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Z á p i s 
 

ze zasedání Zastupitelstva města Kuřimi č. 5/2017 konaného dne 1. 8. 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, Ivo Peřina, RNDr. Igor Poledňák, Ing. Jan Vlček, MSc., 
Vladislav Zejda – členové zastupitelstva města. 
 
 
 
Ing. Karel Torn, CSc. – tajemník úřadu. 
 
 
 
Starosta zahájil zasedání ZM v 17:06 hodin, úvodem bylo přítomno 15 členů ZM, tedy nadpoloviční 
většina. ZM je usnášeníschopné. 
Později se dostavil Ing. Miloš Kotek a Vladislav Zejda. 
 
 
 
Zápis z minulého zasedání byl ověřen bez připomínek. 
 
 
 
Program: 
 

1 Zvolení návrhové komise 

2 Volba ověřovatelů zápisu 

3 Schválení programu jednání 

4 Investiční akce „Společenské a kulturní centrum v Kuřimi“ 

5 Obecně závazná vyhláška č. 3/2017, o nočním klidu 

6 Obecně závazná vyhláška č. 4/2017, o veřejném pořádku 

7 Rozpočtové opatření č. 7 

8 Informace - zpráva o průběhu realizace akce "Městská sportovní hala v Kuřimi" 

9 Městská sportovní hala v Kuřimi 

9/1 Městská sportovní hala v Kuřimi 

10 Různé 

 
 
 

1. Zvolení návrhové komise 
(Předkladatel: Mgr. Ing. Drago Sukalovský, zpracovatel: Petra Glosová) 
 
Přijaté usnesení: 1084/2017 - ZM schvaluje jako členy návrhové komise Ing. Mgr. Vlastimila 

Burkarta a Ing. Petra Ondráška. 
Hlasováno 
Pro: 15   Nepřítomni: 2. 
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2. Volba ověřovatelů zápisu 
(Předkladatel: Mgr. Ing. Drago Sukalovský, zpracovatel: Petra Glosová) 
 
 
Na jednání se dostavil v 17:09 hod. Ing. M. Kotek – počet přítomných zastupitelů je 16. 
 
 
Přijaté usnesení: 1085/2017 - ZM schvaluje jako ověřovatele zápisu z jednání ZM Jana Hermana 

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

3. Schválení programu jednání 
 
Program: 
 

1 Zvolení návrhové komise 

2 Volba ověřovatelů zápisu 

3 Schválení programu jednání 

4 Investiční akce „Společenské a kulturní centrum v Kuřimi“ 

5 Obecně závazná vyhláška č. 3/2017, o nočním klidu 

6 Obecně závazná vyhláška č. 4/2017, o veřejném pořádku 

7 Rozpočtové opatření č. 7 

8 Informace - zpráva o průběhu realizace akce "Městská sportovní hala v Kuřimi" 

9 Městská sportovní hala v Kuřimi 

9/1 Městská sportovní hala v Kuřimi 

10 Různé 

 
Přijaté usnesení: 1086/2017 - ZM schvaluje program jednání. 
Hlasováno 
Pro: 16   Nepřítomen: 1. 
 
 
Na jednání se v 17:10 hod. dostavil V. Zejda – počet přítomných zastupitelů 17. 
 
 
 

4. Investiční akce „Společenské a kulturní centrum v Kuřimi“ 
(Předkladatel: Mgr. Ing. Drago Sukalovský, zpracovatel: Mgr. Ing. Drago Sukalovský, PaedDr. David 
Holman, Stanislav Bartoš, Ing. Markelova Jana) 
 
Zastupitelstvo města schválilo na svém jednání dne 4. 9. 2014 usnesením č. 1142/14 realizaci 
investiční akce s názvem „Společenské a kulturní centrum v Kuřimi“ v rozsahu rekonstrukce objektu 
pro rok 2015 a dodávky interiéru pro rok 2016 ve výši: 
- na inženýrskou činnost 1.437.835 Kč bez DPH, 
- na rekonstrukci objektu 74.859.982 Kč bez DPH, 
- na dodávku a montáž interiéru 3.971.263 Kč bez DPH. 
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Dne 24. 1. 2017 schválilo zastupitelstvo rozpočtové opatření č. 1, v jehož příloze „Plán rozdělení 
rozpočtové rezervy 2017 - 2019“ byly vyčísleny celkové plánované náklady rekonstrukce objektu na 
120 mil. Kč vč. DPH. Důvodem navýšení celkové ceny za rekonstrukci objektu KD byly změny 
v projektové dokumentaci, především nutnost uzpůsobit technologicky a stavebně část opatření pro 
dosažení energetických úspor (zajištění technických parametrů vzduchotechniky a rekuperace dle 
požadavků platných norem a podmínek dotace), a dále změny v úrovni cen stavebních prací. 
Dne 28. 4. 2017 schválila RM zahájení zadávacího řízení na stavební práce s názvem „Společenské 
a kulturní centrum v Kuřimi“. V současné době probíhá hodnocení nabídek. Vzhledem k tomu, že je 
stále platné usnesení ZM ze dne 4. 9. 2014 s cenou za rekonstrukci objektu ve výši 74.859.982 Kč 
bez DPH, je nutno schválit nové usnesení, kterým se navýší finanční prostředky na rekonstrukci 
objektu tak, aby mohla být podepsána smlouva s dodavatelem stavebních prací a následně mohly být 
stavební práce zahájeny. 
V usnesení schváleném dne 4. 9. 2014 byly schváleny finanční prostředky na samotnou rekonstrukci 
objektu vč. Inženýrských činností a dodávku a montáž interiéru. Nebylo schváleno financování 
souvisejících investic - úpravy okolí KD a dodávka a montáž technologie stravování pro restauraci KD. 
 
Na základě znalosti nabídkové ceny stavebních prací a z předpokladu ostatních nákladů žádá nyní 
odbor investiční Zastupitelstvo města o schválení finančních prostředků takto: 
1/ rekonstrukci objektu kulturního domu (dále jen KD), která je nyní předmětem probíhajícího 

výběrového řízení, s předpokládanými náklady 107 mil. Kč bez DPH, 
2/ stavební úpravy okolí s předpokládanými náklady 11,3 mil. Kč bez DPH, 
3/ dodávku interiéru a technologie stravování s předpokládanými náklady 7,7 mil. Kč bez DPH, 
4/ dodávku digitálního kina s předpokládanými náklady 1,8 mil. Kč bez DPH. 
Ve výše uvedených nákladech jsou zahrnuty ceny za TDI, AD a u rekonstrukce KD i rezerva. 
Celkově by se tedy jednalo o finanční prostředky ve výši 127,8 mil. Kč bez DPH (počítáme s variantou 
provozovatele - plátce DPH a tedy možností odpočtu DPH.) 
 
Ad 1) Probíhá výběrové řízení. 
 
Ad 2/  Stavební úpravy okolí KD zahrnují tyto objekty: 
SO04 - venkovní kanalizace a kanalizační přípojka, 
SO06 - veřejné osvětlení, 
SO07 - zpevněné plochy, parkování, 
SO08 - sadové úpravy, zpevněné plochy a oplocení. 
Tyto objekty nejsou předmětem zadávacího řízení na akci „Společenské a kulturní centrum v Kuřimi“, 
které probíhá v současné době. Na objekt SO07 bylo již vydáno stavební povolení a realizace tohoto 
stavebního objektu je zároveň nezbytnou podmínkou vydání kolaudačního souhlasu na stavbu 
„Společenské a kulturní centrum Kuřim“. Z toho důvodu je potřeba zahájit přípravu zadávacího řízení 
na výběr dodavatele a předtím i aktualizovat projektovou dokumentaci pro objekty SO06, SO07 
a SO08. Důvodem aktualizace jsou změny, které nastaly od doby zpracování projektové 
dokumentace: 

- přesun autobusové zastávky v zálivu blíže ke KD, namísto řešení v jízdním pruhu níže na 
náměstí, 

- vytvoření venkovní dřevěné terasy s uzavřením pro dětské centrum Kuřimata, 
- vytvoření příjezdu k zadnímu vstupu do bytového domu nám. Osvobození 825/9, 
- vytvoření dřevěné terasy pro klubový prostor v budově KD a s tím související úprava 

parkování, 
- vytvoření pěšího propojení v nové trase k bytovým domům na ulici Na Královkách. 

Součástí aktualizace projektu by mělo být též zajištění povolení změny stavby před dokončením 
včetně projednání s dotčenými orgány státní správy. 
 
Ad 3) Výběrové řízení na dodávku technologie pro objekty gastro (kavárna v přízemí, restaurace v 1. 
patře, samostatný bar u obřadní síně ve 2. patře a bar a přípravna v klubech v přízemí) budou 
vypsána následně po té, co bude ve výběrovém řízení vybrán provozovatel či provozovatelé těchto 
zařízení. Se zahájením tohoto VŘ počítáme v měsíci září 2017. Gastrozařízení, která budou součástí 
rekonstrukce, budou upřesněna ve spolupráci s budoucím provozovatelem v rámci podmínek 
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stanovených zadávací dokumentací. Na základě tohoto rozhodnutí bude nutné následně provést 
aktualizaci části projektové dokumentace technologie stravování. 
 
Ad 4) Jedná se o předpokládanou investici se snahou využití dotačního programu. V době otevření 
KD by již měl být nový kinosál v přízemí tímto digitálním kinem vybavený. 
 
Předpoklad zahájení realizace stavebních prací vybraným dodavatelem je v 08-09/2017. 
Projektovou dokumentaci ve všech stupních zpracovala společnost ARCHTEAM PROJEKTOVÁ 
KANCELÁŘ s.r.o. 
 
Diskuse: 
J. Brabec – budeme hledat jednoho provozovatele na gastroprovoz? Nebudeme hledat provozovatele 
na provoz restaurace i na provoz kavárny? 
D. Sukalovský – budeme hledat jednoho provozovatele, protože provoz je propojen. 
M. Macková – v důvodové zprávě je napsáno, že venkovní kanalizace, veřejné osvětlení, zpevněné 
plochy, parkování, úprava okolí nejsou předmětem zadávacího řízení na akci. Starosta ale tvrdí, že 
v celkové částce zahrnuty jsou. Navrhuje tedy do usnesení uvést včetně objektů. 
D. Sukalovský – spíše zvolit rozšířený název např. včetně souvisejících staveb. 
D. Holman – mohlo by se uvést včetně okolí a autobusové zastávky. Jádro zakázky se změnilo, 
a proto se mění i částka. 
M. Macková – žádá doplnit usnesení dle návrhu. 
M. Kotek - zúčastnila se tohoto výběrového řízení i společnost, která se zúčastnila 1. kola výběrového 
řízení na opravu kulturního domu? 
D. Sukalovský – v prvním kole podala nejnižší nabídku společnost DOLP a ta se nezúčastnila ani 
2. kola, a nezúčastnila se ani tohoto výběrového řízení. 
V. Zejda – na základě čeho byly stanoveny ceny? Tzn. těch 107 mil. Kč za rekonstrukci objektu, když 
před třemi lety byla cena o 35 mil. Kč menší. 
D. Sukalovský – v prvním neúspěšném pokusu výběrového řízení jsme si nechali udělat odborný 
odhad, tzn. výpočet ceny. Ta se ukázala v takové výši, že se pod ni dostala pouze jedna společnost. 
Cena minule byla stanovena podle výpočtu společnosti RTS nebo ÚRS. Dnešní cena je vyšší proto, 
že se změnily normy a také proto, že se dopracovával projekt v části energetických úspor. Také se 
změnila situace na trhu. 
V. Zejda – rozumí tomu tedy tak, že polovina z 36 milionového navýšení je na rekuperaci, tzn. na 
zlepšení technologických částí a zbytek je na úkor změny cen stavebních prací. 
D. Sukalovský – nerozumí, proč se mluví o 36 mil. Kč. 
V. Zejda – pokud sečte částky 74.859.000 a 3.971.000 Kč a odečte 7 mil. Kč. 
D. Sukalovský – reálné navýšení proti nabídce je 12-13 mil. Kč. Z této částky je polovina energetické 
úspory a druhá polovina změn situace na trhu. 
V. Zejda – měli bychom hlasovat o částce 107 mil. Kč. 
D. Holman – na stavbu bylo ve výhledu počítáno se 120 mil. Kč vč. DPH. Interiér, digi projekce a okolí 
– tyto položky schvalujeme naráz. Původně jsme uváděly částky po položkách. 
V. Zejda – když odečte částku z r. 2014 a nynější částku, tak mu vychází navýšení 35 mil. Kč. 
D. Sukalovský – v minulosti se jednalo o stavbu budovy a nebyl zahrnut interiér ani gastro zařízení. 
V. Zejda – pokud chceme porovnávat, potom porovnávejme částku 79 mil. Kč s částkou 107 mil. Kč. 
V minulosti jasně říkal, že je rozpočet podseknutý. 
D. Holman – částka 120 mil. Kč je ve výhledu uvedená. 
D. Sukalovský – bavme se o dnešní situaci. Máme jasně danou situaci, sešla se výběrová komise 
a předložila ke schválení nejlevnější nabídku. 
I. Peřina – tato částka není přiměřeným výdajem na opravu kulturního domu. 
D. Sukalovský – co je přiměřeným výdajem? 
I. Poledňák – není problém, že se zvýšily ceny, ale to, že nás někdo tahá za nos. Pan Zejda před 
3 lety tuto částku uváděl a nikdo mu to nevěřil. Cena 127 mil. Kč se skládá z rozpočtem určených 
částek a ty byly v té době neznámé a dnes už je známe, a byly o 15 mil. Kč nižší, tak můžeme 
celkovou výši zaokrouhlit na 120 mil. Kč. 
D. Sukalovský – můžeme jít touto cestou, ale v částce je rezerva a můžou se objevit problémy, které 
nejsou v projektu a nedají se předvídat a tím se částka může navýšit. 
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I. Poledňák – na co je 15 milionová rezerva? Navrhuje hlasovat o pozměňovacím návrhu, tzn. 
o částce 120 mil. Kč. 
J. Herman – s rekonstrukcí souhlasí. Díky čekání se stavba prodražila. Přimlouvá se k tomu, aby se 
hlasovalo pouze o částce 120 mil. Kč (na rekonstrukci budovy 100 mil. Kč). Pokud nastane problém, 
potom se zastupitelstvo sejde ke svému jednání a problém vyřeší. 
D. Sukalovský – ztráta je fiktivní, k rekonstrukci nedošlo. 
I. Poledňák – navrhuje, aby se část rezervy nechala, ale do stavby by měla jít nižší částka. 
D. Holman – v roce 2014 jsme vycházeli v odhadu ze stanovisek, která nám dodali odborníci. Částka 
bude jiná, pravděpodobně vyšší, protože se jedná o rekonstrukci. Pokud nedáme rezervu, která je 
navržená, tak se budeme scházet každý měsíc k jednání. 
J. Brabec – žádá zastupitele, aby dodržovali jednací řád. 
P. Ondrášek – navýšily se stavební práce za roky, kdy se akce prvně soutěžila. Ale díky tomu, že 
stavba nezačala, tak jsme získali dotaci na MŠ Zborovská ve výši 15 mil. Kč. Jsme daleko a bylo by 
škoda to neschválit. 
J. Vlček – těch 80 mil. Kč byl pouze odhad, za který jsme byli schopni kulturní den opravit. Dnes se 
ukázalo, že je cena někde jinde. Tenkrát nám výběrové řízení nevyšlo, ale šli bychom stejnou cestou. 
Nynější nabídka je jasně daná a nyní budeme hlasovat o ceně, která se vysoutěžila. 
D. Sukalovský – limit v minulosti se doporučil a cena se přezkoumala. Bohužel se nesplnily náležitosti 
zákona a to v tom, že byla podána pouze jedna nabídka. Letošní příjmy se výrazně zlepšily a vypadá 
to, že uzavřeme rok s vyšším přebytkem, než jsme plánovali. Navíc se zvýší RUD. Financování města 
se vyvíjí dobrým směrem, ale neutrácíme rozmařile. 
I. Poledňák – v ceně 120 mil. Kč jsou zohledněny výdaje, které už byly utraceny? 
D. Holman – není tam projekt cca 7-8 mil. Kč, ani architektonická soutěž o návrh 
S. Bartoš - projekt byl vysoutěžen kolem 6 mil. Kč a potom došlo k úpravám projektu. 
D. Holman – částka 74 mil. Kč nevznikla nějakým naším odhadem, ale na základě odborného 
posouzení. 
D. Sukalovský – jednalo se o odborně zpracovaný rozbor autorizovanou firmou. 
V. Zejda – ale v zadávacích podmínkách byla limitní cena 75 mil. Kč. 
D. Sukalovský – omlouvá se, je to tak. 
R. Hanák – jaký bude harmonogram prací? 
D. Sukalovský – zatím není znám. Termín realizace je 400 dnů od podpisu smlouvy. Vše záleží na 
tom, jestli dnes rada města schválí dodavatele. Smlouva by mohla být uzavřena do konce měsíce 
srpna. Teoreticky by mohl být kulturní dům opraven v říjnu 2018. 
M. Macková – byla u prvního výběrového řízení, kde byla jediná nabídka pod limit, který město dalo. 
Stavební firma byla nakonec ráda, že zakázku nedostala, protože sám stavební dozor řekl, že nabídka 
je podhodnocena a proto jsme si vyžádali rozbor podané nabídky. Výsledkem bylo, že nabídka 
a výkaz výměr byl přes 83 mil. Kč. Nemusela se tedy do druhého kola dávat limitní částka a mohli 
jsme být někde jinde. 
D. Holman – nevěnuje se cenotvorbě, na toto najímáme odborníky. Cena společnosti DOLP byla 
dramaticky jiná, než ostatní nabídky, je tedy nešťastné na toto poukazovat. V druhém kole by se 
možná mohla dát částka o něco málo vyšší. Ale vycházelo se z prvního kola. 
D. Sukalovský – myslí si, že podmínku změnit nešlo.  
V. Zejda – proč do investiční akce nejsou zahrnuty úpravy okolí? Proč se nyní tvrdí, že bez nich nelze 
kolaudovat? 
D. Holman – situace je úplně stejná, ale rozpočtové prostředky nemohly být použity ve stejném roce. 
V prvním roce byly rozpočtovány na samotnou stavbu kulturního domu a úpravy okolí do druhého 
roku. 
V. Zejda – změnila se podstatně částka na interiér – co v té částce je? 
D. Holman – kino je samostatně. 
D. Sukalovský – do interiérů je započítáno gastrozařízení. 
V. Zejda – jak jste došli k částce za kino? 
D. Sukalovský – v částce 7,7 mil. Kč je dodávka interiéru a technologie stravování. To předtím 
nebylo. 
I. Peřina – myslí si, že rozsah opravy je zbytečný. 
D. Sukalovský – naprostá většina nákladů jde do stávajícího objektu. Menší část jde na nástavbu. 
M. Macková – souhlasí s rekonstrukcí kulturního domu, ale pokud dnes známe cenu z výběrového 
řízení, tak poníženou o rezervu tzn. navrhuje hlasovat o ceně 120 mil. Kč. 
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D. Sukalovský – upozorňuje, že 7 mil. Kč při celkové ceně 127 mil. Kč není žádná vysoká částka, 
která by ohrozila rozpočet a není nám volně k dispozici a nebudeme ji utrácet dle libosti. 
M. Macková – počítalo se se 107 mil. Kč. Z výběrového řízení vyplývá cena 97 mil. Kč, tzn. 10 mil. Kč 
rozdíl. Ponížíte-li o 7 mil. Kč, tak rezerva tam pořád je, na technický dozor taky. 
J. Brabec – navrhuje hlasovat od nejvyšší částky. 
M. Kotek - pokud má mít kino parametry kin v okolí, potom by mělo být 3D. 
D. Holman – částku si ověřoval u dodavatelů. Technologie jdou velmi dopředu a odborníci nás 
zrazovali od formátu 3D. 
J. Brabec – je to opravdu tak. 
I. Poledňák – navrhuje snížit rezervu. A v případě zvýšení rozpočtu se sejdeme, abychom byli 
informováni. 
D. Sukalovský – rezerva byla navržena už při znalosti nejnižší částky, protože se dnes konalo druhé 
sezení výběrové komise. Uzávěrka nabídek byla někdy před třemi týdny. Výše rezerva je tedy dána 
záměrně. Hlasovat se bude nejdříve o usnesení s částkou 127,8 mil. Kč. 
 
Přijaté usnesení: 1087/2017 - ZM schvaluje finanční prostředky na realizaci investiční akce 

s názvem „Společenské a kulturní centrum v Kuřimi" včetně související dodávky 
interiéru, stavebních úprav okolí, dodávky digitálního kina a posunutí autobusové 
zastávky v celkové výši 127,8 mil. Kč bez DPH. 

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

5. Obecně závazná vyhláška č. 3/2017, o nočním klidu 
(Předkladatel: Mgr. Ing. Drago Sukalovský, zpracovatel: Mgr. Lenka Krejčová, Silvie Ondrášková) 
 
Ve vyhlášce č. 1/2017 o nočním klidu jsou uvedeny tradiční akce a slavnosti celoobecního významu, 
které mají zkrácenou dobu nočního klidu. 
 
Na městský úřad byla dne 28. 6. 2017 doručena žádost o zařazení nové veřejně přístupné kulturní 
akce do této obecně závazné vyhlášky. Jedná se o charitativní koncert „Hard and Heavy Saturday 
Night“, který se uskuteční dne 16. 9. 2017 v Restauraci u Wagnerů. 
 
Nově nahlášené akce a slavnosti, u kterých má být zkrácena doba nočního klidu, je nutné schválit 
zastupitelstvem města přímo v textu obecně závazné vyhlášky. ZM je proto nyní předkládán návrh 
nové vyhlášky o nočním klidu, ve které je tato akce doplněna. 
 
S ohledem na účinnost nového zákona č. 251/2016 Sb., o některých přestupcích, byly v textu vyhlášky 
také opraveny odkazy na tento nový zákon. 
 
Přílohy: A - OZV 3 2017 o nočním klidu 
 
Diskuse: 
M. Kotek – vyhlášku by raději zrušil nebo omezil. Je zbytečně přísná. 
D. Sukalovský – vyhláška o nočním klidu umožňuje, aby se akce konaly po 22 hod. Vše ostatní je 
dané zákonem, který říká, že doba nočního klidu je od 22 hod. Tzn. my tímto zákon změkčujeme. 
 
Přijaté usnesení: 1088/2017 - ZM vydává obecně závaznou vyhlášku města Kuřimi č. 3/2017 

o nočním klidu. 
Hlasováno 
Pro: 17. 
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6. Obecně závazná vyhláška č. 4/2017, o veřejném pořádku 
(Předkladatel: Mgr. Ing. Drago Sukalovský, zpracovatel: Mgr. Lenka Krejčová, Silvie Ondrášková) 
 
Vzhledem ke skutečnosti, že byly rozšířeny plakátovací plochy v majetku města - jedná se o plochy 
v rámci nových autobusových zastávek na ulici Tyršova (u kruhového objezdu) - je nutné tyto nové 
výlepové plochy doplnit do obecně závazné vyhlášky o veřejném pořádku, kde jsou přesně vymezeny 
oficiální plakátovací plochy v majetku města Kuřimi a povinnosti k užívání těchto plakátovacích ploch. 
Konkrétní vyznačení plakátovacích ploch je znázorněno v Příloze č. 6 této vyhlášky a pro přehlednější 
znázornění jsou přílohy k vyhlášce zobrazeny na elektronické úřední desce města také pomocí 
webové mapové aplikace. 
 
Zastupitelstvu města Kuřimi je proto nyní předkládaná nová obecně závazná vyhláška města Kuřimi 
č. 4/2017, o veřejném pořádku. V ostatních částech nebyla vyhláška měněna. 
 
Přílohy: A - OZV 4 2017 o veřejném pořádku 
 
Diskuse: 
J. Brabec – upozorňuje, že všechny ostatní výlepové plochy jsou stejného formátu. Tyto nové plochy 
jsou podstatně menší. Na tyto výlepové plochy budeme přednostně vylepovat plakáty na kulturní 
a společenské akce pořádané přímo v Kuřimi kuřimskými organizátory. Upozorňuje, že na zastávkách 
nebudou vylepovány politické kampaně. 
M. Kotek – to se jedná o prosklené zastávky? 
D. Sukalovský – jedná se o zadní stěny plechových stěn zastávek. 
P. Ondrášek – všiml si, že tyto plochy jsou již polepeny černým výlepem. 
I. Poledňák – plakátovací plochy nemají co dělat ve vyhlášce, ale je potřeba toto řešit z pozice 
vlastníka. 
D. Sukalovský – vyhláška řeší problém černého výlepu a její součástí je výčet, kde všude se může 
výlep provádět, tzn. vyhláška definuje místa výlepu. 
I. Poledňák – obecně závazná vyhláška by měla regulovat každého. 
D. Sukalovský – postupujeme podle zákona. 
I. Poledňák – zakazovat bychom to neměli. 
J. Brabec – vyhláška řeší místa, kde se vylepovat může. 
 
 
Z jednání se vzdálil v 18:35 hod. J. Vlček – počet přítomných zastupitelů je 16. 
 
 
Přijaté usnesení: 1089/2017 - ZM vydává obecně závaznou vyhlášku města Kuřimi č. 4/2017, 

o veřejném pořádku. 
Hlasováno 
Pro: 16   Nepřítomen: 1. 
 
 
 

7. Rozpočtové opatření č. 7 
(Předkladatel: Mgr. Ing. Drago Sukalovský, zpracovatel: Ing. Aleš Varmužka) 
 
V příloze se nachází návrhy na provedení rozpočtového opatření. 
 
Přílohy: A - rozpočtové opatření č. 7 

B - důvodová zpráva OI 
C - důvodová zpráva OI - stadion 
C1 - situační výkres 
C2 - situace nový stav 
D – důvodová zpráva OI – stadion 
E – důvodová zpráva OI - přípojka 
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Přijaté usnesení: 1090/2017 - ZM schvaluje rozpočtové opatření č. 7 k rozpočtu města Kuřimi na 
rok 2017, dle přílohy. 

Hlasováno 
Pro: 14   Zdrželi se: 2  Nepřítomen: 1. 
 
 
 

8. Informace - zpráva o průběhu realizace akce "Městská sportovní 
hala v Kuřimi" 
(Předkladatel: PaedDr. David Holman, zpracovatel: Ing. Renata Havlová) 
 
Předkládáme Zastupitelstvu města Kuřimi průběžnou zprávu o průběhu realizace akce "Městská 
sportovní hala v Kuřimi" ke dni 25. 7. 2017. 
 
Přílohy: A - popis stavby 
 
 
Na jednání se vrátil v 18:48 hod. J. Vlček – počet přítomných zastupitelů je 17. 
 
 
Diskuse: 
V. Zejda – chválí, že zápisy z kontrolních dnů mu jsou zasílány a nemá připomínky. 
M. Kotek – problémy s dopravním napojením spočívá v čem? 
D. Sukalovský – problémy nejsou spojené s investiční akcí sportovní haly. Není dokončeno řízení pro 
hokejovou halu a hotel a společná parkoviště – tam probíhá zjišťovací řízení EIA. 
V. Zejda – v případě, že se EIA bude muset vypracovat, kdo ji bude platit? 
D. Holman – když bylo potřeba, tak byly dle domluvy náklady rozděleny, ale doufá, že nenastane 
situace s velkou EIA. 
 
 
 

9. Městská sportovní hala v Kuřimi 
(Předkladatel: PaedDr. David Holman, zpracovatel: Mgr. Karina Kiesslingová, DiS.) 
 
Zastupitelstvo města Kuřim schválilo na zasedání č. 1/2016 konaném dne 26. 1. 2016 usnesením 
číslo 1008/2016 realizaci investiční akce "Městská sportovní hala v Kuřimi". 
Na stejném zasedání usnesením 1009/2016 schválilo podání žádosti o dotaci do programu 
Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy 133 510, Podpora materiálně technické základny sportu, 
výzvy na realizaci projektů v investiční oblasti v roce 2016, s termínem podání do 31. 1. 2016. 
Žádost o dotaci byla podána, ale vybrána k podpoře nebyla. 
Do další výzvy jsme podali žádost opětovně dne 26. 11. 2016. Dne 13. 3. 2017 město Kuřim obdrželo 
vyrozumění, že náš záměr byl vybrán k podpoře s příslibem dotace ve výši 20 milionů korun. Dne 
31. 5. 2017 jsme dostali z MŠMT rozhodnutí ministryně školství o zrušení investičního programu 133 
510. 
Na začátku června 2017 byl vyhlášen nový investiční program s novými podmínkami a 30. 6. 2017 
byla vyhlášena nová výzva. Součástí příloh žádosti o dotaci jsou i usnesení zastupitelstva města 
s aktuálním souhlasem s podáním žádosti o dotaci a potvrzením zajištění finančních prostředků na 
dofinancování akce. 
OI žádá Zastupitelstvo města Kuřim schválit podání žádosti o dotaci na Ministerstvo školství, mládeže 
a tělovýchovy a potvrdit, že město má vyčleněno finanční prostředky na realizaci akce „Městská 
sportovní hala v Kuřimi“. 
 
Přijaté usnesení: 1091/2017 - ZM souhlasí s podáním žádosti o dotaci do programu Ministerstva 

školství, mládeže a tělovýchovy, státní podpory sportu 2017/2018 - investiční 
prostředky, Programu 133 530 Podpora materiálně technické základny sportu. 
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Podprogram 133D 531 Podpora materiálně technické základny sportu - ÚSC, SK 
a TJ na projekt "Městská sportovní hala v Kuřimi". 

Hlasováno 
Pro: 17. 
 
 
 

9/1. Městská sportovní hala v Kuřimi 
(Předkladatel: PaedDr. David Holman, zpracovatel: Mgr. Karina Kiesslingová, DiS.) 
 
Přijaté usnesení: 1092/2017 - ZM souhlasí se zajištěním vlastních nutných finančních prostředků na 

dofinancování akce "Městská sportovní hala v Kuřimi". 
Hlasováno 
Pro: 17. 
 
 
 

10. Různé 
 
D. Sukalovský – zve všechny občany města na akci „Kuřimská cyklostezka“, která se koná v sobotu 
2. 9. 2017 v místě za vlečkou v ul. U stadionu. 
 
Zásady územního rozvoje Jihomoravského kraje (dále jen ZÚR JMK) jsou platné a účinné, ale 
v červnu byla podána žaloba, za kterou stojí obce, spolky i jednotlivci. Žaloba se bude projednávat 
u Krajského soudu v Brně. Jihomoravský kraj (dále jen JMK) žádá obce, které s tím, že jsou ZUR JMK 
platné a účinné souhlasí, aby se k žalobě připojili jako vedlejší účastník a podpořili JMK. 
Vyplývá z toho možnost žádat o informace a o kopii žaloby a možnost podat k soudu svoje stanovisko. 
Pokud RM toto schválí, tak se město Kuřim připojí k podpoře JMK o platnosti a účinnosti ZÚR. Podle 
informací nám z toho nevyplývají žádné jiné povinnosti a nejsme povinni si zajistit právní zastoupení. 
Pokud dojde k uznání žaloby, tak ani z toho nám nevyplývají žádné povinnosti. 
 
Dále informuje o chystané opravě komunikace R43 (od křižovatky u Prefy po Lipůvku) – termín zatím 
není znám, ve čtvrtek proběhne koordinační jednání nad objížďkou, která by vedla přes Nuzířov, 
Malhostovice, Čebín a Kuřim. Další variantou by byla objížďka přes Vranov. 
 
 
Další zasedání ZM se uskuteční v úterý 12. 9. 2017 v 17 hod. v zasedací místnosti MěÚ Kuřim. 
 
 
Člen návrhové komise Ing. Mgr. Vlastimil Burkart přečetl schválená usnesení ZM. 
 
 
 
Starosta ukončil jednání ZM v 19:00 hodin. 
 
 
 
 
Mgr. Ing. Drago Sukalovský 
starosta města 
 
 
 
 
 

Ověřovatelé zápisu: 
Jan Herman         Ing. Jan Vlček, MSc. 
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V Kuřimi dne 1. 8. 2017 
 
Zapsala: Petra Glosová 
 
 
 
Materiály: 
1 Zvolení návrhové komise 
2 Volba ověřovatelů zápisu 
3 Schválení programu jednání 
4 Investiční akce „Společenské a kulturní centrum v Kuřimi“ 
5 Obecně závazná vyhláška č. 3/2017, o nočním klidu 
 5A - OZV 3 2017 o nočním klidu 
6 Obecně závazná vyhláška č. 4/2017, o veřejném pořádku 
 6A - OZV 4 2017 o veřejném pořádku 
7 Rozpočtové opatření č. 7 
 7A - rozpočtové opatření č. 7 
 7B - důvodová zpráva OI 
 7C - důvodová zpráva OI - stadion 
 7C1 - situační výkres 
 7C2 - situace nový stav 
8 Informace - zpráva o průběhu realizace akce "Městská sportovní hala v Kuřimi" 
 8A - popis stavby 
9 Městská sportovní hala v Kuřimi 
9/1 Městská sportovní hala v Kuřimi 



1 

5. JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA KUŘIMI dne 1. 8. 2017 

 

1. Zvolení návrhové komise 
Číslo usnesení: 1084/2017 Zastupitelstvo města schvaluje jako členy návrhové komise Ing. Mgr. 
Vlastimila Burkarta a Ing. Petra Ondráška. 

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

RNDr. Igor Poledňák PRO Mgr. Ladislav Ambrož PRO 

Jiří Brabec PRO Ing. Rostislav Hanák PRO 

Jan Herman PRO Ing. Miloš Kotek NEPŘÍTOMEN 

Ing. Miluše Macková PRO Ivo Peřina PRO 

Vladislav Zejda NEPŘÍTOMEN Ing. Mgr. Vlastimil Burkart PRO 

Mgr. Žaneta Jarůšková PRO Petr Krejčí PRO 

Alena Matějíčková PRO Ing. Petr Ondrášek PRO 

Ing. 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: 1085/2017 Zastupitelstvo města schvaluje jako ověřovatele zápisu z jednání ZM 

Jana Hermana a Ing. Jana Vlčka, MSc. 

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

RNDr. Igor Poledňák PRO Mgr. Ladislav Ambrož PRO 

Jiří Brabec PRO Ing. Rostislav Hanák PRO 

Jan Herman PRO Ing. Miloš Kotek PRO 

Ing. Miluše Macková PRO Ivo Peřina PRO 

Vladislav Zejda NEPŘÍTOMEN Ing. Mgr. Vlastimil Burkart PRO 

Mgr. Žaneta Jarůšková PRO Petr Krejčí PRO 

Alena Matějíčková PRO Ing. Petr Ondrášek PRO 

Ing. Jan Vlček, MSc. PRO   

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

 

3. Schválení programu jednání 
Číslo usnesení: 1086/2017 Zastupitelstvo města schvaluje program jednání. 

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

RNDr. Igor Poledňák PRO Mgr. Ladislav Ambrož PRO 

Jiří Brabec PRO Ing. Rostislav Hanák PRO 

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

Vladislav Zejda NEPŘÍTOMEN Ing. Mgr. Vlastimil Burkart PRO 

Mgr. Žaneta Jarůšková PRO Petr Krejčí PRO 

Alena Matějíčková PRO Ing. Petr Ondrášek PRO 

Ing. Jan Vlček, MSc. PRO   

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

 

4. Investiční akce „Společenské a kulturní centrum v Kuřimi“ 
Číslo usnesení: 1087/2017 Zastupitelstvo města schvaluje finanční prostředky na realizaci 
investiční akce s názvem „Společenské a kulturní centrum v Kuřimi" včetně související dodávky 
interiéru, stavebních úprav okolí, dodávky digitálního kina a posunutí autobusové zastávky v celkové 
výši 127,8 mil. Kč bez DPH. 

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

RNDr. Igor Poledňák ZDRŽEL SE Mgr. Ladislav Ambrož PRO 

Jiří Brabec PRO Ing. Rostislav Hanák ZDRŽEL SE 

Jan Herman PROTI Ing. Miloš Kotek ZDRŽEL SE 

Ing. Miluše Macková PROTI Ivo Peřina PROTI 

Vladislav Zejda PROTI Ing. Mgr. Vlastimil Burkart PRO 

Mgr. Žaneta Jarůšková PRO Petr Krejčí PRO 

Alena Matějíčková PRO Ing. Petr Ondrášek PRO 

Ing. Jan Vlček, MSc. PRO   

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

 

5. Obecně závazná vyhláška č. 3/2017, o nočním klidu 
Číslo usnesení: 1088/2017 Zastupitelstvo města vydává obecně závaznou vyhlášku města Kuřimi 

č. 3/2017 o nočním klidu. 

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

RNDr. Igor Poledňák PRO Mgr. Ladislav Ambrož PRO 

Jiří Brabec PRO Ing. Rostislav Hanák PRO 

Jan Herman PRO Ing. Miloš Kotek PRO 

Ing. Miluše Macková PRO Ivo Peřina PRO 

Vladislav Zejda PRO Ing. Mgr. Vlastimil Burkart PRO 

Mgr. Žaneta Jarůšková PRO Petr Krejčí PRO 

Alena Matějíčková PRO Ing. Petr Ondrášek PRO 

Ing. Jan Vlček, MSc. PRO   

BOD JEDNÁNÍ BYL SCHÁLEN 
Počet přítomných: 17 
PRO: 17, PROTI: 0, ZDRŽELO SE: 0, NEHLASOVALO: 0 
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6. Obecně závazná vyhláška č. 4/2017, o veřejném pořádku 
Číslo usnesení: 1089/2017 Zastupitelstvo města vydává obecně závaznou vyhlášku města Kuřimi 
č. 4/2017, o veřejném pořádku. 

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

RNDr. Igor Poledňák PRO Mgr. Ladislav Ambrož PRO 

Jiří Brabec PRO Ing. Rostislav Hanák PRO 

Jan Herman PRO Ing. Miloš Kotek PRO 

Ing. Miluše Macková PRO Ivo Peřina PRO 

Vladislav Zejda PRO Ing. Mgr. Vlastimil Burkart PRO 

Mgr. Žaneta Jarůšková PRO Petr Krejčí PRO 

Alena Matějíčková PRO Ing. Petr Ondrášek PRO 

Ing. Jan Vlček, MSc. NEHLASOVAL   

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

 

7. Rozpočtové opatření č. 7 
Číslo usnesení: 1090/2017 Zastupitelstvo města schvaluje rozpočtové opatření č. 7 k rozpočtu 

města Kuřimi na rok 2017, dle přílohy. 

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

RNDr. Igor Poledňák PRO Mgr. Ladislav Ambrož PRO 

Jiří Brabec PRO Ing. Rostislav Hanák PRO 

Jan Herman PRO Ing. Miloš Kotek PRO 

Ing. Miluše Macková ZDRŽELA SE Ivo Peřina PRO 

Vladislav Zejda ZDRŽEL SE Ing. Mgr. Vlastimil Burkart PRO 

Mgr. Žaneta Jarůšková PRO Petr Krejčí PRO 

Alena Matějíčková PRO Ing. Petr Ondrášek PRO 

Ing. Jan Vlček, MSc. NEHLASOVAL   

BOD JEDNÁNÍ BYL SCHÁLEN 
Počet přítomných: 17 
PRO: 14, PROTI: 0, ZDRŽELO SE: 2, NEHLASOVALO: 1 

 

9. Městská sportovní hala v Kuřimi 
Číslo usnesení: 1091/2017 Zastupitelstvo města souhlasí s podáním žádosti o dotaci do programu 
Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy, státní podpory sportu 2017/2018 - investiční prostředky, 
Programu 133 530 Podpora materiálně technické základny sportu. Podprogram 133D 531 Podpora 
materiálně technické základny sportu - ÚSC, SK a TJ na projekt "Městská sportovní hala v Kuřimi". 

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

RNDr. Igor Poledňák PRO Mgr. Ladislav Ambrož PRO 

Jiří Brabec PRO Ing. Rostislav Hanák PRO 

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

Vladislav Zejda PRO Ing. Mgr. Vlastimil Burkart PRO 

Mgr. Žaneta Jarůšková PRO Petr Krejčí PRO 

Alena Matějíčková PRO Ing. Petr Ondrášek PRO 

Ing. Jan Vlček, MSc. PRO   

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

 

9/1. Městská sportovní hala v Kuřimi 
Číslo usnesení: 1092/2017 Zastupitelstvo města souhlasí se zajištěním vlastních nutných 

finančních prostředků na dofinancování akce "Městská sportovní hala v Kuřimi". 

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

RNDr. Igor Poledňák PRO Mgr. Ladislav Ambrož PRO 

Jiří Brabec PRO Ing. Rostislav Hanák PRO 

Jan Herman PRO Ing. Miloš Kotek PRO 

Ing. Miluše Macková PRO Ivo Peřina PRO 

Vladislav Zejda PRO Ing. Mgr. Vlastimil Burkart PRO 

Mgr. Žaneta Jarůšková PRO Petr Krejčí PRO 

Alena Matějíčková PRO Ing. Petr Ondrášek PRO 

Ing. Jan Vlček, MSc. PRO   

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


