
 
 

 

1 

Z á p i s 
 

ze zasedání Zastupitelstva města Kuřimi č. 1/2019 konaného dne 22. 1. 2019 
 
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 17:06 hodin, úvodem bylo přítomno 17 členů ZM. 
ZM je usnášeníschopné. 
 
 
 
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 14. 1. 2019 

5 Bytový dům – Kuřim, Hybešova ul. – prodej a nákup pozemků  

5/1 Bytový dům – Kuřim, Hybešova ul. – prodej a nákup pozemků  

6 Nabídka na odkup pozemků v lokalitě „ZÁHOŘÍ“ 

7 Mimoúrovňové křižovatky I/43 Podlesí, Kuřim (Prefa), Lipůvka – stanoviska města Kuřim 
pro posouzení vlivu na životní prostředí 

8 Příspěvek města Kuřim na nákup roční úsekové nebo roční doplatkové jízdenky pro 
osoby ve věku 70 let a více pro rok 2019 

9 Rozpočet města Kuřimi na rok 2019 

10 Střednědobý výhled rozpočtu města Kuřimi 2020-2023 

11 Rozpočtové opatření č. 1 

12 Zápis z Finančního výboru ZM Kuřimi 

13 Investiční akce "Společenské a kulturní centrum v Kuřimi" 

14 Různé 
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1. Zvolení návrhové komise 
(Předkladatel: Mgr. Ing. Drago Sukalovský, zpracovatel: Petra Glosová) 
 
Přijaté usnesení: 1000/2019 - ZM schvaluje jako členy návrhové komise Petra Krejčího a Iva 

Peřinu. 
Hlasováno 
Pro: 17. 
 
 
 

2. Volba ověřovatelů zápisu 
(Předkladatel: Mgr. Ing. Drago Sukalovský, zpracovatel: Petra Glosová) 
 
Přijaté usnesení: 1001/2019 - ZM schvaluje jako ověřovatele zápisu ZM Jana Hermana a Ing. 

Milana Vlka. 
Hlasováno 
Pro: 16  Nehlasoval: 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 14. 1. 2019 

5 Bytový dům – Kuřim, Hybešova ul. – prodej a nákup pozemků  

5/1 Bytový dům – Kuřim, Hybešova ul. – prodej a nákup pozemků  

6 Nabídka na odkup pozemků v lokalitě „ZÁHOŘÍ“ 

7 Mimoúrovňové křižovatky I/43 Podlesí, Kuřim (Prefa), Lipůvka – stanoviska města Kuřim 
pro posouzení vlivu na životní prostředí 

8 Příspěvek města Kuřim na nákup roční úsekové nebo roční doplatkové jízdenky pro 
osoby ve věku 70 let a více pro rok 2019 

9 Rozpočet města Kuřimi na rok 2019 

10 Střednědobý výhled rozpočtu města Kuřimi 2020-2023 

11 Rozpočtové opatření č. 1 

12 Zápis z Finančního výboru ZM Kuřimi 

13 Investiční akce "Společenské a kulturní centrum v Kuřimi" 

14 Různé 

 
Přijaté usnesení: 1002/2019 - ZM schvaluje program jednání. 
Hlasováno 
Pro: 17. 
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4. Plnění usnesení Zastupitelstva města Kuřimi ke dni 14. 1. 2019 
(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 investiční žádá o prodloužení termínů plnění usnesení: 
č. 1225/2014 
Důvodová zpráva: 
investor ještě nezkolaudoval vodovodní řad, tudíž nemohl převést vodovod do majetku města. 
Z tohoto důvodu žádá OI o prodloužení termínu plnění usnesení do 30. 6. 2019. 
 
č. 1129/2018 
Důvodová zpráva: 
je uzavřena budoucí smlouva č. 2018/B/0059. Usnesení není splněno. 
Z tohoto důvodu OI žádá o prodloužení termínu plnění usnesení do 30. 6. 2019. 
 
 
Odbor majetkoprávní žádá o prodloužení termínů plnění usnesení: 
č. 1063/2015 
Důvodová zpráva: 
dle sdělení investora - město Kuřim - OI - stavba „Kuřim, ul. Komenského - stavební úpravy VO“ 
doposud nebyla dokončena. Smlouvu o zřízení věcného břemene tedy nelze uzavřít. 
Z tohoto důvodu OMP žádá o prodloužení termínu plnění usnesení do 31. 3. 2020. 
 
č. 1117/2016 
Důvodová zpráva: 
v listopadu 2018 byl odboru majetkoprávnímu předložen GP pro zřízení věcného břemene. Vzhledem 
k zdlouhavému projednávání smluv na Úřadě pro zastupování státu ve věcech majetkových, žádá 
OMP o prodloužení termínu plnění usnesení do 31. 3. 2020. 
 
č. 1034/2016 
Důvodová zpráva: 
OMP obdržel GP pro rozdělení pozemku. Majetkoprávní vypořádání stavby je v řešení. 
Z tohoto důvodu OMP žádá o prodloužení termínu plnění usnesení do 31. 12. 2019. 
 
Přílohy: A - plnění usnesení ZM 
 
Přijaté usnesení: 1003/2019 - ZM bere na vědomí stav plnění usnesení ZM ke dni 14. 1. 2019 

a prodlužuje termín plnění usnesení č. 1225/2014 do 30. 6. 2019, č. 1129/2018 do 
30. 6. 2019, č. 1063/2015 do 31. 3. 2020, č. 1117/2016 do 31. 3. 2020 
a č. 1034/2016 do 31. 12. 2019. 

Hlasováno 
Pro: 17. 
 
 
 

5. Bytový dům – Kuřim, Hybešova ul. – prodej a nákup 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), 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 43 m
2
. 
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Celková výměra pozemků v k. ú. Kuřim, které tvoří předmět prodeje, by činila cca 60 m
2
 

 
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
 - vizte 

př. C. 
 
Vzhledem k tomu, že město Kuřim je plátcem DPH bude prodejní cena za pozemky v majetku města 
uváděna v ceně bez DPH. Manželé Malých plátci DPH nejsou. Z tohoto důvodu OMP doporučuje 
neuzavírat směnnou smlouvu, ale uzavřít dvě samostatné kupní smlouvy. 
 
Z přílohy B vyplývá: 
 

- že na části pozemku v majetku města: parc. č. 1103 v k. ú. Kuřim budou vybudována 
parkovací stání a zpevněná plocha pro popelnice a na části pozemku v majetku města: parc. 
č. 1080/1 v k. ú. Kuřim 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. 

 
Za pozemky pod komunikací (chodníkem), 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). 
 
Za část pozemku parc. č. 1080/1 v k. ú. Kuřim, který bude součástí zeleně okolo bytového domu byla 
dohodnuta prodejní cena 900 Kč/m

2
 bez DPH (tj. 1.089 Kč/m

2
 včetně DPH). 

 
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. 
 
ZM dne 11. 12. 2018 schválilo usn. č. 1202/2018 záměr na prodej pozemků ve vlastnictví města. 
1202/2018: 
Zastupitelstvo města schvaluje záměr na prodej části pozemku parc. č. 1103 o výměře cca 18 m

2
 

za cenu ve výši 250 Kč/m
2 

bez DPH a části pozemku parc. č. 1080/1 o výměře cca 43 m
2
 za cenu ve 

výši 900 Kč/m
2 
bez DPH vše v k. ú. Kuřim

 
dle situace, manželům (SJM) Ing. Ivanu Malému a Ing. Zlatě 

Malé, oba bytem xxxxxxxxxxxx Brno - Nový Lískovec. Nabyvatelé uhradí veškeré náklady spojené 
s převodem pozemků včetně daně z nabytí nemovitých věcí.  
 
Záměr byl v souladu se zákonem o obcích po dobu 15 dnů zveřejněn - bez připomínek. 
 
V příloze C a D předkládá OMP zastupitelstvu města návrhy budoucích kupních smluv. 
 
Přílohy: A - situace 

B - situace 
C - návrh smlouvy 
D - návrh smlouvy 

 
Diskuse: 
J. Herman – odpovídá počet parkovacích míst počtu bytových jednotek? 
D. Sukalovský – odpovídá. 
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S. Bartoš – vše odpovídá normě, bez toho by nebylo možno vydat stavební povolení. 
P. Macek – v jaké fázi je akce ze strany investora? 
S. Bartoš – vyjednávali s úřadem pro územní plánování o stanovisku a projednávali majetkové věci. 
Jestli jednali se stavebním úřadem, neví. 
P. Krejčí – parkovací stání jsou v normě, ale na hraně. 
 
Přijaté usnesení: 1004/2019 - ZM schvaluje prodej části pozemku parc. č. 1103 o výměře cca 18 m

2
 

za cenu ve výši 250 Kč/m
2
 bez DPH a části pozemku parc. č. 1080/1 o výměře cca 

43 m
2
 za cenu ve výši 900 Kč/m

2 
bez DPH vše v k. ú. Kuřim

 
dle situace, manželům 

(SJM) Ing. Ivanu Malému a Ing. Zlatě Malé, oba bytem xxxxxxxxxx Brno - Nový 
Lískovec. Nabyvatelé uhradí veškeré náklady spojené s převodem pozemků 
včetně daně z nabytí nemovitých věcí. Do doby uzavření kupní smlouvy bude 
uzavřena budoucí smlouva. 

Hlasováno 
Pro: 16  Zdržel se: 1. 
 
 
 

5/1. Bytový dům – Kuřim, Hybešova ul. – prodej a nákup pozemků 
(Předkladatel: Mgr. Ing. Drago Sukalovský, zpracovatel: Ing. Vladimíra Fidrmucová) 
 
Přijaté usnesení: 1005/2019 - ZM schvaluje úplatné nabytí části pozemku parc. č. 2614/1 o výměře 

cca 94 m
2
 a částí pozemků parc. č. 2614/4 o výměře cca 10 m

2
, parc. č. 2614/5 

o výměře cca 8 m
2 

a parc. č. 2614/6 o výměře cca 2 m
2
 včetně stavby 

vybudovaného chodníku, vše v k. ú. Kuřim za cenu ve výši 250 Kč/m
2 

dle situace, 
z vlastnictví manželů (SJM) Ing. Ivana Malého a Ing. Zlaty Malé, oba bytem xxxxxx 
320/8, Brno - Nový Lískovec. Do doby uzavření kupní smlouvy bude uzavřena 
budoucí smlouva. 

Hlasováno 
Pro: 16  Zdržel se: 1. 
 
 
 

6. Nabídka na odkup pozemků v lokalitě „ZÁHOŘÍ“ 
(Předkladatel: Mgr. Ing. Drago Sukalovský, zpracovatel: Ing. Vladimíra Fidrmucová) 
 
Dne 26. 9. 2018 byla uzavřena Smlouva o spolupráci mezi městem Kuřim a Ředitelstvím silnic 
a dálnic ČR (dále i „ŘSD“), schválená Zastupitelstvem města Kuřimi dne 26. 6. 2018, pod číslem 
usnesení č. 1088/2018, jejímž předmětem byla mimo jiné spolupráce v rámci realizace 
„Mimoúrovňové křižovatky Podlesí“ (dále i „stavba křižovatky“). V článku I. odst. 3 se město Kuřim 
zavázalo v případě, že bude mít tuto možnost, získat do svého majetku pozemky potřebné pro stavbu 
křižovatky a tyto následně směnit s ŘSD za pozemky, které budou sloužit dalšímu rozvoji města 
Kuřimi. 
 
V prosinci 2018 získalo město Kuřim informaci o tom, že vlastníkem strategicky důležitého pozemku 
pro stavbu křižovatky - pozemku parc. č. 3062/106 o celkové výměře 1 755 m

2
, orná půda v k. ú. 

Kuřim (dále i pozemek“) je Pavol Lukniš, vlastník a jednatel společnosti OPENREALITY, správa 
nemovitostí, s.r.o., se sídlem Slámova 775/12, Brno - Černovice, IČ 02050994, a že tento uvažuje 
o prodeji pozemku soukromé osobě. Z tohoto důvodu město Kuřim pana Lukniše oslovilo a předneslo 
svůj zájem o koupi pozemku parc. č. 3062/106 o celkové výměře 1 755 m

2
, orná půda v k. ú. Kuřim - 

vizte příloha A. 
 
Pozemek parc. č. 3062/106 v k. ú. Kuřim je dle platného územního plánu Kuřim: 

- malá část pozemku je v ploše dopravní infrastruktury stabilizované; 
- převážná část pozemku je v ploše smíšené nezastavěného území (orná půda) a současně 

v ploše územní rezervy pro dopravní infrastrukturu - vizte příloha B. 
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Pan Pavol Lukniš, vlastník a jednatel společnosti OPENREALITY, správa nemovitostí, s.r.o. 
s prodejem pozemku městu Kuřim nakonec souhlasil. Byla dohodnuta kupní cena ve výši 400 Kč/m

2
. 

Celková kupní cena za pozemek činí částku ve výši 702.000 Kč. 
 
Vzhledem k tomu, že předmětný pozemek bude využit pro dopravní infrastrukturu v lokalitě Záhoří, 
doporučuje OI a OMP pozemky odkoupit. Kupní smlouvu předkládá OMP v příloze C. 
 
Přílohy: A - situace 

B - situace 
C - návrh smlouvy 

 
Diskuse: 
P. Ondrášek – pozemek je pro nás klíčový a nakupujeme ho za dobrou cenu. Předejdeme tím do 
budoucna problémům se stavbou mimoúrovňové křižovatky. 
 
Přijaté usnesení: 1006/2019 - ZM schvaluje úplatné nabytí pozemku parc. č. 3062/106 v k. ú. Kuřim 

o výměře 1 755 m
2 

za kupní cenu ve výši 400 Kč/m
2
, z vlastnictví OPENREALITY, 

správa nemovitostí, s.r.o., se sídlem Slámova 775/12, Brno - Černovice, 
IČ 02050994. Náklady spojené s převodem pozemků uhradí město Kuřim. 

Hlasováno 
Pro: 17. 
 
 
 

7. Mimoúrovňové křižovatky I/43 Podlesí, Kuřim (Prefa), Lipůvka – 
stanoviska města Kuřim pro posouzení vlivu na životní prostředí 
(Předkladatel: Mgr. Ing. Drago Sukalovský, zpracovatel: Mgr. Ing. Drago Sukalovský) 
 
Ředitelství silnic a dálnic připravuje jako součást projektu odstranění bodových závad na silnici I/43 
také výstavbu tří mimoúrovňových křižovatek, které významným způsobem zlepší dopravní situaci 
v úseku Kuřim - Lipůvka. Jde o stavby označované jako MÚK Kuřim, Podlesí (var. 1, var. 2), MÚK 
Kuřim, východ v lokalitě napojení silnice II/386 na I/43 u Prefy a MÚK Lipůvka. V současné době 
vstoupila příprava stavby do fáze posouzení vlivu na životní prostředí (EIA). V této fázi by bylo velmi 
vhodné, aby město Kuřim přijalo oficiální stanovisko a podpořilo připravovanou stavbu jako stavbu 
mimořádného významu pro řešení dopravní situace na katastru obce a současně vyjádřilo preferenci 
jedné ze dvou variant MÚK Kuřim, Podlesí. 
Stavba mimoúrovňových křižovatek bude pro město Kuřim přínosná nejméně ze tří hledisek. Prvním je 
zkapacitnění průjezdnosti silnice v oblasti Lipůvky, kdy navržené řešení z velké části odstraní 
kongesce, způsobené stávajícím úrovňovým řešením křižovatky silnic I/43 a II/379 (od Blanska). 
Druhým přínosem je zkapacitnění křižovatky silnic I/43 a II/386 u Prefy se současným vysokým 
zvýšením bezpečnosti provozu. Stávající úrovňové křížení je zdrojem kongescí, zvláště v době ranní 
a odpolední/podvečerní špičky v době, kdy začínají a končí směny v severní průmyslové zóně a také 
při cestách za prací kuřimských obyvatel do a z Brna. Křižovatka je také místem častých dopravních 
nehod, mnohdy se zraněními. 
Třetím přínosem je vyřešení složitého a nebezpečného nájezdu z Podlesí na silnici I/43 ve směru na 
Brno, zvláště v době dopravní špičky. Zároveň se tím otevírá možnost dalšího přímého napojení 
rozvojové lokality Záhoří a severní části města Kuřim na silnici I/43, což jednak umožní další rozvoj 
města, jednak rozloží stávající dopravní zátěž mezi Kuřimí a silnicí I/43, což sníží intenzitu provozu po 
stávající silnici II/385 na průjezdu městem. 
Město Kuřim by také mělo jednoznačně upřednostnit jednu z navrhovaných dvou variant u křižovatky 
Kuřim, Podlesí, a to variantu s označením 1. Tato varianta jednak vede dopravu po silnici I/43 dále od 
stávající zástavby na Podlesí (plány zástavby v lokalitě Záhoří s takovýmto trasování počítají), jednak 
obslužná komunikace směrem k obalovně na Červeném vrchu je vedena jako přimknutá k silnici I/43, 
tedy dále od obytné zástavby na Podlesí a také mimo biologicky zajímavou oblast mokřadu. Tato 
varianta dále počítá se stavbou peážní komunikace mezi křižovatkami Kuřim, Podlesí a Kuřim, 
východ, která převezme funkci místní komunikace a oddělí tranzitní provoz na silnici I/43 ve směru 
Brno - Svitavy od provozu místního. 
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Podle sdělení ŘSD Brno je cena za vybudování křižovatek zhruba 1 miliarda korun a měly by být 
dokončeny v letech 2025-2026. 
 
Přílohy: A - situace Kuřim 

B - situace Lipůvka 
C - situace Podlesí var. 1 
D - situace Podlesí var. 2 

 
Diskuse: 
J. Herman – komunikace bude řešena jako dvoupruh? 
D. Sukalovský – ano, jedná se o dvoupruh. Navržená křižovatka u Prefy je propočítána jako 
invariantní a měla by fungovat jak se severním (po úpravě), tak s jižním obchvatem. 
J. Herman – u druhé varianty se křižovatka u Lipůvky přiblížila ke křižovatce u Prefy. Vzdálenost mezi 
křižovatkami je velmi malá, může to být argumentem tuto variantu nepodporovat, protože normy na 
vzdálenosti mimoúrovňových křižovatek jsou přísné. 
I. Poledňák – zdrží se hlasování. Tato situace je známa 10-15 let a tehdy prosazoval variantu, kdy 
páteřní komunikace vede pod křižovatkou na Podlesí. Obslužné komunikace by tak odclonily těžkou 
dopravu a opticky se propojily s lokalitou Záhoří do klínu. Bylo zamýšleno, že se stěžejní komunikace 
překryje ekomostem, protože tudy vede biokoridor. Byl to promyšlený systém, na kterém se bohužel 
nepokračovalo. Ať ji nyní odcloníme čímkoliv, tak bude působit rušivě. Akce je už asi v takové fázi, že 
nejde zastavit, je to škoda. 
D. Sukalovský – ví, že existovala studie, ale i o této variantě se s Ředitelstvím silnic a dálnic (dále jen 
ŘSD) jednalo, ale je úplně neprůchozí. Náklady by stouply, protože by musel být na Červeném kopci 
tunel. Jako ideální řešení jsme ho předkládali, ale nebylo pro ŘSD přijatelné. 
P. Krejčí – souhlasí s navrženou variantou. Je rád, že je plánována místní (obslužná) komunikace. 
D. Sukalovský – místní komunikace je požadována a uděláme všechno pro to, aby toto řešení bylo 
schváleno. Dále o tomto jednáme. Včera byl první poradní výbor, kterého se účastnilo město Kuřim, 
zástupci Jihomoravského kraje, ŘSD, a další a shodli se na tom, že tuto variantu budou všichni nadále 
podporovat. 
P. Ondrášek – jako město chceme uplatňovat zajištění dopravy chodců a cyklistů a to jak ve stávající 
trase, tak pro trasu Kolébka-Podlesí. 
 
Přijaté usnesení: 1007/2019 - ZM konstatuje, že výstavba mimoúrovňových křižovatek Kuřim, 

Podlesí, Kuřim, východ a Lipůvka na silnici I/43 výrazně zlepší dopravní 
a ekologickou situaci v oblasti Kuřimi a přípravu a stavbu dle navrženého řešení 
jednoznačně podporuje. ZM dále žádá, aby mimoúrovňová křižovatka Kuřim, 
Podlesí byla dále řešena podle varianty 1 z důvodů podstatně vyšší dopravní 
účinnosti a příznivějšího vlivu na životní prostředí. 

Hlasováno 
Pro: 16  Zdržel se: 1. 
 
 
 

8. Příspěvek města Kuřim na nákup roční úsekové nebo roční 
doplatkové jízdenky pro osoby ve věku 70 let a více pro rok 2019 
(Předkladatel: Mgr. Ing. Drago Sukalovský, zpracovatel: Mgr. Ing. Drago Sukalovský) 
 
V roce 2018 město Kuřim dotovalo 80 % z ceny (1.850 Kč) dva typy celoročního jízdného pro všechny 
kuřimské seniory ve věku 70 let a více. První dotovanou roční jízdenkou byla tzv. úseková jízdenka, 
tedy předplatné na jeden úsek linek autobusů IDS po Kuřimi (např. Podlesí - Díly). Druhou byla 
doplňková jízdenka na jízdy po Kuřimi a Kuřimsku (zóna IDS 310), kterou bylo možno zakoupit 
v případě, že držitel měl již celoroční předplatní jízdenku na jiné dvě zóny. O tuto formu podpory 
mobility byl mezi kuřimskými seniory zájem, využilo ji asi 180 osob. 
Od 1. září 2018 mohou na základě vládního nařízení senioři využít slevy z ceny jízdného ve výši 75 % 
z plné ceny jízdného. Na základě tohoto nařízení se 75 % sleva počítá z plné ceny jízdného, která činí 
2.500 Kč (v loňském roce tato cena byla 1.850 Kč, neboť z plné ceny již poskytoval slevu JM kraj). Po 
započtení slevy 75 % tedy zaplatí osoby nad 70 let včetně za uvedené typy jízdného 625 Kč. Navrhuji 
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tedy pokračovat v podpoře daného jízdného, a to tak, že ke každé zakoupení úsekové či doplatkové 
zónové jízdence pro seniory 70+ s trvalým bydlištěm v Kuřimi, a to formou doplatku ve výši 300 Kč. 
Skutečně zaplacená cena tak bude 325 Kč, tedy méně než v loňském roce (370 Kč). 
Příspěvek bude možno získat stejně jako v loňském roce. Stačí, pokud žadatel přijde na kuřimskou 
radnici a vezme s sebou průkazku IDS včetně kuponu a doklad totožnosti. Pracovnice podatelny 
zkontrolují průkaz IDS a kupon, ověří totožnost žadatele a vystaví příkaz k proplacení příspěvku. S tím 
pak lze okamžitě navštívit pokladnu a nechat si příspěvek proplatit. Žadatel může vyzvednutím 
příspěvku pověřit jinou osobu, musí ji ovšem vybavit plnou mocí. Podpis na této plné moci nemusí být 
úředně ověřen. 
 
Přijaté usnesení: 1008/2019 - ZM souhlasí s příspěvkem ve výši 300 Kč na jízdenku zakoupenou 

v období od 1. 1. 2019 do 31. 12. 2019 pro osoby s trvalým bydlištěm v Kuřimi ve 
věku 70 let a více v případě, že se jedná: 
- o roční úsekovou jízdenku IDS JMK pro území Kuřimi, 
- o doplatkovou roční předplatní jízdenku IDS JMK pro zónu 310, je-li žadatel 
vlastníkem roční předplatní jízdenky pro jiné zóny. 

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

9. Rozpočet města Kuřimi na rok 2019 
(Předkladatel: Mgr. Ing. Drago Sukalovský, zpracovatel: Ing. Aleš Varmužka) 
 
ZM je předkládán návrh rozpočtu města pro rok 2019, který z velké části vychází z upraveného 
rozpočtu a očekávané skutečnosti roku 2018. 
Stejně jako v loňském roce je i letos rozpočet schvalován dle ORGů a ORJ (odpovědnost dle odborů 
MěÚ). Příjmy jsou sestaveny i nadále do úrovně oddílů. 
Investiční akce, kapitálové příjmy a dotace budou do rozpočtu města zařazeny rozpočtovým 
opatřením č. 1. 
 
V zákonném termínu byl návrh rozpočtu zveřejněn na úřední a elektronické úřední desce. 
 
Celkové příjmy jsou narozpočtovány ve výši 243.231.100 Kč, financování příjmů je tvořeno přebytkem 
hospodaření ve výši 37.000.000 Kč, cennými papíry ve správě ČSOB Asset Management ve výši 
9.000.000 Kč a nedočerpaným úvěrem od Komerční banky ve výši 110.000.000 Kč. 
Provozní výdaje jsou narozpočtovány ve výši 174.639.500 Kč, provozní saldo rozpočtu tedy činí 
68.591.600 Kč. Spolu s přebytky minulých období a cennými papíry je tedy na „investice“ k dispozici 
částka 224.591.600 Kč. Celkově po financování je rozpočet vyrovnaný. 
 
Výše jednotlivých položek byla projednána se správci jednotlivých ORGů. 
 
S rozpočtem bude dále hospodařeno dle následujících pravidel: 
 
1) změny v rozpočtu mezi rozpočtovými ORGy a investičními akcemi schvaluje ZM, RM je zmocněna 
ke stejným změnám do výše 30 % narozpočtovaných výdajů v ORG nebo akci, max. však do výše 
1.000.000 Kč. Přesuny mohou být prováděny mezi ORGy, mezi akcemi nebo z rezervy (z rezervy 
i opakovaně) - toto pravidlo zůstává z minulých let. 
 
2) změny v rozpočtu mezi různými ORJ stejných ORGů schvaluje vedoucí OF (např. ORG Vnitřní 
správa je pod ORJ tajemníka, pojištění a finanční transakce jsou u stejného ORG pod ORJ odboru 
finančního, v rámci tohoto ORG lze mezi ORJ tajemníka a odboru finančního rozpočet měnit bez 
zásahu ZM či RM). 
 
Přílohy: A - rozpočet 2019 návrh - vývěska příjmy 

B - rozpočet 2019 návrh - ZM výdaje 
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Přijaté usnesení: 1009/2019 - ZM schvaluje rozpočet města Kuřimi na rok 2019 a pravidla 
hospodaření s ním, dle přílohy a zápisu, se změnou. 

Hlasováno 
Pro: 17. 
 
 
 

10. Střednědobý výhled rozpočtu města Kuřimi 2020-2023 
(Předkladatel: Mgr. Ing. Drago Sukalovský, zpracovatel: Ing. Aleš Varmužka) 
 
ZM je předkládán ke schválení návrh střednědobého výhledu rozpočtu města na období 2020-2023 ve 
formě jednoduché tabulky, jak ukládá zákon 250/2000 Sb. o rozpočtových pravidlech územních 
rozpočtů. 
Tento výhled není pro hospodaření závazný, mělo by se z něho vycházet při sestavování rozpočtů na 
jednotlivé roky. 
 
Přílohy: A - střednědobý výhled rozpočtu 2020-2023 návrh 
 
Přijaté usnesení: 1010/2019 - ZM schvaluje střednědobý výhled rozpočtu města Kuřimi na roky 

2020-2023, dle přílohy. 
Hlasováno 
Pro: 17. 
 
 
 

11. Rozpočtové opatření č. 1 
(Předkladatel: Mgr. Ing. Drago Sukalovský, zpracovatel: Ing. Aleš Varmužka) 
 
ZM je předkládán návrh na provedení rozpočtového opatření, kterým se rozděluje rezerva 
hospodaření na jednotlivé rozpočtové akce. 
Zůstatek rezervy po provedení rozpočtového opatření činí 19.460.200 Kč. 
 
Přílohy: A - rozpočtové opatření č. 1 - akce 2019 

B - důvodové zprávy k RO č. 1 2019 
 
Diskuse: 
P. Ondrášek – prioritou je dokončení kulturního domu, oprava kanalizace, dokončení III. etapy 
rekonstrukce ZŠ Jungmannova a rekonstrukce ZŠ Tyršova, dokončení parku na ul. Havlíčkova 
a v průběhu roku dokončení infrastruktury u sportovní haly. Na podzim proběhne rekonstrukce letního 
koupaliště (přesunutí brouzdaliště). U akce „Městský stadion Kuřim – rekonstrukce - atletická dráha“ 
závisí její zařazení do rozpočtu na získání dotace. O tomto by se hlasovalo na dalším zasedání 
zastupitelstva. 
J. Vlček – je rád, že se podařilo dát akce podle priorit v navrženém pořadí. Akcí je více, a to proto, 
abychom byli aspoň projekčně nachystáni je popřípadě spustit. Rekonstrukce kanalizační sítě na ul. 
Zahradní a Legionářská se vzhledem k problémům s výběrovým řízením posunula v čase, proto se 
pro letošní rok počítá s nižší částkou. 
P. Ondrášek – důležité je, že navrhovaný plán zůstává konstruován tak, aby zůstala rezerva ve výši 
20 mil. Kč. 
J. Herman – termín realizace rekonstrukce ul. Legionářské se posouvá o 3 měsíce? Minule zazněl 
termín březen 2019, ale tento se tedy mění? 
D. Sukalovský – občanům bude všechno včas oznámeno. Dochází k poměrně složité koordinaci 
s JMK – na celé ulici je nutná i rekonstrukce komunikace z důvodu překračování hlukových norem a to 
položením tzv. tichého asfaltu, které bude provádět Správa a údržba silnic (dále jen SÚS). Jednání se 
ale protahují. Poslední jednání bylo minulý týden a došlo k rozhodnutí, že potřebují na přípravu delší 
čas a tím dojde k posunutí termínu zahájení. 
J. Herman – navrhuje, aby materiál č. 13 „Investiční akce "Společenské a kulturní centrum v Kuřimi" 
projednali nyní, protože budeme schvalovat navýšení rozpočtových prostředků. 
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D. Sukalovský – poslední navýšení rozpočtových prostředků se týká protihlukových opatření vnějších 
okenic, které se budou umisťovat až po měření hluku, které se musí udělat po dokončení akustiky 
sálu. 
S. Bartoš – dále se navýšení týká elevace, venkovních prostor, přeložek veřejného osvětlení, 
autobusové zastávky, hlavní plochy před schodištěm, která nebyla v projektu. 
J. Herman – na podzim jsou hasičské hody a pokud se bude provádět rekonstrukce komunikace, 
znamenalo by to její uzavření a velké problémy pro průvod. Kdy se začne komunikace na nám. 
Osvobození narovnávat? 
S. Bartoš – jsme ve stádiu, kdy jsme při přípravě dokumentace pro územní řízení. Dokumentaci 
projednáme, vyřídíme a předáme kraji, aby investici mohl udělat. Úplně to nesouvisí s kulturním 
domem. 
D. Sukalovský – přeložka je součástí rámcové smlouvy, kterou máme uzavřenou s Jihomoravským 
krajem na rekonstrukci celé ulice Blanenské a části ul. Legionářské. Podle této dohody zpracujeme 
dokumentaci, vyřídíme územní rozhodnutí. Poté předáme kraji a ten udělá dokumentaci pro stavební 
povolení, vyřídí stavební povolení, udělá realizační dokumentaci. Za peníze kraje se opraví vozovka 
a věci související, za peníze města se opraví chodníky, veřejné osvětlení. 
J. Vlček – upřesňuje, že při rekonstrukci kanalizace na ul. Legionářská bude probíhat 1. etapa od 
bývalé cukrárny na nám. Osvobození po ul. Školní, tzn. nějakým způsobem to krojovaný průvod 
omezí. 
P. Krejčí – termín dokončení rekonstrukce ul. Legionářská bude kdy? 
D. Sukalovský – stavba si vyžaduje min. půl roku a s tím je nutno počítat. Objízdné trasy nejsou 
zatím definitivní, vyjadřovala se k nim PČR, která má rozhodující slovo. 
P. Krejčí – uvažovalo by město o dočasných parkovacích stáních například u ZUŠ? 
D. Sukalovský – změna dopravního značení tam není, ale mohlo by se o tom uvažovat. 
S. Naďová – pod mostem u ZUŠ se bude dát k ZŠ Komenského projít? 
D. Sukalovský – je velmi brzy odpovídat na takovéto konkrétní dotazy. 
S. Bartoš – teprve nyní jsme vyřídili všechna majetkoprávní vyjednávání tzn. nyní jsme dospěli ke 
smlouvě a teprve teď bude zahájeno územní řízení a teprve potom stavební povolení. 
P. Vodka – jaké je metodika předkládání návrhů k rozpočtu? Je to na základě usnesení ZM, 
popřípadě RM? 
D. Sukalovský – část položek má usnesení RM/ ZM, které vede přímo k realizaci. Některé navržené 
investiční akce jsou předloženy proto, že chceme takovou akci začít připravovat. Každé zahájení 
investiční akce bude podle výše finanční prostředků schvalovat ZM/ RM. 
P. Vodka – položka 61 „Radary“ – nelíbí se mu pokutování občanů města. Pokud to není nezbytně 
nutné, tak by peníze spíše použil na vhodnější akci. 
D. Sukalovský – nejsme příznivci tohoto řešení, ale jsme nuceni na základě mnoha přestupků, které 
se v daných lokalitách dějí. V některých místech nejsou chodníky, které nejsme schopni zajistit, 
protože vlastníci nesouhlasí s prodejem svých pozemků. Celou věc koordinuje PČR a čekáme na 
jejich vyjádření. 
K. Torn – opravdu jde o bezpečnost občanů města. 
P. Vodka – položka 34 „Městský stadion Kuřim - rekonstrukce – atletická dráha a sektory pro atletiku 
včetně odvodnění sportovního areálu“ – bude v krátké době zpracován projekt? A v jaké je fázi? Žádá 
upřesnit ceny, a zda se pokračuje v jednání s investorem. 
P. Ondrášek – máme v rozpočtu 1 mil. Kč na dokončení projektové dokumentace. Máme připravenu 
dokumentaci pro územní řízení a v této fázi nejsou vyspecifikovány náklady. Abychom mohli uzavřít 
plánovací smlouvu s investorem, teprve hledáme podklady. Budeme nad tím dále jednat. Nyní jsme 
připraveni na naši část a podali jsme žádost o dotaci. Upřesnění částek zatím nemáme. 
I. Poledňák – položka 15 „Společenské a kulturní centrum v Kuřimi“ navýšení se týká stále stejného 
dodavatele? 
S. Bartoš – ano. Je to v rámci zákona a vše konzultujeme se zpracovatelem výběrového řízení. 
Prostor už nemáme skoro žádný. Souvisí to s tím, o jaký druh prací se jedná. Hlavní rozšíření jsme 
udělali tím, že jsme k tomu přidali venkovní prostory. Do samotné budovy jdou jen některé části a tím 
pádem nám to umožňuje tento způsob použít. 
I. Poledňák – jaký tedy máme prostor? 
S. Bartoš – nedokáže to takto říct. Projekt je složitý. Můžeme mít k dispozici řádově do cca 1 mil. Kč. 
Máme všechny stavební konstrukce a zásadní částka už tam jít nemůže. Dnes jsme zjistili, že nám dal 
projektant na interiéry podseknutý rozpočet a my nyní budeme muset vyhlásit výběrové řízení znovu. 
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I. Poledňák – položka 33 „Městský stadion Kuřim – rekonstrukce“ uvedeno je 30 mil. Kč, bude tam 
sdružená investice? Jaké máme podíly? 
S. Bartoš – náš podíl bude zhruba 20 mil. Kč. Sdruží se investor hotelu a zimního stadionu. 
Spoluúčast je cca 20 mil. Kč. Projekt měl na starosti investor zimního stadionu, proto nyní z naší 
strany a  ze strany pořizovatele projektové dokumentace dochází ke kontrole projektu a budeme 
revidovat některé položky. Proto není schopen nyní říci přesnou částku. Jsou dohodnuta procenta a ty 
už jste schvalovali. 
I. Poledňák – položka 61 „Radary“ - podává návrh, aby to bylo vyňato z plánu investic. Nic to neřeší. 
Pokud je to nutno, tak se to snažme oddálit. Žádá hlasovat o vyjmutí položky 61 z návrhu 
rozpočtového opatření k rozpočtu města na rok 2019. V minulosti se vznik plánu investičních akcí 
vyvíjel po předchozím projednávání v zastupitelstvu. Navrhuje předat k projednání do komise 
výstavby, z pozice finančního výboru jsme toto neprojednávali. 
D. Sukalovský – nyní bude samostatně hlasováno o pozměňovacím návrhu I. Poledňáka. 
P. Ondrášek – v návrhu rozpočtu jsou prostředky na to, abychom toto téma vůbec mohli otevřít. PČR 
povoluje pouze ta místa, kde jde opravdu o bezpečnostní důvody. 
 
Návrh usnesení: ZM schvaluje rozpočtové opatření č. 1 k rozpočtu města Kuřimi na rok 2019, se 

změnou spočívající ve vypuštění položky 61. 
Hlasováno 
Pro: 3  Proti: 9  Zdrželo se: 5. 
Nebylo schváleno. 
 
D. Sukalovský – nyní bude hlasováno o původně navrženém usnesení. 
 
Přijaté usnesení: 1011/2019 - ZM schvaluje rozpočtové opatření č. 1 k rozpočtu města Kuřimi na 

rok 2019, dle přílohy. 
Hlasováno 
Pro: 15  Zdrželi se: 2. 
 
 

12. Zápis z Finančního výboru ZM Kuřimi 
(Předkladatel: RNDr. Igor Poledňák, zpracovatel: Ing. Aleš Varmužka) 
 
V příloze se nachází zápis z finančního výboru, který se konal dne 16. 1. 2019. 
 
Přílohy: A - zápis z jednání 
 
Přijaté usnesení: 1012/2019 - ZM bere na vědomí zápis z Finančního výboru ZM Kuřimi konaného 

dne 16. 1. 2019. 
Hlasováno 
Pro: 17. 
 
 
 

13. Investiční akce "Společenské a kulturní centrum v Kuřimi" 
(Předkladatel: Mgr. Ing. Drago Sukalovský, zpracovatel: Mgr. Ing. Drago Sukalovský) 
 
Zastupitelstvo města schválilo na svém 6. zasedání dne 18. 9. 2018 usnesením č. 1114/2018 zvýšení 
celkových 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 atd. v celkové výši 147,8 mil. Kč bez DPH, tj. 178,8 mil. Kč vč. 
DPH. 
S postupujícím průběhem realizace byla zjišťována potřeba provedení dalších dodatečných 
stavebních prací, nezbytných pro řádné dokončení, zkolaudování a fungování díla. Vzhledem k tomu, 
že se jedná o stavební práce, které svými odhadovanými náklady budou přesahovat výše uvedený 
finanční limit schválený zastupitelstvem města v roce 2018, a vzhledem k blížícímu se termínu 
dokončení stavby je nyní nutné schválit navýšení finančních prostředků na dokončení této investiční 
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akce. Bez zvýšení finančního limitu celé investiční akce není možné předkládat ke schválení 
zmiňované dodatky a změnové práce následně realizovat. 
 
Rekapitulace nákladů akce (celkové doposud vyčerpané finanční prostředky v jednotlivých letech): 
 
Rok 2013 -2015  6.239.007,70 Kč s DPH 
Rok 2016  638.880,00 Kč s DPH 
Rok 2017  10.267.682,27 Kč s DPH 
Rok 2018  96.614.983,22 Kč s DPH 
Požadavek pro rok 2019  
(dofakturace v souladu s uzavřenými smlouvami o dílo a předpokládané náklady na dodávku 
digitálního kina a interiérů)                         ..                           61.400.000,00 Kč s DPH 
 
Předpokládané celkové náklady jsou 151,5 mil Kč bez DPH (tedy 183,3 mil Kč s DPH). Je tedy nutno 
navýšit celkový limit o 3,7 mil Kč bez DPH. Jde o celkovou částku za kompletní stavební rekonstrukci 
a dále za dodávku interiérů, digitálního kina, úpravy okolí, úpravy parku vč. dětského hřiště, přesunu 
zastávku autobusu, parkoviště, přechod pro chodce, úpravu předpolí KD, veřejné osvětlení atd., které 
nebyly součástí původního projektu. 
 
Diskuse: 
J. Herman – jak je to s dodržením termínu ukončení této investiční akce? Je předpoklad, že bude 
okolí kulturního domu ve stavu dokončení? 
S. Bartoš – termín je 24. 2. 2019, ale okolí souvisí s údržbovými pracemi (nyní výměna nového řadu) 
a výběrovým řízením na interiéry, které mělo termín minulý týden. Toto výběrové řízení bylo rozděleno 
na tři části, do dvou částí se nikdo nepřihlásil a do třetí části se přihlásila jedna firma. Hledáme cesty, 
jak dále. 
J. Herman – venkovní úpravy, respektive prostory před venkovním schodištěm budou upraveny do 
konce února? 
S. Bartoš – ano. 
D. Sukalovský – poptali jsme 14 firem, ale začala platit povinnost využívat Národní elektronický 
nástroj (dále jen NEN), ale na to není nikdo připraven. Když se následně obracíme na oslovené firmy, 
proč se nezúčastnili, tak nejčastější odpovědí je, že neumí NEN používat. 
P. Vodka – bylo by vhodné provést analýzu stavby, abychom se poučili. Nezdá se mu standardní 
vývoj celé investiční akce, bylo by dobré mít posouzení, jestli kroky a postupy byly standardní. Mohl by 
to třeba provést kontrolní výbor. 
D. Sukalovský – přesně tohle není náplní kontrolního výboru, ale zásadně se tomu nebrání. 
P. Vodka – prostě zjistit proč došlo k protažení stavby a proč docházelo k navýšení. 
P. Ondrášek – jde o to, že se v poslední době ceny stavebních prací výrazně zvýšily a spolupráce 
s projektantem je u této akce opravdu hrozná. 
J. Herman – jako předseda kontrolního výboru čeká na pověření zastupitelstvem. To musí podat 
podnět. 
D. Sukalovský – žádá, aby se tak stalo spíše až po dokončení investiční akce. 
 
Přijaté usnesení: 1013/2019 - ZM schvaluje finanční prostředky na realizaci investiční akce 

s názvem „Společenské a kulturní centrum v Kuřimi“ včetně dodávky interiérů, 
digitálního kina, úpravy okolí, úpravy parku vč. dětského hřiště, přesunu zastávky 
autobusu, parkoviště, přechodu pro chodce, úpravy předpolí KD, veřejného 
osvětlení atd. v celkové výši 151,5 mil. Kč bez DPH. 

Hlasováno 
Pro: 13  Zdrželi se: 4. 
 
 
 

14. Různé 
 
J. Herman – na pondělí 28. 1. 2019 v 17 hod svolal ustavující schůzi kontrolního výboru. Pokud by 
měl kdokoliv podnět k činnosti, tak jej pošlete e-mailem, popřípadě se jednání zúčastněte. 
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J. Vlček – zve občany města na vyhlášení ankety „Sportovec města Kuřimi za rok 2018“, která se 
koná na 1. 3. 2019 v Klubu Kotelna. 
 
 
R. Mudroňová – v sobotu 2. 3. 2019 zve občany města na „Kuřimský masopust“. 
 
 
S. Naďová – v neděli 3. 3. 2019 proběhne v Klubu Kotelna „Dětský karneval“. Dále ve dnech 8. +. 9. 
3. 2019 proběhne burza dětského oblečení. 
 
 
P. Ondrášek – informuje o tom, že byla ukončena rekonstrukce střelnice a stavba byla zkolaudována. 
Byly dodrženy limity akustického měření. 
 
 
 
 
Další zasedání ZM se uskuteční v úterý 19. 3. 2019 v 17 hod. v zasedací místnosti MěÚ Kuřim. 
 
 
Člen návrhové komise Petr Krejčí přečetl schválená usnesení ZM. 
 
 
Starosta ukončil jednání ZM v 19:00 hodin. 
 
 
 
 
 
 
 
 
Mgr. Ing. Drago Sukalovský 
starosta města 
 
 
 
 
 

Ověřovatelé zápisu: 

 
 
 
 
Jan Herman Ing. Milan Vlk 
 
 
 
 
 
 
V Kuřimi dne 22. 1. 2019 
 
Zapsala: Petra Glosová 
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1. JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA KUŘIMI dne 22. 1. 2019 

 

1. Zvolení návrhové komise 
Číslo usnesení: 1000/2019 
Zastupitelstvo města schvaluje jako členy návrhové komise Petra Krejčího a Iva Peřinu. 
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 
 
 

2. Volba ověřovatelů zápisu 
Číslo usnesení: 1001/2019 
Zastupitelstvo města schvaluje jako ověřovatele zápisu ZM Jana Hermana a Ing. Milana Vlka. 
Mgr. Ing. Drago Sukalovský PRO RNDr. Igor Poledňák NEHLASOVAL 

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: 16 
PROTI: 0 
ZDRŽELO SE: 0 
NEHLASOVALO: 1 
 
 

3. Schválení programu jednání 
Číslo usnesení: 1002/2019 
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 PRO 

Petr Macek PRO   

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

4. Plnění usnesení Zastupitelstva města Kuřimi ke dni 14. 1. 2019 
Číslo usnesení: 1003/2019 
Zastupitelstvo města bere na vědomí stav plnění usnesení ZM ke dni 14. 1. 2019 a prodlužuje 
termín plnění usnesení č. 1225/2014 do 30. 6. 2019, č. 1129/2018 do 30. 6. 2019, č. 1063/2015 do 
31. 3. 2020, č. 1117/2016 do 31. 3. 2020 a č. 1034/2016 do 31. 12. 2019. 
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 
 
 

5. Bytový dům – Kuřim, Hybešova ul. – prodej a nákup pozemků  
Číslo usnesení: 1004/2019 
Zastupitelstvo města schvaluje prodej části pozemku parc. č. 1103 o výměře cca 18 m

2
 za cenu ve 

výši 250 Kč/m
2 

bez DPH a části pozemku parc. č. 1080/1 o výměře cca 43 m
2
 za cenu ve výši 900 

Kč/m
2 

bez DPH vše v k. ú. Kuřim
 
dle situace, manželům (SJM) Ing. Ivanu Malému a Ing. Zlatě Malé, 

oba bytem xxxxxxxxxxxxxxxx Brno - Nový Lískovec. Nabyvatelé uhradí veškeré náklady spojené 
s převodem pozemků včetně daně z nabytí nemovitých věcí. Do doby uzavření kupní smlouvy bude 
uzavřena budoucí smlouva. 
Petr Macek PRO Mgr. Petr Vodka PRO 

Antonín Žák  PRO Renáta Mudroňová  PRO 

Ing. Milan Vlk PRO Mgr. Sandra Naďová PRO 

Bc. Mária Katyi PRO Ing. Jan Vlček, MSc. PRO 

Ing. Petr Ondrášek PRO Alena Matějíčková PRO 
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Petr Krejčí ZDRŽEL SE Mgr. Žaneta Jarůšková PRO 

Ivo Peřina PRO Jan Herman PRO 

Mgr. Ladislav Ambrož PRO RNDr. Igor Poledňák PRO 

Mgr. Ing. Drago Sukalovský PRO   

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

5/1. Bytový dům – Kuřim, Hybešova ul. – prodej a nákup pozemků  
Číslo usnesení: 1005/2019 
Zastupitelstvo města schvaluje úplatné nabytí části pozemku parc. č. 2614/1 o výměře cca 94 m

2
 

a částí pozemků parc. č. 2614/4 o výměře cca 10 m
2
, parc. č. 2614/5 o výměře cca 8 m

2 
a parc. č. 

2614/6 o výměře cca 2 m
2
 včetně stavby vybudovaného chodníku, vše v k. ú. Kuřim za cenu ve výši 

250 Kč/m
2 

dle situace, z vlastnictví manželů (SJM) Ing. Ivana Malého a Ing. Zlaty Malé, oba bytem 
xxxxxxxxxxxxxx Brno - Nový Lískovec. Do doby uzavření kupní smlouvy bude uzavřena budoucí 
smlouva. 
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 ZDRŽEL SE 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: 16 
PROTI: 0 
ZDRŽELO SE: 1 
NEHLASOVALO: 0 
 
 

6. Nabídka na odkup pozemků v lokalitě „ZÁHOŘÍ“ 
Číslo usnesení: 1006/2019 
Zastupitelstvo města schvaluje úplatné nabytí pozemku parc. č. 3062/106 v k. ú. Kuřim o výměře 
1 755 m

2 
za kupní cenu ve výši 400 Kč/m

2
, z vlastnictví OPENREALITY, správa nemovitostí, s.r.o., se 

sídlem Slámova 775/12, Brno - Černovice, IČ 02050994. Náklady spojené s převodem pozemků 
uhradí město Kuřim. 
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 



4 

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 
 
 

7. Mimoúrovňové křižovatky I/43 Podlesí, Kuřim (Prefa), Lipůvka – stanoviska 
města Kuřim pro posouzení vlivu na životní prostředí 
Číslo usnesení: 1007/2019 
Zastupitelstvo města konstatuje, že výstavba mimoúrovňových křižovatek Kuřim, Podlesí, Kuřim, 
východ a Lipůvka na silnici I/43 výrazně zlepší dopravní a ekologickou situaci v oblasti Kuřimi 
a přípravu a stavbu dle navrženého řešení jednoznačně podporuje. ZM dále žádá, aby mimoúrovňová 
křižovatka Kuřim, Podlesí byla dále řešena podle varianty 1 z důvodů podstatně vyšší dopravní 
účinnosti a příznivějšího vlivu na životní prostředí. 
Mgr. Ing. Drago Sukalovský PRO RNDr. Igor Poledňák ZDRŽEL SE 

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: 16 
PROTI: 0 
ZDRŽELO SE: 1 
NEHLASOVALO: 0 
 
 

8. Příspěvek města Kuřim na nákup roční úsekové nebo roční doplatkové 
jízdenky pro osoby ve věku 70 let a více pro rok 2019 
Číslo usnesení: 1008/2019 
Zastupitelstvo města souhlasí s příspěvkem ve výši 300 Kč na jízdenku zakoupenou v období od 
1. 1. 2019 do 31. 12. 2019 pro osoby s trvalým bydlištěm v Kuřimi ve věku 70 let a více v případě, že 
se jedná: 
- o roční úsekovou jízdenku IDS JMK pro území Kuřimi, 
- o doplatkovou roční předplatní jízdenku IDS JMK pro zónu 310, je-li žadatel vlastníkem roční 
předplatní jízdenky pro jiné zóny. 
Mgr. Ing. Drago Sukalovský PRO RNDr. Igor Poledňák ZDRŽEL SE 

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 
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Antonín Žák  PRO Mgr. Petr Vodka PROTI 

Petr Macek PRO   

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

9. Rozpočet města Kuřimi na rok 2019 
Číslo usnesení: 1009/2019 
Zastupitelstvo města schvaluje rozpočet města Kuřimi na rok 2019 a pravidla hospodaření s ním, 
dle přílohy a zápisu, 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 
 
 

10. Střednědobý výhled rozpočtu města Kuřimi 2020-2023 
Číslo usnesení: 1010/2019 
Zastupitelstvo města schvaluje střednědobý výhled rozpočtu města Kuřimi na roky 2020-2023, dle 
přílohy. 
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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11. Pozměňující návrh - Rozpočtové opatření č. 1 
Návrh usnesení: schvaluje rozpočtové opatření č. 1 k rozpočtu města Kuřimi na rok 2019, se 
změnou spočívající ve vypuštění položky 61. 
Mgr. Ing. Drago Sukalovský PROTI RNDr. Igor Poledňák PRO 

Mgr. Ladislav Ambrož ZDRŽEL SE Jan Herman PROTI 

Ivo Peřina PROTI Mgr. Žaneta Jarůšková ZDRŽELA SE 

Petr Krejčí ZDRŽEL SE Alena Matějíčková ZDRŽELA SE 

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

Bc. Mária Katyi PROTI Mgr. Sandra Naďová PRO 

Ing. Milan Vlk PROTI Renáta Mudroňová  PROTI 

Antonín Žák  PROTI Mgr. Petr Vodka PRO 

Petr Macek ZDRŽEL SE   

BOD JEDNÁNÍ NEBYL SCHÁLEN 
Počet přítomných: 17 
PRO: 3 
PROTI: 9 
ZDRŽELO SE: 5 
NEHLASOVALO: 0 
 
 

11. Rozpočtové opatření č. 1 
Číslo usnesení: 1011/2019 
Zastupitelstvo města schvaluje rozpočtové opatření č. 1 k rozpočtu města Kuřimi na rok 2019, dle 
přílohy. 
Mgr. Ing. Drago Sukalovský PRO RNDr. Igor Poledňák ZDRŽEL SE 

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 ZDRŽEL SE   

BOD JEDNÁNÍ BYL SCHÁLEN 
Počet přítomných: 17 
PRO: 15 
PROTI: 0 
ZDRŽELO SE: 2 
NEHLASOVALO: 0 
 
 

12. Zápis z Finančního výboru ZM Kuřimi 
Číslo usnesení: 1012/2019 
Zastupitelstvo města bere na vědomí zápis z Finančního výboru ZM Kuřimi konaného dne 16. 1. 
2019. 
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 
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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 
 
 

13. Investiční akce "Společenské a kulturní centrum v Kuřimi" 
Číslo usnesení: 1013/2019 
Zastupitelstvo města schvaluje finanční prostředky na realizaci investiční akce s názvem 
„Společenské a kulturní centrum v Kuřimi“ včetně dodávky interiérů, digitálního kina, úpravy okolí, 
úpravy parku vč. dětského hřiště, přesunu zastávky autobusu, parkoviště, přechodu pro chodce, 
úpravy předpolí KD, veřejného osvětlení atd. v celkové výši 151,5 mil. Kč bez DPH. 
Mgr. Ing. Drago Sukalovský PRO RNDr. Igor Poledňák ZDRŽEL SE 

Mgr. Ladislav Ambrož PRO Jan Herman PRO 

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 ZDRŽEL SE 

Petr Macek ZDRŽEL SE   

BOD JEDNÁNÍ BYL SCHÁLEN 
Počet přítomných: 17 
PRO: 13 
PROTI: 0 
ZDRŽELO SE: 4 
NEHLASOVALO: 0 


