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Z á p i s 
 

ze zasedání Zastupitelstva města Kuřimi č. 3/2019 konaného dne 22. 5. 2019 
 
Přítomni: 
Ing. Petr Ondrášek – první místostarosta 
Mgr. Ladislav Ambrož, Jan Herman, Mgr. Žaneta Jarůšková, Bc. Mária Katyi, Petr Krejčí, Alena 
Matějíčková, Renáta Mudroňová, Mgr. Sandra Naďová, 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. 
 
 
Omluven: Mgr. Ing. Drago Sukalovský, Petr Macek. 
 
 
 
První místostarosta zahájil zasedání ZM v 17:05 hodin, úvodem bylo přítomno 15 členů ZM, tedy 
nadpoloviční většina. 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 15. 5. 2019 

5 Zpráva o uplatňování ÚP Kuřim 

6 Cyklostezka Kuřim – Veverská Bítýška – majetkoprávní vypořádání 

6/1 Cyklostezka Kuřim – Veverská Bítýška – majetkoprávní vypořádání 

6/2 Cyklostezka Kuřim – Veverská Bítýška – majetkoprávní vypořádání 

7 Aktualizace příloh č. 1 a č. 2 a Dodatek ke ZL PO - MŠ Zborovská 

8 Aktualizace příloh č. 1 a č. 2 a Dodatek ke ZL PO - ZŠ Jungmannova 

9 Aktualizace příloh č. 1 a č. 2 a Dodatek ke ZL PO - ZŠ Tyršova 

10 Výsledky hospodaření k 31. 3. 2019 

11 „Městský stadion Kuřim – rekonstrukce“ – stažení žádosti o dotaci 

12 Obecně závazná vyhláška města Kuřimi č. 2/2019 o veřejném pořádku 

13 Zimní stadion Kuřim, s.r.o. – žádost o zúžení Předkupního práva a Výhrady práva 
zpětné koupě 

14 Nabídka na odkup pozemků pod komunikacemi – paní Kalužíková 

15 Miloslav Otava - žádost o odprodej pozemku 

16 Rozpočtové opatření č. 3 

17 Různé 
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1. Zvolení návrhové komise 
(Předkladatel: Mgr. Ing. Drago Sukalovský, zpracovatel: Petra Glosová) 
 
Přijaté usnesení: 1028/2019 - ZM schvaluje jako členy návrhové komise Iva Peřinu a Mgr. Petra 

Vodku. 
Hlasováno 
Pro: 15   Nepřítomni: 2. 
 
 
 

2. Volba ověřovatelů zápisu 
(Předkladatel: Mgr. Ing. Drago Sukalovský, zpracovatel: Petra Glosová) 
 
Přijaté usnesení: 1029/2019 - ZM schvaluje jako ověřovatele zápisu ZM Ing. Milana Vlka a Jana 

Hermana. 
Hlasováno 
Pro: 15   Nepřítomni: 2. 
 
 
 

3. Schválení programu jednání 
 
Program: 

1 Zvolení návrhové komise 

2 Volba ověřovatelů zápisu 

3 Schválení programu jednání 

4 Plnění usnesení Zastupitelstva města Kuřimi ke dni 15. 5. 2019 

5 Zpráva o uplatňování ÚP Kuřim 

5/1 Zpráva o uplatňování ÚP Kuřim 

13 Zimní stadion Kuřim, s.r.o. – žádost o zúžení Předkupního práva a Výhrady práva 
zpětné koupě 

14 Nabídka na odkup pozemků pod komunikacemi – paní Kalužíková 

15 Miloslav Otava - žádost o odprodej pozemku 

6 Cyklostezka Kuřim – Veverská Bítýška – majetkoprávní vypořádání 

6/1 Cyklostezka Kuřim – Veverská Bítýška – majetkoprávní vypořádání 

6/2 Cyklostezka Kuřim – Veverská Bítýška – majetkoprávní vypořádání 

7 Aktualizace příloh č. 1 a č. 2 a Dodatek ke ZL PO - MŠ Zborovská 

8 Aktualizace příloh č. 1 a č. 2 a Dodatek ke ZL PO - ZŠ Jungmannova 

9 Aktualizace příloh č. 1 a č. 2 a Dodatek ke ZL PO - ZŠ Tyršova 

10 Výsledky hospodaření k 31. 3. 2019 

11 „Městský stadion Kuřim – rekonstrukce“ – stažení žádosti o dotaci 

12 Obecně závazná vyhláška města Kuřimi č. 2/2019 o veřejném pořádku 

16 Rozpočtové opatření č. 3 

17 Zápis z Finančního výboru ZM Kuřimi ze dne 21. 5. 2019 

18 Různé 
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Přijaté usnesení: 1030/2019 - ZM schvaluje program jednání se změnami. 
Hlasováno 
Pro: 15   Nepřítomni: 2. 
 
 
 

4. Plnění usnesení Zastupitelstva města Kuřimi ke dni 15. 5. 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 majetkoprávní žádá o zrušení usnesení: 
č. 1162/2018 ze dne 20. 11. 2018: 
Důvodová zpráva: 
usnesení ve věci koupě bytu č. 1002/6, 3+1, ul. Popkova - žadatelé dne 24. 3. 2019 e-mailem sdělili, 
že o koupi bytu nemají zájem z důvodu vysoké kupní ceny. 
Z tohoto důvodu žádáme o zrušení usnesení. 
 
Přílohy: A - plnění usnesení ZM 
 
Přijaté usnesení: 1031/2019 - ZM bere na vědomí stav plnění usnesení ZM ke dni 15. 5. 2019 

a ruší usnesení č. 1162/2018 ze dne 20. 11. 2018 ve věci koupě bytu č. 1002/6, 
3+1, ul. Popkova. 

Hlasováno 
Pro: 15   Nepřítomni: 2. 
 
 
 

5. Zpráva o uplatňování ÚP Kuřim 
(Předkladatel: Mgr. Ing. Drago Sukalovský, zpracovatel: Ing. Vlasta Indrová) 
 
MěÚ Kuřim, odbor investiční jako pořizovatel projednal dle § 55 odst. 1) zákona č. 183/2006 Sb., 
o územním plánování a stavebním řádu návrh "Zprávy o uplatňování ÚP Kuřim" dále jen "Zpráva" za 
období leden 2015 - prosinec 2018, včetně pokynů pro zpracování návrhu změn, které jsou uvedeny 
v příloze Zprávy. Návrh Zprávy byl dle stavebního zákona doručen veřejnou vyhláškou a zveřejněn na 
úřední desce způsobem umožňující dálkový přístup v termínu od 27. 2. 2019 do 1. 4. 2019. 
Na základě uplatněných stanovisek dotčených orgánů a vyjádření správců sítí byla Zpráva, včetně 
zadání změny č. 4 v kapitole 17 doplněna. K návrhu zadání změny č. 4 dotčený orgán posuzování 
vlivů na životní prostředí, kterým je KrÚ JMK odbor životního prostředí, uplatnil požadavek na 
zpracování vyhodnocení vlivů změny č. 4 na životní prostředí (dále jen "SEA vyhodnocení"). 
K návrhu Zprávy nebyly uplatněny žádné námitky. 
Pořizovatel doporučuje v souladu se stavebním zákonem Zastupitelstvu města Kuřimi schválit Zprávu 
dle přílohy. 
 
Přílohy: A - zpráva o uplatňování ÚP Kuřim 

B - zadání změny č. 4 
 
Diskuse: 
P. Vodka – ztotožňuje se s názorem KrÚ - z plánu nelze vyčíst, jaké změny nás čekají a jaké změny 
mohou nastat. Je to bianko šek, který dáváme zpracovateli. Nemáme stanovisko komise životního 
prostředí ani komise stavební. Změny by měly být konkrétní a ve změně by mělo být jasné, co se na 
základě změny bude dít. Navrhuje vrátit materiál k projednání komisi životního prostředí a komisi 
stavební. Jaké budou náklady na zpracování změny? 
P. Ondrášek – poslední studie k územnímu plánu byla v komisi životního prostředí připomínkována 
a také změna č. 4, jestli se nepletu. Předchozí změny také byly projednávány, ale to už dříve. Jestli 
tomu správně rozumím, tak vám chybí v pokladech stanoviska komisí? 
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P. Vodka – ne, nechybí, ale ty komise máme odborné a ony by měly dostat podrobné materiály 
a měly by se k tomuto vyjadřovat. Nyní je toto předkládáno, jako že lze zadat jakoukoliv změnu. Zákon 
říká, zpracujte změnu a na základě připomínek zpracujte zadání. 
P. Ondrášek – všechny změny byly komisemi stavební i životního prostředí připomínkovány. Také 
připomínky p. Vodky v poslední komisi byly schváleny. 
P. Vodka – to se ale týkalo zadání územní studie v lokalitě Srpek. Tohle je jiný materiál. 
P. Ondrášek – já se jen ohrazuji, že nejsou do komisí předkládány materiály týkající se územního 
plánu.  
P. Vodka – to ano, ale myslí to ve vztahu k tomuto materiálu. Není to sice podklad, který by zákon 
vyžadoval, ale pro naše rozhodnutí je toto vyjádření důležité. 
S. Bartoš – o ceně se bude vyjednávat až ve chvíli, kdy bude zadání schváleno. Cena potom bude 
schvalována příslušným orgánem daným směrnicí. 
P. Ondrášek – každá změna územního plánu znamená potřebu financí a bez toho, že na to budou 
schváleny peníze, tak se na tom nic neděje, toto také bude teprve schvalováno. Nyní jednáme 
o zprávě a ta nebrání dalšímu projednání změn v komisi. 
P. Vodka – zpráva může být schválena, ale schválení změny č. 4 v této podobě schválit nelze. 
P. Ondrášek – odbor investiční jako pořizovatel připomínky jistě vnímá, přesto nyní navrhuje zprávu 
schválit. Jsme v procesu, kdy byly schváleny vyjadřovací dokumenty, byla zveřejněna také na úřední 
desce, a jen dokončujeme úřední postup, který je už započat. 
P. Vodka – zadáváme změnu a my nevíme, co bude jejím obsahem. Zadání by mělo být 
konkretizováno. 
P. Ondrášek – je to tak, že chceme zpřísnit podmínky pořizovateli? To je náš odbor investiční. 
P. Krejčí – je v tomto zakomponována další změna územního plánu? 
S. Bartoš – v tomto procesu bylo pouze doplněno vyjádřeno KrÚ, že chce posuzování SEA. Oni nám 
to tímto zpřísnili. Ale v územním plánu se zrekapituluje, co jsme doteď vydali a vydáme ho v platném 
znění. Neschvaluje se ani jeden bod, který by byl v územním plánu navíc. 
P. Vodka – jaké je zadání změny č. 4? 
S. Bartoš – je to vše od vydání územní změny doteď, nyní vše zrekapitulujeme, shrne a vydáme 
platné znění územního plánu. Není tam žádná jiná změna ke schválení. 
P. Ondrášek – tato zpráva má legislativní proces. Změna č. 4 není vázána ke konkrétním pozemkům. 
P. Vodka – ano, to je právě ten problém. Že není na nic vázána. Změny nebudeme znát, bude to 
projednáno a poté nám pouze předloženo ke schválení. S tím nesouhlasí. 
P. Ondrášek – změna č. 4 pouze upravuje všechny předešlé změny. 
J. Vlček – v úvodu v příloze č. 4 je odkaz na kapitolu e) zprávy. Je zde uvedeno, že změna č. 4 je 
shrnutí a musí korespondovat s novelou stavebního zákona a se Zásadami územního rozvoje JMK. 
Toto všechno musí náš územní plán obsahovat a splňovat. A toto řeší tato změna, změna č. 4. 
Zpracovatel je podle toho musí zapracovat. 
P. Vodka – proběhla revize, tj. zpráva a z tohoto prověřování měly vyplynout konkrétní požadavky na 
změnu. Ty nám měly být předloženy, ale předloženy nebyly. 
S. Bartoš – v projednání zprávy je pouze stanovisko KrÚ a dále aktualizace s legislativou, ale to je 
vše. Plochy obsahují již vámi schválené změny č. 1, 2 a 3. 
P. Krejčí – zastupitelstvo v minulosti schvalovalo všechny změny. 
I. Poledňák – navrhuje, aby se hlasovalo zvlášť o zprávě a zadání se odložilo na další zasedání. 
Komise jednaly o podnětech, ale plán byl vytvořen bez vazby na tyto podněty. Samospráva by měla 
mít impulsy a ty vnímat. Je požadavek, aby se zadání skutečně stalo zadáním. Bylo by dobré, kdyby 
mohly orgány města včetně komisí změny projednat a případné změny vycházely z praxe a od 
veřejnosti. 
J. Kynčl – usnesení by rozdělit šlo, ale nerozumí tomu, proč by se tak mělo stát. Zadání má pouze ty 
kapitoly, které má mít a zadání se má dát pouze do souladu s legislativou. Není zde žádné konkrétní 
zadání žádného konkrétního momentu. 
I. Poledňák – přimlouvá se o rozdělení usnesení. Do dalšího zasedání na toto budeme připraveni. 
K. Torn – není se na co připravovat, změna č. 4 nic nepřináší. Vše už bylo projednáno. 
J. Kynčl – upozorňuje, že v závěru zprávy se uvádí, že při schválení zprávy se schválí i změna č. 4. 
Zpráva o uplatňování se předkládá jedenkrát za 4 roky. Tady je generátorem změny pouze legislativa. 
I. Poledňák – není důležitější dokument zastupitelstva. Proto navrhuje jeho odložení. Pokud to 
nemáme možnost projednat, potom se od tohoto distancuje. 
P. Vodka – vyjádření KrÚ je jasné. 
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J. Kynčl – cítí obavy zastupitelů, že se v zadání změny č. 4 může stát nějaká zásadní změna. Do 
doby veřejného projednání je dostatek prostoru seznámit se s tím a je možné se vyjadřovat a podávat 
připomínky. 
P. Ondrášek – navrhuje sejít se na pracovním setkání zastupitelů, ale nyní je zbytečné tento materiál 
neschválit, ničemu to nebrání. 
P. Vodka – součástí tohoto usnesení by mohl být další bod, kdy zastupitelstvo uloží pověřenému 
zastupiteli, aby předložil návrh změny č. 4 před zahájením jeho projednávání zastupitelstvu. 
P. Ondrášek – nyní navrhuje hlasovat o předloženém usnesení. 
 
Přijaté usnesení: 1032/2019 - ZM schvaluje v souladu s § 55 a §47, odst. 5) zákona 

č.183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, v platném znění "Zprávu 
o uplatňování ÚP Kuřim", včetně zadání změny č. 4, které je přílohou Zprávy. 
ZM schvaluje Mgr. Ing. Draga Sukalovského jako zastupitele určeného pro 
spolupráci s pořizovatelem při projednávání návrhu změny č. 4 ÚP Kuřim. 

Hlasováno 
Pro: 13  Zdrželi se: 2  Nepřítomni: 2. 
 
 
P. Ondrášek – nyní navrhuje hlasovat o předloženém usnesení Mgr. P. Vodky. 
 
 
Přijaté usnesení: 1033/2019 - ZM ukládá pověřenému zastupiteli určenému pro spolupráci 

s pořizovatelem, aby zastupitelstvu předložil návrh změny č. 4 před zahájením jeho 
projednávání s orgány státní správy a veřejností. 

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

13. Zimní stadion Kuřim, s.r.o. – žádost o zúžení Předkupního práva 
a Výhrady práva zpětné koupě 
(Předkladatel: Mgr. Ing. Drago Sukalovský, zpracovatel: Ing. Vladimíra Fidrmucová) 
 
Společnost Zimní stadion Kuřim, s.r.o., se sídlem Dlouhá 1720/8, Kuřim, IČ 05886007, požádala 
město Kuřim o zúžení předkupního práva a výhrady práva zpětné koupě u části pozemku parc. 
č. 2972/3, ze kterého byl geometrickým plánem č. 3642-4525/2018 oddělen nově vzniklý pozemek 
parc. č. 2972/9 o vým. 12 m

2
 vše v k. ú. Kuřim - vizte př. A. 

 
Na základě Smlouvy kupní a o zřízení služebnosti, o zřízení předkupního práva věcného a práva 
zpětné koupě č. 2018/O/0027, vedené v katastru nemovitostí pod č.j. V-13938/2018-703 ze dne 20. 7. 
2018 s právními účinky zápisu ke dni 25. 7. 2018 bylo zřízeno ve prospěch města Kuřimi předkupní 
právo a výhrada práva zpětné koupě k pozemku parc. č. 2972/3 v k. ú. Kuřim (vizte př. B) dále 
i „věcná práva“. 
 
Ve smlouvě je ujednáno, že předkupní právo bude zřízeno do doby vydání kolaudačního souhlasu ke 
stavbě „haly ledního hokeje“ - vizte čl. 5 smlouvy č. 2018/O/0027. 
 
Dále je ujednáno, že prodávající si vyhrazuje právo zpětné koupě pozemku, nebude-li vydán 
kolaudační souhlas na stavbu „haly ledního hokeje“ do 4 let od nabytí právní moci stavebního 
povolení“ - vizte čl. 8 smlouvy č. 2018/O/0027. 
 
Žádost o projednání zúžení předkupního práva a výhrady práva zpětné koupě je podána z důvodu, že 
na nově vzniklém pozemku parc. č. 2972/9 o vým. 12 m

2
 vše v k. ú Kuřim je naplánovaná stavba 

trafostanice a tento pozemek bude předmětem kupní smlouvy mezi společností Zimní stadion Kuřim, 
s.r.o. a společností E.ON Česká republika, s.r.o., která bude novým vlastníkem předmětné 
trafostanice - vizte př. C. E.ON Česká republika, s.r.o. neodkoupí pozemek, který by byl zatížen výše 
uvedenými věcnými právy ve prospěch města. 
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Vzhledem k tomu, že věcná práva ve prospěch města Kuřimi, byla zřízena při prodeji pozemku pro 
stavbu „haly ledního hokeje“, jako ochrana před budoucími spekulativními převody pozemku a stavba 
trafostanice souvisí se schválenou stavbou haly ledního hokeje, je dle názoru OMP naplněn účel 
využití pozemku a nehrozí jeho další spekulativní převod na třetí osobu. Z tohoto důvodu OMP 
doporučuje uzavřít Smlouvu o zúžení předkupního práva a výhrady práva zpětné koupě u části 
pozemku parc. č. 2972/3 geometrickým plánem č. 3642-4525/2018 nově označeném jako parc. 
č. 2972/9 o vým. 12 m

2
 vše v k. ú. Kuřim -  vizte příloha C. 

 
Smlouvu o výmazu předkupního práva jako práva věcného a výmazu práva zpětné koupě jako práva 
věcného pro pozemek parc. č. 2972/9 o vým. 12 m

2 
v k. ú. Kuřim předkládá OMP v příloze D. 

Náklady na zúžení věcných práv ponese povinný, věcná práva budou zúžena bezúplatně. 
 
Přílohy: A - žádost 

B - situace 
C - geometrický plán 
D - návrh smlouvy 

 
 
Z jednání se vzdálil v 17:50 hod I. Poledňák – počet přítomných zastupitelů je 14. 
 
 
Přijaté usnesení: 1034/2019 - ZM schvaluje výmaz předkupního práva a výhrady práva zpětné 

koupě zřízených ve prospěch města Kuřimi, k části pozemku parc. č. 2972/3 
geometrickým plánem č. 3642-4525/2018 nově označeném jako parcela č. 2972/9 
o vým. 12 m

2
 v k. ú. Kuřim dle přílohy D. 

Hlasováno 
Pro: 14  Nepřítomni: 3. 
 
 
 

14. Nabídka na odkup pozemků pod komunikacemi – paní 
Kalužíková 
(Předkladatel: Mgr. Ing. Drago Sukalovský, zpracovatel: Ing. Vladimíra Fidrmucová) 
 
Paní Dagmar Kalužíková nabídla městu Kuřim ke koupi pozemky parc. č. 456/11 o výměře 135 m

2
, 

parc. č. 4471/23 o výměře 392 m
2
 a parc. č. 4471/24 o výměře 12 m

2
 vše v k. ú. Kuřim (ostatní plocha, 

ostatní komunikace) za cenu 350 Kč/m
2
 (celková výměra nabízených pozemků činí 539 m

2
 - celková 

kupní cena činí částku ve výši 188.650 Kč). 
 
Pozemek parc. č. 456/11 - jedná se o pozemek pod místní komunikací na ul. U Potoka - vizte př. A. 
Pozemky parc. č. 4471/23 a 4471/24 - jedná se o pozemky pod účelovou asfaltovou komunikací ve 
vycházkové zóně u rybníku Srpek - vizte př. B.  
 
U pozemku parc. č. 456/11 je kupní cena stanovena v souladu s vyhlášenou cenou pro výkup 
pozemků pod místními komunikacemi, kterou vyhlásilo zastupitelstvo města na dne 19.3.2019 
usnesením č. 1018/2019 ve stejné výši, tj. 350 Kč/m

2
. 

 
OMP doporučuje za tuto cenu odkoupit i pozemky pod účelovou asfaltovou komunikací ve vycházkové 
zóně u rybníku Srpek neboť v této lokalitě město již dříve odkoupilo pozemky za cenu shodnou 
s vyhlášenou cenou pozemků pod místními komunikacemi např. od pí. Kučerové (usn. č. 1029/2016), 
od pí. Knoflíčkové (usn. č. 1127/2015), od pí. Hanákové (usn. č. 1128/2015) a od pí. Kašpárkové 
a Pitourové (usn. č. 1129/2015). 
 
Dále je třeba upozornit, že současně se schválením nabytí výše uvedených pozemků je zapotřebí 
schválit rozpočtové opatření ve výši kupní ceny těchto pozemků - tj. zaokrouhleně včetně správního 
poplatku částku ve výši 190.000 Kč. 
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Pro správnost a pořádek OMP uvádí, že pozemek parc. č. 456/11 k. ú. Kuřim je zatížen věcným 
břemenem spočívajícím ve zřízení a provozování plynárenského zařízení ve prospěch GasNet, s.r.o., 
IČ 27295567. 
 
Návrh kupní smlouvy předkládá OMP v příloze C. 
 
Přílohy: A - situace 

B - situace 
C - návrh smlouvy 

 
 
Na jednání se vrátil v 17:55 hod I. Poledňák – počet přítomných zastupitelů 15. 
 
 
Přijaté usnesení: 1035/2019 - ZM schvaluje úplatné nabytí pozemků parc. č. 456/11 o výměře 

135 m
2
, parc. č. 4471/23 o výměře 392 m

2
 a parc. č. 4471/24 o výměře 12 m

2
 vše 

v k. ú. Kuřim za cenu 350 Kč/m
2
 z vlastnictví Dagmar Kalužíkové, bytem xxxxxxxxx 

xxxxxx, Kuřim do majetku města Kuřimi. Náklady spojené s převodem pozemků 
včetně daně z nabytí nemovitých věcí uhradí město Kuřim. 

Hlasováno 
Pro: 15   Nepřítomni: 2. 
 
 
 

15. Miloslav Otava - žádost o odprodej pozemku 
(Předkladatel: Mgr. Ing. Drago Sukalovský, zpracovatel: Ing. Vladimíra Fidrmucová) 
 
Pan Miloslav Otava, bytem  xxxxxxxxxxxxxxxxxx, Boskovice, jako vlastník objektu občanské 
vybavenosti, který je součástí pozemku p. č. 1779 - číslo popisné 937 ul. Na Královkách (prodejna 
optiky), požádal město Kuřim o prodej části pozemku parc. č. 1797 v k. ú. Kuřim o výměře 74 m

2
, dále 

jen „předmět prodeje“ - vizte příloha A, B. 
 
Důvodem žádosti je plánovaná rekonstrukce objektu, především jeho zateplení a zajištění 
manipulačního prostoru pro přístup do nemovitosti. Ve své podstatě se jedná o rozšíření obvodu 
budovy v šířce 50 cm - dle geometrického plánu č. 3692-110/2019 se jedná o pozemky p. č. 1797/6 
o vým. 5 m

2
, p. č. 1797/7 o vým. 8 m

2
, p. č. 1797/8 o vým. 10 m

2
 a p. č. 1797/9 o vým. 5 m

2
. Pozemek 

p. č. 1797/5 o vým. 46 m
2 

má panu Otavovi zajistit manipulační prostor a bezproblémový přístup 
k budově. Důvodem k tomuto je zabránění bezohledného parkování před vstupem do technické části 
budovy. V geometrickém plánu - vizte př. C, je předmět prodeje zvýrazněn zeleně. 
 
V obvodové stěně objektu č. popisné 937 má město Kuřim umístěný rozvaděč veřejného osvětlení. 
Pan Otava souhlasí se zřízením věcného břemene ve prospěch města Kuřimi. Zřízení věcného 
břemene je v kompetenci rady města. 
 
OMP a OI souhlasí s prodejem požadovaných pozemků a pan Otava souhlasí se zřízením věcného 
břemene pro veřejné osvětlení v rozsahu GP č. 3692-110/2019. V geometrickém plánu - vizte př. C, je 
předmět věcného břemene zvýrazněn modře. 
 
OMP navrhuje kupní cenu ve výši 500 Kč/m

2 
bez DPH. Celková kupní cena bude činit částku 

37.000 Kč bez DPH. 
 
Přílohy: A - situace 

B - situace 
C - geometrický plán 

 
 



 
 

 

8 

Diskuse: 
J. Herman – důvodem žádosti je zabránit parkování na obslužných místech u prodejny. Jakým 
způsobem tomu zamezí? Bude to zaploceno? 
J. Viktorinová – v případě že pozemek hraničí s veřejným pozemkem, tak oplocení bude schvalovat 
stavební úřad. Domnívá se, že před vchodem bude vyznačen prostor pro manipulaci. Oplocení 
nepředpokládá. 
J. Herman – souhlasí s 50 centimetry od budovy, ale obává se, aby nedošlo k vyhrazení soukromých 
parkovacích míst. 
P. Ondrášek – ne, jedná se o travnatou část, nepřevádíme ani centimetr parkoviště. Maximálně tak 
bude žadatel bránit parkování na trávníku. 
P. Krejčí – nemá problém s 50 centimetry od budovy, ale bude-li to chtít žadatel prodávat, tak ta širší 
část bude zhodnocena jinou částkou. 
P. Ondrášek – cena je vyšší, než sami vykupujeme pozemky pod komunikacemi, a ta plocha šířkou 
není využitelná na nic jiného, souhlasí s naceněním odboru majetkoprávního.  
 
Přijaté usnesení: 1036/2019 - ZM schvaluje záměr na prodej částí pozemků parc. č. 1797 o celkové 

vým. 74 m
2
 v k. ú. Kuřim, GP č. 3692-110/2019 nově označených jako p. č. 1797/5 

o vým. 46 m
2
, p. č. 1797/6 o vým. 5 m

2
, p. č. 1797/7 o vým. 8 m

2
, p. č. 1797/8 

o vým. 10 m
2
 a p. č. 1797/9 o vým. 5 m

2
, vše v k. ú. Kuřim, Miloslavu Otavovi, 

bytem xxxxxxxxxxxxxxx, Boskovice, za cenu 500 Kč/m
2
 bez DPH s tím, že veškeré 

náklady spojené s převodem pozemku ponese kupující.  
Hlasováno 
Pro: 14  Zdržel se: 1  Nepřítomni: 2. 
 
 
 

6. Cyklostezka Kuřim – Veverská Bítýška – majetkoprávní 
vypořádání 
(Předkladatel: Mgr. Ing. Drago Sukalovský, zpracovatel: Ing. Vladimíra Fidrmucová) 
 
Město Kuřim plánuje stavbu „Cyklostezka Kuřim - Veverská Bítýška“ - I. etapa, dále jen -
„Cyklostezka“ - vizte př. A. Z důvodu čerpání dotace z dotačního programu ITI brněnské aglomerace, 
bude stavbu jako investor budovat DSO Mikroregion Kuřimka, který požaduje, aby předmětné 
pozemky v k. ú. Kuřim, dotčené stavbou Cyklostezky, nabylo po ukončení výstavby (resp. po 
kolaudaci) do svého vlastnictví město Kuřim. 
Pro získání stavebního povolení (sloučeného s územním řízením) je nutné získat souhlas majitelů 
pozemků dotčených stavbou Cyklostezky s výhledem na majetkoprávní vypořádání těchto pozemků. 
Získání dotace je podmíněno budoucím vlastnictvím jak stavby Cyklostezky, tak i pozemků, na kterých 
je Cyklostezka vybudována. 
 
Cyklostezka se dotýká pozemků ve vlastnictví: 
 

A) Statutárního města Brna, IČ 44992785, se sídlem Dominikánské náměstí 196/1, 
Brno. 

B) Vlastimila Koníčka 
C) Manželů Hedviky a Josefa Hoškových. 

 
Ad A) - Statutární město Brno. 
 
Konkrétně se jedná o části pozemků: parc. č. 778 o vým. 85 m

2
, parc. č. 2699/5 o vým. 20 m

2
, parc. 

č. 2700/5 o vým. 2.366 m
2
 a o celou parc. č. 2699/10 o vým. 10 m

2 
vše v k. ú. Kuřim o celkové výměře 

2.481 m
2
 (dále jen „předmětné pozemky“) - vizte příloha B.  

 
Se Statutárním městem Brno je dohodnutý tento postup: 
 

1. Na „předmětné pozemky“ bude uzavřena nájemní smlouva - schválení je v kompetenci rady 
města, která dne 6. 5. 2019 usnesením č. 217/2019 pronájem pozemků schválila. 
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2. Na „předmětné pozemky“ bude uzavřena „Smlouva o budoucí smlouvě kupní“. 
3. Po realizaci stavby (kolaudačním souhlasu) bude uzavřena kupní smlouva.  

 
Podstatné náležitosti kupní smlouvy (respektive budoucí kupní smlouvy): 
 

- na předmětných pozemcích bude vybudována část Cyklostezky Kuřim - Veverská Bítýška 
(vizte př. 2a - 2d budoucí kupní smlouvy);  

- kupní cena činí 350 Kč/m
2 

bez DPH, celková kupní cena včetně správního poplatku 1.000 Kč 
činí celkovou částku ve výši 869.350 Kč; 

- kupující zajistí a zaplatí geometrický plán pro rozdělení pozemků, 
- kupující se zavazuje, že na části pozemku parc. č. 2700/5 k. ú. Kuřim bude provedeno 

zpevnění konstrukce cyklostezky v místě předpokládaného dopravního napojení místní 
komunikace a v místě předpokládaných budoucích sjezdů (vizte př. 3a, 3b budoucí kupní 
smlouvy); 

- pro případ, že kupní smlouva nebude uzavřena do 31. 12. 2021 a zároveň dojde-li k dohodě 
o prodloužení smlouvy, zvýší se od 1. 1. 2022 kupní cena úměrně o inflaci stanovenou 
Českým statistickým úřadem; 

- kupující bere na vědomí, že předmětné pozemky jsou omezeny věcnými břemeny 
inženýrských sítí dle Čl. 4 odst. 7 a 8 budoucí kupní smlouvy; 

- závazek smluvních stran k uzavření kupní smlouvy trvá nejdéle do 31. 3. 2022. 
 
OI a OMP zastupitelstvu předkládají znění budoucí kupní smlouvy v příloze C.  
 
Ad B) - Vlastimil Koníček 
 
Konkrétně se jedná o část pozemku parc. č. 2700/30 o vým. 31 m

2
 v k. ú. Kuřim - vizte příloha D. Pan 

Koníček sice upřednostňoval směnu, avšak vzhledem k velikosti pozemku dotčeného stavbou 
Cyklostezky, nakonec souhlasil s prodejem pozemku za cenu 350 Kč/m

2
. 

 
Pro správnost a pořádek OMP upozorňuje, že k pozemku se váže zástavní právo k zajištění 
pohledávky dle smlouvy o úvěru, který získal pan Koníček. Před uzavřením kupní smlouvy OMP 
zajistí, že zástavní právo bude na předmětu prodeje vymazáno.  
 
OMP doporučuje uzavřít budoucí kupní smlouvu a po dokončení stavby cyklostezky, pozemek 
odkoupit. Budoucí kupní smlouvu předkládá OMP v příloze E 
 
Ad C) - manželé Hedvika a Josef Hoškovi 
 
Konkrétně se jedná o část pozemku parc. č. 2700/32 o vým. 334 m

2
 v k. ú. Kuřim - vizte příloha D. 

Manželé Hoškovi nesouhlasili s prodejem pozemku, souhlasili pouze se směnou pozemků. OMP se 
podařilo najít vhodný pozemek pro směnu a to parc. č. 4594 v k. ú. Kuřim (ve vlastnictví města), která 
sousedí s pozemkem manželů Hoškových (parc. č. 4551 vše v k. ú. Kuřim) - vizte př. F. S uvedenou 
směnou pozemků manž. Hoškovi souhlasí. 
OMP doporučuje uzavřít budoucí směnnou smlouvu a po dokončení stavby cyklostezky pozemky 
směnit.  
 
Ve smyslu § 39 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, je nutné nejprve zveřejnit záměr na směnu 
pozemků. Na dalším zasedání ZM bude řešena samotná směna pozemků. 
 
Přílohy: A - situace 

B - situace 
C - budoucí kupní smlouva 
D - situace 
E - budoucí kupní smlouva 
F - situace 
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Diskuse: 
J. Herman – není zde taky nebezpečí zamítnutí dotace, když stavíme na cizím pozemku? Máme sice 
souhlas majitelů, ale to jsme u žádosti o dotaci na odvodnění sportovního areálu také měli. 
P. Ondrášek – v případě atletického stadionu jsme měli souhlas majitele pozemků a tento aspekt 
nebyl v rozporu se samotným programem, přesto v konečném rozhodnutí to byl důvod ze strany 
dotačního orgánu k zamítnutí dotace. Nyní jde o program ITI Brněnské aglomerace a dopředu jsme 
s nimi vše konzultovali. Takovéto riziko nám dle jejich vyjádření nehrozí. 
P. Vodka – ptá se, jak je navrženo propojení cyklostezky, když by měla procházet areály firem v této 
lokalitě? 
P. Ondrášek – s oběma firmami musíme jednat o odkupu pozemků. Celou cyklostezkou musíme jít 
v určité vzdálenosti od komunikace. Jednali jsme již se společností Dahlhausen, se kterou bylo 
jednání složitější vzhledem k jejich záměrům s danou částí pozemků. Ale předběžný souhlas 
s prodejem máme. Dále jsme s nimi jednali o autobusové zastávce na ul. Zámecká, protože firmy 
v této průmyslové zóně tvoří hlavní motivaci pro vytvoření této zastávky pro potřebu svých 
zaměstnanců. Na této cyklostezce se bude jednat o společný pohyb cyklistů i chodců. 
 
Přijaté usnesení: 1037/2019 - ZM schvaluje úplatné nabytí částí pozemků: parc. č. 778 o vým. cca 

85 m
2
, parc. č. 2699/5 o vým. cca 20 m

2
, parc. č. 2700/5 o vým. cca 2.366 m

2
 

a
 
celé parc. č. 2699/10 o vým. 10 m

2 
vše v k. ú. Kuřim, tedy pozemků o celkové 

výměře cca 2.481 m
2 

dle přílohy, za cenu ve výši 350 Kč/m
2
 bez DPH z vlastnictví 

Statutárního města Brna, se sídlem Dominikánské náměstí 196/1, Brno, 
IČ 44992785. Náklady spojené s nabytím pozemků uhradí město Kuřim. Do doby 
uzavření kupní smlouvy bude uzavřena budoucí kupní smlouva. 

Hlasováno 
Pro: 15   Nepřítomni: 2. 
 
 
 

6/1. Cyklostezka Kuřim – Veverská Bítýška – majetkoprávní 
vypořádání 
(Předkladatel: Mgr. Ing. Drago Sukalovský, zpracovatel: Ing. Vladimíra Fidrmucová) 
 
Přijaté usnesení: 1038/2019 - ZM schvaluje úplatné nabytí části pozemku parc. č. 2700/30 o vým. 

cca 31 m
2
 v

 
k. ú. Kuřim dle přílohy, za cenu ve výši 350 Kč/m

2
 z vlastnictví 

Vlastimila Koníčka, bytem Popovice xxx. Náklady spojené s nabytím pozemku 
uhradí město Kuřim. Do doby uzavření kupní smlouvy bude uzavřena budoucí 
kupní smlouva. 

Hlasováno 
Pro: 15   Nepřítomni: 2. 
 
 
 

6/2. Cyklostezka Kuřim – Veverská Bítýška – majetkoprávní 
vypořádání 
(Předkladatel: Mgr. Ing. Drago Sukalovský, zpracovatel: Ing. Vladimíra Fidrmucová) 
 
Přijaté usnesení: 1039/2019 - ZM schvaluje záměr na směnu části pozemku parc. č. 2700/32 

o vým. cca 334 m
2
 (vlastníci manž. Hedvika a Josef Hoškovi, bytem xxxxxxxxx 

xxxx, Kuřim) za část pozemku parc. č. 4594 o vým. cca 334 m
2
 (vlastník město 

Kuřim, se sídlem Jungmannova 968/75, Kuřim, IČ 00281964) vše v k. ú. Kuřim, 
bez cenového vyrovnání. Náklady spojené se směnou pozemků včetně daně 
z nabytí nemovitých věcí uhradí město Kuřim. Do doby uzavření směnné smlouvy 
bude uzavřena budoucí směnná smlouva. 

Hlasováno 
Pro: 15   Nepřítomni: 2. 
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7. Aktualizace příloh č. 1 a č. 2 a Dodatek ke ZL PO - MŠ Zborovská 
(Předkladatel: Ing. Petr Ondrášek, zpracovatel: Mgr. Hana Němcová) 
 
Dne 6. 10. 2009 schválilo Zastupitelstvo města Kuřimi nové zřizovací listiny (dále jen „ZL“) všech tří 
školských příspěvkových organizací (dále jen „PO“). 
 
1. Každoročně se aktualizují majetkové přílohy č. 1 a č. 2 (vizte příloha A), dle účetní hodnoty 
nemovitého a movitého majetku předaného PO k hospodaření. Hodnota majetku se každý rok na 
základě inventur mění z důvodu nákupu nového vybavení, vyřazování nepotřebného majetku nebo 
stavebních úprav budov a předávání majetku zřizovatelem po dokončení investiční akce. Z toho 
důvodu je třeba každoročně schválit aktuální účetní hodnotu nemovitého i movitého majetku PO, a to 
dle výše zmíněných možných změn a její účetní uzávěrky. 
Změny jsou na účtech od 1. 6. 2019: 
 
MŠZ - hodnota účtu 021 - Stavby      94.061.389,64 Kč 

převedený majetek (rekonstrukce budovy) 
hodnota účtu 018 - DDNM             62.790,15 Kč 
vyřazený majetek 
hodnota účtu 022 - SHMV a SHMV       7.590.546,30 Kč 
vyřazený, nově pořízený a převedený majetek 

 hodnota účtu 028 - DDHM      12.445.699,70 Kč 
 převedený majetek 
 hodnota účtu 902 - podrozvaha       4.514.186,19 Kč 
 vyřazený a nově pořízený majetek 
Účetní hodnota movitého i nemovitého majetku uvedená v přílohách č. 1 a č. 2 na účtech 021 
(stavby), 031 (pozemky), 018 (drobný dlouhodobý nehmotný majetek), 022 (samostatné movité věci 
a soubory hmotných movitých věcí), 028 (drobný dlouhodobý hmotný majetek), 032 (kulturní 
předměty) a v Příloze na podrozvahovém účtu 902 (jiný drobný dlouhodobý hmotný majetek) vychází 
z účetní hodnoty majetku uvedené v účetní závěrce příspěvkové organizace k 31. 3. 2019 a je 
povýšena o majetek převedený zřizovatelem příspěvkové organizaci k hospodaření v průběhu roku. 
Na základě schválení těchto změn by měla příspěvková organizace požádat radu města o změnu 
odpisového plánu na rok 2019 a zastupitelstvo města o navýšení provozního rozpočtu o nové odpisy. 
Položkové soupisy veškerého movitého i nemovitého majetku (inventární seznamy, včetně přírůstků 
a odpisů) jsou uloženy v příspěvkové organizaci (dle Článku 5 odst. 3 zřizovací listiny). 
 
2. Dále navrhuji „Dodatkem ke ZL“ zaktualizovat tyto články ZL (vizte příloha B): 

- Článek 2 a Článek 3 odst. 3, přidání čísla orientačního k číslu popisnému; 
- Článek 6 část C odst. 11 a odst. 13, navýšení limitu veřejné zakázky a investiční činnosti 

hrazené z investičního fondu příspěvkové organizace z limitu100.000 Kč na nový limit 
200.000 Kč bez DPH. 

Limit byl upraven dle „Interní směrnice Rady města Kuřimi č. S4/2018/RM“ s názvem „Zadávání 
veřejných zakázek malého rozsahu“ Článek II. odst. 1 písm. b „Finanční limit II veřejné zakázky nad 
50.000 Kč do 200.000 Kč včetně“. Výše uvedená směrnice je platná i pro PO zřizované městem 
Kuřim. Do uvedeného limitu může PO realizovat veřejnou zakázku malého rozsahu nebo investiční 
činnost samostatně bez předchozího souhlasu zřizovatele. Veřejné zakázky přesahující tento limit 
realizuje PO pouze se souhlasem zřizovatele a ve spolupráci s odborem investičním. 
 
Přílohy: A - majetek od 1. 6. 2019, přílohy č. 1 a č. 2 

B - MŠZ - Dodatek č. 3 ke ZL - č. orient. a zvýšení fin. limitu 
 
Přijaté usnesení: 1040/2019 - ZM schvaluje změnu příloh č. 1 a č. 2 a Dodatek č. 3 ke Zřizovací 

listině Mateřské školy Kuřim, Zborovská 887, okres Brno-venkov, příspěvkové 
organizace, sídlo Zborovská 887/5, 664 34 Kuřim, IČ 70988293, a to od 1. 6. 2019. 

Hlasováno 
Pro: 15   Nepřítomni: 2. 
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8. Aktualizace příloh č. 1 a č. 2 a Dodatek ke ZL PO - ZŠ 
Jungmannova 
(Předkladatel: Ing. Petr Ondrášek, zpracovatel: Mgr. Hana Němcová) 
 
Dne 6. 10. 2009 schválilo Zastupitelstvo města Kuřimi nové zřizovací listiny (dále jen „ZL“) všech tří 
školských příspěvkových organizací (dále jen „PO“). 
 
1. Každoročně se aktualizují majetkové přílohy č. 1 a č. 2 (vizte příloha A), dle účetní hodnoty 
nemovitého a movitého majetku předaného PO k hospodaření. Hodnota majetku se každý rok na 
základě inventur mění z důvodu nákupu nového vybavení, vyřazování nepotřebného majetku nebo 
stavebních úprav budov a předávání majetku zřizovatelem po dokončení investiční akce. Z toho 
důvodu je třeba každoročně schválit aktuální účetní hodnotu nemovitého i movitého majetku PO, a to 
dle výše zmíněných možných změn a její účetní uzávěrky. 
Změny jsou na účtech od 1. 6. 2019: 
ZŠJ - hodnota účtu 021 - Stavby      78.530.007,58 Kč 
 převedený majetek (žaluzie novostavba) 
 hodnota účtu 031 - Pozemky           895.067,40 Kč 
 změny v katastrální mapě (sloučení a nová výměra parcely) 
 hodnota účtu 018 - DDNM           266.418,70 Kč 
 vyřazený majetek 
 hodnota účtu 022 - SHMV a SHMV       3.572.240,58 Kč 
 nově pořízený majetek 
 hodnota účtu 028 - DDHM      10.605.430,68 Kč 
 převedený majetek (kotle k ústřednímu topení) 
 hodnota účtu 902 - podrozvaha       2.681.796,97 Kč 
 vyřazený a nově pořízený majetek 
Účetní hodnota movitého i nemovitého majetku uvedená v přílohách č. 1 a č. 2 na účtech 021 
(stavby), 031 (pozemky), 018 (drobný dlouhodobý nehmotný majetek), 022 (samostatné movité věci 
a soubory hmotných movitých věcí), 028 (drobný dlouhodobý hmotný majetek), 032 (kulturní 
předměty) a v Příloze na podrozvahovém účtu 902 (jiný drobný dlouhodobý hmotný majetek) vychází 
z účetní hodnoty majetku uvedené v účetní závěrce příspěvkové organizace k 31. 3. 2019 a je 
povýšena o majetek převedený zřizovatelem příspěvkové organizaci k hospodaření v průběhu roku. 
Na základě schválení těchto změn by měla příspěvková organizace požádat radu města o změnu 
odpisového plánu na rok 2019 a zastupitelstvo města o navýšení provozního rozpočtu o nové odpisy.  
Položkové soupisy veškerého movitého i nemovitého majetku (inventární seznamy, včetně přírůstků 
a odpisů) jsou uloženy v příspěvkové organizaci (dle Článku 5 odst. 3 zřizovací listiny). 
 
2. Dále navrhuji „Dodatkem ke ZL“ zaktualizovat tyto články ZL (vizte příloha B): 

- Článek 2 a Článek 3 odst. 3, přidání čísla orientačního k číslu popisnému; 
- Článek 6 část C odst. 11 a odst. 13, navýšení limitu veřejné zakázky a investiční činnosti 

hrazené z investičního fondu příspěvkové organizace z limitu 100.000 Kč na nový limit 
200.000 Kč bez DPH. 

 
Limit byl upraven dle „Interní směrnice Rady města Kuřimi č. S4/2018/RM“ s názvem „Zadávání 
veřejných zakázek malého rozsahu“ Článek II. odst. 1 písm. b „Finanční limit II veřejné zakázky nad 
50.000 Kč do 200.000 Kč včetně“. Výše uvedená směrnice je platná i pro PO zřizované městem 
Kuřim. Do uvedeného limitu může PO realizovat veřejnou zakázku malého rozsahu nebo investiční 
činnost samostatně bez předchozího souhlasu zřizovatele. Veřejné zakázky přesahující tento limit 
realizuje PO pouze se souhlasem zřizovatele a ve spolupráci s odborem investičním. 
 
Přílohy: A - majetek od 1. 6. 2019, přílohy č. 1 a č. 2 

B - dodatek č. 2 ke ZL - č. orient. a zvýšení fin. limitu 
 
Přijaté usnesení: 1041/2019 - ZM schvaluje změnu příloh č. 1 a č. 2 a Dodatek č. 2 ke Zřizovací 

listině Základní školy, Kuřim, Jungmannova 813, okres Brno-venkov, příspěvkové 
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organizace, sídlo Jungmannova 813/5, 664 34 Kuřim, IČ 70988285, a to od 1. 6. 
2019. 

Hlasováno 
Pro: 15   Nepřítomni: 2. 
 
 
 

9. Aktualizace příloh č. 1 a č. 2 a Dodatek ke ZL PO - ZŠ Tyršova 
(Předkladatel: Ing. Petr Ondrášek, zpracovatel: Mgr. Hana Němcová) 
 
Dne 6. 10. 2009 schválilo Zastupitelstvo města Kuřimi nové zřizovací listiny (dále jen „ZL“) všech tří 
školských příspěvkových organizací (dále jen „PO“). 
 
1. Každoročně se aktualizují majetkové přílohy č. 1 a č. 2 (vizte příloha A), dle účetní hodnoty 
nemovitého a movitého majetku předaného PO k hospodaření. Hodnota majetku se každý rok na 
základě inventur mění z důvodu nákupu nového vybavení, vyřazování nepotřebného majetku nebo 
stavebních úprav budov a předávání majetku zřizovatelem po dokončení investiční akce. Z toho 
důvodu je třeba každoročně schválit aktuální účetní hodnotu nemovitého i movitého majetku PO, a to 
dle výše zmíněných možných změn a její účetní uzávěrky. 
Změny jsou na účtech od 1. 6. 2019: 
ZŠT - hodnota účtu 022 - SHMV a SHMV       5.605.670,03 Kč 
 nově pořízený majetek 
 hodnota účtu 028 - DDHM        9.625.550,83 Kč 
 vyřazený a nově pořízený majetek 
 hodnota účtu 902 - podrozvaha       4.866.485,84 Kč 
 vyřazený a nově pořízený majetek 
Účetní hodnota movitého i nemovitého majetku uvedená v přílohách č. 1 a č. 2 na účtech 021 
(stavby), 031 (pozemky), 018 (drobný dlouhodobý nehmotný majetek), 022 (samostatné movité věci 
a soubory hmotných movitých věcí), 028 (drobný dlouhodobý hmotný majetek), 032 (kulturní 
předměty) a v Příloze na podrozvahovém účtu 902 (jiný drobný dlouhodobý hmotný majetek) vychází 
z účetní hodnoty majetku uvedené v účetní závěrce příspěvkové organizace k 31. 3. 2019 a je 
povýšena o majetek převedený zřizovatelem příspěvkové organizaci k hospodaření v průběhu roku. 
Na základě schválení těchto změn by měla příspěvková organizace požádat radu města o změnu 
odpisového plánu na rok 2019 a zastupitelstvo města o navýšení provozního rozpočtu o nové odpisy. 
Položkové soupisy veškerého movitého i nemovitého majetku (inventární seznamy, včetně přírůstků 
a odpisů) jsou uloženy v příspěvkové organizaci (dle Článku 5 odst. 3 zřizovací listiny). 
 
2. Dále navrhuji „Dodatkem ke ZL“ zaktualizovat tyto články ZL (vizte příloha B): 

- Článek 2 a Článek 3 odst. 3, přidání čísla orientačního k číslu popisnému;  
- Článek 6 část C odst. 11 a odst. 13, navýšení limitu veřejné zakázky a investiční činnosti 

hrazené z investičního fondu příspěvkové organizace z limitu 100.000 Kč na nový limit 
200.000 Kč bez DPH. 

Limit byl upraven dle „Interní směrnice Rady města Kuřimi č. S4/2018/RM“ s názvem „Zadávání 
veřejných zakázek malého rozsahu“ Článek II. odst. 1 písm. b „Finanční limit II veřejné zakázky nad 
50.000 Kč do 200.000 Kč včetně“. Výše uvedená směrnice je platná i pro PO zřizované městem 
Kuřim. Do uvedeného limitu může PO realizovat veřejnou zakázku malého rozsahu nebo investiční 
činnost samostatně bez předchozího souhlasu zřizovatele. Veřejné zakázky přesahující tento limit 
realizuje PO pouze se souhlasem zřizovatele a ve spolupráci s odborem investičním. 
 
Přílohy: A - majetek od 1. 6. 2019, přílohy č. 1 a č. 2 

B - dodatek č. 2 ke ZL - č. orient. a zvýšení fin. limitu 
 
Přijaté usnesení: 1042/2019 - ZM schvaluje změnu příloh č. 1 a č. 2 a Dodatek č. 2 ke Zřizovací 

listině Základní školy Kuřim, Tyršova 1255, okres Brno-venkov, příspěvkové 
organizace, sídlo Tyršova 1255/56, 664 34 Kuřim, IČ 49457888, a to od 1. 6. 2019. 

Hlasováno 
Pro: 15   Nepřítomni: 2. 
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10. Výsledky hospodaření k 31. 3. 2019 
(Předkladatel: Mgr. Ing. Drago Sukalovský, zpracovatel: Ing. Aleš Varmužka) 
 
V příloze jsou předkládány výsledky hospodaření města ke dni 31. 3. 2019. 
 
Příjmy města po konsolidaci ke dni 31. 3. 2019 činily 64.638.327,41 Kč, výdaje města po konsolidaci 
činily 75.508.765,14 Kč. Hospodářský výsledek k tomuto datu tedy činí nezaokrouhleně 
- 10.870.437,73 Kč. 
 
Hospodaření s rozpočtovými prostředky probíhá dle schváleného a následně upraveného rozpočtu 
a je za 1. čtvrtletí roku 2019 vzhledem k rozpočtu města v konsolidovaném stavu, s výdaji 
převyšujícími příjmy, což je rozpočtem plánováno. 
 
Příjmy: 
Příjmová stránka rozpočtu je plněna ze 22,97 %. Daňové příjmy se plní ve srovnání s rokem 2018 
velmi dobře, výběr je k 31. 3. vyšší o 3 mil. Kč. 
 
Výdaje: 
Výdajová stránka rozpočtu je plněna ze 17,36 % a je ovlivněna čerpáním především u „investičních 
akcí“, které je na úrovni 16,52 % (nesouvisí s rozestavěností akcí,...). Provozní výdaje jsou čerpány 
z 18,94 %. Vizte podrobnější rozbory dle ORG. 
 
Přílohy: A – hospodaření 1Q 
 
Diskuse: 
I. Poledňák – finanční výbor materiál projednal a nebyly vzneseny žádné připomínky. 
 
 
Z jednání se vzdálil M. Vlk - počet přítomných členů zastupitelstva 14. 
 
 
Přijaté usnesení: 1043/2019 - ZM bere na vědomí výsledky hospodaření města Kuřimi k 31. 3. 2019 

s deficitem hospodaření ve výši 10.870.437,73 Kč. 
Hlasováno 
Pro: 14   Nepřítomni: 3. 
 
 
 

11. „Městský stadion Kuřim – rekonstrukce“ – stažení žádosti 
o dotaci 
(Předkladatel: Ing. Petr Ondrášek, zpracovatel: Ing. Olga Hanáková) 
 
Zastupitelstvo města Kuřimi konané dne 11. 12. 2018 schválilo na 9. zasedání podání žádosti o dotaci 
na Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy (dále jen „MŠMT“) na investiční akci "Městský stadion 
Kuřim - rekonstrukce". Žádost byla podána dne 28. 12. 2018 a jejím předmětem byla samotná 
rekonstrukce atletického stadionu a s ní související odvodnění a realizace parkoviště, v celkové výši 
81.365.367 Kč, to znamená v rozsahu, který odpovídá investičnímu záměru města a současně 
úměrně připravené maximálnímu možnému rozsahu, který dotační program umožňuje. 
 
Při hodnocení záměru poskytovatelem dotace bylo sděleno, že nebude možné žádat o dotace 
v původně předloženém rozsahu nákladů, zejména z důvodu, že část stavby je umístěna na 
soukromém pozemku, konkrétně jde o umístění trasy odvodnění lokalitou Vlečka do Lučního potoka. 
Toto odvodnění je nezbytné realizovat, proto mělo sloužit jako finanční spoluúčast projektu, bohužel 
ale spadá do prostředků tzv. neuznatelných nákladů. Tyto skutečnosti by znamenaly pro město 
navýšení vlastních prostředků v takové míře, která by neodpovídala záměru schválenému 
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zastupitelstvem. Z těchto důvodů OI žádá Zastupitelstvo města Kuřimi o stažení žádosti o dotaci na 
MŠMT na investiční akci „Městský stadion Kuřim - rekonstrukce“. 
 
Nyní hledáme nové řešení odvodnění atletického stadionu a následně doporučujeme znovu žádat 
o dotaci MŠMT v nejbližším možném termínu. 
 
 
Na jednání se vrátil M. Vlk - počet přítomných členů zastupitelstva 15. 
 
 
Diskuse: 
P. Vodka – odvodnění a součinnost se Slévárnou Kuřim nebylo šťastné řešení a tímto jsme přišli 
o dotaci. Zadržování vody je dobrým řešením. 
P. Ondrášek – k řešení nás vedl generel odvodnění, protože v této části města nemáme řešeno 
odvodnění. Nebylo v možnostech města se na celém záměru podílet bez dalšího investora. S největší 
pravděpodobností se v červnu bude konat pracovní jednání zastupitelů ohledně záměru v ul. 
U Vlečky. Přepadová komora u Srpku už dnes nestačí, bude potřeba to vyřešit.   
J. Vlček – bude více času i na to, abychom promysleli, jak všechnu vodu zadržovat. Je škoda, že jsme 
nemohli využít dotací a peněz investora, abychom mohli v této lokalitě kanalizaci udělat a rozšířit 
akumulaci u Srpku, protože to jednou budeme muset udělat. A bude se jednat o desítky milionu korun. 
P. Ondrášek – vnitro areálová kanalizace není nikde zaznamenána a v momentě, kdy ji budeme 
muset přiznat, tak bude složité jednat s BVaK. 
P. Krejčí – za dotace vybudujeme kanalizaci pro další rozvoj a mohla nám na to přispět společnost 
Slévárna. Souhlasí, že je třeba se znovu zaměřit, jak tu dešťovou vodu využít. 
 
Přijaté usnesení: 1044/2019 - ZM schvaluje stažení žádosti o dotaci na Ministerstvu školství, 

mládeže a tělovýchovy na investiční akci "Městský stadion Kuřim - rekonstrukce". 
Hlasováno 
Pro: 15   Nepřítomni: 2. 
 
 
 

12. Obecně závazná vyhláška města Kuřimi č. 2/2019 o veřejném 
pořádku 
(Předkladatel: Mgr. Ing. Drago Sukalovský, zpracovatel: Ing. Silvie Ondrášková) 
 
Město Kuřim má platnou Obecně závaznou vyhlášku č. 6/2017 o veřejném pořádku, kterou 
Zastupitelstvo města Kuřimi schválilo vydat dne 14. 11. 2017 usnesením č. 1128/2017. 
Vzhledem ke skutečnosti, že byl vybudován nový Park československých letců na křižovatce ulic 
Havlíčkova a Mánesova, bylo třeba ve vyhlášce změnit Přílohu č. 1, ve které jsou vymezena veřejná 
prostranství, kde je zakázáno požívání alkoholu a omamných a psychotropních látek a Příloha č. 3, 
kde jsou vymezena veřejná prostranství pro provozování kolotočů, lunaparků a cirkusů. Zároveň bylo 
opraveno v textu vyhlášky, že plakátování na vymezených oficiálních plakátovacích plochách zajišťuje 
příspěvková organizace Společenské a kulturní centrum Kuřim a byla odstraněna jedna plakátovací 
plocha na ul. Šmeralova.  
V ostatních částech zůstala vyhláška beze změn. 
Zastupitelstvu města Kuřimi je nyní předkládána k vydání nová Obecně závazná vyhláška města 
Kuřimi č. 2/2019 o veřejném pořádku. 
 
Přílohy: A – OZV o veřejném pořádku 
 
Diskuse: 
J. Herman – do přílohy, kde jsou vymezeny veřejně přístupné prostory škol (areál Komenského 511) 
vložit: „Kromě doby konání kulturních akcí a slavností“. 
A. Žák – v čl. 3, bod 3, b) jsou konkrétně vyjmenovány akce, kde toto omezení neplatí. 
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Přijaté usnesení: 1045/2019 - ZM vydává Obecně závaznou vyhlášku města Kuřimi č. 2/2019, 
o veřejném pořádku s účinnosti patnáctým dnem po dni vyhlášení. 

Hlasováno 
Pro: 13  Zdrželi se: 2  Nepřítomni: 2. 
 
 
 

16. Rozpočtové opatření č. 3 
(Předkladatel: Mgr. Ing. Drago Sukalovský, zpracovatel: Ing. Aleš Varmužka) 
 
V příloze se nachází návrh na provedení rozpočtového opatření č. 3. 
 
Přílohy: A - rozpočtové opatření č. 3 
 
Diskuse: 
J. Vlček – rozpočtová opatření č. 7 + 8 se vztahují k rekonstrukci ul. Úvoz. Tyto akce již běží. 
 
 
Z jednání se vzdálil v 18:50 hod P. Krejčí – počet přítomných zastupitelů 14. 
 
 
Diskuse: 
I. Poledňák – finanční výbor materiál rozpočtového opatření projednal a navrhl zastupitelstvu ke 
schválení. Finanční výbor diskutoval o tom, jak se v minulosti tvořil plán investic a v jeho jednoduché 
podobě umožnil sledovat členům zastupitelstva genesi akcí, tj. od podnětu, námětu až po realizaci 
a stačilo 10 sloupců v excelové tabulce. 
P. Ondrášek – plán investic vedeme s plánem na tři roky dopředu a používáme ho pro plánování 
rozpočtové rezervy. Nyní díky tomuto plánu nám to dává příležitost rozhodnout se bez rizika pro 
posílení řešení rekonstrukce ul. Zahradní. 
 
Přijaté usnesení: 1046/2019 - ZM schvaluje rozpočtové opatření č. 3 k rozpočtu města Kuřimi 
na rok 2019, dle přílohy. 
Hlasováno 
Pro: 14   Nepřítomni: 3. 
 
 
 

17. Zápis z Finančního výboru ZM Kuřimi ze dne 21. 5. 2019 
(Předkladatel: RNDr. Igor Poledňák, zpracovatel: Ing. Aleš Varmužka) 
 
V příloze se nachází zápis z finančního výboru, který se konal dne 21. 5. 2019. 
 
Přílohy: A - zápis z jednání FV 
 
Diskuse: 
P. Ondrášek – požadavkem členů výboru finančního je zpřístupnění materiálů zastupitelstva pro jejich 
práci. Všechny materiály jsou už zveřejněny na webu města, a to týden před konáním. 
K. Torn – materiály jsou zveřejněny v souladu s GDPR. Ale mluvíme pouze o materiálech 
zastupitelstva, protože materiály rady jsou neveřejné. 
I. Poledňák – nevidí důvod, proč by členové výboru nemohli mít náhled i na materiály RM. 
P. Ondrášek – snažíme se zveřejňovat i nad rámec zákona. Materiály rady jsou včetně zápisu 
zveřejňovány po každé schůzi, i když by tomu nemuselo být. 
 
Přijaté usnesení: 1047/2019 - ZM bere na vědomí zápis z Finančního výboru ZM Kuřimi konaného 

dne 21. 5. 2019. 
Hlasováno 
Pro: 14   Nepřítomni: 3. 
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18. Různé 
 
S. Naďová – probíhá hlasování pro mateřské školky na sportovní vybavení. Zašle odkaz pro 
hlasování a sdílení. 
 
 
P. Vodka – vysílání místní kabelové vysílání – zkrátilo se období, kdy se záznam ze zasedání ZM 
vysílá. Bylo by lépe, kdyby se ten prostor pro občany města zvětšil. 
P. Ondrášek – zkusí to prověřit a informovat zastupitele. 
J. Vlček – všechny záznamy zasedání zastupitelstva se dají dohledat na internetu. 
 
 
P. Ondrášek – v neděli 26. 5. 2019 se na kuřimském zámku koná od 14 hod tradiční akce „Den 
národnostních menšin“ se zajímavým programem. 
 
Dne 31. 5. 2019 proběhne akce „ZUŠ Open“, tentokrát je místem konání nová budova vlakového 
nádraží. 
 
Dne 22. 6. 2019 pořádáme turnaj partnerských měst (Stupava a Niepolomice) „Partner cities cup 
2019“ v kopané. 
 
 
J. Herman – po městě se začínají na chodnících povalovat poutače a to i poblíž komunikací. Bylo by 
dobré toto dát do souladu s vyhláškou a udělat prověrku. 
P. Ondrášek – ano, o tomto ví. Zneužívá se toho, že naše pravidla umožňují umístění 1 ks „áčka“ 
zdarma. Východiskem je umístění zpoplatnit. Tomuto podnětu se budeme věnovat. 
 
 
Z jednání odešel v 19:06 hod I. Poledňák a dostavil se P. Krejčí – počet přítomných členů 
zastupitelstva 14. 
 
 
J. Herman – chybí průběžná zpráva o kulturním domu. Minule byl přislíbený termín, který není opět 
dodržen. 
S. Bartoš – poslední termín dokončení byl posunut o 42 dnů a předpokládáme kolaudaci koncem 
června. Probíhají jednání s hygienou a hasiči a dílčí pochůzky po stavbě. A poté budeme žádat 
o závěrečné stanovisko. Největší problém byla akustika a konstrukce pro akustiku, které se musely 
přímo na stavbě měřit. Nyní se vše montuje. Řada prostor má již namontováno i gastro zařízení. 
V mnoha se dolaďuje interiér. Ještě probíhají koordinační schůzky. Jsou rozbité skleněné tabule na 
fasádě, první si způsobila stavba sama a druhá byla rozbitá nějakým tvrdým předmětem. 
P. Ondrášek – dodává, že minimálně dopravní část v klidu a autobusová zastávka je v procesu 
a nebrání kolaudaci. 
S. Bartoš – ano, je to v procesu. Blíží se kolaudace. 
 
 
I. Peřina – je chystaná oprava ul. Legionářské, jaké budou termíny? 
J. Vlček – soutěžíme rekonstrukci ul. Zahradní a ul. Legionářské od jednoho dodavatele a práce na 
sebe budou navazovat. Ul. Zahradní by se měla začít rekonstruovat v polovině července a stavba by 
měla mít 3 měsíce na dokončení. Na přelomu září-října by měla začít rekonstrukce ul. Legionářská. 
Rekonstrukce ulice Zahradní bude začínat od křižovatky s ul. Legionářskou tak, aby SÚS mohla začít 
s pokládkou tichého asfaltu od křižovatky směrem nahoru k pizzerii ke kulturnímu domu. Přesný 
harmonogram zatím nemáme. Vše závisí na výběrovém řízení a počasí. Objízdné trasy se musí 
naplánovat a i když situace nebude jednoduchá, tak věří, že díky etapizaci se vše podaří zvládnout. 
Zastupitelé budou informováni s dopravním řešením objížďky, budou informováni občané, aby se 
mohli k danému vyjadřovat. 
P. Krejčí – proč se rekonstrukce dělají dohromady, co to má za přínos? 
J. Vlček – hlavně kvůli koordinaci. 
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S. Bartoš – k tomu nás nutí zákon o veřejných zakázkách. Akci děláme v součinnosti s BVaK a ti 
doporučili tento postup. 
 
 
M. Katyi – jak to vypadá s rekonstrukcí náměstí Osvobození? 
P. Ondrášek – zatím je vybrán pouze projektant. 
S. Bartoš – smlouva byla schválena minulý týden. Teprve nyní začíná práce projektanta. 
 
 
 
 
Další zasedání ZM se uskuteční ve středu 25. 6. 2019 v 17 hod. v zasedací místnosti MěÚ 
Kuřim. 
 
 
 
 
Člen návrhové komise Ivo Peřina přečetl schválená usnesení ZM. 
 
 
 
 
 
První místostarosta ukončil jednání ZM v 19:22 hodin. 
 
 
 
 
 
 
 
Ing. Petr Ondrášek 
první místostarosta města 
 
 
 
 
 

Ověřovatelé zápisu: 

 
 
 
 
 
Jan Herman Ing. Milan Vlk 
 
 
 
 
 
 
 
 
V Kuřimi dne 22. 5. 2019 
 
Zapsala: Petra Glosová 
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Materiály: 
1 Zvolení návrhové komise 
2 Volba ověřovatelů zápisu 
3 Schválení programu jednání 
4 Plnění usnesení Zastupitelstva města Kuřimi ke dni 15. 5. 2019 
 4A - plnění usnesení ZM 
5 Zpráva o uplatňování ÚP Kuřim 
 5A - zpráva o uplatňování ÚP Kuřim 
 5B - příloha ZOU - zadání změny č. 4 
6 Cyklostezka Kuřim – Veverská Bítýška – majetkoprávní vypořádání 
 6A - situace 
 6B - situace 
 6C - budoucí kupní smlouva SMB 
 6D - situace 
 6E - budoucí kupní smlouva - Koníček 
 6F - situace 
6/1 Cyklostezka Kuřim – Veverská Bítýška – majetkoprávní vypořádání 
6/2 Cyklostezka Kuřim – Veverská Bítýška – majetkoprávní vypořádání 
7 Aktualizace příloh č. 1 a č. 2 a Dodatek ke ZL PO - MŠ Zborovská 
 7A - majetek od 1. 6. 2019, přílohy č. 1 a č. 2 
 7B - dodatek č. 3 ke ZL - č. orient. a zvýšení fin. limitu 
8 Aktualizace příloh č. 1 a č. 2 a Dodatek ke ZL PO - ZŠ Jungmannova 
 8A - majetek od 1. 6. 2019, přílohy č. 1 a č. 2 
 8B - dodatek č. 2 ke ZL - č. orient. a zvýšení fin. limitu 
9 Aktualizace příloh č. 1 a č. 2 a Dodatek ke ZL PO - ZŠ Tyršova 
 9A - majetek od 1. 6. 2019, přílohy č. 1 a č. 2 
 9B - dodatek č. 2 ke ZL - č. orient. a zvýšení fin. limitu 
10 Výsledky hospodaření k 31. 3. 2019 
 10A - hospodaření 1Q 
11 „Městský stadion Kuřim – rekonstrukce“ – stažení žádosti o dotaci 
12 Obecně závazná vyhláška města Kuřimi č. 2/2019 o veřejném pořádku 
 12A - OZV o veřejném pořádku 
13 Zimní stadion Kuřim, s.r.o. – žádost o zúžení Předkupního práva a Výhrady práva 

zpětné koupě 
 13A - žádost 
 13B - situace 
 13C - geometrický plán 
 13D - návrh smlouvy 
14 Nabídka na odkup pozemků pod komunikacemi – paní Kalužíková 
 14A - situace 
 14B - situace 
 14C - návrh smlouvy 
15 Miloslav Otava - žádost o odprodej pozemku 
 15A - situace 
 15B - situace 
 15C - geometrický plán 
16 Rozpočtové opatření č. 3 
 16A - rozpočtové opatření č. 3 
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3. JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA KUŘIMI dne 22. 5. 2019 

 

1. Zvolení návrhové komise 
Číslo usnesení: 1028/2019 
Zastupitelstvo města schvaluje jako členy návrhové komise Iva Peřinu a Mgr. Petra Vodku. 
Mgr. Ing. Drago Sukalovský NEPŘÍTOMEN 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 NEPŘÍTOMEN   

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

2. Volba ověřovatelů zápisu 
Číslo usnesení: 1029/2019 
Zastupitelstvo města schvaluje jako ověřovatele zápisu ZM Ing. Milana Vlka a Jana Hermana. 
Mgr. Ing. Drago Sukalovský NEPŘÍTOMEN 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 NEPŘÍTOMEN   

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

3. Schválení programu jednání 
Číslo usnesení: 1030/2019 
Zastupitelstvo města schvaluje program jednání se změnami. 
Mgr. Ing. Drago Sukalovský NEPŘÍTOMEN 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 NEPŘÍTOMEN   

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

4. Plnění usnesení Zastupitelstva města Kuřimi ke dni 15. 5. 2019 
Číslo usnesení: 1031/2019 
Zastupitelstvo města bere na vědomí stav plnění usnesení ZM ke dni 15. 5. 2019 a ruší usnesení 
č. 1162/2018 ze dne 20. 11. 2018 ve věci koupě bytu č. 1002/6, 3+1, ul. Popkova. 
Mgr. Ing. Drago Sukalovský NEPŘÍTOMEN 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 NEPŘÍTOMEN   

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

5. Zpráva o uplatňování ÚP Kuřim 
Číslo usnesení: 1032/2019 
Zastupitelstvo města schvaluje v souladu s § 55 a § 47, odst. 5) zákona č.183/2006 Sb., o územním 
plánování a stavebním řádu, v platném znění "Zprávu o uplatňování ÚP Kuřim", včetně zadání změny 
č. 4, které je přílohou Zprávy. ZM schvaluje Mgr. Ing. Draga Sukalovského jako zastupitele určeného 
pro spolupráci s pořizovatelem při projednávání návrhu změny č. 4 ÚP Kuřim. 
Mgr. Ing. Drago Sukalovský NEPŘÍTOMEN RNDr. Igor Poledňák ZDRŽEL SE 

Mgr. Ladislav Ambrož PRO Jan Herman ZDRŽEL SE 

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 PRO 

Petr Macek NEPŘÍTOMEN   

BOD JEDNÁNÍ BYL SCHÁLEN 
Počet přítomných: 15 
PRO: 13 
PROTI: 0 
ZDRŽELO SE: 2 
NEHLASOVALO: 0 
 
 

5/1. Zpráva o uplatňování ÚP Kuřim 
Číslo usnesení: 1033/2019 
Zastupitelstvo města ukládá pověřenému zastupiteli určenému pro spolupráci s pořizovatelem, aby 
zastupitelstvu předložil návrh změny č. 4 před zahájením jeho projednávání s orgány státní správy 
a veřejností. 
Mgr. Ing. Drago Sukalovský NEPŘÍTOMEN RNDr. Igor Poledňák PRO 

Mgr. Ladislav Ambrož ZDRŽEL SE 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. ZDRŽEL SE 

Bc. Mária Katyi PRO Mgr. Sandra Naďová PRO 

Ing. Milan Vlk PRO Renáta Mudroňová  PRO 

Antonín Žák  PRO Mgr. Petr Vodka PRO 

Petr Macek NEPŘÍTOMEN   

BOD JEDNÁNÍ BYL SCHÁLEN 
Počet přítomných: 15 
PRO: 12 
PROTI: 0 
ZDRŽELO SE: 3 
NEHLASOVALO: 0 
 
 

13. Zimní stadion Kuřim, s.r.o. – žádost o zúžení Předkupního práva a Výhrady 
práva zpětné koupě 
Číslo usnesení: 1034/2019 
Zastupitelstvo města schvaluje výmaz předkupního práva a výhrady práva zpětné koupě zřízených 
ve prospěch města Kuřimi, k části pozemku parc. č. 2972/3 geometrickým plánem č. 3642-4525/2018 
nově označeném jako parcela č. 2972/9 o vým. 12 m

2
 v k. ú. Kuřim dle přílohy D. 

Mgr. Ing. Drago Sukalovský NEPŘÍTOMEN 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 NEPŘÍTOMEN   

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

14. Nabídka na odkup pozemků pod komunikacemi – paní Kalužíková 
Číslo usnesení: 1035/2019 
Zastupitelstvo města schvaluje úplatné nabytí pozemků parc. č. 456/11 o výměře 135 m

2
,
 
parc. č. 

4471/23 o výměře 392 m
2
 a parc. č. 4471/24 o výměře 12 m

2
 vše v k. ú. Kuřim za cenu 350 Kč/m

2 

z vlastnictví Dagmar Kalužíkové, bytem xxxxxxxxxxxxxxxx, Kuřim do majetku města Kuřimi. Náklady 
spojené s převodem pozemků včetně daně z nabytí nemovitých věcí uhradí město Kuřim. 
Mgr. Ing. Drago Sukalovský NEPŘÍTOMEN 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 NEPŘÍTOMEN   

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

15. Miloslav Otava - žádost o odprodej pozemku 
Číslo usnesení: 1036/2019 
Zastupitelstvo města schvaluje záměr na prodej částí pozemků parc. č. 1797 o celkové vým. 74 m

2
 

v k. ú. Kuřim, GP č. 3692-110/2019 nově označených jako p. č. 1797/5 o vým. 46 m
2
, p. č. 1797/6 

o vým. 5 m
2
, p. č. 1797/7 o vým. 8 m

2
, p. č. 1797/8 o vým. 10 m

2
 a p. č. 1797/9 o vým. 5 m

2
, vše v k. ú. 

Kuřim, Miloslavu Otavovi, bytem xxxxxxxxxxxxxx, Boskovice, za cenu 500 Kč/m
2
 bez DPH s tím, že 

veškeré náklady spojené s převodem pozemku ponese kupující. 
Mgr. Ing. Drago Sukalovský NEPŘÍTOMEN 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 NEPŘÍTOMEN   

BOD JEDNÁNÍ BYL SCHÁLEN 
Počet přítomných: 15 
PRO: 14 
PROTI: 0 
ZDRŽELO SE: 1 
NEHLASOVALO: 0 
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6. Cyklostezka Kuřim – Veverská Bítýška – majetkoprávní vypořádání 
Číslo usnesení: 1037/2019 
Zastupitelstvo města schvaluje úplatné nabytí částí pozemků: parc. č. 778 o vým. cca 85 m

2
, parc. 

č. 2699/5 o vým. cca 20 m
2
, parc. č. 2700/5 o vým. cca 2.366 m

2 
a celé parc. č. 2699/10 o vým. 10 m

2 

vše v k. ú. Kuřim, tedy pozemků o celkové výměře cca 2.481 m
2 

dle přílohy, za cenu ve výši 350 
Kč/m

2
 bez DPH z vlastnictví Statutárního města Brna, se sídlem Dominikánské náměstí 196/1, Brno, 

IČ 44992785. Náklady spojené s nabytím pozemků uhradí město Kuřim. Do doby uzavření kupní 
smlouvy bude uzavřena budoucí kupní smlouva. 
Mgr. Ing. Drago Sukalovský NEPŘÍTOMEN 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 NEPŘÍTOMEN   

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

6/1. Cyklostezka Kuřim – Veverská Bítýška – majetkoprávní vypořádání 
Číslo usnesení: 1038/2019 
Zastupitelstvo města schvaluje úplatné nabytí části pozemku parc. č. 2700/30 o vým. cca 31 m

2 

v k. ú. Kuřim dle přílohy, za cenu ve výši 350 Kč/m
2
 z vlastnictví Vlastimila Koníčka, bytem Popovice 

xxx. Náklady spojené s nabytím pozemku uhradí město Kuřim. Do doby uzavření kupní smlouvy bude 
uzavřena budoucí kupní smlouva. 
Mgr. Ing. Drago Sukalovský NEPŘÍTOMEN 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 NEPŘÍTOMEN   

BOD JEDNÁNÍ BYL SCHÁLEN 
Počet přítomných: 15 
PRO: 15 
PROTI: 0 
ZDRŽELO SE: 0 
NEHLASOVALO: 0 
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6/2. Cyklostezka Kuřim – Veverská Bítýška – majetkoprávní vypořádání 
Číslo usnesení: 1039/2019 
Zastupitelstvo města schvaluje záměr na směnu části pozemku parc. č. 2700/32 o vým. cca 334 m

2
 

(vlastníci manž. Hedvika a Josef Hoškovi, bytem xxxxxxxxxxxxxxx, Kuřim) za část pozemku parc. č. 
4594 o vým. cca 334 m

2
 (vlastník město Kuřim, se sídlem Jungmannova 968/75, Kuřim, IČ 00281964) 

vše v k. ú. Kuřim, bez cenového vyrovnání. Náklady spojené se směnou pozemků včetně daně 
z nabytí nemovitých věcí uhradí město Kuřim. Do doby uzavření směnné smlouvy bude uzavřena 
budoucí směnná smlouva. 
Mgr. Ing. Drago Sukalovský NEPŘÍTOMEN 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 NEPŘÍTOMEN   

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

7. Aktualizace příloh č. 1 a č. 2 a Dodatek ke ZL PO - MŠ Zborovská 
Číslo usnesení: 1040/2019 
Zastupitelstvo města schvaluje změnu příloh č. 1 a č. 2 a Dodatek č. 3 ke Zřizovací listině Mateřské 
školy Kuřim, Zborovská 887, okres Brno-venkov, příspěvkové organizace, sídlo Zborovská 887/5, 664 
34 Kuřim, IČ 70988293, a to od 1. 6. 2019. 
Mgr. Ing. Drago Sukalovský NEPŘÍTOMEN 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 NEPŘÍTOMEN   

BOD JEDNÁNÍ BYL SCHÁLEN 
Počet přítomných: 15 
PRO: 15 
PROTI: 0 
ZDRŽELO SE: 0 
NEHLASOVALO: 0 
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8. Aktualizace příloh č. 1 a č. 2 a Dodatek ke ZL PO - ZŠ Jungmannova 
Číslo usnesení: 1041/2019 
Zastupitelstvo města schvaluje změnu příloh č. 1 a č. 2 a Dodatek č. 2 ke Zřizovací listině Základní 
školy, Kuřim, Jungmannova 813, okres Brno-venkov, příspěvkové organizace, sídlo Jungmannova 
813/5, 664 34 Kuřim, IČ 70988285, a to od 1. 6. 2019. 
Mgr. Ing. Drago Sukalovský NEPŘÍTOMEN 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 NEPŘÍTOMEN   

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

9. Aktualizace příloh č. 1 a č. 2 a Dodatek ke ZL PO - ZŠ Tyršova 
Číslo usnesení: 1042/2019 
Zastupitelstvo města schvaluje změnu příloh č. 1 a č. 2 a Dodatek č. 2 ke Zřizovací listině Základní 
školy Kuřim, Tyršova 1255, okres Brno-venkov, příspěvkové organizace, sídlo Tyršova 1255/56, 
664 34 Kuřim, IČ 49457888, a to od 1. 6. 2019. 
Mgr. Ing. Drago Sukalovský NEPŘÍTOMEN 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 NEPŘÍTOMEN   

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

10. Výsledky hospodaření k 31. 3. 2019 
Číslo usnesení: 1043/2019 
Zastupitelstvo města bere na vědomí výsledky hospodaření města Kuřimi k 31. 3. 2019 s deficitem 
hospodaření ve výši 10.870.437,73 Kč. 
Mgr. Ing. Drago Sukalovský NEPŘÍTOMEN 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 NEHLASOVAL Renáta Mudroňová  PRO 

Antonín Žák  PRO Mgr. Petr Vodka PRO 

Petr Macek NEPŘÍTOMEN   

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

11. „Městský stadion Kuřim – rekonstrukce“ – stažení žádosti o dotaci 
Číslo usnesení: 1044/2019 
Zastupitelstvo města schvaluje stažení žádosti o dotaci na Ministerstvu školství, mládeže 
a tělovýchovy na investiční akci "Městský stadion Kuřim - rekonstrukce". 
Mgr. Ing. Drago Sukalovský NEPŘÍTOMEN 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 NEPŘÍTOMEN   

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

12. Obecně závazná vyhláška města Kuřimi č. 2/2019 o veřejném pořádku 
Číslo usnesení: 1045/2019 
Zastupitelstvo města vydává Obecně závaznou vyhlášku města Kuřimi č. 2/2019, o veřejném 
pořádku s účinnosti patnáctým dnem po dni vyhlášení. 
Mgr. Ing. Drago Sukalovský NEPŘÍTOMEN 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 ZDRŽEL SE 
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Petr Macek NEPŘÍTOMEN   

BOD JEDNÁNÍ BYL SCHÁLEN 
Počet přítomných: 15 
PRO: 13 
PROTI: 0 
ZDRŽELO SE: 2 
NEHLASOVALO: 0 
 
 

16. Rozpočtové opatření č. 3 
Číslo usnesení: 1046/2019 
Zastupitelstvo města schvaluje rozpočtové opatření č. 3 k rozpočtu města Kuřimi na rok 2019, dle 
přílohy. 
Mgr. Ing. Drago Sukalovský NEPŘÍTOMEN RNDr. Igor Poledňák PRO 

Mgr. Ladislav Ambrož PRO Jan Herman PRO 

Ivo Peřina PRO Mgr. Žaneta Jarůšková PRO 

Petr Krejčí NEHLASOVAL 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 NEPŘÍTOMEN   

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

17. Zápis z Finančního výboru ZM Kuřimi ze dne 21. 5. 2019 
Číslo usnesení: 1047/2019 
Zastupitelstvo města bere na vědomí zápis z Finančního výboru ZM Kuřimi konaného dne 21. 5. 
2019. 
Mgr. Ing. Drago Sukalovský NEPŘÍTOMEN RNDr. Igor Poledňák PRO 

Mgr. Ladislav Ambrož PRO Jan Herman PRO 

Ivo Peřina PRO Mgr. Žaneta Jarůšková PRO 

Petr Krejčí NEHLASOVAL 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 NEPŘÍTOMEN   

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


