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Z á p i s 
 

ze zasedání Zastupitelstva města Kuřimi č. 4/2018 konaného dne 26. 6. 2018 
 
Přítomni:  
Mgr. Ing. Drago Sukalovský – starosta 
Mgr. Ladislav Ambrož, Ing. Mgr. Vlastimil Burkart, Ing. Rostislav Hanák, Jan Herman, PaedDr. David 
Holman, Mgr. Žaneta Jarůšková, Ing. Miloš Kotek, Petr Krejčí, Ing. Miluše Macková, Alena 
Matějíčková, Ing. Petr Ondrášek, RNDr. Igor Poledňák, Ing. Jan Vlček, MSc. – členové 
zastupitelstva města. 
 
 
Ing. Karel Torn, CSc. – tajemník úřadu. 
 
 
Omluven: Vladislav Zejda, Ivo Peřina. 
 
 
Starosta zahájil zasedání ZM v 17:12 hodin, úvodem bylo přítomno 13 členů ZM, tedy nadpoloviční 
většina. ZM je usnášeníschopné. 
Později se dostavil Ing. Miloš Kotek. 
 
 
Zápis z minulého zasedání byl ověřen bez připomínek. 
 
 
 
Program: 
 

1 Zvolení návrhové komise 

2 Volba ověřovatelů zápisu 

3 Schválení programu jednání 

4 Plnění usnesení Zastupitelstva města Kuřimi ke dni 18. 6. 2018 

5 Marie Ciková, Kuřim – žádost o koupi bytu - záměr 

6 Ing. Pavel Adamec x město Kuřim – neuplatnění předkupního práva 

7 E.ON Distribuce, a.s. – žádost o odprodej pozemku pod budoucí trafostanicí u polikliniky 

7/1 E.ON Distribuce, a.s. – žádost o odprodej pozemku pod budoucí trafostanicí u polikliniky 

8 Žádost o pořízení změny ÚP Kuřim 

9 Závěrečný účet 2017 

10 Účetní závěrka 2017 

11 Přezkum hospodaření 

12 Počet členů zastupitelstva 

13 Závěrečný účet a účetní závěrka Mikroregionu Kuřimka 

14 Aktualizace příloh č. 1 a č. 2 ke zřizovacím listinám školských PO 

14/1 Aktualizace příloh č. 1 a č. 2 ke zřizovacím listinám školských PO 

14/2 Aktualizace příloh č. 1 a č. 2 ke zřizovacím listinám školských PO 

15 Plán rozvoje sportu ve městě Kuřimi 
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16 Zápis z jednání sportovního výboru 

17 Schválení Zadání změny č. 2 ÚP Kuřim 

18 Schválení obsahu změny č. 3 ÚP Kuřim 

19 Investiční akce "Zpřístupnění a zabezpečení levé štoly, Kuřim, v lokalitě Pod Zárubou" 

20 Investiční akce "Kuřim, ul. Pod Zárubou II. – stavební úprava prodloužení veřejného 
osvětlení, připojení štoly na zdroj el. energie 

21 Atletická dráha a sektory pro atletiku – sportovní areál, schválení limitu investiční akce 

22 Zápis z jednání Kontrolního výboru ZM Kuřimi 

23 Smlouva o spolupráci mezi městem Kuřim a ŘSD Brno 

24 Stav investiční výstavby města Kuřimi 

25 Rozpočtové opatření č. 6 

26 Zrušení Fondu rozvoje bydlení 

27 Různé 

 
 
Z jednání se vzdálil v 17:14 hod Jan Herman – počet přítomných členů zastupitelů je 12. 
 
 
 

1. Zvolení návrhové komise 
(Předkladatel: Mgr. Ing. Drago Sukalovský, zpracovatel: Petra Glosová) 
 
Přijaté usnesení: 1064/2018 - ZM schvaluje jako členy návrhové komise Ing. Jana Vlčka, MSc. 

a RNDr. Igora Poledňáka. 
Hlasováno 
Pro: 12   Nepřítomno: 5. 
 
 
 

2. Volba ověřovatelů zápisu 
(Předkladatel: Mgr. Ing. Drago Sukalovský, zpracovatel: Petra Glosová) 
 
 
Na jednání se vrátil v 17:15 hod Jan Herman – počet přítomných zastupitelů je 13. 
 
 
Přijaté usnesení: 1065/2018 - ZM schvaluje jako ověřovatele zápisu ZM Mgr. Ing. Vlastimila 

Burkarta a Ing. Miluši Mackovou. 
Hlasováno 
Pro: 13   Nepřítomni: 4. 
 
 
 

3. Schválení programu jednání 
 
Program: 
 

1 Zvolení návrhové komise 

2 Volba ověřovatelů zápisu 
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3 Schválení programu jednání 

4 Plnění usnesení Zastupitelstva města Kuřimi ke dni 18. 6. 2018 

5 Marie Ciková, Kuřim – žádost o koupi bytu - záměr 

6 Ing. Pavel Adamec x město Kuřim – neuplatnění předkupního práva 

7 E.ON Distribuce, a.s. – žádost o odprodej pozemku pod budoucí trafostanicí u polikliniky 

7/1 E.ON Distribuce, a.s. – žádost o odprodej pozemku pod budoucí trafostanicí u polikliniky 

9 Závěrečný účet 2017 

10 Účetní závěrka 2017 

11 Přezkum hospodaření 

12 Počet členů zastupitelstva 

13 Závěrečný účet a účetní závěrka Mikroregionu Kuřimka 

14 Aktualizace příloh č. 1 a č. 2 ke zřizovacím listinám školských PO 

14/1 Aktualizace příloh č. 1 a č. 2 ke zřizovacím listinám školských PO 

14/2 Aktualizace příloh č. 1 a č. 2 ke zřizovacím listinám školských PO 

15 Plán rozvoje sportu ve městě Kuřimi 

16 Zápis z jednání sportovního výboru 

19 Investiční akce "Zpřístupnění a zabezpečení levé štoly, Kuřim, v lokalitě Pod Zárubou" 

8 Žádost o pořízení změny ÚP Kuřim 

17 Schválení Zadání změny č. 2 ÚP Kuřim 

18 Schválení obsahu změny č. 3 ÚP Kuřim 

20 Investiční akce "Kuřim, ul. Pod Zárubou II. – stavební úprava prodloužení veřejného 
osvětlení, připojení štoly na zdroj el. energie 

21 Atletická dráha a sektory pro atletiku – sportovní areál, schválení limitu investiční akce 

22 Zápis z jednání Kontrolního výboru ZM Kuřimi 

23 Smlouva o spolupráci mezi městem Kuřim a ŘSD Brno 

24 Stav investiční výstavby města Kuřimi 

25 Rozpočtové opatření č. 6 

26 Zrušení Fondu rozvoje bydlení 

27 Různé 

 
 
Diskuse: 
D. Sukalovský – byl doplněn bod č. 26 „Zrušení Fondu rozvoje bydlení„ a navrhuje tento bod na 
tomto zasedání projednat. 
 
Přijaté usnesení: 1066/2018 - ZM schvaluje program jednání. 
Hlasováno 
Pro: 13   Nepřítomni: 4. 
 
 
 
 
 



 
 

 

4 

4. Plnění usnesení Zastupitelstva města Kuřimi ke dni 18. 6. 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. 
 
Přílohy: A - plnění usnesení ZM 
 
Přijaté usnesení: 1067/2018 - ZM bere na vědomí stav plnění usnesení ZM ke dni 18. 6. 2018. 
Hlasováno 
Pro: 13   Nepřítomni: 4. 
 
 
 
 

5. Marie Ciková, Kuřim – žádost o koupi bytu - záměr 
(Předkladatel: Mgr. Ing. Drago Sukalovský, zpracovatel: Alena Janoušková) 
 
Dne 4. 4. 2018 požádala o odkoupení jednotky č. 911/2 paní Marie Ciková, trvale bytem 
xxxxxxxxxxxxxx, Kuřim. Paní Ciková má s městem Kuřim k této jednotce od 2. 11. 1992 uzavřenou 
nájemní smlouvu na dobu neurčitou. Jedná se o jednotku 2+1 o podlahové ploše 69,90 m

2
. Jednotka 

sestává z kuchyně, dvou pokojů, koupelny, WC, předsíně, spíže a dvou sklepů. Jednotka je umístěna 
v I. nadzemním podlaží bytového domu č. p. 911 v ul. Jungmannova, který je součástí pozemku parc. 
č. 1711, vše v obci a k. ú. Kuřim. 
 
Dle znaleckého posudku, který paní Ciková předložila, byla znalcem stanovena obvyklá cena jednotky 
ve výši 1.900.000 Kč.  
 
Dle požadavku vedení města byl zpracován oponentní znalecký posudek ing. Zámečníkem, Brno, 
který stanovil obvyklou cenu bytu č. 911/2 (volného, neobsazeného) ve výši 2.000.000 Kč.  
 
OMP použil pro výpočet kupní ceny bytu cenu ze znaleckého posudku vypracovaného ing. 
Zámečníkem, tedy 2.000.000 Kč. 
 
V posledních letech město prodává byty nájemcům za 80 % obvyklé ceny s tím, že kupující uhradí 
i daň z nabytí nemovitých věcí. OMP navrhuje stejný princip zachovat i v tomto případě. Kupující by 
tedy zaplatila 1.600.000 Kč. Paní Ciková byla s navrhovanou cenou seznámena a vyjádřila s ní 
souhlas. 
 
OMP má k dispozici znalecký posudek k bytu č. 874/9 v ul. Jungmannova z roku 2016, kdy znalec 
odhadl cenu obvyklou srovnatelného bytu na částku 1.850.000 Kč. 
V současné době není v účinnosti žádný zákon o sociálním bydlení, který by obcím ukládal povinnost 
poskytovat sociálně slabým občanům sociální byty. Byt o dispozici 2+1 by status sociálního bydlení 
splňoval. 
 
Vyjádření OSVP: 
Nejhorší situace je v případě nezletilých dětí, pokud se rodič ocitne v nějaké tíživé situaci. Město 
Kuřim ani jeho správní obvod nemá k dispozici sociální službu, která by řešila tíživou a někdy 
i ohrožující situaci rodin s dětmi. 
Zastupitelstvo města Kuřimi na svém zasedání dne 12. 12. 2017 pod číslem usnesení 1145/2017 
schválilo 5. komunitní plán sociálních služeb a souvisejících aktivit správního obvodu obce 
s rozšířenou působností Kuřim pro období 2018-2020, s tím, že v rámci cílové skupiny osob 
ohrožených sociálním vyloučením byla schválena priorita č. 2 - Podpora a pomoc při zajištění 
ubytování. Cílem komunitního plánování je pro tuto cílovou skupinu především snaha o vyčlenění 
dalšího bytu určeného především osamělým matkám či otcům s dětmi, kteří se ocitají z různých 
závažných důvodů bez možností jiného bydlení. Došlo by tak k eliminaci situací, kdy jsou děti 
ohroženy ztrátou rodinného zázemí. 
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Vzhledem k tomu, že se jedná o dvoupokojový byt, dává OMP zastupitelstvu města ke zvážení prodej 
této jednotky. 
 
Před případným prodejem je nutno vyhlásit ve smyslu § 39 zák. č. 128/2000 Sb., o obcích, záměr na 
prodej nemovitého majetku. 
 
Přílohy: A - znalecký posudek - Ing. Tejkl 

B - znalecký posudek - Ing. Zámečník 
 
 
Na jednání se v 17:19 hod dostavil Ing. Miloš Kotek – počet členů zastupitelstva 14. 
 
 
Přijaté usnesení: 1068/2018 - ZM schvaluje záměr na prodej jednotky č. 911/2, 2+1, umístěné 

v I. nadzemním podlaží bytového domu č. p. 911 v ul. Jungmannova, který je 
součástí pozemku p. č. 1711, vše v obci a k. ú. Kuřim, za cenu 1.600.000 Kč paní 
Marii Cikové, trvale bytem xxxxxxxxxxxxxxxx, Kuřim. 
Podmínky převodu: 
a) úhrada kupní ceny před podpisem kupní smlouvy, 
b) kupující uhradí veškeré náklady spojené s převodem jednotky. 

Hlasováno 
Pro: 11   Zdrželi se: 3  Nepřítomni: 3. 
 
 
 

6. Ing. Pavel Adamec x město Kuřim – neuplatnění předkupního 
práva 
(Předkladatel: Mgr. Ing. Drago Sukalovský, zpracovatel: Mgr. Jana Viktorinová) 
 
V současné době je vedeno u Okresního soudu Brno - venkov, pod Sp. zn. 29 C 206/2013 řízení ve 
věci žalované povinnosti „uzavřít smlouvu“, jehož účastníky jsou jako žalobce Ing. Pavel Adamec (dále 
jen “p. Adamec“) a město Kuřim (dále jen “město“) jako žalovaný, v této věci byl podán i vzájemný 
návrh. Soudní spor je veden od 4/2013. 
 
Předmět sporu: 
Pan Adamec je výlučným vlastníkem stavby garáže č. e. 1275 na pozemku p. č. 4328 a stavby garáže 
č. e. 1276 na pozemku p. č. 4329 vše k. ú. Kuřim (dále jen „garáže“). Své vlastnické právo nabyl řádně 
v dobrovolné dražbě č. 206/1/2012. 
 
Stavby garáží jsou však umístěny na pozemcích p. č. 4328 a p. č. 4329 vše k. ú. Kuřim. Výlučným 
vlastníkem těchto pozemků je město. Jelikož vlastnictví garáží a pozemků je po celou dobu jejich 
existence rozdílné, měli právní předchůdci p. Adamce uzavřenu s městem nájemní smlouvu. 
Posledním nájemcem byl RNDr. Jan Černý, Liberec. Tato nájemní smlouva č. 4/1994 ze dne 18. 2. 
1994 ve znění dodatků byla vypovězena a nájem pozemků p. č. 4328 a p. č. 4329 k. ú. Kuřim skončil 
dne 31. 12. 2012. Od 1. 1. 2013 jsou pozemky užívány bez právního důvodu. 
 
Vzhledem k tomu, že se jednalo o stavbu na cizím pozemku, stavebním úřadem dodatečně povolenou 
na základě předložené nájemní smlouvy, která už ze své podstaty umožňuje pouze dočasné užívání 
cizí věci za úplatu, bylo od počátku zřejmé, že stavby prefabrikovaných garáží, které lze jako výrobek 
kdykoli přemístit na jiné místo budou na pozemcích p. č. 4328 a 4329 k. ú. Kuřim umístěny pouze 
dočasně. 
 
Pan Adamec však tento názor nesdílel a požádal město Kuřim o prodej pozemků p. č. 4328 
a p. č. 4329 vše k. ú. Kuřim, případně o jejich nájem. Obě žádosti byly řádně projednány v příslušných 
orgánech, avšak s negativním výsledkem. 
 
Vzhledem k výše uvedenému podal pan Adamec na město Kuřim žalobu. 



 
 

 

6 

 
V rámci výše uvedeného sporu proběhlo několik stání před soudem včetně jednání u mediátora, avšak 
bez pravomocného verdiktu. 
Vzhledem k tomu, že o garáže, jejichž umístění je předmětem sporu, má dlouhodobě zájem Centrum 
technických služeb Kuřim, s.r.o., podařilo se v květnu 2018 zprostředkovat dohodu mezi panem 
Adamcem a Centrem technických služeb Kuřim, s.r.o. ve věci odkoupení garáží, za celkovou kupní 
cenu ve výši 80.000 Kč. 
Vzhledem ke skutečnosti, že město je společníkem firmy Centrum technických služeb Kuřim, s.r.o. 
s obchodním podílem ve výši 100%, jeví se po uzavření této Kupní smlouvy další vedení výše 
uvedeného sporu mezi smluvními stranami jako zcela bezpředmětné a Ing. Pavel Adamec a město 
Kuřim se rozhodli vzít zpět své žalobní návrhy podané ve výše uvedené věci k výše uvedenému 
soudu a uzavřením této Kupní smlouvy budou všechny vzájemné závazky považovány za 
vypořádané. 
 
K předmětným garážím má ovšem město Kuřim v souladu s § 3056 zák. č. 89/2012 Sb. předkupní 
právo, kterého by se mělo vzdát, což je i logická podmínka pro uzavření řádné kupní smlouvy ze 
strany pana Adamce. 
 
Přijaté usnesení: 1069/2018 - ZM schvaluje neuplatnění předkupního práva ke stavbě garáže 

č. e. 1275 umístěné na pozemku p. č. 4328 a ke stavbě garáže č. e. 1276 
umístěné na pozemku p. č. 4329 vše k. ú. Kuřim ve věci prodeje garáží č. e. 1275 
a 1276 společnosti Centrum technických služeb Kuřim, s.r.o., IČ 26307189, 
se sídlem Sv. Čecha 600/44, 664 34 Kuřim. 

Hlasováno 
Pro: 14   Nepřítomni: 3. 
 
 
 

7. E.ON Distribuce, a.s. – žádost o odprodej pozemku pod budoucí 
trafostanicí u polikliniky 
(Předkladatel: Mgr. Ing. Drago Sukalovský, zpracovatel: Mgr. Jana Viktorinová) 
 
Společnost E.ON Distribuce, a.s. požádala město Kuřim o odprodej části pozemku parc. č. 2985/2 
v k. ú. Kuřim o vým. 25 m

2
 (dále i jako „předmět prodeje“ nebo „Pozemek“) za účelem vybudování 

nové kioskové trafostanice u polikliniky. Tato trafostanice nahradí stávající trafostanici na pozemku 
parc. č. 2977/3 k. ú. Kuřim, která musí být přeložena v souvislosti se stavbou sporthotelu - vizte 
příloha A. 
 
Společnost E.ON Distribuce, a.s., předložila OMP geometrický plán č. 3531-6367/2017, kterým je 
předmět prodeje specifikovaný jako část pozemku parc. č. 2985/2 o vým. 25 m

2
, geometrickým 

plánem nově označená jako parcela č. 2985/10 v k. ú. Kuřim - vizte příloha B. 
 
OMP se se společností E.ON Distribuce, a.s. dohodl na kupní ceně ve výši 2.000 Kč/m

2 
bez DPH.. 

 
Za tuto cenu již město prodalo společnosti E.ON Distribuce, a.s. čtyři pozemky pod trafostanicemi na 
ul. Kout (usn. č. 1191/2013), na ul Bezručova čtvrť (usn. č. 1192/2013), na ul. Komenského (usn. 
č. 1015/2016) a na ul. Blanenská (usn. č. 1030/2016). Kupní cena vycházela ze znaleckého posudku, 
zpracovaného v říjnu 2013. 
 
OMP a OI nemá k odprodeji předmětného Pozemku námitek.  
OMP doporučuje odprodej Pozemku s předkupním právem. Kupní smlouva bude uzavřena po nabytí 
právní moci územního rozhodnutí na stavbu nové trafostanice. 
 
ZM dne 22. 5. 2018 schválilo usnesením č. 1048/2018 záměr na prodej pozemku: 
1048/2018 
Zastupitelstvo města schvaluje záměr na prodej části pozemku parc. č.  2985/2 o vým. 25 m2 
geometrickým plánem č. 3531-6367/2017 nově označená jako parc. č. 2985/10 vše v k. ú. Kuřim, 
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společnosti E.ON Distribuce, a.s., se sídlem v Českých Budějovicích, F. A. Gerstnera 2151/6, 
IČ 28085400 za cenu 2.000 Kč/m

2
. Nabyvatel uhradí veškeré náklady spojené s převodem pozemku 

včetně daně z nabytí nemovitých věcí. K převáděnému pozemku bude zřízeno předkupní právo ve 
prospěch města Kuřimi. Kupní smlouva bude uzavřena po nabytí právní moci územního rozhodnutí na 
stavbu nové trafostanice. 
 
V záměru je uvedena cena ve výši 2.000 Kč/m

2
. U ceny však mělo být uvedeno, že cena 2.000 Kč/m

2
 

je bez DPH. Z tohoto důvodu OMP doporučuje usnesení č. 1048/2018 zrušit a přijmout usnesení 
nové, které bude jasně specifikovat, že cena pozemku je bez DPH. 
 
Přílohy: A - situace 

B – geometrický plán 
 
Přijaté usnesení: 1070/2018 - ZM ruší usnesení č. 1048/2018 ze dne 22. 5. 2018 ve věci záměru na 

prodej pozemku. 
Hlasováno 
Pro: 14   Nepřítomni: 3. 
 
 
 

7/1. E.ON Distribuce, a.s. – žádost o odprodej pozemku pod budoucí 
trafostanicí u polikliniky 
(Předkladatel: Mgr. Ing. Drago Sukalovský, zpracovatel: Mgr. Jana Viktorinová) 
 
Přijaté usnesení: 1071/2018 - ZM schvaluje záměr na prodej části pozemku parc. č.  2985/2 o vým. 

25 m
2
 geometrickým plánem č. 3531-6367/2017 nově označená jako parc. 

č. 2985/10 vše v k. ú. Kuřim, společnosti E.ON Distribuce, a.s., se sídlem 
v Českých Budějovicích, F. A. Gerstnera 2151/6, IČ 28085400 za cenu 
2.000 Kč/m

2 
bez DPH. Nabyvatel uhradí veškeré náklady spojené s převodem 

pozemku včetně daně z nabytí nemovitých věcí. K převáděnému pozemku bude 
zřízeno předkupní právo ve prospěch města Kuřimi. Kupní smlouva bude uzavřena 
po nabytí právní moci územního rozhodnutí na stavbu nové trafostanice. 

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

9. Závěrečný účet 2017 
(Předkladatel: Mgr. Ing. Drago Sukalovský, zpracovatel: Ing. Aleš Varmužka) 
 
Zastupitelstvu je předkládán k projednání Závěrečný účet hospodaření za rok 2017, který bude 
projednán ve Finančním výboru ZM Kuřimi dne 20. 6. 2018. 
Hospodaření bylo ověřeno auditorem (samostatný materiál) a v zákonném termínu byl závěrečný účet 
vyvěšen také na úřední desce. 
Doporučuje se přijmout usnesení o schválení závěrečného účtu s výrokem s výhradou nedostatků, 
uvedených v příloze C Zprávy o výsledku přezkoumání hospodaření. Tyto nedostatky je nutné 
odstranit a to následovně: 
 
 
k příloze C Zprávy: 
 
bod 1) 
nedostatek: zůstatek účtu 403 nenavazuje na majetkovou evidenci a provedenou inventarizaci. 
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Zdůvodnění: při nasazování inf. systému GINIS (2008) byly v účetnictví pro odpisy nastaveny odlišné 
analytiky, než v majetkovém modulu tohoto informačního systému, tím došlo k odlišnosti v účetní 
a majetkové evidenci. 
Nápravné opatření: zůstatek účtu 403 dát do souladu s majetkovou evidencí. 
Termín: 31. 12. 2018. 
 
 
bod 2) 
nedostatek: nebyly doloženy rozdíly ve finančním krytí Fondů (sociální a FRB). 
Nápravné opatření: odstranit rozdíl v účetním a finančním krytí Fondů. 
Termín: 31. 12. 2018. 
 
 
bod 3) 
nedostatek: účet 311 - rozdíl mezi zůstatky analytických účtů číslo 311 0020, 311 0021 a 311 0056 
a "účtem vyrovnání". 
 
Zdůvodnění: na konci roku 2017 nebyly přeúčtovány obdržené přeplatky z pohledávek na závazky 
(pohledávky byly tím pádem minusové) a dle pokynu Krajského úřadu musely být počáteční stavy 
ručně opraveny, tím došlo k výše uvedenému nesouladu. 
Nápravné opatření: počáteční stavy byly zpětně narovnány v průběhu přezkumu, přeplatky byly 
správně přeúčtovány, tím byl nesoulad odstraněn. 
 
 
bod 4) 
nedostatek: evidence pohledávky za společností Correct okna s.r.o. - společnost zanikla. 
Nápravné opatření: pohledávka bude odepsána z účetnictví města. 
Termín: 31. 12. 2018. 
 
 
bod 5) 
nedostatek: opravné položky na účtu 149 - nesouhlasí s nominální hodnotou pohledávek. 
 
Zdůvodnění: opravná položka byla chybně vypočítána (o 847 Kč). 
Nápravné opatření: chyba byla v účetnictví opravena, tím byl nesoulad odstraněn. 
 
 
bod 6) 
nedostatek: nesoulad mezi mzdovou rekapitulací a hlavní knihou účetnictví - rozdíl 48.083 Kč. 
 
Zdůvodnění: bylo chybně časově účtováno, stravné za prosinec až v lednu po výpočtu místo do 
prosince. 
Nápravné opatření: od roku 2018 účtováno správně, nedostatek tohoto typu už se v účetnictví 
neobjeví. 
 
 
bod 7) 
nedostatek: chybně vykázané stravné na cestovním dokladu. 
 
Zdůvodnění: zaměstnanec vykázal pracovní cestu v délce 4: 56 hod a nárokoval stravné (nárok až po 
5 hodinách). 
Nápravné opatření: konkrétní chybu již nelze opravit, zaměstnanci budou opakovaně 
proškoleni na účtování a kontrolu cestovních náhrad, bude aktualizována směrnice MěÚ. 
Termín: 31. 12. 2018. 
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bod 8) 
nedostatek: u zásob vydávaných knih nebyla vedena operativní evidence. 
Nápravné opatření: operativní evidence k zásobám tohoto typu již jsou vedeny. 
 
 
bod 9) 
nedostatek: mylně účtovaná opravná položka k pohledávce vůči fy Aquasys. 
Nápravné opatření: pohledávka již byla zúčtována oproti závazku a v účetní evidenci již 
nefiguruje. 
 
 
Výše uvedené chyby a nedostatky se týkají převážně účetního charakteru a jsou nebo již byly 
postupně odstraněny. Nebyly shledány žádné nedostatky v oblasti rozpočtového hospodaření 
města. 
 
Součástí závěrečného účtu jsou i přílohy, přiložené k materiálu Účetní závěrka 2017 a Přezkum 
hospodaření roku 2017. 
 
Přílohy: A - závěrečný účet 2017 

B - přehled schválených a vyúčtovaných dotací 2017 - individuální 
C - přehled schválených a vyúčtovaných dotací 2017 - kultura 
D - přehled schválených a vyúčtovaných dotací 2017 - sport 
E - přehled schválených a vyúčtovaných dotací 2017 - trenéři 

 
Přijaté usnesení: 1072/2018 - ZM souhlasí s celoročním hospodařením města Kuřimi v roce 2017, 

a to s výhradou nedostatků, uvedených v přílohách B a C Zprávy o výsledku 
přezkoumání hospodaření a ukládá nápravná opatření, dle zápisu. 

Hlasováno 
Pro: 14   Nepřítomni: 3. 
 
 
 

10. Účetní závěrka 2017 
(Předkladatel: Mgr. Ing. Drago Sukalovský, zpracovatel: Ing. Aleš Varmužka) 
 
Zastupitelstvu je ke schválení předkládána účetní závěrka za rok 2017. 
Podklady pro schvalování účetní závěrky se rozumí zejména 
a) schvalovaná účetní závěrka, 
b) zpráva auditora o ověření účetní závěrky, případně další informace a zprávy vypracované 
auditorem, zpráva o výsledku finanční kontroly, případně další informace o závažných zjištěních při 
výkonu veřejnosprávní kontroly a zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření, jsou-li tyto dokumenty 
v souladu s jinými právními předpisy vypracovány, 
c) zprávy útvaru interního auditu o zjištěních z provedených auditů, v rámci nichž byly zjištěny 
skutečnosti, které mohou mít vliv na úplnost a průkaznost účetnictví, a roční zpráva interního auditu, 
a to v případě, že je útvar interního auditu u účetní jednotky zřízen v souladu s jiným právním 
předpisem, 
d) inventarizační zpráva a případně další účetní záznamy vztahující se k významným skutečnostem  
podle § 4 a, 
e) účetní záznamy a doplňující informace vyžádané schvalujícím orgánem. 
 
Jelikož jsou předkládané materiály rozsáhlé, jsou zasílány pouze v el. podobě. 
 
Přílohy: A – výkaz 2017 

B - cash Flow 2017 
C - příloha 2017 
D - rozvaha 2017 
E – výkaz zisku a ztrát 
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F - zpráva přezkoumání 2017 Kuřim 
F - inventarizace 2017 
G - zpráva o výsledcích finančních kontrol za rok 2017 
H - přehled o změnách kapitálu 2017 

 
Přijaté usnesení: 1073/2018 - ZM schvaluje účetní závěrku města Kuřimi k datu 31. 12. 2017, dle 

příloh. 
Hlasováno 
Pro: 14   Nepřítomni: 3. 
 
 
 

11. Přezkum hospodaření 
(Předkladatel: Mgr. Ing. Drago Sukalovský, zpracovatel: Ing. Aleš Varmužka) 
 
V souvislosti se závěrečným účtem a účetní závěrkou je ZM předkládána i „Zpráva o výsledku 
přezkoumání hospodaření“. Přezkoumání hospodaření provedla auditorská společnost HB AUDITING 
s.r.o. Obsah zprávy je popsán v materiálu Závěrečný účet 2017. 
Dosavadní auditor města doc. Ing. Václav Kupčák, Csc. oznámil dne 31. 10. 2017 městu Kuřim, že ke 
stejnému datu končí ze zdravotních důvodů svoji auditorskou činnost. S ohledem na čas, ve kterém 
tuto okolnost městu oznámil, bylo hledání nové auditorské firmy značně komplikované, jelikož součástí 
každého přezkumu je i dílčí přezkoumání (jakýsi předaudit), který probíhá v době, kdy je ještě možné 
odstranit případné nalezené nedostatky (do konce účetního období). Právě tento fakt ovlivnil to, že 
oslovené společnosti již nebyly schopny z důvodu obsazení termínů do konce roku dílčí přezkum 
provést. Společnost HB AUDITING nakonec navrhla provedení dílčího přezkumu na počátku ledna (v 
době účetních uzávěrek), proto s ní byla uzavřena smlouva. Nutno podotknout, že firma provedla jak 
dílčí přezkum, tak závěrečné přezkoumání velmi pečlivě, proto byly objeveny i některé chyby, které se 
z velké části táhly již z dob minulých a měly být nalezeny daleko dříve. Se spoluprací se společností 
HB AUDITING je na základě velmi dobré zkušenosti počítáno i do budoucna. 
 
Zpráva o přezkoumání je již přílohou předchozího materiálu "Účetní závěrka 2017". 
 
Přílohy: A - zpráva přezkoumání 2017 Kuřim 
 
Přijaté usnesení: 1074/2018 - ZM bere na vědomí „Zprávu o výsledku přezkoumání hospodaření“ 

města Kuřimi za rok 2017. 
Hlasováno 
Pro: 14   Nepřítomni: 3. 
 
 
 

12. Počet členů zastupitelstva 
(Předkladatel: Mgr. Ing. Drago Sukalovský, zpracovatel: Mgr. Lenka Krejčová) 
 
V souvislosti s konáním voleb do zastupitelstev obcí, které se budou konat v termínu 5. - 6. 10. 2018 
je dle § 67 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, v platném znění, v kompetenci zastupitelstva obce 
stanovit počet členů zastupitelstva pro další volební období, a to v termínu nejpozději 85 dnů přede 
dnem voleb, tj. do 12. 7. 2018. Zastupitelstvo obce při stanovení počtu členů zastupitelstva obce 
přihlédne zejména k počtu obyvatel a velikosti územního obvodu dle § 68 odst. 1 zákona o obcích. 
K 1. 1. 2018 mělo město Kuřim 10 981 obyvatel. Počtem obyvatel se řadí do kategorie obcí nad 
10 000 do 50 000 obyvatel, což představuje možnost volit zastupitelstvo o počtu 15 - 35 členů. 
Rozpětí, v jehož rámci si obec určuje konkrétní počet členů zastupitelstva obce, je stanoven záměrně 
široce proto, aby si obec mohla stanovit takový počet členů zastupitelstva obce, který považuje za 
optimální v místních podmínkách. Ve volebním období 2014 - 2018 byl stanoven počet členů 
Zastupitelstva města Kuřimi na 17 členů. Neurčí-li zastupitelstvo jinak, volí se počet členů 
zastupitelstva podle počtu členů zastupitelstva obce v končícím volebním období. 
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Přijaté usnesení: 1075/2018 - ZM schvaluje počet členů Zastupitelstva města Kuřimi pro volební 
období 2018 - 2022 v počtu 17 členů. 

Hlasováno 
Pro: 14   Nepřítomni: 3. 
 
 
 

13. Závěrečný účet a účetní závěrka Mikroregionu Kuřimka 
(Předkladatel: Mgr. Ing. Drago Sukalovský, zpracovatel: Mgr. Ing. Drago Sukalovský) 
 
Valná hromada Mikroregionu Kuřimka schválila dne 13. 6. 2018 závěrečný účet a účetní závěrku 
Mikroregionu Kuřimka za rok 2017. Po schválení valnou hromadou je potřeba, aby uvedené 
dokumenty vzala na vědomí zastupitelstva jednotlivých obcí náležících do mikroregionu. Oba 
dokumenty přikládáme v příloze. 
Náklady činily celkem 85.645,59 Kč, výnosy 157.640 Kč, hospodářský výsledek činil 71.994,41 Kč. 
 
Přílohy: A - návrh závěrečného účtu za r. 2017 

B - účetní závěrka za r. 2017 
 
Diskuse: 
D. Sukalovský – informuje o tom, že Mikroregion připravuje projekt na cyklostezku Kuřim – Vev. 
Bítýška. Na příštím zasedání bude předložen materiál týkající se příspěvku města, aby mohlo být 
vyhlášeno výběrové řízení na projektanta. 
 
Přijaté usnesení: 1076/2018 - ZM bere na vědomí závěrečný účet a účetní závěrku Mikroregionu 

Kuřimka za rok 2017. 
Hlasováno 
Pro: 14   Nepřítomni: 3. 
 
 
 

14. Aktualizace příloh č. 1 a č. 2 ke zřizovacím listinám školských 
PO 
(Předkladatel: PaedDr. David Holman, zpracovatel: Mgr. Hana Němcová) 
 
Dne 6. 10. 2009 schválilo Zastupitelstvo města Kuřimi nové zřizovací listiny všech tří školských 
příspěvkových organizací. Ve zřizovacích listinách je, krom jiného, vymezena v přílohách č. 1 a č. 2 
hodnota nemovitého a movitého majetku, který byl školám předán k hospodaření. Hodnota majetku se 
však každý rok na základě inventur mění z důvodu nákupu nového vybavení, vyřazování 
nepotřebného majetku nebo stavebních úprav budov (předávání majetku zřizovatelem po dokončení 
investiční akce). Z toho důvodu je třeba každoročně schválit aktuální účetní hodnotu nemovitého 
i movitého majetku PO, a to dle jejich aktuální účetní uzávěrky. 
Proto předkládám zastupitelstvu města ke schválení aktualizované přílohy č. 1 a č. 2 ke zřizovací 
listině školské příspěvkové organizace, kde se promítnou změny v hodnotě nemovitého a movitého 
majetku (vizte příloha A). 
 
Účetní hodnota movitého i nemovitého majetku uvedená v přílohách č. 1 a č. 2 na účtech 021 
(stavby), 031 (pozemky), 018 (drobný dlouhodobý nehmotný majetek), 022 (samostatné movité věci 
a soubory hmotných movitých věcí), 028 (drobný dlouhodobý hmotný majetek), 032 (kulturní 
předměty) a v Příloze na podrozvahovém účtu 902 (jiný drobný dlouhodobý hmotný majetek) vychází 
z účetní hodnoty majetku uvedené v účetní závěrce příspěvkové organizace k 31. 3. 2018 a je 
povýšena o majetek předaný zřizovatelem příspěvkové organizaci k hospodaření (jedná se o účty 021 
- stavby a 031 - pozemky). Na základě tohoto předání by měla příspěvková organizace požádat radu 
města o změnu odpisového plánu na rok 2018 a zastupitelstvo města o navýšení provozního rozpočtu 
o nové odpisy. 
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Položkové soupisy veškerého movitého i nemovitého majetku (inventární seznamy, včetně přírůstků 
a odpisů) jsou uloženy v příspěvkové organizaci (dle Článku 5 odst. 3 zřizovací listiny). 
 
Přílohy: A - majetek od 1. 7. 2018 
 
Přijaté usnesení: 1077/2018 - ZM schvaluje změnu příloh č. 1 a č. 2 ke Zřizovací listině Mateřské 

školy Kuřim, Zborovská 887, okres Brno-venkov, příspěvkové organizace, a to od 
1. 7. 2018. 

Hlasováno 
Pro: 14   Nepřítomni: 3. 
 
 
 

14/1. Aktualizace příloh č. 1 a č. 2 ke zřizovacím listinám školských 
PO 
(Předkladatel: PaedDr. David Holman, zpracovatel: Mgr. Hana Němcová) 
 
Přílohy: A - majetek od 1. 7. 2018 
 
Přijaté usnesení: 1078/2018 - ZM schvaluje změnu příloh č. 1 a č. 2 ke Zřizovací listině Základní 

školy, Kuřim, Jungmannova 813, okres Brno-venkov, příspěvkové organizace, a to 
od 1. 7. 2018. 

Hlasováno 
Pro: 14   Nepřítomni: 3. 
 
 
 

14/2. Aktualizace příloh č. 1 a č. 2 ke zřizovacím listinám školských 
PO 
(Předkladatel: PaedDr. David Holman, zpracovatel: Mgr. Hana Němcová) 
 
Navrhuji vyjmout z majetku ZŠ Kuřim, Tyršova 1255 pozemek - ovocný sad, parcelní číslo 3071/1, 
výměra 7.080 m2, pořizovací cena 167.887,60 Kč a vrátit zpět do správy města. Převedením dojde 
k ponížení majetku na účtu 031 - Pozemky a majetek již nebude ve správě příspěvkové organizace. 
 
Přílohy: A - majetek od 1. 7. 2018 
 
Přijaté usnesení: 1079/2018 - ZM schvaluje změnu příloh č. 1 a č. 2 ke Zřizovací listině Základní 

školy Kuřim, Tyršova 1255, okres Brno-venkov, příspěvkové organizace, a to od 1. 
7. 2018. 

Hlasováno 
Pro: 14   Nepřítomni: 3. 
 
 
 

15. Plán rozvoje sportu ve městě Kuřimi 
(Předkladatel: PaedDr. David Holman, zpracovatel: PaedDr. David Holman) 
 
Zákon č. 115/2001 Sb., Zákon o podpoře sportu, ukládá obcím tyto úkoly: 
(1) Obce ve své samostatné působnosti vytvářejí podmínky pro sport, zejména 
a) zabezpečují rozvoj sportu pro všechny, zejména pro mládež, 
b) zabezpečují přípravu sportovních talentů, včetně zdravotně postižených občanů, 
c) zajišťují výstavbu, rekonstrukce, udržování a provozování svých sportovních zařízení a poskytují je 
pro sportovní činnost občanů, 
d) kontrolují účelné využívání svých sportovních zařízení, 
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e) zabezpečují finanční podporu sportu ze svého rozpočtu. 
(2) Obec zpracovává v samostatné působnosti pro své území plán rozvoje sportu v obci 
a zajišťuje jeho provádění. 
 
Plán podpory sportu je střednědobý dokument konkretizující opatření a možnosti podpory a dostupné 
finanční zdroje, které v komplexu umožní vyšší využití potenciálu sportu a s ním spojených aktivit ve 
prospěch (obce, města) a kvality života občanů. Pro naplnění této zákonné povinnosti je nutné 
zpracovat v plánu rozvoje sportu minimálně náležitosti uvedené v § 6a odst. 2 zákona: „Plán rozvoje 
sportu v obci nebo kraji obsahuje zejména vymezení oblastí podpory sportu, stanovení priorit 
v jednotlivých oblastech podpory sportu a opatření k zajištění dostupnosti sportovních zařízení pro 
občany obce nebo kraje. Součástí plánu je také určení prostředků z rozpočtu obce nebo kraje, které 
jsou nezbytné k naplnění plánu.“ 
Rámcový výhled „určení prostředků z rozpočtu města, nezbytných k naplnění plánu“, je součástí 
přílohy č. B, která bude zastupitelům doručena spolu s dodatečnými materiály v pátek 22. 6. 2018. 
Návrh Plánu rozvoje sportu projednával Sportovní výbor Zastupitelstva města Kuřimi na svých dvou 
zasedáních. Nejprve (9. 5.) se zabýval analytickou částí plánu (SWOT analýza) a následně na 
zasedání 18. 6. 2018 projednal a schválil celý dokument vč. navrhovaných opatření. Návrh určení 
prostředků z rozpočtu města (akční plán) nezbytných k naplnění plánu vychází z údajů OI MěÚ Kuřim. 
 
Přílohy: A - plán rozvoje sportu 
 
Diskuse: 
J. Herman – myslí si, že při plánované rekonstrukci atletického oválu by mělo být myšleno i na diváky, 
tzn. je potřeba zajistit tribunu pro zadní hřiště. 
D. Holman – je to zahrnuto v bodě č. 1 e) - zlepšit vzhled a bezpečnost svahu tribuny (úpravy veřejné 
zeleně, cca 100 - 200 míst pro sezení, obnova schodiště a pěších tras propojujících jednotlivé části 
sportovního areálu). 
 
Přijaté usnesení: 1080/2018 - ZM schvaluje Plán rozvoje sportu města Kuřimi pro období 2018 - 

2025. 
Hlasováno 
Pro: 13   Zdržel se: 1  Nepřítomni: 3. 
 
 
 

16. Zápis z jednání sportovního výboru 
(Předkladatel: Ing. Petr Ondrášek, zpracovatel: Mgr. Karina Kiesslingová, DiS.) 
 
Předseda Výboru sportovního ZM Kuřimi Ing. Petr Ondrášek v příloze předkládá Zastupitelstvu města 
Kuřimi zápis z jednání ze dne 18. 6. 2018. 
 
Program jednání: 
1. Plán rozvoje sportu ve městě Kuřimi  
2. Různé 
 
Členové SV přijali tato usnesení: 
Sportovní výbor doporučuje ZM schválit strategický dokument Plán rozvoje sportu ve městě Kuřimi. 
 
Přílohy: A - zápis 
 
Přijaté usnesení: 1081/2018 - ZM bere na vědomí závěry z jednání Sportovního výboru 

Zastupitelstva města Kuřimi ze dne 18. 6. 2018. 
Hlasováno 
Pro: 12   Zdržel se: 1  Nehlasoval: 1  Nepřítomni: 3. 
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19. Investiční akce "Zpřístupnění a zabezpečení levé štoly, Kuřim, 
v lokalitě Pod Zárubou" 
(Předkladatel: Mgr. Ing. Drago Sukalovský, zpracovatel: Bc. Konečná Zuzana) 
 
V rámci průzkumu zájmové lokality kopce Záruba byla zjištěna možnost rekultivace dochovaných částí 
štoly, která je součástí rozsáhlého podzemního protileteckého krytu. Hlavním důvodem realizace je 
upravit a zabezpečit štolu do takové míry, aby mohla být přístupná veřejnosti a přispět k rekreačnímu 
vyžití v Kuřimi. 
 
V RM byla dosud z ORG Drobné investice vyčleněna částka ve výši 117.628 Kč vč. DPH, která bude 
využita na průzkum a zajištění minimálního zabezpečení štoly společností MADRINA, a.s., se sídlem 
Lužice, U Staré šachty 881/6, 696 18, IČ 27726045. Po schválení investiční akce budou dále 
zajištěny: 
 

1. Úpravy a zabezpečovací práce (venkovní, vnitřní) 
- Zabezpečovací práce vyhl. ČBÚ 49/2008 
- Zajištění vstupního portálu a revitalizace souvisejícího území 
- Elektroinstalace, osvětlení, vzduchotechnika 
- Pochůzný ochranný chodník. 

 
Odbor investiční navrhuje ZM schválení investiční akce s názvem „Zpřístupnění a zabezpečení levé 
štoly Kuřim, v lokalitě Pod Zárubou“ v rozsahu úprav a zabezpečení stávajícího objektu a revitalizace 
souvisejícího území. Přípravná část i realizace je předpokládána ve výši přibližně 760.000 Kč vč. 
DPH. Rozpočtové opatření bude na částku 760.000 Kč. 
 
Diskuse: 
M. Kotek – ptá se, jestli existuje na tuto akci projekt? Zásadně není proti schválení, ale má pocit, že 
nemá dostatek informací o tom, co se tam bude tvořit. V letech 2000-2002. proběhl průzkum štoly 
a geodetické zaměření a zadokumentování štol, což prováděli pracovníci Moravského krasu a zjistili 
cenné sintrové útvary (jeskynní perly) a byl by nerad, kdybychom neodbornou úpravou prostor toto 
znehodnotili. Proto nechce v tuto chvíli hlasovat, protože cítí, že nemá dostatek informací. 
D. Sukalovský – proto se bude dělat pochůzí chodník, který bude nad terénem štoly, aby došlo 
k uchování sintrových jezírek. Uděláme všechno proto, aby nedošlo k jejich narušení nebo zničení. Už 
dnes je upravený vstup (dveře nahrazeny ocelovými dveřmi) a štola nebude mimo provozní dobu 
přístupná, aby nedošlo k vandalismu. Provoz by mohl být takový, že by byla otevřena o víkendu 1x za 
14 dní a potom pouze na objednání. 
M. Kotek – tomu rozumí, ale kdo bude posuzovat, který útvar je cenný? Toto by měl posuzovat 
projekt. 
D. Sukalovský – firma to bude dělat pod odborným dozorem. Projekt, který by říkal, kde bude jaká 
konzola, ten nemáme. 
D. Holman – úplně nesouhlasí s realizací této investiční akce. Ale je rád, že na tuto akci budeme mít 
dotaci z JMK. 
J. Herman – máme zpracovaný posudek, že jsou štoly stabilní? 
D. Sukalovský – byla prozkoumána odbornou firmou a je staticky i geologicky zajištěna. Každoročně 
budou nutné pravidelné kontroly. 
I. Poledňák – patří to k historii Kuřimi. Proč to tak spěchá? Mohla by být zpracována myšlenka 
a nezadáme to projektantovi? 
D. Sukalovský – ono to popsané je a je rozpis všech prací včetně položkového rozpočtu. 
M. Réman – v této chvíli bychom byli schopni zahájit práce. Projektově dořešíme ventilaci, osvětlení 
a elektrickou přípojku. 
I. Poledňák – ptá se, zda máme projekt na chodník? 
M. Réman – budeme chtít zachovat štoly ve stavu co nejvíce podobnému tomu původnímu. 
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Přijaté usnesení: 1082/2018 - ZM schvaluje realizaci investiční akce „Zpřístupnění a zabezpečení 
levé štoly, Kuřim, v lokalitě Pod Zárubou“ v celkové výši 760.000 Kč vč. DPH 
a schvaluje podání žádosti o individuální dotaci z rozpočtu JMK k výše uvedené 
akci. 

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

8. Žádost o pořízení změny ÚP Kuřim 
(Předkladatel: Mgr. Ing. Drago Sukalovský, zpracovatel: Ing. Vlasta Indrová) 
 
MěÚ Kuřim, odbor investiční dne 30. 5. 2018 obdržel žádost o pořízení změny ÚP Kuřim, spočívající 
ve změně funkčního využití pozemku p. č. 3681 a p. č.2904/24, vše k. ú. Kuřim, dle evidence KN 
o výměře 7113 m2. Žadatelé navrhují změnu funkčního využití výše uvedených pozemků, a to ze 
současného funkčního plochy smíšené nezastavěného území nově vymezit jako návrhovou plochu 
rekreace v krajině.  Žadatelé ve svém přípise uvedli, že jsou připravení spolupodílet se na nákladech 
na pořízení změny ÚP Kuřim. 
Žadatelé svůj podnět ke změně ÚP Kuřim odůvodnili záměrem obnovy bývalého objektu chaty s cílem 
užívat ji k individuální rekreaci. 
MěÚ Kuřim si vyžádal vyjádření zpracovatele ÚP Kuřim, Ing. arch. Kynčla: 
„Požadovaná změna je nežádoucí vzhledem k celkové koncepci územního plány, kde jsou 
zahrádky pro individuální rekreaci vždy soustředěny jen do vybraných lokalit zahrádkářských 
osad. Současně je požadavek v rozporu s požadavkem zastupitelstva na předefinování 
podmínek výstavby na ZPF.“ 
Pořizovatel k žádosti o změnu ÚP pro úplnost uvádí: 

- pozemky, které jsou předmětem žádosti,  jsou dle platného ÚP Kuřim součástí plochy, pro 
které je podmínkou rozhodování v území pořízení územní studie. 

- uvedené pozemky jsou převážnou částí vymezeny v ploše smíšené nezastavěného území, 
pro které byl schválen záměr pořízení změny ÚP Kuřim, spočívající v prověření úpravy 
regulativů z důvodu posílení ochrany ZPF (vizte usnesení ZM č. 1011/2017 ze dne 24. 1. 
2017), bylo zahájeno projednání návrhu zadání pro tuto dílčí změnu č. 2 ÚP Kuřim 

- obdobný návrh na změnu ÚP Kuřim na pozemcích v blízkém okolí, byl projednán jako součást 
změny č. 1 ÚP Kuřim, z důvodu nesouhlasného stanoviska orgánu ZPF, Krajského úřadu JMK 
byla dílčí změna, označená jako č.1/6 z návrhu Změny č. 1 ÚP Kuřim po společném jednání 
vypuštěna. 

- navrhované funkční využití ploch rekreace v krajině není určeno pro výstavbu objektů 
rekreačních chat, pro tyto záměry jsou v platném ÚP vymezeny plochy individuální rekreace 

- v ploše smíšené nezastavěného území je vymezena část pozemku p. č. 2904/24, k. ú. Kuřim, 
zbývající část je vymezena v ploše lesa 

Na základě výše uvedených důvodů MěÚ Kuřim, odbor investiční, jako pořizovatel schválení pořízení 
změny ÚP Kuřim nedoporučuje. 
 
Přílohy: A - výřez ÚP s vyznačením pozemků 

B - žádost o změnu ÚP 
 
Diskuse: 
I. Poledňák – kdy byla odsouhlasena studie a v jakém je stavu? 
V. Indrová – územní studie okolí Srpku byla schválena jako součást změny č. 1 a lhůta pro pořízení 
územní studie jsou 4 roky. Zatím se s těmi pracemi nezačalo. Bylo v návrhu zadání územní studie, 
které jsme konzultovali v rámci úřadu a je ve stavu rozpracovanosti. Samosprávou nebyly definovány 
všechny požadavky. Sice je to plocha tzv. orné půdy, ale pokud chce město něco koordinovat a 
definovat podmínky tak, aby zároveň nezamezilo svým případným činnostem, tak je těžké to 
regulovat. 
I. Poledňák – tomu rozumí, území je složité a významné. Je nejvyšší část s tím začít něco dělat i za 
cenu nějakých ztrát. Musíme si vyjasnit, co s lokalitou bude. Myslí si, že se to podcenilo. 
D. Sukalovský – zaměříme se na to a do příštího zasedání podáme zprávu. 
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I. Poledňák – celková koncepce územního plánu v něm budí rozpaky. 
D. Sukalovský – nemyslí si, že na pozemku, na který je žádána změna, se děje nějaká výstavba. Se 
stavebním úřadem řešíme ostatní pozemky, aby byly v souladu s územním plánem. 
D. Holman – upozorňuje na to, že v Záhoří umožňuje územní plán rozsáhlou výstavbu až po IV. etapu 
bez napojení na svitavskou silnici. Možná je šance to změnit tak, aby podmínka nebyla vázána až na 
poslední etapu výstavby, ale na tu první, tzn., aby se společnost IMOS zavázala s napojením lokality 
již při výstavbě první etapy. Přál by si, abychom dnes při vyšší znalosti dané věci, řídili rozvoj města 
sami a první etapu brali jako limit pro napojení na svitavskou komunikaci. 
J. Vlček – pamatuje si, když se projednávala studie kolem Srpku a panovala tu velká shoda pro 
vypracování studie. Z jeho pohledu bychom se měli zdržet změn v projednávané lokalitě. Studie byla 
zadána široce a souhlasí s tím, že by měla být hotova dříve, jak za 4 roky. 
I. Poledňák – navrhuje pozměňovací návrh – část pozemku je mimo plochu, která bude postižena 
studií. Je to bývalou parcelou, na které stála chata. Nyní by stačilo doplnit usnesení o slovo 
„severozápadní části pozemku“. Podává pozměňovací návrh. 
 
Návrh usnesení: ZM schvaluje pořízení změny ÚP Kuřim spočívající ve změně funkčního využití 

severozápadní části pozemku p. č. 2904/24, v k. ú. Kuřim na plochu rekreace 
v krajině dle žádosti v příloze, za podmínky úhrady příslušné části nákladů na 
pořízení změny ÚP Kuřim žadatelem a schvaluje Mgr. Ing. Draga Sukalovského, 
jako zastupitele určeného pro spolupráci s pořizovatelem při projednávání změny 
ÚP. 

Hlasováno 
Pro: 3   Zdrželo se: 11  Nepřítomni: 3. 
Nebylo schváleno. 
 
D. Sukalovský – navrhuje hlasovat o původním návrhu usnesení. 
 
Návrh usnesení: ZM schvaluje pořízení změny ÚP Kuřim spočívající ve změně funkčního využití 

části pozemku p. č. 2904/24, v k. ú. Kuřim na plochu rekreace v krajině dle žádosti 
v příloze, za podmínky úhrady příslušné části nákladů na pořízení změny ÚP Kuřim 
žadatelem a schvaluje Mgr. Ing. Draga Sukalovského, jako zastupitele určeného 
pro spolupráci s pořizovatelem při projednávání změny ÚP. 

Hlasováno 
Proti: 4   Zdrželo se: 9  Nehlasoval: 1  Nepřítomni: 3. 
Nebylo schváleno. 
 
 
 

17. Schválení Zadání změny č. 2 ÚP Kuřim 
(Předkladatel: Mgr. Ing. Drago Sukalovský, zpracovatel: Ing. Vlasta Indrová) 
 
ZM Kuřimi v průběhu roků 2017 a 2018 schválilo několik záměrů v jednotlivých lokalitách pro pořízení 
změn platného ÚP Kuřim. 
 
Lokality změn schválené k prověření v roce 2017 byly součástí návrhu zadání změny č. 2, 
projednaného v roce 2017, záměr pořízení dílčích změn ÚP pro lokalitu TOS a Knínická byl v ZM 
schválen až v roce 2018 a tyto nebyly součástí projednaného návrhu zadání změny č. 2 ÚP Kuřim, 
jsou tedy součástí navrženého obsahu změny č. 3. 
 
Novela stavebního zákona, účinná od 1. 1. 2018 umožnila postup pořízení změny dle §55a, 
zkráceným postupem. Po dohodě s určeným zastupitelem, kterým byl ZM schválen Mgr. Ing. Drago 
Sukalovský, pořizovatel k vhodným lokalitám vyžádal stanovisko orgánu SEA, KrÚ JMK za účelem 
prověření možnosti pořízení změny zkráceným postupem dle §55a zákona č. 183/2006 Sb., 
o územním plánování a stavebním řádu.  Dílčí změny, pro které bylo vydáno stanovisko orgánu SEA 
č. j. JMK 91405/2018 ze dne 21. 6. 2018 jsou navrženy k projednání v rámci změny č. 3 ÚP Kuřim 
zkráceným postupem - vizte samostatný materiál do ZM 26. 6. 2018. Zbývající schválené záměry na 
změny ÚP zůstanou součástí předloženého návrhu Zadání změny č. 2 ÚP Kuřim. 
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Návrh zadání změny č. 2 ÚP Kuřim byl projednáván v souladu s §47 stavebního zákona v roce 2017 
(zveřejněno veřejnou vyhláškou od 7. 8. 2018 do 8. 9. 2017). Dotčený orgán SEA KrÚ JMK, odbor 
životního prostředí k návrhu zadání změny č. 2 ÚP Kuřim uplatnil požadavek na vyhodnocení vlivů na 
životní prostředí. 
 
Návrh zadání je upraven na základě požadavků, uplatněných dotčenými orgány. Z návrhu zadání 
projednaného v roce 2017 byly vypuštěny lokalita Na Loučkách, lokalita Tyršova a lokalita Záhoří, 
které budou prověřeny v rámci obsahu změny č. 3 ÚP Kuřim. 
 
ZM Kuřimi se předkládá ke schválení Zadání změny č. 2 ÚP Kuřim, dle přílohy. 
 
Přílohy: A - zadání  změny č. 2 ÚP Kuřim 
 
Diskuse: 
J. Vlček – ptá se, které body byly vypuštěny po projednávání? 
V. Indrová – z návrhu zadání projednaného v roce 2017 byly vypuštěny lokalita Na Loučkách, lokalita 
Tyršova a lokalita Záhoří, které budou prověřeny v rámci obsahu změny č. 3 ÚP Kuřim. 
J. Kynčl – pro změnu č. 3 lze využít zkrácené projednání změn. 
V. Indrová – změny byly schváleny už v roce 2017 a návrh zadání byl schválen v roce 2017, ale 
novela je účinná až od 1. 1. 2018, tak jsme je mohli vyjmout a vložit do obsahu změny č. 3, ale 
nemohli jsme dříve, než proběhla novela. 
P. Krejčí – mimoúrovňové křižovatky by mohly být řešeny v dohledné době? 
D. Sukalovský – budeme to řešit v bodě č. 23. 
P. Ondrášek – navrhuje, abychom v bodě 18 doplnili obsah zadání o zadání aktualizace výstavby 
Záhoří o podmínku dopravního napojení území na R43. 
D. Holman – rádi bychom materiál zpracovali znovu a předložili ho do srpnového zasedání 
zastupitelstva. 
 
Přijaté usnesení: 1083/2018 - ZM schvaluje v souladu s ustanovením § 47 odst. 5) zákona 

č.183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu „Zadání změny č. 2 ÚP 
Kuřim“ dle přílohy. 

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

18. Schválení obsahu změny č. 3 ÚP Kuřim 
(Předkladatel: Mgr. Ing. Drago Sukalovský, zpracovatel: Ing. Vlasta Indrová) 
 
ZM Kuřimi v průběhu roků 2017 a 2018 schválilo několik záměrů v jednotlivých lokalitách pro pořízení 
změny ÚP Kuřim. Po dohodě s určeným zastupitelem, kterým byl schválen Mgr. Ing. Drago 
Sukalovský, pořizovatel k vhodným lokalitám vyžádal stanovisko orgánu SEA, KrÚ JMK, odboru 
životního prostředí za účelem prověření možnosti pořízení změny zkráceným postupem dle §55a 
stavebního zákona. Pořízení záměru změny ÚP Kuřim pro níže uvedené dílčí lokality bylo schváleno 
usnesením ZM Kuřimi č.1029/2017, č.1030/2017, č.1031/2017, č.1039/2018, č.1005/2018. 
 
Stanovisko SEA bylo vyžádáno pro následující navržený obsah změny. 
 
Obsah změny č. 3 ÚP Kuřim 
 
1) lokalita na Loučkách - změna přestavbové plochy veřejného vybavení ozn. G104 na sídlišti 
Na Loučkách na plochu smíšenou obytnou, v rozsahu plochy ozn. kódem G 104. 
 
2) lokalita Tyršova - plochy  výroby a skladování ozn. kódem G 103 a G 029, ve které je 
rozhodování o změnách v území podmíněno dohodou o parcelaci, ozn. DP-01 - úprava vymezení 
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plochy dopravní infrastruktury pro umístění „okružní křižovatky“ která zajišťuje napojení ploch výroby 
a skladování na silnici II/385. 
 
3) lokalita Záhoří  
- prověřit úpravu vymezení ploch dopravní infrastruktury a ploch veřejných prostranství v lokalitě 
Záhoří dle zpracované studie 
- prověřit zahrnutí plochy veřejného vybavení ozn. E001 
- prověřit vymezení cyklostezky v retenčním prostoru na plochách veřejné rekreace ozn. E043 a E105 
- prověřit úpravu podmínek etapizace ET-04, ET-05 a ET-06 v lokalitě Záhoří. 
 
4) lokalita - areál TOS Kuřim 
- návrh vlastníka pozemku p. č. 4464, k. ú. Kuřim, který je dle platného ÚP součástí návrhové plochy 
výroby a skladování ozn. kódem D 046. Změna koncepce tohoto areálu spočívá především 
v zohlednění stávajícího stavu. V západní části plochy se předpokládá zachování stávajících 
výrobních hal, tj. tato část plochy bude prověřena ve prospěch stabilizované plochy výroby 
a skladování. V jižním pásu se dnes vyskytuje několik fungujících provozů (např. domov mládeže, 
ubytovna, velkokapacitní kuchyně a jídelna), jejichž využití je již dnes v souladu s uvažovanou plochou 
komerčního vybavení. Lze konstatovat, že taková změna, která zohledňuje stávající stav v území, 
nepodléhá kritériu vyhodnocení koncepce z hlediska vlivů na životní prostředí. Jediná skutečná 
změna, která tak v předmětné ploše vznikne, bude přeměna bývalé správní budovy TOS (včetně 
přilehlého parkoviště) pro potřeby širší škály komerčního využití - např. pronajímatelná administrativa, 
komerční plochy v přízemí stávajícího objektu apod. 
 
5) lokalita Knínická 
- návrh vlastníka pozemku p. č. 2698/22, k. ú. Kuřim na změnu funkčního využití plochy technické 
infrastruktury ozn. kódem A 068, nově vymezit jako návrhovou plochu výroby a skladování. Plocha 
technické infrastruktury byla v platném ÚP Kuřim vymezena pro uvažovaný záměr ČOV pro město 
Kuřim.  Zastupitelstvo města Kuřimi na svém jednání dne 23. 1. 2018 doporučilo podmínit schválení 
záměru pořízení uvedené změny ÚP Kuřim současným vymezením náhradní lokality pro uvažovaný 
záměr ČOV, a to formou územní rezervy pro plochy technické infrastruktury. Změna koncepce této 
lokality spočívá především v zohlednění změny umístění případné ČOV, to znamená, že změnou 
vymezení ploch dojde pouze ke zrušení podmínky umístění ČOV. V regulativu dané plochy je již dnes 
v části plochy umožněna výroba (obdobně jako u ploch výroby a skladování. Vymezení územní 
rezervy pro plochy technické infrastruktury bude prověřeno na části pozemku v majetku města Kuřimi 
p. č. 2681/9, k. ú. Kuřim o celkové výměře 18.051 m2, který navazuje na plochu areálu bývalé ČOV. 
Vymezení územní rezervy bude prověřeno v potřebném rozsahu, min. však cca 4 000m2. 
 
Na jednání ZM 26. 6. 2018 se předkládá návrh pro pořízení změny č. 3 ÚP Kuřim v režimu dle §55a 
stavebního zákona, zkráceným postupem. Tento postup musí zastupitelstvo příslušné obce výslovně 
schválit svým usnesením. Při pořizování změny zkráceným postupem je po schválení obsahu změny 
zpracovatelem vyhotoven návrh změny ÚP, který se předkládá ve veřejném projednání. Při použití 
zkráceného postupu se neprojednává fáze návrhu zadání a společného jednání s dotčenými orgány. 

 
Přílohy: A – obsah změny č. 3 
 
Diskuse: 
J. Vlček – ptá se na bod č. 4 - lokalita - areál TOS Kuřim - bude se žadatel podílet na změně úhradou 
nákladů? 
D. Sukalovský – předpokládá, že ano. 
V. Indrová – vždycky byla podmínka úhrady poměrné části nákladů, tzn. žadatel se bude na 
nákladech změny poslupodílet. 
 
Přijaté usnesení: 1084/2018 - ZM bere na vědomí stanovisko orgánu SEA č. j. JMK 91405/2018, 

schvaluje obsah změny č. 3 ÚP Kuřim uvedený v důvodové zprávě a schvaluje 
pořízení změny č. 3 ÚP Kuřim zkráceným postupem dle § 55a zákona 
č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, v platném znění. 
ZM schvaluje Mgr. Ing. Draga Sukalovského, jako zastupitele určeného pro 
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spolupráci s pořizovatelem při pořizování změny č. 3 ÚP Kuřim, zkráceným 
postupem. 

Hlasováno 
Pro: 14   Nepřítomni: 3. 
 
 
 

20. Investiční akce "Kuřim, ul. Pod Zárubou II. – stavební úprava 
prodloužení veřejného osvětlení, připojení štoly na zdroj el. energie 
(Předkladatel: Mgr. Ing. Drago Sukalovský, zpracovatel: Bc. Konečná Zuzana) 
 
V rámci zpřístupnění štoly v lokalitě Pod Zárubou byla v RM dosud z ORG Studie a projekty vyčleněna 
částka ve výši 50.215 Kč vč. DPH dle cenové nabídky projektantky paní Ing. Marie Krejčí, Tetčická 
473/57, 664 47 Střelice, IČ 15196763. Částka bude využita k zajištění projektové dokumentace na 
prodloužení veřejného osvětlení a el. přípojku. Jedná se o doplnění stávajícího veřejného osvětlení 
v ul. Pod Zárubou od stávajícího stožáru podél lesní komunikace až ke hrázi potoku Kuřimka. Oba 
kabely povedou ve stejné trase. Vzhledem k návaznosti budoucí realizace akce bude třeba zajistit: 
 

1. Prodloužení veřejného osvětlení 
2. El. přípojka E.ON 

 
Celkové realizační náklady: 900.000 Kč vč. DPH. 
 
Odbor investiční navrhuje ZM schválení nové investiční akce pro rok 2018 s názvem „ Kuřim, ul. Pod 
Zárubou II. - Stavební úprava, prodloužení veřejného osvětlení, připojení štoly na zdroj el. energie“ dle 
projektové dokumentace DÚR. Realizace je předpokládána v druhé polovině roku ve výši celkových 
nákladů přibližně 900.000 Kč vč. DPH. Rozpočtové opatření bude na částku 900.000 Kč vč. DPH. 
 
Diskuse: 
D. Holman – upozorňuje na to, že už si na tuto akci půjčujeme peníze. 
M. Kotek – ptá se D. Holmana, zda s akcí nesouhlasí a zda nebude hlasovat pro schválení? 
D. Holman – s danou akcí nesouhlasí a nebude pro ni hlasovat. 
D. Sukalovský – veřejné osvětlení nebude sloužit pouze pro provoz štol, ale osvětlena bude i cesta 
ke kynologickému klubu, kde je dennodenní provoz a vede tudy vycházková trasa. 
P. Krejčí – akci podpoří. Štoly jsou součástí historie města. Veřejné osvětlení je v této lokalitě potřeba. 
 
Přijaté usnesení: 1085/2018 - ZM schvaluje realizaci investiční akce „Kuřim, ul. Pod Zárubou II. - 

Stavební úprava, prodloužení veřejného osvětlení, připojení štoly na zdroj el. 
energie“. 

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

21. Atletická dráha a sektory pro atletiku – sportovní areál, 
schválení limitu investiční akce 
(Předkladatel: PaedDr. David Holman, zpracovatel: Ing. Olga Hanáková) 
 
Jedná se o 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. Koncem roku 2018 budeme žádat 
o dotace, pokud zastupitelstvo města v září 2018 investiční akci odsouhlasí. 
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Z důvodu nutnosti odvést vodu z areálu atletického stadionu a plánovaného venkovního 
házenkářského hřiště je součástí investiční akce vybudování dešťové kanalizace v trase, s ohledem 
na budoucí výstavbu bytových domů v ulici U vlečky, až do úrovně ulice Svatopluka Čecha, kde bude 
zaústěna za stávajícím tělesem železniční vlečky do koryta Lučního potoka. Na investičních 
nákladech na dešťovou kanalizaci se bude podílet soukromý investor - Slévárna Kuřim, a.s. a rovněž 
bude snahou získat dotace z MŠMT. Jako alternativní řešení trasy dešťové kanalizace bylo původně 
zvažováno její vedení za vlečkou (částečně po pozemcích Slévárny Kuřim, a.s.). Toto řešení je však 
technicky a provozně náročné. Finanční prostředky v objemu předpokládaném na toto alternativní 
řešení tedy raději investujeme do společného projektu optimální trasy dešťové kanalizace před 
vlečkou. 
 
O dotace budeme žádat po vypsání dotačního programu MŠMT - předpoklad na podzim 2018, 
předpokládaná výše dotací je 60% z uznatelných nákladů. 
Předpokládané a projednávané celkové náklady na investiční akci jsou: 
 
Přípravné práce (propočet dešťových vod,...) - odhad .......................................................... 100.000,- Kč 
Projektové práce atletický stadion ......................................................................................... 344.850,- Kč 
Projektové práce odvodnění .............................................................................................   822.013,50 Kč 
Administrace VŘ - odhad ....................................................................................................... 100.000,- Kč 
Inženýrská činnost - odhad .................................................................................................... 200.000,- Kč 
Realizace atletický stadion - předpoklad .......................................................................... 33.000.000,- Kč 
Realizace odvodnění - odhad ........................................................................................... 15.125.000,- Kč 
Celkové předpokládané náklady na investiční akci ....................................................... 49.691.863,50 Kč 
Z toho náklady na projekční přípravu a ostatní inženýrské činnosti 
(do rozhodnutí ZM o realizaci akce) ................................................................................ 1.266.863,50 Kč 
 
Předpokládané příjmy na investiční akci jsou: 
Projektové práce odvodnění - spoluúčast Slévárna Kuřim, a.s. ............................................ 452.000,- Kč 
Realizace atletický stadion - předpoklad 60% dotace MŠMT .......................................... 19.800.000,- Kč 
Realizace odvodnění - spoluúčast Slévárna Kuřim, a.s. .................................................... 8.318.750,- Kč 
Celkové předpokládané finanční úspory na investiční akci jsou ...................................... 28.570.750,- Kč 
 
Předpokládané celkové výdaje města na investiční akci jsou ............................... 21.121.113,50 Kč 
 
Předpokládaný termín realizace v případě, že dostaneme dotace MŠMT je druhá polovina roku 2019 
až první polovina roku 2020. 
 
Odbor investiční doporučuje Zastupitelstvu města Kuřimi schválení limitu investiční akce „Atletická 
dráha a sektory pro atletiku - sportovní areál - projekt“, ORG 1365000000, ve výši 1.300.000 Kč. 
 
Diskuse: 
M. Kotek – k záměru nemá námitky. Odvedení dešťové kanalizace je obhajované výstavbou RD na 
Vlečce, ale zdá se mu, že to spíše zkomplikuje. 
D. Holman – dešťová kanalizace bude sdílená, developer musí mít i dešťovou kanalizaci. 
M. Kotek – vodoprávní úřad nám retenci stejně nařídí. 
D. Holman – to ano, ale developer si bude řešit svoje problémy. Můžeme se domluvit pouze na 
společných problémech. 
D. Sukalovský – to co je navržené je nezbytné. Prostor podle stavebního zákona musíme odvodnit a 
to napojením na dešťovou kanalizaci, kterou někam odvedeme. Měli bychom likvidovat vody na svém 
pozemku a jiné technické řešení jsme nenašli. Území tak, jak je zastavěno, neumožňuje řešit likvidaci 
odpadní vody na pozemku. Postup, jak je navržen, využívá společných zájmů a umožňuje oběma 
stranám udělat společnou věc, která nám ušetří náklady. 
D. Holman – dodává, že akce je podmíněna získáním dotace. 
J. Herman – dešťová kanalizace bude svedena do Lučního potoka? Máte předběžný souhlas 
s Povodím Moravy? 
D. Holman – souhlas by měl být součástí projektování. 
D. Sukalovský – předběžné souhlasy nevydávají, ale je s nimi jednáno. 
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P. Ondrášek – nyní je celý stadion odváděn do kanalizace v ul. U Stadionu. Pokud získáme dotaci, 
potom by bylo potřeba udělat odvodnění podle norem. 
P. Krejčí – ptá se, zda bylo při projektování myšleno s kumulací vody pro zavlažování? 
D. Holman – už nyní je tam jistá retence, ale do budoucna se se záchytnými nádržemi nepočítá, 
protože tato voda není vhodná pro zalévání. Využívány budou vrty. 
P. Ondrášek – voda je kontaminovaná hnojivy a víc se kazí. 
 
Přijaté usnesení: 1086/2018 - ZM schvaluje limit investiční akce „Atletická dráha a sektory pro 

atletiku - sportovní areál - projekt“, ORG 1365000000, ve výši 1.300.000 Kč. 
Hlasováno 
Pro: 14   Nepřítomni: 3. 
 
 
 

22. Zápis z jednání Kontrolního výboru ZM Kuřimi 
(Předkladatel: Jan Herman, zpracovatel: Ing. Silvie Ondrášková) 
 
Předseda kontrolního výboru v příloze předkládá Zastupitelstvu města Kuřimi zápis z jednání 
Kontrolního výboru Zastupitelstva města Kuřimi konaného dne 13. 6. 2018. 
 
Přílohy: A - zápis 
 
 
Z jednání se vzdálil v 19:07 hod Mgr. L. Ambrož – počet členů zastupitelstva 13. 
 
 
Přijaté usnesení: 1087/2018 - ZM bere na vědomí zápis z jednání Kontrolního výboru Zastupitelstva 

města Kuřimi č. 02/2018 ze dne 13. 6. 2018. 
Hlasováno 
Pro: 13   Nepřítomni: 4. 
 
 
Starosta vyhlásil v 19:08 hod přestávku na 10 minut. 
 
 
 

23. Smlouva o spolupráci mezi městem Kuřim a ŘSD Brno 
(Předkladatel: Mgr. Ing. Drago Sukalovský, zpracovatel: Mgr. Jana Viktorinová) 
 
Ředitelství silnic a dálnic Brno v současnosti připravuje investiční akci na silnici I/43, jejímž účelem je 
odstranění bodových závad na zmíněné silnici. V oblasti Kuřimi jde o tři stavby: 

- Mimoúrovňová křižovatka u Podlesí (Kuřim, Podlesí) 
- Mimoúrovňová křižovatka u Prefy (Kuřim, Východ) 
- Mimoúrovňová křižovatka Lipůvka. 

 
Stavby Kuřim, Podlesí a Kuřim Východ se připravují převážně na katastru města Kuřim. Pro snazší 
přípravu a realizaci investice má ŘSD zájem uzavřít s městem Kuřim Smlouvu o spolupráci mezi 
městem Kuřim a Ředitelstvím silnic a dálnic ČR, jejímž předmětem je deklarace společného zájmu 
a příslib budoucí spolupráce v majetkové oblasti v souvislosti se stavbami Ředitelství silnic a dálnic 
ČR, konkrétně: 
 
I. mimoúrovňové křižovatky Podlesí, 
II. mimoúrovňové křižovatky Kuřim - Východ, 
 
v rozsahu dle přílohy A a B.  
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Jde o případnou spolupráci v oblasti výkupu či směny pozemků, potřebných pro realizaci stavby. 
Smlouva je konstruována jako rámcová, jejíž konkrétní plnění bude dáno až na základě konkrétních 
podkladů projektové dokumentace. 
 
Přílohy: A - situace 

B - smlouva o spolupráci 
 
 
Na jednání není přítomna Mgr. Žaneta Jarůšková – počet přítomných zastupitelů je 13. 
 
 
Diskuse: 
J. Herman – ptá se, zda neodpovídá situace napojení mimoúrovňových křižovatek variantě severního 
obchvatu? 
D. Sukalovský – rozumí úvahám, ale toto řešení do oblasti přináší lepší dopravní řešení a novou 
dopravu nezavlékají. Pokud jde o vztah k budoucímu řešení obchvatu města, tak tyto stavby jsou 
součástí odstranění bodových závad na I/43 a jsou navrženy tak, že budou fungovat se severním 
i jižním obchvatem a žádným způsobem nedeterminují budoucí schválené řešení, tzn. není to tak, že 
by stavba těchto křižovatek zvýhodnila jednu nebo druhou variantu. 
J. Herman – bude to dvoupruh nebo čtyřpruh? 
D. Sukalovský – bude to dvoupruh. Existují 4 varianty. Dvě z nich bude posuzovat centrální komise 
a ta vybere definitivní řešení a to se bude projektovat. Myslí si, že největší úspěch asi bude mít tato 
předložená varianta. 
P. Ondrášek – dvouúrovňová křižovatka je dobré řešení a bude vhodná i pro navrhovanou výstavbu 
Záhoří. Jedná se nyní pouze o deklaratorní stanovisko města, ale je dobře, že ho máme. 
M. Kotek – má město možnost se k tomu vyjadřovat? A nemělo by stanovisko vydat zastupitelstvo? 
D. Sukalovský – ano, ale pouze neoficiální. Bude s námi konzultována až vybraná varianta. Ale bude 
se týkat pouze křižovatky u Podlesí, křižovatka u Prefy je ve všech variantách stejná. 
I. Poledňák – ptá se, spojnice Podlesí a Záhoří půjde nad úrovní dnešní svitavské silnice, bude to 
nadjezd? 
D. Sukalovský – spojnice je vedena po terénu a směr na Svitavy bude veden po náspu. 
I. Poledňák – to není dobré řešení. 
D. Sukalovský – byly provedeny studie hluku a i když by byla silnice zahloubaná, tak by musela mít 
vždy protihlukové stěny. 
I. Poledňák – spíše by to mělo být naopak, oblast Podlesí nebude od hluku nijak chráněna. 
P. Krejčí – zvolené řešení pomůže dopravnímu kolapsu, který stále častěji řešíme. 
D. Sukalovský – dodává, že v okamžiku, kdy budou tyto křižovatky zprovozněny, tak by měla být 
zprovozněna i páteřní komunikace přes Záhoří, tzn. mělo by existovat propojení od kruhového objezdu 
od wellness přes Záhoří na I/43. 
 
Přijaté usnesení: 1088/2018 - ZM schvaluje uzavření Smlouvy o spolupráci s Ředitelstvím silnic 

a dálnic ČR, se sídlem Na Pankráci 546/56, 140 00 Praha, IČ 65993390 ve věci 
plánované realizace staveb Mimoúrovňové křižovatky Podlesí, Mimoúrovňové 
křižovatky Kuřim - Východ. 

Hlasováno 
Pro: 13   Nepřítomni: 4. 
 
 
 

24. Stav investiční výstavby města Kuřimi 
(Předkladatel: Mgr. Ing. Drago Sukalovský, zpracovatel: Michaela Juránková Hrbková, Stanislav 
Bartoš) 
 
Odbor investiční předkládá Zastupitelstvu města Kuřim informace o stavu rozpracovanosti investiční 
výstavby na rok 2018 k datu 18. 6. 2018. 
 
Přílohy: A - stav investičních akcí k 18. 6. 2018 
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Diskuse: 
M. Kotek – má opakovanou připomínku ke kinu v kulturním domě – dostavbu kina vítá, ale má obavu 
z toho, že v budoucím provozu bude nedostačující pouze navrhovaný formát 2D. 
D. Sukalovský – bude se jednat o digitální kino se standardním systémem. Pouze není vybavené 3D 
systémem. Ve 3D chodí málo filmů. 
M. Kotek – to není pravda, nyní se 3D technologie uvádějí ve stejném okamžiku v malých i velkých 
kinech. 
D. Sukalovský – formát 3D není bezpodmínečně nutný. I tento formát se vyvíjí. 
D. Holman – prověřoval tutéž možnost a oslovil dva dodavatele těchto technologií a oba řekli, že to do 
budoucna nemá perspektivu. 
P. Krejčí – nabídka filmů je převážně v 2D. 
M. Kotek – kina, která se v okolí rekonstruovala, si pořídila formát 3D. 
D. Sukalovský – upozorňuje na nová zjištění ohledně kulturního domu – kazetový strop nad vstupním 
vestibulem je ve velmi špatném technickém stavu. Nyní ho posuzuje statik. Buď bude posílen, nebo 
zbourán. Dále musíme dořešit uvedení prostor, kterou jsou nyní využívány stavbou, do původního 
stavu. V malém sále bude posuvná elevace a budou posílena LED svítidla a i toto vyvolá vícenáklady. 
Na dalším zasedání budeme jednat o zvýšení limitu. 
D. Holman – tuto situaci jsme více méně předvídali. U sportovní haly bude navýšení v souvislosti 
s odváděním dešťových vod. Zdůrazňuje opatrnost ve vynakládání finančních prostředků. 
M. Kotek – když se rekonstruovala státní silnice na ul. Tišnovská a budovaly se zálivy, tak byly 
odstraněny přístřešky a do dnešního dne tam jeden přístřešek chybí. 
D. Sukalovský – přístřešky se chystají a měl by se tam přesunout přístřešek, který je nyní provizorně 
u kulturního domu. Na straně silnice vedoucí do Brna bude umístěn jiný typ přístřešku. Odbor 
investiční toto chystá. 
D. Sukalovský – v roce 2020 skončí snadné získávání dotací a možná je rozumnější nyní investovat, 
než je dělat za 5-6 let se 100 % finanční účastí města. Upozorňuje, že jsme předčasně splatili 8 mil. 
Kč (dluh za MŠ a Wellness). 
P. Krejčí – město by se mělo chovat jako dobrý hospodář v tom, že by mělo v budoucnu investovat do 
vlastní čističky odpadních vod a ta by mohla městu přinášet zisk. 
D. Holman – v minulém volebním období se tím zabýval Ing. Štarha. Závěr celého procesu vyzněl do 
ztracena v tom, že se nepodařilo přinést takový argument, že by byla investice návratná. Možná se 
podmínky změnily, tomuto tématu bychom neměli říkat ne a je možné, že se situace vyvine jinak. 
D. Sukalovský – také se tímto tématem zabýval. Jednal s Povodím Moravy a oni jsou proti, protože 
množství, které vytvoří Kuřim a Mor. Knínice je tak velké, že byť je jejich znečištění malé, tak v součtu 
to bude znamenat velký zdroj znečištění pro Brněnskou přehradu a zcela to eliminuje opatření, kterými 
se vyčistily odpadní vody z menších obcí proti toku Svratky. 
D. Holman – vývoj technologií je tak rychlý, že může dojít doba, že k realizaci dojde. 
 
Přijaté usnesení: 1089/2018 - ZM bere na vědomí zprávu o stavu investiční výstavby na rok 2018 

k datu 18. 6. 2018. 
Hlasováno 
Pro: 13   Nepřítomni: 4. 
 
 
 

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

B – důvodová zpráva OI – štola 
C - důvodová zpráva OI – VO 
D - důvodová zpráva OI – cyklostezka Kuřim - Lipůvka 
E - důvodová zpráva OI – studie nám. Osvobození 
F - důvodová zpráva OI – atletická dráha 
G - důvodová zpráva OI – MŠ Otevřená 
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H - důvodová zpráva OI – ZŠJ III. etapa 
CH - důvodová zpráva OI – KD 

 
Přijaté usnesení: 1090/2018 - ZM schvaluje rozpočtové opatření č. 6 k rozpočtu města Kuřimi na 

rok 2018, dle přílohy. 
Hlasováno 
Pro: 13   Nepřítomni: 4. 
 
 
 

26. Zrušení Fondu rozvoje bydlení 
(Předkladatel: Mgr. Ing. Drago Sukalovský, zpracovatel: Ing. Aleš Varmužka) 
 
V roce 2008 ZM zrušilo obecně závaznou vyhlášku o vytvoření a použití účelových prostředků Fondu 
rozvoje bydlení na území města Kuřimi. Na základě této vyhlášky byly poskytovány půjčky občanům 
města Kuřimi především na opravy svých nemovitostí. 
Od roku 2008 docházelo pouze ke splácení těchto půjček a k dnešnímu dni již není evidován žádný 
nesplacený dluh. Výše tohoto peněžního fondu nyní dosahuje cca 7,4 mil. Kč a po zrušení fondu 
dojde k převodu těchto prostředků na běžný účet města. Fyzicky je fond spravován na účtu u České 
spořitelny a.s. 
 
Přijaté usnesení: 1091/2018 - ZM schvaluje zrušení peněžního Fondu rozvoje bydlení a schvaluje 

převod zůstatku tohoto fondu na běžný účet města. 
Hlasováno 
Pro: 13  Nepřítomni: 4. 
 
 
 

27. Různé 
 
J. Herman – ptá se na objížďku při rekonstrukci komunikace I/43, jak bude město zatíženo dopravou? 
D. Sukalovský – objížďka začne 1. 7. 2018, jedná se o opravovaný úsek v délce cca 1,6 km a to 
v úseku od křižovatky u Prefy po obec Lipůvka. Objízdné trasy – kamiony a BUS budou jezdit jedním 
pruhem po staveništi a osobní automobily budou jezdit směrem do Brna buď přes Nuzířov – Čebín – 
Kuřim nebo přes Adamov. Práce jsou naplánovány na 1 měsíc, ale spíše to bude déle. Všechny ulice, 
které by mohly být použity jako objízdné trasy, budou osazeny zákazy vjezdu. Tentokrát nebude stálá 
služby PČR na křižovatce, ale domluva je taková, že se tomu bude hlídka věnovat tak, jak k tomu 
dovolí síly obvodního oddělení Kuřimi. Bude sem zajíždět i hlídka dopravní policie. 
D. Holman – upozorňuje, že v ul. Úvoz bude prováděna rekonstrukce vodovodu. 
J. Herman – přimlouvá se na úpravu semaforu ul. Legionářská a Tišnovská na klasické časové 
intervaly. 
D. Sukalovský – po dobu objížďky bude upřednostněn směr Tišnov - Brno. 
 
 
M. Kotek – při rekonstrukci žst. Kuřim došlo v okolních ulicích k závadám na majetku města a to 
konkrétně na chodnících, komunikaci a dopravním značení. Zatím nedošlo k opravě. Došlo 
k vysvahování železničního tělesa a nyní tam roste lebeda a obyvatelé si tam chtějí vysadit dřeviny. 
Ví, že je těleso majetkem SŽDC, ale město by mohlo být v tomto nápomocno. 
D. Holman – společnost Subterra by měla realizovat náhradní výsadbu. Občané by se měli ozvat na 
radnici. 
D. Sukalovský – na výsadbu existuje projekt a můžeme se požadavky zabývat. Je zde pořád prostor 
řešit danou věc s dodavatelem. 
 
 
P. Ondrášek – na kuřimském stadionu byla v sobotu odhalena pamětní deska Josefu Hálovi, 
významnému odbojáři a kuřimskému fotbalistovi. 
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A. Matějíčková – občané se ptají na senior taxi. Jak je tato služba ve městě poskytována?  
D. Sukalovský – nyní tyto služby zajišťuje soukromá osoba a město bude chystat výběrové řízení. 
 
 
 
Další zasedání ZM se uskuteční v úterý 11. 9. 2018 v 17 hod v zasedací místnosti MěÚ Kuřim. 
 
 
 
Člen návrhové komise RNDr. Igor Poledňák přečetl schválená usnesení ZM. 
 
 
 
Starosta ukončil jednání ZM v 20:16 hodin. 
 
 
 
 
 
Mgr. Ing. Drago Sukalovský 
starosta města 
 
 
 
 
 

Ověřovatelé zápisu: 
 
 
Mgr. Ing. Vlastimil Burkart  Ing. Miluše Macková 
 
 
 
 
 
V Kuřimi dne 26. 6. 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 18. 6. 2018 
 4A - plnění usnesení ZM 
5 Marie Ciková, Kuřim – žádost o koupi bytu - záměr 
 5A - znalecký posudek - Ing. Tejkl 
 5B - znalecký posudek - Ing. Zámečník 
6 Ing. Pavel Adamec x město Kuřim – neuplatnění předkupního práva 
7 E.ON Distribuce, a.s. – žádost o odprodej pozemku pod budoucí trafostanicí 

u polikliniky 
 7A - situace 
 7B - GP 
7/1 E.ON Distribuce, a.s. – žádost o odprodej pozemku pod budoucí trafostanicí 

u polikliniky 
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8 Žádost o pořízení změny ÚP Kuřim 
 8A - výřez ÚP s vyznačením pozemků 
 8B - žádost o změnu ÚP 
9 Závěrečný účet 2017 
 9A - závěrečný účet 2017 
 9B - přehled schválených a vyúčtovaných dotací 2017 - individuální 
 9C - přehled schválených a vyúčtovaných dotací 2017 - kultura 
 9D - přehled schválených a vyúčtovaných dotací 2017 - sport 
 9E - přehled schválených a vyúčtovaných dotací 2017 - trenéři 
10 Účetní závěrka 2017 
 10A - výkaz 2017 
 10B - cash flow 2017 
 10C - příloha 2017 
 10D - rozvaha 2017 
 10E - výkaz zisku a ztrát 
 10F - zpráva přezkoumání 2017 
 10F - inventarizace 2017 
 10G - zpráva o výsledcích finančních kontrol za rok 2017 
 10H - přehled o změnách kapitálu 2017 
11 Přezkum hospodaření 
 11A - zpráva přezkoumání 2017 Kuřim 
12 Počet členů zastupitelstva 
13 Závěrečný účet a účetní závěrka Mikroregionu Kuřimka 
 13A - návrh závěrečného účtu za r. 2017 
 13B - účetní závěrka za r. 2017 
14 Aktualizace příloh č. 1 a č. 2 ke zřizovacím listinám školských PO 
 14A - majetek MŠ od 1. 7. 2018 
14/1 Aktualizace příloh č. 1 a č. 2 ke zřizovacím listinám školských PO 
 14/1A - majetek ZŠJ od 1. 7. 2018 
14/2 Aktualizace příloh č. 1 a č. 2 ke zřizovacím listinám školských PO 
 14/2A - ZŠT - majetek od 01. 07. 2018 
15 Plán rozvoje sportu ve městě Kuřimi 
 15A - plán rozvoje sportu 
16 Zápis z jednání sportovního výboru 
 16A - zápis 
17 Schválení Zadání změny č. 2 ÚP Kuřim 
 17A - zadání změny č. 2 ÚP Kuřim 
18 Schválení obsahu změny č. 3 ÚP Kuřim 
 18A - obsah změny č. 3 
19 Investiční akce "Zpřístupnění a zabezpečení levé štoly, Kuřim, v lokalitě Pod Zárubou" 
20 Investiční akce "Kuřim, ul. Pod Zárubou II. – stavební úprava prodloužení veřejného 

osvětlení, připojení štoly na zdroj el. energie 
21 Atletická dráha a sektory pro atletiku – sportovní areál, schválení limitu investiční akce 
22 Zápis z jednání Kontrolního výboru ZM Kuřimi 
 22A - zápis 
23 Smlouva o spolupráci mezi městem Kuřim a ŘSD Brno 
 23A -  situace 
 23B - smlouva o spolupráci 
24 Stav investiční výstavby města Kuřimi 
 24A - stav investičních akcí k 18. 6. 2018 
25 Rozpočtové opatření č. 6 
 25A - rozpočtové opatření č. 6 
 25B - důvodová zpráva - štola 
 25C - důvodová zpráva OI - VO 
 25D - důvodová zpráva OI - cyklostezka Kuřim - Lipůvka 
 25E - důvodová zpráva OI - studie nám. Osvobození 
 25F - důvodová zpráva OI - atletická dráha 
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 5G - důvodová zpráva OI - MŠ Otevřená 
 25H - důvodová zpráva OI - ZŠJ III. etapa 
 25CH - důvodová zpráva OI – KD 
26 Zrušení Fondu rozvoje bydlení 
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4. JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVAMĚSTA KUŘIMI dne 26. 6. 2018 

 

1. Zvolení návrhové komise 
Číslo usnesení: 1064/2018 Zastupitelstvo města schvaluje jako členy návrhové komise Ing. Jana 

Vlčka, MSc. a RNDr. Igora Poledňáka. 

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

RNDr. Igor Poledňák PRO Mgr. Ladislav Ambrož PRO 

Jiří Brabec NEPŘÍTOMEN Ing. Rostislav Hanák PRO 

Jan Herman NEPŘÍTOMEN Ing. Miloš Kotek NEPŘÍTOMEN 

Ing. Miluše Macková PRO Ivo Peřina NEPŘÍTOMEN 

Vladislav Zejda NEPŘÍTOMEN Ing. Mgr. Vlastimil Burkart PRO 

Mgr. Žaneta Jarůšková PRO Petr Krejčí PRO 

Alena Matějíčková PRO Ing. Petr Ondrášek PRO 

Ing. Jan Vlček, MSc. PRO   

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

 

2. Volba ověřovatelů zápisu 
Číslo usnesení: 1065/2018 Zastupitelstvo města schvaluje jako ověřovatele zápisu ZM Mgr. Ing. 
Vlastimila Burkarta a Ing. Miluši Mackovou. 

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

RNDr. Igor Poledňák PRO Mgr. Ladislav Ambrož PRO 

Jiří Brabec NEPŘÍTOMEN Ing. Rostislav Hanák PRO 

Jan Herman PRO Ing. Miloš Kotek NEPŘÍTOMEN 

Ing. Miluše Macková PRO Ivo Peřina NEPŘÍTOMEN 

Vladislav Zejda NEPŘÍTOMEN Ing. Mgr. Vlastimil Burkart PRO 

Mgr. Žaneta Jarůšková PRO Petr Krejčí PRO 

Alena Matějíčková PRO Ing. Petr Ondrášek PRO 

Ing. Jan Vlček, MSc. PRO   

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

 

3. Schválení programu jednání 
Číslo usnesení: 1066/2018 Zastupitelstvo města schvaluje program jednání. 

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

RNDr. Igor Poledňák PRO Mgr. Ladislav Ambrož PRO 

Jiří Brabec NEPŘÍTOMEN Ing. Rostislav Hanák PRO 

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

Vladislav Zejda NEPŘÍTOMEN Ing. Mgr. Vlastimil Burkart PRO 

Mgr. Žaneta Jarůšková PRO Petr Krejčí PRO 

Alena Matějíčková PRO Ing. Petr Ondrášek PRO 

Ing. Jan Vlček, MSc. PRO   

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

 

4. Plnění usnesení Zastupitelstva města Kuřimi ke dni 18. 6. 2018 
Číslo usnesení: 1067/2018 Zastupitelstvo města bere na vědomí stav plnění usnesení ZM ke dni 

18. 6. 2018. 

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

RNDr. Igor Poledňák PRO Mgr. Ladislav Ambrož PRO 

Jiří Brabec NEPŘÍTOMEN Ing. Rostislav Hanák PRO 

Jan Herman PRO Ing. Miloš Kotek NEPŘÍTOMEN 

Ing. Miluše Macková PRO Ivo Peřina NEPŘÍTOMEN 

Vladislav Zejda NEPŘÍTOMEN Ing. Mgr. Vlastimil Burkart PRO 

Mgr. Žaneta Jarůšková PRO Petr Krejčí PRO 

Alena Matějíčková PRO Ing. Petr Ondrášek PRO 

Ing. Jan Vlček, MSc. PRO   

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

 

5. Marie Ciková, Kuřim – žádost o koupi bytu - záměr 
Číslo usnesení: 1068/2018 Zastupitelstvo města schvaluje záměr na prodej jednotky č. 911/2, 2+1, 
umístěné v I. nadzemním podlaží bytového domu č. p. 911 v ul. Jungmannova, který je součástí 
pozemku p. č. 1711, vše v obci a k. ú. Kuřim, za cenu 1.600.000 Kč paní Marii Cikové, trvale bytem 
xxxxxxxxxxxxxxxx, Kuřim. 
Podmínky převodu: 
a) úhrada kupní ceny před podpisem kupní smlouvy, 
b) kupující uhradí veškeré náklady spojené s převodem jednotky. 

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

RNDr. Igor Poledňák ZDRŽEL SE Mgr. Ladislav Ambrož PRO 

Jiří Brabec NEPŘÍTOMEN Ing. Rostislav Hanák ZDRŽEL SE 

Jan Herman ZDRŽEL SE Ing. Miloš Kotek PRO 

Ing. Miluše Macková PRO Ivo Peřina NEPŘÍTOMEN 

Vladislav Zejda NEPŘÍTOMEN Ing. Mgr. Vlastimil Burkart PRO 

Mgr. Žaneta Jarůšková PRO Petr Krejčí PRO 

Alena Matějíčková PRO Ing. Petr Ondrášek PRO 

Ing. Jan Vlček, MSc. PRO   

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

 

6. Ing. Pavel Adamec x město Kuřim – neuplatnění předkupního práva 
Číslo usnesení: 1069/2018 Zastupitelstvo města schvaluje neuplatnění předkupního práva ke 
stavbě garáže č. e. 1275 umístěné na pozemku p. č. 4328 a ke stavbě garáže č. e. 1276 umístěné na 
pozemku p. č. 4329 vše k. ú. Kuřim ve věci prodeje garáží č. e. 1275 a 1276 společnosti Centrum 
technických služeb Kuřim, s.r.o., IČ 26307189, se sídlem Sv. Čecha 600/44, 664 34 Kuřim. 

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

RNDr. Igor Poledňák PRO Mgr. Ladislav Ambrož PRO 

Jiří Brabec NEPŘÍTOMEN Ing. Rostislav Hanák PRO 

Jan Herman PRO Ing. Miloš Kotek PRO 

Ing. Miluše Macková PRO Ivo Peřina NEPŘÍTOMEN 

Vladislav Zejda NEPŘÍTOMEN Ing. Mgr. Vlastimil Burkart PRO 

Mgr. Žaneta Jarůšková PRO Petr Krejčí PRO 

Alena Matějíčková PRO Ing. Petr Ondrášek PRO 

Ing. Jan Vlček, MSc. PRO   

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

 

7. E.ON Distribuce, a.s. – žádost o odprodej pozemku pod budoucí trafostanicí 
u polikliniky 
Číslo usnesení: 1070/2018 Zastupitelstvo města ruší usnesení č. 1048/2018 ze dne 22. 5. 2018 ve 

věci záměru na prodej pozemku. 

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

RNDr. Igor Poledňák PRO Mgr. Ladislav Ambrož PRO 

Jiří Brabec NEPŘÍTOMEN Ing. Rostislav Hanák PRO 

Jan Herman PRO Ing. Miloš Kotek PRO 

Ing. Miluše Macková PRO Ivo Peřina NEPŘÍTOMEN 

Vladislav Zejda NEPŘÍTOMEN Ing. Mgr. Vlastimil Burkart PRO 

Mgr. Žaneta Jarůšková PRO Petr Krejčí PRO 

Alena Matějíčková PRO Ing. Petr Ondrášek PRO 

Ing. Jan Vlček, MSc. PRO   

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

 

7/1. E.ON Distribuce, a.s. – žádost o odprodej pozemku pod budoucí 
trafostanicí u polikliniky 
Číslo usnesení: 1071/2018 Zastupitelstvo města schvaluje záměr na prodej části pozemku parc. č. 
2985/2 o vým. 25 m

2
 geometrickým plánem č. 3531-6367/2017 nově označená jako parc. č. 2985/10 

vše v k. ú. Kuřim, společnosti E.ON Distribuce, a.s., se sídlem v Českých Budějovicích, F. A. 
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Gerstnera 2151/6, IČ 28085400 za cenu 2.000 Kč/m
2 

bez DPH. Nabyvatel uhradí veškeré náklady 
spojené s převodem pozemku včetně daně z nabytí nemovitých věcí. K převáděnému pozemku bude 
zřízeno předkupní právo ve prospěch města Kuřimi. Kupní smlouva bude uzavřena po nabytí právní 
moci územního rozhodnutí na stavbu nové trafostanice. 

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

RNDr. Igor Poledňák PRO Mgr. Ladislav Ambrož PRO 

Jiří Brabec NEPŘÍTOMEN Ing. Rostislav Hanák PRO 

Jan Herman PRO Ing. Miloš Kotek ZDRŽEL SE 

Ing. Miluše Macková PRO Ivo Peřina NEPŘÍTOMEN 

Vladislav Zejda NEPŘÍTOMEN Ing. Mgr. Vlastimil Burkart PRO 

Mgr. Žaneta Jarůšková PRO Petr Krejčí PRO 

Alena Matějíčková PRO Ing. Petr Ondrášek PRO 

Ing. Jan Vlček, MSc. PRO   

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

 

9. Závěrečný účet 2017 
Číslo usnesení: 1072/2018 Zastupitelstvo města souhlasí s celoročním hospodařením města 
Kuřimi v roce 2017, a to s výhradou nedostatků, uvedených v přílohách B a C Zprávy o výsledku 
přezkoumání hospodaření a ukládá nápravná opatření, dle zápisu. 

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

RNDr. Igor Poledňák PRO Mgr. Ladislav Ambrož PRO 

Jiří Brabec NEPŘÍTOMEN Ing. Rostislav Hanák PRO 

Jan Herman PRO Ing. Miloš Kotek PRO 

Ing. Miluše Macková PRO Ivo Peřina NEPŘÍTOMEN 

Vladislav Zejda NEPŘÍTOMEN Ing. Mgr. Vlastimil Burkart PRO 

Mgr. Žaneta Jarůšková PRO Petr Krejčí PRO 

Alena Matějíčková PRO Ing. Petr Ondrášek PRO 

Ing. Jan Vlček, MSc. PRO   

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

 

10. Účetní závěrka 2017 
Číslo usnesení: 1073/2018 Zastupitelstvo města schvaluje účetní závěrku města Kuřimi k datu 

31. 12. 2017, dle příloh. 

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

RNDr. Igor Poledňák PRO Mgr. Ladislav Ambrož PRO 

Jiří Brabec NEPŘÍTOMEN Ing. Rostislav Hanák PRO 

Jan Herman PRO Ing. Miloš Kotek PRO 

Ing. Miluše Macková PRO Ivo Peřina NEPŘÍTOMEN 



5 

Vladislav Zejda NEPŘÍTOMEN Ing. Mgr. Vlastimil Burkart PRO 

Mgr. Žaneta Jarůšková PRO Petr Krejčí PRO 

Alena Matějíčková PRO Ing. Petr Ondrášek PRO 

Ing. Jan Vlček, MSc. PRO   

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

 

11. Přezkum hospodaření 
Číslo usnesení: 1074/2018 Zastupitelstvo města bere na vědomí „Zprávu o výsledku přezkoumání 

hospodaření“ města Kuřimi za rok 2017. 

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

RNDr. Igor Poledňák PRO Mgr. Ladislav Ambrož PRO 

Jiří Brabec NEPŘÍTOMEN Ing. Rostislav Hanák PRO 

Jan Herman PRO Ing. Miloš Kotek PRO 

Ing. Miluše Macková PRO Ivo Peřina NEPŘÍTOMEN 

Vladislav Zejda NEPŘÍTOMEN Ing. Mgr. Vlastimil Burkart PRO 

Mgr. Žaneta Jarůšková PRO Petr Krejčí PRO 

Alena Matějíčková PRO Ing. Petr Ondrášek PRO 

Ing. Jan Vlček, MSc. PRO   

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

 

12. Počet členů zastupitelstva 
Číslo usnesení: 1075/2018 Zastupitelstvo města schvaluje počet členů Zastupitelstva města 

Kuřimi pro volební období 2018 - 2022 v počtu 17 členů. 

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

RNDr. Igor Poledňák PRO Mgr. Ladislav Ambrož PRO 

Jiří Brabec NEPŘÍTOMEN Ing. Rostislav Hanák PRO 

Jan Herman PRO Ing. Miloš Kotek PRO 

Ing. Miluše Macková PRO Ivo Peřina NEPŘÍTOMEN 

Vladislav Zejda NEPŘÍTOMEN Ing. Mgr. Vlastimil Burkart PRO 

Mgr. Žaneta Jarůšková PRO Petr Krejčí PRO 

Alena Matějíčková PRO Ing. Petr Ondrášek PRO 

Ing. Jan Vlček, MSc. PRO   

BOD JEDNÁNÍ BYL SCHÁLEN 
Počet přítomných: 14 
PRO: 14, PROTI: 0, ZDRŽELO SE: 0, NEHLASOVALO: 0 
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13. Závěrečný účet a účetní závěrka Mikroregionu Kuřimka 
Číslo usnesení: 1076/2018 Zastupitelstvo města bere na vědomí závěrečný účet a účetní závěrku 

Mikroregionu Kuřimka za rok 2017. 

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

RNDr. Igor Poledňák PRO Mgr. Ladislav Ambrož PRO 

Jiří Brabec NEPŘÍTOMEN Ing. Rostislav Hanák PRO 

Jan Herman PRO Ing. Miloš Kotek PRO 

Ing. Miluše Macková PRO Ivo Peřina NEPŘÍTOMEN 

Vladislav Zejda NEPŘÍTOMEN Ing. Mgr. Vlastimil Burkart PRO 

Mgr. Žaneta Jarůšková PRO Petr Krejčí PRO 

Alena Matějíčková PRO Ing. Petr Ondrášek PRO 

Ing. Jan Vlček, MSc. PRO   

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

 

14. Aktualizace příloh č. 1 a č. 2 ke zřizovacím listinám školských PO 
Číslo usnesení: 1077/2018 Zastupitelstvo města schvaluje změnu příloh č. 1 a č. 2 ke Zřizovací 
listině Mateřské školy Kuřim, Zborovská 887, okres Brno-venkov, příspěvkové organizace, a to od 
1. 7. 2018. 

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

RNDr. Igor Poledňák PRO Mgr. Ladislav Ambrož PRO 

Jiří Brabec NEPŘÍTOMEN Ing. Rostislav Hanák PRO 

Jan Herman PRO Ing. Miloš Kotek PRO 

Ing. Miluše Macková PRO Ivo Peřina NEPŘÍTOMEN 

Vladislav Zejda NEPŘÍTOMEN Ing. Mgr. Vlastimil Burkart PRO 

Mgr. Žaneta Jarůšková PRO Petr Krejčí PRO 

Alena Matějíčková PRO Ing. Petr Ondrášek PRO 

Ing. Jan Vlček, MSc. PRO   

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

 

14/1. Aktualizace příloh č. 1 a č. 2 ke zřizovacím listinám školských PO 
Číslo usnesení: 1078/2018 Zastupitelstvo města schvaluje změnu příloh č. 1 a č. 2 ke Zřizovací 
listině Základní školy, Kuřim, Jungmannova 813, okres Brno-venkov, příspěvkové organizace, a to od 
1. 7. 2018. 

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

RNDr. Igor Poledňák PRO Mgr. Ladislav Ambrož PRO 

Jiří Brabec NEPŘÍTOMEN Ing. Rostislav Hanák PRO 

Jan Herman PRO Ing. Miloš Kotek PRO 

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

Mgr. Žaneta Jarůšková PRO Petr Krejčí PRO 

Alena Matějíčková PRO Ing. Petr Ondrášek PRO 

Ing. Jan Vlček, MSc. PRO   

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

 

14/2. Aktualizace příloh č. 1 a č. 2 ke zřizovacím listinám školských PO 
Číslo usnesení: 1079/2018 Zastupitelstvo města schvaluje změnu příloh č. 1 a č. 2 ke Zřizovací 
listině Základní školy Kuřim, Tyršova 1255, okres Brno-venkov, příspěvkové organizace, a to od 1. 7. 
2018. 

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

RNDr. Igor Poledňák PRO Mgr. Ladislav Ambrož PRO 

Jiří Brabec NEPŘÍTOMEN Ing. Rostislav Hanák PRO 

Jan Herman PRO Ing. Miloš Kotek PRO 

Ing. Miluše Macková PRO Ivo Peřina NEPŘÍTOMEN 

Vladislav Zejda NEPŘÍTOMEN Ing. Mgr. Vlastimil Burkart PRO 

Mgr. Žaneta Jarůšková PRO Petr Krejčí PRO 

Alena Matějíčková PRO Ing. Petr Ondrášek PRO 

Ing. Jan Vlček, MSc. PRO   

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

 

15. Plán rozvoje sportu ve městě Kuřimi 
Číslo usnesení: 1080/2018 Zastupitelstvo města schvaluje Plán rozvoje sportu města Kuřimi pro 

období 2018 - 2025. 

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

RNDr. Igor Poledňák ZDRŽEL SE Mgr. Ladislav Ambrož PRO 

Jiří Brabec NEPŘÍTOMEN Ing. Rostislav Hanák PRO 

Jan Herman PRO Ing. Miloš Kotek PRO 

Ing. Miluše Macková PRO Ivo Peřina NEPŘÍTOMEN 

Vladislav Zejda NEPŘÍTOMEN Ing. Mgr. Vlastimil Burkart PRO 

Mgr. Žaneta Jarůšková PRO Petr Krejčí PRO 

Alena Matějíčková PRO Ing. Petr Ondrášek PRO 

Ing. Jan Vlček, MSc. PRO   

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

 



8 

16. Zápis z jednání sportovního výboru 
Číslo usnesení: 1081/2018 Zastupitelstvo města bere na vědomí závěry z jednání Sportovního 

výboru Zastupitelstva města Kuřimi ze dne 18. 6. 2018. 

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

RNDr. Igor Poledňák NEHLASOVAL Mgr. Ladislav Ambrož PRO 

Jiří Brabec NEPŘÍTOMEN Ing. Rostislav Hanák PRO 

Jan Herman PRO Ing. Miloš Kotek ZDRŽEL SE 

Ing. Miluše Macková PRO Ivo Peřina NEPŘÍTOMEN 

Vladislav Zejda NEPŘÍTOMEN Ing. Mgr. Vlastimil Burkart PRO 

Mgr. Žaneta Jarůšková PRO Petr Krejčí PRO 

Alena Matějíčková PRO Ing. Petr Ondrášek PRO 

Ing. Jan Vlček, MSc. PRO   

BOD JEDNÁNÍ BYL SCHÁLEN 
Počet přítomných: 14 
PRO: 12, PROTI: 0, ZDRŽELO SE: 1, NEHLASOVALO: 1 

 

19. Investiční akce "Zpřístupnění a zabezpečení levé štoly, Kuřim, v lokalitě 
Pod Zárubou" 
Číslo usnesení: 1082/2018 Zastupitelstvo města schvaluje realizaci investiční akce „Zpřístupnění 
a zabezpečení levé štoly, Kuřim, v lokalitě Pod Zárubou“ v celkové výši 760.000 Kč vč. DPH 
a schvaluje podání žádosti o individuální dotaci z rozpočtu JMK k výše uvedené akci. 

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

RNDr. Igor Poledňák PRO Mgr. Ladislav Ambrož PRO 

Jiří Brabec NEPŘÍTOMEN Ing. Rostislav Hanák PRO 

Jan Herman PRO Ing. Miloš Kotek ZDRŽEL SE 

Ing. Miluše Macková ZDRŽELA SE Ivo Peřina NEPŘÍTOMEN 

Vladislav Zejda NEPŘÍTOMEN Ing. Mgr. Vlastimil Burkart PRO 

Mgr. Žaneta Jarůšková PRO Petr Krejčí PRO 

Alena Matějíčková PRO Ing. Petr Ondrášek PRO 

Ing. Jan Vlček, MSc. PRO   

BOD JEDNÁNÍ BYL SCHÁLEN 
Počet přítomných: 14 
PRO: 12, PROTI: 0, ZDRŽELO SE: 2, NEHLASOVALO: 0 

 

8. Pozměňující návrh - Žádost o pořízení změny ÚP Kuřim 
Návrh usnesení: schvaluje pořízení změny ÚP Kuřim spočívající ve změně funkčního využití 
severozápadní části pozemku p. č.2904/24, v k. ú. Kuřim na plochu rekreace v krajině dle žádosti 
v příloze, za podmínky úhrady příslušné části nákladů na pořízení změny ÚP Kuřim žadatelem 
a schvaluje Mgr. Ing. Draga Sukalovského, jako zastupitele určeného pro spolupráci s pořizovatelem 

při projednávání změny ÚP. 

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

RNDr. Igor Poledňák PRO Mgr. Ladislav Ambrož ZDRŽEL SE 

Jiří Brabec NEPŘÍTOMEN Ing. Rostislav Hanák ZDRŽEL SE 
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Jan Herman ZDRŽEL SE Ing. Miloš Kotek PRO 

Ing. Miluše Macková PRO Ivo Peřina NEPŘÍTOMEN 

Vladislav Zejda NEPŘÍTOMEN Ing. Mgr. Vlastimil Burkart ZDRŽEL SE 

Mgr. Žaneta Jarůšková ZDRŽELA SE Petr Krejčí ZDRŽEL SE 

Alena Matějíčková ZDRŽELA SE Ing. Petr Ondrášek ZDRŽEL SE 

Ing. Jan Vlček, MSc. ZDRŽEL SE   

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

 

8. Žádost o pořízení změny ÚP Kuřim 
Návrh usnesení: schvaluje pořízení změny ÚP Kuřim spočívající ve změně funkčního využití části 
pozemku p. č.2904/24, v k. ú. Kuřim na plochu rekreace v krajině dle žádosti v příloze, za podmínky 
úhrady příslušné části nákladů na pořízení změny ÚP Kuřim žadatelem a schvaluje Mgr. Ing. Draga 

Sukalovského, jako zastupitele určeného pro spolupráci s pořizovatelem při projednávání změny ÚP. 

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

Jiří Brabec NEHLASOVAL Mgr. Ladislav Ambrož ZDRŽEL SE 

Ing. Lubomír Stříž NEPŘÍTOMEN Ing. Rostislav Hanák ZDRŽEL SE 

Jan Herman PROTI Ing. Miloš Kotek ZDRŽEL SE 

Ing. Miluše Macková ZDRŽELA SE Ivo Peřina NEPŘÍTOMEN 

Vladislav Zejda NEPŘÍTOMEN Ing. Mgr. Vlastimil Burkart ZDRŽEL SE 

Mgr. Žaneta Jarůšková ZDRŽELA SE Petr Krejčí PROTI 

Alena Matějíčková ZDRŽELA SE Ing. Petr Ondrášek ZDRŽEL SE 

Ing. Jan Vlček, MSc. ZDRŽEL SE   

BOD JEDNÁNÍ NEBYL SCHÁLEN 
Počet přítomných: 14 
PRO: 0, PROTI: 4, ZDRŽELO SE: 9, NEHLASOVALO: 1 

 

17. Schválení Zadání změny č. 2 ÚP Kuřim 
Číslo usnesení: 1083/2018 Zastupitelstvo města schvaluje v souladu s ustanovením § 47 odst. 5) 
zákona č.183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu „Zadání změny č. 2 ÚP Kuřim“ dle 
přílohy. 

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

RNDr. Igor Poledňák PRO Mgr. Ladislav Ambrož PRO 

Jiří Brabec NEPŘÍTOMEN Ing. Rostislav Hanák PRO 

Jan Herman PRO Ing. Miloš Kotek PRO 

Ing. Miluše Macková PRO Ivo Peřina NEPŘÍTOMEN 

Vladislav Zejda NEHLASOVAL Ing. Mgr. Vlastimil Burkart PRO 

Mgr. Žaneta Jarůšková PRO Petr Krejčí PRO 

Alena Matějíčková ZDRŽELA SE Ing. Petr Ondrášek PRO 

Ing. Jan Vlček, MSc. PRO   

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

 

18. Schválení obsahu změny č. 3 ÚP Kuřim 
Číslo usnesení: 1084/2018 Zastupitelstvo města bere na vědomí stanovisko orgánu SEA č. j. JMK 
91405/2018, schvaluje obsah změny č. 3 ÚP Kuřim uvedený v důvodové zprávě a schvaluje pořízení 
změny č. 3 ÚP Kuřim zkráceným postupem dle § 55a zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování 
a stavebním řádu, v platném znění. ZM schvaluje Mgr. Ing. Draga Sukalovského, jako zastupitele 

určeného pro spolupráci s pořizovatelem při pořizování změny č. 3 ÚP Kuřim, zkráceným postupem. 

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

RNDr. Igor Poledňák PRO Mgr. Ladislav Ambrož PRO 

Jiří Brabec NEPŘÍTOMEN Ing. Rostislav Hanák PRO 

Jan Herman PRO Ing. Miloš Kotek PRO 

Ing. Miluše Macková PRO Ivo Peřina NEPŘÍTOMEN 

Vladislav Zejda NEPŘÍTOMEN Ing. Mgr. Vlastimil Burkart PRO 

Mgr. Žaneta Jarůšková PRO Petr Krejčí PRO 

Alena Matějíčková PRO Ing. Petr Ondrášek PRO 

Ing. Jan Vlček, MSc. PRO   

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

 

20. Investiční akce "Kuřim, ul. Pod Zárubou II. – stavební úprava prodloužení 
veřejného osvětlení, připojení štoly na zdroj el. energie 
Číslo usnesení: 1085/2018 Zastupitelstvo města schvaluje realizaci investiční akce „Kuřim, ul. Pod 

Zárubou II. - Stavební úprava, prodloužení veřejného osvětlení, připojení štoly na zdroj el. energie“. 

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

RNDr. Igor Poledňák PRO Mgr. Ladislav Ambrož PRO 

Jiří Brabec NEPŘÍTOMEN Ing. Rostislav Hanák PRO 

Jan Herman PRO Ing. Miloš Kotek PRO 

Ing. Miluše Macková ZDRŽELA SE Ivo Peřina NEPŘÍTOMEN 

Vladislav Zejda NEPŘÍTOMEN Ing. Mgr. Vlastimil Burkart PRO 

Mgr. Žaneta Jarůšková PRO Petr Krejčí PRO 

Alena Matějíčková PRO Ing. Petr Ondrášek PRO 

Ing. Jan Vlček, MSc. PRO   

BOD JEDNÁNÍ BYL SCHÁLEN 
Počet přítomných: 14 
PRO: 12, PROTI: 0, ZDRŽELO SE: 2, NEHLASOVALO: 0 

 

21. Atletická dráha a sektory pro atletiku – sportovní areál, schválení limitu 
investiční akce 
Číslo usnesení: 1086/2018 Zastupitelstvo města schvaluje limit investiční akce „Atletická dráha 

a sektory pro atletiku - sportovní areál - projekt“, ORG 1365000000, ve výši 1.300.000 Kč. 
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Mgr. Ing. Drago Sukalovský PRO PaedDr. David Holman PRO 

RNDr. Igor Poledňák PRO Mgr. Ladislav Ambrož PRO 

Jiří Brabec NEPŘÍTOMEN Ing. Rostislav Hanák PRO 

Jan Herman PRO Ing. Miloš Kotek PRO 

Ing. Miluše Macková PRO Ivo Peřina NEPŘÍTOMEN 

Vladislav Zejda NEPŘÍTOMEN Ing. Mgr. Vlastimil Burkart PRO 

Mgr. Žaneta Jarůšková PRO Petr Krejčí PRO 

Alena Matějíčková PRO Ing. Petr Ondrášek PRO 

Ing. Jan Vlček, MSc. PRO   

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

 

22. Zápis z jednání Kontrolního výboru ZM Kuřimi 
Číslo usnesení: 1087/2018 Zastupitelstvo města bere na vědomí zápis z jednání Kontrolního 
výboru Zastupitelstva města Kuřimi č. 02/2018 ze dne 13. 6. 2018. 

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

RNDr. Igor Poledňák PRO Mgr. Ladislav Ambrož NEHLASOVAL 

Jiří Brabec NEPŘÍTOMEN Ing. Rostislav Hanák PRO 

Jan Herman PRO Ing. Miloš Kotek PRO 

Ing. Miluše Macková PRO Ivo Peřina NEPŘÍTOMEN 

Vladislav Zejda NEPŘÍTOMEN Ing. Mgr. Vlastimil Burkart PRO 

Mgr. Žaneta Jarůšková PRO Petr Krejčí PRO 

Alena Matějíčková PRO Ing. Petr Ondrášek PRO 

Ing. Jan Vlček, MSc. PRO   

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

 

23. Smlouva o spolupráci mezi městem Kuřim a ŘSD Brno 
Číslo usnesení: 1088/2018 Zastupitelstvo města schvaluje uzavření Smlouvy o spolupráci 
s Ředitelstvím silnic a dálnic ČR, se sídlem Na Pankráci 546/56, 140 00 Praha, IČ 65993390 ve věci 
plánované realizace staveb Mimoúrovňové křižovatky Podlesí, Mimoúrovňové křižovatky Kuřim - 
Východ. 

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

RNDr. Igor Poledňák PRO Mgr. Ladislav Ambrož PRO 

Jiří Brabec NEPŘÍTOMEN Ing. Rostislav Hanák PRO 

Jan Herman PRO Ing. Miloš Kotek PRO 

Ing. Miluše Macková PRO Ivo Peřina NEPŘÍTOMEN 

Vladislav Zejda NEPŘÍTOMEN Ing. Mgr. Vlastimil Burkart PRO 

Mgr. Žaneta Jarůšková NEPŘÍTOMNA Petr Krejčí PRO 

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

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

 

24. Stav investiční výstavby města Kuřimi 
Číslo usnesení: 1089/2018 Zastupitelstvo města bere na vědomí zprávu o stavu investiční 

výstavby na rok 2018 k datu 18. 6. 2018. 

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

RNDr. Igor Poledňák PRO Mgr. Ladislav Ambrož PRO 

Jiří Brabec NEPŘÍTOMEN Ing. Rostislav Hanák PRO 

Jan Herman PRO Ing. Miloš Kotek PRO 

Ing. Miluše Macková PRO Ivo Peřina NEPŘÍTOMEN 

Vladislav Zejda NEPŘÍTOMEN Ing. Mgr. Vlastimil Burkart PRO 

Mgr. Žaneta Jarůšková NEPŘÍTOMNA Petr Krejčí PRO 

Alena Matějíčková PRO Ing. Petr Ondrášek PRO 

Ing. Jan Vlček, MSc. PRO   

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

 

25. Rozpočtové opatření č. 6 
Číslo usnesení: 1090/2018 Zastupitelstvo města schvaluje rozpočtové opatření č. 6 k rozpočtu 

města Kuřimi na rok 2018, dle přílohy. 

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

RNDr. Igor Poledňák PRO Mgr. Ladislav Ambrož PRO 

Jiří Brabec NEPŘÍTOMEN Ing. Rostislav Hanák PRO 

Jan Herman PRO Ing. Miloš Kotek PRO 

Ing. Miluše Macková PRO Ivo Peřina NEPŘÍTOMEN 

Vladislav Zejda NEPŘÍTOMEN Ing. Mgr. Vlastimil Burkart PRO 

Mgr. Žaneta Jarůšková NEPŘÍTOMNA Petr Krejčí PRO 

Alena Matějíčková PRO Ing. Petr Ondrášek PRO 

Ing. Jan Vlček, MSc. PRO   

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

 

26. Zrušení Fondu rozvoje bydlení 
Číslo usnesení: 1091/2018 Zastupitelstvo města schvaluje zrušení peněžního Fondu rozvoje 
bydlení a schvaluje převod zůstatku tohoto fondu na běžný účet města. 

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

Jiří Brabec NEPŘÍTOMEN Ing. Rostislav Hanák PRO 

Jan Herman PRO Ing. Miloš Kotek PRO 

Ing. Miluše Macková PRO Ivo Peřina NEPŘÍTOMEN 

Vladislav Zejda NEPŘÍTOMEN Ing. Mgr. Vlastimil Burkart PRO 

Mgr. Žaneta Jarůšková NEPŘÍTOMNA Petr Krejčí PRO 

Alena Matějíčková PRO Ing. Petr Ondrášek PRO 

Ing. Jan Vlček, MSc. PRO   

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


