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Z á p i s 
 

ze zasedání Zastupitelstva města Kuřimi č. 1/2018 konaného dne 23. 1. 2018 
 
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, 
Ing. Petr Ondrášek, Ivo Peřina, RNDr. Igor Poledňák, Ing. Jan Vlček, MSc. - členové zastupitelstva 
města. 
 
 
Ing. Karel Torn, CSc. - tajemník úřadu. 
 
 
 
Omluven: Vladislav Zejda, Alena Matějíčková. 
 
 
 
Starosta zahájil zasedání ZM v 17:10 hodin, úvodem bylo přítomno 13 členů ZM, tedy nadpoloviční 
většina. ZM je usnášeníschopné. 
Později se dostavil PaedDr. David Holman a Ing. Petr Ondrášek. 
 
 
 
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 15. 1. 2018 

5 Žádost o pořízení změny ÚP Kuřim, lokalita areál TOS Kuřim 

6 Žádost o pořízení změny ÚP Kuřim, lokalita ul. Knínická  

7 Návrh na pojmenování nových ulic 

8 Změny v zakladatelské listině společnosti Wellness Kuřim s.r.o. 

9 Rozpočet města na rok 2018 

10 Vybudování odborných učeben na Základní škole Kuřim, ZŠ Tyršova 1255 

10/1 Vybudování odborných učeben na Základní škole Kuřim, ZŠ Tyršova 1255 

11 Dopravní terminál Kuřim 

11/1 Dopravní terminál Kuřim 

12 Poskytnutí dotace z rozpočtu města - Střední odborná škola a Střední odborné učiliště 
Kuřim, s.r.o. - obnova fasády 

13 Výmaz zástavního práva k obecním bytům 
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13/1 Výmaz zástavního práva k obecním bytům 

14 Obecně závazná vyhláška města Kuřimi č. 1/2018, o nočním klidu 

15 Územní studie nadřazené dálniční a silniční sítě v jádrovém území OB3 metropolitní 
rozvojové oblasti Brno 

16 Zápis z Finančního výboru ZM Kuřimi ze dne 17. 1. 2018 

17 Aktualizace Zřizovací listiny Centra sociálních služeb Kuřim 

18 Atletická dráha a sektory pro atletiku včetně odvodnění sportovního areálu – projekt, 
navýšení investiční akce 

19 Stavební úpravy budovy bývalé MŠ na ul. Otevřená - III. etapa - pořízení PD 

20 Město Kuřim - ZŠ Kuřim - vybudování nových výukových kapacit - III. etapa – navýšení 
nákladů na investiční akci 

21 Wellness Kuřim - Dětské brouzdaliště na letním koupališti 

22 Most přes Kuřimku na ul. Komenského 

23 Plánovací smlouva (Sportovní areál) – Dodatek č. 1 

24 „Hala ledního hokeje“ – Dodatek č. 1 ke Smlouvě o smlouvách budoucích 
č. 2016/B/0054 

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

26 Informace - zpráva o průběhu realizace akce "Společenské a kulturní centrum v Kuřimi"  

27 Rozpočtové opatření č. 1 

28 Rekonstrukce nám. Osvobození – zahájení projekčních prací 

29 Různé 

 
 
 

1. Zvolení návrhové komise 
(Předkladatel: Mgr. Ing. Drago Sukalovský, zpracovatel: Petra Glosová) 
 
Přijaté usnesení: 1001/2018 - ZM schvaluje jako členy návrhové komise Ing. Mgr. Vlastimila 

Burkarta a Ing. Jana Vlčka, MSc. 
Hlasováno 
Pro: 13   Nepřítomni: 4. 
 
 
 

2. Volba ověřovatelů zápisu 
(Předkladatel: Mgr. Ing. Drago Sukalovský, zpracovatel: Petra Glosová) 
 
Přijaté usnesení: 1002/2018 - ZM schvaluje jako ověřovatele zápisu ZM Ing. Miluši Mackovou 

a Mgr. Ladislava Ambrože. 
Hlasováno 
Pro: 13   Nepřítomni: 4. 
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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 15. 1. 2018 

5 Žádost o pořízení změny ÚP Kuřim, lokalita areál TOS Kuřim 

6 Žádost o pořízení změny ÚP Kuřim, lokalita ul. Knínická  

7 Návrh na pojmenování nových ulic 

8 Změny v zakladatelské listině společnosti Wellness Kuřim s.r.o. 

9 Rozpočet města na rok 2018 

10 Vybudování odborných učeben na Základní škole Kuřim, ZŠ Tyršova 1255 

10/1 Vybudování odborných učeben na Základní škole Kuřim, ZŠ Tyršova 1255 

11 Dopravní terminál Kuřim 

11/1 Dopravní terminál Kuřim 

12 Poskytnutí dotace z rozpočtu města - Střední odborná škola a Střední odborné učiliště 
Kuřim, s.r.o. - obnova fasády 

13 Výmaz zástavního práva k obecním bytům 

13/1 Výmaz zástavního práva k obecním bytům 

14 Obecně závazná vyhláška města Kuřimi č. 1/2018, o nočním klidu 

15 Územní studie nadřazené dálniční a silniční sítě v jádrovém území OB3 metropolitní 
rozvojové oblasti Brno 

16 Zápis z Finančního výboru ZM Kuřimi ze dne 17. 1. 2018 

17 Aktualizace Zřizovací listiny Centra sociálních služeb Kuřim 

18 Atletická dráha a sektory pro atletiku včetně odvodnění sportovního areálu – projekt, 
navýšení investiční akce 

19 Stavební úpravy budovy bývalé MŠ na ul. Otevřená - III. etapa - pořízení PD 

20 Město Kuřim - ZŠ Kuřim - vybudování nových výukových kapacit - III. etapa – navýšení 
nákladů na investiční akci 

21 Wellness Kuřim - Dětské brouzdaliště na letním koupališti 

22 Most přes Kuřimku na ul. Komenského 

23 Plánovací smlouva (Sportovní areál) – Dodatek č. 1 

24 „Hala ledního hokeje“ – Dodatek č. 1 ke Smlouvě o smlouvách budoucích 
č. 2016/B/0054 

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

26 Informace - zpráva o průběhu realizace akce "Společenské a kulturní centrum v Kuřimi"  

27 Rozpočtové opatření č. 1 

28 Rekonstrukce nám. Osvobození – zahájení projekčních prací 

29 Různé 
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Diskuse: 
D. Sukalovský – navrhuje zařazení materiálu č. 28 do programu jednání. 
 
Přijaté usnesení: 1003/2018 - ZM schvaluje program jednání se změnou. 
Hlasováno 
Pro: 13   Nepřítomni: 4. 
 
 
 

4. Plnění usnesení Zastupitelstva města Kuřimi ke dni 15. 1. 2018 
(Předkladatel: Mgr. Ing. Drago Sukalovský, zpracovatel: Petra Glosová) 
 
Zůstávají nesplněna usnesení závisející na spolupráci s druhou stranou vůči městu Kuřim, především 
v oblasti investiční a majetkové. 
 
Odbor majetkoprávní požádal o prodloužení termínů plnění usnesení: 
1054/2016 
Důvodová zpráva: 
Jedná se o prodej pozemků pro hokejovou halu. Stavebník doposud nezískal požadované stavební 
povolení. Budoucí smlouva je platná. Žádáme o prodloužení usnesení do 31. 12. 2018. 
 
1062/2016 
Důvodová zpráva: 
Jedná se o prodej pozemků pro hokejovou halu. Stavebník doposud nezískal požadované stavební 
povolení. Budoucí smlouva je platná. Žádáme o prodloužení usnesení do 31. 12. 2018. 
 
 
Odbor investiční požádal o prodloužení termínů plnění usnesení: 
1132/2015 
Důvodová zpráva: 
V roce 2016 postoupila spol. Slévárna Kuřim, a.s. veškerá práva a povinnosti na spol. ZPF-SmartZone 
s.r.o. uzavřením smlouvy. Vzhledem k tomu, že spol. ZPF-SmartZone s.r.o. nemá uzavřenou budoucí 
smlouvu na zřízení věcného břemene k prodlouženému vodovodu, nebyla kupní smlouva předložena 
statutárnímu zástupci k podpisu. 
Z výše uvedeného důvodu žádá odbor investiční o posunutí termínu plnění č. usnesení 1132/2015 do 
30. 4. 2018. 
 
1080/2017 
Důvodová zpráva: 
Vzhledem k tomu, že spol. Kuřimská průmyslová, s.r.o. nemá uzavřené budoucí smlouvy na zřízení 
věcného břemene k nově vybudovanému vodovodu, nebyla kupní smlouva předložena statutárnímu 
zástupci k podpisu. 
Z výše uvedeného důvodu žádá odbor investiční o posunutí termínu plnění č. usnesení 1080/2017 do 
31. 5. 2018. 
 
Přílohy: A - plnění usnesení ZM 
 
Přijaté usnesení: 1004/2018 - ZM bere na vědomí stav plnění usnesení ZM ke dni 15. 1. 2018 

a prodlužuje termín plnění usnesení č. 1054/2016 a č. 1062/2016 do 31. 12. 2018, 
č. 1132/2015 do 30. 4. 2018, č. 1080/2017 do 31. 5. 2018, č. 1226/2014 do 30. 6. 
2019, č. 1097/2015 do 30. 6. 2020 a č. 1133/2015 do 31. 12. 2018. 

Hlasováno 
Pro: 13   Zdržel se: 1  Nepřítomni: 3. 
 
 
Na jednání se dostavil v 17:15 hod. D. Holman a P. Ondrášek – počet přítomných zastupitelů 15. 
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5. Žádost o pořízení změny ÚP Kuřim, lokalita areál TOS Kuřim 
(Předkladatel: Mgr. Ing. Drago Sukalovský, zpracovatel: Ing. Vlasta Indrová) 
 
MěÚ Kuřim, odbor investiční, jako pořizovatel, obdržel žádost společnosti ALTA Invest, a.s., o pořízení 
změny ÚP Kuřim, spočívající ve změně funkčního využití pozemku p. č. 4464, k. ú. Kuřim, který je ve 
vlastnictví společnosti ALTA Invest, a.s., Štefanikova 110/41, Ponava, Brno 602 00. Uvedený 
pozemek p. č. 4464, k. ú. Kuřim je dle platného ÚP Kuřimi součástí návrhové plochy výroby 
a skladování, ozn. kódem D 046. Žadatel navrhuje změnu funkčního využití pozemku p. č. 4464, k. ú. 
Kuřim na návrhovou plochu komerčního vybavení a současně prověření možnosti změny funkčního 
využití části plochy ozn. kódem D 046 na plochu komerčního vybavení, která by vytvořila přechodový 
pás mezi průmyslovým areálem TOS Kuřim a silnicí II/386. 
Žadatel navrhuje finančně se podílet na nákladech spojených s pořízením změny ÚP Kuřim.  
Vyjádření zpracovatele ÚP Kuřim, Ing. arch. Kynčla: 
- vzhledem ke stávajícímu charakteru dané plochy a k vývoji v daném území považuji požadovanou 
změnu za akceptovatelnou. Při zpracování územního plánu byla plocha vnímána jako jakási 
"nárazníková zóna" mezi městem a výrobní zónou. Tomuto poslání vyhoví stejně dobře i po realizaci 
případné změny. 
Pořizovatel posoudil úplnost návrhu na pořízení změny Úp Kuřim a předkládá ji k projednání v ZM. 
V případě schválení v ZM, bude změna v uvedené lokalitě pořizována jako dílčí změna, v rámci 
pořízení Změny č. 2 ÚP Kuřim. 
 
Přílohy: A - výřez z ÚP Kuřim - lokalita TOS Kuřim 

B - žádost o změnu ALTA 
C – list vlastnictví 

 
Diskuse: 
M. Kotek – nic proti pořízení změny nemá, pouze upozorňuje, že plocha zasahuje do autobusové 
plochy u TOS. Bylo by dobré, aby byla zachována a bylo zabezpečeno otáčení autobusů. Je to 
strategické, autobusy by se jinak musely otáčet asi až na parkovišti společnosti Tyco a byly by vyšší 
náklady na dopravu. 
D. Sukalovský – součástí je řešení zastávek BUS, protože slouží k obsluze celé lokality. Měly by 
zůstat zachovány. Musí se toto vypořádat při celém procesu změny a musíme si to pohlídat. 
 
Přijaté usnesení: 1005/2018 - ZM schvaluje pořízení změny ÚP Kuřim, dle podnětu společnosti 

ALTA Invest, a.s., dle přílohy za podmínky úhrady nákladů na pořízení dílčí změny 
žadatelem. 

Hlasováno 
Pro: 15   Nepřítomni: 2. 
 
 
 

6. Žádost o pořízení změny ÚP Kuřim, lokalita ul. Knínická 
(Předkladatel: Mgr. Ing. Drago Sukalovský, zpracovatel: Ing. Vlasta Indrová) 
 
MěÚ Kuřim, odbor investiční, jako pořizovatel obdržel žádost vlastníků pozemku p. č. 2698/22, k. ú. 
Kuřim, dle platného ÚP Kuřim  vymezeného jako součást návrhové plochy technické infrastruktury, 
ozn. kódem A 068. Žadatelé navrhují vymezit pozemek p. č. 2698/22, k. ú. Kuřim jako návrhovou 
plochu výroby a skladování.  
Plocha technické infrastruktury byla v ÚP Kuřim vymezena pro uvažovaný záměr ČOV pro město 
Kuřim. Vlastník pozemku p. č. 2698/22, k. ú. Kuřim projednal s vedením města aktuálnost záměru 
stavby ČOV a potřebnost plochy pro tento záměr. 
Žadatelé ve svém přípise uvedli, že jsou připraveni se finančně podílet na nákladech na pořízení 
změny ÚP Kuřim. 
Vyjádření zpracovatele ÚP Kuřim, Ing. arch. Kynčla: 
- vzhledem k možnosti umístit případnou čističku na levém břehu Kuřimky (na pozemcích města), 
považuji změnu za akceptovatelnou. 
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Pořizovatel posoudil úplnost návrhu na pořízení změny ÚP Kuřim a předkládá ji k projednání v ZM. 
V případě schválení ZM, bude změna v uvedené lokalitě pořizována jako dílčí změna, v rámci pořízení 
Změny č. 2 ÚP Kuřim. 
 
Přílohy: A - výřez ÚP Kuřim - lokalita Knínická 

B - žádost o změnu ÚP - lok. Knínická 
 
Diskuse: 
I. Peřina – byl by rád, kdyby se změna pozemku za ČOV řešila na příštím zasedání zastupitelstva. 
V. Burkart – navrhuje projednat obě záležitosti na příštím jednání ZM a hlasovat o nich společně. 
M. Kotek – bude hlasovat pro schválení, ale bylo by dobré zachovat rezervu pro ČOV. 
D. Holman – jako vlastník pozemku toto nejsnáze ovlivňujeme. 
V. Burkart – územní plánem deklarujeme naše budoucí záměry a deklarace je jistější v rámci 
územního plánu, než jen zápisem do katastru. 
J. Vlček – zdrží se hlasování. Lokalita si zaslouží povolení, jsou tam pozemky v privátním vlastnictví 
a neměli bychom bránit výstavbě. Rezerva by měla být v územním plánu zakotvená. 
 
Návrh usnesení: ZM schvaluje pořízení změny ÚP Kuřim spočívající ve změně funkčního využití 

pozemku p. č. 2698/22, k. ú. Kuřim na plochu výroby a skladování dle žádosti, za 
podmínky úhrady nákladů na pořízení změny žadatelem. 

Hlasováno 
Pro: 6   Zdrželo se: 9  Nepřítomni: 2. 
Nebylo schváleno. 
 
 
 

7. Návrh na pojmenování nových ulic 
(Předkladatel: Mgr. Ing. Drago Sukalovský, zpracovatel: Ing. František Macek) 
 
V souvislosti s probíhající výstavbou městské sportovní haly a plánovanou výstavbou hotelu 
a hokejové haly vzniká nová ulice. Začíná na okružní křižovatce na ulici Blanenská a vede kolem 
stávajícího objektu Wellness Kuřim do nově vznikající sportovní zóny (vizte příloha A). Nabízí se tedy 
název ulice „Sportovní“. 
 
Další dvě nové ulice pak vzniknou v rámci 8. etapy výstavby rodinných domů v lokalitě Díly za Sv. 
Jánem připravované p. Kučerovským. Jedná se o ulici, která spojí stávající ulici Dlouhou a Jestřábovu 
(v přiloženém snímku katastrální mapy, vizte příloha B, označená č. 1), a dále o ulici rovnoběžnou 
s těmito ulicemi a současně kolmou k ulici č. 1 (příloha B ve snímku označená č. 2). 
 
Přílohy: A - snímek č. 1 

B - snímek č. 2 
 
Diskuse: 
J. Brabec – navrhuje pojmenovat ulice „Fischerova“ a „Řásnovka“. 
D. Holman – zvažme i ulici s názvem Jana Tříšky, tzn. „Třískova. 
 
D. Sukalovský – navrhuje orientačně hlasovat o předložených návrzích. 
Ulice Fischerova 
PRO: 12. 
 
Ulice Řásnovka 
PRO: 10. 
 
Ulice Třískova 
PRO: 9. 
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D. Sukalovský – nové ulice v lokalitě Díly za Sv. Jánem se budou jmenovat: „Fischerova“ 
a „Řásnovka“. 
 
Přijaté usnesení: 1006/2018 - ZM schvaluje pojmenování nové ulice kolem nové sportovní zóny - 

„ul. Sportovní“ a schvaluje pojmenování dvou nových ulic v lokalitě Díly za Sv. 
Jánem dle zápisu. 

Hlasováno 
Pro: 15   Nepřítomni: 2. 
 
 
 

8. Změny v zakladatelské listině společnosti Wellness Kuřim s.r.o. 
(Předkladatel: PaedDr. David Holman, zpracovatel: PaedDr. David Holman) 
 
Dozorčí radě Wellness Kuřim s.r.o. skončil mandát. Na základě dosavadních zkušeností s fungováním 
tohoto orgánu navrhuji schválit změny v zakladatelské listině společnosti Wellness Kuřim s.r.o., 
kterými bude tento orgán ze zakladatelské listiny vypuštěn. 
Jednotliví členové tohoto tříčlenného orgánu několikrát přispěli svými postřehy a radami jednateli 
Wellness Kuřim, s.r.o., ke zvyšování kvality služeb této organizace. Totéž ovšem nelze konstatovat 
o orgánu dozorčí rady jako takovém. Ve společnostech s ručením omezeným není dozorčí rada 
orgánem povinným, ale pouze fakultativním. Při jejím zřízení se jistě očekávalo, že bude plnit kontrolní 
funkce a dohlížet na činnost společnosti. Členové dozorčí rady jsou totiž oprávněni nahlížet do všech 
dokladů a záznamů týkajících se činnosti společnosti, kontrolují řádné vedení účetních zápisů i to, zda 
je uskutečňovaná podnikatelská či jiná činnost v souladu s právními předpisy. Dále má dozorčí rada 
přezkoumávat účetní závěrky a návrh na rozdělení zisku nebo úhradu ztráty. Této činnosti se dozorčí 
rada jako orgán společnosti prakticky vůbec nevěnovala. Vzhledem k tomu, že formální existence 
dozorčí rady za 7 let existence nepřinesla žádný užitek, navrhuji její zrušení změnami v zakladatelské 
listině - změny podrobně popsané v příloze. Ve věci je potřeba přijmout příslušná usnesení jak 
v zastupitelstvu, tak v radě města. Zákon o obcích zastupitelstvu vyhrazuje schvalovat zakladatelské 
listiny právnických osob, které zakládá (§ 84 Zákona o obcích). Vedle toho radě města vyhrazuje 
rozhodovat ve věcech obce jako jediného společníka obchodní společnosti (§ 102 Zákona o obcích). 
 
Přílohy: A - notářský zápis 

B - notářský zápis 
 
Přijaté usnesení: 1007/2018 - ZM schvaluje změny v zakladatelské listině společnosti Wellness 

Kuřim s.r.o. dle zápisu. 
Hlasováno 
Pro: 15   Nepřítomni: 2. 
 
 
 

9. Rozpočet města na rok 2018 
(Předkladatel: Mgr. Ing. Drago Sukalovský, zpracovatel: Ing. Aleš Varmužka) 
 
ZM je předkládán návrh rozpočtu města pro rok 2018, který z velké části vychází z rozpočtu 
a očekávané skutečnosti roku 2017. 
Od letošního roku je novými předpisy umožněno schvalovat rozpočet i dle ORGů a ORJ (odpovědnost 
dle odborů MěÚ), které bývaly dříve podkladem pro sestavení rozpočtu do úrovně rozpočtových 
oddílů, proto je letos předkládán rozpočet na výdajové straně v tomto členění. Rozpočet je tímto více 
podrobný a hlavně přehlednější. Příjmy jsou sestaveny i nadále do úrovně oddílů. 
Investiční akce, kapitálové příjmy a dotace budou do rozpočtu města zařazeny rozpočtovým 
opatřením č. 1. 
 
V zákonném termínu byl návrh rozpočtu zveřejněn na úřední a elektronické úřední desce. 
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Celkové příjmy jsou narozpočtovány ve výši 238.046.000 Kč, financování příjmů je tvořeno přebytkem 
hospodaření ve výši 100.000.000 Kč a cennými papíry ve správě ČSOB Asset Management ve výši 
9.200. 000 Kč. 
Provozní výdaje jsou narozpočtovány ve výši 149.982.200 Kč, provozní saldo rozpočtu tedy činí 
88.063.800 Kč. Spolu s přebytky minulých období a cennými papíry je tedy na „investice“ k dispozici 
částka 197.263.800 Kč. Celkově je rozpočet vyrovnaný. 
 
Výše jednotlivých položek byla projednána se správci jednotlivých ORGů. 
 
S rozpočtem bude dále hospodařeno dle následujících pravidel: 
 
1) změny v rozpočtu mezi rozpočtovými ORGy a investičními akcemi schvaluje ZM, RM je zmocněna 
ke stejným změnám do výše 20 % narozpočtovaných výdajů v ORG nebo akci, max. však do výše 
500.000 Kč. Přesuny mohou být prováděny mezi ORGy, mezi akcemi nebo z rezervy (z rezervy 
i opakovaně) - toto pravidlo zůstává z minulých let. 
 
2) změny v rozpočtu mezi různými ORJ stejných ORGů schvaluje vedoucí OF (např. ORG Vnitřní 
správa je pod ORJ tajemníka, pojištění a finanční transakce jsou u stejného ORG pod ORJ odboru 
finančního, v rámci tohoto ORG lze mezi ORJ tajemníka a odboru finančního rozpočet měnit bez 
zásahu ZM či RM). 
 
Komentář k vybraným ORG: 
 
9005 - Vnitřní správa 
 
Narůst výdajů v tomto ORG je způsoben především legislativními změnami v průběhu roku 2017: 
 
1) nařízením vlády byly zvýšeny od 1. 11. 2017 o 10 % platové tarify 
2) OI - legislativní změna v oblasti územního plánování - posílení odboru o 1 pracovníka 
3) GDPR - legislativní změna pro rok 2018 - min. 1 - 2  úvazky na funkci pověřence pro ochranu 
osobních údajů (v případě, že bude tato činnost vykonávána v rámci ORP i pro další subjekty, úvazky 
budou vyšší, budou ale kryty příspěvky jednotlivých subjektů) 
4) OI - s vysokým počtem realizovaných investičních akcí byl odbor na základě rozhodnutí RM posílen 
o 2 pracovníky 
5) OMP - 1 pracovník pro vymáhání pohledávek a součinnost s exekutorskými úřady - úvazek bude 
využit pro OF 
6) organizačním řádem bylo v rámci reorganizace v roce 2017 vytvořeno 5 funkčních míst - vedoucí 
oddělení, tito vedoucí byli jmenování z řad referentů, čímž nedošlo k navýšení počtu pracovníků  
 
9033 - 9036 Příspěvkové organizace města 
 
Opticky nižší příspěvky jsou způsobeny čerpáním státních či krajských dotací v roce 2017, které se 
projevily i ve skutečnosti roku 2017, příspěvky města se liší jen nepatrně, s výjimkou ZŠ 
Jungmannova, která má vyšší příspěvek s ohledem na nově předaný majetek - přístavby. 
 
Přílohy: A - rozpočet 2018 - příjmy 

B - rozpočet 2018 - výdaje 
 
Diskuse: 
D. Sukalovský – první změnou jsou příjmy v oddíle 33 – částka 182.500 Kč (dotace na MKK) 
a druhou změněnou položkou je financování ČSOB, po korekci je to částka 9 mil. Kč. 
A. Varmužka – v letošním roce došlo ke změně, umožňuje to změna předpisů. Dříve nebyly ORGy 
závaznými ukazateli. Nyní neschvaluje pouze příjmy a výdaje, ale můžeme schvalovat jednotlivé 
částky ORGů. 
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Přijaté usnesení: 1008/2018 - ZM schvaluje rozpočet města Kuřimi na rok 2018 a pravidla 
hospodaření s ním, dle přílohy a zápisu se změnou. 

Hlasováno 
Pro: 15   Nepřítomni: 2. 
 
 
 

10. Vybudování odborných učeben na Základní škole Kuřim, ZŠ 
Tyršova 1255 
(Předkladatel: PaedDr. David Holman, zpracovatel: Mgr. Karina Kiesslingová, DiS.) 
 
Brněnská metropolitní oblast ITI Brno vyhlásila prostřednictvím IROP, specifický cíl 2.4 Zvýšení kvality 
a dostupnosti infrastruktury pro vzdělávání a celoživotní učení, výzvu na rozšíření výukových kapacit. 
 
Na ZŠ Tyršové je nedostatek odborných učeben, a proto by bylo vhodné využít dotačního programu 
a podat žádost o dotaci. Dotační podpora je 90%. Současně s vybudováním nových učeben je nutné 
mít zajištěný bezbariérový přístup do těchto prostor a konektivitu. 
 
Na projekt je zpracovaná projektová dokumentace. Její součástí je vybudování výtahu ve škole, 
zajištění konektivity a modernizace čtyř učeben a příslušných kabinetů. Jedná se o odbornou učebnu: 
jazykovou, přírodopisu, informačních technologií a jazykovou, řemeslnou dílnu. 
 
- celkové náklady jsou: 12.818.500 Kč 
- uznatelné náklady: 12.818.500 Kč 
- požadovaná dotační podpora: 10.895.725 Kč 
- spoluúčast města: 1.922.775 Kč. 
 
Přílohy: A – základní informace 

B - projektový záměr 
 
Diskuse: 
J. Herman – znamená to zrušení mateřské školy na základní škole? 
D. Holman – prostory pro mateřskou školu začínají až za odbornou učebnou. Zrušit ji nemůžeme, 
protože na vybudování byla použita dotace. Mateřská škola zůstane nedotčena. 
 
Přijaté usnesení: 1009/2018 - ZM schvaluje realizaci investiční akce „Vybudování odborných 

učeben na Základní škole Kuřim, ZŠ Tyršova 1255“ s celkovými náklady 
13.000.000 Kč. 

Hlasováno 
Pro: 15   Nepřítomni: 2. 
 
 
 

10/1. Vybudování odborných učeben na Základní škole Kuřim, ZŠ 
Tyršova 1255 
(Předkladatel: PaedDr. David Holman, zpracovatel: Mgr. Karina Kiesslingová, DiS.) 
 
Přijaté usnesení: 1010/2018 - ZM schvaluje podání žádosti o dotaci do Programu IROP, 

Metropolitní oblasti ITI Brno na projekt „Vybudování odborných učeben na Základní 
škole Kuřim, ZŠ Tyršova 1255“. 

Hlasováno 
Pro: 15   Nepřítomni: 2. 
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11. Dopravní terminál Kuřim 
(Předkladatel: Mgr. Ing. Drago Sukalovský, zpracovatel: Mgr. Karina Kiesslingová, DiS.) 
 
Po zavedení Integrovaného dopravního systému Jihomoravského kraje (dále jen IDS JMK) se stali 
železniční stanice a autobusový terminál v Kuřimi významným dopravním uzlem veřejné dopravy. 
Tento dopravní terminál je pátou nejvytíženější osobní stanicí v Jihomoravském kraji. 
Stav železniční stanice neodpovídal současným požadavkům na bezpečnost a bezbariérovost 
přístupu k veřejné dopravě, proto město Kuřim realizovalo projekt z Regionálního operačního 
programu Jihovýchod, „Bezbariérové zpřístupnění podchodu železniční stanice Kuřim ze severní části 
města“. V roce 2017 prošla rekonstrukcí železniční trať a začala modernizace nádražní budovy. Také 
autobusový terminál se potýká s nedostatečnou kapacitou, minimálně je nutno vybudovat zastávku 
pro kloubový autobus a na celém nádraží zajistit bezbariérovou dostupnost. 
Integrovaný regionální operační program (IROP) v tomto dotačním období zaměřil mimo jiné 
poskytování dotací na zvýšení podílu udržitelných forem dopravy, specifický cíl 1.2. Program 
podporuje přímo výstavbu a rekonstrukci dopravních terminálů, související výstavbu parkovišť 
v návaznosti na veřejnou hromadnou dopravu, zázemí pro veřejnou hromadnou dopravu, výstavbu 
návazných systémů pro bezpečné uschování kol.  Součástí projektů je doplňková zeleň. 
Dotaci na dopravní terminály přerozděluje i Metropolitní oblast ITI Brno, kde jsme tento projektový 
záměr předběžně konzultovali, a realizaci projektu při dodržení stanovených podmínek je přislíbena 
finanční podpora. Výše dotace je 90 % uznatelných nákladů, spoluúčast města činí 10 %. Poslední 
výzva, která by žádost o dotaci akceptovala, se očekává v říjnu 2018. 
Součástí žádosti o dotaci je projektová dokumentace, kterou v tuto chvíli zpracovává Ing. Petr Jarolím. 
Předběžné náklady jsou v tuto chvíli odhadem 60 mil. Kč. 
OI navrhuje Zastupitelům města Kuřimi schválit realizaci investiční akce „Dopravní terminál Kuřim“. 
 
Přílohy: A - situace 
 
Diskuse: 
Poledňák – doporučuje, aby byla projektová dokumentace projednána v komisi stavební a dopravní. 
Navrhuje odložit hlasování. 
D. Sukalovský – nyní by usnesení schválil, aby mohla příprava pokračovat. Do komisí a výborů toto 
může být předloženo. 
D. Holman – toto bude předloženo do komisí. Postřehy členů komisí předáváme projektantům vždy. 
S. Bartoš – projektová dokumentace je čerstvá a v komisích zatím nemohla být projednána. Je to 
pouze plošné řešení území. 
I. Poledňák – před konečnou podobou by to komise měly projednávat. Pokud není vůle, aby to 
komise projednaly, potom se musí obejít bez jeho podpory. Navíc si myslí, že máme do října čas. 
D. Sukalovský – musíme mít co nejpřesnější představu, pokud žádáme o dotaci. Apeluje na to, aby 
bylo dnes schváleno navržené usnesení. 
D. Holman – v danou chvíli se schvaluje realizace investiční akce. Studii bude schvalovat rada města 
a ta využívá odborné rady a názory komisí. Nyní schvalujeme, že to chceme začít realizovat a potom 
začíná dlouhá cesta jakým způsobem. 
M. Kotek – souhlasí s rekonstrukcí, ale nelíbí se mu podoba. 
D. Holman – tu nyní neschvalujeme. 
M. Kotek – kladem je krátká přístupná vzdálenost a krátké přestupní časy, dále dobrá přehlednost. 
Nevýhodou je nezastřešení peronů (v minulosti to ale nepodporoval), krátké nástupní hrany (nový 
projekt toto neřeší, naopak se zkracují) a chybějící cedule na jízdní řády a horší osvětlení nástupišť. 
Považuje za chybnou koncepci navýšení nástupišť na pět – prostor, který je využitelný je proto na 
hranici možností. Hlavně není pro toto navýšení důvod (není perspektiva, že by bylo potřeba je 
navýšit). Nový návrh neřeší krátké nástupní hrany – ztrácí se přehlednost, co se na autobusovém 
nádraží děje, prodlouží se přestupní doby a vzdálenosti (negativní vliv na jízdní řády) a mohli bychom 
o řadu spojů přijít. Pokud bychom o ně nechtěli přijít, potom musíme vynaložit vyšší finanční 
prostředky na jejich zajištění. Zabrání se parkování vozidel podél parku (polovinu vozovky zabereme 
pro stání autobusů v autobusových zastávkách). Další nevýhodou je to, že nebude místo pro 
odstavování autobusů. Měli bychom mít rezervu pro odstavení cca 10 autobusů. Doporučuje, aby se 
zpracoval alternativní návrh ke studii, kde se zachová: prodloužení nástupní hrany na druhém 
nástupišti o 2-3 metry směrem k parku, zachování nástupní hrany, zastřešení všech nástupišť. Dále 
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žádá zpracovat alternativu umístění kapacitního parkoviště v prostorách bývalého nákladního nádraží, 
abychom zachovali nákladovou rampu a sklad. Žádá prověřit tyto možnosti a navrhuje hlasovat o: 
Návrh usnesení: ZM ukládá RM pořídit alternativní studii autobusového nádraží s těmito parametry: 

a) zůstává zachována dispozice nádraží se 3 odjezdovými stáními 
b) druhé nástupiště se prodlouží o 2-3 metry směrem do parku, aby nástupní hrany 
umožnily odbavení současně 2 autobusů 
c) studie prověří možnost zastřešení nástupišť (podobně jako v Tišnově) 
d) studie prověří možnost alternativního umístění parkovišť pro 50 automobilů 
v prostorách nákladové části nádraží. 

D. Sukalovský – upřesňuje, že krátké přestupové časy zůstávají zachovány. Zastřešení můžeme 
nechat prověřit. Zachování počtu tří nástupišť není dobré, k navýšení musí dojít kvůli navýšení počtu 
spojů. V nejbližší době dojde k nákupu nových vlakových souprav, které nahradí stávající. Nástupní 
hrany a jejich prodloužení je nutné kvůli zajíždění kloubových autobusů k nástupištím. Pokud se týká 
parkování aut, tak je nutné na projekt pohlížet jako na celek, tzn. tam, kde parkovací místa ubydou, 
tak mnohonásobně přibydou na parkovišti. Těžce najdeme jiné řešení. Projektant toto důsledně 
prověřoval. Umístění parkoviště není jinde možné. Čím je blíže, tím lépe. Pokud posuneme parkoviště, 
potom to bude až za tunelem, protože je tam již vybudované překladiště. O zachování rampy není 
zájem. Informační systém není zatím řešen. Jediný problém, nad kterým se ještě zamýšlíme, je 
odstavné parkování autobusů. Navrhuje tuto akci schválit a na studii můžeme nadále pracovat. 
S. Bartoš – dodává, že společnost SŽDC už do tohoto území investovala cca 750 mil. Kč 
z evropských dotací. Pokud bychom chtěli parkování posunout, tak jsme někde na úrovni poloviny 
sídliště Na Loučkách. Myslí si, že přicházet cca 200 m k nádražní budově bude problém. 
M. Kotek – upřesňuje, že mluvil o navýšení počtu linek. Nemyslí si, že k jejich navýšení dojde. 
D. Sukalovský – na nádraží by ještě mohl zajíždět spoj jedoucí z Bystřice k závodu Tyco. Nyní linka 
312+311 odjíždí ve stejný čas ze společného nástupiště a to neumožňuje bezpečný nástup osob. Bylo 
by dobré je oddělit. 
M. Kotek – odjezdové spoje na Vev. Bítýšku a Tišnov – jsou zde přestupní vazby mezi autobusy. 
Oddělit je by nebylo vhodné. Z hlediska bezpečnosti to také není dobré. 
R. Hanák – studie proveditelnosti řeší, že je tato lokalita nějak řešitelná. Nyní bychom měli schválit 
investici. 
I. Poledňák – usnesením schvalujeme realizaci investiční akce a dopředu schválené usnesení 
k ničemu potřeba není. 
D. Sukalovský – musíme projektovat co nejdříve a na to potřebujeme mít schválené financování. 
D. Holman – tahle diskuse se má vést v poradních orgánech. Žádá p. Bartoše, aby byly překládány 
do komisí i mezistupně projektů. 
D. Sukalovský – variant bylo cca 20 a mění se každou chvíli. Je to skoro nemožné. 
D. Holman – nemyslí všech dvacet variant, ale tu, nad kterou jsme se dnes sešli. 
J. Herman – studie je ideový návrh. Parkování autobusů je nebezpečné. Do studie by se mělo 
zakomponovat zastřešení nástupiště aspoň u budovy žst. Další důležitou součástí je parkování 
osobních vozidel. Žádá se tímto zabývat. 
M. Kotek – myslí si, že stačí tři nástupní stání. Do komisí mělo být předloženo zadání studie. Pokud 
nyní akci odstartujeme, potom nic nebrání i schválit jeho návrh. 
D. Sukalovský – není jiná alternativa. Opravdu je prověřoval. Jsme na začátku investice. 
S. Bartoš – studie, které vznikaly předtím, vznikaly proto, abychom věděli, jaké jsou majetkové 
poměry. Teď už víme. Pojďme se bavit o technické řešení, toto je před námi. V rozpočtovém opatření 
jsou 4 mil. Kč na projektovou dokumentaci. 
M. Kotek – žádá hlasovat o jeho protinávrhu. 
 
 
Starosta vyhlásil v 19 hod. přestávku na 10 minut. 
Z jednání odešel Ing. Petr Ondrášek – počet přítomných zastupitelů je 14. 
 
D. Sukalovský – nyní bude hlasováno o protinávrhu M. Kotka. 
 
Návrh usnesení: ZM ukládá RM pořídit alternativní studii autobusového nádraží s těmito parametry: 

a) zůstává zachována dispozice nádraží se třemi odjezdovými stáními 
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b) druhé nástupiště se prodlouží o 2-3 metry směrem do parku, aby nástupní hrany 
umožnily odbavení současně dvou autobusů 
c) studie prověří možnost zastřešení nástupišť (podobně jako v Tišnově) 
d) studie prověří možnost alternativního umístění parkovišť pro 50 osobních 
automobilů v prostorách nákladové části nádraží. 

Hlasováno 
Pro: 2  Proti: 5  Zdrželo se: 7  Nepřítomni: 3. 
Nebylo schváleno. 
 
D. Sukalovský – nyní bude hlasováno o původně předloženém návrhu. 
 
Přijaté usnesení: 1011/2018 - ZM schvaluje realizaci investiční akce „Dopravní terminál Kuřim“ ve 

výši 60 mil. Kč. 
Hlasováno 
Pro: 11  Zdrželi se: 3  Nepřítomni: 3. 
 
 
 

11/1. Dopravní terminál Kuřim 
(Předkladatel: Mgr. Ing. Drago Sukalovský, zpracovatel: Mgr. Karina Kiesslingová, DiS.) 
 
Přijaté usnesení: 1012/2018 - ZM schvaluje podání žádosti o dotaci do Programu IROP, 

Metropolitní oblasti ITI Brno na projekt „Dopravní terminál Kuřim“. 
Hlasováno 
Pro: 13  Zdržel se: 1  Nepřítomni: 3. 
 
 
 

12. Poskytnutí dotace z rozpočtu města - Střední odborná škola 
a Střední odborné učiliště Kuřim, s.r.o. - obnova fasády 
(Předkladatel: Mgr. Ing. Drago Sukalovský, zpracovatel: Ing. Aleš Varmužka) 
 
Společnost Střední odborná škola a Střední odborné učiliště Kuřim, s.r.o., požádala prostřednictvím 
jednatelky Ing. Hany Novotné o poskytnutí dotace ve výši 600.000 Kč na opravu fasády objektu 
zámek Kuřim - 2. fáze. 
Žádost je v příloze. 
 
Přílohy: A - žádost 
 
Diskuse: 
R. Hanák – významné stavby ve městě by měly být podporovány. Máme ošetřeno to, aby kulturní 
akce, které tam budou probíhat, nebyly stavbou narušeny? 
D. Sukalovský – nemělo by dojít k narušení konání kulturních akcí. 
J. Herman – je zde spolupráce s památkovým úřadem. Je zámek veden jako památka? Bylo i tam 
požádáno o spolupráci. 
D. Sukalovský – zámek není památkově chráněn, jsou chráněny pouze některé části, prvky. Myslí si, 
že žádáno nebylo. 
 
Přijaté usnesení: 1013/2018 - ZM schvaluje uzavření veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace 

z rozpočtu města Kuřimi se společností Střední odborná škola a Střední odborné 
učiliště Kuřim, s.r.o., Křížkovského 48/2, 664 34 Kuřim, IČ 47917865, na opravu 
fasády objektu zámek Kuřim, ve výši 600.000 Kč. 

Hlasováno 
Pro: 14   Nepřítomni: 3. 
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13. Výmaz zástavního práva k obecním bytům 
(Předkladatel: Mgr. Ing. Drago Sukalovský, zpracovatel: Alena Janoušková) 
 
Město Kuřim je vlastníkem bytových jednotek č. 1120/7, 1121/7, 1121/8, 1122/7, 1122/8, 1123/7, 
1123/8 a 1124/8 umístěných v podkroví bytových domů v ul. Bezručova čtvrť v Kuřimi. Uvedené 
bytové jednotky byly realizovány v rámci Programu výstavby nájemních bytů v obci a na jejich 
výstavbu byla poskytnuta dotace ze státního rozpočtu. V roce 1997 byly uzavřeny zástavní smlouvy 
k nemovitostem ve prospěch Okresního úřadu Brno - venkov s tím, že po dobu 20 let po dokončení 
stavby nepřevede vlastník bytů vlastnictví k bytům na jiného vlastníka a po tuto dobu budou byty 
užívány k trvalému bydlení občanů. Podmínky zástavních smluv byly splněny. OMP předkládá 
zastupitelstvu města ke schválení souhlas s výmazem zástavního práva z katastru nemovitostí. Úřad 
pro zastupování státu ve věcech majetkových, který je nástupcem Okresního úřadu Brno - venkov, byl 
o souhlas s výmazem zástavního práva rovněž požádán. 
 
Přijaté usnesení: 1014/2018 - ZM souhlasí s výmazem zástavního práva zřízeného ve prospěch 

Okresního úřadu Brno - venkov k bytovým jednotkám č. 1120/7, č. 1121/7 
a č. 1121/8 umístěným v podkroví bytového domu č. p. 1119, 1120 a 1121 
v ul. Bezručova čtvrť, který je součástí pozemku parc. č. 2137/3, vše v obci a k. ú. 
Kuřim. 

Hlasováno 
Pro: 14   Nepřítomni: 3. 
 
 
 

13/1. Výmaz zástavního práva k obecním bytům 
(Předkladatel: Mgr. Ing. Drago Sukalovský, zpracovatel: Alena Janoušková) 
 
Přijaté usnesení: 1015/2018 - ZM souhlasí s výmazem zástavního práva zřízeného ve prospěch 

Okresního úřadu Brno - venkov k bytovým jednotkám č. 1122/7, č. 1122/8, 
č. 1123/7, č. 1123/8 a č. 1124/8 umístěným v podkroví bytového domu č. p. 1122, 
1123 a 1124 v ul. Bezručova čtvrť, který je součástí pozemku parc. č. 2138/3, vše 
v obci a k. ú. Kuřim. 

Hlasováno 
Pro: 14   Nepřítomni: 3. 
 
 
 

14. Obecně závazná vyhláška města Kuřimi č. 1/2018, o nočním 
klidu 
(Předkladatel: Mgr. Ing. Drago Sukalovský, zpracovatel: Ing. Silvie Ondrášková) 
 
V městě Kuřimi je platná obecně závazná vyhláška č. 5/2017, o nočním klidu, kde jsou vyjmenovány 
tradiční akce a slavnosti celoobecního významu, u nichž je stanovena kratší doba nočního klidu, než 
stanoví zákon. Toto zkrácení nočního klidu ovšem musí dle zákona č. 251/2016 Sb., o některých 
přestupcích schválit ke každé konkrétní akci zastupitelstvo města. 
 
Koncem roku 2017 byli pořadatelé kulturních a společenských akcí vyzváni, aby zaslali termíny 
a přehled akcí, které budou pořádat v roce 2018. Na základě došlých požadavků byla upravena 
vyhláška o nočním klidu. 
 
ZM je proto nyní předkládán návrh nové vyhlášky o nočním klidu, ve které jsou tyto změny a nové 
akce doplněny. 
 
Přílohy: A – OZV o nočním klidu 
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Diskuse: 
J. Brabec – přijde mu, že časové omezení je nadsazené. Většinou akce trvají kratší dobu. 
D. Sukalovský – vyhláška se osvědčila. 
J. Herman – pro pořadatel akce je to spíše výhoda. 
M. Macková – žádá u akce Orelský ne/ples uvést místo měsíce ledna měsíc únor. 
 
Přijaté usnesení: 1016/2018 - ZM vydává obecně závaznou vyhlášku města Kuřimi č. 1/2018, 

o nočním klidu se změnou. 
Hlasováno 
Pro: 13  Zdržel se: 1  Nepřítomni: 3. 
 
 
 

15. Územní studie nadřazené dálniční a silniční sítě v jádrovém 
území OB3 metropolitní rozvojové oblasti Brno 
(Předkladatel: Mgr. Ing. Drago Sukalovský, zpracovatel: Mgr. Ing. Drago Sukalovský) 
 
Zásady územního rozvoje Jihomoravského kraje v platné podobě neřeší konkrétní trasování některých 
dopravních staveb, mimo jiné také budoucí dálnice D43 a s ní souvisejícího obchvatu města Kuřim. 
Obsahují pouze územní rezervy v místech, kudy je možné tyto trasy vést. Definitivní stanovení těchto 
tras se očekává v první aktualizaci ZÚR JMK. Podkladem pro to bude Územní studie nadřazené 
dálniční a silniční sítě v jádrovém území OB3 metropolitní rozvojové oblasti Brno, jejíž první etapa je 
právě dokončována. V první etapě bylo prověřeno několik desítek možných tras zvažovaných 
dopravních staveb v řešeném území a jejich kombinací. K dalšímu posuzování je určeno celkově 15 
variant, z toho je 6 označeno jako dálniční (D1 - D6) a 9 jako silniční (S1 - S9). Presentace těchto 
variant a dalších souvisejících záměrů je v příloze č. 1 tohoto materiálu. Studie byla presentována 
řešitelským týmem dne 18. 1. 2018 v klubu Kotelna. 
 
Některé z možných variant, určených k dalšímu posuzování, jsou ve věci trasování D43 a obchvatu 
města ve shodě s usneseními Zastupitelstva města Kuřimi a navrhují vedení D43 historickou stopou 
včetně napojení na D1 u Troubska a jižní obchvat města. Objevují se i nové varianty a kombinace 
tras, dosud nezvažované, například varianty S4 až S8, které od Kuřimi v různých kategoriích silnic 
pokračují současně jižním obchvatem, napojením na D1 u Troubska přes Bystrc i napojením na D1 
u Ostrovačic s pokračování silnice druhé třídy tzv. brněnským průmyslovým polookruhem v trase D1 
(Ostrovačice) - D52 (Ledce) - D2 (Blučina) - Slavkov - D1 (Rousínov). 
 
K předloženému materiálu se mohou obce Jihomoravského kraje vyjádřit do 28. 2. 2018. Navrhuji 
tedy, aby v této věci přijalo ZM usnesení, které doporučí k dalšímu posuzování takovou variantu či 
varianty trasování nadřazené dálniční a silniční sítě v jádrovém území, kterou jsou v souladu s dosud 
městem Kuřim prosazovaným trasování D43 v historické stopě včetně napojení na D1 u Troubska 
a jižním obchvatem Kuřimi. 
 
Přílohy: A - prezentace 
 
Diskuse: 
M. Kotek – škoda, že to nebylo projednáno v dopravní komisi. Komise by to jistě podpořila. Je známo, 
jaká jsou stanoviska okolních obcí? 
D. Sukalovský – lhůta pro vyjádření je dokonce února. Zástupci obcí Čebín, Mor. Knínic, Chudčic 
a Vev. Bítýšky na prezentaci byli účastni. Zatím ohlas nemá a neví, jaká budou jejich konečná 
vyjádření. 
M. Kotek – žádá o zaslání stanovisek okolních obcí. 
D. Sukalovský – nemyslí si, že by to měl být problém. 
J. Herman – souhlasí s navrženými usneseními. Společnost Knesl a Kynčl je zhotovitelem této 
územní studie a dělala také územní plán městu Kuřimi. Je to pro nás jako pro město výhoda nebo 
nevýhoda? 
D. Sukalovský – dovolí se na tuto otázku neodpovědět. 
I. Poledňák – ohlašuje možnou podjatost a nebude o tomto hlasovat. 
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Přijaté usnesení: 1017/2018 - ZM důrazně nesouhlasí s dalším posuzováním takových variant 

nadřazené dálniční a silniční sítě v jádrovém území OB3 metropolitní rozvojové 
oblasti Brno, které umožňují trasování této sítě v tzv. optimalizované variantě MŽP 
a/nebo tzv. severní spojkou u Kuřimi, tedy varianty D2, D4, D5, S2 a S9.3. 
Zastupitelstvo města Kuřimi doporučuje k dalšímu prověření varianty D1, D3, 
S1, S3, S4, S5, S6, S7, S8. 

Hlasováno 
Pro: 13   Nehlasoval: 1  Nepřítomni: 3. 
 
 
 

16. Zápis z Finančního výboru ZM Kuřimi ze dne 17. 1. 2018 
(Předkladatel: Ing. Mgr. Vlastimil Burkart, zpracovatel: Ing. Aleš Varmužka) 
 
V příloze je zápis ze zasedání Finančního výboru ZM Kuřimi, který se konal dne 17. 1. 2018. 
 
Přílohy: A - zápis 
 
Diskuse: 
V. Burkart – dodává, že výbor nebyl usnášeníschopný. 
 
Přijaté usnesení: 1018/2018 - ZM bere na vědomí zápis ze zasedání Finančního výboru ZM Kuřimi 

ze dne 17. 1. 2018. 
Hlasováno 
Pro: 14   Nepřítomni: 3. 
 
 
 

17. Aktualizace Zřizovací listiny Centra sociálních služeb Kuřim 
(Předkladatel: Mgr. Ing. Drago Sukalovský, zpracovatel: PhDr. Miloslava Bártová) 
 
Z důvodu převodu majetku od zřizovatele Města Kuřim Centru sociálních služeb Kuřim, příspěvkové 
organizaci, Zahradní 1275, Kuřim je nutné aktualizovat přílohy 1 a 2 ke zřizovací listině organizace. 
Předmětem převodu je výtah v objektu Domu s pečovatelskou službou. 
 
Přílohy: A - dodatek č. 3 

B - příloha č. 1 k ZL 
C - příloha č. 2 k ZL 

 
Přijaté usnesení: 1019/2018 - ZM schvaluje dodatek č. 3 Zřizovací listiny Centra sociálních služeb 

Kuřim, Zahradní 1275/10, 664 34 Kuřim, IČ 49457276 s účinností od 1. 2. 2018. 
Hlasováno 
Pro: 14   Nepřítomni: 3. 
 
 
 

18. Atletická dráha a sektory pro atletiku včetně odvodnění 
sportovního areálu – projekt, navýšení investiční akce 
(Předkladatel: PaedDr. David Holman, zpracovatel: Ing. Olga Hanáková) 
 
Stav investiční akce a navýšení nákladů na projektovou činnost 
Název (předmět) zakázky: „Atletická dráha a sektory pro atletiku - sportovní areál - 

projekt“ 

Evidenční číslo v knize zakázek: III-OI-2017-010 
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Zajišťující odbor (ZO):   OI 
 
ORG 1365 000 000 
 
V současné době je zpracovaná projektová dokumentace ve stupni pro provedení stavby na 
oznámení udržovacích prací dle § 103 stavebního zákona, která je nyní před dokončením. 
 
Z důvodu nutnosti odvést vodu z areálu atletického stadionu a plánovaného venkovního 
házenkářského hřiště bude SOD rozšířena o dodatek na projektovou dokumentaci pro společné 
územní a stavební řízení. Projektová dokumentace bude tedy rozdělena na 2 části: 
 
Část 1: 
Projekt řeší rekonstrukci sportovních ploch na atletickém stadionu v Kuřimi, tj. běžeckého oválu dl. 
400m a sektorů pro technické disciplíny. V rámci uvažované rekonstrukce dojde k rozšíření počtu drah 
na rovince na 8 a na běžeckém oválu zůstane zachováno 6 drah, výsledná sestava bude 8+6 drah. 
Typ oválu zůstane zachován. Dále dojde k vytvoření multifunkčních sektorů pro technické disciplíny 
v prostoru vnitřní plochy zatáček oválu a úpravě umělého osvětlení. 
 
Část 2: 
Projekt řeší komplexně odvodnění atletického stadionu, včetně fotbalového hřiště a plánovaného 
venkovního házenkářského hřiště. Součástí projektu bude retence s akumulací a dešťová kanalizace. 
 
V roce 2018 bude možnost požádat o dotaci MŠMT. 
 
Předpokládané celkové náklady na realizaci jsou do 25.000.000 Kč. 
 
OI žádá o navýšení celkových nákladů na projektovou činnost investiční akce „Atletická dráha 
a sektory pro atletiku - sportovní areál - projekt“ na 700.000 Kč včetně DPH. 
 
Přílohy: A - celkový situační výkres 

B - plochy pro propočet srážkových vod 
 
Přijaté usnesení: 1020/2018 - ZM souhlasí s navýšením celkových nákladů na pořízení projektové 

dokumentace investiční akce „Atletická dráha a sektory pro atletiku - sportovní 
areál - projekt“ na 700.000 Kč včetně DPH. 

Hlasováno 
Pro: 14   Nepřítomni: 3. 
 
 
 

19. Stavební úpravy budovy bývalé MŠ na ul. Otevřená - III. etapa - 
pořízení PD 
(Předkladatel: PaedDr. David Holman, zpracovatel: Ing. Olga Hanáková) 
 
V minulosti proběhly 2 etapy stavebních úprav budovy bývalé MŠ na ul. Otevřená: 

 I. etapa v roce 2016 Stavební úpravy střechy budovy bývalé MŠ na ul. Otevřená 
Jednalo se o kompletní rekonstrukci střešního pláště budovy bývalé MŠ na ul. Otevřená, 
s provedením nadkrokevního zateplení, bleskosvodu a úpravu komínových těles. 

 II. etapa v roce 2017 Stavební úpravy budovy bývalé MŠ na ul. Otevřená 
Byly provedeny nezbytné stavební úpravy spojené se změnou užívání družiny zpět na MŠ, 
zejména s ohledem na požárně bezpečnostní řešení. Byly vybudovány 2 třídy pro 56 dětí MŠ 
a realizovány protipožární opatření. 

 
Popis aktuálního stavu: 
Nyní budova slouží k dočasnému provozu MŠ Zborovská, kde probíhají do srpna 2018 stavební práce 
spojené s celkovou rekonstrukcí objektu. V budově se mimo jiné nachází výdejna jídla a 2 třídy pro 56 
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dětí a 8 učitelů. Po vystěhování MŠ, v průběhu rekonstrukce ZŠ Jungmannova - III. etapa, se nabízí 
možnost využít objekt k dočasnému stravování dětí ze ZŠ. 
 
Navrhované stavební úpravy: 
Navrhované úpravy spočívají v novém dispozičním uspořádání, které je nezbytné pro vytvoření čtyř 
tříd odpovídajících prvnímu stupni ZŠ včetně jejich zázemí a v základním vybavení jednotlivých 
prostor. Do návrhu je začleněn samotný objekt stávající MŠ a také jeho blízké okolí. Ze severní strany 
bude vytvořen nový předprostor před vstupem do budovy a z jižní strany nová terasa. 
 
Odůvodnění: 
Důvodem těchto úprav je navýšení výukové kapacity v podobě 4 tříd prvního stupně s možností využití 
také pro školní družinu. 
 
Předpokládaný termín realizace:  2019 - 2020 
Předpokládané celkové náklady:  6,7 mil. Kč včetně DPH 
 
Tato akce je podmíněna získáním dotace a měla by navazovat na dokončení realizace stavebních 
úprav týkajících se rozšíření jídelny - ZŠ Jungmannova - III. etapa. 
 
OI doporučuje zastupitelstvu města schválení pořízení projektové dokumentace investiční akce 
„Stavební úpravy budovy bývalé MŠ na ul. Otevřená - III. etapa“ s celkovými náklady 300.000 Kč 
včetně DPH. 
 
Přílohy: A - odhad nákladů 

B – bourací práce půdorys 
C – nový stav interiér 
D – vizualizace zadní výstup  
E – vizualizace interiér třída vzadu 
F – vizualizace vnitřní chodba 

 
Přijaté usnesení: 1021/2018 - ZM schvaluje pořízení projektové dokumentace investiční akce 

„Stavební úpravy budovy bývalé MŠ na ul. Otevřená - III. etapa“ s celkovými 
náklady 300.000 Kč včetně DPH. 

Hlasováno 
Pro: 14   Nepřítomni: 3. 
 
 
 

20. Město Kuřim - ZŠ Kuřim - vybudování nových výukových 
kapacit - III. etapa – navýšení nákladů na investiční akci 
(Předkladatel: PaedDr. David Holman, zpracovatel: Ing. Olga Hanáková) 
 
Z důvodu nedostatečných kapacit jídelny a odborných učeben, bariérovosti objektu a špatné dopravní 
obslužnosti školy, se připravuje investiční akce, o jejíž spolufinancování jsme opět požádali 
Ministerstvo financí ČR. 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. 
 
Součástí akce je: 

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

výukových kapacit, bezbariérovost školy, doplnění rekuperace v přístavbě) 
· související příprava, projektová a inženýrská činnost 

 
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 
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32.000.000 Kč včetně DPH. 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. 
 
Z důvodu následujících změn v projektu vyžádaných dotčenými orgány dochází k navýšení 
předpokládaných celkových nákladů na 64.100.000 Kč včetně DPH. 
 
 
Odůvodnění změn 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: 
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 květnu 2018 a zahájení stavebních 
prací neprodleně po podpisu smlouvy, předběžně srpen 2018. Předpokládaná doba výstavby činí 4 
měsíce. 
Předpokládaný termín dokončení realizace ............................................................... listopad 2018 
Předpokládané náklady na dopravní řešení ............................................... 10.676.761 Kč vč. DPH 
Z toho předpokládané náklady na: 
projektové práce .............................................................................................. 474.289 Kč vč. DPH 
inženýrskou činnost ......................................................................................... 155.000 Kč vč. DPH 
realizaci díla .................................................................................................. 9.917.472 Kč vč. DPH 
administraci VŘ ................................................................................................. 24.000 Kč vč. DPH 
rezervu 1%....................................................................................................... 106.000 Kč vč. DPH 
 
Stavební řešení objektu: 
V současné době je podána projektová dokumentace ke sloučenému územnímu a stavebnímu řízení, 
nyní se však čeká na vyjádření HZS a plynařů. Předpokládaný termín získání stavebního povolení je 
konec února 2018, zahájení výběrového řízení na zhotovitele se předpokládá v polovině února 2018 
a zahájení stavebních prací neprodleně po podpisu smlouvy, předběžně květen 2018. Předpokládaná 
doba výstavby činí 14 měsíců. 
Předpokládaný termín dokončení realizace .................................................... do konce roku 2019 
Předpokládané náklady na stavební řešení objektu .................................. 53.412.219 Kč vč. DPH 
Z toho předpokládané náklady na: 
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projektové práce ........................................................................................... 1.340.109 Kč vč. DPH 
inženýrskou činnost ......................................................................................... 671.110 Kč vč. DPH 
realizaci díla ................................................................................................ 50.820.000 Kč vč. DPH 
administraci VŘ ................................................................................................. 52.000 Kč vč. DPH 
rezervu 1%....................................................................................................... 529.000 Kč vč. DPH 
 
Celkové náklady: 
 
Celkové předpokládané náklady na investiční akci ............................. 64.088.980 Kč vč. DPH 
Hrubý odhad proinvestovaných nákladů v roce 2018, za předpokladu že bude realizováno dopravní 
řešení, je 37.532.000 Kč včetně DPH. 
 
Termín dokončení realizace akce, daný podmínkami poskytovatele dotace, je stanoven na 31. 12. 
2018, což je v danou chvíli nereálné. OI jedná s poskytovatelem dotace o prodloužení termínu 
a převedení neprofinancovaných peněz z roku 2017. V případě, že se nepodaří prodloužit termín 
vyúčtování dotace, bude proplacena částka v maximální výši 70% schválených nákladů, které se 
v roce 2018 prostaví. 
 
OI doporučuje zastupitelstvu města schválení navýšení celkových nákladů na investiční akci „Město 
Kuřim - ZŠ Kuřim - vybudování nových výukových kapacit - III. etapa“, celková předpokládaná výše 
nákladů na investiční akci nyní činí 64,1 mil. Kč a vyčlenění z rozpočtových prostředků města na rok 
2018 ve výši 37.532.000 Kč. 
 
Přílohy: A – náklady III. etapa 

B – situace návrh 
C – půdorys 1. NP návrh 
D – půdorys 1. PP návrh 
E – studie přístavba jídelny 
F - studie přístavba jídelny 
G - studie přístavba jídelny 
H - studie přístavba jídelny  

 
Přijaté usnesení: 1022/2018 - ZM souhlasí s navýšením celkových nákladů investiční akce „Město 

Kuřim - ZŠ Kuřim - vybudování nových výukových kapacit - III. etapa“ na 
64.100.000 Kč včetně DPH. 

Hlasováno 
Pro: 13  Zdržel se: 1  Nepřítomni: 3. 
 
 
 

21. Wellness Kuřim - Dětské brouzdaliště na letním koupališti 
(Předkladatel: PaedDr. David Holman, zpracovatel: Ing. Dagmar Ševčíková) 
 
Vzhledem k častým poruchám stávajícího brouzdaliště se v areálu letního koupaliště počítá 
s vybudováním nového brouzdaliště na nové pozici, a to v rámci jedné společné čisté zóny s hlavním 
bazénem. Zároveň se tak vytvoří i prostor pro budoucí rozvoj areálu Wellness Kuřim (připravuje se 
studie „Saunový svět“ v přístavbě objektu Wellness Kuřim - v místě současné terasy restaurace 
a dětského brouzdaliště).  
Zastupitelstvo města Kuřim v minulém roce schválilo usnesením č. 1138/2017 akci Přeložka VN 
v areálu letního koupaliště, která podmiňuje stavbu nového brouzdaliště. 
Smluvní cena na provedení přeložky fy E.ON činí 604.412 Kč (přeložky rozvodných zařízení 
nepodléhají DPH). První splátka ve výši 15% z předpokládaných nákladů, tj. 91.000 Kč byla zaplacena 
v roce 2017, druhá splátka bude hrazena po zpracování projektové dokumentace, poslední splátka 
bude hrazena po realizaci, tj. druhá splátka a vyúčtování provedených prací bude uhrazeno v roce 
2018. Současně bude v tomto roce probíhat předprojektová a projektová příprava stavby nového 
brouzdaliště a příští rok předpokládáme realizaci stavby. 
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Schválený rozpočet r. 2017: 170.000 Kč   čerpání: 91.000 Kč 
 
Návrh rozpočtu r. 2018:       700.000 Kč 
z toho: 
doplatek za přeložku VN včetně rezervy na nepředvídané práce  539.000 Kč 
náklady na předprojektovou a projektovou přípravu brouzdaliště  161.000 Kč 
 
Celkové náklady investiční akce:     791.000 Kč 
 
Přijaté usnesení: 1023/2018 - ZM schvaluje navýšení nákladů akce „Wellness Kuřim - Dětské 

brouzdaliště na letním koupališti“ na 791.000 Kč. 
Hlasováno 
Pro: 14   Nepřítomni: 3. 
 
 
 

22. Most přes Kuřimku na ul. Komenského 
(Předkladatel: Mgr. Ing. Drago Sukalovský, zpracovatel: Ing. Dagmar Ševčíková) 
 
V průběhu r. 2017 byla zpracována dokumentace pro stavební povolení v podrobnostech pro 
provedení stavby a tím byly upřesněny předpokládané náklady veřejné zakázky. V souvislosti 
s dokončováním PD se projevily okolnosti, především majetkoprávního charakteru, které neumožnily 
provádění prací v době školních prázdnin, realizace mostu byla proto odložena na prázdniny r. 2018. 
 
Schválený rozpočet r. 2016: 3.500.000 Kč    čerpání: 173.030 Kč 
Schválený rozpočet r. 2017: 7.000.000 Kč    čerpání: 360.580 Kč 
 
Návrh rozpočtu na r. 2018 činí        7.700.000 Kč 
Z toho: 
Na základě zpracovaného rozpočtu je předpokládaná hodnota veřejné zakázky      
         7.300.000 Kč vč. DPH 
Smluvní cena přeložky sítí CETIN           67.000 Kč DPH se 
neuplatní 
Předpokládaná hodnota nezbytných průvodních činností: 
Rušar mosty - DSP + PDPS doplatek         87.120 Kč vč. DPH 
Rušar mosty - AD           50.000 Kč vč. DPH 
TDI            100.000 Kč vč. DPH 
KBOZP             30.000 Kč vč. DPH 
Majetkoprávní vypořádání a rezerva          65.880 Kč vč. DPH 
 
Celkové náklady investiční akce:     8.233.610 Kč. 
 
Diskuse: 
M. Macková – počítá se s lávkou pro pěší? 
D. Sukalovský – je to součástí mostu, a napojení chodníku bude vyřešeno. 
 
Přijaté usnesení: 1024/2018 - ZM schvaluje navýšení nákladů akce „Most přes Kuřimku na ul. 

Komenského, Kuřim“ na 8.233.610 Kč. 
Hlasováno 
Pro: 14   Nepřítomni: 3. 
 
 
Z jednání odešel v 20:09 hod. RNDr. Igor Poledňák – počet přítomných zastupitelů je 13. 
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23. Plánovací smlouva (Sportovní areál) – Dodatek č. 1 
(Předkladatel: Mgr. Ing. Drago Sukalovský, zpracovatel: Ing. Renata Havlová, Mgr. Jana Viktorinová) 
 
Město Kuřim, Sportovní díly, o. p. s., se sídlem Brno, Královo Pole, Palackého třída 916/158, 
zastoupená jednatelem Ing. Zdeňkem Přichystalem, IČ 01635204 a Sport Hotel Kuřim s.r.o., se 
sídlem: Kuřim, Vrchlického 1905/24, zastoupená jednateli společnosti Milanem Mášou a Marianem 
Michlíčkem, IČ 04776046 uzavřely dne 12. 5. 2017 Plánovací smlouvu, jejímž předmětem je vymezení 
práv a povinností jednotlivých smluvních stran, které budou realizovat na níže uvedených pozemcích 
tyto stavby: 

 Městská sportovní hala, která je nyní ve fázi realizace, příprava pro házenkářské hřiště,  
 hokejová hala 
 hotel 

 
a s nimi spojené inženýrské sítě, plnohodnotné dopravní napojení, přístupové komunikace, chodníky 
a parkoviště tzv. „Sportovní areál“, a to mimo jiné na pozemcích p. č. 2972/1, 2980/2, 2977/2, 2976/3, 
2980/1,2980/3, 2982/3,2983/4 2971/261 2976/11, 2976/1, 2971/73, 2971/256, 2971/255, 4409, 4410, 
4460, 2971/253, 2971/252, 2983/1, 2977/1 a 2985/2 vše v k. ú. Kuřim. 
 
Veškeré termíny, které se vztahují k Plánovací smlouvě, jsou uvedeny v harmonogramu, který jako 
nedílná součást Plánovací smlouvy tvoří Přílohu č. 5. Termíny uvedené v harmonogramu však nelze 
dodržet z důvodu, že Krajský úřad Jihomoravského kraje v závěru zjišťovacího řízení (č. j. JMK 
56592/2017 ze dne 18. 4. 2017) pro záměr "Sportovní areál Kuřim" rozhodl na základě vyjádření KHS 
JmK a dalších o tom, že záměr bude posuzován podle zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na 
životní prostředí, ve znění pozdějších předpisů. 
Vzhledem k této skutečnosti byla Radou města Kuřimi schválena úprava záměru a došlo k předložení 
nového záměru se zapracovanými požadavky dotčených orgánů. Úprava záměru spočívala ve změně 
vedení obslužné komunikace od kruhového objezdu ke sportovní hale. Krajskému úřadu 
Jihomoravského kraje, byla následně zaslána žádost o ukončení procesu posuzování vlivů na životní 
prostředí. 
Dne 1. 8. 2017 vydal Krajský úřad Jihomoravského kraje, Odbor životního prostředí Rozhodnutí č. j. 
JMK 111150/2017, které nabylo právní moci 2. 9. 2017 a kterým bylo rozhodnuto, že „Sportovní areál 
v Kuřimi“ nemá významný vliv na životní prostředí a nebude posuzován podle zákona č. 100/2001 Sb., 
o posuzování vlivů na životní prostředí. 
 
Z výše uvedených důvodů nebylo možné sjednané termíny dodržet a zastupitelstvu je předkládán ke 
schválení nový harmonogram. 
 
Sportovní díly, o.p.s. požádaly prostřednictvím předsedy správní rady Ing. Zdeňka Přichystala 
o souhlas s převedením veškerých práv a povinností z Plánovací smlouvy na společnost Zimní 
stadion Kuřim, s.r.o., IČ 05886007, se sídlem Dlouhá 1720/8, Kuřim, zastoupenou jednateli Ing. 
Zdeňkem Přichystalem a Bohumilem Pěluchou, která byla založena za účelem výstavby a následného 
provozu „haly ledního hokeje“.  
 
Přílohy: A - dodatek č. 1 k SoD 2017D0040 
 
Přijaté usnesení: 1025/2018 - ZM schvaluje uzavření Dodatku č. 1 k Plánovací smlouvě 

č. 2017/D/0040, jehož předmětem je změna Přílohy č. 5 - harmonogram 
a souhlasí s převedením veškerých práv a povinností z Plánovací smlouvy ze 
společnosti Sportovní díly, o. p. s., se sídlem Brno - Královo Pole, Palackého třída 
916/158 na společnost Zimní stadion Kuřim, s.r.o., IČ 05886007, se sídlem Dlouhá 
1720/8, Kuřim. 

Hlasováno 
Pro: 13   Nepřítomni: 4. 
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24. „Hala ledního hokeje“ – Dodatek č.1 ke Smlouvě o smlouvách 
budoucích č. 2016/B/0054 
(Předkladatel: Mgr. Ing. Drago Sukalovský, zpracovatel: Ing. Renata Havlová, Mgr. Jana Viktorinová) 
 
Zastupitelstvo města Kuřimi schválilo na svých zasedáních prodej částí pozemku p. č. 2972 k. ú. 
Kuřim společnosti Sportovní díly, o.p.s., Palackého třída 916/158, 612 00 Brno, IČ 01635204 za 
účelem vybudování „haly ledního hokeje“ (usnesení ZM č. 1054/2016 ze dne 17. 5. 2016 a usnesení 
č. 1062/2016 ze dne 14. 6. 2016). 
 
1054/2016 
Zastupitelstvo města schvaluje prodej části pozemku p. č. 2972 k. ú. Kuřim o výměře cca 3100 m

2
 

dle přílohy společnosti Sportovní díly, o.p.s., Palackého třída 916/158, 612 00 Brno, IČ 01635204, za 
cenu 510 Kč/m

2
 bez DPH. Do doby uzavření realizační smlouvy bude uzavřena smlouva o budoucí 

smlouvě kupní s těmito podmínkami: 
- postoupit práva a povinnosti z budoucí kupní smlouvy bude možné jen s písemným 

souhlasem města; 
- kupní smlouva bude uzavřena do dvou měsíců od nabytí právní moci stavebního povolení na 

stavbu (totožnou se záměrem uvedeným ve vítězné nabídce na odkup pozemku); 
- do doby vydání kolaudačního souhlasu ke stavbě zřízené na předmětném pozemku bude 

pozemek zatížen předkupním právem věcným i pro jiné způsoby zcizení než je prodej; 
- město si vyhrazuje právo zpětné koupě, nebude-li vydán kolaudační souhlas do 4 let od nabytí 

právní moci stavebního povolení; 
- daň z nabytí nemovitých věcí uhradí kupující. 

 
1062/2016 
Zastupitelstvo města schvaluje prodej části pozemku p. č. 2972 k. ú. Kuřim o výměře cca 1920 m

2
 

dle přílohy společnosti Sportovní díly, o.p.s., Palackého třída 916/158, 612 00 Brno, IČ 01635204 
zastoupené ředitelem Petrem Jonášem za cenu 510 Kč/m

2
 bez DPH. Do doby uzavření realizační 

smlouvy bude uzavřena smlouva o budoucí smlouvě kupní s těmito podmínkami: 
- postoupit práva a povinnosti z budoucí kupní smlouvy bude možné jen s písemným 

souhlasem města; 
- kupní smlouva bude uzavřena do dvou měsíců od nabytí právní moci stavebního povolení na 

stavbu ("hala ledního hokeje" - totožnou se záměrem uvedeným ve vítězné nabídce na odkup 
pozemku); 

- do doby vydání kolaudačního souhlasu ke stavbě zřízené na předmětném pozemku bude 
pozemek zatížen předkupním právem věcným i pro jiné způsoby zcizení než je prodej; 

- město si vyhrazuje právo zpětné koupě, nebude-li vydán kolaudační souhlas do 4 let od nabytí 
právní moci stavebního povolení. 

- daň z nabytí nemovitých věcí uhradí kupující. 
 
Společnost Sportovní díly, o.p.s. požádala prostřednictvím předsedy správní rady Ing. Zdeňka 
Přichystala o souhlas s převedením veškerých práv a povinností ze Smlouvy o smlouvách budoucích 
č. 2016/B/0054 na společnost Zimní stadion Kuřim, s.r.o., IČ 05886007, se sídlem Dlouhá 1720/8 
v Kuřimi, zastoupenou jednateli: Ing. Zdeňkem Přichystalem a Bohumilem Pěluchou, která byla 
založena za účelem výstavby a  následného provozu „haly ledního hokeje“ 
 
Společnost Sportovní díly, o.p.s. současně požádala o úpravu textu Smlouvy o smlouvách budoucích 
č. 2016/B/0054. Navržené změny spočívají v: 
 

- změně označení pozemku p. č. 2972 k. ú. Kuřim, který ke dni podpisu tohoto dodatku již 
neexistuje a je nově označen jako pozemek parc. č. 2972/1 pro obec a k. ú. Kuřim; 

 
- změně termínu pro uzavření realizační (kupní smlouvy): na místo části textu v čl. 2 odst. 2.3.: 

„Smluvní strany se zavazují, že uzavřou realizační kupní smlouvu do dvou měsíců od 
nabytí právní moci stavebního povolení na realizaci stavebního záměru…..“, bude uvedeno 
v části textu odst. 2.3.: Smluvní strany se zavazují, že uzavřou realizační kupní smlouvu do tří 
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měsíců od nabytí právní moci rozhodnutí o umístění stavby na realizaci stavebního 
záměru……“; 

 
- změně termínu, jehož marným uplynutím budoucí smlouva zaniká: na místo části textu v čl. 4 

odst. 4.2.: „Tato smlouva zaniká v případě, že: stavební povolení, kterým bude příslušným 
stavebním úřadem povolen stavební záměr uchazeče na prodávaném pozemku, nanabude 
právní moci nejpozději dne 30. 6. 2018, nebude - li dohodnuto jinak………“ bude uvedeno: 
v části textu odst. 4.2.: „Tato smlouva zaniká v případě, že: a) Rozhodnutí o umístění 
stavby, kterým bude příslušným stavebním úřadem povolen stavební záměr uchazeče na 
prodávané části pozemku, nenabude právní moci nejpozději dne 15. 7. 2018 nebude - li 
dohodnuto jinak………….“ 

 

Důvodem žádosti o posunutí termínu je fakt, že Krajský úřad Jihomoravského kraje, v závěru 
zjišťovacího řízení (č. j. JMK 56592/2017 ze dne 18. 4. 2017) pro záměr "Sportovní areál Kuřim" 
rozhodl na základě vyjádření KHS JmK a dalších o tom, že záměr bude posuzován podle zákona 
č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí, ve znění pozdějších předpisů a přestože dne 
1. 8. 2017 vydal Krajský úřad Jihomoravského kraje, Odbor životního prostředí Rozhodnutí č. j. JMK 
111150/2017, které nabylo právní moci 2. 9. 2017, a kterým bylo rozhodnuto, že „Sportovní areál 
v Kuřimi“ nemá významný vliv na životní prostředí a nebude posuzován podle zákona č. 100/2001 Sb., 
o posuzování vlivů na životní prostředí, došlo k významnému posunu v reálném termínu pro vydání 
územního rozhodnutí. 
 
doplnění čl. 2 odstavce 2.4. o text ve věci úpravy projektové dokumentace v souvislosti s podanými 
námitkami vlastníka pozemku p. č. 2971/28 k. ú. Kuřim k územnímu řízení. 
 
Přílohy: A - dodatek č. 1 
 
Přijaté usnesení: 1026/2018 - ZM schvaluje uzavření Dodatku č. 1 ke Smlouvě o smlouvách 

budoucích č. 2016/B/0054, jehož předmětem je úprava článku 2 odst. 2.3., 2.4 
a článku 4 odst. 4.2. v rozsahu dle přílohy a souhlasí s převedením veškerých 
práv a povinností ze smlouvy ze společnosti Sportovní díly, o. p. s., se sídlem Brno 
- Královo Pole, Palackého třída 916/158 na společnost Zimní stadion Kuřim, s.r.o., 
IČ 05886007, se sídlem Dlouhá 1720/8, Kuřim. 

Hlasováno 
Pro: 13   Nepřítomni: 4. 
 
 
 

25. 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 18. 1. 2018. 
 
Přílohy: A - průběh stavby ke dni 18. 1. 2018 
 
 
 

26. Informace - zpráva o průběhu realizace akce "Společenské 
a kulturní centrum v Kuřimi" 
(Předkladatel: Mgr. Ing. Drago Sukalovský, zpracovatel: Ing. Markelová Jana) 
 
Předkládáme Zastupitelstvu města Kuřimi informativní zprávu o průběhu stavebních prací na 
investiční akci "Společenské a kulturní centrum v Kuřimi" zpracovanou ke dni 15. 1. 2018. 
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Přílohy:  A – informativní zpráva 
 
Diskuse: 
J. Herman – na tuto investiční akci jsme uvolnili 139 mil. Kč. Ptá se, zda vzhledem 
k nepředpokládaným nákladům je známo, o kolik byla u akce navýšena cena? 
S. Bartoš – to se dá těžko říct. Jsou v tom nevysoutěžené věci, jako interiér a okolí kulturního domu. 
J. Herman – stávající náklady nebudou zadarmo. 
D. Sukalovský – zaznívá otázka, zda nebylo levnější kulturní dům zbourat a postavit nový. 
Porovnával podobné stavby, které odpovídaly i objemově a od stejného projektanta a taková 
novostavba by vyšla na 320 mil. Kč. 
D. Holman – neschválili jsme 139 mil. Kč, ale schválili jsme 154 Kč vč. DPH. V roce 2018 
proinvestujeme 137,5 mil Kč. 
D. Sukalovský – podstatnou část DPH si odečteme. 
D. Holman – částka zahrnuje také úpravu bezprostředního okolí kulturního domu včetně autobusové 
zastávky. 
 
 
 

27. Rozpočtové opatření č. 1 
(Předkladatel: Mgr. Ing. Drago Sukalovský, zpracovatel: Ing. Aleš Varmužka) 
 
V příloze se nachází rozpočtové opatření č. 1 k rozpočtu města na rok 2018, kterým se přiřazují 
rozpočty k jednotlivým "investičním" akcím. 
 
Přílohy: A – rozpočtové opatření č. 1 

B - příloha k RO č. 1 - investiční akce VÝHLED 2018 
C – důvodové zprávy k RO č. 1 

 
Diskuse: 
A. Varmužka – upozorňuje na chybu – nezobrazil se řádek, kde se peníze berou. Pochází z rezervy 
(mínus 187.063.800 Kč). Dále musíme zapracovat změnu navýšení částky na úvěr. Podle zákona 
o rozpočtových pravidlech nelze do rozpočtu zahrnout dotace, které máme smluvně ošetřeny. Až 
budeme o úvěru jednat, potom to bude předloženo zastupitelstvu. 
I. Peřina – doporučuje více opatrnosti – peníze na hasičku nejsou adekvátně vynaložené. 
D. Sukalovský – to si nemyslí. Řešení odpovídá potřebám, které tam jsou. 
J. Herman – bylo počítáno, že se požádá o dotaci Jihomoravský kraj. Také byl překvapen výší 
investice. 
D. Sukalovský – je to nábytek na míru s dlouhou životností. 
J. Herman – projekt zpracoval architekt a možná by bylo dobré o dotaci požádat. 
M. Kotek – myslí si, že můžeme do našich hasičů peníze investovat. Ptá se, zda bylo o dotaci 
požádáno? 
S. Bartoš – grant byl vyhlášen v loni a na letošní vyhlášení čekáme. 
 
Přijaté usnesení: 1027/2018 - ZM schvaluje rozpočtové opatření č. 1 k rozpočtu města na rok 2018, 

dle přílohy se změnou. 
Hlasováno 
Pro: 12  Zdržel se: 1  Nepřítomni: 4. 
 
 
 

28. Rekonstrukce nám. Osvobození – zahájení projekčních prací 
(Předkladatel: Mgr. Ing. Drago Sukalovský, zpracovatel: Ing. Markelova Jana) 
 
V návaznosti na usnesení Zastupitelstva města č. 1082/2017, které schválilo zahájení projekčních 
prací na investiční akci „Rekonstrukce komunikace II/386“ od jižního okraje nám. Osvobození po 
kruhový objezd u Wellness Kuřim navrhujeme, aby finální řešení vedení komunikace II/386 v rozsahu 
nám. Osvobození bylo změněno oproti současnému stavu tak, že komunikace bude narovnaná, tj. 
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posunuta východním směrem k bloku bytových domů s obchody v přízemí. Součástí řešení by bylo 
i vytvoření podélných parkovacích míst přiléhajících k této komunikaci. 
 
Přílohy: A - situace 
 
Diskuse: 
M. Kotek – pokud nás tlačí čas, tak by netrval na architektonické soutěži. Spíše by se přikláněl ke 
zpracování 2 variant. Navrhuje zpracovat alternativní studii, kterou by projednaly výbory, a poté by toto 
schvalovalo zastupitelstvo. 
D. Sukalovský – pro urbanistickou studii nemáme zadání. Navíc je nejvyšší čas na přeložku nebo 
opravu a začít ji projektovat, a tak jak prostor všichni známe, tak si dovedeme představit, co to bude 
znamenat. Rozhodnutí můžeme kvalifikovaně udělat. 
D. Holman – přiložená situace vlastně znázorňuje 2 varianty. Architekti mohou být vybírání tak, že 
oslovíme pět architektů a tito zpracují studii. Ale nemáme pro ně zadání. Zastupitelstvo musí vyjádřit 
svou vůli. 
M. Kotek – jde mu o to, aby v alternativní studii bylo zpracováno parkoviště v původní trase vedené 
komunikace. Podklad pro toto chybí. 
J. Brabec – byl by pro napřímení komunikace, protože vznikne větší souvislý prostor. Co se týká 
parkovacích stání, tak protože jde o silnici 2. třídy, tak na ní nelze stavět kolmá parkovací stání. 
Náměstí před kulturním domem by mělo mít co nejjednodušší a nejuniverzálnější řešení. 
D. Sukalovský – malá urbanistická soutěž by měla určit, jak má náměstí vypadat. Tam bychom měli 
dát co nejpřesnější zadání. 
D. Holman – podklad pro parkoviště byl již zpracován. 
M. Kotek – kolik bude v této variantě parkovacích míst? 
D. Sukalovský – ve variantě jednostranného parkoviště cca 12 parkovacích míst. 
M. Kotek – stávající varianta umožňuje 42 parkovacích míst. To je přece lepší. 
D. Sukalovský – chceme náměstí nebo parkoviště? 
D. Holman – celé území by měl dělat jeden architekt, protože všechno spolu souvisí. Chceme hezké 
náměstí. 
M. Kotek – mohli jsme architektovi dát volnost i ve volbě vedení trasy komunikace. 
D. Holman – dejme architektovi najevo, kudy chceme komunikaci vést teď. 
J. Herman – pokud se komunikace narovná, je možná i varianta, že v zeleném pásu může být 
uděláno parkoviště? 
D. Sukalovský – parkovacích míst v konečném stavu přibude. Tam, kde se dnes parkuje podélně, tak 
bude kolmé stání. Místo, kde je dnes parkoviště bude fungovat jako obslužný prostor a v případě 
konání akcí na kulturním domě, jako parkoviště. Dále bude možné parkovat podél silnice a přibude 
nové parkoviště od KD směrem k silnici. Počítáme s dalším parkováním mezi náměstím Osvobození 
a ul. Bezručova. 
D. Holman – v řešeném území tj. na náměstí, v ulici do ul. Na Zahrádkách a prostorech kolem 
kulturního domu včetně dvoru je dnes legálních 36 parkovacích míst. Když přičteme tolerovaná 
parkovací místa, tak je využívána kapacita 60 parkovacích míst. Navrhovaná legální parkovací místa 
vytváří 102-105 parkovacích míst. V této se počítá s narovnáním komunikace. 
I. Peřina – opravdu by náměstí mělo sloužit jako náměstí a ne jako parkoviště. 
 
Přijaté usnesení: 1028/2018 - ZM schvaluje v rámci „Rekonstrukce komunikace II/386“ od jižního 

okraje nám. Osvobození po kruhový objezd u Wellness Kuřim přemístění 
komunikace II/386, tj. narovnání komunikace směrem k bloku bytových domů 
s obchody v přízemí se současným vytvořením přilehlých podélných parkovacích 
míst. 

Hlasováno 
Pro: 12  Proti: 1  Nepřítomni: 4. 
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29. Různé 
 
J. Brabec – od nového roku se vrátila do pracovního poměru Petra Vrtíková. Paní Kučerová je také 
nadále v knihovně zaměstnána, tak se mohou obracet na obě referentky. 
Před 12 dny mu přestal pracovat počítač a tak se omlouvá, že nereagoval na zaslanou poštu. 
 
 
I. Peřina – zaznamenal informaci, že byla městu udělena dotace na cyklostezku Kuřim-Lipůvka ve 
výši 25 mil. Kč. Bude se stavět v tomto roce? 
D. Sukalovský – připravujeme zadání výběrového řízení. 
 
 
M. Macková – upozorňuje, že Jihomoravský kraj má výzvu na vybavení hasičské zbrojnice již 
zveřejněnou, můžeme se tedy o dotaci požádat. 
 
 
D. Sukalovský – zve občany města na vernisáž knihy „Kuřim ve válce“ s autorkami knihy, která se 
koná ve čtvrtek 25. 1. 2019 v 18 hod. v Klubu Kotelna. 
Dále zve občany města na „Kuřimský masopust“ konaný v sobotu 10. 2. 2018 od 10 hod. na náměstí 
1. května. 
 
 
J. Vlček – zve na tradiční vyhlášení ankety „Sportovec města Kuřimi“, která se uskuteční v pátek 2. 3. 
2018 od 18 hod. na Klubu Kotelna. 
 
 
D. Sukalovský – pan Hambálek ze HZS JMK děkuje kuřimské jednotce za včerejší zásah v Tišnově. 
 
Je hotov dotisk knihy „Kuřim za války“ a bude se prodávat na pokladně MěÚ Kuřim a v knihovně. Dále 
je na pokladně MěÚ Kuřim ke koupi kniha „Slévárna Kuřim“. 
 
 
 
Další zasedání ZM se uskuteční v úterý 20. 3. 2018 v 17 hod v zasedací místnosti MěÚ Kuřim. 
 
 
Člen návrhové komise Ing. Jan Vlček, MSc. přečetl schválená usnesení ZM. 
 
 
Starosta ukončil jednání ZM v 21:18 hodin. 
 
 
 
 
 
Mgr. Ing. Drago Sukalovský 
starosta města 
 
 
 
 
Ověřovatelé zápisu: 
 
 
 
 
Ing. Miluše Macková Mgr. Ladislav Ambrož 
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V Kuřimi dne 23. 1. 2018 
 
Zapsala: Petra Glosová 
 
 
Materiály: 
1 Zvolení návrhové komise 
2 Volba ověřovatelů zápisu 
3 Schválení programu jednání 
4 Plnění usnesení Zastupitelstva města Kuřimi ke dni 15. 1. 2018 
 4A - plnění usnesení ZM 
5 Žádost o pořízení změny ÚP Kuřim, lokalita areál TOS Kuřim 
 5A - výřez z ÚP Kuřim - lokalita TOS Kuřim 
 5B - žádost o změnu ALTA 
 5C - list vlastnictví 
6 Žádost o pořízení změny ÚP Kuřim, lokalita ul. Knínická  
 6A - výřez ÚP Kuřim - lokalita Knínická 
 6B - žádost o změnu ÚP - lok. Knínická 
7 Návrh na pojmenování nových ulic 
 7A - situace ul. Sportovní 
 7B - situace Díly za Sv. Jánem 
8 Změny v zakladatelské listině společnosti Wellness Kuřim s.r.o. 
 8A - notářský zápis 
 8B - notářský zápis 
9 Rozpočet města na rok 2018 
 9A - rozpočet 2018 - příjmy 
 9B - rozpočet 2018 - výdaje 
10 Vybudování odborných učeben na Základní škole Kuřim, ZŠ Tyršova 1255 
 10A - základní informace o projektu 
 10B - formulář projektového záměru 
10/1 Vybudování odborných učeben na Základní škole Kuřim, ZŠ Tyršova 1255 
11 Dopravní terminál Kuřim 
 11A - situace 
11/1 Dopravní terminál Kuřim 
12 Poskytnutí dotace z rozpočtu města - Střední odborná škola a Střední odborné učiliště 

Kuřim, s.r.o. - obnova fasády 
 12A - žádost 
13 Výmaz zástavního práva k obecním bytům 
13/1 Výmaz zástavního práva k obecním bytům 
14 Obecně závazná vyhláška města Kuřimi č. 1/2018, o nočním klidu 
 14A - OZV o nočním klidu 
15 Územní studie nadřazené dálniční a silniční sítě v jádrovém území OB3 metropolitní 

rozvojové oblasti Brno 
 15A - prezentace 
16 Zápis z Finančního výboru ZM Kuřimi ze dne 17. 1. 2018 
 16A - zápis 
17 Aktualizace Zřizovací listiny Centra sociálních služeb Kuřim 
 17A - dodatek č. 3 
 17B - příloha č. 1 k ZL 
 17C - příloha č. 2 k ZL 
18 Atletická dráha a sektory pro atletiku včetně odvodnění sportovního areálu – projekt, 

navýšení investiční akce 
 18A - celkový situační výkres 
 18B - plochy pro propočet srážkových vod 
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19 Stavební úpravy budovy bývalé MŠ na ul. Otevřená - III. etapa - pořízení PD 
 19A - odhad nákladů 
 19B - bourací práce - půdorys 
 19C - nový stav - interiér 
 19D - vizualizace - zadní výstup 
 19E - vizualizace - interiér zadní třída 
 19F - vizualizace - vnitřní chodba 
20 Město Kuřim - ZŠ Kuřim - vybudování nových výukových kapacit - III. etapa – navýšení 

nákladů na investiční akci 
 20A - náklady III. etapa 
 20B - situace návrh 
 20C - půdorys 1. NP návrh 
 20D - půdorys 1. PP návrh 
 20E - studie přístavby jídelny 
 20F - studie přístavby jídelny 
 20G - studie přístavby jídelny 
 20H - studie přístavby jídelny 
21 Wellness Kuřim - Dětské brouzdaliště na letním koupališti 
22 Most přes Kuřimku na ul. Komenského 
23 Plánovací smlouva (Sportovní areál) – Dodatek č. 1 
 23A - dodatek č. 1 k SoD 2017D0040 
24 „Hala ledního hokeje“ – Dodatek č. 1 ke Smlouvě o smlouvách budoucích 

č. 2016/B/0054 
 24A - dodatek č. 1 
25 Informace - zpráva o průběhu realizace akce "Městská sportovní hala v Kuřimi" 
 25A - popis stavby 
26 Informace - zpráva o průběhu realizace akce "Společenské a kulturní centrum v Kuřimi"  
 26A - zpráva o realizaci KD II 
27 Rozpočtové opatření č. 1 
 27A - rozpočtové opatření č. 1 
 27B - příloha k RO č. 1  - investiční akce VÝHLED 2018 
 27C – důvodové zprávy k RO č. 1 
28 Rekonstrukce nám. Osvobození – zahájení projekčních prací 
 28A - situace 
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1. JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA KUIŘMI dne 23. 1. 2018 

 

1. Zvolení návrhové komise 
Číslo usnesení: 1001/2018 Zastupitelstvo města schvaluje jako členy návrhové komise Ing. Mgr. 
Vlastimila Burkarta a Ing. Jana Vlčka, MSc. 

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

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 NEPŘÍTOMNA Ing. Petr Ondrášek NEPŘÍTOMEN 

Ing. Jan Vlček, MSc. PRO   

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

 

2. Volba ověřovatelů zápisu 
Číslo usnesení: 1002/2018 Zastupitelstvo města schvaluje jako ověřovatele zápisu ZM Ing. Miluši 

Mackovou a Mgr. Ladislava Ambrože. 

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

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 NEPŘÍTOMNA Ing. Petr Ondrášek NEPŘÍTOMEN 

Ing. Jan Vlček, MSc. PRO   

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

 

3. Schválení programu jednání 
Číslo usnesení: 1003/2018 Zastupitelstvo města schvaluje program jednání se změnou. 

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

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 NEPŘÍTOMNA Ing. Petr Ondrášek NEPŘÍTOMEN 

Ing. Jan Vlček, MSc. PRO   

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

 

4. Plnění usnesení Zastupitelstva města Kuřimi ke dni 15. 1. 2018 
Číslo usnesení: 1004/2018 Zastupitelstvo města bere na vědomí stav plnění usnesení ZM ke dni 
15. 1. 2018 a prodlužuje termín plnění usnesení č. 1054/2016 a č. 1062/2016 do 31. 12. 2018, 
č. 1132/2015 do 30. 4. 2018, č. 1080/2017 do 31. 5. 2018, č. 1226/2014 do 30. 6. 2019, č. 1097/2015 
do 30. 6. 2020 a č. 1133/2015 do 31. 12. 2018. 

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

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 NEPŘÍTOMNA Ing. Petr Ondrášek NEPŘÍTOMEN 

Ing. Jan Vlček, MSc. PRO   

BOD JEDNÁNÍ BYL SCHÁLEN 
Počet přítomných: 14 
PRO: 13, PROTI: 0, ZDRŽELO SE: 1, NEHLASOVALO: 0 

 

5. Žádost o pořízení změny ÚP Kuřim, lokalita areál TOS Kuřim 
Číslo usnesení: 1005/2018 Zastupitelstvo města schvaluje pořízení změny ÚP Kuřim, dle podnětu 
společnosti ALTA Invest, a.s., dle přílohy za podmínky úhrady nákladů na pořízení dílčí změny 
žadatelem. 

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 NEPŘÍTOMNA 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 
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6. Žádost o pořízení změny ÚP Kuřim, lokalita ul. Knínická  
Návrh usnesení: schvaluje pořízení změny ÚP Kuřim spočívající ve změně funkčního využití 
pozemku p. č. 2698/22, k. ú. Kuřim na plochu výroby a skladování dle žádosti, za podmínky úhrady 
nákladů na pořízení změny žadatelem. 

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

RNDr. Igor Poledňák ZDRŽEL SE Mgr. Ladislav Ambrož PRO 

Jiří Brabec ZDRŽEL SE Ing. Rostislav Hanák ZDRŽEL SE 

Jan Herman ZDRŽEL SE Ing. Miloš Kotek ZDRŽEL SE 

Ing. Miluše Macková PRO Ivo Peřina PRO 

Vladislav Zejda NEPŘÍTOMEN Ing. Mgr. Vlastimil Burkart ZDRŽEL SE 

Mgr. Žaneta Jarůšková PRO Petr Krejčí ZDRŽEL SE 

Alena Matějíčková NEPŘÍTOMNA Ing. Petr Ondrášek ZDRŽEL SE 

Ing. Jan Vlček, MSc. ZDRŽEL SE   

BOD JEDNÁNÍ NEBYL SCHÁLEN 
Počet přítomných: 15 
PRO: 6, PROTI: 0, ZDRŽELO SE: 9, NEHLASOVALO: 0 

 

7. Návrh na pojmenování nových ulic 
Číslo usnesení: 1006/2018 Zastupitelstvo města schvaluje pojmenování nové ulice kolem nové 
sportovní zóny - „ul. Sportovní“ a schvaluje pojmenování dvou nových ulic v lokalitě Díly za Sv. 

Jánem dle zápisu. 

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 NEPŘÍTOMNA 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 

 

8. Změny v zakladatelské listině společnosti Wellness Kuřim s.r.o. 
Číslo usnesení: 1007/2018 Zastupitelstvo města schvaluje změny v zakladatelské listině 

společnosti Wellness Kuřim s.r.o. dle zápisu. 

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 
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Vladislav Zejda NEPŘÍTOMEN Ing. Mgr. Vlastimil Burkart PRO 

Mgr. Žaneta Jarůšková PRO Petr Krejčí PRO 

Alena Matějíčková NEPŘÍTOMNA 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 

 

9. Rozpočet města na rok 2018 
Číslo usnesení: 1008/2018 Zastupitelstvo města schvaluje rozpočet města Kuřimi na rok 2018 a 

pravidla hospodaření s ním, dle přílohy a zápisu se změnou. 

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 NEPŘÍTOMNA 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 

 

10. Vybudování odborných učeben na Základní škole Kuřim, ZŠ Tyršova 1255 
Číslo usnesení: 1009/2018 Zastupitelstvo města schvaluje realizaci investiční akce „Vybudování 

odborných učeben na Základní škole Kuřim, ZŠ Tyršova 1255“ s celkovými náklady 13.000.000 Kč. 

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 NEPŘÍTOMNA 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 
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10/1. Vybudování odborných učeben na Základní škole Kuřim, ZŠ Tyršova 1255 
Číslo usnesení: 1010/2018 Zastupitelstvo města schvaluje podání žádosti o dotaci do Programu 
IROP, Metropolitní oblasti ITI Brno na projekt „Vybudování odborných učeben na Základní škole 
Kuřim, ZŠ Tyršova 1255“. 

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 ZDRŽEL SE 

Ing. Miluše Macková PRO Ivo Peřina PRO 

Vladislav Zejda NEPŘÍTOMEN Ing. Mgr. Vlastimil Burkart PRO 

Mgr. Žaneta Jarůšková PRO Petr Krejčí PRO 

Alena Matějíčková NEPŘÍTOMNA Ing. Petr Ondrášek PRO 

Ing. Jan Vlček, MSc. PRO   

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

 

11. Protinávrh - Dopravní terminál Kuřim 
Návrh usnesení: ukládá RM pořídit alternativní studii autobusového nádraží s těmito parametry: 
a) zůstává zachována dispozice nádraží se třemi odjezdovými stáními 
b) druhé nástupiště se prodlouží o 2-3 metry směrem do parku, aby nástupní hrany umožnily odbavení 
současně dvou autobusů 
c) studie prověří možnost zastřešení nástupišť (podobně jako v Tišnově) 
d) studie prověří možnost alternativního umístění parkovišť pro 50 osobních automobilů v prostorách 
nákladové části nádraží. 

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

RNDr. Igor Poledňák PRO Mgr. Ladislav Ambrož PROTI 

Jiří Brabec PROTI Ing. Rostislav Hanák ZDRŽEL SE 

Jan Herman ZDRŽEL SE Ing. Miloš Kotek PRO 

Ing. Miluše Macková ZDRŽELA SE Ivo Peřina PROTI 

Vladislav Zejda NEPŘÍTOMEN Ing. Mgr. Vlastimil Burkart ZDRŽEL SE 

Mgr. Žaneta Jarůšková ZDRŽELA SE Petr Krejčí ZDRŽEL SE 

Alena Matějíčková NEPŘÍTOMNA Ing. Petr Ondrášek NEPŘÍTOMEN 

Ing. Jan Vlček, MSc. ZDRŽEL SE   

BOD JEDNÁNÍ NEBYL SCHÁLEN 
Počet přítomných: 14 
PRO: 2, PROTI: 5, ZDRŽELO SE: 7, NEHLASOVALO: 0 

 

11. Dopravní terminál Kuřim 
Číslo usnesení: 1011/2018 Zastupitelstvo města schvaluje realizaci investiční akce „Dopravní 

terminál Kuřim“ ve výši 60 mil. Kč. 

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

RNDr. Igor Poledňák ZDRŽEL SE Mgr. Ladislav Ambrož PRO 



6 

Jiří Brabec PRO Ing. Rostislav Hanák PRO 

Jan Herman PRO Ing. Miloš Kotek ZDRŽEL SE 

Ing. Miluše Macková ZDRŽELA SE Ivo Peřina PRO 

Vladislav Zejda NEPŘÍTOMEN Ing. Mgr. Vlastimil Burkart PRO 

Mgr. Žaneta Jarůšková PRO Petr Krejčí PRO 

Alena Matějíčková NEPŘÍTOMNA Ing. Petr Ondrášek NEPŘÍTOMEN 

Ing. Jan Vlček, MSc. PRO   

BOD JEDNÁNÍ BYL SCHÁLEN 
Počet přítomných: 14 
PRO: 11, PROTI: 0, ZDRŽELO SE: 3, NEHLASOVALO: 0 

 

11/1. Dopravní terminál Kuřim 
Číslo usnesení: 1012/2018 Zastupitelstvo města schvaluje podání žádosti o dotaci do Programu 

IROP, Metropolitní oblasti ITI Brno na projekt „Dopravní terminál Kuřim“. 

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 ZDRŽEL SE 

Ing. Miluše Macková PRO Ivo Peřina PRO 

Vladislav Zejda NEPŘÍTOMEN Ing. Mgr. Vlastimil Burkart PRO 

Mgr. Žaneta Jarůšková PRO Petr Krejčí PRO 

Alena Matějíčková NEPŘÍTOMNA Ing. Petr Ondrášek NEPŘÍTOMEN 

Ing. Jan Vlček, MSc. PRO   

BOD JEDNÁNÍ BYL SCHÁLEN 
Počet přítomných: 14 
PRO: 13, PROTI: 0, ZDRŽELO SE: 1, NEHLASOVALO: 0 

 

12. Poskytnutí dotace z rozpočtu města - Střední odborná škola a Střední 
odborné učiliště Kuřim, s.r.o. - obnova fasády 
Číslo usnesení: 1013/2018 Zastupitelstvo města schvaluje uzavření veřejnoprávní smlouvy 
o poskytnutí dotace z rozpočtu města Kuřimi se společností Střední odborná škola a Střední odborné 
učiliště Kuřim, s.r.o., Křížkovského 48/2, 664 34 Kuřim, IČ 47917865, na opravu fasády objektu zámek 
Kuřim, ve výši 600.000 Kč. 

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 NEPŘÍTOMNA Ing. Petr Ondrášek NEPŘÍTOMEN 

Ing. Jan Vlček, MSc. PRO   
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BOD JEDNÁNÍ BYL SCHÁLEN 
Počet přítomných: 14 
PRO: 14, PROTI: 0, ZDRŽELO SE: 0, NEHLASOVALO: 0 

 

13. Výmaz zástavního práva k obecním bytům 
Číslo usnesení: 1014/2018 Zastupitelstvo města souhlasí s výmazem zástavního práva zřízeného 
ve prospěch Okresního úřadu Brno - venkov k bytovým jednotkám č. 1120/7, č. 1121/7 a č. 1121/8 
umístěným v podkroví bytového domu č. p. 1119, 1120 a 1121 v ul. Bezručova čtvrť, který je součástí 
pozemku parc. č. 2137/3, vše v obci a k. ú. Kuřim. 

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 NEPŘÍTOMNA Ing. Petr Ondrášek NEPŘÍTOMEN 

Ing. Jan Vlček, MSc. PRO   

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

 

13/1. Výmaz zástavního práva k obecním bytům 
Číslo usnesení: 1015/2018 Zastupitelstvo města souhlasí s výmazem zástavního práva zřízeného 
ve prospěch Okresního úřadu Brno - venkov k bytovým jednotkám č. 1122/7, č. 1122/8, č. 1123/7, 
č. 1123/8 a č. 1124/8 umístěným v podkroví bytového domu č. p. 1122, 1123 a 1124 v ul. Bezručova 
čtvrť, který je součástí pozemku parc. č. 2138/3, vše v obci a k. ú. Kuřim. 

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 NEPŘÍTOMNA Ing. Petr Ondrášek NEPŘÍTOMEN 

Ing. Jan Vlček, MSc. PRO   

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

 

14. Obecně závazná vyhláška města Kuřimi č. 1/2018, o nočním klidu 
Číslo usnesení: 1016/2018 Zastupitelstvo města vydává obecně závaznou vyhlášku města Kuřimi 

č. 1/2018, o nočním klidu se změnou. 
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Mgr. Ing. Drago Sukalovský PRO PaedDr. David Holman PRO 

RNDr. Igor Poledňák ZDRŽEL SE 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 NEPŘÍTOMNA Ing. Petr Ondrášek NEPŘÍTOMEN 

Ing. Jan Vlček, MSc. PRO   

BOD JEDNÁNÍ BYL SCHÁLEN 
Počet přítomných: 14 
PRO: 13, PROTI: 0, ZDRŽELO SE: 1, NEHLASOVALO: 0 

 

15. Územní studie nadřazené dálniční a silniční sítě v jádrovém území OB3 
metropolitní rozvojové oblasti Brno 
Číslo usnesení: 1017/2018 Zastupitelstvo města důrazně nesouhlasí s dalším posuzováním 
takových variant nadřazené dálniční a silniční sítě v jádrovém území OB3 metropolitní rozvojové 
oblasti Brno, které umožňují trasování této sítě v tzv. optimalizované variantě MŽP a/nebo tzv. severní 
spojkou u Kuřimi, tedy varianty D2, D4, D5, S2 a S9.3. Zastupitelstvo města Kuřimi doporučuje k 

dalšímu prověření varianty D1, D3, S1, S3, S4, S5, S6, S7, S8. 

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

RNDr. Igor Poledňák NEHLASOVAL 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 NEPŘÍTOMNA Ing. Petr Ondrášek NEPŘÍTOMEN 

Ing. Jan Vlček, MSc. PRO   

BOD JEDNÁNÍ BYL SCHÁLEN 
Počet přítomných: 14 
PRO: 13, PROTI: 0, ZDRŽELO SE: 0, NEHLASOVALO: 1 

 

16. Zápis z Finančního výboru ZM Kuřimi ze dne 17. 1. 2018 
Číslo usnesení: 1018/2018 Zastupitelstvo města bere na vědomí zápis ze zasedání Finančního 

výboru ZM Kuřimi ze dne 17. 1. 2018. 

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 
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Mgr. Žaneta Jarůšková PRO Petr Krejčí PRO 

Alena Matějíčková NEPŘÍTOMNA Ing. Petr Ondrášek NEPŘÍTOMEN 

Ing. Jan Vlček, MSc. PRO   

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

 

17. Aktualizace Zřizovací listiny Centra sociálních služeb Kuřim 
Číslo usnesení: 1019/2018 Zastupitelstvo města schvaluje dodatek č. 3 Zřizovací listiny Centra 
sociálních služeb Kuřim, Zahradní 1275/10, 664 34 Kuřim, IČ 49457276 s účinností od 1. 2. 2018. 

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 NEPŘÍTOMNA Ing. Petr Ondrášek NEPŘÍTOMEN 

Ing. Jan Vlček, MSc. PRO   

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

 

18. Atletická dráha a sektory pro atletiku včetně odvodnění sportovního areálu 
– projekt, navýšení investiční akce 
Číslo usnesení: 1020/2018 Zastupitelstvo města souhlasí s navýšením celkových nákladů na 
pořízení projektové dokumentace investiční akce „Atletická dráha a sektory pro atletiku - sportovní 
areál - projekt“ na 700.000 Kč včetně DPH. 

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 NEPŘÍTOMNA Ing. Petr Ondrášek NEPŘÍTOMEN 

Ing. Jan Vlček, MSc. PRO   

BOD JEDNÁNÍ BYL SCHÁLEN 
Počet přítomných: 14 
PRO: 14, PROTI: 0, ZDRŽELO SE: 0, NEHLASOVALO: 0 
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19. Stavební úpravy budovy bývalé MŠ na ul. Otevřená - III. etapa - pořízení PD 
Číslo usnesení: 1021/2018 Zastupitelstvo města schvaluje pořízení projektové dokumentace 
investiční akce „Stavební úpravy budovy bývalé MŠ na ul. Otevřená - III. etapa“ s celkovými náklady 
300.000 Kč včetně DPH. 

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 NEPŘÍTOMNA Ing. Petr Ondrášek NEPŘÍTOMEN 

Ing. Jan Vlček, MSc. PRO   

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

 

20. Město Kuřim - ZŠ Kuřim - vybudování nových výukových kapacit - III. etapa 
– navýšení nákladů na investiční akci 
Číslo usnesení: 1022/2018 Zastupitelstvo města souhlasí s navýšením celkových nákladů 
investiční akce „Město Kuřim - ZŠ Kuřim - vybudování nových výukových kapacit - III. etapa“ na 
64.100.000 Kč včetně DPH. 

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 ZDRŽEL SE 

Vladislav Zejda NEPŘÍTOMEN Ing. Mgr. Vlastimil Burkart PRO 

Mgr. Žaneta Jarůšková PRO Petr Krejčí PRO 

Alena Matějíčková NEPŘÍTOMNA Ing. Petr Ondrášek NEPŘÍTOMEN 

Ing. Jan Vlček, MSc. PRO   

BOD JEDNÁNÍ BYL SCHÁLEN 
Počet přítomných: 14 
PRO: 13, PROTI: 0, ZDRŽELO SE: 1, NEHLASOVALO: 0 

 

21. Wellness Kuřim - Dětské brouzdaliště na letním koupališti 
Číslo usnesení: 1023/2018 Zastupitelstvo města schvaluje navýšení nákladů akce „Wellness 

Kuřim - Dětské brouzdaliště na letním koupališti“ na 791.000 Kč. 

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 NEPŘÍTOMNA Ing. Petr Ondrášek NEPŘÍTOMEN 

Ing. Jan Vlček, MSc. PRO   

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

 

22. Most přes Kuřimku na ul. Komenského 
Číslo usnesení: 1024/2018 Zastupitelstvo města schvaluje navýšení nákladů akce „Most přes 

Kuřimku na ul. Komenského, Kuřim“ na 8.233.610 Kč. 

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 NEPŘÍTOMNA Ing. Petr Ondrášek NEPŘÍTOMEN 

Ing. Jan Vlček, MSc. PRO   

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

 

23. Plánovací smlouva (Sportovní areál) – Dodatek č. 1 
Číslo usnesení: 1025/2018 Zastupitelstvo města schvaluje uzavření Dodatku č. 1 k Plánovací 
smlouvě č. 2017/D/0040, jehož předmětem je změna Přílohy č. 5 - harmonogram a souhlasí s 
převedením veškerých práv a povinností z Plánovací smlouvy ze společnosti Sportovní díly, o. p. s., 
se sídlem Brno - Královo Pole, Palackého třída 916/158 na společnost Zimní stadion Kuřim, s.r.o., IČ 
05886007, se sídlem Dlouhá 1720/8, Kuřim. 

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

RNDr. Igor Poledňák NEHLASOVAL 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 NEPŘÍTOMNA Ing. Petr Ondrášek NEPŘÍTOMEN 

Ing. Jan Vlček, MSc. PRO   

BOD JEDNÁNÍ BYL SCHÁLEN 
Počet přítomných: 14 
PRO: 13, PROTI: 0, ZDRŽELO SE: 0, NEHLASOVALO: 1 
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24. „Hala ledního hokeje“ – Dodatek č. 1 ke Smlouvě o smlouvách budoucích 
č. 2016/B/0054 
Číslo usnesení: 1026/2018 Zastupitelstvo města schvaluje uzavření Dodatku č. 1 ke Smlouvě o 
smlouvách budoucích č. 2016/B/0054, jehož předmětem je úprava článku 2 odst. 2.3., 2.4 a článku 4 
odst. 4.2. v rozsahu dle přílohy a souhlasí s převedením veškerých práv a povinností ze smlouvy ze 
společnosti Sportovní díly, o. p. s., se sídlem Brno - Královo Pole, Palackého třída 916/158 na 
společnost Zimní stadion Kuřim, s.r.o., IČ 05886007, se sídlem Dlouhá 1720/8, Kuřim. 

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

RNDr. Igor Poledňák NEHLASOVAL 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 NEPŘÍTOMNA Ing. Petr Ondrášek NEPŘÍTOMEN 

Ing. Jan Vlček, MSc. PRO   

BOD JEDNÁNÍ BYL SCHÁLEN 
Počet přítomných: 14 
PRO: 13, PROTI: 0, ZDRŽELO SE: 0, NEHLASOVALO: 1 

 

27. Rozpočtové opatření č. 1 
Číslo usnesení: 1027/2018 Zastupitelstvo města schvaluje rozpočtové opatření č. 1 k rozpočtu 

města na rok 2018, dle přílohy se změnou. 

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

RNDr. Igor Poledňák NEPŘÍTOMEN Mgr. Ladislav Ambrož PRO 

Jiří Brabec PRO Ing. Rostislav Hanák PRO 

Jan Herman PRO Ing. Miloš Kotek ZDRŽEL SE 

Ing. Miluše Macková PRO Ivo Peřina PRO 

Vladislav Zejda NEPŘÍTOMEN Ing. Mgr. Vlastimil Burkart PRO 

Mgr. Žaneta Jarůšková PRO Petr Krejčí PRO 

Alena Matějíčková NEPŘÍTOMNA Ing. Petr Ondrášek NEPŘÍTOMEN 

Ing. Jan Vlček, MSc. PRO   

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

 

28. Rekonstrukce nám. Osvobození – zahájení projekčních prací 
Číslo usnesení: 1028/2018 Zastupitelstvo města schvaluje v rámci „Rekonstrukce komunikace 
II/386“ od jižního okraje nám. Osvobození po kruhový objezd u Wellness Kuřim přemístění 
komunikace II/386, tj. narovnání komunikace směrem k bloku bytových domů s obchody v přízemí se 
současným vytvořením přilehlých podélných parkovacích míst. 

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

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

Jan Herman PRO Ing. Miloš Kotek PROTI 

Ing. Miluše Macková PRO Ivo Peřina PRO 

Vladislav Zejda NEPŘÍTOMEN Ing. Mgr. Vlastimil Burkart PRO 

Mgr. Žaneta Jarůšková PRO Petr Krejčí PRO 

Alena Matějíčková NEPŘÍTOMNA Ing. Petr Ondrášek NEPŘÍTOMEN 

Ing. Jan Vlček, MSc. PRO   

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



Příloha k zápisu 

1 

 

Výsledky veřejného hlasování na zasedání Zastupitelstva města Kuřimi č. 1/2018 dne 23. 1. 2018 
 
 
 
7. Návrh na pojmenování nových ulic 
Orientační hlasování o názvu ulice Fischerova 
 Vlček Matěj Ondr Peřina Mac Han Herm Pol Zejda Kotek Jarůš Krejčí Bur Bra Amb Suk Hol  

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

Proti  nepřít.       nepřít.          

Zdrž  nepřít.       nepřít.          

 
 
7. Návrh na pojmenování nových ulic 
Orientační hlasování o názvu ulice Řásnovka 

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

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

Proti  nepřít.       nepřít.          

Zdrž  nepřít.       nepřít.          

 
7. Návrh na pojmenování nových ulic 
Orientační hlasování o názvu ulice Třískova 

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

Pro / nepřít. / /  /   nepřít. /  / /  /  / 9 

Proti  nepřít.       nepřít.          

Zdrž  nepřít.       nepřít.          

  


