobných investic po schválení v RM Kuřim. 
 
Diskuse: 
P. Ondrášek – toto se projednávalo i ve sportovním výboru. Ze strany plaveckého oddílu byly k lávce 
mnohé připomínky. Také se přiklání k odstranění. 
M. Macková – prověřovalo se, že již není udržitelnost projektu? 
D. Sukalovský – udržitelnost skončila. 
M. Kotek – již dříve nesouhlasil s umístěním lávky přes bazén a nikdo na jeho připomínku nebral 
zřetel. Celý bazén se kvůli lávce musel za cca 10 mil. Kč zúžit a nyní vkládáme další peníze na jeho 
odstranění. 
D. Sukalovský – s umístěním lávky souhlasil, protože šlo o podporu rekreačního charakteru celého 
zařízení. Kdyby lávka nekorodovala, potom by s odstraněním nesouhlasil. Nyní je ale stav lávky 
špatný, proto s odstranění bude souhlasit. 
J. Herman – kontrolní výbor prováděl kontrolu reklamací Wellness a mezi nejzávažnější patřila 
reklamace této lávky. 
J. Brabec – také souhlasil s umístěním lávky a nyní souhlasí s odstranění a to proto, že lávka 
vykazuje známky významných vad. 
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P. Ondrášek – lávka se natřela, takže momentálně nerezaví. Mějme ale na mysli, že investice by se 
měly plánovat za účasti uživatelů. Chce plavcům vyjít vstříc. 
 
Přijaté usnesení: 1032/2017 - ZM souhlasí s odstraněním lávky nad vnitřním plaveckým bazénem 

Wellness Kuřim. 
Hlasováno 
Pro: 15   Nepřítomni: 2. 
 
 
 

12. Stavební úpravy budovy bývalé MŠ na ul. Otevřená II. etapa, 
informace o stavu akce 
(Předkladatel: PaedDr. David Holman, zpracovatel: Silvie Peřinová) 
 
V současné době je budova bývalé MŠ na ul. Otevřená místem výkonu činnosti Základní školy, Kuřim, 
Jungmannova 813, okres Brno - venkov a je zařazená v rejstříku škol a školských zařízení, jako 
základní škola a školní družina. 
V souvislosti s plánovanou realizací akce „Rekonstrukce a rozšíření kapacit MŠ Zborovská“ 
a dočasným přemístěním tříd mateřské školy do objektu bývalé MŠ na ul. Otevřená byla schválena 
investiční akce Stavební úpravy budovy bývalé MŠ na ul. Otevřená II. etapa (družinky). V objektu 
měly být rekonstruovány sociální zařízení a výdejna stravy, aby vyhovovala nárokům mateřské školy. 
 
Na základě závěrů z místního šetření se zástupci KHS Brno bylo dohodnuto, že provizorní přesun do 
náhradních prostor je možný bez stavebních úprav. Dle dohody je zde možno umístit 2 třídy mateřské 
školy s max. počtem 2x 28 dětí. Dle doporučení KHS budou v objektu doplněny: kryty na radiátory, 
stupínky k umyvadlům, ve výdejně stravy bude u dřezu umístěna bezdotyková baterie. Dále bude 
provedena nová výmalba a na toaletách budou boxy bez dveří. Dalším požadavkem Mgr. Slámové je 
doplnění uzavírání dveří na čipy a doplnění telefonů do tříd (lze přes wifi). 
Přípravu, dovoz i výdej stravy si bude zajišťovat mateřská škola z vlastního stravovacího zařízení. Po 
stránce provozní nedojde ke změně účelu užívání budovy. 
 
Navržený harmonogram přesunu tříd MŠ Zborovská do provizorních prostor: 

- provoz  základní školy - školní družiny   do 06/2017 
- vystěhování ŠD a provedení doporučených úprav 07/2017 
- přestěhování MŠ Zborovská     08/2017 
- zahájení provizorního provozu MŠ v objektu Otevřená od 1. 9. 2017 

 
Celková rekonstrukce objektu bývalé MŠ na ul. Otevřená (družinky) bude provedena až po vrácení 
objektu základní škole, ve výhledu rozpočtu je plánována částka na celkovou rekonstrukci 4,25 
mil. Kč. 
 
Rozpočtové opatření, kterým se nevyužité prostředky vrátí do rozpočtové rezervy, bude navrženo na 
příštím jednání ZM. Do té doby budou upřesněny výše popsané dílčí výdaje na provizorní provoz MŠ 
v objektu Otevřená. 
 
Přijaté usnesení: 1033/2017 - ZM bere na vědomí stav investiční akce „Stavební úpravy budovy 

bývalé MŠ na ul. Otevřená II. etapa“. 
Hlasováno 
Pro: 15   Nepřítomni: 2. 
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13. Podpora obnovy kulturních památek 
(Předkladatel: Mgr. Ing. Drago Sukalovský, zpracovatel: Mgr. Karina Kiesslingová, DiS.) 
 
Ministerstvo kultury každoročně vyhlašuje dotační program „Podpora obnovy kulturních památek 
prostřednictvím obcí s rozšířenou působností“. 
Kvóta podpory stanovená pro rok 2017 pro obec s rozšířenou působností Kuřim činí 96.000 Kč. 
Žadatelem o tuto podporu může být vlastník kulturní památky, která se nachází mimo památkové 
rezervace a zóny, není národní kulturní památkou, a není ve vlastnictví České republiky. Minimální 
podíl žadatele je 10% z celkových uznatelných nákladů akce. 
Rozhodnutí o rozdělení prostředků je plně záležitostí obce s rozšířenou působností. Žádosti o dotaci 
včetně všech povinných příloh se předkládají na Ministerstvo kultury do 31. 3. 2017. 
 
Celkem byly přijaty 2 žádosti o dotaci: 
Římskokatolická farnost Čebín předkládá žádost o dotaci ve výši 70.000 Kč na projekt Kostel sv. Jiří 
v Čebíně - oprava klempířských prvků střechy. Bude opravena plechová krytina a provedeny 
všechny související klempířské prvky a proveden ochranný barevný nátěr. 
Jarošův mlýn Veverská Bítýška předkládá žádost o dotaci ve výši 48.000 Kč na projekt Jarošův mlýn 
Veverská Bítýška - výměna oplechování. Oplechováním na skladu obilí zatéká do budovy 
a z tohoto důvodu vlastník žádá o spolufinancování výměny oplechování na hlavní budově Jarošova 
mlýna, tj. výměny žlabů, svodů, bočního lemování zdí, výměny oplechování okolo cyklonu 
z pozinkovaného plechu, omazání hřebene a omazání štítové zdi po výměně oplechování. 
Oba projekty mají vydané závazné stanovisko k provedení prací. OI doporučuje rozdělit kvótu 
96.000 Kč na polovinu a poskytnout každému žadateli příspěvek ve výši 48.000 Kč. 
 
Přílohy: A – zásady programu 

B - žádost Čebín 
C - žádost Jarošův mlýn 

 
Přijaté usnesení: 1034/2017 - ZM doporučuje předložení žádosti o dotaci Římskokatolické farnosti 

Čebín ve výši 138.437 Kč na projekt Kostel sv. Jiří v Čebíně - oprava klempířských 
prvků střechy, do programu Ministerstva kultury „Podpora obnovy kulturních 
památek prostřednictvím obcí s rozšířenou působností“ a poskytnutí 48.000 Kč 
z kvóty pro ORP Kuřim na číslo účtu, které je součástí žádosti o dotaci. 

Hlasováno 
Pro: 15   Nepřítomni: 2. 
 
 
 

13/1. Podpora obnovy kulturních památek 
(Předkladatel: Mgr. Ing. Drago Sukalovský, zpracovatel: Mgr. Karina Kiesslingová, DiS.) 
 
Přijaté usnesení: 1035/2017 - ZM doporučuje předložení žádosti o dotaci Ing. Edity Zatloukalové ve 

výši 62.645 Kč na projekt Jarošův mlýn Veverská Bítýška - výměna oplechování, 
do programu Ministerstva kultury „Podpora obnovy kulturních památek 
prostřednictvím obcí s rozšířenou působností“ a poskytnutí 48.000 Kč z kvóty pro 
ORP Kuřim na číslo účtu, které je součástí žádosti o dotaci. 

Hlasováno 
Pro: 15   Nepřítomni: 2. 
 
 
 

14. Rozpočtové opatření č. 3 
(Předkladatel: Mgr. Ing. Drago Sukalovský, zpracovatel: Ing. Aleš Varmužka) 
 
V příloze se nachází seznam předkládaných rozpočtových opatření. 
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Přílohy: A – rozpočtové opatření č. 3 
 B – důvodová zpráva OI 
 
Přijaté usnesení: 1036/2017 - ZM schvaluje rozpočtové opatření č. 3 k rozpočtu města Kuřimi na 

rok 2017, dle přílohy. 
Hlasováno 
Pro: 15   Nepřítomni: 2. 
 
 
 

15. Zápis z jednání sportovního výboru 
(Předkladatel: Ing. Petr Ondrášek, zpracovatel: Mgr. Karina Kiesslingová, DiS.) 
 
Předseda Výboru sportovního ZM Kuřimi Ing. Petr Ondrášek v příloze předkládá Zastupitelstvu města 
Kuřimi zápis z jednání ze dne 8. 3. 2017. 
 
Program jednání: 
1. Příprava vyhlášení ankety Sportovec města Kuřimi za rok 2016 
2. Různé 
 
Členové SV přijali tato usnesení: 
Sportovní výbor schvaluje výsledky ankety Sportovec roku 2016 města Kuřimi dle přílohy. 
Sportovní výbor schvaluje postup při výběru nominovaných i určení vítězů ankety. 
Sportovní výbor schvaluje přesun nominovaných mezi kategoriemi dle návrhu předsedy SV. 
Sportovní výbor schvaluje zařazení nominace Aleše Sikory do kategorie trenér. 
 
Přílohy: A - zápis VS ze dne 8. 3. 2017 

B - tabulka nominací ankety Sportovec roku za 2016 
 
Diskuse: 
P. Ondrášek – zve všechny občany města na vyhlášení ankety „Sportovec města Kuřimi“, které se 
bude konat dne 30. 3. 2017 v Klubu Kotelna. 
J. Brabec – ptá se, zda lze ocenit v kategorii mimořádná ocenění občany města Kuřimi, i když nejsou 
registrováni v kuřimském sportovním oddíle a stejně tak, když se jedná o sportovce, který není 
občanem města Kuřimi? 
P. Ondrášek – obě varianty jsou možné. 
 
Přijaté usnesení: 1037/2017 - ZM bere na vědomí závěry z jednání Sportovního výboru 

Zastupitelstva města Kuřimi ze dne 8. 3. 2017. 
Hlasováno 
Pro: 15   Nepřítomni: 2. 
 
 
 

16. Rekonstrukce a rozšíření kapacit Mateřské školy Zborovská 
v Kuřimi – schválení investiční akce 
(Předkladatel: PaedDr. David Holman, zpracovatel: Mgr. Karina Kiesslingová, DiS., Ing. Olga 
Hanáková, Silvie Peřinová) 
 
ZM schválilo investiční akci Rekonstrukce MŠ Zborovská a náklady ve výši 21 mil. Kč vč. DPH. Město 
požádalo o poskytnutí dotace z IROP. V nejbližších dnech očekáváme kladné vyjádření o poskytnutí 
dotace. OI upřesnil předpokládané náklady, a proto žádáme ZM o souhlas s navýšením nákladů na 
realizaci této akce. Celkové nyní (před VŘ) předpokládané náklady jsou ve výši 24,5 mil. vč. DPH. 
Výdaje pro letošní rok schválené v rozpočtu města (21 mil. vč. DPH) překročeny nebudou, akce bude 
ukončena až v příštím roce. Rozložení nákladů mezi rok 2017 a 2018 bude upřesněno po výběrovém 
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řízení na dodavatele. Náklady na dotační management (předpokládaná celková částka 120 tis. Kč) 
budou rozloženy do 5 let, tj. po celou dobu udržitelnosti projektu. 
V částce 24,5 mil. Kč jsou zahrnuty náklady na realizaci vč. investiční činnosti, administrace 
výběrového řízení i dotačního managementu. 
Jak vždy očekáváme mírné snížení nákladů ve výběrovém řízení na dodavatele stavby a současně 
(vzhledem k tomu, že se jedná o rekonstrukci) nelze vyloučit vícepráce, jejichž potřeba vyvstane až 
v průběhu rekonstrukce. 
 
Diskuse: 
J. Herman – kdy je předpokládaný termín zahájení rekonstrukce? 
D. Sukalovský – asi v měsíci červenci-srpnu. 
 
Přijaté usnesení: 1038/2017 - ZM souhlasí s navýšením nákladů investiční akce „Rekonstrukce 

a rozšíření kapacit Mateřské školy Zborovská v Kuřimi“ na celkovou částku 24,5 
mil. Kč vč. DPH. 

Hlasováno 
Pro: 15   Nepřítomni: 2. 
 
 

17. Dopis vedoucímu odboru zdravotnictví Jihomoravského kraje 
(Předkladatel: Mgr. Ing. Drago Sukalovský, zpracovatel: Mgr. Ing. Drago Sukalovský) 
 
Na jednání ZM dne 24. 1. 2017 byla zastupitelstvem města pověřena rada města formulací dopisu 
vedoucímu odboru zdravotnictví JM kraje Ing. Lipovskému, ve kterém bude vyjádřena nespokojenost 
ZM se stavem poskytování nemocniční péče pro občany z Kuřimi a Kuřimska a vedoucí odboru bude 
vyzván, aby jednal ve prospěch nápravy tohoto stavu. 
 
Po zasedání ZM proběhlo několik jednání v této věci mezi starostou města a Ing. Lipovským 
a p. Igorem Chlupem, náměstkem hejtmana Jihomoravského kraje pro zdravotnictví. Další jednání 
vedla také politická reprezentace města Tišnova. Výsledkem těchto jednání byl dopis Ing. Lipovského 
(příloha č. 1), ve kterém sděloval, že po jednání mezi JM krajem, zdravotními pojišťovnami a řediteli 
brněnských nemocnic je péče pro pacienty z Kuřimi a okolí zajištěna kromě nemocnic v Blansku 
a Boskovicích také brněnskými nemocnicemi u sv. Anny, Milosrdných bratří, Vojenské nemocnici 
a Fakultní nemocnicí Bohunice. Tento stav, který bylo možno považovat za relativně uspokojivý, platil 
pouze krátkou dobu. Svým dalším dopisem ze dne 14. 3. 2017 (příloha č. 2) Ing. Lipovský oznámil, že 
brněnské nemocnice jsou přetížené a nelze tedy zdravotní péči pro pacienty z Kuřimi a okolí plně 
zajistit. Žádá v něm dokonce, aby starostové Kuřimi a Tišnova s touto skutečností seznámili praktické 
i odborné lékaře v daných městech a také občany měst a okolí. 

Protože tento stav považuji za trvale neúnosný, předkládáme ke schválení ZM dopis vedoucímu 
odboru zdravotnictví Ing. Lipovskému, ve kterém je vyzýván ke krokům, které současný nevyhovující 
stav napraví (příloha č. 3). 
 
Přílohy: A – zápis z jednání 

B – dopis z JMK 
C - odpověď 

 
Diskuse: 
M. Kotek – uvítal by, aby v usnesení bylo poznat, o co se nám jedná. Tzn. konkrétně uvést, že 
Zastupitelstvo města Kuřimi vyzývá odbor zdravotnictví JM kraje k zajištění nemocniční péče pro 
občany Kuřimi v brněnských nemocnicích. 
D. Sukalovský – s tím souhlasí, usnesení bude upraveno a navržená formulace bude doplněna do 
usnesení. 
J. Herman – některé nemocnice spadají pod ministerstvo zdravotnictví. I to by tedy mělo být 
začleněno do jednání. 
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D. Sukalovský – v Brně není žádná nemocnice ve vlastnictví Jihomoravského kraje, což se ukazuje 
jako problém, ale ze zákona má kraj svoje výhody. Měl by koordinovat, vyžadovat a jednat s řediteli 
nemocnic a pojišťovnami. Je dobré naše jednání koordinovat s krajskými úředníky. 
J. Herman – řešit tuto situaci není jednoduché. Z lůžek v nemocnici v Tišnově jsou zřizovány LDN 
a pro akutní péči jsou nemocnice přetíženy. To také není dobré. 
D. Sukalovský – nemyslí si, že by to bylo špatně. Uleví se tak nemocnicím v Brně, protože z nich 
odejdou pacienti, kteří potřebují dlouhodobou péči a uvolní akutní lůžka. 
J. Herman – jestliže LDN v Tišnově odčerpá lůžková místa v nemocnicích v Brně, potom by obyvatelé 
Tišnova na ošetření v Brně měli mít aspoň morální nárok. 
D. Sukalovský – s tím souhlasí. 
J. Brabec – musíme se ozvat vůči Brnu a dát jim zřetelně najevo, že pokud budou vyžadovat 
součinnost s ministerstvem zdravotnictví a ministerstvem obrany, tak je podpoříme a budeme s nimi 
jednotní. 
 
Přijaté usnesení: 1039/2017 - ZM je znepokojeno stavem poskytování nemocniční péče občanům 

Kuřimi a okolí, vyzývá odbor zdravotnictví JM kraje k zajištění nemocniční péče 
pro občany Kuřimi v brněnských nemocnicích a schvaluje text dopisu vedoucímu 
odboru zdravotnictví JM kraje Ing. Lipovskému. 

Hlasováno 
Pro: 15   Nepřítomni: 2. 
 
 
 

18. Různé 
 
K. Torn – podal zastupitelům informaci o pokračování oprav v budově MěÚ Kuřim a systému přesunu 
jednotlivých odborů po budově. 
Zastupitelé se s informací seznámili a souhlasí s ní. 
 
 
J. Herman – ptá se, kdy proběhne rekonstrukce komunikace na ul. Legionářská? 
D. Sukalovský – v letošním ani v příštím roce se rekonstrukce nezahájí. Jsou komplikace v uložení 
kanalizace. Ukazuje se, že máme opravit 400 m kanalizace a je to výrazný zásah do komunikace. 
Dochází ke komplikacím se Správou a údržbou silnic (dále jen „SÚS), důvodem jsou nevyhovující 
měření hluku. I když je použit tichý asfalt, tak nedošlo v některých místech ke snížení hluku. A to 
proto, že jsou v komunikaci uloženy uzávěry vodovodů a kanalizací. Chtějí, abychom uzávěry přeložili 
do chodníků nebo trávníků, s čímž nesouhlasí Brněnské vodárny a kanalizace (dále jen „BVaK“), 
protože dochází k prodloužení cesty od hlavního řadu k přípojkám uživatelů. Navrhují po jednání 
s BVaK změnu materiálu uzávěrů. Budou probíhat další jednání. Vypadá to, že práce by mohly být 
zahájeny na jaře 2019. Taky současně jednáme, aby vše bylo provedeno v celé délce včetně nám. 
Osvobození a ul. Blanenské. 
D. Holman – naše příprava (projekt vodovodu a kanalizace) běží, ale čekáme na vyjádření ostatních. 
 
 
J. Herman – jak vypadá rekonstrukce kulturního domu? 
D. Sukalovský – bohužel přišlo zamítnutí dotace z formálních důvodů. Budeme jednat o opravném 
postupu a možná i podáme odvolání. Ale nebudeme čekat, jak vše dopadne a bude zahájeno 
výběrové řízení a na podzim snad budou zahájeny práce. 
 
 
J. Herman – na ul. Havlíčkova je umístěn cirkus. Je nutné věnovat pozornost na odvod odpadních 
látek do kanalizace. Zaznamenal stížnosti a vzhledem k tomu, že je v této lokalitě nadměrný pohyb 
dětí, měly bychom toto pohlídat. 
D. Holman – byli se podívat na místě samém. Nezjistili problém a zítra zase provedou kontrolu. 
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R. Hanák – v minulosti byl problém s uskladněním archiválií MěÚ Kuřim. 
D. Sukalovský – problém se zatím podařilo vyřešit. V suterénu byly instalovány velkokapacitní 
posuvné archivy a nepotřebné dokumenty byly skartovány popřípadě archivovány. Prostory kotelny 
naproti radnici jsou využívány jako sklad pro materiál využívající se při opravách ve městě. 
 
 
J. Vlček – zve všechny občany města na vyhlášení ankety „Sportovci města Kuřimi 2016“, které 
proběhne dne 30. 3. 2017 od 18 hod. v Klubu Kotelna. 
 
 
V. Zejda – rada města byla pověřena konat ve zlepšení ochrany půdního fondu lokality za vlečkou. 
D. Sukalovský – všechny změny spojené se změnou č. 2 se budou dělat společně s dnešními 
dodatky a budou zahájeny práce tzn. vybereme projektanta a od příštího týdne se proces rozběhne. 
V. Zejda – zahrádky Pod Cimperkem se budou oplocovat a dokonce si požádali o kabelové rozvody. 
Jak to vypadá se studií kolem Srpku, už je zadání? 
S. Bartoš – základ zadání je ve změně č. 1. Veřejné projednání je stanoven na 3. 5. 2017 od 15 hod. 
na MěÚ Kuřim. Ve chvíli, kdy to schválíme, tak se proces rozběhne. 
 
 
M. Kotek – sleduje rekonstrukci žst. v Kuřimi. Správa železniční dopravní cesty (dále jen „SŽDC“) tady 
investuje ¾ mil. Kč, ale efekt bude, že se sníží počet poskytování služeb pro občany. Mohlo se město 
k plánům SŽDC vyjádřit? 
D. Sukalovský – k projektu se vyjadřoval odbor investiční a stavební úřad. Určitě se nesnížil komfort 
a počet služeb. Sníží se počet kolejí, protože na 1. nástupišti nemohou být odbavovány osobní vlaky. 
Na toto nástupiště navazuje nákladová rampa a podle norem to nelze. Délka nástupišť zůstává 
zachována, pouze některá z nich nebudou zastřešena. Délka umožňuje zastavování i těch nejdelších 
vlaků i rychlíků, to technický stav nástupišť umožňuje. 
M. Kotek – má informaci, že ze 4 nástupišť budou pouze dvě, kde rychlík bude moci zastavit. 
D. Sukalovský – celá délka nástupiště není v šířce, která umožňuje obsluhu i z vedlejších kolejí, proto 
mohou rychlíky zastavovat pouze na hlavních kolejích, což je kolej č. 1 a 2. To ale nesnižuje možnosti 
pro cestující. Myslí si, že komfort by měl být spíše vyšší. Budou obnovena schodiště ve směru na 
Tišnov byť v užší šířce, ale všechna. Přibydou nové služby v odjezdové části nádraží a vlastní 
výpravní budova prošla posledním schvalovacím procesem a je doporučena k realizaci rekonstrukce. 
Předpokládá se, že ještě v letošním roce bude zahájena rekonstrukce a dokončena do konce příštího 
roku. 
M. Kotek – lze akci připomínkovat? 
D. Sukalovský – komunikace probíhá, chodíme na kontrolní dny. Nyní například řešíme úklid 
nepořádku po městě od vozidel. 
M. Kotek – na ul. Farského je promáčknutý chodník, který už byl způsoben v loni při pokládce 
zabezpečovacího kabelu. 
D. Sukalovský – ano, budeme uplatňovat škody, které nastanou. 
 
 
M. Kotek – investice Jezdeckého klubu Srpek – z vyjádření v minulosti se uvádělo, že BVaK 
nesouhlasili s napojením na kanalizační sít. Nyní se prý situace změnila s tím, že napojení bylo 
umožněno, ale že kapacita kanalizace je nyní vyčerpána a nelze na ni více napojit. 
D. Sukalovský – tuto informaci šíří spolek „Kuřim pro lidi“. Probíhají jednání, která jsou složitá a jestli 
je znám výsledek neví. Proces jde mimo nás. Pokud jde o větev, na kterou je napojen, tak je problém 
s kapacitou té části nad přepadovou separační nádrží. Jezdecký klub Srpek je napojen pod 
přepadovou nádrží, tam sice není kapacita neomezená, ale umožní napojení. Informace je 
nepravdivá. 
D. Holman – víme, že kanalizace je špatná desítky let. 
D. Sukalovský – problém tu je a napojení jízdárny to nekomplikuje. 
A. Matějíčková – ptá se, zda ul. Luční nebude na kanalizaci připojena? 
D. Sukalovský – kanalizace tam je, ale je potřeba ji udělat celou znovu. 
S. Bartoš – podél potoka vede kanalizace, tak je hlavní stoka, ale napojení je komplikované, tzn. 
optimální se jeví uložení pod komunikaci. 
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Další zasedání ZM se uskuteční v úterý 23. 5. 2017 v 17 hod. v zasedací místnosti MěÚ Kuřim. 
 
 
 
Člen návrhové komise Ing. Rostislav Hanák přečetl schválená usnesení ZM. 
 
 
 
Starosta ukončil jednání ZM v 21:17 hodin. 
 
 
 
 
 
 
Mgr. Ing. Drago Sukalovský 
starosta města 
 
 
 
 
 
 

Ověřovatelé zápisu: 
 
 
Ing. Miluše Macková        Ing. Miloš Kotek 
 
 
 
 
 
 
 
 
V Kuřimi dne 21. 3. 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 13. 3. 2017 
 4A - plnění usnesení ZM 
5 Majetkoprávní vypořádání města Kuřimi s vlastníky pozemků pod místními 

komunikacemi pro rok 2017 
 5A - pravidla 
6 Obec Čebín – žádost o prodej pozemku  
 6A - situace 
 6B - situace 
 6C - návrh smlouvy 
7 Smlouva o vzájemné spolupráci – Dodatek č. 1 
 7A - dodatek 
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8 Plánovací smlouva "Sportovní areál" 
 1A -  situace stavebních objektů 
 1B - situace inženýrských objektů 
 1C - tabulka rozdělení stav. a inženýr. objektů 
 1D -  Výpočet investičních podílů 
 2 -  seznam pozemků dotčených stavbou 
 3 -  vzor Smlouvy o převodu majetku 
 4 - vzor Smlouvy o správě, provozu a údržbě retenční nádrže 
 5 - harmonogram 
 6 - plánovací smlouva 
9 Volba přísedícího Okresního soudu Brno-venkov 
 9A - návrh přísedícího 
10 Změna č. 2 ÚP Kuřim - schválení určeného zastupitele 
10/1 Změna č. 2 ÚP Kuřim – pořízení změny z podnětu města  
 10/1A - výřez ÚP Na Loučkách 
10/2 Změna č. 2 ÚP Kuřim - pořízení změny na návrh společnosti OC Zahrádky, s.r.o.  
 10/2A - žádost OC Zahrádky 
10/3 Změna č. 2 ÚP Kuřim -  pořízení změny na návrh společnosti IMOS development,a.s. 
 10/3A - žádost IMOS 
11 Odstranění lávky ve Wellness Kuřim 
12 Stavební úpravy budovy bývalé MŠ na ul. Otevřená II. etapa, informace o stavu akce 
13 Podpora obnovy kulturních památek 
 13A- zásady programu 
 13B - žádost Čebín 
 13C - žádost Jarošův mlýn 
13/1 Podpora obnovy kulturních památek 
14 Rozpočtové opatření č. 3 
 14A - rozpočtové opatření č. 3 

14B – důvodová zpráva OI 
15 Zápis z jednání sportovního výboru 
 15A - zápis VS ze dne 8. 3. 2017 

15B - tabulka nominací ankety Sportovec roku za 2016 
16 Rekonstrukce a rozšíření kapacit Mateřské školy Zborovská v Kuřimi – schválení 

investiční akce 
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2. JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA KUŘIMI dne 21. 3. 2017 

 

1. Zvolení návrhové komise 
Číslo usnesení: 1019/2017 Zastupitelstvo města schvaluje jako členy návrhové komise Alenu 
Matějíčkovou a Ing. Rostislava Hanáka. 

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

RNDr. Igor Poledňák NEPŘÍTOMEN Mgr. Ladislav Ambrož PRO 

Jiří Brabec PRO Ing. Rostislav Hanák PRO 

Jan Herman PRO Ing. Miloš Kotek PRO 

Ing. Miluše Macková PRO Ivo Peřina NEPŘÍTOMEN 

Vladislav Zejda PRO Ing. Mgr. Vlastimil Burkart PRO 

Mgr. Žaneta Jarůšková PRO Petr Krejčí PRO 

Alena Matějíčková PRO Ing. Petr Ondrášek PRO 

Bc. Jan Vlček, MSc. PRO   

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

 

2. Volba ověřovatelů zápisu 
Číslo usnesení: 1020/2017 Zastupitelstvo města schvaluje jako ověřovatele zápisu z jednání ZM 

Ing. Miloše Kotka 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 PRO 

Ing. Miluše Macková PRO Ivo Peřina NEPŘÍTOMEN 

Vladislav Zejda PRO Ing. Mgr. Vlastimil Burkart PRO 

Mgr. Žaneta Jarůšková PRO Petr Krejčí PRO 

Alena Matějíčková PRO Ing. Petr Ondrášek PRO 

Bc. Jan Vlček, MSc. PRO   

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

 

3. Schválení programu jednání 
Číslo usnesení: 1021/2017 Zastupitelstvo města schvaluje program jednání se změnou. 

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

RNDr. Igor Poledňák NEPŘÍTOMEN Mgr. Ladislav Ambrož PRO 

Jiří Brabec PRO Ing. Rostislav Hanák PRO 

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

Vladislav Zejda PRO Ing. Mgr. Vlastimil Burkart PRO 

Mgr. Žaneta Jarůšková PRO Petr Krejčí PRO 

Alena Matějíčková PRO Ing. Petr Ondrášek PRO 

Bc. Jan Vlček, MSc. PRO   

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

 

4. Plnění usnesení Zastupitelstva města Kuřimi ke dni 13. 3. 2017 
Číslo usnesení: 1022/2017 Zastupitelstvo města bere na vědomí stav plnění usnesení ZM ke dni 

13. 3. 2017. 

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

RNDr. Igor Poledňák NEPŘÍTOMEN Mgr. Ladislav Ambrož PRO 

Jiří Brabec PRO Ing. Rostislav Hanák PRO 

Jan Herman PRO Ing. Miloš Kotek PRO 

Ing. Miluše Macková PRO Ivo Peřina NEPŘÍTOMEN 

Vladislav Zejda PRO Ing. Mgr. Vlastimil Burkart PRO 

Mgr. Žaneta Jarůšková PRO Petr Krejčí PRO 

Alena Matějíčková PRO Ing. Petr Ondrášek PRO 

Bc. Jan Vlček, MSc. PRO   

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

 

5. Majetkoprávní vypořádání města Kuřimi s vlastníky pozemků pod místními 
komunikacemi pro rok 2017 
Číslo usnesení: 1023/2017 Zastupitelstvo města vyhlašuje v souladu s „Pravidly pro majetkoprávní 
vypořádání města Kuřimi s vlastníky pozemků pod místními komunikacemi“ výběrové řízení na výkup 
pozemků pod místními komunikacemi za podmínek: 
a) termín konání výběrového řízení 17. 8. 2017 
b) objem finančních prostředků 250.000 Kč 
c) maximální cena za m

2
 pozemku 189 Kč 

d) způsob podání nabídky: nabídky se podávají v celých korunách s označením „Výkup pozemků 
pod komunikacemi“, přijímají se na předepsaných formulářích v zalepené obálce na odboru 
majetkoprávním MěÚ v Kuřimi, Jungmannova 968/75, 664 34 Kuřim, IV. NP dv. č. 408 do čtvrtku 
17. srpna 2017 do 11:30 hodin. 

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

RNDr. Igor Poledňák NEPŘÍTOMEN Mgr. Ladislav Ambrož PRO 

Jiří Brabec PRO Ing. Rostislav Hanák PRO 

Jan Herman PRO Ing. Miloš Kotek PRO 

Ing. Miluše Macková PRO Ivo Peřina NEPŘÍTOMEN 

Vladislav Zejda PRO Ing. Mgr. Vlastimil Burkart PRO 

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

Bc. Jan Vlček, MSc. PRO   

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

 

6. Obec Čebín – žádost o prodej pozemku  
Číslo usnesení: 1024/2017 Zastupitelstvo města schvaluje 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. 

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

RNDr. Igor Poledňák NEPŘÍTOMEN Mgr. Ladislav Ambrož PRO 

Jiří Brabec PRO Ing. Rostislav Hanák PRO 

Jan Herman PRO Ing. Miloš Kotek PRO 

Ing. Miluše Macková PRO Ivo Peřina NEPŘÍTOMEN 

Vladislav Zejda PRO Ing. Mgr. Vlastimil Burkart PRO 

Mgr. Žaneta Jarůšková PRO Petr Krejčí PRO 

Alena Matějíčková PRO Ing. Petr Ondrášek PRO 

Bc. Jan Vlček, MSc. PRO   

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

 

7. Smlouva o vzájemné spolupráci – Dodatek č. 1 
Číslo usnesení: 1025/2017 Zastupitelstvo města schvaluje uzavření Dodatku č. 1 ke Smlouvě 
o vzájemné spolupráci při přípravě developerského projektu v lokalitě Záhoří v Kuřimi č. 2016/B/0032 
se společností IMOS development, investiční fond s proměnným základním kapitálem, a.s., 
IČ 28516842, se sídlem Gajdošova 4392/7, 615 00 Brno. 

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

RNDr. Igor Poledňák NEPŘÍTOMEN Mgr. Ladislav Ambrož PRO 

Jiří Brabec PRO Ing. Rostislav Hanák PRO 

Jan Herman PRO Ing. Miloš Kotek PRO 

Ing. Miluše Macková PRO Ivo Peřina NEPŘÍTOMEN 

Vladislav Zejda PRO Ing. Mgr. Vlastimil Burkart PRO 

Mgr. Žaneta Jarůšková PRO Petr Krejčí PRO 

Alena Matějíčková PRO Ing. Petr Ondrášek PRO 

Bc. Jan Vlček, MSc. PRO   

BOD JEDNÁNÍ BYL SCHÁLEN 
Počet přítomných: 15 
PRO: 15, PROTI: 0, ZDRŽELO SE: 0, NEHLASOVALO: 0 
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8. Plánovací smlouva "Sportovní areál" 
Číslo usnesení: 1026/2017 Zastupitelstvo města schvaluje uzavření Plánovací smlouvy mezi 
městem Kuřim, Sportovními díly, o. p. s., se sídlem Palackého třída 916/158, Brno, Královo Pole, PSČ 
612 00, zastoupenou Ing. Zdeňkem Přichystalem, IČ 01635204 a společností Sport Hotel Kuřim s.r.o., 
se sídlem Vrchlického 1905/24, Kuřim, PSČ 664 34, zastoupenou jednateli Milanem Mášou a 
Marianem Michlíčkem, IČ 04776046 ve věci výstavby „Sportovního areálu“ na pozemcích p. č. 2972/1, 
2980/2, 2980/3, 2983/4, 2977/2, 2976/3, 2980/1, 2982/3, 2971/261, 2976/11, 2976/1, 2971/73, 
2971/256, 2971/255, 4409, 4410, 4460, 2971/253, 2971/252, 2983/1, 2977/1 a 2985/2 vše v k. ú. 
Kuřim. 

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

RNDr. Igor Poledňák NEPŘÍTOMEN Mgr. Ladislav Ambrož PRO 

Jiří Brabec PRO Ing. Rostislav Hanák PRO 

Jan Herman PRO Ing. Miloš Kotek PRO 

Ing. Miluše Macková ZDRŽELA SE Ivo Peřina NEPŘÍTOMEN 

Vladislav Zejda NEHLASOVAL Ing. Mgr. Vlastimil Burkart PRO 

Mgr. Žaneta Jarůšková PRO Petr Krejčí PRO 

Alena Matějíčková PRO Ing. Petr Ondrášek PRO 

Bc. Jan Vlček, MSc. PRO   

BOD JEDNÁNÍ BYL SCHÁLEN 
Počet přítomných: 15 
PRO: 13, PROTI: 0, ZDRŽELO SE: 1, NEHLASOVALO: 1 

 

9. Volba přísedícího Okresního soudu Brno-venkov 
Číslo usnesení: 1027/2017 Zastupitelstvo města volí jako přísedící Okresního soudu Brno-venkov 
pro funkční období let 2017-2021 paní Mgr. Lenku Krejčovou, bytem xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, 664 34 
Kuřim. 

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

RNDr. Igor Poledňák NEPŘÍTOMEN Mgr. Ladislav Ambrož PRO 

Jiří Brabec PRO Ing. Rostislav Hanák PRO 

Jan Herman PRO Ing. Miloš Kotek PRO 

Ing. Miluše Macková PRO Ivo Peřina NEPŘÍTOMEN 

Vladislav Zejda PRO Ing. Mgr. Vlastimil Burkart PRO 

Mgr. Žaneta Jarůšková PRO Petr Krejčí PRO 

Alena Matějíčková PRO Ing. Petr Ondrášek PRO 

Bc. Jan Vlček, MSc. PRO   

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

 

10. Změna č. 2 ÚP Kuřim - schválení určeného zastupitele 
Číslo usnesení: 1028/2017 Zastupitelstvo města schvaluje dle zákona č. 183/2006 Sb., o územním 
plánování a stavebním řádu, v platném znění, starostu Mgr. Ing. Draga Sukalovského jako zastupitele, 
určeného pro spolupráci s pořizovatelem při projednávání Změny č. 2 ÚP Kuřim. 

Mgr. Ing. Drago Sukalovský PRO PaedDr. David Holman PRO 
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RNDr. Igor Poledňák NEPŘÍTOMEN Mgr. Ladislav Ambrož PRO 

Jiří Brabec PRO Ing. Rostislav Hanák PRO 

Jan Herman PRO Ing. Miloš Kotek PRO 

Ing. Miluše Macková PRO Ivo Peřina NEPŘÍTOMEN 

Vladislav Zejda PRO Ing. Mgr. Vlastimil Burkart PRO 

Mgr. Žaneta Jarůšková PRO Petr Krejčí PRO 

Alena Matějíčková PRO Ing. Petr Ondrášek PRO 

Bc. Jan Vlček, MSc. PRO   

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

 

10/1. Změna č. 2 ÚP Kuřim – pořízení změny z podnětu města 
Číslo usnesení: 1029/2017 Zastupitelstvo města schvaluje zahájení pořízení změny č. 2 ÚP Kuřim, 
spočívající v prověření těchto dílčích změn: 

- aktualizace vymezení veřejně prospěšných staveb v souvislosti s připravovanými stavebními 
úpravami silnice I/43 na území města. 

- zahrnutí přestavbové plochy veřejného vybavení ozn. G104 na sídlišti Na Loučkách do 
stabilizované plochy smíšené obytné ozn. G016. 

- uvedení Územního plánu Kuřim do souladu se Zásadami územního rozvoje Jihomoravského 
kraje, vydanými 5. 10. 2016, které nabyly účinnosti dne 3. 11. ve smyslu ustanovení § 54 odst. 
5, stavebního zákona. 

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

RNDr. Igor Poledňák NEPŘÍTOMEN Mgr. Ladislav Ambrož PRO 

Jiří Brabec PRO Ing. Rostislav Hanák PRO 

Jan Herman PRO Ing. Miloš Kotek PRO 

Ing. Miluše Macková PRO Ivo Peřina NEPŘÍTOMEN 

Vladislav Zejda PRO Ing. Mgr. Vlastimil Burkart PRO 

Mgr. Žaneta Jarůšková PRO Petr Krejčí PRO 

Alena Matějíčková PRO Ing. Petr Ondrášek PRO 

Bc. Jan Vlček, MSc. PRO   

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

 

10/2. Změna č. 2 ÚP Kuřim - pořízení změny na návrh společnosti OC Zahrádky, 
s.r.o. 
Číslo usnesení: 1030/2017 Zastupitelstvo města schvaluje zahájení pořízení změny č. 2 ÚP Kuřim 
dle žádosti společnosti OC Zahrádky, s.r.o. spočívající v prověření těchto dílčích změn: 
- zrušení podmínky v ploše výroby a skladování, ve které je rozhodování o změnách v území 
podmíněno dohodou o parcelaci, ozn. DP-01, 
- úprava vymezení plochy dopravní infrastruktury pro umístění „okružní křižovatky“, která umožní její 
realizaci dle projednávané dokumentace pro územní rozhodnutí 
ZM schvaluje pořízení této dílčí změny ÚP Kuřim za podmínky úhrady poměrné části nákladů na 

pořízení změny č. 2 ÚP Kuřim žadatelem. 
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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 ZDRŽEL SE 

Ing. Miluše Macková PRO Ivo Peřina NEPŘÍTOMEN 

Vladislav Zejda ZDRŽEL SE Ing. Mgr. Vlastimil Burkart ZDRŽEL SE 

Mgr. Žaneta Jarůšková PRO Petr Krejčí PRO 

Alena Matějíčková PRO Ing. Petr Ondrášek PRO 

Bc. Jan Vlček, MSc. PRO   

BOD JEDNÁNÍ BYL SCHÁLEN 
Počet přítomných: 15 
PRO: 12, PROTI: 0, ZDRŽELO SE: 3, NEHLASOVALO: 0 

 

10/3. Změna č. 2 ÚP Kuřim -  pořízení změny na návrh společnosti IMOS 
development,a.s. 
Číslo usnesení: 1031/2017 Zastupitelstvo města schvaluje zahájení pořízení změny č. 2 ÚP Kuřim 
dle žádosti společnosti IMOS development, a.s., spočívající v prověření těchto dílčích změn: 
- prověřit úpravu vymezení ploch dopravní infrastruktury a ploch veřejných prostranství dle zpracované 
studie 
- prověřit zahrnutí plochy veřejného vybavení ozn. E001 do ploch smíšených obytných 
- prověřit vymezení cyklostezky v retenčním prostoru na plochách veřejné rekreace ozn. E043 a E105 
- prověřit úpravu podmínek etapizace ET-04, ET-05 a ET-06 tak, aby bylo možné v první etapě 
realizovat zástavbu na celém území situovaném jižně od Podlesního potoka, tzn. i na plochách 
smíšených obytných ozn. E009, E061, E062 a E066. 
ZM schvaluje pořízení této dílčí změny ÚP Kuřim za podmínky úhrady poměrné části nákladů na 

pořízení změny č. 2 ÚP Kuřim žadatelem. 

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

RNDr. Igor Poledňák NEPŘÍTOMEN Mgr. Ladislav Ambrož PRO 

Jiří Brabec PRO Ing. Rostislav Hanák PRO 

Jan Herman PRO Ing. Miloš Kotek PRO 

Ing. Miluše Macková PRO Ivo Peřina NEPŘÍTOMEN 

Vladislav Zejda ZDRŽEL SE Ing. Mgr. Vlastimil Burkart PRO 

Mgr. Žaneta Jarůšková PRO Petr Krejčí PRO 

Alena Matějíčková PRO Ing. Petr Ondrášek PRO 

Bc. Jan Vlček, MSc. PRO   

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

 

11. Odstranění lávky ve Wellness Kuřim 
Číslo usnesení: 1032/2017 Zastupitelstvo města souhlasí s odstraněním lávky nad vnitřním 

plaveckým bazénem Wellness Kuřim. 

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

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

Jan Herman PRO Ing. Miloš Kotek PRO 

Ing. Miluše Macková PRO Ivo Peřina NEPŘÍTOMEN 

Vladislav Zejda PRO Ing. Mgr. Vlastimil Burkart PRO 

Mgr. Žaneta Jarůšková PRO Petr Krejčí PRO 

Alena Matějíčková PRO Ing. Petr Ondrášek PRO 

Bc. Jan Vlček, MSc. PRO   

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

 

12. Stavební úpravy budovy bývalé MŠ na ul. Otevřená II. etapa, informace 
o stavu akce 
Číslo usnesení: 1033/2017 Zastupitelstvo města bere na vědomí stav investiční akce „Stavební 

úpravy budovy bývalé MŠ na ul. Otevřená II. etapa“. 

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

RNDr. Igor Poledňák NEPŘÍTOMEN Mgr. Ladislav Ambrož PRO 

Jiří Brabec PRO Ing. Rostislav Hanák PRO 

Jan Herman PRO Ing. Miloš Kotek PRO 

Ing. Miluše Macková PRO Ivo Peřina NEPŘÍTOMEN 

Vladislav Zejda PRO Ing. Mgr. Vlastimil Burkart PRO 

Mgr. Žaneta Jarůšková PRO Petr Krejčí PRO 

Alena Matějíčková PRO Ing. Petr Ondrášek PRO 

Bc. Jan Vlček, MSc. PRO   

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

 

13. Podpora obnovy kulturních památek 
Číslo usnesení: 1034/2017 Zastupitelstvo města doporučuje předložení žádosti o dotaci 
Římskokatolické farnosti Čebín ve výši 138.437 Kč na projekt Kostel sv. Jiří v Čebíně - oprava 
klempířských prvků střechy, do programu Ministerstva kultury „Podpora obnovy kulturních památek 
prostřednictvím obcí s rozšířenou působností“ a poskytnutí 48.000 Kč z kvóty pro ORP Kuřim na číslo 
účtu, které je součástí žádosti o dotaci. 

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

RNDr. Igor Poledňák NEPŘÍTOMEN Mgr. Ladislav Ambrož PRO 

Jiří Brabec PRO Ing. Rostislav Hanák PRO 

Jan Herman PRO Ing. Miloš Kotek PRO 

Ing. Miluše Macková PRO Ivo Peřina NEPŘÍTOMEN 

Vladislav Zejda PRO Ing. Mgr. Vlastimil Burkart PRO 

Mgr. Žaneta Jarůšková PRO Petr Krejčí PRO 

Alena Matějíčková PRO Ing. Petr Ondrášek PRO 
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Bc. Jan Vlček, MSc. PRO   

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

 

13/1. Podpora obnovy kulturních památek 
Číslo usnesení: 1035/2017 Zastupitelstvo města doporučuje předložení žádosti o dotaci Ing. Edity 
Zatloukalové ve výši 62.645 Kč na projekt Jarošův mlýn Veverská Bítýška - výměna oplechování, do 
programu Ministerstva kultury „Podpora obnovy kulturních památek prostřednictvím obcí s rozšířenou 
působností“ a poskytnutí 48.000 Kč z kvóty pro ORP Kuřim na číslo účtu, které je součástí žádosti o 
dotaci. 

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

RNDr. Igor Poledňák NEPŘÍTOMEN Mgr. Ladislav Ambrož PRO 

Jiří Brabec PRO Ing. Rostislav Hanák PRO 

Jan Herman PRO Ing. Miloš Kotek PRO 

Ing. Miluše Macková PRO Ivo Peřina NEPŘÍTOMEN 

Vladislav Zejda PRO Ing. Mgr. Vlastimil Burkart PRO 

Mgr. Žaneta Jarůšková PRO Petr Krejčí PRO 

Alena Matějíčková PRO Ing. Petr Ondrášek PRO 

Bc. Jan Vlček, MSc. PRO   

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

 

14. Rozpočtové opatření č. 3 
Číslo usnesení: 1036/2017 Zastupitelstvo města schvaluje rozpočtové opatření č. 3 k rozpočtu 

města Kuřimi na rok 2017, dle přílohy. 

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

RNDr. Igor Poledňák NEPŘÍTOMEN Mgr. Ladislav Ambrož PRO 

Jiří Brabec PRO Ing. Rostislav Hanák PRO 

Jan Herman PRO Ing. Miloš Kotek PRO 

Ing. Miluše Macková PRO Ivo Peřina NEPŘÍTOMEN 

Vladislav Zejda PRO Ing. Mgr. Vlastimil Burkart PRO 

Mgr. Žaneta Jarůšková PRO Petr Krejčí PRO 

Alena Matějíčková PRO Ing. Petr Ondrášek PRO 

Bc. Jan Vlček, MSc. PRO   

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

 

15. Zápis z jednání sportovního výboru 
Číslo usnesení: 1037/2017 Zastupitelstvo města bere na vědomí závěry z jednání Sportovního 

výboru Zastupitelstva města Kuřimi ze dne 8. 3. 2017. 
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Mgr. Ing. Drago Sukalovský PRO PaedDr. David Holman PRO 

RNDr. Igor Poledňák NEPŘÍTOMEN Mgr. Ladislav Ambrož PRO 

Jiří Brabec PRO Ing. Rostislav Hanák PRO 

Jan Herman PRO Ing. Miloš Kotek PRO 

Ing. Miluše Macková PRO Ivo Peřina NEPŘÍTOMEN 

Vladislav Zejda PRO Ing. Mgr. Vlastimil Burkart PRO 

Mgr. Žaneta Jarůšková PRO Petr Krejčí PRO 

Alena Matějíčková PRO Ing. Petr Ondrášek PRO 

Bc. Jan Vlček, MSc. PRO   

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

 

16. Rekonstrukce a rozšíření kapacit Mateřské školy Zborovská v Kuřimi – 
schválení investiční akce 
Číslo usnesení: 1038/2017 Zastupitelstvo města souhlasí s navýšením nákladů investiční akce 
„Rekonstrukce a rozšíření kapacit Mateřské školy Zborovská v Kuřimi“ na celkovou částku 24,5 mil. Kč 
vč. DPH. 

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

RNDr. Igor Poledňák NEPŘÍTOMEN Mgr. Ladislav Ambrož PRO 

Jiří Brabec PRO Ing. Rostislav Hanák PRO 

Jan Herman PRO Ing. Miloš Kotek PRO 

Ing. Miluše Macková PRO Ivo Peřina NEPŘÍTOMEN 

Vladislav Zejda PRO Ing. Mgr. Vlastimil Burkart PRO 

Mgr. Žaneta Jarůšková PRO Petr Krejčí PRO 

Alena Matějíčková PRO Ing. Petr Ondrášek PRO 

Bc. Jan Vlček, MSc. PRO   

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

 

17. Dopis vedoucímu odboru zdravotnictví Jihomoravského kraje 
Číslo usnesení: 1039/2017 Zastupitelstvo města je znepokojeno stavem poskytování nemocniční 
péče občanům Kuřimi a okolí, vyzývá odbor zdravotnictví JM kraje k zajištění nemocniční péče pro 
občany Kuřimi v brněnských nemocnicích a schvaluje text dopisu vedoucímu odboru zdravotnictví JM 

kraje Ing. Lipovskému. 

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

RNDr. Igor Poledňák NEPŘÍTOMEN Mgr. Ladislav Ambrož PRO 

Jiří Brabec PRO Ing. Rostislav Hanák PRO 

Jan Herman PRO Ing. Miloš Kotek PRO 

Ing. Miluše Macková PRO Ivo Peřina NEPŘÍTOMEN 

Vladislav Zejda PRO Ing. Mgr. Vlastimil Burkart PRO 
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Mgr. Žaneta Jarůšková PRO Petr Krejčí PRO 

Alena Matějíčková PRO Ing. Petr Ondrášek PRO 

Bc. Jan Vlček, MSc. PRO   

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


