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Z á p i s 
 

ze zasedání Zastupitelstva města Kuřimi č. 6/2018 konaného dne 18. 9. 2018 
 
Přítomni: 
Mgr. Ing. Drago Sukalovský – starosta 
Mgr. Ladislav Ambrož, Jiří Brabec, Ing. Mgr. Vlastimil Burkart, Ing. Rostislav Hanák, Jan Herman, 
PaedDr. David Holman, Mgr. Žaneta Jarůšková, Ing. Miloš Kotek, Petr Krejčí, Ing. Miluše Macková, 
Alena Matějíčková, Ing. Petr Ondrášek, Ivo Peřina, RNDr. Igor Poledňák, Ing. Jan Vlček, MSc., 
Vladislav Zejda – členové zastupitelstva města. 
 
 
Ing. Karel Torn, CSc. - tajemník úřadu. 
 
 
Starosta zahájil zasedání ZM v 17:10 hodin, úvodem bylo přítomno 16 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 10. 9. 2018 

5 Plánovací smlouva o úpravě právních vztahů při výstavbě obytného souboru Kuřim – 
Záhoří 

6 Schválení záměru pořízení územní studie "US -10 U Srpku" 

7 Schválení určeného zastupitele pro pořizování Zprávy o uplatňování ÚP Kuřim 

8 Marie Ciková, Kuřim – prodej bytové jednotky č. 911/2  

9 Alena Pindryčová, Monika Straková, Kuřim, Martin Vojáček, Brno – žádost o koupi bytu - 
záměr 

10 Schválení úplatného nabytí pozemků pod místními komunikacemi do majetku města - 
výběrové řízení 2018 

10/1 Schválení úplatného nabytí pozemků pod místními komunikacemi do majetku města - 
výběrové řízení 2018 

10/2 Schválení úplatného nabytí pozemků pod místními komunikacemi do majetku města - 
výběrové řízení 2018 

11 Investiční akce "Společenské a kulturní centrum v Kuřimi" 

12 Výsledky hospodaření k 30. 6. 2018 

13 Garance finanční spoluúčasti na rok 2019 u vybraných sociálních služeb 

14 Zápis z jednání Výboru pro kulturu a spolkový život ZM Kuřimi 
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14/1 Dotační program "Podpora kulturní a spolkové činnosti ve městě Kuřimi pro rok 2018" 

14/2 Limit pro celkovou výši dotací pro dotační program "Podpora kulturní a spolkové činnosti 
ve městě Kuřimi" pro rok 2019 

15 Zápis z jednání sportovního výboru 

15/1 Dotační program "Podpora sportovní činnosti ve městě Kuřimi" pro rok 2019 

15/2 Limit pro celkovou výši dotací pro dotační program "Podpora sportovní činnosti ve městě 
Kuřimi" pro rok 2019 

15/3 Dotační program „Podpora tělovýchovy dětí a mládeže kvalifikovanými trenéry" pro rok 
2019 

15/4 Limit pro celkovou výši dotací pro dotační program "„Podpora tělovýchovy dětí 
a mládeže kvalifikovanými trenéry“ pro rok 2019 

15/5 Dotační program "Využívání městských sportovišť" pro rok 2019 

15/6 Limit pro celkovou výši dotací pro dotační program "„Využívání městských sportovišť“ 
pro rok 2019 

16 Informace - přehled výdajů na přípravu a realizaci investiční akce Sportovní hala Kuřim 

17 Zřízení příspěvkové organizace 

18 Memorandum o vzájemné spolupráci 

19 Cyklostezka Kuřim - Lipůvka - smlouva VPI III, s.r.o. 

20 „Rekonstrukce nám. Osvobození v Kuřimi – urbanistická studie“ 

20/1 „Rekonstrukce nám. Osvobození v Kuřimi – urbanistická studie“ 

20/2 „Rekonstrukce nám. Osvobození v Kuřimi – urbanistická studie“ 

20/3 „Rekonstrukce nám. Osvobození v Kuřimi – urbanistická studie“ 

21 Rozpočtové opatření č. 10 

22 Různé 

 
 
 

1. Zvolení návrhové komise 
(Předkladatel: Mgr. Ing. Drago Sukalovský, zpracovatel: Petra Glosová) 
 
Přijaté usnesení: 1101/2018 - ZM schvaluje jako členy návrhové komise Petra Krejčího a Alenu 

Matějíčkovou. 
Hlasováno 
Pro: 16   Nepřítomen: 1. 
 
 
 
 

2. Volba ověřovatelů zápisu 
(Předkladatel: Mgr. Ing. Drago Sukalovský, zpracovatel: Petra Glosová) 
 
Přijaté usnesení: 1102/2018 - ZM schvaluje jako ověřovatele zápisu ZM Ing. Rostislava Hanáka 

a Mgr. Ladislava Ambrože. 
Hlasováno 
Pro: 16   Nepřítomen: 1. 
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3. Schválení programu jednání 
 
Program: 
 

1 Zvolení návrhové komise 

2 Volba ověřovatelů zápisu 

3 Schválení programu jednání 

4 Plnění usnesení Zastupitelstva města Kuřimi ke dni 10. 9. 2018 

5 Plánovací smlouva o úpravě právních vztahů při výstavbě obytného souboru Kuřim – 
Záhoří 

20 „Rekonstrukce nám. Osvobození v Kuřimi – urbanistická studie“ 

20/1 „Rekonstrukce nám. Osvobození v Kuřimi – urbanistická studie“ 

20/2 „Rekonstrukce nám. Osvobození v Kuřimi – urbanistická studie“ 

20/3 „Rekonstrukce nám. Osvobození v Kuřimi – urbanistická studie“ 

6 Schválení záměru pořízení územní studie "US -10 U Srpku" 

7 Schválení určeného zastupitele pro pořizování Zprávy o uplatňování ÚP Kuřim 

8 Marie Ciková, Kuřim – prodej bytové jednotky č. 911/2  

9 Alena Pindryčová, Monika Straková, Kuřim, Martin Vojáček, Brno – žádost o koupi bytu - 
záměr 

10 Schválení úplatného nabytí pozemků pod místními komunikacemi do majetku města - 
výběrové řízení 2018 

10/1 Schválení úplatného nabytí pozemků pod místními komunikacemi do majetku města - 
výběrové řízení 2018 

10/2 Schválení úplatného nabytí pozemků pod místními komunikacemi do majetku města - 
výběrové řízení 2018 

11 Investiční akce "Společenské a kulturní centrum v Kuřimi" 

12 Výsledky hospodaření k 30. 6. 2018 

13 Garance finanční spoluúčasti na rok 2019 u vybraných sociálních služeb 

14 Zápis z jednání Výboru pro kulturu a spolkový život ZM Kuřimi 

14/1 Dotační program "Podpora kulturní a spolkové činnosti ve městě Kuřimi pro rok 2018" 

14/2 Limit pro celkovou výši dotací pro dotační program "Podpora kulturní a spolkové činnosti 
ve městě Kuřimi" pro rok 2019 

15 Zápis z jednání sportovního výboru 

15/1 Dotační program "Podpora sportovní činnosti ve městě Kuřimi" pro rok 2019 

15/2 Limit pro celkovou výši dotací pro dotační program "Podpora sportovní činnosti ve městě 
Kuřimi" pro rok 2019 

15/3 Dotační program „Podpora tělovýchovy dětí a mládeže kvalifikovanými trenéry" pro rok 
2019 

15/4 Limit pro celkovou výši dotací pro dotační program "„Podpora tělovýchovy dětí 
a mládeže kvalifikovanými trenéry“ pro rok 2019 

15/5 Dotační program "Využívání městských sportovišť" pro rok 2019 
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15/6 Limit pro celkovou výši dotací pro dotační program "„Využívání městských sportovišť“ 
pro rok 2019 

16 Informace - přehled výdajů na přípravu a realizaci investiční akce Sportovní hala Kuřim 

17 Zřízení příspěvkové organizace 

18 Memorandum o vzájemné spolupráci 

19 Cyklostezka Kuřim - Lipůvka - smlouva VPI III, s.r.o. 

21 Rozpočtové opatření č. 10 

22 Různé 

 
Diskuse: 
D. Sukalovský – navrhuje změnu v programu jednání a to předsunout za bod č. 5 materiál s názvem 
„Rekonstrukce nám. Osvobození v Kuřimi – urbanistická studie“. 
 
Přijaté usnesení: 1103/2018 - ZM schvaluje program jednání se změnou. 
Hlasováno 
Pro: 16   Nepřítomen: 1. 
 
 
 
 

4. Plnění usnesení Zastupitelstva města Kuřimi ke dni 10. 9. 2018 
(Předkladatel: Mgr. Ing. Drago Sukalovský, zpracovatel: Petra Glosová) 
 
Zůstávají nesplněna usnesení závisející na spolupráci s druhou stranou vůči městu Kuřim, především 
v oblasti investiční a majetkové. 
 
Odbor majetkoprávní žádá o prodloužení termínu plnění usnesení: 
1056/2016 
Důvodová zpráva: 
Sport Hotel Kuřim s.r.o. zaslala minulý týden prodávajícímu návrh kupní smlouvy a geometrický plán, 
po jehož kontrole je možno kupní smlouvu uzavřít. 
Z tohoto důvodu žádáme o prodloužení termínu plnění usnesení do 31. 12. 2018. 
 
Přílohy: A - plnění usnesení ZM 
 
 
Na jednání se dostavil v 17:16 hod Ing. Miloš Kotek – počet přítomných zastupitelů je 17. 
 
 
Přijaté usnesení: 1104/2018 - ZM bere na vědomí stav plnění usnesení ZM ke dni 10. 9. 2018 

a prodlužuje termín plnění usnesení č. 1056/2016 do 31. 12. 2018. 
Hlasováno 
Pro: 17. 
 
 
 

5. Plánovací smlouva o úpravě právních vztahů při výstavbě 
obytného souboru Kuřim – Záhoří 
(Předkladatel: Mgr. Ing. Drago Sukalovský, zpracovatel: Mgr. Jana Viktorinová) 
 
Dne 14. 6. 2016 schválilo Zastupitelstvo města Kuřimi uzavření Smlouvy o vzájemné spolupráci při 
přípravě developerského projektu v lokalitě "Záhoří" v Kuřimi (dále jen „Smlouva“) se společností 
IMOS development, investiční fond s proměnným základním kapitálem, a.s., IČ 28516842, se sídlem 
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Gajdošova 4392/7, 615 00 Brno, jejímž záměrem je v lokalitě Záhoří v k. ú. Kuřim realizovat 
developerský projekt. 
Platnost této smlouvy byla třemi dodatky prodloužena. V době schvalování Dodatku č. 3 ani v době 
jeho podpisu nebyla městu Kuřim známa skutečnost, že k datu 16. 10. 2017 došlo k přeměně 
společnosti IMOS development, investiční fond s proměnným základním kapitálem, a.s. na IMOS 
development otevřený podílový fond (dále jen "IMOS - fond“). Vzhledem k této skutečnosti, se 
Dodatek č. 3, ze dne 20. 12. 2017, kterým byla platnost Smlouvy prodloužena do 31. 3. 2019, stal 
neplatným dokumentem a Smlouva tak zanikla. 
Na základě výše uvedeného schválilo Zastupitelstvo města Kuřimi 20. 3. 2018 uzavření nové Smlouvy 
o vzájemné spolupráci při přípravě developerského projektu v lokalitě "Záhoří" v Kuřimi s IMOS 
development, otevřený podílový fond, IČ 75160013, se sídlem Pobřežní 620/3, 186 00 Praha 8. 
V preambuli obou smluv je uvedeno, že spolupráce smluvních stran bude dále upravena 
a konkretizována plánovací smlouvou. 
Připravené znění výše uvedené Plánovací smlouvy týkající se primárně I. etapy výstavby je 
Zastupitelstvu města Kuřimi předkládáno ke schválení. 
 
Přílohy: A – grafické vymezení lokality 

B – I. etapa – část A 
C – I. etapa – část B 
D – dotčené pozemky v majetku města 
E – převody pozemků 
F - plánovací smlouva 
G - mateřská škola 
H - mateřská škola 

 
Diskuse: 
D. Sukalovský – přivítal zástupce investora společnosti IMOS development, otevřený podílový fond, 
pana Heinla. 
D. Holman – sdružení pro Kuřim hlasovalo proti územnímu plánu. Tato smlouva není schopna 
napravit zlo, které bylo napácháno. Může se tam zabydlet 4 tisíce obyvatel, aniž by bylo zabezpečeno 
dopravní napojení. Přesto navržená plánovací smlouva zajišťuje pro město větší „výhody“. Sankce 
jdou spíše za společností IMOS. Jestliže podepíšeme smlouvu, tak posílíme vztah a naše podmínky 
musí být akceptovány a potom můžeme uplatnit sankce. Je to významné posílení naší role. 
D. Sukalovský – nový územní plán přejal situaci z územního plánu z roku 1998. Pokud jde o možnosti 
stavby bez přímého napojení na tzv. svitavskou silnici (dále jen „R43“), tak to není dáno pouze naším 
územním plánem, ale i stanovisky např. Policie ČR a hygieny apod. 
D. Holman – ano, starý územní plán situaci přejal, ale nepřejal podmínky. V textové části je napsáno, 
že až 4. etapa musí být dopravně napojena. 
I. Peřina – v roce 2014 schválilo 10 zastupitelů výstavbu v Záhoří. Dopravní napojení je naplánováno 
nešťastně a ruší desítky let fungující rekreační cestu. Bude tam stát 5 metrová zeď a z druhé strany 
bude silnice. Napojení z R43 – budoucí obyvatele dostaneme do situace, kdy budou denně absolvovat 
objížďku 1/4 hod v délce cca 6 km. Tzn. za rok najedou více než 1.500 km. Bez napojení na R43 
vědomě zkomplikujeme život obyvatelům města. Žádá budoucí zastupitele, aby udělali všechno proto, 
aby byl dopad na stávající obyvatel co nejmenší. 
D. Holman – rekreační cesta nebyla zanesena v pasportu, což se stalo omylem a bylo to napraveno. 
V povolovacím procesu promluví EIA (posuzování vlivů na životním prostředí). Budou upozorňovat na 
ty samé věci, které upozorňovali např. při přípravě sportovního areálu. 
P. Ondrášek – smlouva je opravdu důležitá pro posílení vztahů. Dopravní zátěž vnímáme jako riziko. 
A ve smlouvě nebylo toto dostatečně akceptováno. Mluvil s p. Heinlem a domluvili se na doplnění. 
Budování křižovatky s R43 je pro město zásadní a toto bylo při vyjednávání s ŘSD podceněno. Bylo 
by lépe, kdyby nebyla výstavba překotná a vše se prolínalo s dopravním napojením. 
P. Krejčí – nerozumí, jak je to s výstavbou mateřské školy v této lokalitě? Zastavěnost bude 80 %. 
Bude to řešeno etapizací? 
D. Sukalovský – ptá se p. Heinla, kolik obyvatel znamená těch 80 % ze dvou etap? 
p. Heinl – neřekne to úplně přesně, ale myslí si, že je to cca 200-300 obyvatel. 
D. Holman – než tu školku postaví, tak musíme mít kam dát děti, které tam už budou bydlet. 
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M. Kotek – žádá vysvětlit bod 19, který pojednává o základní škole. Mluví se zde o pozemcích města, 
ale nejsou nijak specifikovány, např. lokalitou. 
D. Sukalovský – týká se to pozemků v dané lokalitě. Princip je popsán v jiném článku. Ale můžeme 
do článku tohoto dopsat „v lokalitě“. 
J. Viktorinová – v příloze smlouvy jsou uvedeny pozemky ve vlastnictví města určené ke směně. 
D. Sukalovský – navrhuje doplnit do čl. 19 - „Investor je však povinen převést do vlastnictví města 
pozemky pro potřeby výstavby základní školy a to formou směny za pozemky v lokalitě ve vlastnictví 
města“. 
I. Poledňák – situaci vidí jinak. Téma bylo ukotveno v 1. územním plánu a po dobu platnosti se se 
stavbou počítalo, rezerva na komunikace byla vytvořena. Je to mimořádně úctyhodná investice a za 
počátkem stavby se ocitneme s investorem na jedné lodi a budeme se snažit dílo dokončit. Náš úkol 
bude společně danou výstavbu dotáhnout dokonce. Ustanovení smlouvy, kde se uvádějí sankce, tak 
by se měly změnit na podmínečné. Bude se lépe jednat. 
D. Sukalovský – smlouva předpokládá společnou snahu vybudovat dílo, které bude ozdobou města. 
Sankce a pokuty jsou až posledním krokem. Pokud bude sankce uplatněna, tak až poté, až bude 
jednáno o odstranění pochybení. 
I. Poledňák – podle smlouvy to ale vypadá jinak. 
D. Holman – považoval by za praktické, aby o případných sankcích mohla rozhodovat rada města. 
V. Zejda – již v roce 1986 se plánovala výstavba a byly dimenzovány sítě a rozvody apod. na 16 tisíc 
obyvatel. Územní plán bral jako přirozený vývoj. Ale nesouhlasí s dalším rozšiřováním v rezervách 
u Podlesí a směrem na obci Českou. Je to nad kapacitu tohoto území. Další rozvíjení bude složitější. 
Z tohoto důvodu vítá tuto smlouvu. U stavby Dílů za Sv. Jánem to takhle nebylo a nastaly velké 
problémy, kdy developer nedodržel základní podmínky. 
D. Sukalovský – vrací se k sankcím uvedených ve smlouvě (bod 90) – právo města na smluvní 
pokutu vznikne až v případě, že investor nesplní povinnost, na kterou se smluvní pokuta vztahuje, ani 
do 30 dnů. Je lhůta 30 dní dostatečná? Klidně by souhlasil se zvýšením. 
I. Poledňák – ano, je dostatečná. 
J. Vlček – projekt je jeden z největších ve městě. Problém s dopravou tam je a bude, ale byli bychom 
sami proti sobě, kdybychom toto s investorem neřešili včas. Chce, aby byla tato lokalita pro budoucí 
obyvatele co nejlepší. 
I. Peřina – ptá se, zda společnost IMOS vlastní cca polovinu pozemků v této lokalitě? 
p. Heinl – myslí si, že těch pozemků má daleko více než město. Výkupy stále pokračují. 
I. Peřina – město se nemusí spoléhat pouze na společnost IMOS, ale může jednat s vlastníky 
pozemků, kteří ještě pozemky neprodali. Přijde mu logické, aby se nejdříve vyřešilo napojení na R43 
a teprve potom došlo k výstavbě. 
p. Heinl – úsilí o toto vyřešení mezi námi a městem je. Snažíme se jednat i s ŘSD, protože víme, že 
to dokážeme urychlit a dopracovat se k rychlejšímu územnímu řízení. 
D. Sukalovský – jednání s ŘSD i se společností IMOS pokračují. 
J. Herman – plánovací smlouvu vítá. Obává se ale, že stávající kapacita mateřských škol ve městě 
nemusí stačit náporu nových dětí z lokality Záhoří. Myslí si, že by tedy měla stavba mateřské školy 
v Záhoří začít dřív. 
D. Sukalovský – školka se nedá provozovat na staveništi. Neobává se problémů s kapacitou. 
P. Ondrášek – máme smlouvu, která pojistí pozici města. Je zde prostor, abychom tu výstavbu uřídili 
dobrým směrem. 
 
Přijaté usnesení: 1105/2018 - ZM schvaluje uzavření Plánovací smlouvy o úpravě právních vztahů 

při výstavbě obytného souboru Kuřim - Záhoří s IMOS development, otevřený 
podílový fond, IČ 75160013, se sídlem Pobřežní 620/3, 186 00 Praha 8 se 
změnou. 

Hlasováno 
Pro: 17. 
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Starosta vyhlašuje v 18:38 hod přestávku na 10 minut. 
 
 
 

20. „Rekonstrukce nám. Osvobození v Kuřimi – urbanistická studie“ 
(Předkladatel: Mgr. Ing. Drago Sukalovský, zpracovatel: Mgr. Ing. Drago Sukalovský) 
 
ZM schválilo na svém zasedání dne 23. ledna 2018 rozpočtové opatření, ve kterém mj. vyčlenilo 
finanční prostředky ve výši 500.000 Kč na zorganizování paralelního zadání návrhu rekonstrukce nám. 
Osvobození více architektonickým kancelářím. Současně neformálně pověřilo radu města organizací. 
RM na svém jednání dne 17. 4. 2018 schválila základní koncepci a parametry zadání urbanistické 
studie „Rekonstrukce nám. Osvobození v Kuřimi - urbanistická studie“ a výzvu k vypracování návrhu 
rekonstrukce následujícím architektonickým kancelářím: 
 
- Architektonická kancelář Burian-Křivinka s.r.o. 
- Kuba & Pilař architekti s.r.o. 
- 7points, s.r.o. 
- Typha Ateliér - Ing. Ondřej Remeš. 
 
Autorská odměna za zpracování návrhu byla stanovena na 65.000 Kč bez DPH. Všechny tyto 
architektonické kanceláře s vypracováním návrhu předběžně souhlasily. Na svém jednání dne 25. 4. 
2018 RM schválila odlišný postup zadávání dle směrnice Rady města Kuřimi S4/2018/RM o zadávání 
veřejných zakázek malého rozsahu, v souladu s čl. VIII., pro zadání veřejné zakázky na služby 
"Rekonstrukce nám. Osvobození v Kuřimi - urbanistická studie“ a schválila uzavření smluv o dílo na 
zpracování architektonického návrhu "Rekonstrukce nám. Osvobození v Kuřimi“ - urbanistická studie 
mezi městem Kuřim a shora uvedenými dodavateli. Okruh dodavatelů byl tímto usnesením dále 
rozšířen o ARCHTEAM PROJEKTOVÁ KANCELÁŘ s.r.o. RM dále schválila hodnoticí komisi pro 
výběr vhodného architektonického návrhu "„Rekonstrukce nám. Osvobození v Kuřimi“ - urbanistická 
studie. 
V následujících týdnech však z různých důvodů, vesměs z důvodů časové vytíženosti, zrušili svoji 
účast všechny architektonické kanceláře s výjimkou Typha Ateliéru - Ing. Ondřej Remeš. RM proto na 
svém jednání doplnila seznam oslovených o architektonickou kancelář Atelier RAW s.r.o. 
Termín odevzdání prací byl stanoven na 10. 9. 2018. Své návrhy odevzdaly oba zbylé ateliéry, tedy 
Typha Ateliér - Ing. Oldřich Remeš a Atelier RAW (návrhy jsou v příloze č. A, B, C). 
 
Dne 13. 9. 2018 se na svém jednání sešla hodnoticí komise ve složení  

- Drago Sukalovský, starosta města Kuřim 
- David Holman, místostarosta města Kuřim 
- Ladislav Ambrož, radní města Kuřim 
- Petr Ondrášek, radní města Kuřim 
- Jan Vlček, radní města Kuřim 
- Miluše Macková, členka Zastupitelstva města Kuřim 
- Petr Němec, architekt. 

 
Ostatní nominovaní členové se z různých důvodů omluvili. 
 
Komise jednomyslně určila pořadí předložených návrhů takto (návrhy jsou v příloze č. A, B, C - 
zasláno pouze elektronicky přes úschovnu): 

1. Návrh č. 1, předkladatel Ateliér RAW 
2. Návrh č. 2B, předkladatel Typha Ateliér - Ing. Oldřich Remeš 
3. Návrh č. 2A, předkladatel Typha Ateliér - Ing. Oldřich Remeš. 

 
Komise doporučuje ZM rozhodnout o pořadí tak, jak je komise určila. 
 
Ve smlouvě, uzavřené s oběma dodavateli (příloha D), je v čl. 6, bodu 8, je objednatel (město Kuřim) 
oprávněn, nikoliv povinen, vyzvat zhotovitele k uzavření licenční smlouvy v termínu do 12. 10. 2018, 
za podmínek, uvedených ve smlouvě. Pokud do této lhůty objednatel zhotovitele nevyzve, zaniká 
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povinnost zhotovitele licenční smlouvu uzavřít. Starosta města o tomto bodu s oběma dodavateli 
jednal, přičemž oba dodavatelé projevili vůli v dodatku smlouvy tento termín posunout. 
 
Vzhledem k tomu, že jde o poslední jednání ZM v tomto volebním období, navrhuji ZM 3 možné 
varianty postupu. 
 
Varianta 1 - ZM vybere jednu z variant k realizaci a uloží RM vykonat další potřebné úkony, 
především uzavřít dodatek licenční smlouvy s vybraným dodavatelem (v případě dodavatele Typha 
Ateliér - Ing. Oldřich Remeš i k vybrané variantě). O dalším postupu pak bude rozhodovat nové ZM, 
vzešlé z voleb 5. a 6. 10. 2018 
 
Varianta 2 - ZM nerozhodne a přenechá rozhodnutí o případném výběru varianty novému ZM, 
vzešlému z voleb 5. a 6. 10. 2018. V tomto případě ZM uloží RM uzavřít dodatek ke smlouvě s oběma 
dodavateli. 
 
Varianta 3 - ZM nerozhodne ani dle Varianty 1, ani dle Varianty 2, tedy nevybere k realizaci ani jeden 
z předložených návrhů a neuloží RM sjednat s dodavateli dodatek smlouvy, kterým se posunuje 
termín k výzvě k uzavření licenční smlouvy. Celá věc tím bude uzavřena a žádný z návrhů nebude 
realizován, ani o něm dále nebude jednáno. 
 
Přílohy: A – návrh č. 1 

B – návrh č. 2B 
C – návrh č. 2A 
D - smlouva 

 
 
Na jednání byl přítomen arch. Rusín (Ateliér RAW), který představil předloženou studii nám. 
Osvobození. 
 
 
Diskuse: 
V. Zejda – kam byla v projektu umístěna socha Osvoboditele? 
arch. Rusín – nemusí být v dominantní poloze náměstí, ale přesto bude na důstojném místě. Uvažují 
o prostoru naproti ul. Zborovská. 
V. Zejda – před kulturním domem nepůjde zaparkovat? 
arch. Rusín – celá plocha je pojízdná a to i pro nákladní vozy. 
M. Kotek – výběru varianty přikládá velkou váhu a bylo by dobré to zkonzultovat v komisích, výborech 
a s obyvateli města. Přiklání se tomu, aby bylo výběru věnováno více času a schvalovalo se až na 
dalším zastupitelstvu. Připomínky má k dopravnímu řešení, které asi bylo limitováno zadáním. 
Západní část náměstí - šikmá parkovací stání budou jednosměrná? Pokud bude tato komunikace 
objízdná za kulturní dům, potom jsou k tomu připomínky z důvodu, že tam bude umístěno mateřské 
centrum. Dále považuje za velký nedostatek to, že obchodní prostory, které nyní zejí prázdnotou, jsou 
prázdné proto, že tam chybí parkování. Kdyby se tam udělala kolmá parkovací stání, tak tam bude 
40 parkovacích stání. To je velký rozdíl a toto řešení plochu lépe využije. Má pochybnosti o tom, jestli 
je přesunutí silnice přínosem. 
D. Sukalovský – součástí zadání bylo to, že komunikace nebude stabilně průjezdná. Toto doporučení 
vydala i komise stavební. Kolmá parkovací stání podél obchodních domů jsou při napřímení 
komunikace nemožná. 
D. Holman – na ul. Bezručova (u kadeřnictví) budou upravena parkovací místa, tzn. v okolí kulturního 
domu parkovací místa přibydou. 
arch. Rusín – studie bude bezesporu prezentována veřejnosti a očekává připomínky. 
M. Kotek – jak to bude se silnicí kolem západní části náměstí? 
D. Sukalovský – před uzávěrou bude místo na otáčení a bude se toto řešit v dalších stupních. 
J. Herman – myslí si, že socha osvoboditele nebude na důstojném místě. S jejím umístěním 
nesouhlasí. Bude navrhované náměstí kapacitně stačit na pořádání akcí města? 
arch. Rusín – ano, kapacitně to stačit bude. 
J. Herman – chce, aby bylo na náměstí možné umístit i máji. 
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arch. Rusín – máme vyzkoušený systém na umístění vánočních stromů i májí a to těžkou technikou. 
P. Krejčí – bude možné parkovat v období plesů přímo před kulturním domem? 
arch. Rusín – ano, je to otázka dopravního režimu, obrubníky jsou zkosené a dá se přes ně přejíždět. 
D. Holman – navrhované umístění sochy Osvoboditele je důstojné. Od roku 2006 bylo pro náměstí 
zpracováno 9 studií. Tato studie je nejlepší ze všech. Dá se s ní i nadále pracovat. 
P. Ondrášek – o náměstí se debatuje delší dobu. Byla veřejná diskuse a nyní můžeme formovat 
změnu náměstí, kterou jistě všichni uvítáme. Umístění sochy je nejen důstojné, ale nejvhodnější 
možné, protože domy v pozadí ctí stavební styl socialistického realismu, stejně tak jako socha. Navíc 
domy budou mít zrekonstruovanou fasádu s prvky sorely, na kterou jsme dokonce finančně přispěli. 
M. Macková – umístění sochy bude důstojnější mimo centrální prostor. 
I. Poledňák – tato situace potřebuje vývoj. Navrhuje hlasovat o tom, aby rozhodnutí bylo až na dalším 
zasedání zastupitelstva. 
arch. Rusín – z náměstí se může stát pěkné místo pro setkávání obyvatel, záleží na tom, co město 
svým obyvatelům nabídne. 
D. Sukalovský – nevidí důvod proč na tomto jednání nevybrat studii. Nad ní může další zastupitelstvo 
jednat a rozvíjet ji. 
V. Zejda – mrzí ho, že tato studie nebyla projednána v komisi stavební. 
D. Holman – musíme začít s náměstím něco dělat. 
I. Peřina – studie se mu líbí. 
M. Kotek – studie nebyly projednávány v orgánech města a bylo by lépe, kdyby se to lépe 
prodiskutovalo. Nic se tím nepokazí. Některé věci se musí dopracovat. Žádá tuto věc odložit. 
D. Sukalovský – parkovacích stání bude po rekonstrukci více, než je nyní. 
D. Holman – domy u parkovacích míst mají vchody z druhé strany. Vlastníci nemají na toto jednotný 
názor, ale spíše chtějí mít klid od výfukových plynů. Míst tedy výrazně v dané lokalitě přibude. Zůstává 
pouze otázka, jestli by měla např. v ul. Zborovské přibýt další parkovací místa. 
R. Hanák – studie se mu líbí, ale umístění sochy Osvoboditele se mu moc nelíbí. Možná by se o její 
poloze mohlo dále diskutovat. 
J. Herman – doufá, že tímto nebude studie kompletně schválena. 
arch. Rusín – po studii následuje projekt pro územní rozhodnutí. Vše se musí znovu otevřít a znovu 
diskutovat a to včetně veřejného projednávání. Veřejný prostor je opravdu veřejný. 
D. Sukalovský – v podmínkách řízení respektive ve smlouvě je stanoveno datum 12. 10. a to je 
termín, kdy bychom měli vyzvat k uzavření licenční smlouvy. Měli bychom vybrat variantu a měli 
bychom přijmout usnesení, kde zastupitelstvo pověří radu, aby uzavřelo licenční smlouvu, tzn. v tuto 
chvíli by to bylo vše a o dalším by rozhodovalo další zastupitelstvo. Podle jeho názoru je tento návrh 
nejlepší z dosud předložených. Reference jsou výborné a doporučuje schválit tento návrh. Vše ostatní 
už bude na dalším zastupitelstvu. 
 
Přijaté usnesení: 1106/2018 - ZM souhlasí s rekonstrukcí nám. Osvobození podle návrhu č. 1 (dle 

přílohy č. A) a ukládá RM vykonat potřebné úkony, které souvisí s přípravou této 
investiční akce, především vyzvat společnost Ateliér RAW s.r.o. k uzavření licenční 
smlouvy. 

Hlasováno 
Pro: 13  Proti: 1  Zdrželi se: 3. 
 
 
 

20/1. „Rekonstrukce nám. Osvobození v Kuřimi – urbanistická 
studie“ 
(Předkladatel: Mgr. Ing. Drago Sukalovský, zpracovatel: Mgr. Ing. Drago Sukalovský) 
 
Návrh usnesení: ZM souhlasí s rekonstrukcí nám. Osvobození podle návrhu č. 2B (dle přílohy č. B) 

a ukládá RM vykonat potřebné úkony, které souvisí s přípravou této investiční 
akce, především vyzvat společnost Typha Ateliér - Ing. Oldřich Remeš k uzavření 
licenční smlouvy. 

O tomto návrhu nebylo hlasováno. 
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20/2. „Rekonstrukce nám. Osvobození v Kuřimi – urbanistická 
studie“ 
(Předkladatel: Mgr. Ing. Drago Sukalovský, zpracovatel: Mgr. Ing. Drago Sukalovský) 
 
Návrh usnesení: ZM souhlasí s rekonstrukcí nám. Osvobození podle návrhu č. 2A (dle přílohy č. C) 

a ukládá RM vykonat potřebné úkony, které souvisí s přípravou této investiční 
akce, především vyzvat společnost Typha Ateliér - Ing. Oldřich Remeš k uzavření 
licenční smlouvy. 

O tomto návrhu nebylo hlasováno. 
 
 
 

20/3. „Rekonstrukce nám. Osvobození v Kuřimi – urbanistická 
studie“ 
(Předkladatel: Mgr. Ing. Drago Sukalovský, zpracovatel: Mgr. Ing. Drago Sukalovský) 
 
Návrh usnesení: ZM ukládá RM uzavřít dodatek ke smlouvě o dílo „Rekonstrukce Nám. 

Osvobození v Kuřimi“ - urbanistická studie, který spočívá v prodloužení lhůty 
k výzvě k uzavření licenční smlouvy se společnostmi Ateliér RAW s.r.o. a Typha 
Ateliér - Ing. Oldřich Remeš. 

O tomto návrhu nebylo hlasováno. 
 
 
 

6. Schválení záměru pořízení územní studie "US -10 U Srpku" 
(Předkladatel: Mgr. Ing. Drago Sukalovský, zpracovatel: Ing. Vlasta Indrová) 
 
Na základě platného ÚP Kuřim, ve znění Změny č. 1, která nabyla účinnosti dne 2. 10. 2017, byla pro 
lokalitu "U Srpku" stanovena podmínka pro rozhodování v území pořízení územní studie. Lhůta pro 
pořízení a zaevidování územní studie je platným ÚP stanovena na dobu 6 let od nabytí účinnosti. 
Účelem územní studie bude prověřit zejména využití a uspořádání území s ohledem na rekreačně - 
přírodní potenciál území a zajištění prostupnosti. Studie by měla sloužit také jako podklad pro 
detailnější řešení krajinářských a parkových úprav v návaznosti na již provedený záměr revitalizace 
rybníku Srpek. 
Územní studie pro plochy smíšené nezastavěného území prověří přípustnost nebo nepřípustnost 
změny kultury, oplocení pozemku a případně navrhne omezení využití dle § 18 odst. 5 stavebního 
zákona. Navržená omezení musí být z důvodu veřejného zájmu. Území je využíváno ke každodenní 
rekreaci obyvatel a územní studie prověří požadavky na trávení volného času pro obyvatele Kuřimi, 
navrhne hlavní komunikační trasy, plochy pro mobiliář a případné doplnění prvků v krajině pro 
zlepšení rekreačního využití. Územní studie by měla prověřit rekreačně - přírodní potenciál území 
a návrh základní koncepce, dále návrh doporučeného uspořádání pozemků, jejich funkčního využití 
s důrazem na rekreační využití území a trávení volného času. 
ÚS prověří a navrhne základní prostorové podmínky (výška zástavby, stavební čáry apod.) v plochách 
individuální rekreace, které jsou součástí plochy prověřované územní studií. 
Územní studie bude sloužit jako podklad pro rozhodování v území. 
 
Na jednání ZM dne 26. 6. 2018 vzešel z podnětu zastupitelů požadavek na zahájení pořizování 
územní studie "US-10 U Srpku," v letošním roce a předložení záměru pořízení ÚS na nejbližším 
jednání ZM. 
ZM se předkládá ke schválení záměr pořízení ÚS a schválení určeného zastupitele. 
 
Přílohy: A - výřez lokalita ÚS 10 U Srpku 
 
Diskuse: 
V. Zejda – jak to bude se zadáním studie? 
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V. Indrová – koncept je připraven. Podle zákona ale zadání zpracovává pořizovatel a neprojednává 
se. Se zadáním musí souhlasit určený zastupitel a na základě toho zadání se vybere zpracovatel. 
Územní studie se neprojednává, ale konzultuje se s dotčenými orgány a poté se může zaevidovat. 
D. Sukalovský – celá věc se odehraje po volbách. Výsledek podléhá hlasování zastupitelstva. 
V. Zejda – budeme se vyjadřovat k zadání? 
V. Indrová – ne. Určený zastupitel hájí zájmy města. Územní studii řeší zpracovatel (tj. architekt 
s autorizací) a zastupitelstvo se vyjadřuje k řešení. 
D. Sukalovský – pokud bude on dál pověřeným zastupitelem, tak dříve, než s ním vysloví souhlas, 
nechá to nejdříve projednat v orgánech města (komise životního prostředí, stavení a dopravní komisi). 
V. Zejda – současný územní plán absolutně neošetřuje zemědělský půdní fond a je v rozporu 
s legislativou. Doufá, že zadáním územní studie bude ošetření nakládání s ornou půdou. 
P. Krejčí – jakékoliv připomínky by tedy měly jít na starostu města. 
V. Indrová – zastupitelstvo schválilo pořízení změny v úpravě regulativů pro plochy nezastavěného 
smíšeného území, tyto byly součástí změny územního plánu (změna č. 2.) a budou se upravovat 
regulativy pro všechny plochy orné půdy. Rozdělí se to do lokalit. Tato územní studie je pouze pro 
lokalitu u Srpku a bude se také zabývat zemědělskou půdou, ale bude řešit i ÚSES i plochy 
individuální rekreace nad Srpkem. 
 
 
Z jednání se vzdálil v 20:06 hod D. Holman – počet přítomných zastupitelů je 16. 
 
 
Přijaté usnesení: 1107/2018 - ZM schvaluje záměr pořízení územní studie "US-10 U Srpku", 

vyplývající z požadavku platného ÚP Kuřim, ve znění změny č. 1 ÚP Kuřim. 
ZM schvaluje Mgr. Ing. Draga Sukalovského jako zastupitele určeného pro 
spolupráci s pořizovatelem při pořizování Územní studie "US -10 U Srpku". 

Hlasováno 
Pro: 16   Nepřítomen: 1. 
 
 
 

7. Schválení určeného zastupitele pro pořizování Zprávy 
o uplatňování ÚP Kuřim 
(Předkladatel: Mgr. Ing. Drago Sukalovský, zpracovatel: Ing. Vlasta Indrová) 
 
Územní plán Kuřim byl vydán Zastupitelstvem města Kuřimi dne 18. 12. 2014 a nabyl účinnosti dne 
5. 1. 2015. Městský úřad Kuřim, odbor investiční, (dále jen pořizovatel) jako orgán obce příslušný dle 
ustanovení §6 odst. 1 písm. c) zákona č.183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (dále 
„stavební zákon“), v platném znění, informuje ZM Kuřimi o potřebě zahájení pořizování zprávy 
o uplatňování ÚP Kuřim. Povinnost pořizování zprávy o uplatňování územního plánu (dále jen 
„Zpráva“) vychází z ustanovení § 55 stavebního zákona a lhůta pro její pořizování a předložení 
zastupitelstvu obce je stanovena do 4 let od data nabytí účinnosti územního plánu. Předpokladem pro 
zahájení pořizování "Zprávy" je schválení určeného zastupitele. 
Odbor investiční doporučuje schválit určeného zastupitele na jednání ZM v měsíci září. 
 
 
Na jednání se vrátil v 20:10 hod D. Holman - počet přítomných zastupitelů je 17. 
 
 
Přijaté usnesení: 1108/2018 - ZM schvaluje Mgr. Ing. Draga Sukalovského jako zastupitele 

určeného pro spolupráci s pořizovatelem při projednávání zprávy o uplatňování ÚP 
Kuřim dle § 55 zákona č.183/2006, Sb. o územním plánování a stavebním řádu, 
v platném znění.“ 

Hlasováno 
Pro: 14  Zdrželi se: 3. 
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8. Marie Ciková, Kuřim – prodej bytové jednotky č. 911/2 
(Předkladatel: Mgr. Ing. Drago Sukalovský, zpracovatel: Alena Janoušková) 
 
Zastupitelstvo města Kuřimi na svém zasedání dne 26. 6. 2018 schválilo pod číslem usnesení 
1068/2018 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 parc. č. 1711, vše v obci a k. ú. Kuřim, za 
cenu 1.600.000 Kč paní Marii Cikové, trvale bytem xxxxxxxxxxxxxxxx 664 34 Kuřim. 
Záměr byl na úřední desce zveřejněn od 29. 6. 2018 do 16. 7. 2018. Žádné připomínky k záměru 
podány nebyly. 
 
Přílohy: A - smlouva o převodu vlastnictví bytu 
 
Přijaté usnesení: 1109/2018 - ZM schvaluje 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, včetně spoluvlastnického podílu na společných 
částech budovy a pozemku o velikosti id. 699/5455 paní Marii Cikové, trvale bytem 
xxxxxxxxxxxxxxxxx 664 34 Kuřim za cenu 1.600.000 Kč s tím, že veškeré náklady 
spojené s převodem jednotky včetně úhrady daně z nebytí nemovitých věcí 
ponese kupující. 

Hlasováno 
Pro: 17. 
 
 
 

9. Alena Pindryčová, Monika Straková, Kuřim, Martin Vojáček, Brno 
– žádost o koupi bytu - záměr 
(Předkladatel: Mgr. Ing. Drago Sukalovský, zpracovatel: Alena Janoušková) 
 
Dne 10. 9. 2018 požádali o odkoupení jednotky č. 1002/6 paní Alena Pindryčová, její vnučka Monika 
Straková, obě trvale bytem xxxxxxxxxxxxxx 664 34 Kuřim a partner Moniky Strakové, pan Martin 
Vojáček, trvale bytem Brno (každý id. 1/3). Paní Alena Pindryčová je nájemcem tohoto bytu na 
základě Rozhodnutí o schválení dohody o výměně bytu ze dne 27. 11. 1985. Jedná se o jednotku 
3+1. Jednotka sestává z kuchyně, tří pokojů, koupelny, WC, předsíně, spíže, komory, sklepa 
a balkónu. Jednotka je umístěna ve II. nadzemním podlaží bytového domu č. p. 1002, 1003 v ul. 
Popkova, který je součástí pozemku parc. č. 2086/6, vše v obci a k. ú. Kuřim. 
 
Dle znaleckého posudku zpracovaného Ing. Zámečníkem, který žadatelé předložili, byla znalcem 
stanovena obvyklá cena jednotky ve výši 2.750.000 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 zaplatili 2.200.000 Kč. 
 
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 
 
Diskuse: 
J. Viktorinová – snažili se chránit nájemkyni tím, že předmětný byt bude mít 3 vlastníky (babička, 
vnučka a její přítel). 
M. Straková (vnučka paní Pindryčové) – uvedla, že v dané bytové jednotce budou bydlet společně 
s babičkou. 
I. Poledňák – byt je prodejný obratem se ziskem 0,5 mil. Kč. 
pí Pyndryčová – v tomto bytě trvale bydlí se svou matkou. Dcera zatím bydlí v Brně. 
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D. Sukalovský – nyní budeme hlasovat o záměru. Prodej samotný bude schvalovat další 
zastupitelstvo. 
 
Přijaté usnesení: 1110/2018 - ZM schvaluje záměr na prodej jednotky č. 1002/6, 3+1, umístěné ve 

II. nadzemním podlaží bytového domu č. p. 1002, 1003 v ul. Popkova, který je 
součástí pozemku p. č. 2086/6, vše v obci a k. ú. Kuřim, za cenu 2.200.000 Kč 
paní Aleně Pindryčové a Monice Strakové, obě trvale bytem xxxxxxxxxx 664 34 
Kuřim a panu Martinovi Vojáčkovi, trvale bytem Brno (každý id. 1/3). 
Podmínky převodu: 
a) úhrada kupní ceny před podpisem kupní smlouvy, 
b) kupující uhradí správní poplatky. 

Hlasováno 
Pro: 9  Zdrželo se: 8. 
 
 
 

10. Schválení úplatného nabytí pozemků pod místními 
komunikacemi do majetku města - výběrové řízení 2018 
(Předkladatel: Mgr. Ing. Drago Sukalovský, zpracovatel: Ing. Vladimíra Fidrmucová) 
 
V souladu s „Pravidly pro majetkoprávní vypořádání města Kuřimi s vlastníky pozemků pod místními 
komunikacemi“ schválenými Zastupitelstvem města Kuřimi dne 29. 4. 2014 pod číslem usnesení 
1049/2014 a na základě výsledku výběrového řízení ze dne 30. 8. 2018 (výběrové řízení na výkup 
pozemků pod místními komunikacemi vyhlásilo ZM usn. č. 1054/2018 dne 22. 5. 2018) předkládá 
odbor majetkoprávní zastupitelstvu města ke schválení tyto nabídky: 
 
- úplatné nabytí pozemků parc. č. 304/7 o výměře 12 m

2 a 
parc. č. 348/8 o výměře 75 m

2 
vše v k. ú. 

Kuřim z vlastnictví manželů Šojatových do majetku města za cenu 250 Kč/m
2
 pozemku (celkem 

21.750 Kč). Jedná se o pozemek na ul. Třebízského - vizte př. A. 
 
- úplatné nabytí pozemku parc. č. 320/12 o výměře 36 m

2 v 
k. ú. Kuřim z vlastnictví manželů Janků 

do majetku města za cenu 250 Kč/m
2
 pozemku (celkem 9.000 Kč). Jedná se o pozemek na ul. 

Legionářské - vizte př. B. 
 
Tyto dvě nabídky splnily beze zbytku požadované náležitosti nabídky pozemků pod místními 
komunikacemi (maximální cena pozemku činila 250 Kč/m

2
). OMP doporučuje zastupitelstvu nabídky 

přijmout a v příloze C, D předkládá návrh kupní smlouvy. 
 
Dále byl městu nabídnut pozemek, ke kterému se váže věcné právo - věcné břemeno užívání: 
 
- pozemek parc. č. 320/13 v k. ú. Kuřim o výměře 47 m

2
 z vlastnictví sourozenců Jaroslava Mrkose 

a Amálie Mrkosové, oba bytem Kuřim, do majetku města za cenu 250,- Kč/m
2
 pozemku (celkem 11 

750,- Kč). Jedná se o pozemek na ul. Legionářská - vizte př. B. 
Mrkosovi zřídili věcné břemeno užívání pro své rodiče - Boženu a Jaroslava Mrkosovy. Vzhledem 
k tomu, že se jedná o pozemek pod komunikací, souhlasí oprávnění z věcného břemene 
s bezúplatným zrušením tohoto věcného práva. Zrušení věcného břemene bude součástí kupní 
smlouvy. 

 
OMP doporučuje zastupitelstvu nabídku přijmout a v příloze E předkládá návrh kupní smlouvy 
a smlouvy o zrušení věcného břemene. 
 
Nákup pozemků je uhrazen z rozpočtu města OdPa 3639, pol. 6130, ORJ 3, ORG 1269000000. 
 
Přílohy: A - situace 

B - situace 
C – návrh smlouvy 
D – návrh smlouvy 
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E – návrh smlouvy 
 
 
Z jednání se vzdálil v 20:23 hod. J. Vlček – počet přítomných zastupitelů je 16. 
 
 
Přijaté usnesení: 1111/2018 - ZM schvaluje v souladu s „Pravidly pro majetkoprávní vypořádání 

města Kuřimi s vlastníky pozemků pod místními komunikacemi“ úplatné nabytí 
pozemků parc. č. 304/7 o výměře 12 m

2
 a parc. č. 348/8 o výměře 75 m

2 
vše v k. ú. 

Kuřim z vlastnictví manž. Josefa a Ing. Ilony Šojatových, každý podílem id. ½ , oba 
bytem xxxxxxxxxxxxxxxx Moravské Knínice, do majetku města Kuřimi za celkovou 
cenu 21.750 Kč. Náklady spojené s převodem pozemku včetně daně z nabytí 
nemovitých věcí uhradí nabyvatel - město Kuřim. 

Hlasováno 
Pro: 16   Nepřítomen: 1. 
 
 
 

10/1. Schválení úplatného nabytí pozemků pod místními 
komunikacemi do majetku města - výběrové řízení 2018 
(Předkladatel: Mgr. Ing. Drago Sukalovský, zpracovatel: Ing. Vladimíra Fidrmucová) 
 
Přijaté usnesení: 1112/2018 - ZM schvaluje v souladu s „Pravidly pro majetkoprávní vypořádání 

města Kuřimi s vlastníky pozemků pod místními komunikacemi“ úplatné nabytí 
pozemku parc. č. 320/12 v k. ú. Kuřim o výměře 36 m

2
 z vlastnictví manž. Ludvíka 

a Lenky Janků (SJM), oba bytem xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx Kuřim do majetku města 
Kuřimi za celkovou cenu 9.000 Kč. Náklady spojené s převodem pozemku včetně 
daně z nabytí nemovitých věcí uhradí nabyvatel - město Kuřim. 

Hlasováno 
Pro: 16   Nepřítomen: 1. 
 
 
 

10/2. Schválení úplatného nabytí pozemků pod místními 
komunikacemi do majetku města - výběrové řízení 2018 
(Předkladatel: Mgr. Ing. Drago Sukalovský, zpracovatel: Ing. Vladimíra Fidrmucová) 
 
Přijaté usnesení: 1113/2018 - ZM schvaluje v souladu s „Pravidly pro majetkoprávní vypořádání 

města Kuřimi s vlastníky pozemků pod místními komunikacemi“ úplatné nabytí 
pozemku parc. č. 320/13 v k. ú. Kuřim o výměře 47 m

2 
z vlastnictví Jaroslava 

Mrkose a Amálie Mrkosové, každý podílem id. ½, oba xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, 
Kuřim do majetku města Kuřimi za celkovou cenu 11.750 Kč s podmínkou výmazu 
věcného břemene zřízeného ve prospěch manž. Boženy a Jaroslava Mrkosových, 
oba bytem xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx Kuřim. Náklady spojené s převodem pozemku 
včetně daně z nabytí nemovitých věcí uhradí nabyvatel - město Kuřim. 

Hlasováno 
Pro: 16   Nepřítomen: 1. 
 
 
 

11. Investiční akce "Společenské a kulturní centrum v Kuřimi" 
(Předkladatel: Mgr. Ing. Drago Sukalovský, zpracovatel: Ing. Markelova Jana) 
 
Zastupitelstvo města schválilo na svém 5. zasedání dne 1. 8. 2017 usnesením č. 1087/2017 finanční 
prostředky na realizaci investiční akce s názvem „Společenské a kulturní centrum v Kuřimi“ včetně 
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související dodávky interiéru, stavebních úprav okolí, dodávky digitálního kina a posunutí autobusové 
zastávky v celkové výši 127,8 mil. Kč bez DPH, tj. 154.640.000 Kč vč. DPH.  
 
Dne 23. 1. 2018 schválilo Zastupitelstvo města v rámci rozpočtového opatření č. 1 pro rok 2018 na 
investiční akci „Společenské a kulturní centrum v Kuřimi“ (stavba, okolí, interiér, gastro, digit. kino) 
částku 137.500.000 Kč a dne 26. 6. 2018 v rámci rozpočtového opatření č. 6 schválilo navýšení této 
částky o 1.800.000 Kč na nové projekční dodatky, celkem tedy na 139.300.000 Kč. 
Nové projekční dodatky vyplynuly jak z nepředvídaných skutečností zjišťovaných s průběhem 
realizace stavebních prací (staticky nevyhovující stav stropů pod vstupním vestibulem, nad strojovnou 
vzduchotechniky a nově nad vstupním vestibulem; změny v malém sále z důvodů zjištěné prohlubně 
v části prostoru sálu a z toho vyplývající rozhodnutí o realizaci posuvného hlediště), tak i z potřeby 
aktualizovat projektovou dokumentaci z roku 2014 z důvodu zastaralosti některých technologií a 
z důvodu legislativních změn (změna AV techniky, ozvučení, divadelní technologie, změna týkající se 
vzduchotechniky EKODESIGN 2018, modernizace osvětlení, modernizace technologie stravování) či 
z důvodu zapracovat vzniklé změny (aktualizace projektové dokumentace okolí a interiérů). 
 
Vzhledem k vyčerpání finanční rezervy ponechané na stavební práce je nyní nutné schválení 
navýšení finančních prostředků na realizaci této investiční akce z důvodu úhrady dalších dodatečných 
prací zhotoviteli stavby a projektantovi. 
 
Jedná se zejména o níže uvedené náklady zhotoviteli stavby: 
 
1/ náklady spojené s odstraněním stávajícího a provedením nového kazetového stropu nad foyer ve 
výši 1.406.476,78 Kč vč. DPH. 
 
2/ náklady na dodávku a montáž posuvného hlediště v malém sále včetně souvisejících stavebních 
úprav ve výši 4.100.397,83 Kč vč. DPH (na základě rozhodnutí RM dne 28. 2. 2018) včetně navýšení 
z důvodu zvýšení standardu posuvného hlediště (rozhodnutí RM dne 8. 8. 2018). 
 
3/ částečná úhrada nákladů změn, které jsou předmětem dodatku č. 4, a to ve výši 1.105.870 Kč vč. 
DPH z důvodu vyčerpání ponechané rezervy stavby úhradou dodatků č. 2, 3 a částečně 4. 
 
4/ náklady na modernizaci zářivkových svítidel za LED svítidla ve výši 3.480.442,82 Kč vč. DPH (na 
základě rozhodnutí RM dne 22. 5. 2018). 
 
5/ náklady na uvedení do původního stavu plochy před hlavním nástupním schodištěm do KD a 
u přilehlých bytových domů na Nám. Osvobození 824 a 825, která byla částečně dle výkazu výměr 
rozebrána a dále projektem neřešena. Odhad vícenákladů zhotovitele je cca 1.500.000 Kč vč. DPH 
 
6/ náklady vyvolané změnami v elektrorozvodech - silno a slaboproudu z důvodů projekčních 
zapracování úprav, modernizace a doplnění rozvodů v průběhu realizace stavebních prací ve výši 
1.441.830 Kč vč. DPH. 
 
7/ náklady na změny v měření a regulaci a ve vytápění z důvodu změny vzduchotechnických jednotek 
v souladu s Nařízením komise (EU) č. 1253/2014, které stanovuje požadavky na Ekodesign větracích 
jednotek od 1. 1. 2018 ve výši 789.000 Kč vč. DPH. 
 
8/ náklady na změny ve zdravotechnice vyvolané dispozičními úpravami u mateřského centra, 
úpravami v projektu gastra ve výši 56.767 Kč vč. DPH. 
 
9/ náklady na změny vyvolané vývojem technologií (ozvučení, divadelní technologie, scénické 
osvětlení). Došlo k celkové změně technologie scénického osvětlení za použití digitálních scénických 
světel dálkově ovládaných (proti původním klasickým ručně ovládaným) s instalací nového 
osvětlovacího pultu. Ve velkém sále jsou doplněny dva řetězové kladkostroje pro reproboxy. 
V malém sále je doplněno scénické osvětlení s využitím LED světelné baterie a osvětlovacím pultem. 
Dále je v malém sále doplněn rám projekčního plátna a horizontální a vertikální maskování 
projekčního plátna s funkcí zadního horizontu ve výši 4.148.113 Kč vč. DPH. 
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10/ náklady na změny vyvolané vývojem audio video techniky. Došlo ke kompletní změně technologie 
pro digitální přenos HDMI, modernizaci koncových prvků audio video techniky na aktuální standard 
(moderní LED TV s možností zabudování do stěny ve foyer). V mateřském centru je doplněno 
projekční plátno s projektorem včetně ozvučení a stolního PC. V klubu došlo k modernizaci ozvučení 
a doplnění LED TV s možností sklopení k podhledu. Došlo k doplnění live postu ve velkém sále, 
přívodu pro umístění dataprojektoru v malém sále, doplnění samostatného ozvučení v kinosále pro 
„nekinové“ akce ve výši 515.105 Kč vč. DPH. 
 
11/ náklady spojené s vyhříváním části venkovního schodiště a hlavního vstupu do objektu ve výši cca 
335.000 Kč vč. DPH. Jedná se o doplnění elektrického automaticky ovládaného vytápění části 
schodiště, která přímo navazuje na vstup do KD. Tato změna zajistí bezpečnost v zimním období 
a výrazně sníží požadavky na údržbu schodiště. Dále nebude povrch prefabrikovaného schodiště 
znehodnocován posypovými solemi, čímž se zajistí stálost jeho povrchu. 
 
Vhodné by bylo také ponechání rezervy (cca 2,8mil. Kč s DPH) na případné další vícenáklady na 
změny související s okolím (terasy, přesun zastávky...), na interiéry (navíc vybavení prostorů Kuřimat), 
na gastro (oproti původnímu projektu vybavuje gastro provozy nově město, nikoliv nájemce) a dále 
rezervu na případné další projekční dodatky (odhad 0,7mil. Kč s DPH). 
 
Rekapitulace nákladů akce nad ZM schválený limit 127,8 mil. Kč bez DPH: 
 
Náklady na úhradu projekčních dodatků nad rámec schvál. limitu  1.571.070 Kč 
Rezerva na případné další projekční dodatky  495.870 Kč 
Náklady na změnové práce zhotovitele stavby dle bodů 1/-11/                               15.602.481 Kč  
Rezerva stavbě                                                                                                           2.315.000 Kč 
Celkem bez DPH                                                                                              19.984.421 Kč 
                                         (tj. 24.181.149 Kč s DPH) 
 
Projektovou dokumentaci ve všech stupních zpracovala společnost ARCHTEAM PROJEKTOVÁ 
KANCELÁŘ s.r.o. 
 
OI žádá o schválení finančních prostředků na realizaci investiční akce s názvem „Společenské 
a kulturní centrum v Kuřimi“ včetně související dodávky interiéru, stavebních úprav okolí, dodávky 
digitálního kina a posunutí autobusové zastávky v nové celkové výši 147,8 mil. Kč bez DPH, tj. 178,8 
mil. Kč vč. DPH. 
 
 
Na jednání se vrátil v 20:28 hod J. Vlček – počet přítomných zastupitelů je 17. 
 
 
Diskuse: 
I. Peřina – souhlasil s opravou za přiměřené peníze. Částka za opravu ve výši 147 mil. Kč se mu 
nezdá být nepřiměřená. Proto nebude pro schválení hlasovat. 
V. Zejda – nesouhlasí s navrženým usnesením. Před 3 lety byl ujišťován o tom, že se dá kulturní dům 
opravit za 63 mil. Kč. Nyní jednáme o částce skoro 148 mil. Kč. 
D. Sukalovský – první výběrové řízení bylo opravdu za 63 mil. Kč a tehdy nemohla být dle zákona 
smlouva uzavřena. Samotná rekonstrukce kulturního domu v těch stejných intencích byla znovu 
vysoutěžena za 93 mil. Kč. Od začátku bylo jasné, že to je bez některých souvisejících prací (gastro 
zařízení, zastávka s okolím, interiéry, digitální kino), tzn. věděli jsme, že za tyto dodávky zaplatíme 
ještě 22 mil. Kč). Jestliže ze začátku byla cena daleko nižší, tak je to věc, která nemohla ze zákonných 
důvodů nastat a to současné samotné navýšení na této stavbě je cca 20 mil. Kč bez DPH, což při 
rekonstrukci takto staré a zanedbané budovy činí 20 % rozpočtu, což není nic mimořádného. Při 
rekonstrukci Podhoří to bylo podobné. 
V. Zejda – při rekonstrukci Podhoří bylo jakékoliv navýšení schvalováno zastupitelstvem. Ptá se, proč 
byla do prvního výběrového řízení na rekonstrukci kulturního domu daná cena 73 mil. Kč, když projekt 
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byl 80 mil. Kč? Převáděl rozklad a vyšlo mu, že se to dá postavit za 96 mil. Kč. Nikdo na jeho 
připomínky nebral zřetel. 
D. Sukalovský – první výběrové řízení – cena byla dána limitní a ta odpovídala výsledku ceny 
tabulkové. Navíc to bylo v době, kdy ceny vysoutěžené byly nižší, než ty zadané. 
I. Poledňák – při rekonstrukci ul. Podhoří se projektovalo, ale cena nevzrostla pro město. Vícepráce 
platil dodavatel. 
D. Sukalovský – ale město následně schválilo dar ve výši 600 tisíc Kč. 
D. Holman –  
P. Krejčí – kontroloval někdo náklady na modernizaci? 
D. Sukalovský – ano, zkontrolované to je. Vydané finance jsou účelně vynaloženy, investovalo se do 
kvalitnějších materiálů, do kvalitnějších technologií apod. 
R. Hanák – doufá, že technický dozor stavby pracuje tak, jak má a vše odsouhlasil. Zakázka byla jistě 
soutěžena podle zákona o veřejných zakázkách – neblížíme se hranici, která by se týkala hranice 
změny závazků ze smlouvy? 
M. Réman – k hranici se blížíme, ale hlídáme si to. Další navyšování by to už nesneslo a nedojde 
k němu. 
J. Herman – úprava elektrorozvodů za 1,5 mil. Kč? Jak by zpracován projekt? Vždyť ty změny jsou 
obrovské. 
D. Sukalovský – změny jsou velké a jsou zapříčiněny změnami technologií. Může se přijít podívat na 
kontrolní den a může být o tomto informován. Stavební dozor odvádí svou práci dobře. 
 
Přijaté usnesení: 1114/2018 - ZM schvaluje finanční prostředky na realizaci investiční akce 

s názvem „Společenské a kulturní centrum v Kuřimi“ včetně související dodávky 
interiéru, stavebních úprav okolí, dodávky digitálního kina a posunutí autobusové 
zastávky v nové celkové výši 147,8 mil. Kč bez DPH. 

Hlasováno 
Pro: 12  Proti: 2  Zdrželi se: 3. 
 
 
Starosta vyhlásil v 20:53 hod přestávku na 10 minut. 
 
 
 

12. Výsledky hospodaření k 30. 6. 2018 
(Předkladatel: Mgr. Ing. Drago Sukalovský, zpracovatel: Ing. Aleš Varmužka) 
 
V příloze jsou předkládány výsledky hospodaření města ke dni 30. 6. 2018. 
 
Příjmy města po konsolidaci ke dni 30. 6. 2018 činily 147.141.823,54 Kč, výdaje města po konsolidaci 
činily 184.750.797,24 Kč. Hospodářský výsledek k tomuto datu tedy činí nezaokrouhleně 
- 37.608.973,70 Kč. 
 
Hospodaření s rozpočtovými prostředky probíhá dle schváleného a následně upraveného rozpočtu 
a je za 1. pololetí roku 2018 vzhledem k rozpočtu města v konsolidovaném stavu, s výdaji 
převyšujícími příjmy, což je rozpočtem plánováno. 
 
Příjmy: 
Příjmová stránka rozpočtu je plněna z 53,94 %. Daňové příjmy se plní ve srovnání s rokem 2017 velmi 
dobře, výběr je k 30. 6. vyšší o 8 mil. Kč. Potvrzuje se vzestupný trend, kerý je způsoben i zákonnými 
důvody, nejvyšší nárůst je u DPH (o cca 5,5 mil. Kč). 
 
Výdaje: 
Výdajová stránka rozpočtu je plněna ze 34,74 % a je ovlivněna čerpáním především u „investičních 
akcí“, které je na úrovni 26,04 % (nesouvisí s rozestavěností akcí,...). Provozní výdaje jsou čerpány ze 
76,16 %, toto vyšší čerpání je způsobené záporným rozpočtem nadměrného odpočtu DPH, po 
očištění je čerpání ve výši 52 % vizte podrobnější rozbory dle ORG. 
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Přílohy: A – výsledky 2Q 
 
Přijaté usnesení: 1115/2018 - ZM bere na vědomí výsledky hospodaření k 30. 6. 2018 s deficitem 

hospodaření ve výši 37.608.973,70 Kč dle příloh. 
Hlasováno 
Pro: 17. 
 
 
 

13. Garance finanční spoluúčasti na rok 2019 u vybraných 
sociálních služeb 
(Předkladatel: Mgr. Ing. Drago Sukalovský, zpracovatel: Mgr. Aneta Novotná) 
 
V roce 2015 došlo ke změně zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších 
předpisů, v § 101a, kdy některé kompetence byly přesunuty z úrovně Ministerstva práce a sociálních 
věcí ČR na kraje. Kraje mají povinnost poskytnout finanční podporu pro poskytovatele sociálních 
služeb v souladu s pravidly Evropské unie. Aby se nejednalo o nedovolenou veřejnou podporu, je 
nutné financovat služby formou vyrovnávací platby v souladu s Metodikou Ministerstva práce 
a sociálních věcí. 
 
Na základě těchto změn schválila Rada Jihomoravského kraje dne 29. 1. 2018, usnesením 
č. 3538/18/R49, dokument „Pravidla pro tvorbu sítě sociálních služeb v Jihomoravském kraji pro rok 
2019“ (dále jen „Pravidla“). 
 
Proces optimalizace sítě sociálních služeb reaguje na potřebu vytvořit udržitelnou a efektivní síť 
služeb nezbytných pro sociální stabilitu na území daných obcí i v celém kraji. Jihomoravský kraj proto 
požádal obce s rozšířenou působností o spolupráci na vytvoření návrhu minimální sítě sociálních 
služeb na okresní úrovni, která odráží priority jednotlivých ORP. Ke spolupráci byli přizváni zástupci 
politické reprezentace obcí s rozšířenou působností, vedoucí odborů sociálních věcí a koordinátoři 
komunitního plánování. 
 
V souvislosti s probíhajícími procesy optimalizace a síťování sociálních služeb byla přijata strategie 
podílu obcí na spolufinancování stávajících sociálních služeb, a to ve výši: 
 
 služby odborného sociálního poradenství s převažující cílovou skupinou osob, které jsou obětmi 

domácího násilí nebo trestních činů nebo osoby s poruchami příjmu potravy: 10 %, 
 služby odborného sociálního poradenství pro ostatní cílové skupiny: 20 %, 
 služby sociální prevence (bez sociálně aktivizačních služeb pro rodiny s dětmi, sociálně 

aktivizačních služeb pro seniory a osoby se zdravotním postižením, nízkoprahových zařízení pro 
děti a mládež): 20 %, 

 služby sociální prevence: sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi, sociálně aktivizační služby 
pro seniory a osoby se zdravotním postižením, nízkoprahová zařízení pro děti a mládež: 30 %, 

 služby sociální péče (bez pečovatelské služby): 8 %, 
 pečovatelská služba: 22 %. 

 
Finanční spoluúčast je schvalována vždy v daném kalendářním roce na základě údajů z ukončeného 
předcházejícího kalendářního roku na rok následující. 
 
Ze Střednědobého plánu rozvoje sociálních služeb v Jihomoravském kraji na období 2018-2020, který 
byl schválen Zastupitelstvem Jihomoravského kraje dne 22. 6. 2017, usnesením č. 470/17/Z6, mimo 
jiné vyplývá následující: 
 
Dotace od obcí: 
Dotace od obcí na podporu poskytování sociálních služeb v daném území má v systému financování 
sociálních služeb klíčový význam. Prostřednictvím finanční podpory obec deklaruje sociální službě 
potřebnost v území a doporučuje službu k dalšímu financování z dotačních titulů JMK i z prostředků 
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státního rozpočtu. Obec se tak spolufinancováním služeb významně podílí na nastavení a financování 
potřebné sítě služeb na území kraje. 
 
V příloze B je uvedena aktuální minimální síť sociálních služeb za ORP Kuřim na rok 2019 s finanční 
spoluúčastí.  
Příloha C obsahuje minimální síť služeb pro rok 2019 okresu Brno-venkov včetně konkrétních částek 
finanční spoluúčasti. 
V příloze D je uveden příklad výpočtu finanční spoluúčasti. 
Příloha E obsahuje vzor veřejnoprávní smlouvy. 
 
Rada města Kuřimi na své schůzi dne 25. 4. 2018, usnesením č. 200/2018, schválila zařazení 
sociálních služeb působících v ORP Kuřim, uvedených v příloze B, do sítě sociálních služeb pro rok 
2019. 
 
Subjekty budou žádat o finanční příspěvek v průběhu roku 2019 formou individuálních dotací. 
 
Přílohy: A – pravidla pro tvorbu sítě v JMK 2019 

B - síť rok 2019 + max. výše v % 
C - okresní síť soc. služeb pro rok 2019 
D – výpočet fin. spoluúčasti 
E – veřejnoprávní smlouva 

 
Přijaté usnesení: 1116/2018 - ZM schvaluje zařazení sociálních služeb, uvedených v příloze B, do 

své minimální sítě sociálních služeb a zároveň garantuje těmto službám finanční 
spoluúčast podle přílohy B. 

Hlasováno 
Pro: 17. 
 
 
 

14. Zápis z jednání Výboru pro kulturu a spolkový život ZM Kuřimi 
(Předkladatel: Mgr. Ladislav Ambrož, zpracovatel: Jitka Jonášová) 
 
Předkládáme Zastupitelstvu města Kuřimi zápis z jednání Výboru pro kulturu a spolkový život ZM 
Kuřimi ze dne 29. 8. 2018. 
 
Přílohy: A - zápis kulturní výbor 
 
Přijaté usnesení: 1117/2018 - ZM bere na vědomí zápis z jednání Výboru pro kulturní a spolkový 

život ZM Kuřimi ze dne 29. 8. 2018. 
Hlasováno 
Pro: 17. 
 
 
 

14/1. Dotační program "Podpora kulturní a spolkové činnosti ve 
městě Kuřimi pro rok 2018" 
(Předkladatel: Mgr. Ladislav Ambrož, zpracovatel: Jitka Jonášová) 
 
Zastupitelstvu města Kuřimi je předkládán ke schválení dotační program "Podpora kulturní a spolkové 
činnosti ve městě Kuřimi" pro rok 2019. 
 
Přílohy: A - dotační program KULTURA 2019 

B - dotační smlouva 2019 
C - formulář vyhodnocení a vyúčtování dotace 
D - formulář žádosti o poskytnuté dotaci 2019 
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Přijaté usnesení: 1118/2018 - ZM schvaluje dotační program "Podpora kulturní a spolkové činnosti 
ve městě Kuřimi" pro rok 2019. 

Hlasováno 
Pro: 17. 
 
 
 

14/2. Limit pro celkovou výši dotací pro dotační program "Podpora 
kulturní a spolkové činnosti ve městě Kuřimi" pro rok 2019 
(Předkladatel: Mgr. Ladislav Ambrož, zpracovatel: Jitka Jonášová) 
 
Pro rok 2018 byl schválen limit pro celkovou výši dotací z "Programu finanční podpory kulturní 
a spolkové činnosti ve městě Kuřimi" ve výši 1.300.000 Kč. 
 
Usnesení č. 1104/2017 ze dne 12. 9. 2017 
Zastupitelstvo města schvaluje celkovou částku 1.300.000 Kč, která bude poskytnuta z rozpočtu 
města Kuřimi a bude určena na dotační program „Podpora kulturní a spolkové činnosti ve městě 
Kuřimi“ pro rok 2018. 
 
Nyní musí Zastupitelstvo města Kuřimi schválit limit pro celkovou výši dotací pro rok 2019. 
 
Diskuse: 
L. Ambrož – vzhledem k pronájmům prostor v kulturním domě potřebují o cca 400-500 tisíc Kč více, 
než v loni. 
I. Peřina – jaká je tedy navržená částka? 
L. Ambrož – navrhuje hlasovat o částce 1.800.000 Kč pro rok 2019. 
D. Holman – dohoda byla jiná, proto s návrhem nesouhlasí. 
 
Přijaté usnesení: 1119/2018 - ZM schvaluje celkovou částku 1.800.000 Kč, která bude poskytnuta 

z rozpočtu města Kuřimi a bude určena na dotační program „Podpora kulturní 
a spolkové činnosti ve městě Kuřimi“ pro rok 2019. 

Hlasováno 
Pro: 16  Proti: 1. 
 
 
 

15. 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 5. 9. 2018. 
 
Program jednání: 
1. Dotační programy Podpory rozvoje sportu na rok 2019  
2. Různé 
 
Členové SV přijali tato usnesení: 
Návrh usnesení č. 1:  
SV doporučuje ZM schválit na rok 2019 navržené výše uvolněných finančních prostředků pro účely 
dotačního programu Podpora rozvoje sportu ve městě Kuřimi, programu Využívání sportovišť města 
Kuřimi a programu Podpora tělovýchovy dětí a mládeže kvalifikovanými trenéry. 
Návrh usnesení č. 2:  
SV doporučuje ZM schválit dotační program „Podpora tělovýchovy dětí a mládeže kvalifikovanými 
trenéry“ pro rok 2019 se změnami. 
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Návrh usnesení č. 3:  
SV doporučuje ZM schválit dotační program „Podpora sportovní činnosti ve městě Kuřimi“ pro rok 
2019 se změnami. 
Návrh usnesení:  
SV doporučuje ZM ke schválení vzor Veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace z rozpočtu města 
Kuřimi se změnami. 
 
Přílohy: A – zápis 
 
Diskuse: 
M. Macková – spolky jako Orel, Sokol a Skauti provozují činnost ve svých zařízeních, ale město je 
nepodporuje v nákladech – žádá doplnit možnost uznatelných nákladů - provozní náklady. 
P. Ondrášek – uznatelným nákladem budou náklady na provoz vlastních sportovišť. 
M. Macková – z programu z MŠMT můžou čerpat dotace, ale na údržbu to nelze použít. O to hůře to 
bude pro tyto organizace. 
D. Holman – jaká je představa nákladů? 
M. Macková – spolek Orel má provozní náklady cca 100 tisíc ročně. Jsou to náklady, které jsme 
uplatňovali z jiných dotačních titulů. 
P. Ondrášek – provozní náklady jsou opravdu vysoké, proto tento návrh podpoří. 
M. Macková – stačí třeba doplnit „výdaje na energie“. 
D. Holman – žádá doplnit do čl. 5, bod 2) písmeno m) výdaje za energie. 
J. Herman – celkem je v dotačních programech na sport 3.300.000 Kč. Úvodní dotační titul na sport 
se snížil z 2.200.000 Kč na 1.300.000 Kč. V dvě stě padesáti tisících byl zahrnut nájem. Nyní máme 
nájem zvlášť. Dojde pouze k nárůstu administrativy a budeme vypisovat další žádost. Navrhuje, aby 
byla částka 3 mil. Kč do sportu (ať se zvedne limit), ale nepodporujme zvyšování administrativy. 
Pokud chceme zjistit, kolik město na nájmech dostalo zpět, tak je to zjistitelné i jinak. 
D. Holman – nemyslí si, že administrativa naroste. Dojde k zpřehlednění a k větší transparentnosti. 
J. Herman – v žádostech jsou předkládány rozvahy. Čísla jsou jasná. Sportovní výbor žádosti 
prostuduje. 
M. Kotek – nemá nic proti navýšení sportovního podílu. Nelíbí se mu, že program využívání sportovišť 
je pouze pro ty, kteří využívají městských sportovišť. Navrhuje vypustit slovo „městských“. Tímto 
znevýhodňujeme některé organizace. 
D. Holman – to není logické. Podpoříme je jiným způsobem, např. příspěvkem na údržbu. 
I. Poledňák – oznámil, že nebude o tomto usnesení hlasovat. 
 
Přijaté usnesení: 1120/2018 - ZM bere na vědomí závěry z jednání Sportovního výboru 

Zastupitelstva města Kuřimi ze dne 5. 9. 2018. 
Hlasováno 
Pro: 16   Nehlasoval: 1. 
 
 
 

15/1. Dotační program "Podpora sportovní činnosti ve městě 
Kuřimi" pro rok 2019 
(Předkladatel: PaedDr. David Holman, zpracovatel: Ing. Silvie Ondrášková) 
 
Zastupitelstvu města Kuřimi je předkládán ke schválení dotační program "Podpora sportovní činnosti 
ve městě Kuřimi" pro rok 2019. 
 
Přílohy: A - dotační program 2019 

B - dotační smlouva 2019 
C - formulář vyhodnocení a vyúčtování dotace 2019 
D - formulář žádost o poskytnutí dotace 2019 

 
Diskuse: 
J. Herman – navrhuje pozměňovací změnu čl. 5, odst. 2a) – spočívající ve vypuštění textu "která 
nejsou ve vlastnictví města Kuřimi, ve vlastnictví organizací založených městem Kuřimí, nebo 
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svěřených k hospodaření organizacím zřízených městem Kuřim" a poté vypustit dotační titul na 
„Využívání městských sportovišť“. 
 
Návrh usnesení: ZM schvaluje změnu návrhu dotačního programu "Podpora sportovní činnosti ve 

městě Kuřimi" pro rok 2019 spočívající ve vypuštění textu "která nejsou ve 
vlastnictví města Kuřimi, ve vlastnictví organizací založených městem Kuřimí, nebo 
svěřených k hospodaření organizacím zřízených městem Kuřim" (čl. 5, bodě 2, 
odst. a)". 

Hlasováno 
Pro: 5  Proti: 5  Zdrželo se: 7. 
Nebylo schváleno. 
 
D. Sukalovský – nyní budou hlasovat o předloženém dotačním programu „Podpora sportovní činnosti 
ve městě Kuřim“ pro rok 2019 se změnou a tato změna bude spočívat v doplnění písmene m) do čl. 5, 
odstavce 2) – výdaje za energie. 
I. Poledňák – oznámil, že nebude o tomto usnesení hlasovat. 
 
Přijaté usnesení: 1121/2018 - ZM schvaluje dotační program "Podpora sportovní činnosti ve městě 

Kuřimi" pro rok 2019, se změnou. 
Hlasováno 
Pro: 15  Zdržel se: 1  Nehlasoval: 1. 
 
 
 

15/2. Limit pro celkovou výši dotací pro dotační program "Podpora 
sportovní činnosti ve městě Kuřimi" pro rok 2019 
(Předkladatel: PaedDr. David Holman, zpracovatel: Ing. Silvie Ondrášková) 
 
Pro rok 2018 byl usn. č. 1106/2017 ze dne 12. 9. 2017 schválen limit pro celkovou výši dotací 
z dotačního programu "Podpora sportovní činnosti ve městě Kuřimi" ve výši 2.000.000 Kč. 
Nyní musí Zastupitelstvo města Kuřimi schválit limit pro celkovou výši dotací pro rok 2019.  
Z důvodu vytvoření nového dotačního programu "Využívání městských sportovišť", který vznikl 
vyčleněním oblasti pronájmů a využívání městských sportovišť ze stávajícího programu "Podpora 
sportovní činnosti ve městě Kuřimi", je Výborem sportovním Zastupitelstva města Kuřimi doporučena 
částka na dotační program "Podpora sportovní činnosti ve městě Kuřimi" na rok 2019 ve výši 
1.300.000 Kč. 
 
Diskuse: 
M. Macková – navrhuje hlasovat o zvýšení částky na 1.500.000 Kč. 
D. Holman – jako předkladatel s návrhem souhlasí. 
I. Poledňák – oznámil, že nebude o tomto usnesení hlasovat. 
 
Přijaté usnesení: 1122/2018 - ZM schvaluje celkovou částku 1.500.000 Kč, která bude poskytnuta 

z rozpočtu města Kuřimi a bude určena na dotační program „Podpora sportovní 
činnosti ve městě Kuřimi“ pro rok 2019. 

Hlasováno 
Pro: 15  Zdržel se: 1  Nehlasoval: 1. 
 
 
 

15/3. Dotační program „Podpora tělovýchovy dětí a mládeže 
kvalifikovanými trenéry" pro rok 2019 
(Předkladatel: PaedDr. David Holman, zpracovatel: Ing. Silvie Ondrášková) 
 
Zastupitelstvu města Kuřimi je předkládán ke schválení dotační program "Podpora tělovýchovy dětí 
a mládeže kvalifikovanými trenéry" pro rok 2019. 
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Přílohy: A - dotační program 2019 
B – plán tréninkových hodin 2019 
C - dotační smlouva 
D – příloha ke smlouvě – přehled odtrénovaných 
E - formulář vyhodnocení a vyúčtování dotace 2019 
F - formulář žádosti o poskytnutí dotace 2019 

 
Diskuse: 
I. Poledňák – oznámil, že nebude o tomto usnesení hlasovat. 
I. Peřina – zdrží se hlasování, protože z tohoto programu čerpá prostředky. 
 
Přijaté usnesení: 1123/2018 - ZM schvaluje dotační program „Podpora tělovýchovy dětí a mládeže 

kvalifikovanými trenéry" pro rok 2019. 
Hlasováno 
Pro: 14  Zdrželi se: 2  Nehlasoval: 1. 
 
 
 

15/4. Limit pro celkovou výši dotací pro dotační program "„Podpora 
tělovýchovy dětí a mládeže kvalifikovanými trenéry“ pro rok 2019 
(Předkladatel: PaedDr. David Holman, zpracovatel: Ing. Silvie Ondrášková) 
 
Pro rok 2018 byl usn. č. 1108/2017 ze dne 12. 9. 2017 schválen limit pro celkovou výši dotací 
z dotačního programu "Podpora tělovýchovy dětí a mládeže kvalifikovanými trenéry" ve výši 
300.000 Kč. 
 
Nyní musí Zastupitelstvo města Kuřimi schválit limit pro celkovou výši dotací pro rok 2019. 
 
Diskuse: 
J. Vlček – žádá o zvýšení částky na 400 tisíc Kč. 
D. Holman – jako předkladatel souhlasí s návrhem. 
I. Poledňák – oznámil, že nebude o tomto usnesení hlasovat. 
 
Přijaté usnesení: 1124/2018 - ZM schvaluje celkovou částku 400.000 Kč, která bude poskytnuta 

z rozpočtu města Kuřimi a bude určena na dotační program „Podpora tělovýchovy 
dětí a mládeže kvalifikovanými trenéry“ pro rok 2019. 

Hlasováno 
Pro: 15  Zdržel se: 1  Nehlasoval: 1. 
 
 
 

15/5. Dotační program "Využívání městských sportovišť" pro rok 
2019 
(Předkladatel: PaedDr. David Holman, zpracovatel: Ing. Silvie Ondrášková) 
 
ZM je předkládán ke schválení dotační program "Využívání městských sportovišť" pro rok 2019. Jedná 
se o nově vytvořený dotační program, který vznikl vyčleněním oblasti pronájmů a využívání městských 
sportovišť ze stávajícího dotačního programu "Podpora sportovní činnosti ve městě Kuřimi" a je tedy 
určený výhradně na pronájmy, využívání sportovišť a další služby poskytované v objektech, které jsou 
ve vlastnictví města Kuřimi, ve vlastnictví organizací založených městem Kuřim nebo svěřených 
k hospodaření organizacím zřízených městem Kuřim a jsou využívány pro činnost spolků a jiných 
právnických osob organizujících celoroční aktivity dětských a mládežnických kategorií v oblasti sportu 
a tělovýchovy. 
 
Přílohy: A - dotační smlouva 2019 

B - formulář vyhodnocení a vyúčtování dotace 2019 
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C - dotační program sportoviště 2019 
D - formulář žádosti o poskytnutí dotace sportoviště 

 
Diskuse: 
I. Poledňák – oznámil, že nebude o tomto usnesení hlasovat. 
 
Přijaté usnesení: 1125/2018 - ZM schvaluje dotační program „Využívání městských sportovišť" pro 

rok 2019. 
Hlasováno 
Pro: 14  Proti: 1  Zdržel se: 1  Nehlasoval: 1. 
 
 
 

15/6. Limit pro celkovou výši dotací pro dotační program 
"„Využívání městských sportovišť“ pro rok 2019 
(Předkladatel: PaedDr. David Holman, zpracovatel: Ing. Silvie Ondrášková) 
 
Zastupitelstvu města Kuřimi je předložen ke schválení návrh celkové výše dotací pro nový dotační 
program „Využívání městských sportovišť“ pro rok 2019. 
 
Diskuse: 
J. Herman – předkládá pozměňovací návrh na snížení celkové výše na 1.500.000 Kč. 
 
Návrh usnesení: ZM schvaluje celkovou částku ve výši 1.500.000 Kč, která bude poskytnuta 

z rozpočtu města Kuřimi a bude určena na dotační program „Využívání městských 
sportovišť“ pro rok 2019. 

Hlasováno 
Pro: 5  Proti: 6  Zdrželo se: 6. 
Nebylo schváleno. 
 
Diskuse: 
I. Poledňák – oznámil, že nebude o tomto usnesení hlasovat. 
 
Přijaté usnesení: 1126/2018 - ZM schvaluje celkovou částku ve výši 1.700.000 Kč, která bude 

poskytnuta z rozpočtu města Kuřimi a bude určena na dotační program „Využívání 
městských sportovišť“ pro rok 2019. 

Hlasováno 
Pro: 14  Proti: 1  Zdržel se: 1  Nehlasoval: 1. 
 
 
D. Sukalovský – vzhledem k tomu, že je po 22 hodině, navrhuje hlasovat o prodloužení doby jednání 
zastupitelstva. 
Pro: 16, proti 1 (I. Poledňák). 
Jednání zastupitelstva bude pokračovat. 
 
 
Starosta vyhlásil v 22:05 hod přestávku na 10 minut. 
 
 
 

16. Informace - přehled výdajů na přípravu a realizaci investiční 
akce Sportovní hala Kuřim 
(Předkladatel: PaedDr. David Holman, zpracovatel: Ing. Renata Havlová) 
 
Zastupitelstvu města Kuřimi je předkládán přehled výdajů na přípravu a realizaci investiční akce 
Sportovní hala Kuřim. 
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Přílohy: A - přehled výdajů 
 
Diskuse: 
V. Zejda – chválí zpracovaný materiál. Je to uděláno důsledně. Akorát mu chybí položka na 2,5 mil. 
Kč na kruhový objezd na inženýrské sítě související s vybudováním sportovní haly. 
 
 
 

17. Zřízení příspěvkové organizace 
(Předkladatel: Mgr. Ing. Drago Sukalovský, zpracovatel: Ing. Aleš Varmužka) 
 
ZM je v souladu se zákonem o obcích předkládán návrh na zřízení nové příspěvkové organizace 
města a schválení její zřizovací listiny. 
V souvislosti s probíhající rekonstrukcí kulturního domu byly od počátku této rekonstrukce diskutovány 
různé možnosti provozování tohoto zařízení. S ohledem na možnost odpočtu DPH v případě, že toto 
zařízení bude pronajato v rámci ekonomické činnosti města plátci DPH (obdobně Wellness Kuřim), se 
jeví jako nejideálnější následující možnost. 
Objekt kulturního domu bude jako celek pronajat (propachtován) společnosti Centrum technických 
služeb Kuřim, s.r.o. Tato společnost bude v rámci svojí podnikatelské činnosti objekt spravovat 
a jednotlivé prostory dále podnajímat. Za tuto možnost bude platit městu Kuřim nájemné. Na druhé 
straně této společnosti poplynou výnosy z tohoto podnajímání. Přímo bude CTSK podnajímat prostor 
restaurace a klubovny pro Kuřimata. Ostatní prostory (kanceláře, hlavní sál, kino,....) využije pro svoji 
činnost právě nově zřizovaná příspěvková organizace, ta bude hradit společnosti CTSK nájemné.  
Nově zřizovaná příspěvková organizace, nazvaná Společenské a kulturní centrum Kuřim, vznikne 
transformací z organizační složky Městská knihovna Kuřim, která bude zrušena. Obsahová náplň 
organizace, včetně poskytování knihovnických služeb, zůstane stejná a je podrobně popsána ve 
zřizovací listině. Organizace je zřizována od 1. 1. 2019 na dobu neurčitou. 
Rozdíl mezi organizační složkou a příspěvkovou organizací je především v organizačním zajištění. 
Organizační složka není samostatnou právnickou osobou, veškerá její činnost a financování probíhá 
pod hlavičkou zřizovatele, který svým jménem vstupuje do právních vztahů. Příspěvková organizace je 
vhodná pro zabezpečení složitějších činností, jde o samostatnou právnickou osobu vystupující svým 
jménem a financovanou prostřednictví příspěvku na činnost od zřizovatele (v Kuřimi školské 
organizace a Centrum sociálních služeb). Právě z důvodu složitějších obchodních, nájemních 
a provozních skutečností byla zvolena forma příspěvkové organizace. Sídlo této organizace bude 
v prostorách kulturního domu, nám. Osvobození 1. 
Příspěvkové organizaci bude svěřen doposud využívaný movitý a nemovitý majetek (objekt knihovny 
a sálu Kotelna). Jak již bylo uvedeno, v prostorách nového kulturního domu bude organizace 
v podnájmu. 
 
Příloha B (majetek) je vzhledem k objemnosti zaslána pouze elektronicky. 
 
Přílohy: A - zřizovací listina - Společenské a kulturní centrum Kuřim“ 

B - příloha majetek 
 
Diskuse: 
I. Poledňák – jak velký bude příspěvek na provoz? 
D. Sukalovský – zatím nejsme schopni říct přesně jeho výši. 
A. Varmužka – příspěvek bude složen ze dvou částí. Základní bude řádově kolem 3 mil. Kč. Dále 
musíme počítat s cca 3 mil. Kč za nájemné. 
 
Přijaté usnesení: 1127/2018 - ZM zřizuje v souladu s ustanovením § 84, odst. 2 písm. d) zákona 

č. 128/2000 Sb, o obcích, ve znění pozdějších předpisů příspěvkovou organizaci 
Společenské a kulturní centrum Kuřim, příspěvková organizace, a schvaluje její 
zřizovací listinu, dle přílohy. 

Hlasováno 
Pro: 17. 
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18. Memorandum o vzájemné spolupráci 
(Předkladatel: Mgr. Ing. Drago Sukalovský, zpracovatel: Mgr. Ing. Drago Sukalovský) 
 
V souvislosti s programovým obdobím EU 2014-2020 došlo v ČR ke zvýšené podpoře funkčních 
městských regionů. Tento fakt byl do značné míry způsobem zavedením nového územního nástroje 
integrovaných územních investic (dále jen ITI). Konkrétním vyjádřením ITI v městě Brně a okolí bylo 
uzavření Memoranda o spolupráci s dotčenými obcemi s rozšířenou působností v zázemí Brna 
(Šlapanice, Kuřim, Rosice, Židlochovice, Slavkov u Brna v roce 2014. To následně umožnilo schválení 
Integrované strategie rozvoje Brněnské metropolitní oblasti pro potřeby využití nástroje ITI a umožnilo 
v rámci této strategie čerpat dotčeným obcím a Jihomoravskému kraji dotace na realizaci akcí, které 
byly v souladu se strategií. Město Kuřim z tohoto titulu získalo dotace např. na výstavbu cyklostezky 
Kuřim - Lipůvka či na připravovanou rekonstrukci a úpravy budovy ZŠ Tyršova. Předběžně přislíbeny 
má město Kuřim rovněž prostředky na rekonstrukci autobusového nádraží, výstavbu parkoviště 
a cykloúschovny se zázemím u vlakového nádraží. Momentálně jednáme o financování dalších 
investic, především cyklostezek Kuřim - Veverská Bítýška a Kuřim - Brno, Kníničky. 
Nástroj ITI se ukázal být efektivním nástrojem pro rozvoj nejenom Brněnské metropolitní oblasti. 
Počítá se tedy s tím, že bude zachován i pro další období po roce 2020 a jeho prostřednictvím budou 
dotovány akce nejenom ze zdrojů EU, které budou s nejvyšší pravděpodobností pro ČR omezeny, ale 
i z národních zdrojů. Z tohoto důvodu je nutno uzavřít Memorandum o vzájemné spolupráci v rámci 
Brněnské metropolitní oblasti i pro období let 2021 až 2027. 
 
Přílohy: A - memorandum 
 
Přijaté usnesení: 1128/2018 - ZM schvaluje přistoupení k „Memorandu o vzájemné spolupráci 

v rámci Brněnské metropolitní oblasti“ pro období let 2021 až 2027, dle přílohy. 
Hlasováno 
Pro: 17. 
 
 
 

19. Cyklostezka Kuřim - Lipůvka - smlouva VPI III, s.r.o. 
(Předkladatel: Mgr. Ing. Drago Sukalovský, zpracovatel: Ing. Renata Havlová) 
 
Město Kuřim je investorem stavby „Cyklostezka Kuřim - Lipůvka“ (příloha A). Část cyklostezky - 
stavební oddíl 104.  
V rámci územního řízení společnost TOS KUŘIM - OS, a.s. (dále jen „TOS KUŘIM“) souhlasila 
s výstavbou cyklostezky na svých pozemcích a následně po jejím vybudování předběžně odsouhlasila 
majetkoprávní vypořádání pozemků pod cyklostezkou (odkup). 
Pro stavební řízení bylo dne 3. 6. 2016 radou města usnesením č.227/2016 schváleno uzavření 
smlouvy o umístění a provedení stavby „SO 104 - cyklostezka v Kuřimi na ul. Blanenská“ s vlastníkem 
pozemků TOS KUŘIM - OS, a.s. pro tyto pozemky: 
parc. č. 2971/32 - cca 206 m

2
 

parc. č. 2971/46 - cca 185 m
2
 

parc. č. 2971/33 - cca 137 m
2
 (příloha B) 

Tato smlouva byla podepsána dne 29. 6. 2016. 
Během vyřizování stavebního povolení nebyla možnost odkoupení části pozemků parc. č. 2971/30, 
2971/243 od společnosti TOS KUŘIM před budovou č. p. 257 pro širší umístění části cyklostezky 
těchto místech. 
Dotčení pozemků stavbou cyklostezky: 
parc. č. 2971/30 - cca 145 m

2
 

parc. č. 2971/243 - cca 1 m
2
 (příloha C). 

 
Celkově se jedná o pozemky o výměře 674 m2. 
 
Dnes patří všechny dotčené pozemky společnosti VPI III, s.r.o. a je možné uzavřít budoucí kupní 
smlouvu o převodu pozemků pod cyklostezkou. 
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Kupní cena těchto pozemků je ve výši 250 Kč/m
2
. Za tuto cenu město vykupuje pozemky pod místní 

komunikací. 
 
Přílohy: A - celková situace 

B - situace záboru 1 
C - situace záboru 2 
D - smlouva 

 
Diskuse: 
I. Peřina – bude možné realizovat napojení do bývalého prostoru TOS? 
D. Sukalovský – je možné projet bránou pana M. Bočka. 
 
Přijaté usnesení: 1129/2018 - ZM schvaluje úplatné nabytí části pozemku parc. č. 2971/32 

o výměře cca 206 m
2
, části pozemku parc. č. 2971/46 o výměře cca 185 m

2
, části 

pozemku parc. č. 2971/33 o výměře 137 m
2
, části pozemku parc. č. 2971/30 

o výměře cca 145 m
2
 a části pozemku parc. č. 2971/243 o výměře 1 m

2  
vše v k. ú. 

Kuřim dle přílohy, za cenu 250 Kč/ m
2 

z vlastnictví VPI III, s.r.o., se sídlem 
Štefánikova 110/41, Ponava, Brno, IČ 04867670, do majetku města Kuřimi. 
Náklady spojené s převodem pozemků včetně daně z nabytí nemovitých věcí 
uhradí město Kuřim. Do doby uzavření kupní smlouvy bude uzavřena budoucí 
kupní smlouva. 

Hlasováno 
Pro: 17. 
 
 
 

21. Rozpočtové opatření č. 10 
(Předkladatel: Mgr. Ing. Drago Sukalovský, zpracovatel: Ing. Aleš Varmužka) 
 
V přílohách se nachází návrhy na provedení rozpočtového opatření. 
 
Přílohy: A - rozpočtové opatření č. 10 

B – důvodová zpráva senior taxi 
C - důvodová zpráva OI - územně plánovací dokumentace 
D – důvodová zpráva MŠZ 
D – důvodová zpráva MŠZ – přehled majetku 
D – důvodová zpráva MŠZ - majetkové karty 
E – důvodová zpráva ZŠJ 
F – důvodová zpráva ZŠT 
G – důvodová zpráva OI - střelnice 

 
Diskuse: 
M. Macková – ptá se na uzavření smlouvy na „Senior taxi Kuřim“ za 36.000 Kč/měsíčně? 
D. Sukalovský – je to paušální dotace na službu, která bude poskytována od 7:30 do 17 hod. 
Součástí fakturace bude výkaz jízd, a aby mohli tuto službu senioři využívat, musí si požádat o tuto 
službu na radnici města. Zaplatí 15 Kč za jednu jízdu po katastru města Kuřimi. 
J. Herman – upřesňuje, že např. cesta na polikliniku je jedna jízda 15 Kč tam a 15 Kč zpět. Jízd může 
být max. 10 do měsíce/ osobu. 
D. Sukalovský – ano, je to tak. Stačí přijít na radnici s dokladem totožnosti a vyplnit jednoduchý 
formulář. Služba je cílená na občany ve věku 70 let včetně a pro držitele průkazu ZTP bez omezení 
věku. 
J. Herman – bylo by dobré vyhlásit městským rozhlasem, že tato služba začala fungovat. Také dát 
informaci do kabelové televize. 
D. Sukalovský – vše bude, čekali jsme na schválení zastupitelstvem. 
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Přijaté usnesení: 1130/2018 - ZM schvaluje rozpočtové opatření č. 10 k rozpočtu města Kuřimi na 
rok 2018, dle přílohy. 

Hlasováno 
Pro: 17. 
 
 
 

22. Různé 
 
K. Torn – zastupitelé dostali před začátkem volebního období tablet v koženkovém obalu a nabíječku. 
Žádá o vrácení do dne voleb. Taky by bylo možné tablety odkoupit. Jejich zůstatková hodnota je cca 
500 Kč. Nově zvolení zastupitelé dostanou pro svoji práci nové tablety. Rada města bude schvalovat 
vyřazení tohoto majetku z majetku města, poté by mohlo dojít k případnému odkupu. 
 
 
M. Kotek – poukazoval na poškozený chodník na ul. Farského. V úseku ul. Třebízského po ul. 
Legionářskou už oprava proběhla. Bude pokračovat dále? 
M. Réman – zatím jsme chodník nepřevzali. 
 
 
D. Sukalovský – tuto sobotu 22. 9. 2018 pořádá město Kuřim oslavu v rámci 100. letého výročí vzniku 
Československa „100 lip – 100 oslav“. V rámci této akce bude vysazena Lípa srdčitá do parku u ZŠ 
Komenského a poté bude v areálu této školy bohatý kulturní program. 
 
 
D. Sukalovský – dne 20. 9. 2018 ve 20 hod. bude na TV Noe vzpomínkový pořad o Jiřím Brabcovi. 
 
 
 
Na závěr starosta města poděkoval všem zastupitelům za 4 letou práci v městském 
zastupitelstvu. A popřál všem, aby se jim i nadále dařilo. 
 
 
 
Člen návrhové komise Petr Krejčí přečetl schválená usnesení ZM. 
 
 
 
Starosta ukončil jednání ZM v 23:00 hodin. 
 
 
 
 
 
 
Mgr. Ing. Drago Sukalovský 
starosta města 
 
 

Ověřovatelé zápisu: 
 
 
 
 
 
Ing. Rostislav Hanák Mgr. Ladislav Ambrož 
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V Kuřimi dne 18. 9. 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 10. 9. 2018 
 4A - plnění usnesení ZM 
5 Plánovací smlouva o úpravě právních vztahů při výstavbě obytného souboru Kuřim – 

Záhoří 
 5A - grafické vymezení lokality 

5B - I. etapa - část A 
 5C - I. etapa - část B 
 5D - dotčené pozemky v majetku města 
 5E - převody pozemků 
 5F - plánovací smlouva  
 5G - mateřská škola 
 5H - mateřská škola 
6 Schválení záměru pořízení územní studie "US -10 U Srpku" 
 6A - výřez lokalita ÚS 10 U Srpku 
7 Schválení určeného zastupitele pro pořizování Zprávy o uplatňování ÚP Kuřim 
8 Marie Ciková, Kuřim – prodej bytové jednotky č. 911/2  
 8A - smlouva 
9 Alena Pindryčová, Monika Straková, Kuřim, Martin Vojáček, Brno – žádost o koupi bytu 

- záměr 
 9A - znalecký posudek 
10 Schválení úplatného nabytí pozemků pod místními komunikacemi do majetku města - 

výběrové řízení 2018 
 10A - situace 
 10B - situace 
 10C - návrh smlouvy 
 10D - návrh smlouvy 
 10E - návrh smlouvy 
10/1 Schválení úplatného nabytí pozemků pod místními komunikacemi do majetku města - 

výběrové řízení 2018 
10/2 Schválení úplatného nabytí pozemků pod místními komunikacemi do majetku města - 

výběrové řízení 2018 
11 Investiční akce "Společenské a kulturní centrum v Kuřimi" 
12 Výsledky hospodaření k 30. 6. 2018 
 12A - výsledky 2 Q 
13 Garance finanční spoluúčasti na rok 2019 u vybraných sociálních služeb 
 13A - pravidla pro tvorbu sítě SS v JMK 2019 
 13B - síť rok 2019 + max. výše v % 
 13C - okresní síť soc. služeb pro rok 2019 
 13D - výpočet fin. spoluúčasti 
 13E - veřejnoprávní smlouva 
14 Zápis z jednání Výboru pro kulturu a spolkový život ZM Kuřimi 
 14A - zápis kulturní výbor 
14/1 Dotační program "Podpora kulturní a spolkové činnosti ve městě Kuřimi pro rok 2018" 
 14/1A - dotační program KULTURA 2019 
 14/1B - dotační smlouva 
 14/1C - formulář vyhodnocení a vyúčtování dotace 
 14/1D - formulář žádosti o poskytnutí dotace 2019 
14/2 Limit pro celkovou výši dotací pro dotační program "Podpora kulturní a spolkové 

činnosti ve městě Kuřimi" pro rok 2019 
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15 Zápis z jednání sportovního výboru 
 15A - zápis VS 18-04 ze dne 05-09-2018 
15/1 Dotační program "Podpora sportovní činnosti ve městě Kuřimi" pro rok 2019 
 15/1A - dotační program SPORT 2019 
 15/1B - dotační smlouva 
 15/1C - formulář vyhodnocení a vyúčtování dotace 2019 
 15/1D - formulář žádosti o poskytnutí dotace 2019 
15/2 Limit pro celkovou výši dotací pro dotační program "Podpora sportovní činnosti ve 

městě Kuřimi" pro rok 2019 
15/3 Dotační program „Podpora tělovýchovy dětí a mládeže kvalifikovanými trenéry" pro rok 

2019 
 15/3A - dotační program TRENÉŘI 2019 
 15/3B - plán tréninkových hodin 2019 
 15/3C - dotační smlouva 
 15/3D - příloha ke smlouvě - přehled odtrénovaných hodin 
 15/3E - formulář vyhodnocení a vyúčtování dotace 
 15/3F - formulář žádosti o poskytnutí dotace 2019 
15/4 Limit pro celkovou výši dotací pro dotační program "„Podpora tělovýchovy dětí a 

mládeže kvalifikovanými trenéry“ pro rok 2019 
15/5 Dotační program "Využívání městských sportovišť" pro rok 2019 
 15/5A - dotační program SPORTOVIŠTĚ 2019 

15/5B - dotační smlouva 
 15/5C - formulář vyhodnocení a vyúčtování dotace 
 15/5D - formulář žádosti o poskytnutí dotace 2019 sportoviště 
15/6 Limit pro celkovou výši dotací pro dotační program "„Využívání městských sportovišť“ 

pro rok 2019 
16 Informace - přehled výdajů na přípravu a realizaci investiční akce Sportovní hala Kuřim 
 16A - přehled výdajů 
17 Zřízení příspěvkové organizace 
 17A - zřizovací listina Společenské a kulturní centrum 
 17B - majetek 
18 Memorandum o vzájemné spolupráci 
 18A - memorandum 
19 Cyklostezka Kuřim - Lipůvka - smlouva VPI III, s.r.o. 
 19A - celková situace 
 19B - situace záboru1 
 19C - situace záboru2 
 19D – smlouva 
20 „Rekonstrukce nám. Osvobození v Kuřimi – urbanistická studie“ 
 20A - návrh č. 1 
 20B - návrh č. 2B 
 20C - návrh č. 2A 
 20D - smlouva 
20/1 „Rekonstrukce nám. Osvobození v Kuřimi – urbanistická studie“ 
20/2 „Rekonstrukce nám. Osvobození v Kuřimi – urbanistická studie“ 
20/3 „Rekonstrukce nám. Osvobození v Kuřimi – urbanistická studie“ 
21 Rozpočtové opatření č. 10 
 21A - rozpočtové opatření č. 10 

21B – důvodová zpráva senior taxi 
21C - důvodová zpráva OI - územně plánovací dokumentace 

 21D - důvodová zpráva MŠZ 
 21D - důvodová zpráva MŠZ - přehled majetku 
 21D - důvodová zpráva MŠZ - majetkové karty 
 21E - důvodová zpráva ZŠJ 
 21F - důvodová zpráva ZŠT 
 21G - důvodová zpráva OI - střelnice 
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6. JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA KUŘIMI dne 18. 9. 2018 

 

1. Zvolení návrhové komise 
Číslo usnesení: 1101/2018 
Zastupitelstvo města schvaluje jako členy návrhové komise Petra Krejčího a Alenu Matějíčkovou. 
Mgr. Ing. Drago Sukalovský PRO PaedDr. David Holman PRO 

RNDr. Igor Poledňák PRO Mgr. Ladislav Ambrož PRO 

Ing. Lubomír Stříž PRO Ing. Rostislav Hanák PRO 

Jan Herman PRO Ing. Miloš Kotek NEPŘÍTOMEN 

Ing. Miluše Macková PRO Ivo Peřina PRO 

Vladislav Zejda PRO Ing. Mgr. Vlastimil Burkart PRO 

Mgr. Žaneta Jarůšková PRO Petr Krejčí PRO 

Alena Matějíčková PRO Ing. Petr Ondrášek PRO 

Ing. Jan Vlček, MSc. PRO   

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

2. Volba ověřovatelů zápisu 
Číslo usnesení: 1102/2018 
Zastupitelstvo města schvaluje jako ověřovatele zápisu ZM Ing. Rostislava Hanáka a Mgr. 
Ladislava Ambrože. 
Mgr. Ing. Drago Sukalovský PRO PaedDr. David Holman PRO 

RNDr. Igor Poledňák PRO Mgr. Ladislav Ambrož PRO 

Ing. Lubomír Stříž PRO Ing. Rostislav Hanák PRO 

Jan Herman PRO Ing. Miloš Kotek NEPŘÍTOMEN 

Ing. Miluše Macková PRO Ivo Peřina PRO 

Vladislav Zejda PRO Ing. Mgr. Vlastimil Burkart PRO 

Mgr. Žaneta Jarůšková PRO Petr Krejčí PRO 

Alena Matějíčková PRO Ing. Petr Ondrášek PRO 

Ing. Jan Vlček, MSc. PRO   

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

3. Schválení programu jednání 
Číslo usnesení: 1103/2018 
Zastupitelstvo města schvaluje program jednání se změnou. 
Mgr. Ing. Drago Sukalovský PRO PaedDr. David Holman PRO 
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RNDr. Igor Poledňák PRO Mgr. Ladislav Ambrož PRO 

Ing. Lubomír Stříž PRO Ing. Rostislav Hanák PRO 

Jan Herman PRO Ing. Miloš Kotek NEPŘÍTOMEN 

Ing. Miluše Macková PRO Ivo Peřina PRO 

Vladislav Zejda PRO Ing. Mgr. Vlastimil Burkart PRO 

Mgr. Žaneta Jarůšková PRO Petr Krejčí PRO 

Alena Matějíčková PRO Ing. Petr Ondrášek PRO 

Ing. Jan Vlček, MSc. PRO   

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

4. Plnění usnesení Zastupitelstva města Kuřimi ke dni 10. 9. 2018 
Číslo usnesení: 1104/2018 
Zastupitelstvo města bere na vědomí stav plnění usnesení ZM ke dni 10. 9. 2018 a prodlužuje 
termín plnění usnesení č. 1056/2016 do 31. 12. 2018. 
Mgr. Ing. Drago Sukalovský PRO PaedDr. David Holman PRO 

RNDr. Igor Poledňák PRO Mgr. Ladislav Ambrož PRO 

Ing. Lubomír Stříž PRO Ing. Rostislav Hanák PRO 

Jan Herman PRO Ing. Miloš Kotek PRO 

Ing. Miluše Macková PRO Ivo Peřina PRO 

Vladislav Zejda PRO Ing. Mgr. Vlastimil Burkart PRO 

Mgr. Žaneta Jarůšková PRO Petr Krejčí PRO 

Alena Matějíčková PRO Ing. Petr Ondrášek PRO 

Ing. Jan Vlček, MSc. PRO   

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

5. Plánovací smlouva o úpravě právních vztahů při výstavbě obytného souboru 
Kuřim – Záhoří 
Číslo usnesení: 1105/2018 
Zastupitelstvo města schvaluje uzavření Plánovací smlouvy o úpravě právních vztahů při výstavbě 
obytného souboru Kuřim - Záhoří s IMOS development, otevřený podílový fond, IČ 75160013, se 
sídlem Pobřežní 620/3, 186 00 Praha 8 se změnou. 
Mgr. Ing. Drago Sukalovský PRO PaedDr. David Holman PRO 

RNDr. Igor Poledňák PRO Mgr. Ladislav Ambrož PRO 

Ing. Lubomír Stříž PRO Ing. Rostislav Hanák PRO 

Jan Herman PRO Ing. Miloš Kotek PRO 

Ing. Miluše Macková PRO Ivo Peřina PRO 

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

Alena Matějíčková PRO Ing. Petr Ondrášek PRO 

Ing. Jan Vlček, MSc. PRO   

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

20. „Rekonstrukce nám. Osvobození v Kuřimi – urbanistická studie“ 
Číslo usnesení: 1106/2018 
Zastupitelstvo města souhlasí s rekonstrukcí nám. Osvobození podle návrhu č. 1 (dle přílohy č. A) 
a ukládá RM vykonat potřebné úkony, které souvisí s přípravou této investiční akce, především vyzvat 
společnost Ateliér RAW s.r.o. k uzavření licenční smlouvy. 
Mgr. Ing. Drago Sukalovský PRO PaedDr. David Holman PRO 

RNDr. Igor Poledňák PROTI Mgr. Ladislav Ambrož PRO 

Ing. Lubomír Stříž PRO Ing. Rostislav Hanák PRO 

Jan Herman ZDRŽEL SE Ing. Miloš Kotek ZDRŽEL SE 

Ing. Miluše Macková PRO Ivo Peřina PRO 

Vladislav Zejda ZDRŽEL SE Ing. Mgr. Vlastimil Burkart PRO 

Mgr. Žaneta Jarůšková PRO Petr Krejčí PRO 

Alena Matějíčková PRO Ing. Petr Ondrášek PRO 

Ing. Jan Vlček, MSc. PRO   

BOD JEDNÁNÍ BYL SCHÁLEN 
Počet přítomných: 17 
PRO: 13 
PROTI: 1 
ZDRŽELO SE: 3 
NEHLASOVALO: 0 
 
 

6. Schválení záměru pořízení územní studie "US -10 U Srpku" 
Číslo usnesení: 1107/2018 
Zastupitelstvo města schvaluje záměr pořízení územní studie "US-10 U Srpku", vyplývající 
z požadavku platného ÚP Kuřim, ve znění změny č. 1 ÚP Kuřim. ZM schvaluje Mgr. Ing. Draga 
Sukalovského jako zastupitele určeného pro spolupráci s pořizovatelem při pořizování Územní studie 
"US -10 U Srpku". 
Mgr. Ing. Drago Sukalovský PRO PaedDr. David Holman NEHLASOVAL 

RNDr. Igor Poledňák PRO Mgr. Ladislav Ambrož PRO 

Ing. Lubomír Stříž PRO Ing. Rostislav Hanák PRO 

Jan Herman PRO Ing. Miloš Kotek PRO 

Ing. Miluše Macková PRO Ivo Peřina PRO 

Vladislav Zejda PRO Ing. Mgr. Vlastimil Burkart PRO 

Mgr. Žaneta Jarůšková PRO Petr Krejčí PRO 

Alena Matějíčková PRO Ing. Petr Ondrášek PRO 

Ing. Jan Vlček, MSc. PRO   

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

7. Schválení určeného zastupitele pro pořizování Zprávy o uplatňování ÚP 
Kuřim 
Číslo usnesení: 1108/2018 
Zastupitelstvo města schvaluje Mgr. Ing. Draga Sukalovského jako zastupitele určeného pro 
spolupráci s pořizovatelem při projednávání zprávy o uplatňování ÚP Kuřim dle § 55 zákona 
č.183/2006, Sb. o územním plánování a stavebním řádu, v platném znění.“ 
Mgr. Ing. Drago Sukalovský PRO PaedDr. David Holman PRO 

RNDr. Igor Poledňák ZDRŽEL SE Mgr. Ladislav Ambrož PRO 

Ing. Lubomír Stříž PRO Ing. Rostislav Hanák PRO 

Jan Herman PRO Ing. Miloš Kotek ZDRŽEL SE 

Ing. Miluše Macková PRO Ivo Peřina PRO 

Vladislav Zejda ZDRŽEL SE Ing. Mgr. Vlastimil Burkart PRO 

Mgr. Žaneta Jarůšková PRO Petr Krejčí PRO 

Alena Matějíčková PRO Ing. Petr Ondrášek PRO 

Ing. Jan Vlček, MSc. PRO   

BOD JEDNÁNÍ BYL SCHÁLEN 
Počet přítomných: 17 
PRO: 14 
PROTI: 0 
ZDRŽELO SE: 3 
NEHLASOVALO: 0 
 
 

8. Marie Ciková, Kuřim – prodej bytové jednotky č. 911/2  
Číslo usnesení: 1109/2018 
Zastupitelstvo města schvaluje 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, včetně spoluvlastnického podílu na společných částech budovy a pozemku o velikosti id. 
699/5455 paní Marii Cikové, trvale bytem xxxxxxxxxxxxxxxxxxx 664 34 Kuřim za cenu 1.600.000 Kč 
s tím, že veškeré náklady spojené s převodem jednotky včetně úhrady daně z nebytí nemovitých věcí 
ponese kupující. 
Mgr. Ing. Drago Sukalovský PRO PaedDr. David Holman PRO 

RNDr. Igor Poledňák PRO Mgr. Ladislav Ambrož PRO 

Ing. Lubomír Stříž PRO Ing. Rostislav Hanák PRO 

Jan Herman PRO Ing. Miloš Kotek PRO 

Ing. Miluše Macková PRO Ivo Peřina PRO 

Vladislav Zejda PRO Ing. Mgr. Vlastimil Burkart PRO 

Mgr. Žaneta Jarůšková PRO Petr Krejčí PRO 

Alena Matějíčková PRO Ing. Petr Ondrášek PRO 

Ing. Jan Vlček, MSc. PRO   

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

9. Alena Pindryčová, Monika Straková, Kuřim, Martin Vojáček, Brno – žádost 
o koupi bytu - záměr 
Číslo usnesení: 1110/2018 
Zastupitelstvo města schvaluje záměr na prodej jednotky č. 1002/6, 3+1, umístěné ve II. 
nadzemním podlaží bytového domu č. p. 1002, 1003 v ul. Popkova, který je součástí pozemku p. č. 
2086/6, vše v obci a k. ú. Kuřim, za cenu 2.200.000 Kč paní Aleně Pindryčové a Monice Strakové, obě 
trvale bytem xxxxxxxxxxxxxxx 664 34 Kuřim a panu Martinovi Vojáčkovi, trvale bytem Brno (každý id. 
1/3). 
Podmínky převodu: 
a) úhrada kupní ceny před podpisem kupní smlouvy, 
b) kupující uhradí správní poplatky. 
Mgr. Ing. Drago Sukalovský PRO PaedDr. David Holman PRO 

RNDr. Igor Poledňák ZDRŽEL SE Mgr. Ladislav Ambrož PRO 

Ing. Lubomír Stříž PRO Ing. Rostislav Hanák ZDRŽEL SE 

Jan Herman ZDRŽEL SE Ing. Miloš Kotek ZDRŽEL SE 

Ing. Miluše Macková ZDRŽELA SE Ivo Peřina PRO 

Vladislav Zejda ZDRŽEL SE Ing. Mgr. Vlastimil Burkart ZDRŽEL SE 

Mgr. Žaneta Jarůšková PRO Petr Krejčí PRO 

Alena Matějíčková PRO Ing. Petr Ondrášek PRO 

Ing. Jan Vlček, MSc. ZDRŽEL SE   

BOD JEDNÁNÍ BYL SCHÁLEN 
Počet přítomných: 17 
PRO: 9 
PROTI: 0 
ZDRŽELO SE: 8 
NEHLASOVALO: 0 
 
 

10. Schválení úplatného nabytí pozemků pod místními komunikacemi do 
majetku města - výběrové řízení 2018 
Číslo usnesení: 1111/2018 
Zastupitelstvo města schvaluje v souladu s „Pravidly pro majetkoprávní vypořádání města Kuřimi 
s vlastníky pozemků pod místními komunikacemi“ úplatné nabytí pozemků parc. č. 304/7 o výměře 
12 m

2
 a parc. č. 348/8 o výměře 75 m

2 
vše v k. ú. Kuřim z vlastnictví manž. Josefa a Ing. Ilony 

Šojatových, každý podílem id. ½ , oba bytem xxxxxxxxxxxxxx, Moravské Knínice, do majetku města 
Kuřimi za celkovou cenu 21.750 Kč. Náklady spojené s převodem pozemku včetně daně z nabytí 
nemovitých věcí uhradí nabyvatel - město Kuřim. 
Mgr. Ing. Drago Sukalovský PRO PaedDr. David Holman PRO 

RNDr. Igor Poledňák PRO Mgr. Ladislav Ambrož PRO 

Ing. Lubomír Stříž PRO Ing. Rostislav Hanák PRO 

Jan Herman PRO Ing. Miloš Kotek PRO 

Ing. Miluše Macková PRO Ivo Peřina PRO 

Vladislav Zejda PRO Ing. Mgr. Vlastimil Burkart PRO 

Mgr. Žaneta Jarůšková PRO Petr Krejčí PRO 

Alena Matějíčková PRO Ing. Petr Ondrášek PRO 

Ing. Jan Vlček, MSc. NEHLASOVAL   

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

10/1. Schválení úplatného nabytí pozemků pod místními komunikacemi do 
majetku města - výběrové řízení 2018 
Číslo usnesení: 1112/2018 
Zastupitelstvo města schvaluje v souladu s „Pravidly pro majetkoprávní vypořádání města Kuřimi 
s vlastníky pozemků pod místními komunikacemi“ úplatné nabytí pozemku parc. č. 320/12 v k. ú. 
Kuřim o výměře 36 m

2
 z vlastnictví manž. Ludvíka a Lenky Janků (SJM), oba bytem xxxxxxxxxxxxxxx 

xxxxxxx, Kuřim do majetku města Kuřimi za celkovou cenu 9.000 Kč. Náklady spojené s převodem 
pozemku včetně daně z nabytí nemovitých věcí uhradí nabyvatel - město Kuřim. 
Mgr. Ing. Drago Sukalovský PRO PaedDr. David Holman PRO 

RNDr. Igor Poledňák PRO Mgr. Ladislav Ambrož PRO 

Ing. Lubomír Stříž PRO Ing. Rostislav Hanák PRO 

Jan Herman PRO Ing. Miloš Kotek PRO 

Ing. Miluše Macková PRO Ivo Peřina PRO 

Vladislav Zejda PRO Ing. Mgr. Vlastimil Burkart PRO 

Mgr. Žaneta Jarůšková PRO Petr Krejčí PRO 

Alena Matějíčková PRO Ing. Petr Ondrášek PRO 

Ing. Jan Vlček, MSc. NEHLASOVAL   

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

10/2. Schválení úplatného nabytí pozemků pod místními komunikacemi do 
majetku města - výběrové řízení 2018 
Číslo usnesení: 1113/2018 
Zastupitelstvo města schvaluje v souladu s „Pravidly pro majetkoprávní vypořádání města Kuřimi 
s vlastníky pozemků pod místními komunikacemi“ úplatné nabytí pozemku parc. č. 320/13 v k. ú. 
Kuřim o výměře 47 m

2 
z vlastnictví Jaroslava Mrkose a Amálie Mrkosové, každý podílem id. ½, oba 

bytem xxxxxxxxxxxxxx, Kuřim do majetku města Kuřimi za celkovou cenu 11.750 Kč s podmínkou 
výmazu věcného břemene zřízeného ve prospěch manž. Boženy a Jaroslava Mrkosových, oba bytem 
xxxxxxxxxxxxxxxxxx, Kuřim. Náklady spojené s převodem pozemku včetně daně z nabytí nemovitých 
věcí uhradí nabyvatel - město Kuřim.  
Mgr. Ing. Drago Sukalovský PRO PaedDr. David Holman PRO 

RNDr. Igor Poledňák PRO Mgr. Ladislav Ambrož PRO 

Ing. Lubomír Stříž PRO Ing. Rostislav Hanák PRO 

Jan Herman PRO Ing. Miloš Kotek PRO 

Ing. Miluše Macková PRO Ivo Peřina PRO 

Vladislav Zejda PRO Ing. Mgr. Vlastimil Burkart PRO 

Mgr. Žaneta Jarůšková PRO Petr Krejčí PRO 

Alena Matějíčková PRO Ing. Petr Ondrášek PRO 

Ing. Jan Vlček, MSc. NEHLASOVAL   

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

11. Investiční akce "Společenské a kulturní centrum v Kuřimi" 
Číslo usnesení: 1114/2018 
Zastupitelstvo města schvaluje finanční prostředky na realizaci investiční akce s názvem 
„Společenské a kulturní centrum v Kuřimi“ včetně související dodávky interiéru, stavebních úprav 
okolí, dodávky digitálního kina a posunutí autobusové zastávky v nové celkové výši 147,8 mil. Kč bez 
DPH. 
Mgr. Ing. Drago Sukalovský PRO PaedDr. David Holman PRO 

RNDr. Igor Poledňák ZDRŽEL SE Mgr. Ladislav Ambrož PRO 

Ing. Lubomír Stříž PRO Ing. Rostislav Hanák PRO 

Jan Herman PRO Ing. Miloš Kotek ZDRŽEL SE 

Ing. Miluše Macková ZDRŽELA SE Ivo Peřina PROTI 

Vladislav Zejda PROTI Ing. Mgr. Vlastimil Burkart PRO 

Mgr. Žaneta Jarůšková PRO Petr Krejčí PRO 

Alena Matějíčková PRO Ing. Petr Ondrášek PRO 

Ing. Jan Vlček, MSc. PRO   

BOD JEDNÁNÍ BYL SCHÁLEN 
Počet přítomných: 17 
PRO: 12 
PROTI: 2 
ZDRŽELO SE: 3 
NEHLASOVALO: 0 
 
 

12. Výsledky hospodaření k 30. 6. 2018 
Číslo usnesení: 1115/2018 
Zastupitelstvo města bere na vědomí výsledky hospodaření k 30. 6. 2018 s deficitem hospodaření 
ve výši 37.608.973,70 Kč dle příloh. 
Mgr. Ing. Drago Sukalovský PRO PaedDr. David Holman PRO 

RNDr. Igor Poledňák PRO Mgr. Ladislav Ambrož PRO 

Ing. Lubomír Stříž PRO Ing. Rostislav Hanák PRO 

Jan Herman PRO Ing. Miloš Kotek PRO 

Ing. Miluše Macková PRO Ivo Peřina PRO 

Vladislav Zejda PRO Ing. Mgr. Vlastimil Burkart PRO 

Mgr. Žaneta Jarůšková PRO Petr Krejčí PRO 

Alena Matějíčková PRO Ing. Petr Ondrášek PRO 

Ing. Jan Vlček, MSc. PRO   

BOD JEDNÁNÍ BYL SCHÁLEN 
Počet přítomných: 17 
PRO: 17 
PROTI: 0 
ZDRŽELO SE: 0 
NEHLASOVALO: 0 
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13. Garance finanční spoluúčasti na rok 2019 u vybraných sociálních služeb 
Číslo usnesení: 1116/2018 
Zastupitelstvo města schvaluje zařazení sociálních služeb, uvedených v příloze B, do své minimální 
sítě sociálních služeb a zároveň garantuje těmto službám finanční spoluúčast podle přílohy B. 
Mgr. Ing. Drago Sukalovský PRO PaedDr. David Holman PRO 

RNDr. Igor Poledňák PRO Mgr. Ladislav Ambrož PRO 

Ing. Lubomír Stříž PRO Ing. Rostislav Hanák PRO 

Jan Herman PRO Ing. Miloš Kotek PRO 

Ing. Miluše Macková PRO Ivo Peřina PRO 

Vladislav Zejda PRO Ing. Mgr. Vlastimil Burkart PRO 

Mgr. Žaneta Jarůšková PRO Petr Krejčí PRO 

Alena Matějíčková PRO Ing. Petr Ondrášek PRO 

Ing. Jan Vlček, MSc. PRO   

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

14. Zápis z jednání Výboru pro kulturu a spolkový život ZM Kuřimi 
Číslo usnesení: 1117/2018 
Zastupitelstvo města bere na vědomí zápis z jednání Výboru pro kulturní a spolkový život ZM 
Kuřimi ze dne 29. 8. 2018. 
Mgr. Ing. Drago Sukalovský PRO PaedDr. David Holman PRO 

RNDr. Igor Poledňák PRO Mgr. Ladislav Ambrož PRO 

Ing. Lubomír Stříž PRO Ing. Rostislav Hanák PRO 

Jan Herman PRO Ing. Miloš Kotek PRO 

Ing. Miluše Macková PRO Ivo Peřina PRO 

Vladislav Zejda PRO Ing. Mgr. Vlastimil Burkart PRO 

Mgr. Žaneta Jarůšková PRO Petr Krejčí PRO 

Alena Matějíčková PRO Ing. Petr Ondrášek PRO 

Ing. Jan Vlček, MSc. PRO   

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

14/1. Dotační program "Podpora kulturní a spolkové činnosti ve městě Kuřimi 
pro rok 2018" 
Číslo usnesení: 1118/2018 
Zastupitelstvo města schvaluje dotační program "Podpora kulturní a spolkové činnosti ve městě 
Kuřimi" pro rok 2019. 
Mgr. Ing. Drago Sukalovský PRO PaedDr. David Holman PRO 

RNDr. Igor Poledňák PRO Mgr. Ladislav Ambrož PRO 
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Ing. Lubomír Stříž PRO Ing. Rostislav Hanák PRO 

Jan Herman PRO Ing. Miloš Kotek PRO 

Ing. Miluše Macková PRO Ivo Peřina PRO 

Vladislav Zejda PRO Ing. Mgr. Vlastimil Burkart PRO 

Mgr. Žaneta Jarůšková PRO Petr Krejčí PRO 

Alena Matějíčková PRO Ing. Petr Ondrášek PRO 

Ing. Jan Vlček, MSc. PRO   

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

14/2. Limit pro celkovou výši dotací pro dotační program "Podpora kulturní a 
spolkové činnosti ve městě Kuřimi" pro rok 2019 
Číslo usnesení: 1119/2018 
Zastupitelstvo města schvaluje celkovou částku 1.800.000 Kč, která bude poskytnuta z rozpočtu 
města Kuřimi a bude určena na dotační program „Podpora kulturní a spolkové činnosti ve městě 
Kuřimi“ pro rok 2019. 
Mgr. Ing. Drago Sukalovský PRO PaedDr. David Holman PROTI 

RNDr. Igor Poledňák PRO Mgr. Ladislav Ambrož PRO 

Ing. Lubomír Stříž PRO Ing. Rostislav Hanák PRO 

Jan Herman PRO Ing. Miloš Kotek PRO 

Ing. Miluše Macková PRO Ivo Peřina PRO 

Vladislav Zejda PRO Ing. Mgr. Vlastimil Burkart PRO 

Mgr. Žaneta Jarůšková PRO Petr Krejčí PRO 

Alena Matějíčková PRO Ing. Petr Ondrášek PRO 

Ing. Jan Vlček, MSc. PRO   

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

15. Zápis z jednání sportovního výboru 
Číslo usnesení: 1120/2018 
Zastupitelstvo města bere na vědomí závěry z jednání Sportovního výboru Zastupitelstva města 
Kuřimi ze dne 5. 9. 2018. 
Mgr. Ing. Drago Sukalovský PRO PaedDr. David Holman PRO 

RNDr. Igor Poledňák NEHLASOVAL Mgr. Ladislav Ambrož PRO 

Ing. Lubomír Stříž PRO Ing. Rostislav Hanák PRO 

Jan Herman PRO Ing. Miloš Kotek PRO 

Ing. Miluše Macková PRO Ivo Peřina PRO 

Vladislav Zejda PRO Ing. Mgr. Vlastimil Burkart PRO 

Mgr. Žaneta Jarůšková PRO Petr Krejčí PRO 



10 

Alena Matějíčková PRO Ing. Petr Ondrášek PRO 

Ing. Jan Vlček, MSc. PRO   

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

15/1 Pozměňující návrh - Dotační program "Podpora sportovní činnosti ve 
městě Kuřimi" pro rok 2019 
Návrh usnesení: schvaluje změnu návrhu dotačního programu "Podpora sportovní činnosti ve městě 
Kuřimi" pro rok 2019 spočívající ve vypuštění textu "která nejsou ve vlastnictví města Kuřimi, ve 
vlastnictví organizací založených městem Kuřimí, nebo svěřených hospodaření organizacím zřízených 
městem Kuřim" (čl. 5, bodě 2, odst. a)". 
Mgr. Ing. Drago Sukalovský ZDRŽEL SE PaedDr. David Holman PROTI 

RNDr. Igor Poledňák PRO Mgr. Ladislav Ambrož ZDRŽEL SE 

Ing. Lubomír Stříž PROTI Ing. Rostislav Hanák ZDRŽEL SE 

Jan Herman PRO Ing. Miloš Kotek PRO 

Ing. Miluše Macková ZDRŽELA SE Ivo Peřina PROTI 

Vladislav Zejda ZDRŽEL SE Ing. Mgr. Vlastimil Burkart ZDRŽEL SE 

Mgr. Žaneta Jarůšková ZDRŽELA SE Petr Krejčí PRO 

Alena Matějíčková PRO Ing. Petr Ondrášek PROTI 

Ing. Jan Vlček, MSc. PROTI   

BOD JEDNÁNÍ NEBYL SCHÁLEN 
Počet přítomných: 17 
PRO: 5 
PROTI: 5 
ZDRŽELO SE: 7 
NEHLASOVALO: 0 
 
 

15/1 Dotační program "Podpora sportovní činnosti ve městě Kuřimi" pro rok 
2019 
Číslo usnesení: 1121/2018 
Zastupitelstvo města schvaluje dotační program "Podpora sportovní činnosti ve městě Kuřimi" pro 
rok 2019, se změnou. 
Mgr. Ing. Drago Sukalovský PRO PaedDr. David Holman PRO 

RNDr. Igor Poledňák NEHLASOVAL Mgr. Ladislav Ambrož PRO 

Ing. Lubomír Stříž PRO Ing. Rostislav Hanák PRO 

Jan Herman PRO Ing. Miloš Kotek PRO 

Ing. Miluše Macková PRO Ivo Peřina PRO 

Vladislav Zejda ZDRŽEL SE Ing. Mgr. Vlastimil Burkart PRO 

Mgr. Žaneta Jarůšková PRO Petr Krejčí PRO 

Alena Matějíčková PRO Ing. Petr Ondrášek PRO 

Ing. Jan Vlček, MSc. PRO   

BOD JEDNÁNÍ BYL SCHÁLEN 
Počet přítomných: 17 
PRO: 15 
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PROTI: 0 
ZDRŽELO SE: 1 
NEHLASOVALO: 1 
 
 

15/2. Limit pro celkovou výši dotací pro dotační program "Podpora sportovní 
činnosti ve městě Kuřimi" pro rok 2019 
Číslo usnesení: 1122/2018 
Zastupitelstvo města schvaluje celkovou částku 1.500.000 Kč, která bude poskytnuta z rozpočtu 
města Kuřimi a bude určena na dotační program „Podpora sportovní činnosti ve městě Kuřimi“ pro rok 
2019. 
Mgr. Ing. Drago Sukalovský PRO PaedDr. David Holman PRO 

RNDr. Igor Poledňák NEHLASOVAL Mgr. Ladislav Ambrož PRO 

Ing. Lubomír Stříž PRO Ing. Rostislav Hanák PRO 

Jan Herman PRO Ing. Miloš Kotek PRO 

Ing. Miluše Macková PRO Ivo Peřina PRO 

Vladislav Zejda ZDRŽEL SE Ing. Mgr. Vlastimil Burkart PRO 

Mgr. Žaneta Jarůšková PRO Petr Krejčí PRO 

Alena Matějíčková PRO Ing. Petr Ondrášek PRO 

Ing. Jan Vlček, MSc. PRO   

BOD JEDNÁNÍ BYL SCHÁLEN 
Počet přítomných: 17 
PRO: 15 
PROTI: 0 
ZDRŽELO SE: 1 
NEHLASOVALO: 1 
 
 

15/3 Dotační program „Podpora tělovýchovy dětí a mládeže kvalifikovanými 
trenéry" pro rok 2019 
Číslo usnesení: 1123/2018 
Zastupitelstvo města schvaluje dotační program „Podpora tělovýchovy dětí a mládeže 
kvalifikovanými trenéry" pro rok 2019. 
Mgr. Ing. Drago Sukalovský PRO PaedDr. David Holman PRO 

RNDr. Igor Poledňák NEHLASOVAL Mgr. Ladislav Ambrož PRO 

Ing. Lubomír Stříž PRO Ing. Rostislav Hanák PRO 

Jan Herman PRO Ing. Miloš Kotek PRO 

Ing. Miluše Macková PRO Ivo Peřina ZDRŽEL SE 

Vladislav Zejda ZDRŽEL SE Ing. Mgr. Vlastimil Burkart PRO 

Mgr. Žaneta Jarůšková PRO Petr Krejčí PRO 

Alena Matějíčková PRO Ing. Petr Ondrášek PRO 

Ing. Jan Vlček, MSc. PRO   

BOD JEDNÁNÍ BYL SCHÁLEN 
Počet přítomných: 17 
PRO: 14 
PROTI: 0 
ZDRŽELO SE: 2 
NEHLASOVALO: 1 
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15/4. Limit pro celkovou výši dotací pro dotační program "„Podpora 
tělovýchovy dětí a mládeže kvalifikovanými trenéry“ pro rok 2019 
Číslo usnesení: 1124/2018 
Zastupitelstvo města schvaluje celkovou částku 400.000 Kč, která bude poskytnuta z rozpočtu 
města Kuřimi a bude určena na dotační program „Podpora tělovýchovy dětí a mládeže kvalifikovanými 
trenéry“ pro rok 2019. 
Mgr. Ing. Drago Sukalovský PRO PaedDr. David Holman PRO 

RNDr. Igor Poledňák NEHLASOVAL Mgr. Ladislav Ambrož PRO 

Ing. Lubomír Stříž PRO Ing. Rostislav Hanák PRO 

Jan Herman PRO Ing. Miloš Kotek PRO 

Ing. Miluše Macková PRO Ivo Peřina PRO 

Vladislav Zejda ZDRŽEL SE Ing. Mgr. Vlastimil Burkart PRO 

Mgr. Žaneta Jarůšková PRO Petr Krejčí PRO 

Alena Matějíčková PRO Ing. Petr Ondrášek PRO 

Ing. Jan Vlček, MSc. PRO   

BOD JEDNÁNÍ BYL SCHÁLEN 
Počet přítomných: 17 
PRO: 15 
PROTI: 0 
ZDRŽELO SE: 1 
NEHLASOVALO: 1 
 
 

15/5. Dotační program "Využívání městských sportovišť" pro rok 2019 
Číslo usnesení: 1125/2018 
Zastupitelstvo města schvaluje dotační program „Využívání městských sportovišť" pro rok 2019. 
Mgr. Ing. Drago Sukalovský PRO PaedDr. David Holman PRO 

RNDr. Igor Poledňák NEHLASOVAL Mgr. Ladislav Ambrož PRO 

Ing. Lubomír Stříž PRO Ing. Rostislav Hanák PRO 

Jan Herman PROTI Ing. Miloš Kotek PRO 

Ing. Miluše Macková PRO Ivo Peřina PRO 

Vladislav Zejda ZDRŽEL SE Ing. Mgr. Vlastimil Burkart PRO 

Mgr. Žaneta Jarůšková PRO Petr Krejčí PRO 

Alena Matějíčková PRO Ing. Petr Ondrášek PRO 

Ing. Jan Vlček, MSc. PRO   

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

15/6. Pozměňující návrh - Limit pro celkovou výši dotací pro dotační program 
"„Využívání městských sportovišť“ pro rok 2019 
Návrh usnesení: schvaluje celkovou částku ve výši 1.500.000 Kč, která bude poskytnuta z rozpočtu 
města Kuřimi a bude určena na dotační program „Využívání městských sportovišť“ pro rok 2019. 
Mgr. Ing. Drago Sukalovský PROTI PaedDr. David Holman PROTI 

RNDr. Igor Poledňák ZDRŽEL SE Mgr. Ladislav Ambrož PRO 
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Ing. Lubomír Stříž PROTI Ing. Rostislav Hanák PROTI 

Jan Herman PRO Ing. Miloš Kotek PRO 

Ing. Miluše Macková ZDRŽELA SE Ivo Peřina PROTI 

Vladislav Zejda ZDRŽEL SE Ing. Mgr. Vlastimil Burkart ZDRŽEL SE 

Mgr. Žaneta Jarůšková ZDRŽELA SE Petr Krejčí ZDRŽEL SE 

Alena Matějíčková PRO Ing. Petr Ondrášek PROTI 

Ing. Jan Vlček, MSc. PRO   

BOD JEDNÁNÍ NEBYL SCHÁLEN 
Počet přítomných: 17 
PRO: 5 
PROTI: 6 
ZDRŽELO SE: 6 
NEHLASOVALO: 0 
 
 

15/6. Limit pro celkovou výši dotací pro dotační program "„Využívání 
městských sportovišť“ pro rok 2019 
Číslo usnesení: 1126/2018 
Zastupitelstvo města schvaluje celkovou částku ve výši 1.700.000 Kč, která bude poskytnuta 
z rozpočtu města Kuřimi a bude určena na dotační program „Využívání městských sportovišť“ pro rok 
2019. 
Mgr. Ing. Drago Sukalovský PRO PaedDr. David Holman PRO 

RNDr. Igor Poledňák NEHLASOVAL Mgr. Ladislav Ambrož PRO 

Ing. Lubomír Stříž PRO Ing. Rostislav Hanák PRO 

Jan Herman PROTI Ing. Miloš Kotek PRO 

Ing. Miluše Macková PRO Ivo Peřina PRO 

Vladislav Zejda ZDRŽEL SE Ing. Mgr. Vlastimil Burkart PRO 

Mgr. Žaneta Jarůšková PRO Petr Krejčí PRO 

Alena Matějíčková PRO Ing. Petr Ondrášek PRO 

Ing. Jan Vlček, MSc. PRO   

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

17. Zřízení příspěvkové organizace 
Číslo usnesení: 1127/2018 
Zastupitelstvo města zřizuje v souladu s ustanovením § 84, odst. 2 písm. d) zákona č. 128/2000 Sb, 
o obcích, ve znění pozdějších předpisů příspěvkovou organizaci Společenské a kulturní centrum 
Kuřim, příspěvková organizace, a schvaluje její zřizovací listinu, dle přílohy. 
Mgr. Ing. Drago Sukalovský PRO PaedDr. David Holman PRO 

RNDr. Igor Poledňák PRO Mgr. Ladislav Ambrož PRO 

Ing. Lubomír Stříž PRO Ing. Rostislav Hanák PRO 

Jan Herman PRO Ing. Miloš Kotek PRO 

Ing. Miluše Macková PRO Ivo Peřina PRO 

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

Alena Matějíčková PRO Ing. Petr Ondrášek PRO 

Ing. Jan Vlček, MSc. PRO   

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

18. Memorandum o vzájemné spolupráci 
Číslo usnesení: 1128/2018 
Zastupitelstvo města schvaluje přistoupení k „Memorandu o vzájemné spolupráci v rámci Brněnské 
metropolitní oblasti“ pro období let 2021 až 2027, dle přílohy. 
Mgr. Ing. Drago Sukalovský PRO PaedDr. David Holman PRO 

RNDr. Igor Poledňák PRO Mgr. Ladislav Ambrož PRO 

Ing. Lubomír Stříž PRO Ing. Rostislav Hanák PRO 

Jan Herman PRO Ing. Miloš Kotek PRO 

Ing. Miluše Macková PRO Ivo Peřina PRO 

Vladislav Zejda PRO Ing. Mgr. Vlastimil Burkart PRO 

Mgr. Žaneta Jarůšková PRO Petr Krejčí PRO 

Alena Matějíčková PRO Ing. Petr Ondrášek PRO 

Ing. Jan Vlček, MSc. PRO   

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

19. Cyklostezka Kuřim - Lipůvka - smlouva VPI III, s.r.o. 
Číslo usnesení: 1129/2018 
Zastupitelstvo města schvaluje úplatné nabytí části pozemku parc. č. 2971/32 o výměře cca  206 
m

2
, části pozemku parc. č. 2971/46 o výměře cca 185 m

2
, části pozemku parc. č. 2971/33 o výměře 

137 m
2
, části pozemku parc. č. 2971/30 o výměře cca 145 m

2
 a části pozemku parc. č. 2971/243 

o výměře 1 m
2 

vše v k. ú. Kuřim dle přílohy, za cenu 250 Kč/ m
2 

z vlastnictví VPI III, s.r.o., se sídlem 
Štefánikova 110/41, Ponava, Brno, IČ 04867670, do majetku města Kuřimi. Náklady spojené 
s převodem pozemků včetně daně z nabytí nemovitých věcí uhradí město Kuřim. Do doby uzavření 
kupní smlouvy bude uzavřena budoucí kupní smlouva. 
Mgr. Ing. Drago Sukalovský PRO PaedDr. David Holman PRO 

RNDr. Igor Poledňák PRO Mgr. Ladislav Ambrož PRO 

Ing. Lubomír Stříž PRO Ing. Rostislav Hanák PRO 

Jan Herman PRO Ing. Miloš Kotek PRO 

Ing. Miluše Macková PRO Ivo Peřina PRO 

Vladislav Zejda PRO Ing. Mgr. Vlastimil Burkart PRO 

Mgr. Žaneta Jarůšková PRO Petr Krejčí PRO 

Alena Matějíčková PRO Ing. Petr Ondrášek PRO 

Ing. Jan Vlček, MSc. PRO   
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BOD JEDNÁNÍ BYL SCHÁLEN 
Počet přítomných: 17 
PRO: 17 
PROTI: 0 
ZDRŽELO SE: 0 
NEHLASOVALO: 0 
 
 

21. Rozpočtové opatření č. 10 
Číslo usnesení: 1130/2018 
Zastupitelstvo města schvaluje rozpočtové opatření č. 10 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 

Ing. Lubomír Stříž PRO Ing. Rostislav Hanák PRO 

Jan Herman PRO Ing. Miloš Kotek PRO 

Ing. Miluše Macková PRO Ivo Peřina PRO 

Vladislav Zejda PRO Ing. Mgr. Vlastimil Burkart PRO 

Mgr. Žaneta Jarůšková PRO Petr Krejčí PRO 

Alena Matějíčková PRO Ing. Petr Ondrášek PRO 

Ing. Jan Vlček, MSc. PRO   

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


