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Z á p i s 
 

ze zasedání Zastupitelstva města Kuřimi č. 8/2017 konaného dne 12. 12. 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, Alena Matějíčková, Ing. Petr 
Ondrášek, Ivo Peřina, Vladislav Zejda – členové zastupitelstva města. 
 
 
Ing. Karel Torn, CSc. – tajemník úřadu. 
 
 
Omluven: RNDr. Igor Poledňák, Ing. Jan Vlček, MSc., Ing. Miluše Macková, Petr Krejčí. 
 
 
Starosta zahájil zasedání ZM v 17:11 hodin, úvodem bylo přítomno 11 členů ZM, tedy nadpoloviční 
většina. ZM je usnášeníschopné. 
Později se dostavil Vladislav Zejda, Ing. Rostislav Hanák. 
 
 
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 4. 12. 2017 

5 Schválení komunitního plánu sociálních služeb a souvisejících aktivit 

6 Smlouva o vzájemné spolupráci – Dodatek č. 3 

7 Obecně závazná vyhláška 7/2017 o místním poplatku - odpady 

8 Zmocnění RM 

9 Stanovení náhrady výdělku neuvolněným členům zastupitelstva 

10 Rozpočtové provizorium 2018 

11 Střednědobý výhled rozpočtu 2019-2022 - I. část 

11/1 Střednědobý výhled rozpočtu 2019-2022 - II. část 

12 Aktualizace přílohy č. 1 ke zřizovací listině ZŠ Jungmannova 

13 Zápis z jednání výboru pro Kulturu a spolkový život ZM Kuřimi 

13/1 Zápis z jednání výboru pro Kulturu a spolkový život ZM Kuřimi 

14 Zápis z jednání Sportovního výboru ZM Kuřimi 

14/1 Zápis z jednání Sportovního výboru ZM Kuřimi 

14/2 Zápis z jednání Sportovního výboru ZM Kuřimi 

15 Oprava středových majáků silničních ostrůvků na hlavních kuřimských silnicích a dalších 
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bezpečnostních prvků 

15/1 Oprava středových majáků silničních ostrůvků na hlavních kuřimských silnicích a dalších 
bezpečnostních prvků 

15/2 Oprava středových majáků silničních ostrůvků na hlavních kuřimských silnicích a dalších 
bezpečnostních prvků 

15/3 Oprava středových majáků silničních ostrůvků na hlavních kuřimských silnicích a dalších 
bezpečnostních prvků 

15/4 Oprava středových majáků silničních ostrůvků na hlavních kuřimských silnicích a dalších 
bezpečnostních prvků 

16 Stav investičních akcí k 30. 11. 2017 

17 Klub seniorů Kuřim 

18 Zápis z Finančního výboru ZM Kuřimi dne 6. 12. 2017 

19 Rozpočtové opatření č. 13 

20 Město Kuřim - ZŠ Kuřim - vybudování nových výukových kapacit - III. etapa – informace 
o investiční akci 

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

22 Různé 

 
 
 

1. Zvolení návrhové komise 
(Předkladatel: Mgr. Ing. Drago Sukalovský, zpracovatel: Petra Glosová) 
 
Přijaté usnesení: 1141/2017 - ZM schvaluje jako členy návrhové komise Jiřího Brabce a Iva Peřinu.  
Hlasováno 
Pro: 11   Nepřítomno: 6. 
 
 
 

2. Volba ověřovatelů zápisu 
(Předkladatel: Mgr. Ing. Drago Sukalovský, zpracovatel: Petra Glosová) 
 
Přijaté usnesení: 1142/2017 - ZM schvaluje jako ověřovatele zápisu z jednání ZM Jana Hermana 

a Mgr. Ladislava Ambrože. 
Hlasováno 
Pro: 11   Nepřítomno: 6. 
 
 
 

3. Schválení programu jednání 
 
Program: 
 

1 Zvolení návrhové komise 

2 Volba ověřovatelů zápisu 

3 Schválení programu jednání 

4 Plnění usnesení Zastupitelstva města Kuřimi ke dni 4. 12. 2017 
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5 Schválení komunitního plánu sociálních služeb a souvisejících aktivit 

6 Smlouva o vzájemné spolupráci – Dodatek č. 3 

7 Obecně závazná vyhláška 7/2017 o místním poplatku - odpady 

8 Zmocnění RM 

9 Stanovení náhrady výdělku neuvolněným členům zastupitelstva 

10 Rozpočtové provizorium 2018 

11 Střednědobý výhled rozpočtu 2019-2022 - I. část 

11/1 Střednědobý výhled rozpočtu 2019-2022 - II. část 

12 Aktualizace přílohy č. 1 ke zřizovací listině ZŠ Jungmannova 

13 Zápis z jednání výboru pro Kulturu a spolkový život ZM Kuřimi 

13/1 Zápis z jednání výboru pro Kulturu a spolkový život ZM Kuřimi 

14 Zápis z jednání Sportovního výboru ZM Kuřimi 

14/1 Zápis z jednání Sportovního výboru ZM Kuřimi 

14/2 Zápis z jednání Sportovního výboru ZM Kuřimi 

15 Oprava středových majáků silničních ostrůvků na hlavních kuřimských silnicích a dalších 
bezpečnostních prvků 

15/1 Oprava středových majáků silničních ostrůvků na hlavních kuřimských silnicích a dalších 
bezpečnostních prvků 

15/2 Oprava středových majáků silničních ostrůvků na hlavních kuřimských silnicích a dalších 
bezpečnostních prvků 

15/3 Oprava středových majáků silničních ostrůvků na hlavních kuřimských silnicích a dalších 
bezpečnostních prvků 

15/4 Oprava středových majáků silničních ostrůvků na hlavních kuřimských silnicích a dalších 
bezpečnostních prvků 

16 Stav investičních akcí k 30. 11. 2017 

17 Klub seniorů Kuřim 

18 Zápis z Finančního výboru ZM Kuřimi dne 6. 12. 2017 

19 Rozpočtové opatření č. 13 

20 Město Kuřim - ZŠ Kuřim - vybudování nových výukových kapacit - III. etapa – informace 
o investiční akci 

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

22 Různé 

 
 
Přijaté usnesení: 1143/2017 - ZM schvaluje program jednání. 
Hlasováno 
Pro: 11   Nepřítomno: 6. 
 
 
Na jednání se dostavil v 17:13 hod. V. Zejda – počet přítomných zastupitelů 12. 
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4. Plnění usnesení Zastupitelstva města Kuřimi ke dni 4. 12. 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: 1144/2017 - ZM bere na vědomí stav plnění usnesení ZM ke dni 4. 12. 2017. 
Hlasováno 
Pro: 12   Nehlasoval: 1  Nepřítomni: 4. 
 
 
 

5. Schválení komunitního plánu sociálních služeb a souvisejících 
aktivit 
(Předkladatel: Mgr. Ing. Drago Sukalovský, zpracovatel: Mgr. Aneta Novotná) 
 
Koordinační skupina pro komunitní plánování sociálních služeb v Kuřimi na svých pracovních 
schůzkách projednala a navrhla 5. komunitní plán sociálních služeb a souvisejících aktivit správního 
obvodu obce s rozšířenou působností Kuřim pro období 2018-2020. Na tvorbě plánu tato skupina 
pracovala v průběhu roku 2016 a 2017, kdy se pravidelně scházela a zapracovávala jednotlivé 
připomínky. Byly zpracovány analýzy poskytovaných sociálních služeb i analýzy jejich uživatelů. 
Výsledkem je návrh 5. komunitního plánu sociálních služeb a souvisejících aktivit, který Rada města 
Kuřimi, na své schůzi konané dne 22. 11. 2017, doporučila ke schválení Zastupitelstvu města Kuřimi. 
 
Koordinací celého procesu komunitního plánování byly pověřeny Bc. Taťána Sojková, vedoucí odboru 
sociálních věcí a prevence a Mgr. Aneta Novotná, koordinátorka komunitního plánování sociálních 
služeb, aby v daném procesu zastupovaly město. 
 
Přílohy: A - 5. KPSS 2018-2020 
 
 
Starosta přivítal na zasedání Bc. T. Sojkovou – vedoucí odboru sociálních věcí a prevence MěÚ 
Kuřim a PhDr. Miloslavu Bártovou – ředitelku Centra sociálních služeb Kuřim. 
Paní T. Sojková krátce prezentovala 5. komunitní plán sociálních služeb. 
 
 
Přijaté usnesení: 1145/2017 - ZM schvaluje 5. komunitní plán sociálních služeb a souvisejících 

aktivit správního obvodu obce s rozšířenou působností Kuřim pro období 2018-
2020. 

Hlasováno 
Pro: 12   Nepřítomno: 5. 
 
 
 

6. Smlouva o vzájemné spolupráci – Dodatek č. 3 
(Předkladatel: Mgr. Ing. Drago Sukalovský, zpracovatel: Mgr. Jana Viktorinová) 
 
Společnost IMOS development, investiční fond s proměnným základním kapitálem, a.s. (dále jen 
„IMOS“), IČ 28516842, se sídlem Gajdošova 4392/7, 615 00 Brno 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: 
 
 
Na jednání se dostavil Ing. R. Hanák – počet přítomných zastupitelů 13. 
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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. 
 
Platnost Smlouvy o vzájemné spolupráci byla Dodatkem č. 2 prodloužena do 30. 12. 2017. 
 
Společnost 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. 3 ke Smlouvě o vzájemné 
spolupráci č. 2016/B/0032, jehož předmětem je prodloužení termínu pro uzavření Plánovací smlouvy 
do 31. 12. 2018. 
 
Přílohy: A - dodatek č. 3 
 
Diskuse: 
D. Holman – navrhuje prodloužit termín platnosti smlouvy až do 31. 3. 2019. 
D. Sukalovský – s návrhem prodloužení souhlasí. 
 
Přijaté usnesení: 1146/2017 - ZM schvaluje uzavření Dodatku č. 3 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, se 
změnou spočívající v prodloužení platnosti smlouvy do 31. 3. 2019. 

Hlasováno 
Pro: 13   Nepřítomni: 4. 
 
 
 

7. Obecně závazná vyhláška 7/2017 o místním poplatku - odpady 
(Předkladatel: Mgr. Ing. Drago Sukalovský, zpracovatel: Ing. Aleš Varmužka) 
 
ZM je předkládána novela obecně závazné vyhlášky - místní poplatek za odpady. 
Změna oproti roku 2017 je pouze v rozšíření okruhu poplatníků se slevou 60 Kč, v roce 2018 platí 
rozšíření slevy pro občany narozené v roce 1947.  
Nová (aktualizovaná) je i příloha s rozúčtováním nákladů na svoz komunálního odpadu. 
Změna v Čl. 4, odst. 3 formálně reaguje na změnu legislativy (názvosloví). 
 
Přílohy: A – OZV č. 07 
 
Přijaté usnesení: 1147/2017 - ZM schvaluje obecně závaznou vyhlášku města Kuřimi č. 7/2017 

o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, 
využívání a odstraňování komunálních odpadů, dle přílohy. 

Hlasováno 
Pro: 13   Nepřítomni: 4. 
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8. Zmocnění RM 
(Předkladatel: Mgr. Ing. Drago Sukalovský, zpracovatel: Ing. Aleš Varmužka) 
 
ZM tímto usnesením zmocňuje RM k tomu, aby mohla v případě, že bude ještě pro město uvolněna 
nějaká dotace do konce roku 2017, schválit její zapracování do rozpočtu. Bez toho by prostředky 
musely být vráceny. Stejné zmocnění bylo již v ZM schváleno v minulých letech. 
 
Přijaté usnesení: 1148/2017 - ZM pověřuje Radu města Kuřimi k zařazení nových dotací do 

rozpočtu města v případě, že budou získány do konce kalendářního roku 2017. 
Hlasováno 
Pro: 13   Nepřítomni: 4. 
 
 
 

9. Stanovení náhrady výdělku neuvolněným členům zastupitelstva 
(Předkladatel: Mgr. Ing. Drago Sukalovský, zpracovatel: Ing. Aleš Varmužka) 
 
Každoročně je nutno stanovit paušální částku neuvolněným členům zastupitelstva, kteří nejsou 
v pracovním nebo jiném obdobném poměru, jako náhradu výdělku ušlého v souvislosti s výkonem 
jejich funkce v případě, že zastupují město při různých jednáních a podobně. Navrhována je částka 
250 Kč/hod.  
 
Diskuse: 
J. Herman – ptá se, zda automaticky dochází u starosty a místostarosty od 1. 1. 2018 k nárůstu platu? 
D. Sukalovský – ano, je to dle nařízení vlády. 
J. Brabec – jak to bude se členy výborů a komisí, kteří nejsou ani neuvolněnými členy zastupitelstva? 
A. Varmužka – zastupitelstvo jim může určit výši odměny nezávisle na tabulce. Tzn. i vyšší, než mají 
neuvolnění členové výborů a komisí. 
 
Přijaté usnesení: 1149/2017 - ZM schvaluje podle § 71 odst. 4 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích 

v platném znění, neuvolněným členům zastupitelstva, kteří nejsou v pracovním 
nebo jiném obdobném poměru, náhradu výdělku ušlého v souvislosti s výkonem 
jejich funkce paušální částkou 250 Kč/hod. Částka je platná pro rok 2018. 

Hlasováno 
Pro: 13   Nepřítomni: 4. 
 
 
 

10. Rozpočtové provizorium 2018 
(Předkladatel: Mgr. Ing. Drago Sukalovský, zpracovatel: Ing. Aleš Varmužka) 
 
ZM je předkládán návrh rozpočtového provizoria pro rok 2018.  
Zákon 250/2000 Sb. o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů k rozpočtovému provizoriu říká: 
"Nebude-li rozpočet schválen před 1. lednem rozpočtového roku, řídí se rozpočtové hospodaření 
územního samosprávného celku nebo svazku obcí v době do schválení rozpočtu pravidly 
rozpočtového provizoria." 
V Kuřimi bývalo zvykem schvalovat provizorium již ve formě rozpočtu, v letošním roce na základě 
některých doporučení (školení, konference,..) je provizorium připraveno jako pravidla. 
Základní pravidlo tohoto provizoria zní, že je možno utrácet měsíčně 1/12 upraveného rozpočtu 
rozpočtu roku 2017 - ve struktuře provozní ORG. Dále je možno dofinancovávat všechny "investiční 
akce" do výše schválených rozpočtů. Jelikož předpokládáme schvalování rozpočtu v lednu roku 2018, 
jde o formální postup při práci s rozpočtem. 
Rozpracovaný návrh rozpočtu v členění ORG bude rozeslán jako dodatečný materiál. 
 
Přílohy: A - rozpočtové provizorium 2018 - pravidla 
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Přijaté usnesení: 1150/2017 - ZM schvaluje pravidla rozpočtového provizoria pro rok 2018, dle 
přílohy. 

Hlasováno 
Pro: 13   Nepřítomni: 4. 
 
 
 

11. Střednědobý výhled rozpočtu 2019-2022 - I. část 
(Předkladatel: Mgr. Ing. Drago Sukalovský, zpracovatel: Ing. Aleš Varmužka) 
 
Město Kuřim zadalo, jako již v minulých obdobích, vypracování střednědobého výhledu rozpočtu 
města na období 2019-2022 Ing. Luďkovi Tesařovi, odborníkovi na financování územních samospráv. 
Tento výhled je schvalován ve formě jednoduché tabulky, ostatní materiál je předkládán zastupitelstvu 
na vědomí. 
 
Přílohy: A - střednědobý výhled rozpočtu 2019-2022 
 
Diskuse: 
V. Zejda – položka č. 7 – uvedená částka ve výši 80 mil. Kč je částka, která by měla být vyčleněna na 
investice? 
D. Sukalovský – ano, je to předpokládaná částka, která by měla být použita na investice. 
 
Přijaté usnesení: 1151/2017 - ZM schvaluje střednědobý výhled rozpočtu města Kuřimi na období 

2019-2022, dle přílohy. 
Hlasováno 
Pro: 13   Nepřítomni: 4. 
 
 
 

11/1. Střednědobý výhled rozpočtu 2019-2022 - II. část 
(Předkladatel: Mgr. Ing. Drago Sukalovský, zpracovatel: Ing. Aleš Varmužka) 
 
Přílohy: A - výhled 
 
Přijaté usnesení: 1152/2017 - ZM bere na vědomí materiál Střednědobý výhled rozpočtu města 

Kuřimi s analýzou financí a ratingem. 
Hlasováno 
Pro: 13   Nepřítomni: 4. 
 
 
 

12. Aktualizace přílohy č. 1 ke zřizovací listině ZŠ Jungmannova 
(Předkladatel: PaedDr. David Holman, zpracovatel: Mgr. Hana Němcová) 
 
Stavebními úpravami budovy základní školy na ulici Otevřená 978/17 došlo k technickému zhodnocení 
budovy o 2.248.493 Kč. Jednalo se o investiční akci hrazenou z prostředků města a vedenou 
v účetnictví města. Školské příspěvkové organizace mají zřizovací listinou veškerý majetek svěřený 
k hospodaření, proto musí dojít k převedení účetní hodnoty nemovitého majetku z účetnictví města do 
účetnictví příspěvkové organizace, a to na účet číslo 021 - Stavby (vizte přílohy A, B). 
Aby mohla škola povýšit hodnotu budovy na výše zmíněném účtu k 31. 12. 2017, je třeba 
zastupitelstvem města schválit aktualizaci přílohy č. 1 ke zřizovací listině příspěvkové organizace. 
Hodnoty na ostatních účtech zůstávají stejné a budou se aktualizovat až na základě výsledku 
inventarizace za rok 2017. 
 
Přílohy: A - majetek k 31. 12. 2017 

B - evidenční karta převáděného majetku  
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Diskuse: 
J. Herman – nenabývá to automaticky ze zákona? 
D. Sukalovský – do majetku ano, ale zřizovací listinu musíme zaktualizovat. 
 
Přijaté usnesení: 1153/2017 - ZM schvaluje změnu přílohy č. 1 ke Zřizovací listině Základní školy, 

Kuřim, Jungmannova 813, okres Brno-venkov, příspěvkové organizace k 31. 12. 
2017. 

Hlasováno 
Pro: 13   Nepřítomni: 4. 
 
 
 

13. Zápis z jednání výboru pro Kulturu a spolkový život ZM Kuřimi 
(Předkladatel: Mgr. Ladislav Ambrož, zpracovatel: Jitka Jonášová) 
 
Výbor pro kulturu a spolkový život ZM Kuřimi na svém jednání dne 29. 11. 2017 projednával doručené 
žádosti o poskytnutí dotace z programu „PODPORA KULTURNÍ A SPOLKOVÉ ČINNOSTI VE 
MĚSTĚ KUŘIMI“ pro rok 2018. 
V příloze B předkládáme přehled žadatelů a navržené dotace jednotlivým žadatelům, které schválil 
kulturní výbor. 
 
Přílohy: A - zápis 

B - tabulka žadatelů dotace PFP 2018 
 
Přijaté usnesení: 1154/2017 - ZM bere na vědomí zápis z jednání Výboru pro kulturní a spolkový 

život ZM Kuřimi ze dne 29. 11. 2017. 
Hlasováno 
Pro: 13   Nepřítomni: 4. 
 
 
 

13/1. Zápis z jednání výboru pro Kulturu a spolkový život ZM Kuřimi 
(Předkladatel: Mgr. Ladislav Ambrož, zpracovatel: Jitka Jonášová) 
 
Diskuse: 
J. Brabec – zabývali se tímto bodem dvakrát a to proto, že probíhala kontrola podaných žádostí 
a odstranění zjištěných chyb. 
P. Ondrášek – mohli by pomoci žadatelům tím, že by tito mohli vyplňovat „chytré“ formuláře žádostí 
elektronicky. 
 
Přijaté usnesení: 1155/2017 - ZM schvaluje uzavření veřejnoprávních smluv o poskytnutí dotace 

z rozpočtu města Kuřimi pro kulturní a spolkovou činnost na rok 2018 v bodech 
a částkách dle přílohy. 

Hlasováno 
Pro: 12   Zdržel se: 1  Nepřítomni: 4. 
 
 
 

14. Zápis z jednání Sportovního výboru ZM Kuřimi 
(Předkladatel: Ing. Petr Ondrášek, zpracovatel: Mgr. Karina Kiesslingová, DiS.) 
 
Zastupitelstvu města Kuřimi je předkládán zápis č. 02/2017 ze dne 20. 11. 2017 z jednání Sportovního 
výboru Zastupitelstva města Kuřimi (vizte příloha A). 
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Dále je zastupitelům města předložen přehled žadatelů o dotace z programu „Podpora tělovýchovy 
dětí a mládeže kvalifikovanými trenéry na rok 2017“ (vizte příloha B) a žadatelů o dotace z programu 
„Podpora sportovní činnosti ve městě Kuřimi" (vizte příloha C). 
 
Přílohy: A - zápis SV 

B - tabulka žádostí TRENÉŘI 
C - tabulka žádostí SPORT 

 
Diskuse: 
J. Herman – žádá posunout termín podání nominací na „Sportovce roku 2017“ až do 15. 1. 2018. 
P. Ondrášek – vše na sebe navazuje s ohledem na konání sportovního výboru na začátku roku 2018 
a na následné zasedání zastupitelstva. 
R. Hanák – ve sportovním výboru sedí zástupci sportovních klubů a spolků a tito neměli zásadní 
připomínky, proto by termín nechal tak, jak ho sportovní výbor navrhl. 
J. Brabec – sportovní výbor má pravomoc rozhodnout o termínu. Zastupitelé toto neschvalují. 
 
Přijaté usnesení: 1156/2017 - ZM bere na vědomí zápis z jednání Sportovního výboru ZM Kuřimi ze 

dne 20. 11. 2017. 
Hlasováno 
Pro: 12   Zdržel se: 1  Nepřítomni: 4. 
 
 
 

14/1. Zápis z jednání Sportovního výboru ZM Kuřimi 
(Předkladatel: Ing. Petr Ondrášek, zpracovatel: Mgr. Karina Kiesslingová, DiS.) 
 
Diskuse: 
M. Kotek – bod č. 5 – žádají o 133 tisíc Kč, bylo schváleno pouze 40 tisíc Kč – je to nezvykle málo. 
Proč tak rozhodli? 
P. Ondrášek – vycházeli jsme z loňského roku. Ale protože se všechny peníze museli krátit celkem 
o 800 tisíc Kč, tak nakonec takto rozhodli. 
J. Brabec – víme, že je určité množství financí pro všechny a každý výbor má svůj bodovací systém, 
který zhodnotí požadavky žadatele. 
P. Ondrášek – přistupují k tomu jako k celku, přepočítávají částku na jedno dítě. U pronájmů nám 
chybí 800 tisíc Kč. Může být otázkou vyhlásit např. další dotační program. 
I. Peřina – vzhledem k nárůstu podaných žádostí o dotace si myslí, že by se měla navýšit do dalšího 
roku částka na přidělení dotací. 
M. Kotek – navrhuje navýšit DDM částku na dotaci - bod č. 5 – pronájmy sportovišť na pravidelnou 
činnost - navrhuje navýšit o 45 tisíc Kč, na celkovou částku 90 tisíc Kč. 
D. Sukalovský – navrhuje tedy hlasovat o konkrétní změně a následně o celém balíku s případnými 
změnami. 
P. Ondrášek – pokud najdeme cestu, jak navýšit program, potom s tím souhlasí. 
D. Sukalovský – upozorňuje, že tím rušíme jasně daná pravidla. 
D. Holman – s návrhem nesouhlasí. Byla dopředu známa částka, která má být rozdělena. 
J. Brabec – ano, byla by porušena pravidla byť o pár tisíc Kč, ale za zásadní považuje to, že  
P. Ondrášek – řešením je to, že můžeme být připraveno II. kolo podání žádostí o dotace s ohledem 
na novou náročnost pronájmů. Návrhem bylo i oddělení pronájmů od těchto dotací a řešit je 
samostatně. 
M. Kotek – DDM podali žádost na celoroční činnost, na kterou dostali v poměru jako ostatní 
organizace. Ale na pronájmy dostali viditelně méně, než ostatní. Proto navrhuje, aby jim byla zvýšena 
částka poskytnuté dotace na pronájmy. 
R. Hanák – sportovní výbor žádosti posuzoval i ve vztahu k počtu dětí v oddíle a k celkové částce za 
pronájem. 
D. Sukalovský – měli bychom pokračovat v nastavených pravidlech a respektovat návrhy sportovního 
výboru. 
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Přijaté usnesení: 1157/2017 - ZM schvaluje uzavření veřejnoprávních smluv o poskytnutí dotace 
z rozpočtu města Kuřimi pro podporu tělovýchovy dětí a mládeže kvalifikovanými 
trenéry na rok 2018 v bodech a částkách dle přílohy. 

Hlasováno 
Pro: 12   Zdržel se: 1  Nepřítomni: 4. 
 
 
 

14/2. Zápis z jednání Sportovního výboru ZM Kuřimi 
(Předkladatel: Ing. Petr Ondrášek, zpracovatel: Mgr. Karina Kiesslingová, DiS.) 
 
Diskuse: 
D. Sukalovský – navrhuje orientačně hlasovat o návrhu M. Kotka – navýšit žádost bodu č. 5 
pronájem DDM – na celkovou částku 90.000 Kč. 
Hlasováno: 
Pro: 2 (V. Zejda, M. Kotek). 
Proti: 8 (I. Peřina, R. Hanák, Ž. Jarůšková, V. Burkart, J. Brabec, L. Ambrož, D. Sukalovský, 
D. Holman). 
Zdrželi se: 3 (A. Matějíčková, P. Ondrášek, J. Herman). 
Návrh nebyl schválen. 
D. Sukalovský – nyní budeme hlasovat o původním návrhu usnesení. 
 
Přijaté usnesení: 1158/2017 - ZM schvaluje uzavření veřejnoprávních smluv o poskytnutí dotace 

z rozpočtu města Kuřimi pro podporu sportovní činnost na rok 2018 v bodech 
a částkách dle přílohy. 

Hlasováno 
Pro: 12   Zdržel se: 1  Nepřítomni: 4. 
 
 
 

15. Oprava středových majáků silničních ostrůvků na hlavních 
kuřimských silnicích a dalších bezpečnostních prvků 
(Předkladatel: Ing. Miloš Kotek, zpracovatel: Ing. Miloš Kotek) 
 
V roce 2000 město Kuřim poprvé instalovalo bezpečnostní prvky na silniční komunikaci, na světelném 
přechodu pro chodce u sokolovny. Nákladem 200 tis. Kč zde vytvořilo středový ostrůvek 
z „provizorních“ obrub, doplněný dvěma krajovými ostrůvky, jejichž účelem bylo zúžení vozovky tak, 
aby řidiči intuitivně zvolnili rychlost jízdy. V této souvislosti se řešilo bezpečné označení a zvýraznění 
ostrůvků při snížené viditelnosti tak, aby ostrůvek nemohli řidiči přehlédnout a zároveň, aby v případě 
havárie svislé dopravní značení neohrozilo chodce odraženým ocelovým sloupkem s dopravní 
značkou. Z těchto důvodů bylo dohodnuto osazení středových ostrůvků prosvětlenými majáky 
s bezpečnostním atestem, které i v případě havárie zůstávají ukotveny do vozovky, pouze se 
zdeformují a chodce neohrozí. Z důvodu velmi pozitivního přijetí těchto úprav laickou i odbornou 
veřejností město později přistoupilo ke stavebním úpravám dalších přechodů, jejichž základním 
vybavením bylo vytvoření středových ostrůvků osazených prosvětlenými majáky, světelnou rampou 
a případně doplněných dalšími bezpečnostními prvky jako např. diodami ve vozovce výstražně 
blikajícími při vstupu chodce na přechod, nebo přisvětlením kromě přechodu i přilehlých chodníků. 
Město do každého takto upraveného přechodu investovalo částku 1 - 2 mil. Kč. Postupně tak byly 
upraveny přímou investicí města přechody na Legionářské ul. u Elprumu, u DDM, u železničního 
mostu (bez středových ostrůvků), na nám. 1 května u lékárny, na Tišnovské ul. u křiž. s Buďárkovou 
ul. a u kostela a na Tyršově ulici u křiž. s Hybešovou a zmiňovanými prvky byla osazena i světlená 
křižovatka s přechodem na nám. 1. května. Město do těchto prvků postupně investovalo částku 
přesahující 13 mil. Kč. Další přechody se středovými ostrůvky osazenými prosvětlenými majáky 
vybudovali soukromí investoři, kteří potřebovali postavit sjezdy ke svým firmám. Takto byl vybudován 
a osazen majáky kruhový objezd u Penny, úprava vozovky na Tyršově ul. od kruhového objezdu až po 
křiž. s Hybešovou ulicí a na Blanenské ulici přechod u Likovu a kruhový objezd s přechodem 
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u bazénu. Soukromí investoři tak investovali do úprav vozovek požadovaných městem dalších více 
než 10 mil. Kč. 
Město Kuřim se toho času stalo v širším okolí lídrem v instalaci bezpečnostních prvků do těles 
frekventovaných silničních komunikací a postupně ho následovala další města a obce v okolí (Tišnov, 
Předklášteří, Blansko, Šebrov a další). 
Již na samém počátku, při úpravě světelného přechodu u sokolovny se řešilo, kdo ponese zvýšené 
náklady na údržbu, kterou prosvětlené majáky oproti plechovým dopravním značkám na ocelových 
sloupcích představovaly. Při úpravě světelného přechodu u sokolovny se město dohodlo s SÚS, že 
město plně ponese náklady na vstupní investici a dále bude provádět údržbu osvětlení středových 
majáků a SÚS bude provádět výměny havarovaných majáků. Takto to řadu let fungovalo (i když město 
pravděpodobně občas také nějaký havarovaný maják koupilo) až do doby před cca 5 lety.  
Před cca 5 lety zřejmě vlivem personálních změn na radnici a změn v kompetencích zaměstnanců 
radnice si dotčení lidé patrně nepředali informace a město zcela přestalo provádět údržbu osvětlení 
majáků a následně i SÚS přestala provádět výměnu havarovaných majáků.  
Při rekonstrukci průtahu silnice II/385 byly některé ostrůvky na nově vybudovaných, nebo přeložených 
přechodech postaru osazeny plechovými značkami na nebezpečných ocelových sloupcích a při 
výstavbě nové autobusové zastávky Kuřim, díly za sv. Janem bylo ze středového ostrůvku na vjezdu 
do města od Brna před kruhovým objezdem odstraněn prosvětlený bezpečnostní maják bez náhrady. 
Když jsem nyní odbor OIRR žádal o výměnu žárovek v prosvětlených majácích, dostalo se mi 
odpovědi, že na základě dohody s SÚS budou všechny bezpečnostní majáky na hlavních silnicích 
v Kuřimi nahrazeny „starými“, nebezpečnými plechovými značkami na ocelových sloupcích. 
Vzhledem k nebezpečnosti tohoto stavu, zejména pro chodce na přechodech navrhuji zastupitelstvu 
města schválit usnesení k obnově prosvětlených bezpečnostních majáků na hlavních silnicích 
v Kuřimi. Návrh předpokládá vyjednat s SÚS návrat k původní dohodě - město provede vstupní 
investici a dále bude udržovat osvětlení, SÚS bude zajišťovat výměnu havarovaných majáků. 
Nakoupení bezpečnostních majáků je sice mírně dražší, než instalace běžného dopravního značení, 
ale to nejdražší - přivedení kabeláže k majákům máme provedeno (pokud nebylo při rekonstrukci 
silnice zničeno), údržba světelného zdroje není nikterak složitá, ani drahá a výměna havarovaných 
majáků nemusí být pro město, ani SÚS také nijak drahá, protože by měla být hrazena z povinného 
ručení účastníků nehody a pokud viník od nehody ujede, nemělo by být problémem plnění z běžného 
pojištění majetku města, nebo SÚS. 
Cena samotného bezpečnostního majáčku s atestem činí 13.990 Kč bez DPH, cena majáčku se 
svítilnou činí 18.350 Kč bez DPH (u většiny majáků by měly být svítilny funkční, pouze u několika, kde 
jsou majáky již dlouho odstraněny, byly svítilny projíždějícími těžkými auty poškozeny). 
Rozsah a předpokládané materiální náklady obnovy jsou popsány v tabulce 1. 
Mimo obnovy stávajících „prosvětlených majáků“ samostatně navrhuji obnovení prosvětleného 
bezpečnostního majáku u přechodu pro chodce před kruhovým objezdem na příjezdu do Kuřimi od 
Brna. Tento maják byl při stavbě zastávky autobusu a přechodu z nepochopitelných důvodů zrušen, 
čímž patrně došlo i ke zničení kabelového vedení a v případě obnovy bude třeba započítat i náklady 
na NN přípojku. Jde o mimořádně nebezpečné místo, kdy se řidiči ze širé silnice v extravilánu přibližují 
ke kruhovému objezdu s předsazeným přechodem, přičemž středový ostrůvek bez svislého 
dopravního značení zejména za snížené viditelnosti a na pozadí nasvíceného města splývá 
s vozovkou tak, že může způsobit dopravní nehodu s velmi vážnými následky. 
Dále samostatně navrhuji obnovu bezpečnostních prvků na přechodu pro chodce na Legionářské ulici 
u železničního mostu. Přechod byl po poslední rekonstrukcí oceněn jako nejlepší přechod roku, ale 
bez běžné údržby už téměř žádný z bezpečnostních prvků neplní funkci. Pro obnovení funkce je třeba 
obnovit přisvětlení chodníků instalované na sloupech světelné rampy a LED osvětlení ve vozovce. 
Jedná se o mimořádně nebezpečný přechod, kde byla v minulosti řada smrtelných nehod a nehod 
s vážnými následky. 
 
Přílohy: A - tabulka 
 
Diskuse: 
M. Kotek – navrhuje částku zvýšit na 470 tisíc Kč a bylo by to včetně kruhového objezdu u Lídlu. 
D. Sukalovský – v minulosti byl stav velmi dobrý, ale byl také velmi komplikovaný. Hlavně z právního 
pohledu, protože majetkově je to velmi složité. Část patří Jihomoravskému kraji, část státu. Neexistuje 
jediný vlastník. Správa a údržba silnic (dále jen SÚS) popř. Ředitelství silnic a dálnic odmítá majáky 
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udržovat, protože je považují za veřejné osvětlení a nesouhlasí s udržováním veřejného osvětlení, 
které bývá v majetku města. Majáky jsou poměrně často ničeny projíždějícími vozidly, bohužel velmi 
často dochází k jejich kompletní deformaci. Jeden stojí kolem 20-25 tisíc Kč. Pokud je zničen pouze 
lehce, tak tím, že je uchycen západkami a pantem, tak se maják vyrve i s kusem podsvícení, což je 
nevratné. Majáky byly opravovány, ale SÚS svoje majáky na svých konstrukcích přestala opravovat a 
nechali to tak být. Dříve na náš popud konali, ale potom už ne. Město posléze přestalo ostrůvky 
udržovat. Na ul. Tišnovská a Tyršova jednáme s SÚS. Oni chtějí na svoje náklady instalovat DZ, ale 
nikoli provozovat prosvětlené panáky. Pokud bychom chtěli dosáhnout stavu dle Ing. Kotka, potom by 
to muselo být na náklady města. Museli bychom se SÚS jednat a uzavřít s nimi smlouvu. Ptá se Ing. 
Kotka, z čeho vycházel při stanovení cenových návrhů? 
M. Kotek – cena prosvětlených majáků je 13.500 Kč, včetně spodní nástavby tak 18 tisíc Kč. Většina 
majáků je funkční, jen nesvítí, je potřeba pouze vyměnit žárovku. Nyní jsou náklady vyšší, protože 
neprobíhala údržba. Město do ostrůvků investovalo cca 10 mil. Kč. Do ostrůvků jsou přivedeny 
přípojky nízkého napětí pro majáky. Investice je jinak zmařena. Požadovali jsme po investorech např. 
po společnosti Likov, aby vybudovali bezpečné přechody. Oni museli budovat i tyto přípojky a stavba 
se jim tímto významně prodražila. Proto by se tato investice měla udržovat. 
D. Sukalovský – na většině ostrůvků jsou funkční světla a přípojky. Nejdůležitější je, aby byly 
ostrůvky značeny všechny stejně. Pokud zajistíme opravu, údržbu a provoz pak bude rád, protože 
bezpečnost je daleko vyšší, než s obyčejnými dopravními značkami. Myslí si, že se s SÚS dohodnou 
o provozu. Měli by to být majáky, které jsou certifikované a z materiálu, který se netříští. Na ul. 
Legionářské stále platí, že tato bude rekonstruována, proto by se nepouštěl do větších oprav, vyjma 
přechodu u správní budovy TOS. Oprava prvků u železničního mostu – funkční jsou reflektory, 
a pokud nesvítí, stačí informovat CTSK a ti vymění žárovky. Zabudovaná světla do vozovky jsou 
nefunkční a bohužel dodavatel již neexistuje a pro jejich poruchovost a finanční nákladnost 
nedoporučuje v budoucnu tyto používat. 
I. Peřina – jsou to významné bezpečností prvky ve městě a jejich stav je žalostný. Majetkový stav je 
chaotický a doporučuje, aby majetkoprávní odbor jednal o převodu majetku do majetku města. Běžná 
údržba (umytí současných DZ na ostrůvcích) nebude problém a mělo by se to vyřešit co nejdříve. 
U přechodů by doporučil kontrolu osvětlení vstupů. Běžné dopravní značení je dostačující, proto by byl 
pro tento typ. 
J. Brabec – nesouhlasí s tvrzením Ing. Kotka, že došlo k řadě smrtelných příhod na kuřimských 
přechodech. 
D. Sukalovský – ke zraněním dochází, ale za posledních 5 let došlo pouze k 1 smrtelnému zranění 
a to na přechodu u Lidlu. 
J. Herman – nesouhlasí, aby na každém ostrůvku byl světelný maják. Osvětlení přechodů není 
vyhovující a mělo by být odborně posouzeno. Nástupní prostory by měly být dokonale osvíceny 
i v případě snížené viditelnosti. Myslí si, že dopravní značení naprosto vyhovuje. A myslí si, že 
klasické dopravní značení s bezpečnostními prvky je dostačující. Vyzývá vedení města, aby zajistil 
seřízení osvětlení nástupních míst přechodů. 
D. Sukalovský – každý ostrůvek je označen majákem v tom případě, že na něj navazuje odbočovací 
pruh. Znovu upozorňuje, že je důležité, aby byly všechny ostrůvky označeny stejně. Současné 
značení vyplývá z odborných doporučení. 
J. Herman – další možností je upozornit na přechod blikajícím bílým světlem. 
D. Holman – také souhlasí s tím, aby byly všechny přechody a ostrůvky označeny stejně. Dodává, že 
kraj je zřízen proto, aby se staral o krajské silnice. SÚS je nástroj kraje a kraj má najít ve svém 
rozpočtu prostředky, aby se staral o svůj majetek. Majetkoprávní oblast sice není vyjasněná, ale toto 
je téma kraje. 
R. Hanák – jak požadovat po městu, aby financovalo údržbu a rekonstrukci cizího majetku? Je to na 
tom vyjednávat s krajem. 
D. Sukalovský – se SÚS jednáme a jednání nejsou jednoduchá. 
P. Ondrášek – souhlasí s tím, aby se s ostrůvky pracovalo. 
M. Kotek – zpráva je zdokumentovaná podle skutečnosti. Přechod u mostu je řešen zvlášť. 
D. Sukalovský – v bodě 15 by mělo být vyjmuto „dle přiložené tabulky….“. Pokud nebude schválen 
bod č. 15, potom není bod č. 15/1 a 15/2 hlasovatelný. 
M. Kotek – co se týká bodů 15/1 a 15/2, tak tyto stahuje z projednávání, není potřeba o tomto 
hlasovat. 
I. Peřina – co se nyní bude dít? 
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D. Sukalovský – buď schválíme obnovu, nebo pokud to nyní neschválíme, potom se budeme snažit 
o dohodu se SÚS, že budou majáky odstraněny a budou nahrazeny klasickým dopravním značením. 
I. Peřina – žádá, aby bylo do té doby zajištěno umytí stávajícího dopravního značení. 
D. Sukalovský – můžeme poslat CTSK, ale budeme to dělat za peníze města. 
I. Peřina – přesto žádá značení vyčistit. 
M. Kotek – přechod u železničního mostu je velmi nebezpečný a opravdu zde došlo ke zranění a i ke 
smrtelnému zranění. 
M. Kotek – dalším návrhem by bylo převzít péči o silnice II. třídy od SÚS na základě objednávky. 
 
Návrh usnesení: ZM schvaluje obnovu bezpečnostních prosvětlených majáků na středových 

ostrůvcích hlavních kuřimských silnic o předpokládaných nákladech cca 
470.000 Kč včetně DPH. 

Hlasováno 
Pro: 5   Proti: 3   Zdrželo se: 5  Nepřítomni: 4. 
Nebylo schváleno. 
 
 
 

15/1. Oprava středových majáků silničních ostrůvků na hlavních 
kuřimských silnicích a dalších bezpečnostních prvků 
(Předkladatel: Ing. Miloš Kotek, zpracovatel: Ing. Miloš Kotek) 
 
Diskuse: 
M. Kotek – o tomto návrhu usnesení nebude hlasováno. 
 
Návrh usnesení: ZM ukládá Radě města Kuřimi zajistit běžnou údržbu osvětlení bezpečnostních 

prosvětlených majáků na středových ostrůvcích hlavních kuřimských silnic. 
 
 
 

15/2. Oprava středových majáků silničních ostrůvků na hlavních 
kuřimských silnicích a dalších bezpečnostních prvků 
(Předkladatel: Ing. Miloš Kotek, zpracovatel: Ing. Miloš Kotek) 
 
Diskuse: 
M. Kotek – o tomto návrhu usnesení nebude hlasováno. 
 
Návrh usnesení: ZM ukládá Radě města Kuřimi dohodnout se SÚS postup při výměně 

havarovaných prosvětlených bezpečnostních majáků (po obnově provedené 
městem, případně s podílem SUS) s upozorněním, že náklady na výměnu 
havarovaných majáků by měly být hrazeny z povinného ručení, případně mohou 
být hrazeny z běžného pojištění majetku. 

 
 
 

15/3. Oprava středových majáků silničních ostrůvků na hlavních 
kuřimských silnicích a dalších bezpečnostních prvků 
(Předkladatel: Ing. Miloš Kotek, zpracovatel: Ing. Miloš Kotek) 
 
Diskuse: 
M. Kotek – o tomto návrhu usnesení nebude hlasováno. 
 
Návrh usnesení: ZM schvaluje obnovení prosvětleného bezpečnostního majáku středového 

ostrůvku na přechodu pro chodce před kruhovým objezdem na příjezdu do města 
od Brna. Předpokládané náklady činí do 100.000 Kč. 
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15/4. Oprava středových majáků silničních ostrůvků na hlavních 
kuřimských silnicích a dalších bezpečnostních prvků 
(Předkladatel: Ing. Miloš Kotek, zpracovatel: Ing. Miloš Kotek) 
 
Návrh usnesení: ZM schvaluje opravu výstražných LED světel ve vozovce na přechodu pro chodce 

na Legionářské ulici u železničního mostu. Předpokládané náklady cca 
100.000 Kč. 

Hlasováno 
Pro: 2   Proti: 6   Zdrželo se: 5  Nepřítomni: 4. 
Nebylo schváleno. 
 
 
Starosta vyhlásil v 19:39 hod. přestávku na 10 minut. 
 
 
 

16. Stav investičních akcí k 30. 11. 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 30. 11. 2017. 
 
Příloha: A – přehled investičních akcí 
 
Diskuse: 
V. Zejda – dne 4. 8. 2017 se ptal, na základě čeho došlo ke zvýšení investičních nákladů na 
rekonstrukci kulturního domu. Do dnešního dne nedostal odpověď. 
D. Sukalovský – žádost byla zaslána e-mailem místostarostovi a k němu se dostala se zpožděním. 
Požádal odbor investiční, aby toto napravil. 
S. Bartoš – požadované informace byly zpracovány na CD. Nyní nedokáže říct, proč se k p. Zejdovi 
nedostaly. 
V. Zejda – stačí mu to zaslat e-mailem. Pouze porovná položkový rozpočet. 
D. Sukalovský – omlouvá se, je to naše chyba a bude okamžitě napravena. 
 
 
Z jednání odešel v 19:58 hod. V. Zejda – počet přítomných zastupitelů je 12. 
 
 
J. Herman – položka 50 „Hasičská zbrojnice – nábytek“: 
Byl členem výběrové komise na nábytek pro hasičskou zbrojnici, přišla pouze jedna nabídka. Ostatní 
společnosti prý nejsou schopny dodržet termín, proto nepodali nabídku. Nyní se dozvěděl, že i tato 
společnost požádala o prodloužení termínu dodání díla. Rada bez problémů prodloužila termín, ale 
myslí si, že zakázka měla být jednoznačně zrušena a mělo se vyhlásit nové výběrové řízení. 
Rozhodnutí rady považuje za nešťastné. 
D. Sukalovský – jednoduše to zrušit nešlo. Smlouva je platná. Výsledek výběrového řízení schválila 
rada a ke zrušení musí být zákonný důvod. Důvodem ke zrušení smlouvy není požadavek na posunutí 
termínu dodání. Navíc tato společnost dala nejnižší nabídku již poněkolikáté a odvádí skvělou práci. 
D. Holman – rada se zabývala i takovými připomínkami, které nyní zazněly. 
J. Herman – byl členem výběrové komise – rozpočet zpracovala společnost Fersto. 
D. Holman - upřesňuje, že rozpočet zpracoval architekt, podle něhož jsme nastavovali cenu. 
S. Bartoš – rozpočet zpracovával architekt. Rozpočet byl slepý a společnosti podávali nabídky. 
J. Herman – společnost Fersto nahlížela do rozpočtu a poté podala nejnižší nabídku. 
S. Bartoš – novela zákona o zadávání veřejných zakázek nám umožňuje požádat o kontrolní 
nacenění. Máme cenu od projektanta a můžeme poptat firmu. Ale musíme potom uvést do řízení, že 
jsme takovouto konzultaci provedli, s kým jsme ji provedli. To je teď podle zákona možné. A to byla 
firma Fersto. 
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D. Sukalovský – v žádném případě se nejedná o to, že by si tuto zakázku nachystala pro sebe 
společnost Fersto. Postup byl standardní. 
J. Herman – nacenění architektem ho také překvapilo, částka byla vysoká a bál se, že se akce ani 
neuskuteční. 
D. Sukalovský – vše vzešlo z požadavků hasičů. 
 
M. Kotek – položka 3a „Společenské a kulturní centrum v Kuřimi“: 
Kvůli rekonstrukci byla posunuta autobusová zastávka. Ptá se, zda by nešel zřídit provizorní přístřešek 
pro cestující. 
D. Sukalovský – nemáme provizorní přístřešek, stávající je majetkem agentury. Zjišťujeme, co se dá 
udělat. Pokud koupíme nový, tak musíme počítat s cca 60-70 tisíc Kč, s instalací jsme na 100 tisíc Kč. 
M. Kotek – nepůjde vypůjčit? 
D. Sukalovský – nemá cenu kupovat přístřešek, který je typově úplně odlišný od ostatních přístřešků 
ve městě. To raději investujeme více peněz, ale půjde využít na jiném místě. 
 
M. Kotek – položka 26 „Sportovní hala Kuřim PD a stavba“: 
Ví, že zimní stadion není investicí města, ale ptá se, zda se něco v této věci děje? 
D. Holman – měli potíž se zjišťovacím řízením EIA a to stavbu zdrželo. Termín dokončení vypadá na 
září 2019. Změnili se vlastníci sousedního pozemku. Probíhá územní řízení. 
M. Kotek – bude se tvořit plán investic? 
D. Holman – ano, dolaďujeme financování a 23. 1. 2018 bude projednáván na zastupitelstvu. Bude 
předběžně zaslán už v prosinci. 
 
 
P. Ondrášek – budova na stadionu je krásně opravená a architektonická podoba se budově navrátila. 
Ušetřili jsme spoustu peněz a výsledek je skvělý. 
R. Hanák – upozorňuje na to, že se dveře těžce otevírají. 
 
Přijaté usnesení: 1159/2017 - ZM bere na vědomí zprávu o stavu investiční výstavby 2017. 
Hlasováno 
Pro: 12   Nepřítomno: 5. 
 
 
 

17. Klub seniorů Kuřim 
(Předkladatel: Mgr. Ing. Drago Sukalovský, zpracovatel: Radka Svobodová, Stanislav Bartoš) 
 
V minulosti město Kuřim zakoupilo objekt bývalé kotelny v ulici Zahradní na pozemku parc. č. 372/2 
v k. ú. Kuřim. Nejdříve bylo uvažováno s využitím tohoto objektu pro nízkoprahové centrum pro děti 
a mládež. Tento záměr však nebyl zastupitelstvem města schválen. 
Vzhledem k sousedství Centra sociálních služeb Kuřim se tedy jeví jako nejvhodnější využití tohoto 
objektu pro sociální služby, případně služby navazující na činnost CSS Kuřim.  
Podmínky v území umožňují více způsobů využití tohoto objektu. Lze jej rekonstruovat ve stávajícím 
objemu. Jako nejlepší využití po předchozí diskuzi jak s odborníky, tak s občany bydlícími v okolních 
domech se jeví přestavba na klub seniorů. Ten byl v minulosti provozován městskou knihovnou, ale 
po přestavbě objektu knihovny již nebylo možné klub provozovat. Mezi seniory je však po této službě 
velká poptávka. 
Lze také uvažovat o nástavbě jednoho nadzemního podlaží, které by bylo možno zpřístupnit 
venkovním schodištěm, případně jej propojit se stávajícím objektem Centra sociálních služeb. Využití 
by mohlo být například pro potřeby denního stacionáře - vizte komunitní plán sociálních služeb. 
Dále by bylo vhodné upravit také okolí celého objektu s propojením využití jak pro centrum sociálních 
služeb, tak pro okolní bytové domy. Koncept studie je v příloze. 
Dle objemových parametrů objektu lze na rekonstrukci stávajícího objektu uvažovat s částkou 5 
mil. Kč. Při nástavbě jednoho nadzemního podlaží s částkou 11 mil. Kč. Při zařazení revitalizace 
okolního prostoru s částkou 14 mil. Kč. 
Odbor investiční navrhuje zařadit do plánu investic pro rok 2017 investiční akci „Klub seniorů Kuřim“ 
v rozsahu rekonstrukce stávajícího objektu a revitalizace souvisejícího území. Projektová činnost 
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včetně autorského dozoru je předpokládaná ve výši 1,2 mil. Kč. 
 
Přílohy: A - klub seniorů 
 
Diskuse: 
D. Sukalovský – letos budou potřeba peníze pouze na studii. 
D. Holman – je otázka, zda dělat nebo nedělat druhé patro a zda dělat parkovací stání za Albertem. 
S. Bartoš – jsou to objemové věci. Stavba pojme cca 5 mil. Kč a plochy cca 3 mil. Kč. Parkovacích 
ploch je tam poměrně dost. A neřeší to celé okolí. 
D. Sukalovský – řeší to parkování mezi bývalou stodolou a paneláky. 
D. Holman – ještě nevíme, zda před domem 1261 bude hřiště, zelená plocha,… to by řešil s obyvateli 
tohoto domu. 
S. Bartoš – nabízí se tam protáhnout 1. patro přes kotelnu penzionu a rozšířit a propojit do současné 
ordinace lékaře. 
D. Sukalovský – v této předložené variantě víme, co chceme. Nástavba by musela být ještě 
dopřesněna a termíny se posouvají. Oddělil by to od sebe. 
D. Holman – s tím souhlasí. Parkovací místa k tomu přibydou a navýší se, ale to až v lednu. 
A. Matějíčková – je ráda, že se pro seniory konečně něco staví. Pokud by stavělo 2. patro, potom je 
to bez výtahu bezpředmětné. 
D. Sukalovský – v přístavku se řeší schodiště a uvažuje se zde o výtahu. 
P. Ondrášek – máme základní představu, ale je to ideová studie. Víme náplň spodního patra a víme, 
že to takto chceme. Denní stacionář není vhodné umisťovat do patra, ale měl by být propojený 
s jídelnou. Neměli bychom propojovat sociální a komunitní centrum. Nyní víme, že máme nabídku 
služeb, kterou chceme uspokojit. 
V. Burkart – nerozumí, jak se došlo k částce 9,2 mil. Kč? 
D. Sukalovský – částka 5 mil. Kč je řešeno přízemí, částka 3 mil. Kč je okolí a 1,2 mil. Kč je projekt 
a dozory. 
J. Brabec – senioři by si měli vytvořit klub a měli by si řídit toto uskupení. 
D. Sukalovský – nemyslí si, že by to nefungovalo. 
M. Kotek – záměr podporuje, určitě bude mít využití. V minulosti klub důchodců dobře fungoval. 
Přimlouvá se, aby stavba byla dostatečně kapacitní, protože prostory se jistě využijí. Pokud si to 
připravíme nyní, tak předejdeme tomu, že nám něco bude chybět. 
D. Sukalovský – studie počítá se dvěma patry. A bude moci kdykoliv přistavět. 
D. Holman – poptávka pro prostory je, tak by možná bylo lépe přemýšlet o nástavbě dvou pater. 
Počkal by tedy do lednového zastupitelstva, kde bychom mohli mít již návrh využití celkových prostor. 
I. Peřina – o kolik by se prodloužila doba výstavby, kdyby se stavělo i druhé patro? 
D. Sukalovský – doba výstavby by se prodloužila o dobu zpracování projektu, navíc neznáme náplň 
využití. 
M. Kotek – navrhuje připravit stavbu i s nástavbou. 
D. Sukalovský – upravujeme prostor na míru požadavkům. Toto už máme nachystané 
a předjednané. Vše by se nám prodloužilo. Nyní schvalme tuto variantu a nad ostatním jednejme. 
D. Holman – tzn. upravme kotelnu na komunitní centrum včetně úpravy parkování. 
 
Přijaté usnesení: 1160/2017 - ZM schvaluje novou investiční akcí „Klub seniorů Kuřim“ a její 

zařazení do plánu investičních akcí roku 2017 v rozsahu rekonstrukce stávajícího 
objektu a revitalizace souvisejícího území s předpokládanými investičními náklady 
ve výši 9,2 mil. Kč. 

Hlasováno 
Pro: 12   Nepřítomno: 5. 
 
 
 

18. Zápis z Finančního výboru ZM Kuřimi dne 6. 12. 2017 
(Předkladatel: Ing. Mgr. Vlastimil Burkart, zpracovatel: Ing. Aleš Varmužka) 
 
V příloze je zápis ze zasedání Finančního výboru ZM Kuřimi, který se konal dne 6. 12. 2017. 
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Přílohy: A – zápis FV 
 
 
Z jednání se vzdálil v 20:50 hod. M. Kotek – počet přítomných zastupitelů je 11. 
 
 
Diskuse: 
D. Sukalovský – nákup pozemků je dlouhodobá investice. V horizontu 2 let zatím víme, že budeme 
peníze potřebovat na investiční akce. 
 
Přijaté usnesení: 1161/2017 - ZM bere na vědomí zápis ze zasedání Finančního výboru ZM Kuřimi 

ze dne 6. 12. 2017. 
Hlasováno 
Pro: 11   Nepřítomno: 6. 
 
 
 

19. Rozpočtové opatření č. 13 
(Předkladatel: Mgr. Ing. Drago Sukalovský, zpracovatel: Ing. Aleš Varmužka) 
 
V příloze se nachází návrhy na provedení rozpočtového opatření. 
 
Přílohy: A - rozpočtové opatření č. 13 

B - důvodová zpráva OI – parkoviště 
C – - důvodová zpráva OI - stavební dvůr 
D – - důvodová zpráva OI - komunikace 

 
Přijaté usnesení: 1162/2017 - ZM schvaluje rozpočtové opatření č. 13 k rozpočtu města Kuřimi na 

rok 2017, dle přílohy. 
Hlasováno 
Pro: 11   Nepřítomno: 6. 
 
 
 

20. Město Kuřim - ZŠ Kuřim - vybudování nových výukových 
kapacit - III. etapa – informace o investiční akci 
(Předkladatel: PaedDr. David Holman, zpracovatel: Mgr. Karina Kiesslingová, DiS.) 
 
Z důvodu nedostatečných kapacit jídelny a odborných učeben, které se projevují díky nárůstu žáků ZŠ 
Jungmannova, se připravuje investiční akce, o jejíž spolufinancování jsme opět požádali Ministerstvo 
financí. Realizace investiční akce vzhledem k plánovaným nákladům byla podmíněna dotací. Dotační 
program Ministerstva financí podporuje rozšíření kapacit základních škol v okolí velkých měst v rámci 
celé infrastruktury školy s podmínkou zajištění bezbariérového přístupu i pohybu po budově.  
 
Dne 13. 12. 2016 schválilo Zastupitelstvo města Kuřimi usnesením č.1163/2016 realizaci investiční 
akce „Město Kuřim - ZŠ Kuřim - vybudování nových výukových kapacit - III. etapa“ ve výši 
32.000.000 Kč včetně DPH. 
 
Součástí akce je: 

· dopravní řešení (příjezdová cesta k novostavbě, parkovací místa) 
· stavební část (navýšení kapacity školní jídelny a výdejny, vybudování nových výukových 

kapacit, bezbariérovost školy, doplnění rekuperace v přístavbě) 
· související projektová a inženýrská činnost. 
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Žádost o dotaci byla podána dne 22. 12. 2016 a dne 19. 6. 2017 město obdrželo registrační list 
akce. Minimální podíl města na celkových nákladech investiční akce je 30%, dotace Ministerstva 
financí je 70% - nejvýše však 22.400.000 Kč. Dotace se bude čerpat na vlastní realizaci stavby.  
 
Změny v projektu: 
 

Zajistit bezbariérovost ZŠ Jungmannova se ukázalo oproti zvažovanému řešení (ve studii) 
výrazně komplikovanější. Škola je postavena na svažujícím se terénu, má 6 výškových úrovní; 
4 výškové úrovně obslouží výtah, který vede podél budovy obou školních traktů, 2 úrovně se řeší 
instalací vnitřních ramp. 

Nejvíce komplikované se v průběhu projektování ukázalo být zajištění přístupů z exteriéru. 
Navrhovaná přístupová rampa do 1. NP od hlavního vchodu do budovy školy nesplňovala požadavky 
bezbariérového sklonu. Bylo tedy předloženo nové řešení, které spočívá ve vybudování nového 
venkovního bezbariérového vstupu do prostor šaten od budovy družiny na ulici Otevřená. 

Vlivem rozšíření prostoru jídelny je kladen požadavek na zvětšení únikového prostoru, ke 
kterému poslouží venkovní rampa, která oproti původnímu projektu bude napojena z úrovně hlavního 
vstupu do budovy ZŠ Jungmannova do prostor jídelny. Dále z kamerového průzkumu u vedlejšího 
vstupu do budovy (pod jídelnou), vyplývá nutnost vybudování nové dešťové kanalizace, a to včetně 
retence. Musí dojít k rekonstrukci vodovodní a plynovodní přípojky a přeložení veřejného osvětlení 
z důvodu nevyhovujícího umístění světla, které zasahuje do nové výstavby. Rovněž musí dojít 
k navýšení příkonu elektrické energie vlivem zvýšených nároků na provoz jídelny. Současně 
s přístavbou jsou řešeny i terénní a sadové úpravy až po hranici pozemku. 
 
Stav investiční akce: 
 
Dopravní řešení (Projekční a inženýrská kancelář Ing. Jiří Bajer): 

V současné době se vyřizuje souhlas JMK s umístěním stavby za účelem získání územního 
rozhodnutí a zpracovává se projektová dokumentace ke stavebnímu řízení. Souhlas JMK s umístěním 
stavby je podmíněn smlouvou na věcné břemeno s Cetinem (přeložka telefonního vedení u DDM) 
a E.ONem (přeložka kabelu NN u DDM). Předpokládaný termín získání stavebního povolení je květen 
2018, zahájení výběrového řízení na zhotovitele se předpokládá v červnu 2018 a zahájení stavebních 
prací neprodleně po podpisu smlouvy, předběžně září 2018. Předpokládaná doba výstavby činí 3 
měsíce. 

Odhadované náklady na tuto část akce činí 8 mil. Kč bez DPH + náklady na vypracování PD 
jsou 0,4 mil. Kč bez DPH. 

Stavební část (7points, s.r.o.): 

V současné době probíhá zpracování projektové dokumentace ke sloučenému územnímu 
a stavebnímu řízení. Tato měla být dodána 20. 10. 2017, nyní se však stále čeká na vyjádření 
dotčených orgánů a správců sítí. Předpokládaný termín získání stavebního povolení je konec ledna 
2018, zahájení výběrového řízení na zhotovitele se předpokládá v únoru 2018 a zahájení stavebních 
prací neprodleně po podpisu smlouvy, předběžně květen 2018. Termín ukončení realizace akce se 
předpokládá květen 2019. 

Projektovou studií odhadované náklady na realizaci jsou 33,5 mil. Kč bez DPH + náklady na 
vypracování PD, včetně autorského dozoru jsou 1,3 mil. Kč bez DPH. 
 
Celkové náklady: 
 
Odhadované náklady na realizaci investiční akce................................. 41,5 mil. Kč bez DPH 
Odhadované náklady na projektovou a inženýrskou činnost .................. 2,5 mil. Kč bez DPH 
Rezerva  ..................................................................................................... 1 mil. Kč bez DPH 
Celkové odhadované náklady na investiční akci ...................................... 45 mil. Kč bez DPH 
Celkové odhadované náklady na investiční akci ...................... 54,5 mil. Kč včetně DPH 
 

Termín dokončení realizace akce, daný dotacemi, je stanoven na konec roku 2018, což je 
v danou chvíli nereálné. OI jedná s poskytovatelem dotace o prodloužení termínu, a převedení 
neprofinancovaných peněz z letošního roku. V případě, že se nepodaří prodloužit termín vyúčtování 
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dotace, bude proplacena částka v maximální výši 70% schválených nákladů, které se v roce 2018 
prostaví. 
V současné době nemáme k dispozici rozpočet, který zpřesní náklady na realizaci akce. Ke schválení 
budeme předkládat v lednu v rámci rozpočtového opatření č. 1, k rozpočtu města pro rok 2018 
(tj. v rámci schvalování všech investičních akcí roku 2018). 
 
Přílohy: A – situace 

B – půdorys 1 NP 
C – půdorys 1 PP návrh 
D – studie přístavby jídelny 
E - studie přístavby jídelny 
F - studie přístavby jídelny 
G - studie přístavby jídelny 

 
 
Na jednání se vrátil Ing. M. Kotek – počet přítomných zastupitelů 12. 
 
 
Diskuse: 
I. Peřina – co nás tlačí do této realizace? 
D. Holman – jen to, že jsme požádali o dotaci a byli jsme úspěšní. Ale v jiném objemu investičních 
nákladů. Nyní jsme v pasti dotačního mechanizmu a nechceme přijít o peníze, které jsme schválili. 
Náklady nám ale rostou a nyní je potřeba se rozhodnout. 
M. Kotek – myslí si, že škola prostory využije. Má už nyní nedostatek odborných učeben. 
 
Přijaté usnesení: 1163/2017 - ZM bere na vědomí informaci o investiční akci „Město Kuřim - ZŠ 

Kuřim Jungmannova - vybudování nových výukových kapacit - III. etapa“ dle 
zápisu. 

Hlasováno 
Pro: 12   Nepřítomno: 5. 
 
 
 

21. 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 8. 12. 2017. 
 
Přílohy: A - průběh stavby ke dni 8. 12. 2017 
 
Diskuse: 
I. Peřina – předpokládaný termín uvedení do provozu? 
D. Holman – je to pořád 15. 4. 2018. Požádal je o písemné stanovisko. Vše také závisí na 
klimatických podmínkách. Na zastupitelstvu v lednu si řekneme více. 
 
 
 

22. Různé 
 
D. Sukalovský – zve občany města na Novoroční ohňostroj konaný dne 1. 1. 2018 v 17 hod. na 
parkovišti u obchodního domu Lídl. 
Na lednovém ZM se budou vyjadřovat k přesunu železničního uzlu Brno a první výstupy z územní 
studie pro aktualizaci Zásad územního rozvoje. 
Přeje všem krásný a klidný advent. 
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Další zasedání ZM se uskuteční v úterý 23. 1. 2018 v 17 hod v zasedací místnosti MěÚ Kuřim. 
 
 
Člen návrhové komise Jiří Brabec přečetl schválená usnesení ZM. 
 
 
Starosta ukončil jednání ZM v 21:20 hodin. 
 
 
 
 
 
Mgr. Ing. Drago Sukalovský 
starosta města 
 
 
 
 

Ověřovatelé zápisu: 
 
 
Jan Herman Mgr. Ladislav Ambrož 
 
 
 
 
 
 
 
V Kuřimi dne 12. 12. 2017 
 
Zapsala: Petra Glosová 
 
 
Materiály: 
1 Zvolení návrhové komise 
2 Volba ověřovatelů zápisu 
3 Schválení programu jednání 
4 Plnění usnesení Zastupitelstva města Kuřimi ke dni 4. 12. 2017 
 4A - plnění usnesení ZM 
5 Schválení komunitního plánu sociálních služeb a souvisejících aktivit 
 5A - 5. KPSS 2018-2020 
6 Smlouva o vzájemné spolupráci – Dodatek č. 3 
 6A - dodatek č. 3 
7 Obecně závazná vyhláška 7/2017 o místním poplatku - odpady 
 7A - OZV č. 7 2017 
8 Zmocnění RM 
9 Stanovení náhrady výdělku neuvolněným členům zastupitelstva 
10 Rozpočtové provizorium 2018 
 10A - rozpočtové provizorium 2018 - pravidla 
11 Střednědobý výhled rozpočtu 2019-2022 - I. část 
 11A - střednědobý výhled rozpočtu 2019-2022 
11/1 Střednědobý výhled rozpočtu 2019-2022 - II. část 
 11/1B - výhled rozpočtu města 
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12 Aktualizace přílohy č. 1 ke zřizovací listině ZŠ Jungmannova 
 12A - majetek k 31. 12. 2017 
 12B - evidenční karta převáděného majetku ZŠJ 
13 Zápis z jednání výboru pro Kulturu a spolkový život ZM Kuřimi 
 13A - zápis 
 13B - tabulka žadatelů dotace 2018 
13/1 Zápis z jednání výboru pro Kulturu a spolkový život ZM Kuřimi 
14 Zápis z jednání Sportovního výboru ZM Kuřimi 
 14A - zápis SV 
 14B - tabulka žádostí TRENÉŘI 
 14C - tabulka žádostí SPORT 
14/1 Zápis z jednání Sportovního výboru ZM Kuřimi 
14/2 Zápis z jednání Sportovního výboru ZM Kuřimi 
15 Oprava středových majáků silničních ostrůvků na hlavních kuřimských silnicích 

a dalších bezpečnostních prvků 
 A - tabulka 
15/1 Oprava středových majáků silničních ostrůvků na hlavních kuřimských silnicích 

a dalších bezpečnostních prvků 
15/2 Oprava středových majáků silničních ostrůvků na hlavních kuřimských silnicích 

a dalších bezpečnostních prvků 
15/3 Oprava středových majáků silničních ostrůvků na hlavních kuřimských silnicích 

a dalších bezpečnostních prvků 
15/4 Oprava středových majáků silničních ostrůvků na hlavních kuřimských silnicích 

a dalších bezpečnostních prvků 
16 Stav investičních akcí k 30. 11. 2017 
17 Klub seniorů Kuřim 
 17A - klub seniorů 
18 Zápis z Finančního výboru ZM Kuřimi dne 6. 12. 2017 
 18A - zápis 
19 Rozpočtové opatření č. 13 
 19A - rozpočtové opatření č. 13 
 19B - důvodová zpráva OI - parkoviště 
20 Město Kuřim - ZŠ Kuřim - vybudování nových výukových kapacit - III. etapa – informace 

o investiční akci 
 20A - situace návrh 
 20B - půdorys 1 NP 
 20C - půdorys I PP návrh 
 20D - studie přístavby jídelny 
 20E - studie přístavby jídelny 
 20F - studie přístavby jídelny 
 20G - studie přístavby jídelny 
21 Informace - zpráva o průběhu realizace akce "Městská sportovní hala v Kuřimi" 
 21A - průběh stavby ke dni 8. 12. 2017 



1 

8. JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA KUŘIMI dne 12. 12. 2017 

 

1. Zvolení návrhové komise 
Číslo usnesení: 1141/2017 Zastupitelstvo města schvaluje jako členy návrhové komise Jiřího 
Brabce a Iva Peřinu. 

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

RNDr. Igor Poledňák NEPŘÍTOMEN Mgr. Ladislav Ambrož PRO 

Jiří Brabec PRO Ing. Rostislav Hanák NEPŘÍTOMEN 

Jan Herman PRO Ing. Miloš Kotek PRO 

Ing. Miluše Macková NEPŘÍTOMNA Ivo Peřina PRO 

Vladislav Zejda NEPŘÍTOMEN Ing. Mgr. Vlastimil Burkart PRO 

Mgr. Žaneta Jarůšková PRO Petr Krejčí NEPŘÍTOMEN 

Alena Matějíčková PRO Ing. Petr Ondrášek PRO 

Ing. Jan Vlček, MSc. NEPŘÍTOMEN 

 

  

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

 

2. Volba ověřovatelů zápisu 
Číslo usnesení: 1142/2017 Zastupitelstvo města schvaluje jako ověřovatele zápisu z jednání ZM 

Jana Hermana a Mgr. Ladislava Ambrože. 

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

RNDr. Igor Poledňák NEPŘÍTOMEN Mgr. Ladislav Ambrož PRO 

Jiří Brabec PRO Ing. Rostislav Hanák NEPŘÍTOMEN 

Jan Herman PRO Ing. Miloš Kotek PRO 

Ing. Miluše Macková NEPŘÍTOMNA Ivo Peřina PRO 

Vladislav Zejda NEPŘÍTOMEN Ing. Mgr. Vlastimil Burkart PRO 

Mgr. Žaneta Jarůšková PRO Petr Krejčí NEPŘÍTOMEN 

Alena Matějíčková PRO Ing. Petr Ondrášek PRO 

Ing. Jan Vlček, MSc. NEPŘÍTOMEN 

 

  

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

 

3. Schválení programu jednání 
Číslo usnesení: 1143/2017 Zastupitelstvo města schvaluje program jednání. 

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

RNDr. Igor Poledňák NEPŘÍTOMEN Mgr. Ladislav Ambrož PRO 

Jiří Brabec PRO Ing. Rostislav Hanák NEPŘÍTOMEN 

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

Vladislav Zejda NEHLASOVAL Ing. Mgr. Vlastimil Burkart PRO 

Mgr. Žaneta Jarůšková PRO Petr Krejčí NEPŘÍTOMEN 

Alena Matějíčková PRO Ing. Petr Ondrášek PRO 

Ing. Jan Vlček, MSc. NEPŘÍTOMEN 

 

  

BOD JEDNÁNÍ BYL SCHÁLEN 
Počet přítomných: 12 
PRO: 11, PROTI: 0, ZDRŽELO SE: 0, NEHLASOVALO: 1 

 

4. Plnění usnesení Zastupitelstva města Kuřimi ke dni 4. 12. 2017 
Číslo usnesení: 1144/2017 Zastupitelstvo města bere na vědomí stav plnění usnesení ZM ke dni 

4. 12. 2017. 

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

RNDr. Igor Poledňák NEPŘÍTOMEN Mgr. Ladislav Ambrož PRO 

Jiří Brabec PRO Ing. Rostislav Hanák NEPŘÍTOMEN 

Jan Herman PRO Ing. Miloš Kotek PRO 

Ing. Miluše Macková NEPŘÍTOMNA Ivo Peřina PRO 

Vladislav Zejda PRO Ing. Mgr. Vlastimil Burkart PRO 

Mgr. Žaneta Jarůšková PRO Petr Krejčí NEPŘÍTOMEN 

Alena Matějíčková PRO Ing. Petr Ondrášek PRO 

Ing. Jan Vlček, MSc. NEPŘÍTOMEN 

 

  

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

 

5. Schválení komunitního plánu sociálních služeb a souvisejících aktivit 
Číslo usnesení: 1145/2017 Zastupitelstvo města schvaluje 5. komunitní plán sociálních služeb a 

souvisejících aktivit správního obvodu obce s rozšířenou působností Kuřim pro období 2018-2020. 

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

RNDr. Igor Poledňák NEPŘÍTOMEN Mgr. Ladislav Ambrož PRO 

Jiří Brabec PRO Ing. Rostislav Hanák NEPŘÍTOMEN 

Jan Herman PRO Ing. Miloš Kotek PRO 

Ing. Miluše Macková NEPŘÍTOMNA Ivo Peřina PRO 

Vladislav Zejda PRO Ing. Mgr. Vlastimil Burkart PRO 

Mgr. Žaneta Jarůšková PRO Petr Krejčí NEPŘÍTOMEN 

Alena Matějíčková PRO Ing. Petr Ondrášek PRO 

Ing. Jan Vlček, MSc. NEPŘÍTOMEN 

 

  

BOD JEDNÁNÍ BYL SCHÁLEN 
Počet přítomných: 12 
PRO: 12, PROTI: 0, ZDRŽELO SE: 0, NEHLASOVALO: 0 
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6. Smlouva o vzájemné spolupráci – Dodatek č. 3 
Číslo usnesení: 1146/2017 Zastupitelstvo města schvaluje uzavření Dodatku č. 3 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, se změnou spočívající v prodloužení platnosti smlouvy do 31. 3. 
2019. 

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

RNDr. Igor Poledňák NEPŘÍTOMEN Mgr. Ladislav Ambrož PRO 

Jiří Brabec PRO Ing. Rostislav Hanák PRO 

Jan Herman PRO Ing. Miloš Kotek PRO 

Ing. Miluše Macková NEPŘÍTOMNA Ivo Peřina PRO 

Vladislav Zejda PRO Ing. Mgr. Vlastimil Burkart PRO 

Mgr. Žaneta Jarůšková PRO Petr Krejčí NEPŘÍTOMEN 

Alena Matějíčková PRO Ing. Petr Ondrášek PRO 

Ing. Jan Vlček, MSc. NEPŘÍTOMEN   

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

 

7. Obecně závazná vyhláška 7/2017 o místním poplatku - odpady 
Číslo usnesení: 1147/2017 Zastupitelstvo města schvaluje obecně závaznou vyhlášku města 
Kuřimi č. 7/2017 o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, 
využívání a odstraňování komunálních odpadů, dle přílohy. 

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

RNDr. Igor Poledňák NEPŘÍTOMEN Mgr. Ladislav Ambrož PRO 

Jiří Brabec PRO Ing. Rostislav Hanák PRO 

Jan Herman PRO Ing. Miloš Kotek PRO 

Ing. Miluše Macková NEPŘÍTOMNA Ivo Peřina PRO 

Vladislav Zejda PRO Ing. Mgr. Vlastimil Burkart PRO 

Mgr. Žaneta Jarůšková PRO Petr Krejčí NEPŘÍTOMEN 

Alena Matějíčková PRO Ing. Petr Ondrášek PRO 

Ing. Jan Vlček, MSc. NEPŘÍTOMEN   

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

 

8. Zmocnění RM 
Číslo usnesení: 1148/2017 Zastupitelstvo města pověřuje Radu města Kuřimi k zařazení nových 

dotací do rozpočtu města v případě, že budou získány do konce kalendářního roku 2017. 

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

RNDr. Igor Poledňák NEPŘÍTOMEN Mgr. Ladislav Ambrož PRO 

Jiří Brabec PRO Ing. Rostislav Hanák PRO 

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

Vladislav Zejda PRO Ing. Mgr. Vlastimil Burkart PRO 

Mgr. Žaneta Jarůšková PRO Petr Krejčí NEPŘÍTOMEN 

Alena Matějíčková PRO Ing. Petr Ondrášek PRO 

Ing. Jan Vlček, MSc. NEPŘÍTOMEN   

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

 

9. Stanovení náhrady výdělku neuvolněným členům zastupitelstva 
Číslo usnesení: 1149/2017 Zastupitelstvo města schvaluje podle § 71 odst. 4 zákona č. 128/2000 
Sb., o obcích v platném znění, neuvolněným členům zastupitelstva, kteří nejsou v pracovním nebo 
jiném obdobném poměru, náhradu výdělku ušlého v souvislosti s výkonem jejich funkce paušální 
částkou 250 Kč/hod. Částka je platná pro rok 2018. 

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

RNDr. Igor Poledňák NEPŘÍTOMEN Mgr. Ladislav Ambrož PRO 

Jiří Brabec PRO Ing. Rostislav Hanák PRO 

Jan Herman PRO Ing. Miloš Kotek PRO 

Ing. Miluše Macková NEPŘÍTOMNA Ivo Peřina PRO 

Vladislav Zejda PRO Ing. Mgr. Vlastimil Burkart PRO 

Mgr. Žaneta Jarůšková PRO Petr Krejčí NEPŘÍTOMEN 

Alena Matějíčková PRO Ing. Petr Ondrášek PRO 

Ing. Jan Vlček, MSc. NEPŘÍTOMEN   

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

 

10. Rozpočtové provizorium 2018 
Číslo usnesení: 1150/2017 Zastupitelstvo města schvaluje pravidla rozpočtového provizoria pro 

rok 2018, dle přílohy. 

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

RNDr. Igor Poledňák NEPŘÍTOMEN Mgr. Ladislav Ambrož PRO 

Jiří Brabec PRO Ing. Rostislav Hanák PRO 

Jan Herman PRO Ing. Miloš Kotek PRO 

Ing. Miluše Macková NEPŘÍTOMNA Ivo Peřina PRO 

Vladislav Zejda PRO Ing. Mgr. Vlastimil Burkart PRO 

Mgr. Žaneta Jarůšková PRO Petr Krejčí NEPŘÍTOMEN 

Alena Matějíčková PRO Ing. Petr Ondrášek PRO 

Ing. Jan Vlček, MSc. NEPŘÍTOMEN   

BOD JEDNÁNÍ BYL SCHÁLEN 
Počet přítomných: 13 
PRO: 13, PROTI: 0, ZDRŽELO SE: 0, NEHLASOVALO: 0 
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11. Střednědobý výhled rozpočtu 2019-2022 - I. část 
Číslo usnesení: 1151/2017 Zastupitelstvo města schvaluje střednědobý výhled rozpočtu města 
Kuřimi na období 2019-2022, dle přílohy. 

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

RNDr. Igor Poledňák NEPŘÍTOMEN Mgr. Ladislav Ambrož PRO 

Jiří Brabec PRO Ing. Rostislav Hanák PRO 

Jan Herman PRO Ing. Miloš Kotek PRO 

Ing. Miluše Macková NEPŘÍTOMNA Ivo Peřina PRO 

Vladislav Zejda PRO Ing. Mgr. Vlastimil Burkart PRO 

Mgr. Žaneta Jarůšková PRO Petr Krejčí NEPŘÍTOMEN 

Alena Matějíčková PRO Ing. Petr Ondrášek PRO 

Ing. Jan Vlček, MSc. NEPŘÍTOMEN   

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

 

11/1 Střednědobý výhled rozpočtu 2019-2022 - II. část 
Číslo usnesení: 1152/2017 Zastupitelstvo města bere na vědomí materiál Střednědobý výhled 

rozpočtu města Kuřimi s analýzou financí a ratingem. 

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

RNDr. Igor Poledňák NEPŘÍTOMEN Mgr. Ladislav Ambrož PRO 

Jiří Brabec PRO Ing. Rostislav Hanák PRO 

Jan Herman PRO Ing. Miloš Kotek PRO 

Ing. Miluše Macková NEPŘÍTOMNA Ivo Peřina PRO 

Vladislav Zejda PRO Ing. Mgr. Vlastimil Burkart PRO 

Mgr. Žaneta Jarůšková PRO Petr Krejčí NEPŘÍTOMEN 

Alena Matějíčková PRO Ing. Petr Ondrášek PRO 

Ing. Jan Vlček, MSc. NEPŘÍTOMEN   

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

 

12. Aktualizace přílohy č. 1 ke zřizovací listině ZŠ Jungmannova 
Číslo usnesení: 1153/2017 Zastupitelstvo města schvaluje změnu přílohy č. 1 ke Zřizovací listině 

Základní školy, Kuřim, Jungmannova 813, okres Brno-venkov, příspěvkové organizace k 31. 12. 2017. 

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

RNDr. Igor Poledňák NEPŘÍTOMEN Mgr. Ladislav Ambrož PRO 

Jiří Brabec PRO Ing. Rostislav Hanák PRO 

Jan Herman PRO Ing. Miloš Kotek PRO 

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

Mgr. Žaneta Jarůšková PRO Petr Krejčí NEPŘÍTOMEN 

Alena Matějíčková PRO Ing. Petr Ondrášek PRO 

Ing. Jan Vlček, MSc. NEPŘÍTOMEN   

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

 

13. Zápis z jednání výboru pro Kulturu a spolkový život ZM Kuřimi 
Číslo usnesení: 1154/2017 Zastupitelstvo města bere na vědomí zápis z jednání Výboru pro 

kulturní a spolkový život ZM Kuřimi ze dne 29. 11. 2017. 

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

RNDr. Igor Poledňák NEPŘÍTOMEN Mgr. Ladislav Ambrož PRO 

Jiří Brabec PRO Ing. Rostislav Hanák PRO 

Jan Herman PRO Ing. Miloš Kotek PRO 

Ing. Miluše Macková NEPŘÍTOMNA Ivo Peřina PRO 

Vladislav Zejda PRO Ing. Mgr. Vlastimil Burkart PRO 

Mgr. Žaneta Jarůšková PRO Petr Krejčí NEPŘÍTOMEN 

Alena Matějíčková PRO Ing. Petr Ondrášek PRO 

Ing. Jan Vlček, MSc. NEPŘÍTOMEN   

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

 

13/1. Zápis z jednání výboru pro Kulturu a spolkový život ZM Kuřimi 
Číslo usnesení: 1155/2017 Zastupitelstvo města schvaluje uzavření veřejnoprávních smluv o 
poskytnutí dotace z rozpočtu města Kuřimi pro kulturní a spolkovou činnost na rok 2018 v bodech a 
částkách dle přílohy. 

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

RNDr. Igor Poledňák NEPŘÍTOMEN Mgr. Ladislav Ambrož PRO 

Jiří Brabec PRO Ing. Rostislav Hanák PRO 

Jan Herman PRO Ing. Miloš Kotek PRO 

Ing. Miluše Macková NEPŘÍTOMNA Ivo Peřina PRO 

Vladislav Zejda ZDRŽEL SE Ing. Mgr. Vlastimil Burkart PRO 

Mgr. Žaneta Jarůšková PRO Petr Krejčí NEPŘÍTOMEN 

Alena Matějíčková PRO Ing. Petr Ondrášek PRO 

Ing. Jan Vlček, MSc. NEPŘÍTOMEN   

BOD JEDNÁNÍ BYL SCHÁLEN 
Počet přítomných: 13 
PRO: 12, PROTI: 0, ZDRŽELO SE: 1, NEHLASOVALO: 0 
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14. Zápis z jednání Sportovního výboru ZM Kuřimi 
Číslo usnesení: 1156/2017 Zastupitelstvo města bere na vědomí zápis z jednání Sportovního 

výboru ZM Kuřimi ze dne 20. 11. 2017. 

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

RNDr. Igor Poledňák NEPŘÍTOMEN Mgr. Ladislav Ambrož PRO 

Jiří Brabec PRO Ing. Rostislav Hanák PRO 

Jan Herman PRO Ing. Miloš Kotek PRO 

Ing. Miluše Macková NEPŘÍTOMNA Ivo Peřina PRO 

Vladislav Zejda ZDRŽEL SE Ing. Mgr. Vlastimil Burkart PRO 

Mgr. Žaneta Jarůšková PRO Petr Krejčí NEPŘÍTOMEN 

Alena Matějíčková PRO Ing. Petr Ondrášek PRO 

Ing. Jan Vlček, MSc. NEPŘÍTOMEN   

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

 

14/1. Zápis z jednání Sportovního výboru ZM Kuřimi 
Číslo usnesení: 1157/2017 Zastupitelstvo města schvaluje uzavření veřejnoprávních smluv 
o poskytnutí dotace z rozpočtu města Kuřimi pro podporu tělovýchovy dětí a mládeže kvalifikovanými 
trenéry na rok 2018 v bodech a částkách dle přílohy. 

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

RNDr. Igor Poledňák NEPŘÍTOMEN Mgr. Ladislav Ambrož PRO 

Jiří Brabec PRO Ing. Rostislav Hanák PRO 

Jan Herman PRO Ing. Miloš Kotek PRO 

Ing. Miluše Macková NEPŘÍTOMNA Ivo Peřina PRO 

Vladislav Zejda ZDRŽEL SE Ing. Mgr. Vlastimil Burkart PRO 

Mgr. Žaneta Jarůšková PRO Petr Krejčí NEPŘÍTOMEN 

Alena Matějíčková PRO Ing. Petr Ondrášek PRO 

Ing. Jan Vlček, MSc. NEPŘÍTOMEN   

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

 

14/2. Zápis z jednání Sportovního výboru ZM Kuřimi 
Číslo usnesení: 1158/2017 Zastupitelstvo města schvaluje uzavření veřejnoprávních smluv o 
poskytnutí dotace z rozpočtu města Kuřimi pro podporu sportovní činnost na rok 2018 v bodech a 
částkách dle přílohy. 

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

RNDr. Igor Poledňák NEPŘÍTOMEN Mgr. Ladislav Ambrož PRO 

Jiří Brabec PRO Ing. Rostislav Hanák PRO 

Jan Herman PRO Ing. Miloš Kotek PRO 

Ing. Miluše Macková NEPŘÍTOMNA Ivo Peřina PRO 
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Vladislav Zejda ZDRŽEL SE Ing. Mgr. Vlastimil Burkart PRO 

Mgr. Žaneta Jarůšková PRO Petr Krejčí NEPŘÍTOMEN 

Alena Matějíčková PRO Ing. Petr Ondrášek PRO 

Ing. Jan Vlček, MSc. NEPŘÍTOMEN   

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

 

15. Oprava středových majáků silničních ostrůvků na hlavních kuřimských 
silnicích a dalších bezpečnostních prvků 
Návrh usnesení: schvaluje obnovu bezpečnostních prosvětlených majáků na středových ostrůvcích 

hlavních kuřimských silnic o předpokládaných nákladech cca 470.000 Kč včetně DPH. 

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

RNDr. Igor Poledňák NEPŘÍTOMEN Mgr. Ladislav Ambrož ZDRŽEL SE 

Jiří Brabec PROTI Ing. Rostislav Hanák PROTI 

Jan Herman PROTI Ing. Miloš Kotek PRO 

Ing. Miluše Macková NEPŘÍTOMNA Ivo Peřina ZDRŽEL SE 

Vladislav Zejda PRO Ing. Mgr. Vlastimil Burkart ZDRŽEL SE 

Mgr. Žaneta Jarůšková ZDRŽELA SE Petr Krejčí NEPŘÍTOMEN 

Alena Matějíčková PRO Ing. Petr Ondrášek PRO 

Ing. Jan Vlček, MSc. NEPŘÍTOMEN   

BOD JEDNÁNÍ NEBYL SCHÁLEN 
Počet přítomných: 13 
PRO: 5, PROTI: 3, ZDRŽELO SE: 5, NEHLASOVALO: 0 

 

15/4. Oprava středových majáků silničních ostrůvků na hlavních kuřimských 
silnicích a dalších bezpečnostních prvků 
Návrh usnesení: schvaluje opravu výstražných LED světel ve vozovce na přechodu pro chodce na 

Legionářské ulici u železničního mostu. Předpokládané náklady cca 100.000 Kč. 

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

RNDr. Igor Poledňák NEPŘÍTOMEN Mgr. Ladislav Ambrož ZDRŽEL SE 

Jiří Brabec PROTI Ing. Rostislav Hanák PROTI 

Jan Herman PROTI Ing. Miloš Kotek PRO 

Ing. Miluše Macková NEPŘÍTOMNA Ivo Peřina PROTI 

Vladislav Zejda PRO Ing. Mgr. Vlastimil Burkart ZDRŽEL SE 

Mgr. Žaneta Jarůšková ZDRŽELA SE Petr Krejčí NEPŘÍTOMEN 

Alena Matějíčková PROTI Ing. Petr Ondrášek ZDRŽEL SE 

Ing. Jan Vlček, MSc. NEPŘÍTOMEN   

BOD JEDNÁNÍ NEBYL SCHÁLEN 
Počet přítomných: 13 
PRO: 2, PROTI: 6, ZDRŽELO SE: 5, NEHLASOVALO: 0 
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16. Stav investičních akcí k 30. 11. 2017 
Číslo usnesení: 1159/2017 Zastupitelstvo města bere na vědomí zprávu o stavu investiční 

výstavby 2017. 

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

RNDr. Igor Poledňák NEPŘÍTOMEN Mgr. Ladislav Ambrož PRO 

Jiří Brabec PRO Ing. Rostislav Hanák PRO 

Jan Herman PRO Ing. Miloš Kotek PRO 

Ing. Miluše Macková NEPŘÍTOMNA Ivo Peřina PRO 

Vladislav Zejda NEHLASOVAL Ing. Mgr. Vlastimil Burkart PRO 

Mgr. Žaneta Jarůšková PRO Petr Krejčí NEPŘÍTOMEN 

Alena Matějíčková PRO Ing. Petr Ondrášek PRO 

Ing. Jan Vlček, MSc. NEPŘÍTOMEN   

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

 

17. Klub seniorů Kuřim 
Číslo usnesení: 1160/2017 Zastupitelstvo města schvaluje novou investiční akcí „Klub seniorů 
Kuřim“ a její zařazení do plánu investičních akcí roku 2017 v rozsahu rekonstrukce stávajícího objektu 
a revitalizace souvisejícího území s předpokládanými investičními náklady ve výši 9,2 mil. Kč. 

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

RNDr. Igor Poledňák NEPŘÍTOMEN Mgr. Ladislav Ambrož PRO 

Jiří Brabec PRO Ing. Rostislav Hanák PRO 

Jan Herman PRO Ing. Miloš Kotek PRO 

Ing. Miluše Macková NEPŘÍTOMNA Ivo Peřina PRO 

Vladislav Zejda NEPŘÍTOMEN Ing. Mgr. Vlastimil Burkart PRO 

Mgr. Žaneta Jarůšková PRO Petr Krejčí NEPŘÍTOMEN 

Alena Matějíčková PRO Ing. Petr Ondrášek PRO 

Ing. Jan Vlček, MSc. NEPŘÍTOMEN   

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

 

18. Zápis z Finančního výboru ZM Kuřimi dne 6. 12. 2017 
Číslo usnesení: 1161/2017 Zastupitelstvo města bere na vědomí zápis ze zasedání Finančního 
výboru ZM Kuřimi ze dne 6. 12. 2017. 

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

RNDr. Igor Poledňák NEPŘÍTOMEN Mgr. Ladislav Ambrož PRO 

Jiří Brabec PRO Ing. Rostislav Hanák PRO 

Jan Herman PRO Ing. Miloš Kotek NEHLASOVAL 

Ing. Miluše Macková NEPŘÍTOMNA Ivo Peřina PRO 

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

Alena Matějíčková PRO Ing. Petr Ondrášek PRO 

Ing. Jan Vlček, MSc. NEPŘÍTOMEN   

BOD JEDNÁNÍ BYL SCHÁLEN 
Počet přítomných: 12 
PRO: 11, PROTI: 0, ZDRŽELO SE: 0, NEHLASOVALO: 1 

 

19. Rozpočtové opatření č. 13 
Číslo usnesení: 1162/2017 Zastupitelstvo města schvaluje rozpočtové opatření č. 13 k rozpočtu 
města Kuřimi na rok 2017, dle přílohy. 

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

RNDr. Igor Poledňák NEPŘÍTOMEN Mgr. Ladislav Ambrož PRO 

Jiří Brabec PRO Ing. Rostislav Hanák PRO 

Jan Herman PRO Ing. Miloš Kotek NEHLASOVAL 

Ing. Miluše Macková NEPŘÍTOMNA Ivo Peřina PRO 

Vladislav Zejda NEPŘÍTOMEN Ing. Mgr. Vlastimil Burkart PRO 

Mgr. Žaneta Jarůšková PRO Petr Krejčí NEPŘÍTOMEN 

Alena Matějíčková PRO Ing. Petr Ondrášek PRO 

Ing. Jan Vlček, MSc. NEPŘÍTOMEN   

BOD JEDNÁNÍ BYL SCHÁLEN 
Počet přítomných: 12 
PRO: 11, PROTI: 0, ZDRŽELO SE: 0, NEHLASOVALO: 1 

 

20. Město Kuřim - ZŠ Kuřim - vybudování nových výukových kapacit - III. etapa 
– informace o investiční akci 
Číslo usnesení: 1163/2017 Zastupitelstvo města bere na vědomí informaci o investiční akci „Město 

Kuřim - ZŠ Kuřim Jungmannova - vybudování nových výukových kapacit - III. etapa“ dle zápisu. 

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

RNDr. Igor Poledňák NEPŘÍTOMEN Mgr. Ladislav Ambrož PRO 

Jiří Brabec PRO Ing. Rostislav Hanák PRO 

Jan Herman PRO Ing. Miloš Kotek PRO 

Ing. Miluše Macková NEPŘÍTOMNA Ivo Peřina PRO 

Vladislav Zejda NEPŘÍTOMEN Ing. Mgr. Vlastimil Burkart PRO 

Mgr. Žaneta Jarůšková PRO Petr Krejčí NEPŘÍTOMEN 

Alena Matějíčková PRO Ing. Petr Ondrášek PRO 

Ing. Jan Vlček, MSc. NEPŘÍTOMEN   

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


