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Z á p i s 
 

ze zasedání Zastupitelstva města Kuřimi č. 8/2018 konaného dne 20. 11. 2018 
 
Přítomni: 
Mgr. Ing. Drago Sukalovský – starosta 
Mgr. Ladislav Ambrož, Jan Herman, Mgr. Žaneta Jarůšková, Bc. Mária Katyi, Petr Krejčí, Petr 
Macek, Alena Matějíčková, Renáta Mudroňová, Mgr. Sandra Naďová, Ing. Petr Ondrášek, 
Ivo Peřina, RNDr. Igor Poledňák, Ing. Jan Vlček, MSc., Ing. Milan Vlk, Mgr. Petr Vodka, Antonín Žák 
– členové zastupitelstva města. 
 
 
Ing. Karel Torn, CSc. - tajemník úřadu. 
 
 
 
Starosta zahájil zasedání ZM v 17:03 hodin, úvodem bylo přítomno 15 členů ZM, tedy nadpoloviční 
většina. ZM je usnášeníschopné. 
Později se dostavil Petr Krejčí a Mgr. Petr Vodka. 
 
 
 
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 12. 11. 2018 

5 Alena Pindryčová, Kuřim, Monika Straková, Kuřim, Martin Vojáček, Brno – prodej bytové 
jednotky č. 1002/6  

6 Bytový dům – Kuřim, Hybešova ul. – záměr na prodej pozemků 

7 Proplacení nevyčerpané dovolené za rok 2018 

8 Výsledky hospodaření k 30. 9. 2018 

9 Městský stadion Kuřim - atletická dráha a sektory pro atletiku, rekonstrukce a odvodnění 
- schválení investiční akce 

9/1 Městský stadion Kuřim - atletická dráha a sektory pro atletiku, rekonstrukce a odvodnění 
- podání žádosti o dotaci 

10 Jmenování zástupců města do Mikroregionu Kuřimka 

11 Realizace staveb inženýrských sítí v ulici Legionářská a ulici Zahradní 

12 Rozpočtové opatření č. 14 

13 Různé 
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1. Zvolení návrhové komise 
(Předkladatel: Mgr. Ing. Drago Sukalovský, zpracovatel: Petra Glosová) 
 
Přijaté usnesení: 1158/2018 - ZM schvaluje jako členy návrhové komise Iva Peřinu a RNDr. Igora 

Poledňáka. 
Hlasováno 
Pro: 15   Nepřítomni: 2. 
 
 
Na jednání se dostavil v 17:04 hod Petr Krejčí – počet přítomných členů zastupitelstva 16. 
 
 
 

2. Volba ověřovatelů zápisu 
(Předkladatel: Mgr. Ing. Drago Sukalovský, zpracovatel: Petra Glosová) 
 
Přijaté usnesení: 1159/2018 - ZM schvaluje jako ověřovatele zápisu ZM Mgr. Ladislava Ambrože 

a Petra Macka. 
Hlasováno 
Pro: 16   Nepřítomen: 1. 
 
 
 

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 12. 11. 2018 

5 Alena Pindryčová, Kuřim, Monika Straková, Kuřim, Martin Vojáček, Brno – prodej bytové 
jednotky č. 1002/6  

6 Bytový dům – Kuřim, Hybešova ul. – záměr na prodej pozemků  

7 Proplacení nevyčerpané dovolené za rok 2018 

8 Výsledky hospodaření k 30. 9. 2018 

9 Městský stadion Kuřim - atletická dráha a sektory pro atletiku, rekonstrukce a odvodnění 
- schválení investiční akce 

9/1 Městský stadion Kuřim - atletická dráha a sektory pro atletiku, rekonstrukce a odvodnění 
- podání žádosti o dotaci 

10 Jmenování zástupců města do Mikroregionu Kuřimka 

11 Realizace staveb inženýrských sítí v ulici Legionářská a ulici Zahradní 

12 Rozpočtové opatření č. 14 

13 Různé 

 
Přijaté usnesení: 1160/2018 - ZM schvaluje program jednání. 
Hlasováno 
Pro: 16   Nepřítomen: 1. 
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4. Plnění usnesení Zastupitelstva města Kuřimi ke dni 12. 11. 2018 
(Předkladatel: Mgr. Ing. Drago Sukalovský, zpracovatel: Petra Glosová) 
 
Zůstávají nesplněna usnesení závisející na spolupráci s druhou stranou vůči městu Kuřim, především 
v oblasti investiční a majetkové. 
 
Přílohy: A - plnění usnesení ZM 
 
Přijaté usnesení: 1161/2018 - ZM bere na vědomí stav plnění usnesení ZM ke dni 12. 11. 2018. 
Hlasováno 
Pro: 16   Nepřítomen: 1. 
 
 
 

5. Alena Pindryčová, Kuřim, Monika Straková, Kuřim, Martin 
Vojáček, Brno – prodej bytové jednotky č. 1002/6 
(Předkladatel: Mgr. Ing. Drago Sukalovský, zpracovatel: Alena Janoušková) 
 
Zastupitelstvo města Kuřimi na svém zasedání dne 18. 9. 2018 schválilo pod číslem usnesení 
1110/2018 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 xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, 615 00 Brno (každý 
id. 1/3). 
Záměr byl na úřední desce zveřejněn od 24. 9. 2018 do 10. 10. 2018. Žádné připomínky k záměru 
podány nebyly. 
 
OMP pouze pro upřesnění uvádí, že okolnosti prodeje této bytové jednotky se jeví jako poněkud 
nestandardní. Nájemcem jednotky je paní Alena Pindryčová, která v bytě bydlí se svojí dcerou Ivetou 
Strakovou. Prvotně o koupi bytu požádala její vnučka, slečna Monika Straková, která žije s přítelem 
v nájmu v Brně, avšak v bytě má pouze trvalý pobyt. 
Město prodává byty stávajícím nájemcům za 80 % obvyklé ceny. Slečna Straková, jelikož není 
nájemcem, by však musela uhradit plnou cenu stanovenou znaleckým posudkem, tj. 2.750.000 Kč. Po 
jednání s paní Pindryčovou na OMP, kdy byly nájemci objasněny podmínky prodeje, podali společnou 
žádost o koupi zmíněné jednotky výše uvedení žadatelé - paní Alena Pindryčová (jako nájemce) 
a dále její vnučka slečna Monika Straková a její partner pan Martin Vojáček. Důvodem tohoto kroku 
bylo získání slevy z kupní ceny ve výši 20 %. 
Zasedání zastupitelstva města dne 18. 9. 2018 byla přítomna jak slečna Monika Straková, tak její 
matka, paní Iveta Straková. Slečna Monika Straková k projednávanému bodu sdělila, že jsou 
s babičkou domluvené tak, že babička chce v bytě i nadále zůstat, užívat byt bude na základě nájemní 
smlouvy a byt bude zakoupen z hypotečního úvěru. Vedoucí OMP poté vznesla dotaz: „Jak v případě, 
že si vezme slečna Straková hypotéku na koupi bytové jednotky pro babičku, zajistí bydlení pro 
sebe?“ Slečna Straková odpověděla, že v tuto chvíli si chce vzít hypotéku na byt, kde bydlí babička 
s matkou a ona s partnerem budou platit nájemné v jiném bytě v Brně a pokud by to bylo finančně 
možné, chtěla by získat druhou hypotéku na nějaké vlastní bydlení. Dále uvedla, že v případě, že by 
se toto podařilo, je počítáno s možností, že by se babička s matkou přestěhovaly do získaného 
menšího bytu a slečna Straková s partnerem do bytu 3+1 na Popkově ul. v Kuřimi. Tato teorie se 
vzhledem k situaci na hypotečním trhu a avizovaným finančním možnostem slečny Strakové a jejího 
přítele jeví v praxi jako jen velmi těžko realizovatelná a spíše jako účelově vykonstruovaná. Navíc 
hned ve dvou momentech je evidentní, že žadatelé uvažují o tom, že stávající nájemce paní 
Pindryčová byt, který je předmětem převodu, v budoucnu užívat nebude (na OMP informovala o tom, 
že se chce odstěhovat k příteli; uvažuje o tom, že byt přenechá vnučce a půjde do menšího). 
Vzhledem k výše uvedenému se OMP jeví zdůvodnění žadatelů pro získání slevy z kupní ceny ve výši 
cca 550.000 Kč, která je poskytována výhradně nájemcům, spíše jako spekulativní. 
 
Vzhledem k výše uvedenému dává OMP zastupitelstvu města ke zvážení prodej předmětné jednotky. 
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Přílohy: A - smlouva o převodu vlastnictví bytu 
 
Diskuse: 
J. Viktorinová – nemáme proti prodeji bytu 3+1 námitky, ale poskytnutí slevy je nestandardní, protože 
1/3 bytu prodáváme osobě, která není nájemcem. 
I. Peřina – myslí si, že máme nastavena pravidla, kdy se prodávaly byty současným nájemcům. Toto 
je nyní značně nestandardní a přijde mu to spekulativní. Prodat bychom měli byt za cenu odhadní. 
J. Vlček – souhlasí s I. Peřinou a podává pozměňovací návrh, kdy budeme hlasovat o prodeji bytu za 
cenu dle znaleckého posudku. 
I. Poledňák – navrhuje byt neprodávat vůbec, protože tento můžeme směnit za byt k sociálním 
účelům. Finanční situace města je dobrá a není v zájmu města byt prodávat. Podává protinávrh 
neschvalovat prodej bytu. 
P. Ondrášek – myslí si, že je  
ale souhlasí s návrhem J. Vlčka a pokud byt chceme prodat, potom za cenu dle znaleckého posudku. 
D. Sukalovský – žadatelé souhlasí s cenou 2.200.000 Kč. Pokud schválíme prodej s cenou dle 
znaleckého posudku (cena 2.750.000 Kč), potom s tímto žadatelé nemusí souhlasit. Navrhuje 
hlasovat o protinávrhu I. Poledňáka a to o neschválení prodeje tohoto bytu. 
 
Návrh usnesení: ZM neschvaluje 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. 

Hlasováno 
Pro: 4  Proti: 4  Zdrželo se: 8  Nepřítomen: 1. 
Nebylo schváleno. 
 
D. Sukalovský – nyní bude hlasováno o pozměňovacím návrhu, tzn. o prodeji bytu za cenu 2.750.000 
Kč. 
 
Přijaté usnesení: 1162/2018 - ZM schvaluje 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, včetně spoluvlastnického 
podílu na společných částech budovy a pozemku o velikosti id. 749/23616 paní 
Aleně Pindryčové, trvale bytem xxxxxxxxxxxxxxx 664 34 Kuřim, Monice Strakové, 
trvale bytem xxxxxxxxxx 664 34 Kuřim a panu Martinovi Vojáčkovi, trvale bytem 
xxxxxxxxxxxxxxxxx 615 00 Brno (každý id. 1/3) za cenu 2.750.000 Kč s tím, že 
veškeré náklady spojené s převodem jednotky včetně úhrady daně z nabytí 
nemovitých věcí ponesou kupující. 

Hlasováno 
Pro: 12  Proti: 1  Zdrželi se: 3  Nehlasovalo: 1. 
 
Návrh usnesení: ZM schvaluje 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, včetně spoluvlastnického podílu na 
společných částech budovy a pozemku o velikosti id. 749/23616 paní Aleně 
Pindryčové, trvale bytem xxxxxxxxxxxxx 664 34 Kuřim, Monice Strakové, trvale 
bytem xxxxxxxxxxxxx, 664 34 Kuřim a panu Martinovi Vojáčkovi, trvale bytem 
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 615 00 Brno (každý id. 1/3) za cenu 2.200.000 Kč s tím, že 
veškeré náklady spojené s převodem jednotky včetně úhrady daně z nabytí 
nemovitých věcí ponesou kupující. 

O tomto návrhu usnesení nebylo hlasováno. 
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6. Bytový dům – Kuřim, Hybešova ul. – záměr na prodej pozemků 
(Předkladatel: Mgr. Ing. Drago Sukalovský, zpracovatel: Ing. Vladimíra Fidrmucová) 
 
V souvislosti s plánovanou výstavbou „Bytového domu v Kuřimi, ul. Hybešova“ (vizte př. A, B, C), se 
město Kuřim a investor - manželé Ing. Ivan Malý a Ing. Zlata Malá (SJM) oba bytem Brno, dohodli na 
prodeji a koupi části pozemků v k. ú. Kuřim takto: 
 
Pozemky ve vlastnictví města Kuřim: 
část pozemku parc. č. 1103 o výměře cca 18 m

2 
a 

část pozemku parc. č. 1080/1 o výměře cca 42 m
2
. 

Celková výměra pozemků v k. ú. Kuřim, které tvoří předmět prodeje, by činila cca 60 m
2
, dále 

i „Pozemky města“ 
 
za 
 
Pozemky ve vlastnictví manž. Ing. Ivana Malého a Ing. Zlaty Malé (SJM): 
část pozemku parc. č. 2614/1 o výměře cca 94 m

2
 a 

část pozemku parc. č. 2614/4, o výměře cca 10 m
2
 a 

část pozemku parc. č. 2614/5, o výměře cca 8 m
2
 a 

část pozemku parc. č. 2614/6, o výměře cca 2 m
2
. 

Celková výměra pozemků v k. ú. Kuřim, které tvoří předmět koupě, by činila cca 114 m
2
, dále 

i „Pozemky manž. Malých“ - vizte př. C. 
 
Z přílohy C vyplývá: 
 

- že na části pozemku v majetku města: parc. č. 1103 budou vybudována parkovací stání 
a zpevněná plocha pro popelnice a na části pozemku v majetku města: parc. č. 1080/1 bude 
vysázena zeleň okolo bytového domu; 
 

 - součástí pozemku manž. Malých: parc. č. 2614/1 je komunikace a na části pozemků parc. 
č. 2614/4, 2614/5 a 2614/6 vybuduje investor chodník, který následně předá do majetku 
města Kuřimi. 

 
Protože převážná část pozemků leží v komunikaci, byla dohodnuta vzájemná kupní a prodejní cena 
pozemků ve výši 250 Kč/m

2 
(dle výkupu pozemků pod místními komunikacemi - usn. ZM č. 1054/2018 

ze dne 22. 5. 2018). 
 
Vzhledem k tomu, že město Kuřim je plátcem DPH bude prodejní cena za pozemky v majetku města 
včetně DPH. Naopak manž. Malých plátci DPH nejsou, tudíž prodejní cena jejich pozemků bude ve 
výši 250 Kč/m

2
. Z tohoto důvodu OMP doporučuje neuzavírat směnnou smlouvu, ale uzavřít dvě 

samostatné kupní smlouvy. 
 
Skutečné výměry prodávaných a kupovaných pozemků budou vyčísleny geometrickým plánem, jehož 
vyhotovení na své náklady zajistí po dokončení stavby investor. Do doby uzavření prodejní a kupní 
smlouvy, budou uzavřeny budoucí smlouvy. Daň z nabytí nemovitých věcí bude hrazena dle zákona. 
 
Ve smyslu § 39 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, je nutné pro pozemky města nejprve zveřejnit 
záměr na prodej pozemků. Na dalším zasedání ZM bude řešen samotný prodej pozemků. 
 
Přílohy: A - situace 

B - situace 
C - situace 

 
Diskuse: 
S. Bartoš – komunikoval s projektantem a ten vyhověl všem našim požadavkům. Nyní můžeme 
s odborem majetkoprávním vše doladit smluvně. 
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J. Herman – v dané lokalitě je ochranné pásmo železnice. V minulosti měli investoři problém získat 
stavební povolení. Ptá se, zda je na tuto stavbu vydáno stavební povolení? Abychom neřešili něco, co 
stavební úřad nepovolí. 
D. Sukalovský – o stavebním povolení neví. 
S. Bartoš – není územní rozhodnutí ani stavební povolení. Předpokládá, že územní rozhodnutí získají 
na výjimku. Výměna pozemků je pro město výhodná. Většina jejich pozemků je pod našimi 
komunikacemi. 
P. Krejčí – díval se na plány, které budou předloženy ke stavebnímu povolení. Hlavní problém je, že 
tam bude 18 bytových jednotek. Myslí si, že vzhledem k tomu, že jsou všude rodinné domy, to není 
z hlediska urbanistického vhodné. Měl by tam být spíše menší bytový dům. Záměr prodat pozemky je 
dobrý, ale jen v místě, kde budeme mít chodníky a komunikace. Za zbytek by měli zaplatit cenu 
obvyklou. 
J. Viktorinová – část pozemků je určena na zeleň bytového domu. 
S. Bartoš – zeleň je pouze svah. Potřebujeme komunikaci vedoucí k mostu. 
P. Krejčí – svůj návrh podává jako pozměňovací. 
J. Herman – pro 18 bytových jednotek bude potřeba 27 parkovacích míst. Budou tam pro tyto opravdu 
pozemky? 
P. Ondrášek – nyní schvalujeme záměr. Pokud máme pochybnosti, že investor bude bytový dům 
stavět, potom v momentě, až stavba dostane stavební povolení, můžeme řešit směnu pozemků. 
I. Malý – vlastník pozemků – uvádí, že si myslel, že bude jednáno o směně 1:1. 
 
 
Na jednání se dostavil v 17:35 hod Mgr. Petr Vodka – počet přítomných členů zastupitelstva 17. 
 
 
D. Sukalovský – vzhledem k nejasným údajům stahuje materiál z jednání a bude předložen do 
dalšího zasedání. 
 
Návrh usnesení: ZM schvaluje záměr na prodej části pozemku parc. č. 1103 o výměře cca 18 m

2
 

a části pozemku parc. č. 1080/1 o výměře cca 42 m
2
 vše v k. ú. Kuřim

 
dle situace, 

manželům (SJM) Ing. Ivanu Malému a Ing. Zlatě Malé, oba bytem xxxxxxxxxxxxx 
Brno - Nový Lískovec, za cenu ve výši 250 Kč/m

2
. Nabyvatel uhradí veškeré 

náklady spojené s převodem pozemků včetně daně z nabytí nemovitých věcí. 
O tomto návrhu usnesení nebylo hlasováno. 
 
 
 

7. Proplacení nevyčerpané dovolené za rok 2018 
(Předkladatel: Ing. Karel Torn CSc., zpracovatel: Petra Glosová) 
 
Dne 7. 11. 2018 předložil pan PaedDr. David Holman žádost o proplacení nevyčerpané dovolené za 
rok 2018. Panu Holmanovi skončilo tímto dnem jeho funkční období v ZM Kuřimi. 
 
Přílohy: A - žádost 
 
Přijaté usnesení: 1163/2018 - ZM schvaluje proplacení nevyčerpané dovolené za rok 2018 panu 

PaedDr. Davidu Holmanovi. 
Hlasováno 
Pro: 17. 
 
 
 

8. Výsledky hospodaření k 30. 9. 2018 
(Předkladatel: Mgr. Ing. Drago Sukalovský, zpracovatel: Ing. Aleš Varmužka) 
 
V příloze jsou předkládány výsledky hospodaření města ke dni 30. 9. 2018. 
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Příjmy města po konsolidaci ke dni 30. 9. 2018 činily 209.433.773,44 Kč, výdaje města po konsolidaci 
činily 279.296.597,49 Kč. Hospodářský výsledek k tomuto datu tedy činí nezaokrouhleně 
- 69.862.824,05 Kč. 
 
Hospodaření s rozpočtovými prostředky probíhá dle schváleného a následně upraveného rozpočtu 
a je za 3. čtvrtletí roku 2018 vzhledem k rozpočtu města v konsolidovaném stavu, s výdaji 
převyšujícími příjmy, což je rozpočtem plánováno. 
 
Příjmy: 
Příjmová stránka rozpočtu je plněna ze 74,22 %. Daňové příjmy se plní ve srovnání s rokem 2018 
velmi dobře, výběr je k 30. 9. vyšší o 11 mil. Kč. Potvrzuje se vzestupný trend, který je způsoben 
i zákonnými důvody, nejvyšší nárůst je u DPH (o cca 8,5 mil. Kč). 
 
Výdaje: 
Výdajová stránka rozpočtu je plněna ze 51,61 % a je ovlivněna čerpáním především u „investičních 
akcí“, které je na úrovni 41,52 % (nesouvisí s rozestavěností akcí,...). Provozní výdaje jsou čerpány ze 
88,17 %, toto vyšší čerpání je způsobené záporným rozpočtem nadměrného odpočtu DPH, po 
očištění je čerpání ve výši 72 %. Vizte podrobnější rozbory dle ORG. 
 
Přílohy: A – výsledky 3Q 
 
Diskuse: 
J. Herman – ptá se, zda smlouva mezi obcí Chudčice stále platí? 
A. Varmužka – to úplně přesně neví. Toto řeší R. Novák. Do příštího zasedání zjistí stav. 
 
Přijaté usnesení: 1164/2018 - ZM bere na vědomí výsledky hospodaření k 30. 9. 2018 s deficitem 

hospodaření ve výši 69.862.824,05 Kč, dle příloh. 
Hlasováno 
Pro: 17. 
 
 
 

9. Městský stadion Kuřim - atletická dráha a sektory pro atletiku, 
rekonstrukce a odvodnění - schválení investiční akce 
(Předkladatel: Ing. Petr Ondrášek, zpracovatel: Ing. Olga Hanáková) 
 
Jedná se o projekt rekonstrukce sportovních ploch na městském atletickém stadionu v Kuřimi, tj. 
běžeckého oválu dl. 400m a sektorů pro technické disciplíny. V rámci uvažované rekonstrukce dojde 
k rozšíření počtu drah na rovince na 8 a na běžeckém oválu zůstane zachováno 6 drah, výsledná 
sestava bude 8+6 drah. Typ oválu zůstane zachován. Dále dojde k vytvoření multifunkčních sektorů 
pro technické disciplíny v prostoru vnitřní plochy zatáček oválu a úpravě umělého osvětlení. Z důvodu 
nutnosti odvést vodu z areálu atletického stadionu je součástí investiční akce také vybudování 
dešťové kanalizace v trase v ulici U vlečky, až do úrovně ulice Svatopluka Čecha, kde bude zaústěna 
za stávajícím tělesem železniční vlečky do koryta Lučního potoka. Realizace investiční akce je 
podmíněna získáním dotace z programu Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy, dále jen 
“MŠMT“. 
 
Předpokládané náklady na investiční akci včetně DPH jsou: 
 
Přípravné práce (studie, propočet dešťových vod,…) ............................................................. 100.000 Kč 
Projektové práce - odhad ..................................................................................................... 1.200.000 Kč 
Administrace VŘ + dotační management - odhad .................................................................. 100.000 Kč 
Inženýrská činnost (TDI + AD + koordinátor BOZP) - odhad .................................................. 300.000 Kč 
Realizace atletický stadion - předpoklad ............................................................................ 33.000.000 Kč 
Realizace odvodnění - odhad ............................................................................................. 18.300.000 Kč 
Rezerva 10% ........................................................................................................................ 5.300.000 Kč 
Celkové předpokládané náklady na investiční akci ............................................................ 58.300.000 Kč 
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Předpokládaný termín zahájení realizace v případě, že dostaneme dotace MŠMT je druhá polovina 
roku 2019. 
 
Odbor investiční doporučuje Zastupitelstvu města Kuřimi schválení realizace investiční akce "Městský 
stadion Kuřim - atletická dráha a sektory pro atletiku, rekonstrukce a odvodnění". 
 
Přílohy: A - průvodní zpráva 1 

B - souhrnná technická zpráva 1 
C - celkový situační výkres 
D - koordinační situační výkres 
E – situace odvodnění atletického stadionu 

 
Diskuse: 
P. Vodka – zabýval se někdo alternativním řešením např. napojením do kanalizace přímo v ul. 
U Stadionu?. Žádá o bližší informace. 
P. Ondrášek – měli jsme se napojovat ihned za vlečkou, ale v celé ulici U Vlečky chybí odvodnění 
a tímto bychom vyřešili problémy v této ulici. Soukromý investor uvažuje o budoucí výstavbě v tělese 
vlečky a i on by byl jedním z investorů tohoto odvodnění. Proto projekt vedeme tudy. Pomůže to celé 
oblasti. 
P. Vodka – myslí si, že částka je značná a je jen odhadnuta. 
P. Ondrášek – projektantem je pan Jílek, se kterým jsme dnes jednali. Budeme se snažit mít 
projektovou dokumentaci ve fázi pro DUR, abychom mohli čerpat dotaci. 
P. Macek – jaká je míra spoluúčasti dotace od MŠMT? 
P. Ondrášek – podle nových informací je 50% dotace ze strany ministerstva. 
D. Sukalovský – nejvýše 40 mil. Kč. 
P. Macek – ptá se, zda vyvolaná investice odvodnění v této navrhované délce může být uznatelnou 
tzn. dotovatelnou investicí? 
D. Sukalovský – ano, může. Z jednání vyplynulo, že by bylo možné financovat i jinou infrastrukturu, 
např. i velké parkoviště před sportovní halou. O tomto ještě budeme jednat. I na tomto se budou 
podílet jiní investoři. 
P. Ondrášek – pokud atletický stadion chceme rekonstruovat, potom odvodnění musíme udělat. 
P. Macek – tomu rozumí, jen má strach, aby MŠMT z důvodu dotovatelnosti akce nechtělo trasu 
odvodnění zkrátit na minimum, protože další záměry města s navrženou dlouhou trasou odvodnění 
MŠMT nemusí zajímat. 
P. Ondrášek – pokud získáme třeba jen 50 % dotace (což je cca 25 mil. Kč z dotace), tak jsme přesto 
schopni ji proinvestovat na rekonstrukci samotného atletického stadionu. 
J. Herman – je rád, že bude rekonstrukce stadionu probíhat. Bývalý místostarosta s nimi jednal 
i o možnosti pro trénování požárního sportu. Ptá se, jestli to stále platí? 
P. Ondrášek – v projektu je právě uvažováno i s odvodněním těchto drah. Plocha je položena na 
asfaltovém podloží a bude pojízdná pro lehčí tatru. 
S. Bartoš – ano, prostor to umožňuje. 
 
Přijaté usnesení: 1165/2018 - ZM schvaluje realizaci investiční akce „Městský stadion Kuřim - 

atletická dráha a sektory pro atletiku, rekonstrukce a odvodnění“. 
Hlasováno 
Pro: 17. 
 
 
 

9/1. Městský stadion Kuřim - atletická dráha a sektory pro atletiku, 
rekonstrukce a odvodnění - podání žádosti o dotaci 
(Předkladatel: Ing. Petr Ondrášek, zpracovatel: Ing. Olga Hanáková) 
 
Dne 26. 10. 2018 vyšla výzva V4 pro obce a města (ÚSC) na podání nových žádostí na „Obnovu 
a rozvoj sportovišť“ a to v rámci investičního podprogramu 133 D531 MŠMT na rok 2019. 
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Termíny výzvy: 
Podání žádosti: do 31. 12. 2018 
Vyhodnocení žádostí: 15. 3. 2019 
Vyčerpání dotace: do 31. 12. 2019 
Ukončení stavby: max. 31. 12. 2020 
 
Podíl dotace je 50 % ku min. 50 % povinné spoluúčasti, podíl dotace musí být min. 15 mil. Kč (celková 
cena min. 30,0 mil. Kč), maximálně 40 mil. Kč (celková cena min. 80,0 mil. Kč). Náklady na 
projektovou dokumentaci, administraci VŘ, technický i autorský dozor přitom lze zahrnout do 
„způsobilých nákladů“. 
 
Odbor investiční doporučuje Zastupitelstvu města Kuřimi schválení podání žádosti o dotaci na 
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy na investiční akci "Městský stadion Kuřim - atletická 
dráha a sektory pro atletiku, rekonstrukce a odvodnění". 
 
Přijaté usnesení: 1166/2018 - ZM schvaluje podání žádosti o dotaci na Ministerstvo školství, 

mládeže a tělovýchovy na investiční akci "Městský stadion Kuřim - atletická dráha 
a sektory pro atletiku, rekonstrukce a odvodnění". 

Hlasováno 
Pro: 17. 
 
 
 

10. Jmenování zástupců města do Mikroregionu Kuřimka 
(Předkladatel: Mgr. Ing. Drago Sukalovský, zpracovatel: Petra Glosová) 
 
Po komunálních volbách je potřeba delegovat nové zástupce města Kuřimi do Mikroregionu Kuřimka. 
Na základě Organizačního řádu Městského úřadu Kuřim zastupuje město v mikroregionu starosta 
Mgr. Ing. D. Sukalovský. Dále navrhujeme místostarostu Ing. Petra Ondráška. 
 
Diskuse: 
D. Sukalovský – doplňuje, že Mikroregion Kuřim se nyní zabývá investiční akcí „Cyklostezka Kuřim – 
Vev. Bítýška. 
 
Přijaté usnesení: 1167/2018 - ZM deleguje zástupce města Kuřimi - starostu Mgr. Ing. Draga 

Sukalovského a místostarostu Ing. Petra Ondráška do Mikroregionu Kuřimka jako 
delegáty s hlasem rozhodujícím. 

Hlasováno 
Pro: 17. 
 
 
 

11. Realizace staveb inženýrských sítí v ulici Legionářská a ulici 
Zahradní 
(Předkladatel: Ing. Jan Vlček, MSc., zpracovatel: Ing. Pavla Kubová) 
 
Název akce:  „Kuřim, ul. Legionářská I - rekonstrukce kanalizace a vodovodu“ 
  „Kuřim, ul. Zahradní - rekonstrukce kanalizace“ 
 

Předkládáme Zastupitelstvu města Kuřimi ke schválení zahájení realizace investičních akcí „Kuřim, ul. 
Legionářská - rekonstrukce kanalizace a vodovodu“ v celkové výši 53.000.000 Kč a „Kuřim, ul. 
Zahradní - rekonstrukce kanalizace“ v celkové výši 12.000.000 Kč. 
 
Shrnutí vývoje rekonstrukce kanalizace a vodovodu v ulicích Legionářská a Zahradní: 
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1. „Kuřim, ul. Legionářská I - rekonstrukce kanalizace a vodovodu“: 

Dvě jednotné kanalizace, nacházející se v tělese silnice II/386 v ulici Legionářská jsou celkově ve 
špatném stavebním stavu. V souvislosti s připravovanou akcí společnosti Správa a údržba silnic 
Jihomoravského kraje (dále jen „SUS“) s názvem akce „II/386 - průtah ulice Legionářská - obnova 
silniční sítě“ proběhla v roce 2015 jednání mezi zástupci města Kuřimi, zástupci společnosti Brněnské 
vodárny a kanalizace a.s. (dále jen „BVK“) a zástupci SUS o potřebě oprav/rekonstrukcí vodovodní 
a kanalizační sítě v úseku plánované obnovy povrchu vozovky.  
BVK doporučilo před samotnou obnovou silnice provést rekonstrukci kanalizace a vodovodu v části 
ulice Legionářská (cca 430 m od ulice Havlíčkova před RD č.p. 271 po křižovatku v Bezručově čtvrti 
před RD č.p. 847). 
V rekonstruovaném úseku byla nově navržena jedna jednotná kanalizace v niveletě hlubší kanalizace 
z důvodu napojení stávajících nemovitostí. V rámci projektové dokumentace (dále jen „PD“) byla 
optimalizována trasa i spád navrhované kanalizace. Trasa rekonstruovaného vodovodního řadu byla 
koordinována s trasou rekonstruované kanalizace. Součástí rekonstrukce kanalizace a vodovodu byla 
výměna všech domovních přípojek ve veřejné části. 
 
V návaznosti na výše uvedené schválilo Zastupitelstvo města Kuřimi (dále jen „ZM“) pro rok 2016 
vyčlenění částky na vypracování PD dle investičního záměru zpracovaného spol. BVK. 
17. 5. 2016 ZM souhlasilo se zahájením projekční přípravy akcí „Kuřim, ul. Zahradní - rekonstrukce 
kanalizace“, „Kuřim, ul. Kpt. Jaroše - rekonstrukce kanalizace a vodovodu, včetně komunikace, 
ostatních zpevněných a volných ploch“, „Kuřim, vodojem II - rekonstrukce armaturní komory 
a technologie“ a „Kuřim, ul. Legionářská I - rekonstrukce kanalizace“ v celkové výši 4.100.000 Kč vč. 
DPH. 
21. 7. 2016 RM schválila investiční záměr akce: „Kuřim, ul. Legionářská I - rekonstrukce kanalizace 
a vodovodu“ a souhlasila se zahájením prací na zadávací dokumentaci pro územní rozhodnutí 
a stavební povolení. 
2. 8. 2016 RM souhlasila s výsledkem hodnocení veřejné zakázky na vypracování projektové 
dokumentace a souhlasila s uzavřením smlouvy o dílo se společností PROVO spol. s r.o., která 
předložila nejvhodnější nabídku v celkové hodnotě 2.047.320 Kč vč. DPH. 
Dne 1. 11. 2016 schválilo ZM a následně RM uzavřením Dodatku č. 1 rozšíření projektové 
dokumentace o stavební objekt „Obnova komunikace II/386“ a navýšení částky o 370 865 Kč vč. DPH, 
tedy celkem za 2 418 185 vč. DPH. 
Dne 22. 2. 2017 schválila RM uzavřením Dodatku č. 2 nové termíny odevzdání jednotlivých částí díla. 
S ohledem na chybějící souhlas správce komunikace SUS, který nesouhlasil s uložením vodovodního 
řadu do tělesa komunikace, bylo dne 30. 5. 2017 na jednání se zástupci zhotovitele PD, zástupci BVK 
a zástupci města dohodnuto a stvrzeno zápisem, že budou práce na projektové přípravě stavby 
přerušeny. 
Vydáním kladného stanoviska SUS dne 26. 9. 2017 se smluvní strany dohodly na uzavření Dodatku 
č. 3 ke smlouvě o dílo, jejímž předmětem bude upravení lhůty pro dokončení a předání díla, a to o 5 
měsíců. 
6. 12. 2017 RM schválila uzavření Dodatku č. 3 ke smlouvě o dílo, spočívající v posunutí termínu 
plnění dokumentace pro územní rozhodnutí, stavební povolení a provádění stavby. 
Dne 12. 7. 2018 na základě protokolárního předání byla projektová dokumentace dle smlouvy o dílo 
na BVK odkontrolována a v potřebném množství zástupcům města předána. 
 

2. „Kuřim, ul. Zahradní - rekonstrukce kanalizace“ 
 
Stávající jednotná kanalizace v ul. Zahradní z roku 1950 je ve špatném stavebním stavu. 
Zrekonstruován bude úsek cca 200m kanalizace, a to od křižovatky s ul. Legionářskou po penzion pro 
důchodce v ulici Zahradní. Bude optimalizována trasa a spád kanalizace. Vzhledem ke stáří 
vodovodního řadu, různým profilům a z prostorových důvodů je potřeba provést přeložku vodovodního 
řadu. V rámci rekonstrukce sítí bude provedena výměna všech domovních přípojek ve veřejné části. 
V návaznosti na výše uvedené schválilo Zastupitelstvo města Kuřimi (dále jen „ZM“) pro rok 2016 
vyčlenění částky na vypracování PD výše uvedené akce dle investičního záměru zpracovaného spol. 
BVK. 
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17. 5. 2016 ZM souhlasilo se zahájením projekční přípravy akcí „Kuřim, ul. Zahradní - rekonstrukce 
kanalizace“, „Kuřim, ul. Kpt. Jaroše - rekonstrukce kanalizace a vodovodu, včetně komunikace, 
ostatních zpevněných a volných ploch“, „Kuřim, vodojem II - rekonstrukce armaturní komory 
a technologie“ a „Kuřim, ul. Legionářská I - rekonstrukce kanalizace“ v celkové výši 4.100.000 Kč vč. 
DPH. 
8. 9. 2016 RM schválila zahájení zadávacího řízení na výběr zhotovitele projektové dokumentace, 
dále schválila znění výzvy k podání nabídky a jmenovala členy a náhradníky hodnotící komise ve 
složení podle návrhu. 
19. 10. 2016 RM souhlasila s výsledkem hodnocení veřejné zakázky na vypracování projektové 
dokumentace a souhlasila s uzavřením smlouvy o dílo se společností PROVO, spol. s r.o., která 
předložila nejvhodnější nabídku v celkové hodnotě v hodnotě 773.069 Kč vč. DPH. 
3. 10. 2017 na základě protokolárního předání byla projektová dokumentace na BVK odkontrolována 
a v potřebném množství zástupcům města předána. 
 
 
Aktuální informace k výše uvedeným akcím: 
 
Odbor majetkoprávní města Kuřimi dořešil odkupy pozemků na veřejném prostranství v ulici Zahradní 
a nyní řeší se soukromou osobou uzavření smlouvy na zřízení věcných břemen v ulici Legionářská. 
Po vyřízení zmiňovaných dokladů zažádá odbor investiční o vydání územního rozhodnutí 
a stavebního povolení na výše uvedené akce. 
Předpokládaný termín zahájení realizace rekonstrukce sítí je na jaře roku 2019. 
 
Na základě výše uvedeného předkládá OI Zastupitelstvu města Kuřimi schválení zahájení realizace 
investičních akcí „Kuřim, ul. Legionářská - rekonstrukce kanalizace a vodovodu“ v celkové výši 
53.000.000 Kč (cca 50.000.000 Kč realizace + 1.300.000 Kč IČ BVK + 1.700.000 Kč rezerva) 
a „Kuřim, ul. Zahradní - rekonstrukce kanalizace“ v celkové výši 12.000.000 Kč (cca 10.600.000 Kč 
realizace + 300.000 Kč IČ BVK + 1.100.000 Kč rezerva). 
 
Přílohy: A – situace 
 
Diskuse: 
J. Vlček – pracujeme na řešení dopravy v době uzavírky. 
D. Sukalovský – rekonstrukce bude rozsáhlá a nebude možné ji řešit bez úplné uzavírky. Objížďka 
bude stanovena po R43. Snaží se domluvit návaznost prací s Brněnskými komunikacemi, které mají 
záměr pokládat na této silnici tichý asfalt. 
I. Poledňák – BVaK mají podíl 1.300.000 Kč. Oni se na rekonstrukci podílet nebudou? 
J. Vlček – uvedená cena je za inženýrskou činnost. 
D. Sukalovský – podle zákona ani nemohou. Mohou hradit pouze opravy a ne rekonstrukce. S BVaK 
jednáme, ale že by hradili nějakou podstatnou část, s tím nepočítáme. 
I. Poledňák – už se neeviduje nájemné oproti opravám? 
D. Sukalovský – nájemné se eviduje. 
I. Poledňák – už nechodí s návrhem, kam by se peníze investovaly? 
A. Varmužka – evidence existuje. 
I. Poledňák – musíme mít tedy jejich souhlas. 
D. Sukalovský – celou akci provádíme v součinnosti s BVaK. Oni s touto akcí souhlasí a podílejí se 
na ní organizačně. 
I. Poledňák – nájemné se vždy investovalo podle jejich pokynů. Měli by tedy určit, kam nájemné 
přijde. 
D. Sukalovský – nájemné bude použito na tuto akci. 
P. Krejčí – spíše by se mělo jednat o zvýšení nájemného. A toto potom investovat do oprav. 
D. Sukalovský – byla zpracována studie na čistírnu odpadních vod. Tato studie způsobila vyšší 
vstřícnost BVaK ve vyjednávání. Ale nemyslí si, že by byl prostor k nějakému výraznému zvyšování 
nájemného. 
S. Bartoš – na ul. Legionářská budeme řad umisťovat do komunikace, ale tak, aby byla víka 
kanalizace umístěna mezi kola aut. Do trávníků nás nepustí. 
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P. Macek – jak dlouho se předpokládá, že akce bude trvat? 
D. Sukalovský – předpokládá se v délce stavební sezony, například od 03-10. 
P. Macek – další úseky ul. Legionářské se budou opravovat v dalších letech? 
D. Sukalovský – životnost v dalších úsecích by měla být cca 30 let a nepočítáme, že by se 
v nejbližších letech realizovala. Spíše se bude rekonstruovat Podlesí. 
 
Přijaté usnesení: 1168/2018 - ZM schvaluje zahájení realizace investičních akcí „Kuřim, 

ul. Legionářská - rekonstrukce kanalizace a vodovodu“ v celkové výši 
53.000.000 Kč a „Kuřim, ul. Zahradní - rekonstrukce kanalizace“ v celkové výši 
12.000.000 Kč. 

Hlasováno 
Pro: 17. 
 
 
 

12. Rozpočtové opatření č. 14 
(Předkladatel: Mgr. Ing. Drago Sukalovský, zpracovatel: Ing. Aleš Varmužka) 
 
V příloze se nachází návrhy na provedení rozpočtového opatření. 
 
Přílohy: A – rozpočtové opatření č. 14 

B - důvodová zpráva MKK 
C – důvodová zpráva OI - opravy komunikací 
D – důvodová zpráva OI - wellness 

 
Diskuse: 
P. Ondrášek – navýšení u akce „Park Havlíčkova“ je z důvodu, že je jeden kanál níže položen, je 
prasklý a je potřeba ho vyměnit. V bodě č. 3 je navrženo 50.000 Kč a žádá navýšení na 100.000 Kč. 
Musíme dodatečně vysadit 7 javorů. Počasí tomu přeje. 
 
Přijaté usnesení: 1169/2018 - ZM schvaluje rozpočtové opatření č. 14 k rozpočtu města Kuřimi na 

rok 2018, dle přílohy se změnou. 
Hlasováno 
Pro: 17. 
 
 
 

13. Různé 
 
J. Vlček – vyzývá veřejnost, aby podávala nominace do ankety „Sportovec města Kuřimi“ a to od 
začátku prosince do 10. ledna 2019. Existují stránky www. sportovci-kurim.cz, kde jsou pravidla 
a nominační formulář. 
 
 
I. Peřina – ptá se, kdy bude dokončen most přes Kuřimku u ZŠ Komenského? 
S. Bartoš – doufá, že to bude během 14 dnů. Vybraná stavební firma je nespolehlivá, jednáme 
o pokutách. 
 
 
P. Krejčí – ptá se na rekonstrukci vodovodu v ul. Na Vyhlídce? 
D. Sukalovský – kanalizace by měla trvat měsíc od zahájení prací, tj. do 31. 11. 2018. Rekonstrukce 
vodovodu na ul. Úvoz je dokončena. Přes zimu zůstane komunikace v takovémto stavu a po zimě 
bude položen finální povrch. 
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D. Sukalovský – zve všechny občany města na koncert, který se bude konat 8. 12. 2018 od 16 hod 
a 19 hod. v kostele Máří Magdalény a který pořádá sdružení K-DUR, jejímž hostem bude Bára 
Basiková. 
Dne 27. 1. 2018 v 10: 30 hod proběhne v Klubu Kotelna druhé setkání pamětníků „Vzpomínání na 
starou Kuřim“. 
P. Ondrášek – zve občany města na koncert, který se koná dne 15. 12. 2018 v Klubu Kotelna. 
 
 
K. Torn – do 11. 12. 2018 budou k dispozici notebooky pro práci zastupitelů. Zastupitelé budou 
informatiky MěÚ Kuřim jednotlivě vyzváni k převzetí. 
 
 
 
 
 
Další zasedání ZM se uskuteční v úterý 11. 12. 2018 v 17 hod. v zasedací místnosti MěÚ Kuřim. 
 
 
Člen návrhové komise RNDr. Igor Poledňák přečetl schválená usnesení ZM. 
 
 
Starosta ukončil jednání ZM v 18:32 hodin. 
 
 
 
 
 
 
Mgr. Ing. Drago Sukalovský 
starosta města 
 
 
 

Ověřovatelé zápisu: 

 
 
 
Petr Macek Mgr. Ladislav Ambrož 
 
 
 
 
 
V Kuřimi dne 20. 11. 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 12. 11. 2018 
 4A - plnění usnesení ZM 
5 Alena Pindryčová, Kuřim, Monika Straková, Kuřim, Martin Vojáček, Brno – prodej 

bytové jednotky č. 1002/6 
 5A - smlouva o převodu vlastnictví bytu 
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6 Bytový dům – Kuřim, Hybešova ul. – záměr na prodej pozemků 
 6A - situace 
 6B - situace 
 6C - situace 
7 Proplacení nevyčerpané dovolené za rok 2018 
 7A - žádost 
8 Výsledky hospodaření k 30. 9. 2018 
 8A - výsledky 3Q 
9 Městský stadion Kuřim - atletická dráha a sektory pro atletiku, rekonstrukce 

a odvodnění - schválení investiční akce 
 9A - průvodní zpráva 
 9B - souhrnná technická zpráva 
 9C - celkový situační výkres 
 9D - koordinační situační výkres 
 9E - situace odvodnění atletického stadionu 
9/1 Městský stadion Kuřim - atletická dráha a sektory pro atletiku, rekonstrukce 

a odvodnění - podání žádosti o dotaci 
10 Jmenování zástupců města do Mikroregionu Kuřimka 
11 Realizace staveb inženýrských sítí v ulici Legionářská a ulici Zahradní 
 11A - situace 
12 Rozpočtové opatření č. 14 
 12A - rozpočtové opatření č. 14 
 12B - důvodová zpráva MKK 
 12C - důvodová zpráva OI - opravy komunikací 
 12D - důvodová zpráva OI - wellness 
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8. JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA KUŘIMI dne 20. 11. 2018 

 

1. Zvolení návrhové komise 
Číslo usnesení: 1158/2018 
Zastupitelstvo města schvaluje jako členy návrhové komise Iva Peřinu a RNDr. Igora Poledňáka. 
Mgr. Ing. Drago Sukalovský PRO RNDr. Igor Poledňák PRO 

Mgr. Ladislav Ambrož PRO Jan Herman PRO 

Ivo Peřina PRO Mgr. Žaneta Jarůšková PRO 

Petr Krejčí NEPŘÍTOMEN Alena Matějíčková PRO 

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

Bc. Mária Katyi PRO Mgr. Sandra Naďová PRO 

Ing. Milan Vlk PRO Renáta Mudroňová  PRO 

Antonín Žák  PRO Mgr. Petr Vodka NEPŘÍTOMEN 

Petr Macek PRO   

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

2. Volba ověřovatelů zápisu 
Číslo usnesení: 1159/2018 
Zastupitelstvo města schvaluje jako ověřovatele zápisu ZM Mgr. Ladislava Ambrože a Petra Macka. 
Mgr. Ing. Drago Sukalovský PRO RNDr. Igor Poledňák PRO 

Mgr. Ladislav Ambrož PRO Jan Herman PRO 

Ivo Peřina PRO Mgr. Žaneta Jarůšková PRO 

Petr Krejčí PRO Alena Matějíčková PRO 

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

Bc. Mária Katyi PRO Mgr. Sandra Naďová PRO 

Ing. Milan Vlk PRO Renáta Mudroňová  PRO 

Antonín Žák  PRO Mgr. Petr Vodka NEPŘÍTOMEN 

Petr Macek PRO   

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

3. Schválení programu jednání 
Číslo usnesení: 1160/2018 
Zastupitelstvo města schvaluje program jednání. 
Mgr. Ing. Drago Sukalovský PRO RNDr. Igor Poledňák PRO 

Mgr. Ladislav Ambrož PRO Jan Herman PRO 
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Ivo Peřina PRO Mgr. Žaneta Jarůšková PRO 

Petr Krejčí PRO Alena Matějíčková PRO 

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

Bc. Mária Katyi PRO Mgr. Sandra Naďová PRO 

Ing. Milan Vlk PRO Renáta Mudroňová  PRO 

Antonín Žák  PRO Mgr. Petr Vodka NEPŘÍTOMEN 

Petr Macek 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 12. 11. 2018 
Číslo usnesení: 1161/2018 
Zastupitelstvo města bere na vědomí stav plnění usnesení ZM ke dni 12. 11. 2018. 
Mgr. Ing. Drago Sukalovský PRO RNDr. Igor Poledňák PRO 

Mgr. Ladislav Ambrož PRO Jan Herman PRO 

Ivo Peřina PRO Mgr. Žaneta Jarůšková PRO 

Petr Krejčí PRO Alena Matějíčková PRO 

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

Bc. Mária Katyi PRO Mgr. Sandra Naďová PRO 

Ing. Milan Vlk PRO Renáta Mudroňová  PRO 

Antonín Žák  PRO Mgr. Petr Vodka NEPŘÍTOMEN 

Petr Macek PRO   

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

5. Protinávrh - Alena Pindryčová, Kuřim, Monika Straková, Kuřim, Martin 
Vojáček, Brno – prodej bytové jednotky č. 1002/6 
Návrh usnesení: neschvaluje 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. 
Mgr. Ing. Drago Sukalovský ZDRŽEL SE RNDr. Igor Poledňák PRO 

Mgr. Ladislav Ambrož ZDRŽEL SE Jan Herman PRO 

Ivo Peřina PRO Mgr. Žaneta Jarůšková ZDRŽELA SE 

Petr Krejčí ZDRŽEL SE Alena Matějíčková PROTI 

Ing. Petr Ondrášek PROTI Ing. Jan Vlček, MSc. ZDRŽEL SE 

Bc. Mária Katyi ZDRŽELA SE Mgr. Sandra Naďová PROTI 

Ing. Milan Vlk PROTI Renáta Mudroňová  ZDRŽEL SE 

Antonín Žák  ZDRŽEL SE Mgr. Petr Vodka NEPŘÍTOMEN 
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Petr Macek PRO   

BOD JEDNÁNÍ NEBYL SCHÁLEN 
Počet přítomných: 16 
PRO: 4 
PROTI: 4 
ZDRŽELO SE: 8 
NEHLASOVALO: 0 
 
 

5 Pozměňující návrh - Alena Pindryčová, Kuřim, Monika Straková, Kuřim, 
Martin Vojáček, Brno – prodej bytové jednotky č. 1002/6 
Číslo usnesení: 1162/2018 
Zastupitelstvo města schvaluje 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, včetně spoluvlastnického podílu na společných částech budovy a pozemku o velikosti id. 
749/23616 paní Aleně Pindryčové, trvale bytem xxxxxxxxxxxx, 664 34 Kuřim, Monice Strakové, trvale 
bytem xxxxxxxxxxxxx, 664 34 Kuřim a panu Martinovi Vojáčkovi, trvale bytem xxxxxxxxxxxxxxxxxxx, 
615 00 Brno (každý id. 1/3) za cenu 2.750.000 Kč s tím, že veškeré náklady spojené s převodem 
jednotky včetně úhrady daně z nabytí nemovitých věcí ponesou kupující. 
Mgr. Ing. Drago Sukalovský PRO RNDr. Igor Poledňák PROTI 

Mgr. Ladislav Ambrož PRO Jan Herman ZDRŽEL SE 

Ivo Peřina ZDRŽEL SE Mgr. Žaneta Jarůšková PRO 

Petr Krejčí PRO Alena Matějíčková PRO 

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

Bc. Mária Katyi PRO Mgr. Sandra Naďová PRO 

Ing. Milan Vlk PRO Renáta Mudroňová  PRO 

Antonín Žák  PRO Mgr. Petr Vodka NEPŘÍTOMEN 

Petr Macek ZDRŽEL SE   

BOD JEDNÁNÍ BYL SCHÁLEN 
Počet přítomných: 16 
PRO: 12 
PROTI: 1 
ZDRŽELO SE: 3 
NEHLASOVALO: 0 
 
 

7. Proplacení nevyčerpané dovolené za rok 2018 
Číslo usnesení: 1163/2018 
Zastupitelstvo města schvaluje proplacení nevyčerpané dovolené za rok 2018 panu PaedDr. 
Davidu Holmanovi. 
Mgr. Ing. Drago Sukalovský PRO RNDr. Igor Poledňák PRO 

Mgr. Ladislav Ambrož PRO Jan Herman PRO 

Ivo Peřina PRO Mgr. Žaneta Jarůšková PRO 

Petr Krejčí PRO Alena Matějíčková PRO 

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

Bc. Mária Katyi PRO Mgr. Sandra Naďová PRO 

Ing. Milan Vlk PRO Renáta Mudroňová  PRO 

Antonín Žák  PRO Mgr. Petr Vodka PRO 

Petr Macek PRO   

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

8. Výsledky hospodaření k 30. 9. 2018 
Číslo usnesení: 1164/2018 
Zastupitelstvo města bere na vědomí výsledky hospodaření k 30. 9. 2018 s deficitem hospodaření 
ve výši 69.862.824,05 Kč, dle příloh. 
Mgr. Ing. Drago Sukalovský PRO RNDr. Igor Poledňák PRO 

Mgr. Ladislav Ambrož PRO Jan Herman PRO 

Ivo Peřina PRO Mgr. Žaneta Jarůšková PRO 

Petr Krejčí PRO Alena Matějíčková PRO 

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

Bc. Mária Katyi PRO Mgr. Sandra Naďová PRO 

Ing. Milan Vlk PRO Renáta Mudroňová  PRO 

Antonín Žák  PRO Mgr. Petr Vodka PRO 

Petr Macek PRO   

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

9. Městský stadion Kuřim - atletická dráha a sektory pro atletiku, rekonstrukce 
a odvodnění - schválení investiční akce 
Číslo usnesení: 1165/2018 
Zastupitelstvo města schvaluje realizaci investiční akce „Městský stadion Kuřim - atletická dráha 
a sektory pro atletiku, rekonstrukce a odvodnění“. 
Mgr. Ing. Drago Sukalovský PRO RNDr. Igor Poledňák PRO 

Mgr. Ladislav Ambrož PRO Jan Herman PRO 

Ivo Peřina PRO Mgr. Žaneta Jarůšková PRO 

Petr Krejčí PRO Alena Matějíčková PRO 

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

Bc. Mária Katyi PRO Mgr. Sandra Naďová PRO 

Ing. Milan Vlk PRO Renáta Mudroňová  PRO 

Antonín Žák  PRO Mgr. Petr Vodka PRO 

Petr Macek PRO   

BOD JEDNÁNÍ BYL SCHÁLEN 
Počet přítomných: 17 
PRO: 17 
PROTI: 0 
ZDRŽELO SE: 0 
NEHLASOVALO: 0 
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9/1. Městský stadion Kuřim - atletická dráha a sektory pro atletiku, 
rekonstrukce a odvodnění - podání žádosti o dotaci 
Číslo usnesení: 1166/2018 
Zastupitelstvo města schvaluje podání žádosti o dotaci na Ministerstvo školství, mládeže 
a tělovýchovy na investiční akci "Městský stadion Kuřim - atletická dráha a sektory pro atletiku, 
rekonstrukce a odvodnění". 
Mgr. Ing. Drago Sukalovský PRO RNDr. Igor Poledňák PRO 

Mgr. Ladislav Ambrož PRO Jan Herman PRO 

Ivo Peřina PRO Mgr. Žaneta Jarůšková PRO 

Petr Krejčí PRO Alena Matějíčková PRO 

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

Bc. Mária Katyi PRO Mgr. Sandra Naďová PRO 

Ing. Milan Vlk PRO Renáta Mudroňová  PRO 

Antonín Žák  PRO Mgr. Petr Vodka PRO 

Petr Macek PRO   

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

10. Jmenování zástupců města do Mikroregionu Kuřimka 
Číslo usnesení: 1167/2018 
Zastupitelstvo města deleguje zástupce města Kuřimi - starostu Mgr. Ing. Draga Sukalovského 
a místostarostu Ing. Petra Ondráška do Mikroregionu Kuřimka jako delegáty s hlasem rozhodujícím. 
Mgr. Ing. Drago Sukalovský PRO RNDr. Igor Poledňák PRO 

Mgr. Ladislav Ambrož PRO Jan Herman PRO 

Ivo Peřina PRO Mgr. Žaneta Jarůšková PRO 

Petr Krejčí PRO Alena Matějíčková PRO 

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

Bc. Mária Katyi PRO Mgr. Sandra Naďová PRO 

Ing. Milan Vlk PRO Renáta Mudroňová  PRO 

Antonín Žák  PRO Mgr. Petr Vodka PRO 

Petr Macek PRO   

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

11. Realizace staveb inženýrských sítí v ulici Legionářská a ulici Zahradní 
Číslo usnesení: 1168/2018 
Zastupitelstvo města schvaluje zahájení realizace investičních akcí „Kuřim, ul. Legionářská - 
rekonstrukce kanalizace a vodovodu“ v celkové výši 53.000.000 Kč a „Kuřim, ul. Zahradní - 
rekonstrukce kanalizace“ v celkové výši 12.000.000 Kč. 
Mgr. Ing. Drago Sukalovský PRO RNDr. Igor Poledňák PRO 
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Mgr. Ladislav Ambrož PRO Jan Herman PRO 

Ivo Peřina PRO Mgr. Žaneta Jarůšková PRO 

Petr Krejčí PRO Alena Matějíčková PRO 

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

Bc. Mária Katyi PRO Mgr. Sandra Naďová PRO 

Ing. Milan Vlk PRO Renáta Mudroňová  PRO 

Antonín Žák  PRO Mgr. Petr Vodka PRO 

Petr Macek PRO   

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

12. Rozpočtové opatření č. 14 
Číslo usnesení: 1169/2018 
Zastupitelstvo města schvaluje rozpočtové opatření č. 14 k rozpočtu města Kuřimi na rok 2018, dle 
přílohy se změnou. 
Mgr. Ing. Drago Sukalovský PRO RNDr. Igor Poledňák PRO 

Mgr. Ladislav Ambrož PRO Jan Herman PRO 

Ivo Peřina PRO Mgr. Žaneta Jarůšková PRO 

Petr Krejčí PRO Alena Matějíčková PRO 

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

Bc. Mária Katyi PRO Mgr. Sandra Naďová PRO 

Ing. Milan Vlk PRO Renáta Mudroňová  PRO 

Antonín Žák  PRO Mgr. Petr Vodka PRO 

Petr Macek PRO   

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


