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Z á p i s 
 

ze zasedání Zastupitelstva města Kuřimi č. 4/2017 konaného dne 27. 6. 2017 
 
Přítomni: 
Mgr. Ing. Drago Sukalovský – starosta 
Jiří Brabec, Ing. Mgr. Vlastimil Burkart, Ing. Rostislav Hanák, Jan Herman, PaedDr. David Holman, 
Ing. Miloš Kotek, Petr Krejčí, Ing. Miluše Macková, Alena Matějíčková, Ing. Petr Ondrášek, RNDr. 
Igor Poledňák, Vladislav Zejda – členové zastupitelstva města. 
 
 
 
Ing. Karel Torn, CSc. – tajemník úřadu. 
 
 
 
Omluven: Mgr. Ladislav Ambrož, Mgr. Žaneta Jarůšková, Ivo Peřina, Bc. Jan Vlček. 
 
 
 
Starosta zahájil zasedání ZM v 17:10 hodin, úvodem bylo přítomno 12 členů ZM, tedy nadpoloviční 
většina. ZM je usnášeníschopné. 
Později se dostavil Ing. Miloš Kotek. 
 
 
 
Zápis z minulého zasedání byl ověřen bez připomínek. 
 
 
 
 
Program: 
 

1 Zvolení návrhové komise 

2 Volba ověřovatelů zápisu 

3 Schválení programu jednání 

4 Plnění usnesení Zastupitelstva města Kuřimi ke dni 19. 6. 2017 

5 Smlouva o vzájemné spolupráci – Dodatek č. 2 

6 Podnět k pořízení územní studie 

7 Závěrečný účet 2016 

8 Účetní závěrka 2016 

9 Přezkum hospodaření 

10 Obecně závazná vyhláška č. 2/2017, o veřejném pořádku 

11 Aktualizace příloh č. 1 a č. 2 ke zřizovací listině MŠ Zborovská 

12 Aktualizace příloh č. 1 a č. 2 ke zřizovací listině ZŠ Jungmannova 

13 Aktualizace příloh č. 1 a č. 2 ke zřizovací listině ZŠ Tyršova 

14 Stav investiční výstavby v roce 2017 

15 Převod části vodovodního řadu vybudovaného investorem: Kuřimská průmyslová, s.r.o. 
do majetku města Kuřimi 
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16 Návratná finanční výpomoc MAS 

17 Zápis z finančního výboru konaného dne 21. 6. 2017 

18 Rekonstrukce nám. Osvobození – zahájení projekčních prací 

18/1 Rekonstrukce nám. Osvobození – zahájení projekčních prací 

19 Rozpočtové opatření č. 6 

20 Informace - zpráva o průběhu realizace akce "Sportovní hala Kuřim" 

21 Různé 

 
 
 

1. Zvolení návrhové komise 
(Předkladatel: Mgr. Ing. Drago Sukalovský, zpracovatel: Petra Glosová) 
 
Přijaté usnesení: 1065/2017 - ZM schvaluje jako členy návrhové komise Ing. Miluši Mackovou 

a Jiřího Brabce. 
 
Hlasováno: 
Pro: 12  Nepřítomno: 5. 
 
 
 

2. Volba ověřovatelů zápisu 
(Předkladatel: Mgr. Ing. Drago Sukalovský, zpracovatel: Petra Glosová) 
 
Přijaté usnesení: 1066/2017 - ZM schvaluje jako ověřovatele zápisu z jednání ZM Vladislava Zejdu 

a Petra Krejčího. 
Hlasováno: 
Pro: 12  Nepřítomno: 5. 
 
 
 

3. Schválení programu jednání 
 
Program: 

1 Zvolení návrhové komise 

2 Volba ověřovatelů zápisu 

3 Schválení programu jednání 

16 Návratná finanční výpomoc MAS 

5 Smlouva o vzájemné spolupráci – Dodatek č. 2 

4 Plnění usnesení Zastupitelstva města Kuřimi ke dni 19. 6. 2017 

6 Podnět k pořízení územní studie 

7 Závěrečný účet 2016 

8 Účetní závěrka 2016 

9 Přezkum hospodaření 

10 Obecně závazná vyhláška č. 2/2017, o veřejném pořádku 

11 Aktualizace příloh č. 1 a č. 2 ke zřizovací listině MŠ Zborovská 
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12 Aktualizace příloh č. 1 a č. 2 ke zřizovací listině ZŠ Jungmannova 

13 Aktualizace příloh č. 1 a č. 2 ke zřizovací listině ZŠ Tyršova 

14 Stav investiční výstavby v roce 2017 

15 Převod části vodovodního řadu vybudovaného investorem: Kuřimská průmyslová, s.r.o. 
do majetku města Kuřimi 

17 Zápis z finančního výboru konaného dne 21. 6. 2017 

18 Rekonstrukce nám. Osvobození – zahájení projekčních prací 

18/1 Rekonstrukce nám. Osvobození – zahájení projekčních prací 

19 Rozpočtové opatření č. 6 

20 Informace - zpráva o průběhu realizace akce "Sportovní hala Kuřim" 

21 Různé 

 
Diskuse: 
D. Sukalovský – navrhuje předřadit před bod č. 4 z důvodu přítomnosti žadatelů o finanční výpomoc 
materiál č. 16. 
 
Přijaté usnesení: 1067/2017 - ZM schvaluje program jednání se změnou. 
Hlasováno: 
Pro: 12  Nepřítomno: 5. 
 
 
 

16. Návratná finanční výpomoc MAS 
(Předkladatel: Mgr. Ing. Drago Sukalovský, zpracovatel: Ing. Aleš Varmužka) 
 
Místní akční skupina Brána Brněnska, z.s. požádal město Kuřim o poskytnutí návratné finanční 
výpomoci ve výši 160.000 Kč na financování pořádání setkání pedagogů ze všech MŠ i ZŠ v území 
ORP Kuřim. Žádost je v příloze. 
 
Přílohy: A - žádost MAS - návratná fin. výpomoc 
 
Diskuse: 
M. Košvicová – starostka obce Hvozdec a zástupce spolku Místní akční skupina Brána Brněnska 
vysvětlila předloženou žádost. 
 
Přijaté usnesení: 1068/2017 - ZM schvaluje uzavření veřejnoprávní smlouvy se spolkem Místní 

akční skupina Brána Brněnska, z.s., se sídlem Křížkovského 48/2, 664 34 Kuřim, 
IČ 22712372, na poskytnutí návratné finanční výpomoci ve výši 160.000 Kč na 
financování pořádání setkání pedagogů ze všech MŠ i ZŠ v území ORP Kuřim, 
s datem poskytnutí 1. 8. 2017 a datem jednorázového splacení 30. 9. 2018, dle 
žádosti. 

Hlasováno: 
Pro: 12  Nepřítomno: 5. 
 
 
Z jednání se v 17:17 hod. vzdálil D. Holman – počet přítomných je 11. 
Na jednání se dostavil Ing. M. Kotek – počet přítomných 12. 
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5. Smlouva o vzájemné spolupráci – Dodatek č. 2 
(Předkladatel: Mgr. Ing. Drago Sukalovský, zpracovatel: Mgr. Jana Viktorinová) 
 
IMOS development, investiční fond s proměnným základním kapitálem, a.s., IČ 28516842, se sídlem 
Gajdošova 4392/7, 615 00 Brno (dále jen "Společnost IMOS") má v plánu v lokalitě Záhoří v k. ú. 
Kuřim realizovat developerský projekt, který byl Zastupitelstvu města Kuřimi dne 14. 6. 2016 
představen a zastupitelstvo přijalo následující usnesení: 
 
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. 

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. 
 
Platnost Smlouvy o vzájemné spolupráci byla Dodatkem č. 1 prodloužena do 30. 6. 2017. 
 
IMOS development, investiční fond s proměnným základním kapitálem, a.s., IČ 28516842 však 
požádal o další prodloužení lhůty pro uzavření Plánovací smlouvy o úpravě právních vztahů při 
výstavbě obytného souboru Kuřim - Záhoří. Důvodem je, že KRAJSKÝ ÚŘAD JIHOMORAVSKÉHO 
KRAJE - Odbor životního prostředí rozhodl na základě Oznámení záměru: JHM1353 Obytný soubor 
Kuřim - Záhoří, že záměr bude posuzován podle zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na 
životní prostředí, ve znění pozdějších předpisů (EIA), což má za následek zásadní prodloužení 
průběhu projednávání studie projektu zástavby. 
 
Vzhledem k výše uvedenému je zastupitelstvu předkládán Dodatek č. 2 ke Smlouvě o vzájemné 
spolupráci č. 2016/B/0032, jehož předmětem je prodloužení termínu pro uzavření Plánovací smlouvy 
do 31. 12. 2017. 
 
Přílohy: A - dodatek č. 2 
 
Přijaté usnesení: 1069/2017 - ZM schvaluje uzavření Dodatku č. 2 ke Smlouvě o vzájemné 

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

Hlasováno: 
Pro: 12  Nepřítomno: 5. 
 
 
 

4. Plnění usnesení Zastupitelstva města Kuřimi ke dni 19. 6. 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: 1070/2017 - ZM bere na vědomí stav plnění usnesení ZM ke dni 19. 6. 2017. 
Hlasováno: 
Pro: 12  Nepřítomno: 5. 
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6. Podnět k pořízení územní studie 
(Předkladatel: Mgr. Ing. Drago Sukalovský, zpracovatel: Ing. Vlasta Indrová) 
 
Dne 15. 5. 2017 obdržel MěÚ Kuřim, odbor investiční jako pořizovatel žádost Ing. Jindřicha Fikara, 
jednatele společnosti Čokoládovny Fikar, s.r.o., o pořízení územní studie (dále jen ÚS) pro lokalitu, 
vymezenou dle platného ÚP Kuřim jako součást plochy smíšené obytné, ozn. kódem A - 033. 
Pořizovatel posoudil úplnost žádosti a vyzval žadatele k doplnění žádosti, ve které navrhne způsob 
financování nákladů na pořízení územní studie. Ing. Fikar zaslal na MěÚ Kuřim dne 9. 6. 2017 svoji 
doplněnou žádost, ve které sdělil, že náklady za vyhotovení dokumentace územní studie provede 
v plné výši zpracovateli územní studie.  
 
Pořizovatel k uvedené věci uvádí: 

- dle platného ÚP Kuřim, vydaného dne 18. 12. 2014, datum nabytí účinnosti 5. 1. 2015 není 
pro uvedenou stabilizovanou plochu pro bydlení smíšené obytné, ozn. kódem A 033 
stanovena podmínka pro rozhodování  v území  pořízení územní studie. 

- v souladu s ustanovením § 30 odst. (2) a (3) zákona č. 183/2006, Sb. o územním plánování 
a stavební řádu, dále jen stavebního zákona je možné územní studii pořídit z jiného 
podnětu a stanovit podmínku úplné nebo částečné úhrady nákladů. 

- územní studii pro plochu smíšenou obytnou, stabilizovanou je možné pořídit s odkazem na 
bod č. 8.1.5 písm. a)  výrokové části ÚP Kuřim:"... jejich výška bude maximálně o 1 typické 
nadzemní podlaží vyšší než převažující zástavba území; jiné prostorové uspořádání je 
nutné ověřit územní studií;" 

 
Žadatel prostřednictvím zpracovatele ÚP Kuřim, ing. arch. Kynčla konzultoval požadavky na obsah 
územní studie na odboru investičním. Záměrem žadatele je prověřit možnost zvýšení stávající 
zástavby v pásmu kolem ulice Tyršova na čtyřpodlažní objekty. V platném ÚP Kuřim, v kapitole 8. 
Podmínky využití ploch je stanovená maximální výšková hladina pro jednotlivé bloky ploch 
rozvojových, nikoliv pro plochy stabilizované viz bod č. 8.1.5 písm. a), b) ÚP Kuřim.  
Cílem územní studie je podrobněji prověřit a navrhnout  prostorové uspořádání ve stabilizované ploše 
smíšené obytné, ozn. kódem A - 033 při ulici Tyršova. Prověření prostorového uspořádání vychází 
z podnětu vlastníka pozemků p. č. 685 a p. č. 686, k. ú. Kuřim s odvoláním na podmínky uvedené 
v ÚP Kuřim (bod 8.1.5. písm. a). 
Územní studie prověří a navrhne podrobnější prostorové uspořádání zástavby v dané ploše (tj. výšku 
zástavby, návrh uspořádání pozemků, umístění stavební čáry apod., zejména ve vztahu k ulici 
Tyršova). 
 
Územní studie bude sloužit pro rozhodování v území, případně jako podklad pro změnu ÚP Kuřim. 
Územní vymezení řešených ploch a řešeného území je zobrazeno v příloze materiálu, na výřezu 
hlavního výkresu ÚP Kuřim. 
 
V případě schválení záměru pořízení územní studie bude návrh ÚS v souladu se stavebním zákonem 
přiměřeně projednán s vybranými dotčenými orgány. 
Před schválením využití územní studie pořizovatelem a jejím zaevidováním bude navržené řešení 
předloženo k projednání v zastupitelstvu města Kuřimi (ZM územní studii dle stavebního zákona 
neschvaluje). 
 
Přílohy: A - výřez hlavního výkresu s vyznačením lokality 

B - žádost o pořízení ÚS 
 
Diskuse: 
V. Zejda – tato studie není v seznamu studií zadaných v územním plánu. Je tedy navíc? 
D. Sukalovský – dle platného ÚP Kuřim není pro uvedenou stabilizovanou plochu pro bydlení 
smíšené obytné, ozn. kódem A 033 stanovena podmínka pro rozhodování v území pořízení územní 
studie. 
V. Zejda – kdo bude připravovat zadání studie? 
D. Sukalovský – měl by to připravovat příslušný odbor. Dále se bude pokračovat tak, jako při každé 
jiné změně územního plánu. 
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V. Zejda – územní studie nemusí být schválena zastupitelstvem. Ale byl by rád, aby studii 
zastupitelstvo schválilo. 
D. Sukalovský – bylo domluveno, že před zaevidováním bude každá studie předložena zastupitelstvu 
a zastupitelstvem schválena. 
J. Herman – jaká platí regulativa? Budou stavebníci omezeni výškou domů? 
V. Zejda – podle starého územního plánu byla dána 2 podlaží + podkroví. Jaká je platnost nyní neví. 
D. Sukalovský – podle nového územního plánu by měla tyto regulativy stanovit studie a nemělo by 
být možné stavět vyšší domy dříve, než se studie schválí. 
I. Poledňák – jak je daleko studie území pod Cimperkem? 
D. Sukalovský – je to součástí změny č. 1 územního plánu a poslední úkon byla příprava zadání. 
V. Zejda – žádá zintenzivnit práce na zpracování studie. Nejmenovaná realitní kancelář již nabízí 
pozemky pod Cimperkem pro stavbu bungalovů. 
D. Sukalovský – tato nabídka je u realitních kanceláří již delší dobu a dokonce se již několik zájemců 
na radnici ptalo. Zatím je to fikce. 
 
 
Na jednání se dostavil S. Bartoš – vedoucí odboru investičního a vrátil se D. Holman – počet 
přítomných zastupitelů 13. 
 
 
S. Bartoš – územní studie pod Cimperkem - bylo veřejné projednávání a běží termíny. Potom bude 
zastupitelstvo schvalovat zadání. Zadání už formulováno je. 
I. Poledňák – žádá zadání zaslat. 
J. Herman – jaké byly regulativy k oblasti Tyršova podle starého územního plánu? Dochází 
k rekonstrukcím a RD se zvyšují. 
S. Bartoš – obecně bylo, že se navyšuje o 1 podlaží. Hlavní uliční čára může mít domy vyšší, ale 
vnitřní trakty by se měly regulovat. 
 
Přijaté usnesení: 1071/2017 - ZM schvaluje v souladu s ustanovením § 30 zákona č. 183/2006 Sb., 

o územním plánování a stavebním řádu záměr pořízení územní studie "Kuřim - 
Tyršova, blok A 033" dle žádosti, za podmínky úplné úhrady nákladů na pořízení 
dokumentace územní studie žadatelem. ZM schvaluje Mgr. Ing. Draga 
Sukalovského, jako zastupitele, určeného pro spolupráci s pořizovatelem při 
pořizování územní studie "Kuřim - Tyršova, blok A 033". 

Hlasováno: 
Pro: 13  Nepřítomni: 4. 
 
 
 

7. Závěrečný účet 2016 
(Předkladatel: Mgr. Ing. Drago Sukalovský, zpracovatel: Ing. Aleš Varmužka) 
 
Zastupitelstvu je předkládán k projednání Závěrečný účet hospodaření za rok 2016, který bude 
projednán ve Finančním výboru dne 21. 6. 2017. 
Hospodaření bylo ověřeno auditorem (samostatný materiál) a v zákonném termínu byl závěrečný účet 
vyvěšen také na úřední desce. 
Doporučuje se přijmout usnesení o schválení závěrečného účtu s výrokem bez výhrad. Součástí 
závěrečného účtu jsou i přílohy, přiložené k materiálu Účetní závěrka 2016 a Přezkum hospodaření 
roku 2016. 
 
Přílohy: A - závěrečný účet 
 
Přijaté usnesení: 1072/2017 - ZM souhlasí s celoročním hospodařením města Kuřimi v roce 2016, 

a to bez výhrad. 
Hlasováno: 
Pro: 13  Nepřítomni: 4. 
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8. Účetní závěrka 2016 
(Předkladatel: Mgr. Ing. Drago Sukalovský, zpracovatel: Ing. Aleš Varmužka) 
 
Zastupitelstvu je ke schválení předkládána účetní závěrka za rok 2016. 
Podklady pro schvalování účetní závěrky se rozumí zejména 
a) schvalovaná účetní závěrka, 
b) zpráva auditora o ověření účetní závěrky, případně další informace a zprávy vypracované 
auditorem, zpráva o výsledku finanční kontroly, případně další informace o závažných zjištěních při 
výkonu veřejnosprávní kontroly a zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření, jsou-li tyto dokumenty 
v souladu s jinými právními předpisy vypracovány, 
c) zprávy útvaru interního auditu o zjištěních z provedených auditů, v rámci nichž byly zjištěny 
skutečnosti, které mohou mít vliv na úplnost a průkaznost účetnictví, a roční zpráva interního auditu, 
a to v případě, že je útvar interního auditu u účetní jednotky zřízen v souladu s jiným právním 
předpisem, 
d) inventarizační zpráva a případně další účetní záznamy vztahující se k významným skutečnostem  
podle § 4 a, 
e) účetní záznamy a doplňující informace vyžádané schvalujícím orgánem. 
 
Jelikož jsou předkládané materiály rozsáhlé, jsou zasílány pouze v el. podobě. 
 
Přílohy: A - CashFlow 2016 

B – výkaz FIN 2016 
C – účetní závěrka 2016 
D - rozvaha 2016 
E - výkaz zisku a ztrát 
F – FKVS 2016 Zpráva o výsledcích finančních kontrol za rok 2016 
G - zpráva přezkum 
H - změna kapitálu 2016 
CH - inventarizace 2016 

 
Přijaté usnesení: 1073/2017 - ZM schvaluje účetní závěrku města Kuřimi k datu 31. 12. 2016, dle 

příloh. 
Hlasováno: 
Pro: 13  Nepřítomni: 4. 
 
 
 

9. Přezkum hospodaření 
(Předkladatel: Mgr. Ing. Drago Sukalovský, zpracovatel: Ing. Aleš Varmužka) 
 
V souvislosti se závěrečným účtem a účetní závěrkou je ZM předkládána i „Zpráva o výsledku 
přezkoumání hospodaření“. Přezkoumání hospodaření provedl doc. Ing. Václav Kupčák, CSc., 
auditor, ev. č. 1721. Tato zpráva konstatuje, že při přezkoumání nebyly zjištěny žádné nedostatky. 
 
Přílohy: A - zpráva přezkum 
 
Přijaté usnesení: 1074/2017 - ZM bere na vědomí „Zprávu o výsledku přezkoumání hospodaření“ 

města Kuřimi za rok 2016. 
Hlasováno: 
Pro: 13  Nepřítomni: 4. 
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10. Obecně závazná vyhláška č. 2/2017, o veřejném pořádku 
(Předkladatel: Mgr. Ing. Drago Sukalovský, zpracovatel: Ing. Silvie Ondrášková) 
 
Dne 13. 12. 2016 schválilo Zastupitelstvo města Kuřimi usnesením č. 1154/2016 obecně závaznou 
vyhlášku č. 4/2016, o veřejném pořádku. 
 
V souvislosti s nabytím účinnosti (od 31. 5. 2017) nového zákona č. 65/2017 Sb., o ochraně zdraví 
před škodlivými účinky návykových látek je třeba upravit vyhlášku o veřejném pořádku s ohledem na 
nově upravenou problematiku regulace kouření a používání elektronických cigaret. V rámci této nové 
úpravy je nutné z vyhlášky vyjmout část týkající se zákazu kouření na sportovištích a dětských 
hřištích, neboť zákaz kouření na těchto veřejných prostranstvích je vymezen již přímo v novém zákoně 
č. 65/2017 Sb. 
 
Dále dle tohoto nového zákona podle ustanovení § 17 odst. 1 „obec může obecně závaznou 
vyhláškou zakázat kouření a zakázat používání elektronických cigaret na veřejném prostranství, které 
se nachází v blízkosti školy, školského zařízení nebo jiného prostoru vyhrazeného pro aktivity osob 
mladších 18 let“. Na základě tohoto zákonného zmocnění byly do vyhlášky doplněny veřejné prostory 
před budovami základních škol a volně přístupné prostory kolem dětských hřišť a sportovišť patřících 
k základním školám a krytý vstupní prostor před budovou Městského úřadu Kuřim, kde je kouření 
a používání elektronických cigaret touto vyhláškou zakázáno. Místa byly vyznačeny také v grafické 
příloze. 
 
Změnu doznala také zákonná úprava, která se týká řešení přestupků za porušení vyhlášky, neboť od 
1. 7. 2017 bude nově upravovat přestupky místo dosavadního přestupkového zákona č. 200/1990 Sb., 
o přestupcích nový zákon č. 250/2016 Sb., o odpovědnosti za přestupky a řízení o nich. Skutkové 
podstaty přestupků na úseku ochrany zdraví před škodlivými účinky návykových látek pak budou 
vymezeny pouze zákonem č. 65/2017 Sb., o ochraně zdraví před škodlivými účinky návykových látek. 
Ve vyhlášce byly doplněny odkazy na tyto zákony. 
 
V ostatních částech nebyla vyhláška měněna. Pro přehlednější znázornění budou přílohy 
s vyznačením zákazů zobrazeny na elektronické úřední desce také pomocí webové mapové aplikace. 
 
Zastupitelstvu města Kuřimi je nyní předkládaná nová obecně závazná vyhláška města Kuřimi 
č. 2/2017, o veřejném pořádku. 
 
Přílohy: A - OZV č. 2 2017 o veřejném pořádku 
 
Diskuse: 
P. Ondrášek – prostor na stadionu a u sokolovny jsou místa, kde by k regulaci mělo dojít. Ale toto 
vyplývá ze zákona a není potřeba je vymezovat vyhláškou. 
D. Sukalovský – místa, která budou uvedena ve vyhlášce, budou označena. 
J. Brabec – nebude se moci kouřit před SPŠ a SOU a studenti pravděpodobně budou využívat 
nedaleký prostor kolem kostela. Pokud by se tak dělo, potom by i tento prostor také zahrnul do 
vyhlášky. 
I. Poledňák – vyhlášku považuje za nadbytečnou, zastupitelstvo ji nemělo schvalovat a klidně by ji 
mohlo zrušit. Nikdy se tyto povinnosti nekontrolovaly. 
D. Sukalovský – kouření na dětských hřištích se kontroluje a tato místa se postihují. 
M. Kotek – zákony se zbytečně zpřísňují. Nesouhlasí se schválením. Spíše řešit provozními řády hřišť 
a školními řády. 
D. Sukalovský – vyhláška není šikanózní. Většina měst nezakazuje kouření na celém území. 
I. Poledňák – byla opravdu někdy v minulosti dána pokuta kuřákům na dětském hřišti? 
D. Sukalovský – je přesvědčen, že ano. 
I. Poledňák – nemyslí si, že by bylo kouření na hřištích škodlivější, než přítomnost psů na hřištích. 
Žádá zajistit statistiku řešení přestupků. 
D. Holman – měli bychom být represivní. Statistika nemůže ukázat čísla, která by projevila, že 
přestupky řešíme udělením pokuty, protože orgán veřejného pořádku většinou vše řeší domluvou. 
J. Brabec – myslí si, že u dětských hřišť by mohly být povoleny elektronické cigarety. 
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D. Sukalovský – pokud se povolí elektronické cigarety, potom se tam bude kouřit i klasicky. 
 
Přijaté usnesení: 1075/2017 - ZM vydává obecně závaznou vyhlášku města Kuřimi č. 2/2017, 

o veřejném pořádku. 
Hlasováno: 
Pro: 10  Proti: 3  Nepřítomni: 4. 
 
 
 

11. Aktualizace příloh č. 1 a č. 2 ke zřizovací listině MŠ Zborovská 
(Předkladatel: PaedDr. David Holman, zpracovatel: Mgr. Hana Němcová) 
 
Dne 6. 10. 2009 schválilo Zastupitelstvo města Kuřimi nové zřizovací listiny všech tří školských 
příspěvkových organizací. Ve zřizovacích listinách je, krom jiného, vymezena v přílohách č. 1 a č. 2 
hodnota nemovitého a movitého majetku, který byl školám předán k hospodaření. Hodnota majetku se 
však každý rok na základě inventur mění z důvodu nákupu nového vybavení, vyřazování 
nepotřebného majetku nebo stavebních úprav budov. Z toho důvodu je třeba každoročně schválit 
aktuální účetní hodnotu nemovitého i movitého majetku PO, a to dle jejich aktuální účetní uzávěrky. 
Proto předkládám zastupitelstvu města ke schválení aktualizované přílohy č. 1 a č. 2 ke zřizovací 
listině školské příspěvkové organizace, kde se promítnou změny v hodnotě nemovitého a movitého 
majetku (vizte příloha A). 
 
Účetní hodnota movitého i nemovitého majetku uvedená v přílohách č. 1 a č. 2 na účtech 021 
(stavby), 031 (pozemky), 018 (drobný dlouhodobý nehmotný majetek), 022 (samostatné movité věci 
a soubory hmotných movitých věcí), 028 (drobný dlouhodobý hmotný majetek), 032 (kulturní 
předměty) a v Příloze na podrozvahovém účtu 902 (jiný drobný dlouhodobý hmotný majetek) souhlasí 
s účetní hodnotou majetku uvedenou v účetní závěrce příspěvkové organizace k 31. 3. 2017. 
Položkové soupisy veškerého movitého i nemovitého majetku (inventární seznamy, včetně přírůstků 
a odpisů) jsou uloženy v příspěvkové organizaci (dle Článku 5 odst. 3 zřizovacích listin). 
 
Přílohy: A - majetek k 31. 3. 2017 MŠ 
 
Přijaté usnesení: 1076/2017 - ZM schvaluje změnu příloh č. 1 a č. 2 ke Zřizovací listině Mateřské 

školy Kuřim, Zborovská 887, okres Brno-venkov, příspěvkové organizace dle stavu 
k 31. 3. 2017. 

Hlasováno: 
Pro: 13  Nepřítomni: 4. 
 
 
 

12. Aktualizace příloh č. 1 a č. 2 ke zřizovací listině ZŠ 
Jungmannova 
(Předkladatel: PaedDr. David Holman, zpracovatel: Mgr. Hana Němcová) 
 
Dne 6. 10. 2009 schválilo Zastupitelstvo města Kuřimi nové zřizovací listiny všech tří školských 
příspěvkových organizací. Ve zřizovacích listinách je, krom jiného, vymezena v přílohách č. 1 a č. 2 
hodnota nemovitého a movitého majetku, který byl školám předán k hospodaření. Hodnota majetku se 
však každý rok na základě inventur mění z důvodu nákupu nového vybavení, vyřazování 
nepotřebného majetku nebo stavebních úprav budov. Z toho důvodu je třeba každoročně schválit 
aktuální účetní hodnotu nemovitého i movitého majetku PO, a to dle jejich aktuální účetní uzávěrky. 
Proto předkládám zastupitelstvu města ke schválení aktualizované přílohy č. 1 a č. 2 ke zřizovací 
listině školské příspěvkové organizace, kde se promítnou změny v hodnotě nemovitého a movitého 
majetku (vizte příloha A). 
 
Účetní hodnota majetku základní školy je uvedena k 1. 6. 2017, kdy byla základní škole předána 
k hospodaření nová budova, její vybavení a pozemky, na kterých se nachází. 
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Na základě předání nové budovy bude žádat základní škola zastupitelstvo města o navýšení 
provozního rozpočtu o nové odpisy a radu města o změnu odpisového plánu na rok 2017. 
 
Účetní hodnota movitého i nemovitého majetku uvedená v přílohách č. 1 a č. 2 na účtech 021 
(stavby), 031 (pozemky), 018 (drobný dlouhodobý nehmotný majetek), 022 (samostatné movité věci 
a soubory hmotných movitých věcí), 028 (drobný dlouhodobý hmotný majetek), 032 (kulturní 
předměty) a v Příloze na podrozvahovém účtu 902 (jiný drobný dlouhodobý hmotný majetek) souhlasí 
s účetní hodnotou majetku k 1. 6. 2017. Položkové soupisy veškerého movitého i nemovitého majetku 
(inventární seznamy, včetně přírůstků a odpisů) jsou uloženy v příspěvkové organizaci (dle Článku 5 
odst. 3 zřizovacích listin). 
 
Přílohy: A - majetek k 1. 6. 2017 ZŠJ 
 
Přijaté usnesení: 1077/2017 - ZM schvaluje změnu příloh č. 1 a č. 2 ke Zřizovací listině Základní 

školy, Kuřim, Jungmannova 813, okres Brno-venkov, příspěvkové organizace dle 
stavu k 1. 6. 2017. 

Hlasováno: 
Pro: 13  Nepřítomni: 4. 
 
 
 

13. Aktualizace příloh č. 1 a č. 2 ke zřizovací listině ZŠ Tyršova 
(Předkladatel: PaedDr. David Holman, zpracovatel: Mgr. Hana Němcová) 
 
Dne 6. 10. 2009 schválilo Zastupitelstvo města Kuřimi nové zřizovací listiny všech tří školských 
příspěvkových organizací. Ve zřizovacích listinách je, krom jiného, vymezena v přílohách č. 1 a č. 2 
hodnota nemovitého a movitého majetku, který byl školám předán k hospodaření. Hodnota majetku se 
však každý rok na základě inventur mění z důvodu nákupu nového vybavení, vyřazování 
nepotřebného majetku nebo stavebních úprav budov. Z toho důvodu je třeba každoročně schválit 
aktuální účetní hodnotu nemovitého i movitého majetku PO, a to dle jejich aktuální účetní uzávěrky. 
Proto předkládám zastupitelstvu města ke schválení aktualizované přílohy č. 1 a č. 2 ke zřizovací 
listině školské příspěvkové organizace, kde se promítnou změny v hodnotě nemovitého a movitého 
majetku (vizte příloha A). 
 
Účetní hodnota movitého i nemovitého majetku uvedená v přílohách č. 1 a č. 2 na účtech 021 
(stavby), 031 (pozemky), 018 (drobný dlouhodobý nehmotný majetek), 022 (samostatné movité věci 
a soubory hmotných movitých věcí), 028 (drobný dlouhodobý hmotný majetek), 032 (kulturní 
předměty) a v Příloze na podrozvahovém účtu 902 (jiný drobný dlouhodobý hmotný majetek) souhlasí 
s účetní hodnotou majetku uvedenou v účetní závěrce příspěvkové organizace k 31. 3. 2017. 
Položkové soupisy veškerého movitého i nemovitého majetku (inventární seznamy, včetně přírůstků 
a odpisů) jsou uloženy v příspěvkové organizaci (dle Článku 5 odst. 3 zřizovacích listin). 
 
Přílohy: A - majetek k 31. 3. 2017 ZŠT 
 
Přijaté usnesení: 1078/2017 - ZM schvaluje změnu příloh č. 1 a č. 2 ke Zřizovací listině Základní 

školy Kuřim, Tyršova 1255, okres Brno-venkov, příspěvkové organizace dle stavu 
k 31. 3. 2017. 

Hlasováno: 
Pro: 13  Nepřítomni: 4. 
 
 
 

14. Stav investiční výstavby v roce 2017 
(Předkladatel: Mgr. Ing. Drago Sukalovský, zpracovatel: Radka Svobodová, Stanislav Bartoš) 
 
Odbor investiční předkládá Zastupitelstvu města informace o stavu rozpracovanosti investiční 
výstavby na rok 2017 k datu 16. 6. 2017. 
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Přílohy: A - stav investičních akcí k 16. 6. 2017 
 
Diskuse: 
J. Herman – plánované projekční práce rekonstrukce nám. Osvobození – kam bude umístěn 
památník Osvoboditelů? 
D. Sukalovský – rekonstrukce náměstí není schválenou investiční akcí. Budeme se rekonstrukcí 
zabývat v samostatném bodě č. 18 dnešního zasedání. 
 
V. Zejda – akce č. 42 – novostavba stavebního dvora: 
D. Holman – stavební dvůr bude odstěhován za TOS na pozemky města. Jedná se o materiál, který 
bude ještě využitelný, ale ne atraktivní. Kotec pro psy tam zůstane a dále zde zůstane místo pro 
uložení kontejnerů, které budou potřeba pro potřeby ekodvora. Tento uvolněný pozemek bude 
revitalizován. 
M. Kotek – sběrný dvůr na ul. Havlíčkova bude fungovat dále? 
D. Holman – ano. 
 
 
M. Kotek – na Wellness proběhla akce úpravna vody, jak se budou čerpat odpadní vody? 
D. Sukalovský – dostali jsme souhlas od Povodí Moravy s vypouštěním vod. 
D. Holman – do budoucna to bude přinášet úspory. Bohužel nefunguje brouzdaliště a závada se 
zatím nepodařila odstranit. 
 
 
M. Kotek – akce č. 38 - cyklostezka Kuřim- Lipůvka: 
Je něco nového v odvolacím řízení? 
D. Sukalovský – jednáme s poskytovatelem dotace a výsledek je pozitivní v tom smyslu, že pokud 
nedojde k vydání platného stavebního povolení pro celou trasu, bude cyklostezka postavena až do 
místa minimálně ke konci katastru Kuřimi, možná i v části obce Lipůvka. Blížíme se k udělení dotace 
a tím k tomu, že zahájíme výběrové řízení a k zahájení prací. 
S. Bartoš – bohužel propadly smlouvy s majiteli pozemků na katastru Lipůvka. Ale zastupitelstvo obce 
Lipůvka tyto smlouvy prodloužilo. 
 
 
J. Herman – akce č. 40 – atletická dráha a sektory pro atletiku – sportovní areál – projekt: 
Přimlouvá se, jestli by se nepodařilo zakomponovat do vedlejších prostorů i prostor pro požární sport. 
Potřebují prostory délky 120 m a šířky 20 m. Více než 15 let se snaží pro tento sport prostor získat. 
D. Holman – do tohoto prostoru se musí vejít spousta atletických disciplín a provoz fotbalového 
družstva. Ještě nějaký čas bude hledat možnosti. 
J. Herman – všechny vyšší soutěže jsou provozovány na tartanu. To by jim vyhovovalo. 
 
 
P. Ondrášek – další investiční akcí je oprava cyklostezky Kuřim-Podlesí. Obdrželi jsme dotaci ve výši 
cca 500 tisíc Kč. Tato akce by měla být součástí ostatních. 
D. Sukalovský – dotaci jsme obdrželi a tato akce bude součástí oprav komunikací. 
 
 
P. Němec – ptá se, kdy bude sportovní hala pro sportovce otevřena? 
D. Holman – termín otevření sportovní haly je dán smlouvou a je to konec března 2018. Je ale 
související akcí investorů a vše je spojeno se zjišťovacím řízením EIA, které vše zpožďuje. 
 
 
 
V. Zejda – akce č. bod 52 – dopravní řešení ve sportovním areálu (podíl města) – stavba: 
Je to částka nad rozpočet pro sportovní halu. Je to vyčleněná částka z celkových nákladů, na kterých 
se podílí i ostatní investoři. Kolik jsou tedy náklady všech celkem? 
D. Holman – cca 4 mil. jsou města a náklady ostatních investorů nelze zatím přesně vyčíslit. 
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D. Sukalovský – počkal by na výsledek zjišťovacích řízení. 
V. Zejda – zjišťovací řízení podstatně změní cenu? 
D. Holman – zjišťovací řízení EIA (vliv na životní prostředí) probíhá na sportovní areál a může to mít 
dopady na celý rozvoj města. 
D. Sukalovský – kvůli nadlimitní hlučnosti silnice na ul. Legionářské je dán hygienou dočasný souhlas 
s jejím užíváním. Je to problém hluku, který doprava způsobuje. Problém by měl zmizet položením 
tichého asfaltu a kvalitním provedením všech kanalizačních uzávěrů a vpustí. 
 
Přijaté usnesení: 1079/2017 - ZM bere na vědomí zprávu o stavu investiční výstavby 2017. 
Hlasováno: 
Pro: 13  Nepřítomni: 4. 
 
 
 

15. Převod části vodovodního řadu vybudovaného investorem: 
Kuřimská průmyslová, s.r.o. do majetku města Kuřimi 
(Předkladatel: PaedDr. David Holman, zpracovatel: Ing. Pavla Kubová) 
 
Odbor investiční předkládá Zastupitelstvu města Kuřimi ke schválení nabytí části stavby vodovodního 
řadu ve vlastnictví spol. Kuřimská průmyslová, s.r.o., Brno, do majetku města Kuřimi za cenu ve výši 
100 Kč. 
 
Investor Kuřimská průmyslová, s.r.o., Brno, IČ 29355010 (dále investor), jako investor stavby 
„Komunikace a inženýrské sítě, 664 34 Kuřim; SO 03, SO 04 - vodovod“ požádal město Kuřim před 
vydáním kolaudačního souhlasu na základě zaslané žádosti (vizte příloha B) o převod části 
vodovodního řadu v délce 30,2 m do majetku města. 
Předmětem projektu je i výstavba ostatních inženýrských sítí a dopravní infrastruktury na ploše určené 
pro výrobu a skladování směrem na Moravské Knínice při ulici Knínická. Tyto inženýrské sítě, 
komunikaci a část vodovodního řadu (parc. č. 2698/25, 2698/24, 2698/23, 2698/1) za předávacím 
místem, kterým je vodoměrná šachta na parc. č. 2698/25, si investor ponechá ve svém vlastnictví. 
 
Smluvní stranou je i třetí osoba - zhotovitel staveb - spol. Cooptel, stavební a.s., se sídlem Černovické 
nábřeží 501/7a, Trnitá, 618 00 Brno, IČ 25560271, jakožto garant kvality staveb, který přebírá 
odpovědnost za vady stavby i po předání do majetku města Kuřimi. 
 
Ve věci umístění vodovodu bude před předáním do vlastnictví města Kuřimi a v jeho prospěch v co 
nejkratším možném termínu po vydání kolaudačního souhlasu a ve prospěch vlastníků jednotlivých 
parcel uzavřena smlouva o zřízení služebnosti. V případě úplatné služebnosti uhradí náklady investor. 
 
Část stavebního objektu „SO 03, SO 04 - vodovod“ předaného do majetku města: 

· lokalita bude zásobena pitnou vodou z vodovodního řadu DN 90 PE uloženého v křižovatce 
ulice Zámecká s ulicí Křížkovského; 

· celková délka vodovodu je 30,2 m v dimenzi DN 90x8,2 HDPE (SDR11). 
 
Parcely dotčené částí vodovodu předaného do majetku města: 

· ve vlastnictví města Kuřimi - žádné; 
· ve vlastnictví Statutárního města Brna - 2698/7, 
· ve vlastnictví Jihomoravského kraje - 2678; 2699/1; 
· ve vlastnictví České republiky - 735/10, 735/1; 
· ve vlastnictví investora 2698/25, vše v k. ú. Kuřim. 

 
Přílohy: A - situace 

B - žádost stavebníka 
C - návrh smlouvy 

 
Přijaté usnesení: 1080/2017 - ZM schvaluje úplatné nabytí části stavby vodovodního řadu 

vybudované v rámci výstavby lokality „Komunikace a inženýrské sítě, 664 34 
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Kuřim; SO 03, SO 04 - vodovod“ v délce 30,2 m (dle situace) do majetku města 
Kuřimi a souhlasí s uzavřením kupní smlouvy se společností Kuřimská 
průmyslová, s.r.o., Brno, se sídlem Chochola 1202/16, 624 00 Brno - Komín, 
IČ 29355010 a obchodní spol. Cooptel, stavební a.s., se sídlem Černovické 
nábřeží 501/7a, Trnitá, 618 00 Brno, IČ 25560271, (vedlejším účastníkem - 
zhotovitelem) za cenu ve výši 100 Kč. 

Hlasováno: 
Pro: 13  Nepřítomni: 4. 
 
 
 

17. Zápis z finančního výboru konaného dne 21. 6. 2017 
(Předkladatel: Ing. Mgr. Vlastimil Burkart, zpracovatel: Ing. Aleš Varmužka) 
 
V příloze je zápis ze zasedání Finančního výboru ZM Kuřimi, který se konal dne 21. 6. 2017. 
 
Přílohy: A - zápis 
 
Přijaté usnesení: 1081/2017 - ZM bere na vědomí zápis ze zasedání Finančního výboru ZM Kuřimi 

ze dne 21. 6. 2017. 
Hlasováno: 
Pro: 13  Nepřítomni: 4. 
 
 
 

18. Rekonstrukce nám. Osvobození – zahájení projekčních prací 
(Předkladatel: Mgr. Ing. Drago Sukalovský, zpracovatel: Mgr. Ing. Drago Sukalovský) 
 
Rekonstrukce náměstí Osvobození v Kuřimi - prostor náměstí 
 
Na rekonstrukci kulturního domu by měla navázat rekonstrukce náměstí Osvobození včetně přesunu 
vozovky silnice II/386 v prostoru náměstí. K dnešnímu dni je zpracována studie náměstí od architekta 
Raka (ARCHTEAM), autora projektu přestavby kulturního domu a úpravy nejbližšího okolí KD. Tato 
studie byla projednána v odborných orgánech rady města a se zástupci veřejnosti. Studie představuje 
základní podklad pro následné výběrové řízení. 
 
Studie řeší podobu nám. Osvobození ve variantách. Jde především o umístění sochy rudoarmějce a 
o podobu pandánu budovy kulturního domu (účelový objekt, pergolu, umělecký prvek). 
 
Předpokládaná částka na projektovou dokumentaci rekonstrukce náměstí Osvobození je 
4.300.000 vč. DPH. Další postup je dán zákony, které upravují veřejné soutěže. Bude tedy nutno 
soutěžit v režimu zákona o zadávání veřejných zakázek v zjednodušeném podlimitním řízení. 
Minimální doba trvání výběrového řízení v tomto režimu je cca 3 měsíce. Zahájení projekčních prací 
tedy předpokládáme v letošním roce, dokončení v prvním čtvrtletí roku příštího. 
 
Celková cena za rekonstrukci náměstí Osvobození je v současné fázi odhadována na 50 milionů Kč 
bez DPH, její výše bude upřesněna na základě zvolené varianty a na základě projektové 
dokumentace. 
 
 
Rekonstrukce náměstí Osvobození v Kuřimi - přeložka silnice II/386 
 
Studie předpokládá mírnou změnu trasy vozovky silnice II/386. Vozovka je ve špatném stavu, nemá 
řádné založení a odvodnění. K její rekonstrukci musí v nejbližší době dojít bez ohledu na trasu 
a vozovka musí být znovu založena a dořešena dle dnes platných norem včetně odvodnění. 
S vedením JM kraje je předjednáno, že by rekonstrukce mohla být provedena v nové, změněné trase. 
Samotnou rekonstrukci by financoval JM kraj (SÚS JMK), pro urychlení prací tak, aby rekonstrukce 
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mohla začít v příštím roce, je však vhodné zahájit pořizování projektové dokumentace aktivitou 
a z rozpočtu města Kuřim. Součástí rekonstrukce bude i vytvoření nových parkovacích míst, které 
budou investicí města Kuřim i ve fázi realizace. 
 
Na základě schválení financování projekčních prací a výběru zhotovitele PD budou pokračovat 
jednání s Jihomoravským krajem a SÚS JMK o dalším postupu. 
 
Předpokládaná částka na projektovou dokumentaci je 1.600.000 Kč vč. DPH. Předpokládáme, že 
výběr zhotovitele PD proběhne v podlimitním řízení za využití odlišného postupu tak, aby zhotovitelem 
PD byla stejná projekční kancelář, která jako zakázku pro SÚS JMK projektuje rekonstrukci zbývající 
části ulice Legionářské. Zahájení i dokončení projektových prací předpokládáme v letošním roce. 
 
Přílohy: A - náměstí Osvobození 

B1 situace urb A 
B2 situace urb B 
B3 situace urb C 
B4 situace katastr 
B5 situace etapy 

 
 
Starosta vyhlásil v 18:31 hod. přestávku na 5 minut. 
 
 
Diskuse: 
J. Herman – náměstí se jmenuje náměstí Osvobození a symbol osvobození tzn. socha osvoboditele 
je v návrhu mimo náměstí. Na náměstí 1. května se pomník přemisťoval dále od silnice, protože při 
pietní akci nebylo slyšet. A teď chceme sochu osvoboditele dát k silnici. Umístění WC by bylo lépe 
umístit jinam, než doprostřed náměstí. Nedovede si představit, jak velké bude náměstí, ale počet 
obyvatel stoupá a prostor by měl být dostatečně velký. Studie se mu moc nelíbí. Spíše by se přikláněl 
k variantě č. 3 a pomník by nechal středem náměstí. Před kulturním domem stávala máje a byl by 
velmi rád, kdyby tam byla možnost toto zachovat. 
D. Sukalovský – upozorňuje, že dnes nebudou schvalovat žádnou variantu řešení. 
V. Zejda – nyní bychom měli jednat koncepčně. O budoucí podobě náměstí rozhodne výběrové řízení. 
Jaká forma výběrového řízení to bude? Bude to architektonická soutěž nebo klasické výběrové řízení? 
Jaká budou kritéria? Asi nebude rozhodovat cena, ale nápad. Spíše by se přikláněl k soutěži, aby bylo 
k posuzování více nápadů. 
D. Sukalovský – s architektonickou soutěží dle kritérií ČAK nepočítáme, ale počítáme s výběrovým 
řízením podle zákona tzn. podlimitním řízením a na konkrétní podobě, zadání a stanovení kritérií bude 
pracovat advokátní kancelář a naší záměrem je, aby hlavním kritériem kromě ceny byl architektonický 
záměr, který se bude hodnotit. 
V. Zejda – toto považuje za rozumné řešení. 
D. Sukalovský – bude sestavena výběrová komise, kterou schválí rada města. Pan Zejda se do 
komise může delegovat. 
V. Zejda – myslí si, že cena 6 mil. Kč vč. DPH je cena přemrštěná. 
D. Sukalovský – cena vychází z údajů, které předložil arch. Rak. Neověřovali jsme si ji, ale předložil 
návrh cca 10 návrhů obdobných realizací a propočtem předložil tuto cenu, která nemusí být dosažena, 
ani překročena. 
D. Holman – cenu neschvalujeme, jedná se o uvolnění prostředků. Cenu budeme soutěžit. 
M. Kotek – rád by rekonstrukci náměstí podpořil, ale pokud bychom měli nyní akci schválit, potom je 
to moc rychlé. Na včerejším jednání komisí zazněl požadavek předložit bilanci parkovacích míst (nyní 
a potom).  
D. Holman – už schváleným projektem je dán počet parkovacích míst. 
M. Kotek – komise konstatovala, aby bylo vypracováno posouzení výrazného navýšení parkovacích 
míst. Dochází sice vzhledem ke stávajícímu stavu k navýšení, ale pokud 47 parkovacích míst vznikne, 
tak některá zaniknou. Byl by pro zpracování studie. Jako další návrh bylo řešení parkování v podzemí. 
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D. Sukalovský – parkovacích míst v návrhu je více, než je současný stav. Je ale jasné, že jich nikdy 
nebude dostatek. Je těžko poměřovat současný stav s novým stavem, který musí vycházet podle 
norem. Náklad na jedno parkovací místo v podzemí je kolem půl milionu korun. 
M. Kotek – posunutí autobusové zastávky dále z města není vhodné. Bylo by lépe, kdyby byla socha 
součástí náměstí. U pietních akcí je potřeba dostatek místa. 
I. Poledňák – studie se mu nelíbí. Pokud mají být podkladem, potom není potřeba 4,3 mil. Kč. Ale 
spíše třeba jen 1 mil. Kč, které by byly využity pro zpracování prostorových situací. Na náměstí by 
mělo být více účelové plochy, která by se využila pro pořádání akcí, jako příjezd apod. Takto to 
vypadá jako park. Nejdříve by bylo lépe mít prostorové studie a teprve potom zpracovat konkrétní 
studii. 
D. Sukalovský – plocha před kulturním domem má multifunkční podobu, která může sloužit 
k pořádání různých akcí a jako záložní parkoviště. Celé místo by mělo mít jednotného ducha, proto by 
bylo vhodné, aby oba projekty dělal jeden člověk. Všechny projekty, které se realizovaly, byly 
zastupitelstvu předloženy a zastupitelstvo je schvalovalo. 
J. Brabec – komise jsou poradní orgány obce a myslí si, že se k tomuto budou ještě vracet 
a projednávat. 
D. Holman – symboliku osvobození můžeme nahradit jiným dílem. Shromažďovací kapacita 
budoucího náměstí se výrazně navyšuje. Náměstí bylo v minulosti zpracováno již několika studiemi. 
P. Ondrášek – součást náměstí není jen volná plocha vlevo. Ale plocha před obchody je také 
zásadní. Náměstí by mělo fungovat jako veřejný prostor. Měli bychom přemýšlet, kde lidé zaparkují, 
kde se potkají, apod. Není přesvědčen, že je narovnání silnice vhodné. 
I. Poledňák – považuje za férovou variantu nyní nechat 1 mil. Kč a potom uvidíme, jaké budeme mít 
možnosti řešení. 
D. Holman – musíme zadat narovnání a na to potřebujeme 1,6 mil. Kč. 
R. Hanák – toto má charakter proveditelnosti, ale nyní bychom potřebovali mít variantní řešení 
s mezistupni, které by nám řekly, jaké máme možnosti. Toto je pouze jedna myšlenka. 
D. Holman – otázkou je do jaké míry chceme vyhovět poptávce po parkování nebo poptávce po 
veřejném prostoru se zelení. 
P. Němec – je potřeba věnovat pozornost prostoru náměstí, aby bylo příjemným místem pro 
setkávání. Nepotřebujeme tam 20 metrový vodní prvek, je potřeba plocha, kam se vejde pořádání 
akcí. Byly by potřeba studie a tyto zpracují architekti. 
M. Kotek – nevidí důvod, proč by si nemohli říct sporné body, a studie by mohly přinést poznání. 
P. Němec – město Kyjov má obrovské zrekonstruované náměstí, kde je uprostřed parkoviště. 
D. Sukalovský – náměstí už projektujeme 20 let. 
J. Herman – máme předloženu jednu variantu ve třech řešeních. Nic víc. 
D. Holman – je to vědomě předložená varianta. Nikdo nežádá, aby byla studie schválena, je to 
podklad pro diskusi. Potřebujeme uvolnit prostředky pro hledání řešení. Hledáme parametry, které 
byly sepsány a nad kterými budeme diskutovat. Vodní prvek je navržen, ale neznamená to, že musí 
takto vypadat a takto být realizován. Architekt za nás všechno nevyřeší sám a na něčem se musíme 
shodnout. Například na tom, kolik na náměstí bude parkovacích míst. Projekt kulturního domu stanoví, 
kolik parkovacích míst stanoví normy. Nyní řešíme, kolik chceme parkovacích míst pro potřeby 
náměstí (obchodů apod.). 
I. Poledňák – v materiálech je uvedeno, že k dnešnímu dni je zpracována studie náměstí od 
architekta Raka (ARCHTEAM), autora projektu přestavby kulturního domu a úpravy jeho nejbližšího 
okolí. Tato studie byla projednána v odborných orgánech rady města a se zástupci veřejnosti. Studie 
představuje základní podklad pro následné výběrové řízení. 
D. Holman – v materiálu 18A je jasně uvedeno, že je to materiál pro diskusi. 
 
 
 
Starosta vyhlásil v 20:05 hod. přestávku na 10 minut. 
 
 
Na jednání není přítomen I. Poledňák – počet přítomných zastupitelů je 12. 
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J. Brabec – k akcím byla využívána zpevněná plocha před kulturním domem a plocha před 
pomníkem. Snad by se dokázali shodnout na narovnání silnice. Pokud se neshodneme na tom, 
k čemu hlavně by mělo náměstí sloužit, potom to bude složité. Náměstí je v této podobě 60 let a nyní 
rozhodujeme o tom, jak náměstí může vypadat dalších 60 let. Jak bude v budoucnu vypadat 
automobilová doprava, nemůžeme říct. Navrhuje schválit usnesení týkající se přeložky silnice. 
Dodává, že kulturní dům bude nejdůležitější stavbou charakterizující náměstí. 
V. Zejda – pokud bude upravený kulturní dům, potom opravdu bude nejdůležitější stavbou náměstí. 
Pokud by se otevřel do náměstí, potom by se mohl skloubit funkčně s náměstím. 
D. Sukalovský – náměstí by mělo plnit funkci shromažďovací a společenskou. 
M. Kotek – zdá se mu, že klíčové bude, zda se bude nebo nebude silnice napřimovat. Proč neprověřit 
studií kolmá parkovací stání před obchodními domy? Stačí studii zadat. Je nutné toto schválit dnes? 
D. Sukalovský – tlačí nás čas. Pokud chceme, aby napřímení silnice bylo investicí kraje, tak je 
nejvyšší čas na tom začít pracovat. 
M. Kotek – studie by nemusela trvat dlouho a mohli bychom se nad tím ještě sejít. 
D. Holman – navrhuje schválit usnesení ve znění: 
Návrh usnesení: ZM schvaluje zahájení projekčních prací na investiční akci „Napřímení silnice 

II/386 v úseku náměstí Osvobození“ a zpracování studií rekonstrukce náměstí 
Osvobození s cenou do 2,1 mil. Kč vč. DPH. 

 
 
Na jednání se vrátil I. Poledňák – počet přítomných zastupitelů 13. 
 
 
D. Sukalovský – doplňuje, že projektová dokumentace úpravy silnice by byla od hrany náměstí 
Osvobození po kruhový objezd u Wellness. 
I. Poledňák – tzn., že přeložka komunikace do této stopy je hotová věc? 
D. Sukalovský – když ji odhlasujeme, tak ano. 
M. Kotek – proč tady tedy nemáme tu studii s druhou variantou s parkovacími stáními? 
D. Sukalovský – náměstí nemá být parkovištěm. Měla by to být klidová zóna pro setkávání. 
M. Kotek – domnívá se, že prostor se zdá mrtvý proto, že je tam málo parkovacích míst. Kolmá 
parkovací stání by to oživily tím, že by se dalo zaparkovat přímo u náměstí. 
D. Sukalovský – není to jenom o vytvoření parkoviště, ale došlo by i k zúžení profilu silnice. 
D. Holman – usnesení je spojeno s podmínkou, že investici ponese kraj. Usilujeme o to, že zaplatíme 
projekt. 
M. Kotek – rád by srovnal variantu původního tvaru silnici a narovnání silnice. 
P. Ondrášek – máme hodně parametrů v zadání. Pouze ve čtyřech bodech nacházíme shodu. Spíše 
se přiklání odložit materiál do dalšího jednání zastupitelstva. 
D. Sukalovský – materiál asi stáhne z jednání. 
D. Holman – navrhuje přečíst 10 bodů a tím zjistíme, u kterých je shoda a kde shoda není. 
D. Sukalovský – ale vše má své souvislosti. 
D. Holman – ano, vše se vším souvisí, ale může nám to pomoct v diskusi. Aspoň budeme vědět, co 
řešit. Parametry zadáme architektům. 
D. Sukalovský – nelze srovnávat parametry haly a náměstí. 
J. Brabec – navrhuje ukončit diskusi. Navrhuje hlasovat o pozměňovacím návrhu D. Holmana. 
D. Sukalovský – souhlasí s hlasování o pozměňujícím návrhu. 
D. Holman – navrhuje ještě orientačně hlasovat o přeložce silnice. 
A. Varmužka – žádá, aby byly částky v usnesení od sebe odděleny. 
M. Kotek – rozhodne se hlasováním o napřímení nebo nenapřímení silnice. Pokud by byla 
zpracována studie, bylo by to lepší. 
J. Herman – usnesení rozdělit na komunikaci a na zpracování studií. 
D. Sukalovský – upřesňuje, že pokud jde o samotný projekt, tak pokud chceme opravit silnici, 
musíme akci rozjet za vlastní peníze. Ať se silnice napřímí nebo ne. Pokud schválíme peníze, potom 
můžeme opravu komunikace od kruhového objezdu po náměstí započít. 
 
Návrh usnesení: ZM schvaluje zahájení projekčních prací na investiční akci „Rekonstrukce 

komunikace II/386 v úseku náměstí Osvobození - kruhový objezd u Wellness 
Kuřim v ceně do 1,6 mil. Kč. 
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D. Sukalovský – zdůrazňuje, je to hlavně proto, abychom dosáhli urychlené rekonstrukce za 
finančního přispění, respektive za náklady, které by za realizaci nesl Jihomoravský kraj. Napřímení 
komunikace se bude rozhodovat až na zasedání zastupitelstva v září. 
I. Poledňák – pokud bude vyčleněno 1,6 mil. Kč, tak ať udělají 2 varianty. 
D. Holman – projekt neřeší náměstí, řeší pouze komunikace. 
D. Sukalovský – projekt řeší rekonstrukci komunikace na náměstí včetně úseku nad náměstím až po 
kruhový objezd, na kterém můžeme pracovat. Po rozhodnutí v září můžeme řešit komunikaci na 
náměstí. 
I. Poledňák – ať je tato formulace uvedena v usnesení. 
M. Kotek – bylo by možné ještě schválit usnesení ve znění: 
Návrh usnesení: ZM schvaluje zpracování studie parkovacích stání před obchodním domem na 

náměstí Osvobození. 
D. Sukalovský – nemůžeme chtít, aby někdo udělal studii na parkovací stání a jiný projektant, který 
bude dělat náměstí, ji plně akceptoval. Spíše by o návrhu usnesení M. Kotka nehlasoval. 
M. Kotek – abychom věděli, jestli je to možné. 
D. Sukalovský - víme, že ten prostor tam je. Ještě musíme schválit vyčlenění částky na zpracování 
studií. 
A. Varmužka – nemusí se schvalovat samostatné usnesení, částku lze schválit v rámci rozpočtového 
opatření „studie na náměstí Osvobození“. 
 
Přijaté usnesení: 1082/2017 - ZM schvaluje zahájení projekčních prací na investiční akci 

„Rekonstrukce komunikace II/386" od jižního okraje náměstí Osvobození po 
kruhový objezd u Wellness Kuřim s cenou do 1.600.000 Kč s tím, že definitivní 
řešení vedení komunikace přes náměstí bude zastupitelstvem dodatečně 
upřesněno. 

Hlasováno: 
Pro: 13  Nepřítomni: 4. 
 
Návrh usnesení: ZM schvaluje zahájení projekčních prací na investiční akci Rekonstrukce náměstí 

Osvobození v Kuřimi - prostor náměstí s cenou do 4.300.000 Kč s DPH. 
O tomto usnesení nebylo hlasováno. 
 
 
 

18/1. Rekonstrukce nám. Osvobození – zahájení projekčních prací 
(Předkladatel: Mgr. Ing. Drago Sukalovský, zpracovatel: Mgr. Ing. Drago Sukalovský) 
 
Návrh usnesení: ZM schvaluje zahájení projekčních prací na investiční akci Rekonstrukce náměstí 

Osvobození v Kuřimi - přeložka silnice II/386 s cenou do 1.600.000 Kč s DPH. 
O tomto usnesení nebylo hlasováno. 
 
 
 

19. Rozpočtové opatření č. 6 
(Předkladatel: Mgr. Ing. Drago Sukalovský, zpracovatel: Ing. Aleš Varmužka) 
 
V příloze se nachází návrhy na provedení rozpočtového opatření. 
 
Přílohy: A - rozpočtové opatření č. 6 

B – důvodová zpráva OI – opravy MěÚ 
C – důvodová zpráva OI – MŠ Otevřená 
D – důvodová zpráva ZŠJ - žádost o navýšení rozpočtu 

 
Diskuse: 
D. Sukalovský – bude změna u položky č. 10 – název „Studie variant rekonstrukce nám. 
Osvobození“ s částkou 1.000.000 Kč. 
I. Poledňák – kdo si přeje zjistit nějakou variantu, ať svůj návrh zašle. Architekt to zpracuje. 
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D. Holman – dnes poslal projektant podklad pro konečné řešení fasád náměstí Osvobození – ráz 
sorely. Přispějeme rozdílem nákladů mezi představou nájemníků a požadavkem města na ráz fasády. 
Dle doporučení vedoucího OF by měli požádat formou dotace. Když nyní schválíme částku ve výši 
500 tisíc Kč na poskytnutí této dotace tak řešení fasády domu nad cukrárnou bude respektovat 
architektonické pojetí domů na náměstí. 
J. Brabec – přístavbami půdních vestaveb ztratily domy již dávno ráz sorely. Neví, jestli můžeme 
schválit poskytnutí dotace, když o ni nikdo nepožádal. Spíše by mohlo být přijato usnesení jako příslib, 
že pokud bude požádáno o dotaci, tak dotaci schválíme. 
D. Holman – společenství má různé názory. Předseda s tím souhlasil, pokud rozdíl nákladů uhradí 
město. Příslib je možné řešení, ale vyčlenění prostředků by taky bylo možné. 
J. Brabec – nejsme ve společenství vlastníků minoritním vlastníkem? 
D. Holman – ano, jsme. 
A. Varmužka – rozpočtovým opatřením dáme příslib. Zastupitelstvo bude poskytnutí dotace 
schvalovat uzavřením smlouvy o poskytnutí dotace a to v září. Upozorňuje, že se bude měnit název 
položky RO bodu 9 „Rekonstrukce silnice II/386“. 
D. Sukalovský – navrhuje orientačně hlasovat o zahrnutí částky 500 tisíc Kč, jako příslib dotace pro 
SVJ Bezručova – rekonstrukce domu č. p. 845-847: 
Schválené usnesení: ZM schvaluje zahrnutí částky ve výši 500 tisíc Kč do rozpočtového opatření, 

jako příslib dotace pro SVJ Bezručova č. p. 845-847. 
Hlasováno: 
Pro: 12  Proti: 1  Nepřítomni: 4. 
 
Přijaté usnesení: 1083/2017 - ZM schvaluje rozpočtové opatření č. 6 k rozpočtu města Kuřimi na 

rok 2017, dle přílohy se změnami. 
Hlasováno: 
Pro: 13  Nepřítomni: 4. 
 
 
 

20. Informace - zpráva o průběhu realizace akce "Sportovní hala 
Kuřim" 
(Předkladatel: PaedDr. David Holman, zpracovatel: Ing. Renata Havlová) 
 
Předkládáme Zastupitelstvu města Kuřimi průběžnou zprávu o průběhu realizace akce "Sportovní hala 
Kuřim" ke dni 23. 6. 2017. 
 
Přílohy: A - zpráva o průběhu realizace akce Sportovní hala Kuřim 
 
Diskuse: 
V. Zejda – materiál byl projednán v komisi stavební. Výsledky kontrolních dnů jsou na webu města? 
D. Holman – nejsou veřejné, ale zprávy z kontrolních dnů zašle na e-mail. 
 
 
 

21. Různé 
 
J. Brabec – zve všechny občany města na koncert bratří Ebenů a Pozdního sběru, který se koná na 
zámeckém nádvoří ve středu 12. 7. 2017 od 20 hod. Dále se v sobotu 22. 7. 2017 konají Babské 
hody. 
 
 
J. Herman – v denním tisku se dočetl o mimoúrovňovém křížení silnic I/43. Jaká je realizace těchto 
staveb? 
D. Sukalovský – komunikace I/43 – je připravena studie změn na úpravy od Kuřimi až k odbočce na 
Boskovice. Proběhlo několik jednání. Jako partner změn do jednání vstoupil JMK. Na jednání minulý 
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týden JMK podpořil vybudování mimoúrovňové křižovatky u Prefy a další úpravy za Černou Horou 
všude tam, kde se napojují krajské komunikace. JMK se nevyjadřuje k napojení na Podlesí, jednání 
v tomto případě směřují k 5editelství silnic a dálnic. Určily se investiční peníze na projekty a u projektu 
úprav na I/43 se schválily peníze na všechny 3 křižovatky. Budou probíhat další jednání s Ředitelstvím 
silnic a dálnic. Bude probíhat výkup pozemků. Existuje už dnes základní studie. Příprava může trvat 
kolem 4-5 let. 
 
 
J. Herman – občané města si stěžují na špatnou slyšitelnost diskusních příspěvků na zasedání 
zastupitelstva. Jak se bude řešit ozvučení zasedací místnosti? 
D. Sukalovský – jediné řešení je konferenční uspořádání a řešení pomocí mikrofonů. Celá věc je ve 
stadiu řešení a pokusíme se to urychlit. Náklady jsou kolem 250-400 tisíc Kč. 
 
 
P. Ondrášek – zve občany města na akci „Handecfest“. Akce se bude konat na konci léta na 
kuřimském nádvoří. 
 
 
D. Sukalovský – začala stavba obchodního domu Kaufland naproti Wellness Kuřim s termínem 
dokončení konec února 2018. 
 
 
 
Další zasedání ZM se uskuteční v úterý 12. 9. 2017 v 17 hod. v zasedací místnosti MěÚ Kuřim. 
 
 
Člen návrhové komise Jiří Brabec přečetl schválená usnesení ZM. 
 
 
Starosta ukončil jednání ZM v 21:27 hodin. 
 
 
 
 
 
 
Mgr. Ing. Drago Sukalovský 
starosta města 
 
 
 
 

Ověřovatelé zápisu: 
 
 
 
 
Vladislav Zejda         Petr Krejčí 
 
 
 
 
 
V Kuřimi dne 27. 6. 2017 
 
Zapsala: Petra Glosová 
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Materiály: 
1 Zvolení návrhové komise 
2 Volba ověřovatelů zápisu 
3 Schválení programu jednání 
4 Plnění usnesení Zastupitelstva města Kuřimi ke dni 19. 6. 2017 
 4A - plnění usnesení ZM 
5 Smlouva o vzájemné spolupráci – Dodatek č. 2 
 5A - Dodatek č. 2 
6 Podnět k pořízení územní studie 
 6A - ÚP Kuřim - výřez hlavního výkresu s vyznačením lokality 
 6B - žádost o pořízení ÚS 
7 Závěrečný účet 2016 
 7A - závěrečný účet 
8 Účetní závěrka 2016 
 8A - CashFlow 2016 
 8B - výkaz FIN 2016 
 8C - účetní závěrka 2016 
 8D - rozvaha 2016 
 8E - výkaz zisku a ztrát 
 8F - FKVS 2016 Zpráva o výsledcích finančních kontrol za rok 2016 
 8G - zpráva přezkum 
 8H - změna kapitálu 2016 
 8CH - inventarizace 2016 
9 Přezkum hospodaření 
 9A - zpráva přezkum 
10 Obecně závazná vyhláška č. 2/2017, o veřejném pořádku 

 10A - OZV č. 2 2017 o veřejném pořádku 
11 Aktualizace příloh č. 1 a č. 2 ke zřizovací listině MŠ Zborovská 
 11A - majetek k 31. 3. 2017 MŠ 
12 Aktualizace příloh č. 1 a č. 2 ke zřizovací listině ZŠ Jungmannova 
 12A - majetek k 1. 6. 2017 ZŠJ 
13 13Aktualizace příloh č. 1 a č. 2 ke zřizovací listině ZŠ Tyršova 
 13A - majetek k 31. 3. 2017 MŠT 
14 Stav investiční výstavby v roce 2017 
 14A - stav investičních akcí k 16. 6. 2017 
15 Převod části vodovodního řadu vybudovaného investorem: Kuřimská průmyslová, s.r.o. do 

majetku města Kuřimi 
 15A - situace 
 15B - žádost stavebníka 
 15C - návrh smlouvy 
16 Návratná finanční výpomoc MAS 
 16A - žádost MAS - návratná fin. výpomoc 
17 Zápis z finančního výboru konaného dne 21. 6. 2017 
 17A - zápis 
18 Rekonstrukce nám. Osvobození – zahájení projekčních prací 
 18A - náměstí Osvobození 
 18B1 situace urb A 
 18B2 situace urb B 
 18B3 situace urb C 
 18B4 situace katastr 
 18B5 situace etapy 
18/1 Rekonstrukce nám. Osvobození – zahájení projekčních prací 
19 Rozpočtové opatření č. 6 
 19A - rozpočtové opatření č. 6 

19B - důvodová zpráva OI - opravy MěÚ 
 19C - důvodová zpráva OI - MŠ Otevřená 
 19D - důvodová zpráva ZŠJ - žádost o navýšení rozpočtu 
20 Informace - zpráva o průběhu realizace akce "Sportovní hala Kuřim" 
 20A - zpráva o průběhu realizace akce Sportovní hala Kuřim 
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Výsledky veřejného hlasování na zasedání Zastupitelstva města Kuřimi 27. 6. 2017 
 

 

1065/2017 - ZM schvaluje jako členy návrhové komise Ing. Miluši Mackovou a Jiřího Brabce. 
 Vlček Matěj Ondr Peřina Mac Han Herm Pol Zejda Kotek Jarůš Krejčí Bur Bra Amb Suk Hol  

Pro nepřít. / / nepřít. / / / / / nepřít. nepřít. / / / nepřít. / / 12 

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

Zdrž nepřít. - - nepřít. - - - - - nepřít. nepřít. - - - nepřít. - - 0 
 

 

1066/2017 - ZM schvaluje jako ověřovatele zápisu z jednání ZM Vladislava Zejdu a Petra Krejčího. 

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

Pro nepřít. / / nepřít. / / / / / nepřít. nepřít. / / / nepřít. / / 12 

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

Zdrž nepřít. - - nepřít. - - - - - nepřít. nepřít. - - - nepřít. - - 0 
 

 

1067/2017 - ZM schvaluje program jednání se změnou. 

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

Pro nepřít. / / nepřít. / / / / / nepřít. nepřít. / / / nepřít. / / 12 

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

Zdrž nepřít. - - nepřít. - - - - - nepřít. nepřít. - - - nepřít. - - 0 
 

 

1068/2017 - ZM schvaluje uzavření veřejnoprávní smlouvy se spolkem Místní akční skupina Brána Brněnska, z.s., se sídlem Křížkovského 48/2, 

664 34 Kuřim, IČ 22712372, na poskytnutí návratné finanční výpomoci ve výši 160.000 Kč na financování pořádání setkání pedagogů ze všech MŠ 

i ZŠ v území ORP Kuřim, s datem poskytnutí 1. 8. 2017 a datem jednorázového splacení 30. 9. 2018, dle žádosti. 

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

Pro nepřít. / / nepřít. / / / / / nepřít. nepřít. / / / nepřít. / / 12 

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

Zdrž nepřít. - - nepřít. - - - - - nepřít. nepřít. - - - nepřít. - - 0 
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1069/2017 - ZM schvaluje uzavření Dodatku č. 2 ke Smlouvě o vzájemné spolupráci při přípravě developerského projektu v lokalitě Záhoří 

v Kuřimi č. 2016/B/0032 s IMOS development, investiční fond s proměnným základním kapitálem, a.s., IČ 28516842, se sídlem Gajdošova 4392/7, 

615 00 Brno. 

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

Pro nepřít. / / nepřít. / / / / / / nepřít. / / / nepřít. / nepřít. 12 

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

Zdrž nepřít. - - nepřít. - - - - - - nepřít. - - - nepřít. - nepřít. 0 
 

 

1070/2017 - ZM bere na vědomí stav plnění usnesení ZM ke dni 19. 6. 2017. 

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

Pro nepřít. / / nepřít. / / / / / / nepřít. / / / nepřít. / nepřít. 12 

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

Zdrž nepřít. - - nepřít. - - - - - - nepřít. - - - nepřít. - nepřít. 0 
 

 

1071/2017 - ZM schvaluje v souladu s ustanovením § 30 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu záměr pořízení územní 

studie "Kuřim - Tyršova, blok A 033" dle žádosti, za podmínky úplné úhrady nákladů na pořízení dokumentace územní studie žadatelem. ZM 

schvaluje Mgr. Ing. Draga Sukalovského, jako zastupitele, určeného pro spolupráci s pořizovatelem při pořizování územní studie "Kuřim - 

Tyršova, blok A 033". 

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

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

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

Zdrž nepřít. - - nepřít. - - - - - - nepřít. - - - nepřít. - - 0 
 

 

1072/2017 - ZM souhlasí s celoročním hospodařením města Kuřimi v roce 2016, a to bez výhrad. 

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

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

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

Zdrž nepřít. - - nepřít. - - - - - - nepřít. - - - nepřít. - - 0 
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1073/2017 - ZM schvaluje účetní závěrku města Kuřimi k datu 31. 12. 2016, dle příloh. 

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

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

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

Zdrž nepřít. - - nepřít. - - - - - - nepřít. - - - nepřít. - - 0 
 

 

1074/2017 - ZM bere na vědomí „Zprávu o výsledku přezkoumání hospodaření“ města Kuřimi za rok 2016. 

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

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

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

Zdrž nepřít. - - nepřít. - - - - - - nepřít. - - - nepřít. - - 0 
 

 

1075/2017 - ZM vydává obecně závaznou vyhlášku města Kuřimi č. 2/2017, o veřejném pořádku. 

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

Pro nepřít. / / nepřít. / / / - - - nepřít. / / / nepřít. / / 10 

Proti nepřít. - - nepřít. - - - / / / nepřít. - - - nepřít. - - 3 

Zdrž nepřít. - - nepřít. - - - - - - nepřít. - - - nepřít. - - 0 
 

 

1076/2017 - ZM schvaluje změnu příloh č. 1 a č. 2 ke Zřizovací listině Mateřské školy Kuřim, Zborovská 887, okres Brno-venkov, příspěvkové 

organizace dle stavu k 31. 3. 2017. 

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

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

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

Zdrž nepřít. - - nepřít. - - - - - - nepřít. - - - nepřít. - - 0 
 

 

1077/2017 - ZM schvaluje změnu příloh č. 1 a č. 2 ke Zřizovací listině Základní školy, Kuřim, Jungmannova 813, okres Brno-venkov, příspěvkové 

organizace dle stavu k 1. 6. 2017. 

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

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

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

 

1078/2017 - ZM schvaluje změnu příloh č. 1 a č. 2 ke Zřizovací listině Základní školy Kuřim, Tyršova 1255, okres Brno-venkov, příspěvkové 

organizace dle stavu k 31. 3. 2017. 

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

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

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

Zdrž nepřít. - - nepřít. - - - - - - nepřít. - - - nepřít. - - 0 
 

 

1079/2017 - ZM bere na vědomí zprávu o stavu investiční výstavby 2017. 

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

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

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

Zdrž nepřít. - - nepřít. - - - - - - nepřít. - - - nepřít. - - 0 
 

 

1080/2017 - ZM schvaluje úplatné nabytí části stavby vodovodního řadu vybudované v rámci výstavby lokality „Komunikace a inženýrské sítě, 

664 34 Kuřim; SO 03, SO 04 - vodovod“ v délce 30,2 m (dle situace) do majetku města Kuřimi a souhlasí s uzavřením kupní smlouvy se 

společností Kuřimská průmyslová, s.r.o., Brno, se sídlem Chochola 1202/16, 624 00 Brno - Komín, IČ 29355010 a obchodní spol. Cooptel, 

stavební a.s., se sídlem Černovické nábřeží 501/7a, Trnitá, 618 00 Brno, IČ 25560271, (vedlejším účastníkem - zhotovitelem) za cenu ve výši 100 

Kč. 

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

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

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

Zdrž nepřít. - - nepřít. - - - - - - nepřít. - - - nepřít. - - 0 
 

 

1081/2017 - ZM bere na vědomí zápis ze zasedání Finančního výboru ZM Kuřimi ze dne 21. 6. 2017. 

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

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

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

Zdrž nepřít. - - nepřít. - - - - - - nepřít. - - - nepřít. - - 0 
 



5 

 

 

1082/2017 - ZM schvaluje zahájení projekčních prací na investiční akci „Rekonstrukce komunikace II/386" od jižního okraje náměstí Osvobození 

po kruhový objezd u Wellness Kuřim s cenou do 1.600.000 Kč s tím, že definitivní řešení vedení komunikace přes náměstí bude zastupitelstvem 

dodatečně upřesněno. 

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

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

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

Zdrž nepřít. - - nepřít. - - - - - - nepřít. - - - nepřít. - - 0 
 

 

Orientační hlasování o podpoře dotace pro SVJ: ZM schvaluje zahrnutí částky ve výši 500 tisíc Kč do rozpočtového opatření, jako příslib dotace 

pro SVJ Bezručova č. p. 845-847. 

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

Pro nepřít. / / nepřít. / / / / / / nepřít. / / - nepřít. / / 12 

Proti nepřít. - - nepřít. - - - - - - nepřít. - - / nepřít. - - 1 

Zdrž nepřít. - - nepřít. - - - - - - nepřít. - - - nepřít. -  0 
 

 

1083/2017 - ZM schvaluje rozpočtové opatření č. 6 k rozpočtu města Kuřimi na rok 2017, dle přílohy se změnami. 

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

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

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

Zdrž nepřít. - - nepřít. - - - - - - nepřít. - - - nepřít. - - 0 

 


