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Z á p i s 
 

ze zasedání Zastupitelstva města Kuřimi č. 4/2019 konaného dne 25. 6. 2019 
 
Přítomni: 
Mgr. Ing. Drago Sukalovský – starosta 
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. 
 
 
 
Omluven: Mgr. Ladislav Ambrož. 
 
 
 
Starosta zahájil zasedání ZM v 17:05 hodin, úvodem bylo přítomno 14 členů ZM, tedy nadpoloviční 
většina. ZM je usnášeníschopné. 
Později se dostavil Petr Krejčí a Mgr. Žaneta Jarůšková. 
 
 
 
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 17. 6. 2019 

5 Společenské a kulturní centrum Kuřim, příspěvková organizace - aktualizace přílohy č. 1 
ke zřizovací listině 

6 Miloslav Otava – prodej pozemku  

7 Cyklostezka Kuřim – Veverská Bítýška – směnná smlouva manž. Hoškovi 

8 Nabídka na odkup pozemků - E.ON Distribuce, a.s 

9 E.ON Distribuce, a.s. – prodej pozemku pod budoucí trafostanicí ul. Zborovská 

10 Kaufland Česká republika v.o.s. x město Kuřim – směna pozemků  

11 Účetní závěrka 2018 

12 Přezkum hospodaření 2018 

13 Závěrečný účet hospodaření 2018 

14 Zápis ze zasedání Kontrolního výboru Zastupitelstva města Kuřimi konaného dne 17. 6. 
2019 

14/1 Zápis ze zasedání Kontrolního výboru Zastupitelstva města Kuřimi konaného dne 17. 6. 
2019 
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14/2 Zápis ze zasedání Kontrolního výboru Zastupitelstva města Kuřimi konaného dne 17. 6. 
2019 

15 Obecně závazná vyhláška města Kuřimi č. 3/2019, o nočním klidu 

16 Koupě pozemků v lokalitě „Díly za sv. Janem“ 

17 Sportovní areál – Dodatek č. 2 k Plánovací smlouvě 

18 Dotace z programu MV generální ředitelství Hasičského záchranného sboru České 
republiky na dopravní automobil 

18/1 Dotace z programu MV generální ředitelství Hasičského záchranného sboru České 
republiky na pořízení cisternové automobilové stříkačky 

19 Zápis z Finančního výboru ZM Kuřimi ze dne 19. 6. 2019 

20 ČR - Státní pozemkový úřad – odprodej pozemků pod cyklostezkou Kuřim - Lipůvka 

21 Žádost o poskytnutí individuální dotace z rozpočtu města Kuřimi 

22 Rozpočtové opatření č. 4 

23 Stav investiční výstavby města Kuřimi 

24 Různé 

 
 
 

1. Zvolení návrhové komise 
(Předkladatel: Mgr. Ing. Drago Sukalovský, zpracovatel: Petra Glosová) 
 
Přijaté usnesení: 1048/2019 - ZM schvaluje jako členy návrhové komise Petra Macka a Alenu 

Matějíčkovou. 
Hlasováno 
Pro: 14   Nepřítomni: 3. 
 
 
 

2. Volba ověřovatelů zápisu 
(Předkladatel: Mgr. Ing. Drago Sukalovský, zpracovatel: Petra Glosová) 
 
 
Na jednání se dostavil Petr Krejčí – počet přítomných zastupitelů je 15. 
 
 
Přijaté usnesení: 1049/2019 - 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 
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3 Schválení programu jednání 

4 Plnění usnesení Zastupitelstva města Kuřimi ke dni 17. 6. 2019 

5 Společenské a kulturní centrum Kuřim, příspěvková organizace - aktualizace přílohy č. 1 
ke zřizovací listině 

6 Miloslav Otava – prodej pozemku 

7 Cyklostezka Kuřim – Veverská Bítýška – směnná smlouva manž. Hoškovi 

8 Nabídka na odkup pozemků - E.ON Distribuce, a.s 

9 E.ON Distribuce, a.s. – prodej pozemku pod budoucí trafostanicí ul. Zborovská 

10 Kaufland Česká republika v.o.s. x město Kuřim – směna pozemků  

11 Účetní závěrka 2018 

12 Přezkum hospodaření 2018 

13 Závěrečný účet hospodaření 2018 

14 Zápis ze zasedání Kontrolního výboru Zastupitelstva města Kuřimi konaného dne 17. 6. 
2019 

14/1 Zápis ze zasedání Kontrolního výboru Zastupitelstva města Kuřimi konaného dne 17. 6. 
2019 

14/2 Zápis ze zasedání Kontrolního výboru Zastupitelstva města Kuřimi konaného dne 17. 6. 
2019 

15 Obecně závazná vyhláška města Kuřimi č. 3/2019, o nočním klidu 

16 Koupě pozemků v lokalitě „Díly za sv. Janem“ 

17 Sportovní areál – Dodatek č. 2 k Plánovací smlouvě 

18 Dotace z programu MV generální ředitelství Hasičského záchranného sboru České 
republiky na dopravní automobil 

18/1 Dotace z programu MV generální ředitelství Hasičského záchranného sboru České 
republiky na pořízení cisternové automobilové stříkačky 

19 Zápis z Finančního výboru ZM Kuřimi ze dne 19. 6. 2019 

20 ČR - Státní pozemkový úřad – odprodej pozemků pod cyklostezkou Kuřim - Lipůvka 

21 Žádost o poskytnutí individuální dotace z rozpočtu města Kuřimi 

22 Rozpočtové opatření č. 4 

23 Stav investiční výstavby města Kuřimi 

24 Různé 

 
Přijaté usnesení: 1050/2019 - ZM schvaluje program jednání. 
Hlasováno 
Pro: 15   Nepřítomni: 2. 
 
 
 

4. Plnění usnesení Zastupitelstva města Kuřimi ke dni 17. 6. 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. 
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Přílohy: A – plnění usnesení ZM 
 
Přijaté usnesení: 1051/2019 - ZM bere na vědomí stav plnění usnesení ZM ke dni 17. 6. 2019. 
Hlasováno 
Pro: 15   Nepřítomni: 2. 
 
 
 

5. Společenské a kulturní centrum Kuřim, příspěvková organizace - 
aktualizace přílohy č. 1 ke zřizovací listině 
(Předkladatel: Mgr. Ing. Drago Sukalovský, zpracovatel: Bc. Jitka Chaloupková) 
 
Dne 18. 9. 2018 schválilo Zastupitelstvo města Kuřimi zřízení příspěvkové organizace Společenské 
a kulturní centrum Kuřim, příspěvková organizace (dále jen „PO“) a dále schválilo její zřizovací listinu. 
Zřizovací listina nabyla účinnosti dnem 1. 1. 2019. Přílohou č. 1 zřizovací listiny je soupis nemovitého 
a movitého majetku, který byl PO svěřen. 
V rámci aktualizace přílohy č. 1 bude účetní hodnota movitého i nemovitého svěřeného majetku 
povýšena o majetek, který byl pořízen z prostředků zřizovatele v době od schválení zřizovací listiny do 
doby její účinnosti a PO tento majetek užívá, nebo byl PO předán do užívání, např. v souvislosti 
s ukončením investiční akce. Současně bude hodnota ponížena o majetek, který PO městu vrátila 
jako nepotřebný. 
 
nově svěřený majetek: 
účet 018 43.866,00 Kč 
účet 021 2.172.039,24 Kč 
účet 022 101.035,00 Kč 
účet 028 403.645,96 Kč 
celkem 2.720.586,20 Kč 
 
vrácený majetek: 
účet 022 59.809,40 Kč 
Účet 028 96.772,34 Kč 
Celkem 156.581,77 Kč 
 
Svěřený majetek po aktualizaci přílohy: 
účet 013  119.616 Kč 
účet 018 863.175,32 Kč 
účet 021 25.693.831,68 Kč 
účet 022 1.264.251,00 Kč 
účet 028 4.929.492,74 Kč 
účet 031 149.803,00 Kč 
účet 902 2.158,20 Kč 
celkem 33.022.327,94 Kč 
 
Příloha (soupis svěřeného majetku) bude vzhledem k objemnosti zaslána pouze elektronicky. 
 
Přílohy: A - příloha č. 1 ke zřizovací listině 
 
Přijaté usnesení: 1052/2019 - ZM schvaluje změnu přílohy č. 1 ke Zřizovací listině Společenského 

a kulturního centra Kuřim, příspěvkové organizace, se sídlem nám. Osvobození 
902/1, 664 34 Kuřim, IČ 07577346. 

Hlasováno 
Pro: 15   Nepřítomni: 2. 
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6. Miloslav Otava – prodej pozemku 
(Předkladatel: Mgr. Ing. Drago Sukalovský, zpracovatel: Ing. Vladimíra Fidrmucová) 
 
Pan Miloslav Otava, bytem xxxxxxxxxxxxxxx, 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 navrhl kupní cenu ve výši 500 Kč/m

2 
bez DPH. Celková kupní cena bude činit částku 37.000 Kč 

bez DPH. 
Pan Otava s navrhovanou cenou souhlasí. 
 
ZM dne 22. 5. 2019 usnesením č. 1036/2019 schválilo záměr na prodej pozemků: 
 
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. 
 
Záměr byl v souladu se zákonem o obcích po dobu 15 dnů zveřejněn - bez připomínek. 
 
OMP předkládá zastupitelstvu kupní smlouvu v příloze D. 
 
Přílohy: A - situace 

B - situace 
C - geometrický plán 

 
Přijaté usnesení: 1053/2019 - ZM schvaluje 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 

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

náklady spojené s převodem pozemku ponese kupující.  
Hlasováno 
Pro: 15   Nepřítomni: 2. 
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7. Cyklostezka Kuřim – Veverská Bítýška – směnná smlouva manž. 
Hoškovi 
(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 i pozemků ve vlastnictví manželů Hedviky a Josefa Hoškových, bytem 
xxxxxxxxxxxxx, Kuřim. 
 
Konkrétně se jedná o část pozemku parc. č. 2700/32 o vým. 334 m

2
 v k. ú. Kuřim - vizte příloha B. 

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 C. S uvedenou 
směnou pozemků manž. Hoškovi souhlasí. 
OMP doporučilo uzavřít budoucí směnnou smlouvu a po dokončení stavby cyklostezky pozemky 
směnit. 
 
ZM dne 22. 5. 2019 schválilo usnesením č. 1039/2019 záměr na směnu pozemků: 
1039/2019 
Zastupitelstvo města schvaluje záměr na směnu části pozemku parc. č. 2700/32 o vým. cca 334 m2 
(vlastníci manž. Hedvika a Josef Hoškovi, bytem xxxxxxxxxxxxxxxxx, Kuřim) za část pozemku parc. 
č. 4594 o vým. cca 334 m2 (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. 
 
Záměr byl v souladu se zákonem o obcích po dobu 15 dnů zveřejněn - bez připomínek. 
 
OMP předkládá zastupitelstvu města budoucí směnnou smlouvu v příloze D. 
 
Přílohy: A - situace 

B - situace 
C - situace 
D - návrh smlouvy 

 
Přijaté usnesení: 1054/2019 - ZM schvaluje směnu části pozemku parc. č. 2700/32 o vým. cca 

334 m
2
 (vlastníci manž. Hedvika a Josef Hoškovi, bytem xxxxxxxxxxxxx, 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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8. Nabídka na odkup pozemků - E.ON Distribuce, a.s. 
(Předkladatel: Mgr. Ing. Drago Sukalovský, zpracovatel: Ing. Vladimíra Fidrmucová) 
 
Město Kuřim uzavřelo dne 18. 10. 2018 „Kupní smlouvu a smlouvu o zřízení předkupního práva“ se 
společností E.ON Distribuce, a.s., kterou město prodalo pozemek parc. č. 2985/10 v k. ú. Kuřim 
u polikliniky (vizte př. A) za účelem výstavby nové kioskové trafostanice - usn. č. 1098/2018 ze dne 
21. 8. 2018. K prodanému pozemku si město zřídilo předkupní právo. 
 
1098/2018 
Zastupitelstvo města schvaluje prodej části pozemku parc. č. 2985/2 o vým. 25 m

2 
geometrickým 

plánem č. 3531-6367/2017 nově označená jako parc. č. 2985/10 vše v k. ú. Kuřim, společnosti E.ON 
Distribuce, a.s., se sídlem v Českých Budějovicích, F. A. Gerstnera 2151/6, IČ 28085400 za cenu 
2.000 Kč/m

2
 bez DPH. Nabyvatel uhradí veškeré náklady spojené s převodem pozemku včetně daně 

z nabytí nemovitých věcí. K převáděnému pozemku bude zřízeno předkupní právo ve prospěch města 
Kuřimi. Kupní smlouva bude uzavřena po nabytí právní moci územního rozhodnutí na stavbu nové 
trafostanice. 
 
Vedle nové trafostanice staví město svoji trafostanici. Nedopatřením se stalo, že stavba nové městské 
trafostanice zasáhla do pozemku parc. č. 2985/10 v k. ú. Kuřim, který je již ve vlastnictví společnosti 
E.ON Distribuce, a.s. Na základě výše uvedeného se město dohodlo se společností E.ON Distribuce, 
a.s. na majetkoprávním vypořádání pozemků pod trafostanicemi podle nového geometrického plánu 
č. 3689-1530/2019 - vizte př. B, kterým je z pozemku parc. č. 2985/10 oddělen díl „a+c“ o vým. 1 m

2
, 

který je přisloučen k pozemku parc. č. 2985/2 a dále byl z pozemku parc. č. 2985/10 oddělen díl „b“ 
o výměře 1 m

2
, který je sloučen s dílem „d“ o vým. 10 m

2
 odděleném z pozemku parc. č. 2985/2 

a vznikl tak nový pozemek parc. č. 2985/12 o vým. 12 m
2
 vše v k. ú. Kuřim (zaokrouhlení 1 m

2
 - dle 

GP). Nová městská trafostanice bude tedy stát na nově vzniklém městském pozemku parc. č. 2985/12 
o vým. 12 m

2
 v k. ú. Kuřim. 

 
Předmětem prodeje je část pozemku parc. č. 2985/10 o vým. 2 m

2
 v k. ú. Kuřim. 

Kupní cena je stanovena dohodou ve výši 2.000 Kč/m
2 
bez DPH. 

Návrh kupní smlouvy předkládá OMP v příloze C. 
 
Přílohy: A - situace 

B - situace 
C - návrh smlouvy 

 
Přijaté usnesení: 1055/2019 - ZM schvaluje úplatné nabytí částí pozemku parc. č. 2985/10 dle GP 

č. 3689-1530/2019 označených jako díl „a+c“ o výměře 1 m
2
 a části pozemku parc. 

č. 2985/10 dle GP č. 3689-1530/2019 označené jako díl „b“ o výměře 1 m
2
 za 

kupní cenu ve výši 2.000 Kč/m
2 

bez DPH z vlastnictví společnosti E.ON Distribuce, 
a.s., se sídlem v Českých Budějovicích, F. A. Gerstnera 2151/6, IČ 28085400. 
Náklady spojené s převodem pozemků uhradí kupující - město Kuřim. 

Hlasováno 
Pro: 15   Nepřítomni: 2. 
 
 
 

9. E.ON Distribuce, a.s. – prodej pozemku pod budoucí trafostanicí 
ul. Zborovská 
(Předkladatel: Mgr. Ing. Drago Sukalovský, zpracovatel: Ing. Vladimíra Fidrmucová) 
 
Společnost E.ON Distribuce, a.s. požádala město Kuřim o odprodej části pozemku parc. č. 1863/1 v k. 
ú. Kuřim o vým. 25 m

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

nové kioskové trafostanice u Mateřské školy na ul. Zborovská. Tato trafostanice bude vybudována na 
základě požadavku města Kuřimi o navýšení příkonu pro mateřskou školu - vizte příloha A. 
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Společnost E.ON Distribuce, a.s. předložila OMP geometrický plán č. 3702-2101/2019, kterým je 
předmět prodeje specifikovaný jako část pozemku parc. č. 1863/1 o vým. 25 m

2
, geometrickým 

plánem nově označená jako parcela č. 1863/4 v k. ú. Kuřim - vizte příloha B. 
 
OMP se se společností E.ON Distribuce, a.s., dohodl na kupní ceně ve výši 2.000 Kč/m

2 
bez DPH. 

 
Za tuto cenu již město prodalo společnosti E.ON Distribuce, a.s., pět pozemků pod trafostanicemi na 
ul. Kout (usn. č. 1191/2013), na ul Bezručova čtvrť (usn. č. 1192/2013), na ul. Komenského (usn. 
č. 1015/2016) a na ul. Blanenská (usn. č. 1030/2016 a usn. č. 1098/2018). Kupní cena vycházela ze 
znaleckého posudku, zpracovaného v říjnu 2013. 
 
OMP a OI nemá k odprodeji předmětného Pozemku námitek. 
OMP doporučil odprodej Pozemku s předkupním právem. Kupní smlouva bude uzavřena po nabytí 
právní moci územního rozhodnutí na stavbu nové trafostanice. 
 
Protože společnost E.ON Distribuce, a.s. z časového důvodu naléhala na co nejrychlejší schválení 
prodeje Pozemku, předložil OMP ke schválení záměr na prodej Pozemku do schůze mimořádné Rady 
města Kuřimi dne 4. 6. 2019. RM usnesením č. 264/2019 záměr schválila: 
 
264/2019: 
Rada města schvaluje záměr na prodej části pozemku parc. č. 1863/1 o vým. 25 m2 geometrickým 
plánem č. 3702-2101/2019 nově označená jako parc. č. 1863/4 vše v k. ú. Kuřim, společnosti E.ON 
Distribuce, a.s., se sídlem v Českých Budějovicích, F. A. Gerstnera 2151/6, IČ 28085400 za cenu 
2.000 Kč/m2 bez DPH. Nabyvatel uhradí veškeré náklady spojené s převodem pozemku včetně daně 
z nabytí nemovitých věcí. K převáděnému pozemku bude zřízeno předkupní právo ve prospěch města 
Kuřimi. Kupní smlouva bude uzavřena po nabytí právní moci územního rozhodnutí na stavbu nové 
trafostanice. 
 
Záměr byl v souladu se zákonem o obcích po dobu 15 dnů zveřejněn - bez připomínek. 
 
OMP předkládá zastupitelstvu kupní smlouvu a smlouvu o zřízení předkupního práva v příloze C. 
 
Přílohy: A - situace 

B - GP 
C - smlouva 

 
Přijaté usnesení: 1056/2019 - ZM schvaluje prodej části pozemku parc. č.  1863/1 o vým. 25 m

2
 

geometrickým plánem č. 3702-2101/2019 nově označená jako parc. č. 1863/4 vše 
v k. ú. Kuřim, společnosti E.ON Distribuce, a.s., se sídlem v Českých Budějovicích, 
F. A. Gerstnera 2151/6, IČ 28085400 za cenu 2.000 Kč/m

2 
bez DPH. Nabyvatel 

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

Hlasováno 
Pro: 15   Nepřítomni: 2. 
 
 
 

10. Kaufland Česká republika v.o.s. x město Kuřim – směna 
pozemků 
(Předkladatel: Mgr. Ing. Drago Sukalovský, zpracovatel: Mgr. Jana Viktorinová) 
 
V souvislosti s realizovanou výstavbou obchodního domu „Kaufland“ vyvstala potřeba 
majetkoprávního vypořádání pozemků v majetku města Kuřimi se společností Kaufland Česká 
republika v.o.s., se sídlem Bělohradská 2428/203, Břevnov, 169 00 Praha, IČ 25110161 (dále 
i „společnost Kaufland“), které byly stavbou Kauflandu dotčeny, příloha A - situace. 
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Radě města Kuřimi byl v souvislosti s potřebou vyhlášení záměru předložen na schůzi dne 4. 6. 2019 
návrh na směnu pozemků mezi městem Kuřim a společností Kaufland takto: 
 
jedná se konkrétně o směnu částí pozemků, které jsou majetkem města Kuřimi: p. č. 2989/5 o výměře 
cca 57 m

2
, p. č. 2992/2 o výměře cca 112 m

2 
vše k. ú. Kuřim. Pozemky, se nacházejí v koridoru pro 

údržbu vodního toku a byly zastavěny plochou chodníku - betonové desky a opěrnou zdí - vizte 
příloha B za pozemky ve vlastnictví společnosti Kaufland: pozemek p. č. 2990/4 o výměře 71 m

2
, 

 

jedná se o pozemek pod komunikací - vizte příloha C, která je v majetku města Kuřimi, část pozemku 
p. č. 2992/1 o výměře cca 3,5 m

2
, část pozemku parc. č. 2988/1 o výměře cca 3,5 m

2
 - jedná se 

o pozemky pod cyklostezkou „Kuřim - Lipůvka“ vizte příloha D a část pozemku 2208/3 o výměře cca 
55 m

2
 - jedná se o pozemek podél komunikace (pozemek je vhodný pro její případné rozšíření) vizte 

příloha D vše k. ú. Kuřim. 
 
Na základě výše uvedeného přijala Rada města Kuřim následující usnesení: 
 
266/2019 
Rada města schvaluje záměr na směnu částí pozemků parc. č. 2989/5 o výměře cca 57 m

2
 a parc. 

č. 2992/2 o výměře cca 112 m
2
 (vlastník město Kuřim) za pozemek parc. č. 2990/4 o výměře 71 m

2
, 

část pozemku parc. č. 2992/1 o výměře cca 3,5 m
2
, část pozemku parc. č. 2988/1 o výměře cca 3,5 

m
2
, parc. č. 2208/3 o výměře cca 55 m

2
 (vlastník Kaufland Česká republika v.o.s., se sídlem 

Bělohradská 2428/203, Břevnov, 169 00 Praha, IČ 25110161) vše v k. ú. Kuřim s cenovým 
vyrovnáním ve prospěch města Kuřimi ve výši 900 Kč/m

2
 bez DPH. Daň z nabytí nemovitých věcí 

bude hrazena dle zákona. 
 
Záměr byl zveřejněn bez připomínek. 
 
V době zveřejnění záměru předložila společnost Kaufland upřesňující geometrický plán č. 3627-
3793/2018, vypracovaný společností ADITIS, Rokytova 2667/20, Brno. 
 
Směnu pozemků po upřesnění geometrickým plánem navrhuje OMP takto:  
 
Pozemky ve vlastnictví města Kuřimi: 
 
- část pozemku parc. č. 2989/5 o výměře 53 m

2
; 

- část pozemku parc. č. 2992/2 o výměře 114 m
2
; 

dle GP č.: 3627-3793/2018 vznikla nová parcela p. č. 2992/5 o výměře 167 m
2
. 

 
Celková výměra směňovaných pozemků činí cca 167 m

2
. 

 
za 
 
Pozemky ve vlastnictví Kaufland Česká republika v.o.s. 
 
- pozemek parc. č. 2990/4 o výměře 71 m

2
; 

- část pozemku parc. č. 2992/1 o výměře 3 m
2
; 

- část pozemku parc. č. 2988/1 o výměře 3 m
2
; 

dle GP č. 3627-3793/2018 vznikla nová parcela p. č. 2992/4 o výměře 5 m
2
 (povolena odchylka). 

 
- část pozemku parc. č. 2208/3  o výměře cca 57 m

2
. 

dle GP č.: 3627-3793/2018 vznikla nová parcela p. č. 2208/8 o výměře 57 m
2
. 

 
Celková výměra směňovaných pozemků činí 133 m

2
. 

 
Rozdíl ve výměrách činí 34 m

2
 a tento společnost Kaufland městu Kuřim doplatí. 



 
 

 

10 

OMP po konzultaci se znalcem Ing. Zámečníkem, který pro město Kuřim vypracovával v roce 2018 
posudek ve věci ocenění pozemků pod místními komunikacemi v Kuřimi a v souvislosti s budoucím 
využitím pozemků ocenil směňované pozemky částkou ve výši 900 Kč/m

2
. 

 
Na základě výše uvedeného se OMP dohodl s investorem na cenovém vyrovnání ve prospěch města 
Kuřimi ve výši 30.600 Kč. Náklady spojené s vypracováním GP uhradí společnost Kaufland. Daň 
z nabytí nemovitých věcí bude hrazena dle zákona. 
Všechny ceny jsou uváděny bez DPH, k cenovému vyrovnání bude připočtena daň z přidané hodnoty 
ve výši stanovené platným právním předpisem. 
 
Odbor investiční navrženou směnu doporučuje. 
 
Přílohy: A - situace 

B – geometrický plán 
C - geometrický plán 
D - geometrický plán 

 
Diskuse: 
P. Krejčí – ptá se, kolik stál odhad a bude-li součástí vyrovnání? 
P. Ondrášek – výměna je iniciována z naší strany a to proto, že chceme zkolaudovat stavbu 
cyklostezky Kuřim-Lipůvka. 
 
Přijaté usnesení: 1057/2019 - ZM schvaluje směnu částí pozemků: parc. č. 2989/5 o výměře 53 m

2
 

a parc. č. 2992/2 o výměře 114 m
2
 dle GP č.: 3627-3793/2018 nově označených 

jako parcela p. č. 2992/5 o celkové výměře 167 m
2
, (vlastník město Kuřim) za 

pozemek parc. č. 2990/4 o výměře 71 m
2
, část pozemku parc. č. 2992/1 o výměře 

3 m
2
 a část pozemku parc. č. 2988/1 o výměře 3 m

2
 nově označených  jako 

parcela p. č. 2992/4 o výměře 5 m
2
, část pozemku parc. č. 2208/3 o výměře 57 m

2
 

nově označenou jako parcela p. č. 2208/8 o výměře 57 m
2
 (vlastník Kaufland 

Česká republika v.o.s., se sídlem Bělohradská 2428/203, Břevnov, 169 00 Praha, 
IČ 25110161) vše v k. ú. Kuřim s cenovým vyrovnáním ve prospěch města Kuřimi 
ve výši 30.600 Kč bez DPH, tj. 900 Kč/m

2
. Daň z nabytí nemovitých věcí bude 

hrazena dle zákona. 
Hlasováno 
Pro: 15   Nepřítomni: 2. 
 
 
 

11. Účetní závěrka 2018 
(Předkladatel: Mgr. Ing. Drago Sukalovský, zpracovatel: Ing. Aleš Varmužka) 
 
Zastupitelstvu je ke schválení předkládána účetní závěrka za rok 2018. 
Podklady pro schvalování účetní závěrky se rozumí zejména 
a) schvalovaná účetní závěrka, 
b) zpráva auditora o ověření účetní závěrky, případně další informace a zprávy vypracované 
auditorem, zpráva o výsledku finanční kontroly, případně další informace o závažných zjištěních při 
výkonu veřejnosprávní kontroly a zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření, jsou-li tyto dokumenty 
v souladu s jinými právními předpisy vypracovány, 
c) zprávy útvaru interního auditu o zjištěních z provedených auditů, v rámci nichž byly zjištěny 
skutečnosti, které mohou mít vliv na úplnost a průkaznost účetnictví, a roční zpráva interního auditu, 
a to v případě, že je útvar interního auditu u účetní jednotky zřízen v souladu s jiným právním 
předpisem, 
d) inventarizační zpráva a případně další účetní záznamy vztahující se k významným skutečnostem 
podle § 4 a, 
e) účetní záznamy a doplňující informace vyžádané schvalujícím orgánem. 
 
Jelikož jsou předkládané materiály rozsáhlé, jsou zasílány pouze v el. podobě. 
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Přílohy: A – FIN 2018 
B - přehled o peněžních tocích 2018 
C - přehled o změnách vlastního kapitálu 2018 
D - příloha 2018 
E - výkaz zisku a ztrát 2018 
F - rozvaha 2018 
G - zpráva přezkoumání 2018 Kuřim 
H - zpráva o výsledcích finančních kontrol za rok 2018 
CH - inventarizační zpráva konečná 2018 

 
 
Na jednání se dostavila v 17:27 hod Mgr. Ž. Jarůšková – počet přítomných členů zastupitelstva je 16. 
 
 
Diskuse: 
I. Poledňák – finanční výbor materiály č. 11, 12 a 13 této účetní závěrky podrobně projednal 
a nejasnosti byly vyjasněny. Finanční výbor doporučuje zastupitelstvu tuto schválit. Za zmínku stojí to, 
že schválený rozpočet roku 2018 překročil 0,5 miliardy Kč. 
 
Přijaté usnesení: 1058/2019 - ZM schvaluje účetní závěrku města Kuřimi k datu 31. 12. 2018, dle 

příloh. 
Hlasováno 
Pro: 16   Nepřítomen: 1. 
 
 
 

12. Přezkum hospodaření 2018 
(Předkladatel: Mgr. Ing. Drago Sukalovský, zpracovatel: Ing. Aleš Varmužka) 
 
V souvislosti se závěrečným účtem a účetní závěrkou za rok 2018 je ZM předkládána i „Zpráva 
o výsledku přezkoumání hospodaření“. Přezkoumání hospodaření provedla auditorská společnost HB 
AUDITING s.r.o. Obsah zprávy je popsán v materiálu Závěrečný účet hospodaření 2018. 
 
Přílohy: A - zprava přezkoumání 2018 Kuřim 
 
Přijaté usnesení: 1059/2019 - ZM bere na vědomí „Zprávu o výsledku přezkoumání hospodaření“ 

města Kuřimi za rok 2018. 
Hlasováno 
Pro: 16   Nepřítomen: 1. 
 
 
 

13. Závěrečný účet hospodaření 2018 
(Předkladatel: Mgr. Ing. Drago Sukalovský, zpracovatel: Ing. Aleš Varmužka) 
 
Zastupitelstvu je předkládán k projednání Závěrečný účet hospodaření za rok 2018, který bude 
projednán ve Finančním výboru ZM Kuřimi dne 19. 6. 2019. 
Hospodaření bylo ověřeno auditorem (samostatný materiál) a v zákonném termínu byl závěrečný účet 
vyvěšen také na úřední desce. 
Doporučuje se přijmout usnesení o schválení závěrečného účtu s výrokem s výhradou nedostatků, 
uvedených v příloze C Zprávy o výsledku přezkoumání hospodaření. Tyto nedostatky je nutné 
odstranit a to následovně: 
 
k příloze C Zprávy: 
 
bod 1), odst. 1, str. 11 zprávy 
nedostatek: neodepisování majetku pod inventárním číslem MUKUH0002XMQ. 
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zdůvodnění: majetek je veden v modulu MAJ informačního systému GINIS společnosti GORDIC, 
u výše uvedené položky došlo v softwaru k chybě a tato přestala být účetně odepisována 
 
Nápravné opatření: chyby byla napravena již v průběhu přezkumu, nápravné opatření 
neuloženo 
 
 
bod 1) odst. 2, str. 11 zprávy 
 
nedostatek: nedokončený nehmotný majetek a jeho nezařazení do majetku 
 
zdůvodnění: na účtu 041 nedokončený dlouhodobý majetek - software, nebyl na konci roku 2018 
evidován žádný majetek, zde došlo k chybě auditora 
 
Nápravné opatření: žádné 
 
 
bod 1) odst. 3, str. 11 zprávy 
 
nedostatek: na účtu 042 nedokončeny dlouhodobý hmotný majetek evidována řada akcí bez pohybu 
 
zdůvodnění: při inventarizaci majetku odbor investiční požadoval ponechat akce na tomto účtu, bylo 
zaznamenáno v inventárních soupisech 
 
Nápravné opatření: provést detailní rozbor všech akcí vedených na účtu 042 a u akcí, kde není 
předpoklad realizace či dokončení předložit RM k rozhodnutí o vyřazení 
 
Termín: 31. 12. 2019 
 
 
bod 2) str. 11 zprávy 
 
nedostatek: stav účtu 236 neodpovídá krytí účtu 419 
Nápravné opatření: chyba byla odstraněna v průběhu přezkumu, počáteční stavy, ke kterým 
byly připočítány mylně i stavy účtu Sbírka a Sdružené prostředky, byly z toho účtu odúčtovány, 
nápravné opatření neuloženo. 
 
 
bod 3) 
nedostatek: účet 331 - zaměstnanci - nesoulad mezi mzdovou rekapitulací a hlavní knihou účetnictví 
o 28.590 Kč. 
 
Zdůvodnění: na konci roku 2018 nebyly vytvořeny předpisy k pohledávkám za zaměstnanci 
(stravenky, telefony,..) z období 12/2018, tento předpis byl vytvořen až v lednu 2019 
 
Nápravné opatření: chyba byla odstraněna již v lednu 2019, letos již bude účtováno správně, 
bez nápravného opatření 
 
bod 4) 
nedostatek: účet 915 - podmíněné pohledávky z transferů - nesedí na inventurní soupis 
 
zdůvodnění: jedna z očekávaných dotací byla na tento účet omylem naúčtovaná 2x, nejedná se 
o konkrétní příjem dotace, ale o očekávané dotace. 
 
Nápravné opatření: chyba byla odstraněna v průběhu roku 2019 při přijetí této dotace, bez 
nápravného opatření. 
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bod 5) 
nedostatek: doklad 200189 - vzdělávací kurz konaný v lednu 2019 ve výši 35 500 Kč uhrazen v roce 
2018 bez časového rozlišení 
 
Zdůvodnění: vzdělávací kurz konaný v lednu 2019 ve výši 35.500 Kč byl uhrazen v roce 2018, nebylo 
účtováno o časovém rozlišení, což je postup možný, pokud je uveden ve směrnici, směrnice MěÚ toto 
povoluje u částek do 20.000 Kč. 
 
Nápravné opatření: v letošním roce bude aktualizována vnitřní směrnice upravující účtování 
o časovém rozlišení, kde budou zmíněny i náklady na školení bez ohledu na částku. 
 
Termín: 31. 12. 2019. 
 
 
Výše uvedené chyby a nedostatky se týkají pouze účetního charakteru a jsou nebo již byly 
postupně odstraněny. Nebyly shledány žádné nedostatky v oblasti rozpočtového hospodaření 
města. 
 
Součástí závěrečného účtu jsou i přílohy, přiložené k materiálu Účetní závěrka 2018 a Přezkum 
hospodaření roku 2018. 
 
Přílohy: A – město Kuřim ZÚ 2018 

B - příloha č. 1 čerpání Pa V dle § 
C - příloha č. 2 čerpání V dle ORG - provoz 
D - příloha č. 4 - přijaté dotace 2018 
E - příloha č. 5 Poskytnuté dotace individuální 2018 
F- příloha č. 6 Poskytnuté dotace trenéři 2018 
G - příloha č. 7 Poskytnuté dotace sport 2018 
H - příloha č. 8 Poskytnuté dotace kultura 2018 

 
Přijaté usnesení: 1060/2019 - ZM souhlasí s celoročním hospodařením města Kuřimi v roce 2018, 

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

Hlasováno 
Pro: 16   Nepřítomen: 1. 
 
 
 

14. Zápis ze zasedání Kontrolního výboru Zastupitelstva města 
Kuřimi konaného dne 17. 6. 2019 
(Předkladatel: Jan Herman, zpracovatel: Ing. Silvie Ondrášková) 
 
Předseda kontrolního výboru v příloze předkládá Zastupitelstvu města Kuřimi zápis ze zasedání 
Kontrolního výboru Zastupitelstva města Kuřimi konaného dne 17. 6. 2019. 
 
Přílohy: A - zápis 

B – příloha č. 1 
C – příloha č. 2 

 
Diskuse: 
J. Herman – kontrolní výbor měl v plánu činnosti kontrolu kulturního domu provádět. Termín kontroly 
je navrhován až 31. 3. 2020, protože to už by stavba kulturního domu měla být ukončena. 
D. Sukalovský – kontrolovat by se měly akce dokončené a zkolaudované. Navrhuje, aby byl tento 
návrh předkladatelem stažen a předložen až bude stavba ukončena, zkolaudována a bude dokončen 
soupis kolaudačních závad apod. 
J. Herman – s tím souhlasí, ale návrh musel být předložen, protože byl schváleným návrhem 
kontrolního výboru. Tento návrh tedy stahuje z hlasování. Také zazněla od členů kontrolního výboru 
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výzva k finančnímu výboru, zda by se na kontrole této akce nepodíleli. Ptá se tedy předsedy 
finančního výboru na názor. 
P. Ondrášek – zdá se mu, že se překrývají činnosti finančního a kontrolního výboru. Například 
kompetence kontroly poplatků v nafukovací hale by měl mít spíše finanční výbor. Neví, kde je hranice 
kontrol mezi výbory. 
 
Přijaté usnesení: 1061/2019 - ZM bere na vědomí zápis ze zasedání Kontrolního výboru 

Zastupitelstva města Kuřimi č. 02/2019 konaného dne 17. 6. 2019. 
Hlasováno 
Pro: 16   Nepřítomen: 1. 
 
 
 

14/1. Zápis ze zasedání Kontrolního výboru Zastupitelstva města 
Kuřimi konaného dne 17. 6. 2019 
(Předkladatel: Jan Herman, zpracovatel: Ing. Silvie Ondrášková) 
 
Přijaté usnesení: 1062/2019 - ZM pověřuje Kontrolní výbor Zastupitelstva města Kuřimi provedením 

kontroly výběru poplatků za pronájem nafukovací haly za období 1. 1. 2019 - 30. 6. 
2019. 

Hlasováno 
Pro: 16   Nepřítomen: 1. 
 
 
 

14/2. Zápis ze zasedání Kontrolního výboru Zastupitelstva města 
Kuřimi konaného dne 17. 6. 2019 
(Předkladatel: Jan Herman, zpracovatel: Ing. Silvie Ondrášková) 
 
Návrh usnesení: ZM pověřuje Kontrolní výbor Zastupitelstva města Kuřimi provedením kontroly 

investiční akce „Společenské a kulturní centrum v Kuřimi“ se zaměřením na 
dodržování zákona o veřejných zakázkách, na reklamace a dodržování smluvních 
podmínek dle uzavřené Smlouvy o dílo na zhotovení stavby č. 2017/D/0102 
a jejích dodatků a Smlouvy o dílo na zhotovení projektové dokumentace 
č. 2013/D/0041 a jejích dodatků, a s tím související případné vymáhání sankcí za 
nedodržení smluvních podmínek. 

O tomto návrhu usnesení nebylo hlasováno. 
 
 
 

15. Obecně závazná vyhláška města Kuřimi č. 3/2019, o nočním 
klidu 
(Předkladatel: Mgr. Ing. Drago Sukalovský, zpracovatel: Ing. Silvie Ondrášková) 
 
Na Městský úřad Kuřim byla doručena žádost SH ČMS - Sbor dobrovolných hasičů Kuřim o zařazení 
nové veřejně přístupné kulturní akce ČOCH S HASIČI do obecně závazné vyhlášky o nočním klidu, 
u které by měla být zkrácena doba nočního klidu. Termín konání akce bude 24. 8. 2019 od 17:00 do 
03:00 hod. 
 
Nově nahlášené akce a slavnosti, u kterých má být zkrácena doba nočního klidu, je nutné schválit 
zastupitelstvem města přímo v textu obecně závazné vyhlášky. ZM je proto nyní předkládán návrh 
nové vyhlášky o nočním klidu č. 3/2019. 
 
Přílohy: A – OZV o nočním klidu 

B - žádost o zařazení akce do obecně závazné vyhlášky o nočním klidu 
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Diskuse: 
J. Herman – název akce by upravil na „Letní noc“. 
I. Peřina – má problém s časem ukončení, ve 3 hodiny ráno je opravdu pozdě. Navrhuje posunout čas 
ukončení na 1 hodinu ranní. 
P. Ondrášek – tento návrh podporuje. 
D. Sukalovský – myslí si, že je to zase hodně brzo. 
P. Krejčí – navrhuje kompromis v podobě 2. hodiny ranní. 
D. Sukalovský – také by se přikláněl ke 2. hodině ranní. Navrhuje orientačně hlasovat o předložených 
návrzích a to nejprve o 3. hodině ranní, poté o 2. hodině ranní a naposledy o 1 hodině ranní. 
 
Doba ukončení ve 3 hod ráno: 
Hlasováno: pro 6. 
 
Doba ukončení ve 2 hod ráno: 
Hlasováno: pro 12. 
 
Přijaté usnesení: 1063/2019 - ZM vydává obecně závaznou vyhlášku č. 3/2019, o nočním klidu, 

s účinností patnáctým dnem po dni vyhlášení se změnou. 
Hlasováno 
Pro: 15 zdržel se: 1  nepřítomen: 1. 
 
 
 

16. Koupě pozemků v lokalitě „Díly za sv. Janem“ 
(Předkladatel: Mgr. Ing. Drago Sukalovský, zpracovatel: Ing. Vladimíra Fidrmucová) 
 
V souvislosti s plánovanou stavbou „Prodloužení infrastruktury ulice Červenáčkova - Díly za sv. 
Janem“ (dále i „stavba“) bylo zjištěno, že se účelová komunikace vedoucí k chatám v lokalitě Koblas 
nachází na i na pozemcích, které nejsou v majetku města Kuřimi - vizte př. A, B (pozemky v majetku 
města jsou zvýrazněny červenou barvou). Některé pozemky pod účelovou komunikací vlastní 
i investor výše uvedené stavby - Ing. Lenka Droběnová. Konkrétně se jedná o celé pozemky parc. 
č. 2646/43 o výměře 286 m

2
, parc. č. 2646/44 o výměře 59 m

2
 a dvě části pozemku parc. č. 4522/15 

geometrickým plánem č. 3623-129/2018 nově označené jako parc. č. 4522/52 o výměře 39 m
2
 a parc. 

č. 4522/60 o výměře 27 m
2
 vše v k. ú. Kuřim - vizte př. C. Celková výměra pozemků pod komunikací 

ve vlastnictví Ing. Droběnové činí 411 m
2
. 

 
Odbor majetkoprávní se s Ing. Droběnovou dohodl na majetkoprávním vypořádání pozemků pod 
účelovou komunikací, tzn., že město koupí tyto pozemky pod komunikací za cenu 250 Kč/m

2
. Celková 

cena kupovaných pozemků činí částku ve výši 102.750 Kč.  
 
Pro správnost a pořádek OMP uvádí, že GP dosud není odsouhlasený Katastrálním úřadem. 
Vzhledem k tomu, že další zastupitelstvo bude až v září, předkládá OMP schválení koupi pozemků 
nyní. 
 
Přílohy: A - situace 

B - situace 
C – geometrický plán 

 
Přijaté usnesení: 1064/2019 - ZM schvaluje úplatné nabytí pozemků parc. č. 2646/43 o vým 286 m

2
 

a parc. č. 2646/44 o vým 59 m
2
 a částí pozemku parc. č. 4522/15 geometrickým 

plánem č. 3623-129/2018 nově označených jako parc. č. 4522/52 o vým 39 m
2
 

a parc. č. 4522/60 o vým 27 m
2
 vše v k. ú. Kuřim za kupní cenu ve výši 250 Kč/m

2
, 

z vlastnictví Ing. Lenky Droběnové, bytem xxxxxxxxxxxxx, Kuřim. Náklady spojené 
s převodem pozemků uhradí město Kuřim. 

Hlasováno 
Pro: 16   Nepřítomen: 1. 
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17. Sportovní areál – Dodatek č. 2 k Plánovací smlouvě 
(Předkladatel: Ing. Petr Ondrášek, zpracovatel: Mgr. Jana Viktorinová) 
 
Město Kuřim, Zimní stadion Kuřim, s.r.o., IČ 05886007, se sídlem Kuřim, Dlouhá 1720/8, zastoupená 
jednateli společnosti Ing. Zdeňkem Přichystalem a Bohumilem Pěluchou a Sport Hotel Kuřim s.r.o., 
IČ 04776046, se sídlem Kuřim, Vrchlického 1905/24, zastoupená jednateli společnosti Milanem 
Mášou a Marianem Michlíčkem uzavřeli dne 12. 5. 2017 Plánovací smlouvu, jejímž předmětem je 
vymezení práv a povinností jednotlivých smluvních stran pro koordinaci staveb v tzv. "Sportovním 
areálu". 
Dne 14. 3. 2018 byl k této Plánovací smlouvě uzavřen Dodatek č. 1, jehož předmětem byla mimo jiné 
změna Harmonogramu, který jako nedílná součást Plánovací smlouvy obsahuje veškeré zásadní 
termíny vztahující se k Plánovací smlouvě. 
Pro stavbu Sport Hotelu Kuřim však dosud nebylo vydáno stavební povolení. V průběhu stavby 
Zimního stadionu Kuřim došlo ke zpoždění prací, které budou mít dopad také na zpoždění 
plánovaných termínů kolaudace jednotlivých stavebních objektů, jejichž realizace je předmětem 
Plánovací smlouvy. 
Z tohoto důvodu byl upraven Harmonogram a termíny byly dohodnuty podle reálného stavu 
rozpracovanosti staveb. 
 
Přílohy: A – harmonogram 

B – dodatek č. 2 
 
Diskuse: 
P. Vodka – v harmonogramu v bodě 1) – čeho se týká převod práv? 
P. Ondrášek – byli jsme garantem projektové dokumentace. Protože u této části parkoviště je z 50 % 
hrazena společností Zimní stadion a z 50 % společností Sport Hotel, tak jim na tento stavební objekt 
převádíme práva stavebního povolení, aby mohli sami začít stavět. 
 
Přijaté usnesení: 1065/2019 - ZM schvaluje uzavření Dodatku č. 2 k Plánovací smlouvě 

č. 2017/D/0040, jehož předmětem je změna Přílohy č. 5 - Harmonogram se 
společností Zimní stadion Kuřim, s.r.o., IČ 05886007, se sídlem Dlouhá 1720/8  
Kuřim a Sport Hotel Kuřim s.r.o., IČ 04776046, se sídlem Kuřim, Vrchlického 
1905/24. 

Hlasováno 
Pro: 16   Nepřítomen: 1. 
 
 
 

18. Dotace z programu MV generální ředitelství Hasičského 
záchranného sboru České republiky na dopravní automobil 
(Předkladatel: Mgr. Ing. Drago Sukalovský, zpracovatel: Ing. Ivana Darmovzalová) 
 
JSDH Kuřim využívá v současnosti jako DA vozidlo Volkswagen Transporter, r. v. 1996, najeto 300 tis. 
km. Vozidlo bylo získáno v roce 2011 jako vyřazené od Policie ČR, KŘ Jihomoravského kraje, kde 
sloužilo pro potřeby dopravní policie. Technický stav vozidla odpovídá stáří, počtu najetých kilometrů 
a náročnosti služby především u dopravní policie. Jeho údržba si vyžaduje značné finanční náklady 
a velké úsilí členů JSDH. Na vozidle se projevují závady zásadního charakteru včetně pokročilé 
koroze rámu a podvozku vozidla. Při posledních dvou technických kontrolách bylo odstranění 
diagnostikovaných závad obtížně a finančně náročně, současně je předpoklad, že při příští TK na jaře 
příštího roku vozidlo nebude možno připravit k úspěšné kontrole. 
Využití DA pro JSDH Kuřim 

- Výjezdové vozidlo pro dopravu sil na místo zásahu 
- Evakuační vozidlo 
- Výjezdové vozidlo pro zásahy s AED (zařazeno do systému First Responder ZZS JMK) 
- Výjezdové vozidlo pro zásahy při ZOZP 
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JSDH Kuřim je od letošního roku vybaveno také AED, pro jehož využití jsou členové JSDH vycvičeni. 
JSDH je zařazena do systému First Responder, provozovaném ZZS JMK. V současnosti je určeno, 
vzhledem k nedobrému technickému stavu stávajícího DA, jako zásahové vozidlo CAS K24 Tatra 815 
4x4, což není ze zjevných příčin ideální stav. 
 
Odbor investiční doporučuje Zastupitelstvu města Kuřimi schválení podání žádosti o dotaci pro 
Jednotku sboru dobrovolných hasičů Kuřim ve výši 1.000.000 Kč na projekt "Pořízení nového 
dopravního automobilu" v rámci dotačního programu Ministerstva vnitra: „Účelové investiční dotace 
pro jednotky sboru dobrovolných hasičů obcí“. 
Dotace může dosáhnout až 70 % nákladů akce, maximálně však 450 tis. Kč. 
 
Diskuse: 
I. Poledňák – kde bude cisterna stát? Kolik bude stát garáž pro tento vůz? 
J. Herman – prosazuje návrh na pořízení dopravního automobilu, protože je při zásazích více využit. 
Nákup cisternové stříkačky není jeho prioritou. Nezpracovával technické parametry vozidla, proto 
nedokáže odpovědět na otázku p. Poledňáka. 
D. Sukalovský – jedna garáž je na zbrojnici volná. 
I. Poledňák – ano, ale tam by se cisterna nevešla. 
 
Přijaté usnesení: 1066/2019 - ZM schvaluje podání žádosti o dotaci pro Jednotku sboru 

dobrovolných hasičů Kuřim ve výši 1.000.000 Kč na projekt "Pořízení nového 
dopravního automobilu" v rámci dotačního programu Ministerstva vnitra: „Účelové 
investiční dotace pro jednotky sboru dobrovolných hasičů obcí“. 

Hlasováno 
Pro: 16   Nepřítomen: 1. 
 
 
 

18/1. Dotace z programu MV generální ředitelství Hasičského 
záchranného sboru České republiky na pořízení cisternové 
automobilové stříkačky 
(Předkladatel: Mgr. Ing. Drago Sukalovský, zpracovatel: Ing. Ivana Darmovzalová) 
 
JSDH Kuřim disponuje nyní pouze jednou cisternovou automobilovou stříkačkou (dále jen "CAS") 
s objemem nádrže na vodu 4000 litrů. 
Vzhledem k dojezdovým vzdálenostem dalších posilových jednotek, plánovanému rozšíření města 
a také faktu, že má JSDH zajišťovat 2 družstva pro výjezd jednotky, je nutné pořídit druhou CAS 
s objemem nádrže na vodu minimálně 8000 litrů a kabinou pro družstvo 1+5. 
Pořízením druhé CAS se vyřeší prvotní dostatek hasebních látek u požárů do příjezdu posilových 
jednotek. 
Dále bude jednotka plnohodnotně zajišťovat 2 družstva pro výjezd, což dosud nebylo možné. 
V neposlední řadě může být CAS využívána v rámci vzniklých mimořádných událostí na území 
Jihomoravského kraje jako posilová velkoobjemová CAS. 
 
Odbor investiční doporučuje Zastupitelstvu města Kuřimi schválení podání žádosti o dotaci pro 
Jednotku sboru dobrovolných hasičů Kuřim ve výši 7.500.000 Kč na projekt Pořízení cisternové 
automobilové stříkačky v rámci dotačního programu Ministerstva vnitra: „Účelové investiční dotace pro 
jednotky sboru dobrovolných hasičů obcí“. 
Dotace může dosáhnout až 70 % nákladů akce, maximálně však 2,5 mil. Kč. 
 
Přijaté usnesení: 1067/2019 - ZM schvaluje podání žádosti o dotaci pro Jednotku sboru 

dobrovolných hasičů Kuřim ve výši 7.500.000 Kč na projekt Pořízení cisternové 
automobilové stříkačky v rámci dotačního programu Ministerstva vnitra: „Účelové 
investiční dotace pro jednotky sboru dobrovolných hasičů obcí“. 

Hlasováno 
Pro: 14   Zdrželi se: 2  Nepřítomen: 1. 
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19. Zápis z Finančního výboru ZM Kuřimi ze dne 19. 6. 2019 
(Předkladatel: RNDr. Igor Poledňák, zpracovatel: Ing. Aleš Varmužka) 
 
V příloze se nachází zápis z finančního výboru, který se konal dne 19. 6. 2019. 
 
Přílohy: A – zápis 
 
Přijaté usnesení: 1068/2019 - ZM bere na vědomí zápis z Finančního výboru ZM Kuřimi konaného 

dne 19. 6. 2019. 
Hlasováno 
Pro: 16   Nepřítomen: 1. 
 
 
 

20. ČR - Státní pozemkový úřad – odprodej pozemků pod 
cyklostezkou Kuřim - Lipůvka 
(Předkladatel: Mgr. Ing. Drago Sukalovský, zpracovatel: Ing. Vladimíra Fidrmucová) 
 
V souvislosti s plánovanou stavbou cyklostezky Kuřim - Lipůvka, (dále jen „cyklostezka“) - vizte 
př. A a na základě usnesení RM č. 293/2015 ze dne 27. 5. 2015 byla uzavřena se Státním 
pozemkovým úřadem (dále jen “SPÚ“) nájemní smlouva na pronájem pozemků pod budoucí 
cyklostezkou. 
293/2015 
Rada města schvaluje uzavření nájemní smlouvy na části pozemků parc. č. 2954, 2940/1, 2970, 
3007/16, 3005/25, 3005/40, 3005/1 a 3016 vše v k. ú. Kuřim o celkové výměře 10 686 m

2
 s Českou 

republikou - Státním pozemkovým úřadem, se sídlem Husinecká 1024/11a, Praha, IČ 01312774 na 
dobu neurčitou dle přílohy. 

 
Roční nájemné za pozemky pod cyklostezkou do nabytí právní moci stavebního povolení činilo 
3.437 Kč (0,32164 Kč/m

2
). Po nabytí právní moci stavebního povolení se navýšilo roční nájemné na 

částku ve výši 160.290 Kč (15 Kč/m
2
). Toto bylo upraveno v souladu s usn. RM č. 545/2017 ze dne 

25. 10. 2017 Dodatkem č. 1 k nájemní smlouvě. 
545/2017 
Rada města schvaluje uzavření dodatku č. 1 k nájemní smlouvě č. 2015/D/0028 na pronájem 
pozemků pod stavbou „Cyklostezky Kuřim - Lipůvka“ s Českou republikou - Státním pozemkovým 
úřadem, se sídlem Husinecká 1024/11a, Praha, IČ 01312774, kterým se v souvislosti se získáním 
stavebního povolení upravuje výše ročního nájemného na částku ve výši 160.290 Kč s roční 
valorizací. 
 
V nájemní smlouvě bylo dohodnuto, že po vydání kolaudačního souhlasu, požádá město Kuřim 
o převod pozemků dotčených stavbou cyklostezky. SPÚ k této žádosti požaduje doložit souhlasné 
usnesení Zastupitelstva města Kuřimi. 
Za tímto účelem byl vyhotovený geometrický plán č. 3658-5807/2018 (vizte př. B), který odděluje 
pozemky, na kterých je vybudována cyklostezka a pozemky, které budou tvořit zeleň kolem 
cyklostezky. SPÚ a město Kuřim se dohodly, že v první fázi se vyřeší pozemky pod stavbou 
cyklostezky a v druhé fázi (po schválení dodatku k územnímu plánu) se budou řešit pozemky kolem 
cyklostezky. 
OI a OMP předkládají ZM ke schválení převod pozemků, které vznikly na základě GP č. 3658-
5807/2018: 
 
- část pozemku p. č. 3007/16 o vým. 120 m

2
, GP nově označená jako p. č. 3007/18 o vým. 120 m

2
; 

- část pozemku p. č. 2970 o vým. 241 m
2
, GP nově označená jako p. č. 2970/6 o vým. 241 m

2
; 

- část pozemku p. č. 3005/25 o vým. 1.113 m
2
, GP nově označená jako p. č. 3005/44 o vým. 1.113 

m
2
; 

- část pozemku p. č. 3005/40 o vým. 570 m
2
, GP nově označená jako p. č. 3005/50 o vým. 570 m

2
; 

- část pozemku p. č. 3005/1 o vým. 446 m
2
, GP nově označená jako p. č. 3005/55 o vým. 446 m

2
; 
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- část pozemku p. č. 3016 o vým. 8.342 m
2
, GP nově označená jako p. č. 3016/1 o vým. 8.342 m

2
. 

 
Přílohy: A - situace 

B – geometrický plán 
 
Přijaté usnesení: 1069/2019 - ZM schvaluje bezúplatný převod části pozemku p. č. 3007/16 o vým. 

120 m
2
 GP č. 3658-5807/2018 nově označená jako p. č. 3007/18, části pozemku p. 

č. 2970 o vým. 241 m
2
 GP č. 3658-5807/2018 nově označená jako p. č. 2970/6, 

části pozemku p. č. 3005/25 o vým. 1.113 m
2
 GP č. 3658-5807/2018 nově 

označená jako p. č. 3005/44, části pozemku p. č. 3005/40 o vým. 570 m
2
 GP 

č. 3658-5807/2018 nově označená jako p. č. 3005/50, části pozemku p. č. 3005/1 
o vým. 446 m

2
 GP č. 3658-5807/2018 nově označená jako p. č. 3005/55 a části 

pozemku p. č. 3016 o vým. 8.342 m
2
 GP č. 3658-5807/2018 nově označená jako p. 

č. 3016/1 vše v obci a k. ú. Kuřim z majetku České republiky - Státního 
pozemkového úřadu, se sídlem Husinecká 1024/11a, Praha, IČ 01312774, do 
vlastnictví města Kuřimi. 

Hlasováno 
Pro: 16   Nepřítomen: 1. 
 
 
 

21. Žádost o poskytnutí individuální dotace z rozpočtu města Kuřimi 
(Předkladatel: Ing. Petr Ondrášek, zpracovatel: Ing. Petr Ondrášek) 
 
Dne 14. 6. 2019 byla doručena žádost o poskytnutí individuální dotace z rozpočtu města Kuřimi od 
Základní školu DiviZna z.ú., se sídlem Havlíčkova 508/33, 664 34 Kuřim, IČ 07488866 ve výši 
500.000 Kč. Žadatelem je soukromá základní škola, která zahajuje v Kuřimi výuku základní školy pro 
školní rok 2019/2020 pro žáky 1. a 3. tříd. 
 
Škola byla akreditována zápisem do rejstříku škol a školských zařízení ČR. Pro své působení bude 
využívat prostory kuřimského Zámku, konkrétně jižní křídlo, na základě nájemní smlouvy s fixací 
podmínek pronájmu na 5 let a automatickou prolongací. Nutné stavební úpravy jsou podle 
současných zákonných požadavků na hygienické a požární předpisy. Vlastník objektu souhlasí 
s provedením stavebních úprav v objektu školy podle přiložené projektové dokumentace. Stavba již 
byla na základě platného stavebního povolení zahájena, neboť úpravy je nutné dokončit do zahájení 
školního roku. 
 
Základní škola má k 20. 6. 2019 po zápise přihlášeno 13 žáků, přijato je 12 žáků, v jednom případě 
probíhá správní řízení (z toho 7 dětí je bydlištěm z Kuřimi). Nyní bude škola začínat jako malotřídní, 
vzhledem k počtu žáků, v průběhu roku předpokládá příchod dalších dětí. Koncepce školy je 9-ti třídní 
s počtem žáků v ročníku do dvaceti žáků.  Cílem je naplnění kapacity 150 - 180 žáků přibližně do 3 let 
od otevření. 
 
Škola představila svoje záměry mj. na jednání školské komise RM dne 27. 5 2019, která vyslovila 
vzniku školy podporu, stejně jako ředitelé ostatních škol v Kuřimi. Škola nabízí další možnost 
alternativního vzdělávání pro děti v lokalitě města Kuřim a vhodně tak rozšiřuje nabídku školního 
vzdělávání ve městě. Potřeby rodičů k nestátnímu vzdělání svých dětí sílí. Několik desítek dětí 
z Kuřimi v současnosti za tímto typem vzdělávání dojíždí do Brna, zatímco umístění školy tohoto typu 
přímo v místě jejich bydliště umožní orientaci celé rodiny do města Kuřimi. 
 
Škola se v průběhu roku představuje také kuřimské veřejnosti. Proto v tomto školním roce již učitelé 
školy vedli cyklus setkání pro rodiče s dětmi, dále paní učitelky vedly v DDM klub maminek „Klubík“ 
a hudební kroužek „Ťukálci“, pořádali několik akcí pro veřejnost jako „Vánoční zpívání koled 
v kuřimském kostele“ a „Poetický večer“ na 1. máje v prostorách nádvoří kuřimského zámku. Škola má 
nadále zájem o sdílení událostí a akcí města a dle svých možností chce přispívat k aktivnímu životu ve 
městě, organizovat zájmové kroužky také pro ostatní děti z Kuřimi, zejména hudebního a výtvarného 
zaměření. 
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Základní škola Divizna je nově vzniklá nezisková organizace zapsaná jako ústav, obdobně jako dříve 
o.p.s. (obecně prospěšná společnost) s cílem poskytovat základní vzdělávání. Zakladatelem 
(zřizovatelem) je spolek Collegium pro vita creante z.s. Škola avizovala, že neplánuje žádat město 
Kuřim o dotace na provoz školy - pro provoz využívá dotace od MŠMT (podle normativu na žáka) 
a další financování jako je školné a jiné zdroje. Vzhledem k tomu, že počáteční investice jsou poměrně 
vysoké a jsou hrazeny z vlastních prostředků, žádá město o finanční pomoc na tyto počáteční 
investice do stavebních úprav prostřednictvím individuální dotace. Vložené investice do rekonstrukce 
nevyužitých prostor stanou zhodnocením budovy, jehož je město menšinovým spoluvlastníkem. 
 
Prostory budou sloužit i mimo čas školního vyučování jako školní družina a pro zájmové kroužky. 
Poskytovaná služba základního vzdělávání je ve veřejném zájmu a je neziskově cílena zejména na 
občany města Kuřimi. 
 
Přílohy: A - žádost 

B - položkový rozpočet 
C - projektová dokumentace 
C - projektová dokumentace 
D - souhlas vlastníka 
E - souhlas stavebního úřadu 
F - zápis do rejstříku škol 

 
Diskuse: 
J. Vlček – nebyl zastánce podpory touto formou a to také z důvodu, že se tam děti setkají se 
středoškoláky, navíc je to jen pro 7 dětí z Kuřimi a potom se mu zdá, že je 500 tisíc Kč moc. Navrhoval 
by diskutovat o snížení částky, protože potom by takto vložené peníze zhodnotily i náš majetek a tato 
investice by v těchto prostorách zůstala. 
I. Peřina – tento typ školy nabízí jiné možnosti učení, zapojení více smyslů do procesu učení, podnětů 
a školu tohoto typu ve městě vítá a chce, aby byla tato činnost podpořena. 
J. Herman – ze svých zkušeností ví, že je dobře, když je 1. stupeň oddělen od starších ročníků. 
Dopravní zatížení této oblasti je už nyní značné a myslí si, že bude potřeba vybudovat nový bezpečný 
přechod pro chodce. Navíc si myslí, že školství by mělo být v režii státu. Nesouhlasí se zřízením školy 
v těchto prostorách. 
P. Ondrášek – částka 500 tisíc Kč vychází ze žádosti žadatele. Mezi zastupiteli je i úvaha tuto částku 
snížit, nicméně bychom se neměli otočit zády k nově vznikající soukromé škole. Podle jeho názoru je 
dobré, že tento typ výuky bude ve městě možné využívat, protože je hodně rodičů, kterým je tento 
způsob vyučování blízký. Současným základním školám neublížíme, stávající ředitelé tuto formu 
výuky také podporují. Prvky této výuky se i oni snaží do současné výuky zařadit, ale při kapacitě 28 
žáků ve třídě je to velmi složité. Po skončení školní výuky zde budou fungovat zájmové kroužky, které 
by mohly být využity i dětmi z této části města. 
P. Vodka – kdo bude financovat zbývající část nákladů? Nebylo by vhodnější investici postoupit 
vlastníkovi? 
P. Ondrášek – dlouhodobý nájem můžete čerpat jako dotaci ze strany poskytovatele dotace 
v případě, že s tím majitel souhlasí. A to je tento případ. 
P. Vodka – ptá se, jakým způsobem je financována zbylá část nákladů na rekonstrukci tříd na zámku? 
I. Poledňák – obec má některé povinnosti ze zákona a některé, které si sama na sebe vezme. Ze 
zákona má mimo jiné i tu, že zřizuje základní školství. Soustředit bychom se měli na to, abychom měli 
veřejné školství na jedničku. Zásadní problém je, že obec, která je zřizovatelem veřejného školství, 
ještě ručí za něco jiného. Samospráva má jiné povinnosti a nemá nést odpovědnost za toto, nemá za 
to ručit. Proto s danou věcí nesouhlasí. 
DiviZna – je to financováno z vlastních zdrojů, jedná se o jejich vlastní peníze a úspory“. Nevnímá, že 
by obec tím, že podpoří rekonstrukci prostor zámku, přišla o vložené prostředky, protože se budou 
renovovat stávající rozvody vody, sociální zařízení, renovace stávajících oken, elektroinstalace. 
Nejsou to nadstandardní věci. Nenárokují si vložené investice, které tam budou z jejich strany vloženy. 
I. Poledňák – samospráva by neměla nést odpovědnost za zřízení školy, kterou nezřídila. 
I. Peřina – myslí si, že město dostatečně podporuje veřejné školství. Ze své zkušenosti s prací s dětmi 
je rád, že existují i jiné formy výuky, než na jaké jsme zvyklí. 
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K. Torn – vložit finance obce do stavby obce je lepší právní forma, než navržená forma podpory. Dnes 
měli setkání benchmarkingové iniciativy a ve srovnání se stejně velkými obcemi jako je město Kuřim 
vyšlo najevo, že dotace na každé dítě ve veřejném školství je cca 10 tisíc Kč/rok. Tady by byla 
podpora na jedno kuřimské dítě 70 tisíc Kč. 
J. Vlček – souhlasí s nějakou formou podpory. Pokud by zde byla žádost vlastníka objektu na 
podporu rekonstrukce prostor učeben, bylo by to pro něj lepší. Nevznikaly by žádné komplikace. 
P. Ondrášek – nabouráváme se do vztahů mezi vlastníkem budovy a základní školou. Dohoda byla 
taková, že investice zaplatí ZŠ DiviZna. V jaké fázi jste, kolik procent je odpracováno? 
DiviZna – nyní je provedeno asi 40-50 % prací z rozpočtovaných nákladů. 
P. Ondrášek – je zbytečné do tohoto vstupovat. Záštitu nad takovouto školou by město mohlo převzít. 
Můžeme ji podpořit. 
I. Poledňák – jedná se o alternativní školství v Kuřimi, kdy město je zřizovatelem veřejného školství 
a nebudeme mít možnost do výukového programu vstupovat, žádné pravomoci nemáme. Je to zcela 
výjimečná situace. Nemůžeme za toto nést odpovědnost. 
S. Naďová – kde budou další třídy, když se škola rozšíří? Budou potřeba další stavební úpravy? 
Budeme i nadále žádáni o spolufinancování? 
DiviZna – objem vychází z toho, co jsme schopni ufinancovat. Kapacita školy je naddimenzovaná. 
Prostory, které upravujeme na kapacitu, kterou využijeme nyní, nebo ještě za 2-3 roky. Z hlediska 
dalšího rozvoje, když bychom potřebovali další třídu, tak budou např. rozvody nachystány tak, 
abychom jen rozvod jednoduše prodloužili do další třídy. Nyní je návrhem malotřídní řešení výuky, ale 
je to koncept vynucený touto situací. 
P. Krejčí – na jednu stranu se mu líbí možnost alternativnějšího vzdělávání, ale na druhou stranu by 
podpořil dotaci pro rekonstrukci prostor přímo SPŠ a SOU Kuřim. 
M. Vlk – nepojímá žádost o dotaci, jako podporu nové základní školy, ale jako podporu střední školy. 
Navrhuje, aby výše dotace byla ve výši podílu města na zámku a zbytek bychom pokryli bezúročnou 
půjčkou, tj. 200 tisíc Kč dotace a 300 tisíc Kč jako bezúročná půjčka. 
P. Ondrášek – návrh na finanční pomoc může být součástí našeho rozhodnutí, ale musí o to žadatel 
požádat. Nyní máme žádost o dotaci na 500 tisíc Kč, tzn. my můžeme upravovat výši udělené dotace 
na stavební úpravy. Na zbytek by musela SPŠ a SOU podat žádost na bezúročnou půjčku. 
D. Sukalovský – půjčka není předmětem dotačního titulu. 
A. Varmužka – návratná finanční výpomoc má stejná pravidla jako dotace. Musí zde být předložena 
žádost včetně všech náležitostí. 
I. Peřina – navrhuje, aby se usnesení změnilo na 200.000 Kč. 
DiviZna – odpovědnost za projekt si město na sebe vezme, ale je to ověřený způsob výuky, se kterým 
jsou jisté zkušenosti. Mohlo by být pro Kuřim vítané, že zde budou i jiné způsoby výuky. Financujeme 
tímto i vaše prostory a v případě neúspěchu zde může vzniknout např. komunitní centrum. Obavy jsou 
na místě, ale tato oblast je již prověřená. 
P. Ondrášek – navrhuje upravit usnesení a navrhuje hlasovat o částce 200 tisíc Kč. Financujeme 
i prostory, které budou sloužit pro družinu a budou ji využívat i zájmové kroužky pro děti. 
 
Přijaté usnesení: 1070/2019 - ZM schvaluje uzavření smlouvy o poskytnutí individuální dotace 

z rozpočtu města Kuřimi pro Základní školu DiviZna z.ú., se sídlem Havlíčkova 
508/33, 664 34 Kuřim, IČ 07488866 ve výši 200.000 Kč na stavební úpravy 
školských prostor v budově Zámku v Kuřimi a vybudování sociálního zařízení 
k užívání prostor pro základní školu. 

Hlasováno 
Pro: 12  Proti: 3  Zdržel se: 1  Nepřítomen: 1. 
 
 
Starosta vyhlásil v 19:05 hod přestávku na 10 minut. 
 
 
 

22. Rozpočtové opatření č. 4 
(Předkladatel: Mgr. Ing. Drago Sukalovský, zpracovatel: Ing. Aleš Varmužka) 
 
V příloze se nachází návrh na provedení rozpočtového opatření č. 4. 
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Přílohy: A - rozpočtové opatření č. 4 
B – důvodová zpráva OI ul. Legionářská 
C - důvodová zpráva OI veřejné osvětlení 
D - důvodová zpráva OI atletická dráha 
E - důvodová zpráva OI MŠ Otevřená 
F - důvodová zpráva OI kulturní dům 
G – důvodová zpráva Wellness 

 
Diskuse: 
D. Sukalovský – rada města dnes schválila převod částky ve výši 4,5 mil. Kč z investičního fondu 
Centra sociálních služeb Kuřim do rozpočtu zřizovatele. Tato částka není v rozpočtovém opatření 
zohledněna. Dále zde bude jako výdaj uvedena částka 200.000 Kč, kterou jsme schválili jako dotaci 
škole DiviZna. 
 
Přijaté usnesení: 1071/2019 - ZM schvaluje rozpočtové opatření č. 4 k rozpočtu města Kuřimi na 

rok 2019, dle přílohy se změnami. 
Hlasováno 
Pro: 15  Zdržel se: 1  Nepřítomen: 1. 
 
 
 

23. Stav investiční výstavby města Kuřimi 
(Předkladatel: Mgr. Ing. Drago Sukalovský, zpracovatel: Michaela Juránková Hrbková, S. Bartoš) 
 
Odbor investiční předkládá Zastupitelstvu města Kuřim informace o stavu rozpracovanosti investiční 
výstavby na rok 2019 k datu 14. 6. 2019. 
 
Přílohy: A - investice k 14. 6. 2019  
 
Přijaté usnesení: 1072/2019 - ZM bere na vědomí zprávu o stavu investiční výstavby na rok 2019 

k datu 14. 6. 2019. 
Hlasováno 
Pro: 16   Nepřítomen: 1. 
 
 
 

24. Různé 
 
D. Sukalovský – dobrou zprávou pro město Kuřim je, že Nejvyšší správní soud zrušil všechny 
kasační stížnosti na rozsudek krajského soudu ohledně Zásad územního rozvoje (dále jen „ZÚR“) 
a tím jsou zásady platné a účinné a může pokračovat proces jejich aktualizace. Krajské zastupitelstvo 
odsouhlasilo zadání, byly vybrány tři nejlepší trasy D43, které jdou stopou historickou s různými 
uspořádáními. Zpracovatelé připravují podrobnější výsledky hlukové a rozptylové studie pro každou 
obec. Předpokládáme jejich veřejné projednávání v polovině září. Je předpoklad, že půjde-li vše dle 
předpokladů, tak aktualizaci schválí toto krajské zastupitelstvo v roce 2020. Optimistický odhad 
investora je, že by obchvat mohl být realizován v roce 2035. 
 
Mimoúrovňové křižovatky Podlesí, Prefa a Lipůvka – byly podány znovu upravené podklady do 
zjišťovacího řízení EIA. Rozhodnutí ještě nebylo vydáno. Horizont dokončení stavby do 5 let. 
 
Připravuje se stavba napojení nového obchodního centra Zahrádky. Mohlo by to být již o prázdninách 
a to novým kruhovým objezdem. Dle domluvy by měl být provoz zachován 2 jízdními pruhy. 
 
Rekonstrukce kanalizace a vodovodu na ul. Legionářská – uzavírky proběhnou na ul. Zahradní 
v okamžiku, kdy si stavba dohodne s dodavateli dodávky materiálu a projedná a schválí projekt 
dopravních opatření. Ul. Zahradní bude kompletně uzavřena. Odhadovaná doba stavby je do konce 
roku 2019. Zahájení rekonstrukce ul. Legionářské začne 15. 9. 2019. Stavět se bude na etapy, 
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nejdříve od ul. Havlíčkové. Základní objížďka bude vedena po Svitavské silnici a dopravní obsluha 
a linkové autobusy po místních komunikacích. Délka rekonstrukce bude 1 rok. Celá ul. Legionářská 
bude opatřena novým tzv. tichým asfaltem. Dnes jednal na krajském úřadě, po dokončení této části 
v roce 2021 bude přeložka silnice a oprava komunikace od nám. osvobození k Wellness na náklady 
krajského úřadu. 
J. Vlček – při rekonstrukci ul. Zahradní se bude postupovat směrem od Legionářské na ul. Nádražní. 
Dnes jsme schválili v rozpočtovém opatření peníze na rekonstrukci ul. Zahradní, aby byla dokončena 
v letošním roce. Ještě v letošním roce by chtěla Správa a údržba silnic (dále jen „SÚS“) opravit část 
povrchu od křižovatky ul. Zahradní po ul. Otevřenou. Rekonstrukce ul. Legionářská začne od 15. 9. 
a bude ještě upřesněna zprávou, jak to bude probíhat. Zatím se ladí technologie postupu stavby. Čeká 
nás rok dopravně složitější, ale děláme vše proto, aby nedošlo ke kolizi s jinou stavbou, nedošlo ke 
kolizi dopravní obslužnosti apod. 
D. Sukalovský – dodává, že průjezd hasičů by měl být aspoň na jednu stranu zajištěn. 
 
 
J. Herman – jak je to se stavbou kulturního domu? 
S. Bartoš – měření hluku nevyšlo v kombinaci spuštěné kompletní techniky a hudební produkce ve 
velkém sále. Budou potřeba udělat nějaká provozní nebo technická opatření. Máme zkolaudováno 
dopravní řešení, dešťové vody a retence. Ve čtvrtek by měla být přemístěna bus zastávka. Složitější je 
řešení nábytku a interiéru. Projektant neupravil dokumentaci pro výběrové řízení a děláme to za 
pochodu. 
I. Poledňák – ptá se, kolik z těch 2,2 mil. Kč je určeno generálnímu dodavateli? 
S. Bartoš – myslí si, že nic. Spíše je to pro projektanta, stavební dozor apod. Pokud se rozhodneme, 
že půjdeme do úprav akustiky, které bychom museli investovat do odhlučňovacích stěn, tak to by šlo 
ke generálnímu dodavateli. 
 
 
D. Sukalovský – od minulého týdne je při vstupu na radnici umístěn na fasádě budovy defibrilátor. 
Ten je možné použít po zavolání 155. 
 
 
 
Další zasedání ZM se uskuteční ve středu 10. 9. 2019 v 17 hod. v zasedací místnosti MěÚ 
Kuřim. 
 
 
 
Člen návrhové komise Petr Macek přečetl schválená usnesení ZM. 
 
 
 
 
Starosta ukončil jednání ZM v 19:47 hodin. 
 
 
 
 
 
Mgr. Ing. Drago Sukalovský 
starosta města 
 
 

Ověřovatelé zápisu: 

 
 
Jan Herman Ing. Milan Vlk 
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V Kuřimi dne 25. 6. 2019 
 
Zapsala: Petra Glosová 
 
Materiály: 
1 Zvolení návrhové komise 
2 Volba ověřovatelů zápisu 
3 Schválení programu jednání 
4 Plnění usnesení Zastupitelstva města Kuřimi ke dni 17. 6. 2019 
 4A - plnění usnesení ZM 
5 Společenské a kulturní centrum Kuřim, příspěvková organizace - aktualizace přílohy 

č. 1 ke zřizovací listině 
 5A - soupis svěřeného majetku 
6 Miloslav Otava – prodej pozemku  
 6A - situace 
 6B - situace 
 6C - geometrický plán 
7 Cyklostezka Kuřim – Veverská Bítýška – směnná smlouva manž. Hoškovi 
 7A - situace 
 7B - situace 

7C - situace 
 7D - návrh smlouvy 
8 Nabídka na odkup pozemků - E.ON Distribuce, a.s 
 8A - situace 
 8B - situace 
 8C - návrh smlouvy 
9 E.ON Distribuce, a.s. – prodej pozemku pod budoucí trafostanicí ul. Zborovská 
 9A - situace 
 9B - geometrický plán 
 9C - smlouva 
10 Kaufland Česká republika v.o.s. x město Kuřim – směna pozemků  
 10A - situace 
 10B - geometrický plán 
 10B - geometrický plán 2 
 10B - geometrický plán 3 
11 Účetní závěrka 2018 
 11A - FIN 2018 
 11B - přehled o peněžních tocích 2018 
 11C - přehled o změnách vlastního kapitálu 2018 
 11D - příloha 2018 
 11E - výkaz zisku a ztrát 2018 
 11F - rozvaha 2018 
 11G - zpráva přezkoumání 2018 Kuřim 
 11H - FKVS 2018 Zpráva o výsledcích finančních kontrol za rok 2018 
 11CH - inventarizační zpráva konečná 2018 
12 Přezkum hospodaření 2018 
 12A - zpráva přezkoumání 2018 Kuřim 
13 Závěrečný účet hospodaření 2018 
 13A - město Kuřim ZÚ 2018 
 13B - příloha č. 1 čerpání Pa V dle § 
 13C - příloha č. 2 čerpání V dle ORG - provoz 
 13D - příloha č. 4 - přijaté dotace 2018 
 13E - příloha č. 5 Poskytnuté dotace individual 2018 
 13F - příloha č. 6 Poskytnuté dotace trenéři 2018 
 13G - příloha č. 7 Poskytnuté dotace sport 2018 
 13H - příloha č. 8 Poskytnuté dotace kultura 2018 
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14 Zápis ze zasedání Kontrolního výboru Zastupitelstva města Kuřimi konaného dne 17. 6. 
2019 

 14A - zápis 
 14A - příloha č. 1 
 14A - příloha č. 2 
14/1 Zápis ze zasedání Kontrolního výboru Zastupitelstva města Kuřimi konaného dne 17. 6. 

2019 
14/2 Zápis ze zasedání Kontrolního výboru Zastupitelstva města Kuřimi konaného dne 17. 6. 

2019 
15 Obecně závazná vyhláška města Kuřimi č. 3/2019, o nočním klidu 
 15A - OZV o nočním klidu 
 15B - žádost o zařazení akce do OZV o nočním klidu 
16 Koupě pozemků v lokalitě „Díly za sv. Janem“ 
 16A - situace 
 16B - situace 
 16C - GP 
17 Sportovní areál – Dodatek č. 2 k Plánovací smlouvě 
 17A - harmonogram 
 17B - dodatek č. 2 
18 Dotace z programu MV generální ředitelství Hasičského záchranného sboru České 

republiky na dopravní automobil 
18/1 Dotace z programu MV generální ředitelství Hasičského záchranného sboru České 

republiky na pořízení cisternové automobilové stříkačky 
19 Zápis z Finančního výboru ZM Kuřimi ze dne 19. 6. 2019 
 19A - zápis 
20 ČR - Státní pozemkový úřad – odprodej pozemků pod cyklostezkou Kuřim - Lipůvka 
 20A - situace 
 20B – geometrický plán 
21 Žádost o poskytnutí individuální dotace z rozpočtu města Kuřimi 
 21A - žádost 
 21B - položkový rozpočet 
 21C - projektová dokumentace 
 21C - projektová dokumentace 
 21D - souhlas vlastníka 
 21E - souhlas stavebního úřadu 
 21F - zápis do rejstříku škol 
22 Rozpočtové opatření č. 4 
 22A - rozpočtové opatření č. 4 

22B - důvodová zpráva OI ul. Legionářská 
 22C - důvodová zpráva OI veřejné osvětlení 
 22D - důvodová zpráva OI atletická dráha 
 22E - důvodová zpráva OI MŠ Otevřená 
 22F - důvodová zpráva OI kulturní dům 
23 Stav investiční výstavby města Kuřimi 
 23A - investice k 14. 6. 2019  
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4. JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA KUŘIMI dne 25. 6. 2016 

 

1. Zvolení návrhové komise 
Číslo usnesení: 1048/2019 
Zastupitelstvo města schvaluje jako členy návrhové komise Petra Macka a Alenu Matějíčkovou. 
Mgr. Ing. Drago Sukalovský PRO RNDr. Igor Poledňák PRO 

Mgr. Ladislav Ambrož NEPŘÍTOMEN Jan Herman PRO 

Ivo Peřina PRO Mgr. Žaneta Jarůšková NEPŘÍTOMNA 

Petr Krejčí NEPŘÍTOMEN Alena Matějíčková PRO 

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

Bc. Mária Katyi PRO Mgr. Sandra Naďová PRO 

Ing. Milan Vlk PRO Renáta Mudroňová  PRO 

Antonín Žák  PRO Mgr. Petr Vodka PRO 

Petr Macek NEPŘÍTOMEN   

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

2. Volba ověřovatelů zápisu 
Číslo usnesení: 1049/2019 
Zastupitelstvo města schvaluje jako ověřovatele zápisu ZM Ing. Milana Vlka a Jana Hermana. 
Mgr. Ing. Drago Sukalovský PRO RNDr. Igor Poledňák PRO 

Mgr. Ladislav Ambrož NEPŘÍTOMEN Jan Herman PRO 

Ivo Peřina PRO Mgr. Žaneta Jarůšková NEPŘÍTOMNA 

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: 15 
PRO: 15 
PROTI: 0 
ZDRŽELO SE: 0 
NEHLASOVALO: 0 
 
 

3. Schválení programu jednání 
Číslo usnesení: 1050/2019 
Zastupitelstvo města schvaluje program jednání. 
Mgr. Ing. Drago Sukalovský PRO RNDr. Igor Poledňák PRO 

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

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: 15 
PRO: 15 
PROTI: 0 
ZDRŽELO SE: 0 
NEHLASOVALO: 0 
 
 

4. Plnění usnesení Zastupitelstva města Kuřimi ke dni 17. 6. 2019 
Číslo usnesení: 1051/2019 
Zastupitelstvo města bere na vědomí stav plnění usnesení ZM ke dni 17. 6. 2019. 
Mgr. Ing. Drago Sukalovský PRO RNDr. Igor Poledňák PRO 

Mgr. Ladislav Ambrož NEPŘÍTOMEN Jan Herman PRO 

Ivo Peřina PRO Mgr. Žaneta Jarůšková NEPŘÍTOMNA 

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: 15 
PRO: 15 
PROTI: 0 
ZDRŽELO SE: 0 
NEHLASOVALO: 0 
 
 

5. Společenské a kulturní centrum Kuřim, příspěvková organizace - aktualizace 
přílohy č. 1 ke zřizovací listině 
Číslo usnesení: 1052/2019 
Zastupitelstvo města schvaluje změnu přílohy č. 1 ke Zřizovací listině Společenského a kulturního 
centra Kuřim, příspěvkové organizace, se sídlem nám. Osvobození 902/1, 664 34 Kuřim, 
IČ 07577346. 
Mgr. Ing. Drago Sukalovský PRO RNDr. Igor Poledňák PRO 

Mgr. Ladislav Ambrož NEPŘÍTOMEN Jan Herman PRO 

Ivo Peřina PRO Mgr. Žaneta Jarůšková NEPŘÍTOMNA 

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 PRO   

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

6. Miloslav Otava – prodej pozemku 
Číslo usnesení: 1053/2019 
Zastupitelstvo města schvaluje 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 PRO RNDr. Igor Poledňák PRO 

Mgr. Ladislav Ambrož NEPŘÍTOMEN Jan Herman PRO 

Ivo Peřina PRO Mgr. Žaneta Jarůšková NEPŘÍTOMNA 

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: 15 
PRO: 15 
PROTI: 0 
ZDRŽELO SE: 0 
NEHLASOVALO: 0 
 
 

7. Cyklostezka Kuřim – Veverská Bítýška – směnná smlouva manž. Hoškovi 
Číslo usnesení: 1054/2019 
Zastupitelstvo města schvaluje směnu části pozemku parc. č. 2700/32 o vým. cca 334 m

2
 (vlastníci 

manž. Hedvika a Josef Hoškovi, bytem xxxxxxxxxxxxx, 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 PRO RNDr. Igor Poledňák PRO 

Mgr. Ladislav Ambrož NEPŘÍTOMEN Jan Herman PRO 

Ivo Peřina PRO Mgr. Žaneta Jarůšková NEPŘÍTOMNA 

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 



4 

Petr Macek PRO   

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

8. Nabídka na odkup pozemků - E.ON Distribuce, a.s 
Číslo usnesení: 1055/2019 
Zastupitelstvo města schvaluje úplatné nabytí částí pozemku parc. č. 2985/10 dle GP č. 3689-
1530/2019 označených jako díl „a+c“ o výměře 1 m

2
 a

 
části pozemku parc. č. 2985/10 dle GP č. 3689-

1530/2019 označené jako díl „b“ o výměře 1 m
2
 za kupní cenu ve výši 2.000 Kč/m

2 
bez DPH 

z vlastnictví společnosti E.ON Distribuce, a.s., se sídlem v Českých Budějovicích, F. A. Gerstnera 
2151/6, IČ 28085400. Náklady spojené s převodem pozemků uhradí kupující - město Kuřim. 
Mgr. Ing. Drago Sukalovský PRO RNDr. Igor Poledňák PRO 

Mgr. Ladislav Ambrož NEPŘÍTOMEN Jan Herman PRO 

Ivo Peřina PRO Mgr. Žaneta Jarůšková NEPŘÍTOMNA 

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: 15 
PRO: 15 
PROTI: 0 
ZDRŽELO SE: 0 
NEHLASOVALO: 0 
 
 

9. E.ON Distribuce, a.s. – prodej pozemku pod budoucí trafostanicí ul. 
Zborovská 
Číslo usnesení: 1056/2019 
Zastupitelstvo města schvaluje prodej části pozemku parc. č.  1863/1 o vým. 25 m

2
 geometrickým 

plánem č. 3702-2101/2019 nově označená jako parc. č. 1863/4 vše v k. ú. Kuřim, společnosti E.ON 
Distribuce, a.s., se sídlem v Českých Budějovicích, F. A. Gerstnera 2151/6, IČ 28085400 za cenu 
2.000 Kč/m

2 
bez DPH. Nabyvatel uhradí veškeré náklady spojené s převodem pozemku včetně daně 

z nabytí nemovitých věcí. K převáděnému pozemku bude zřízeno předkupní právo ve prospěch města 
Kuřimi. Kupní smlouva bude uzavřena po nabytí právní moci územního rozhodnutí na stavbu nové 
trafostanice. 
Mgr. Ing. Drago Sukalovský PRO RNDr. Igor Poledňák PRO 

Mgr. Ladislav Ambrož NEPŘÍTOMEN Jan Herman PRO 

Ivo Peřina PRO Mgr. Žaneta Jarůšková NEPŘÍTOMNA 

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 
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Petr Macek PRO   

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

10. Kaufland Česká republika v.o.s. x město Kuřim – směna pozemků 
Číslo usnesení: 1057/2019 
Zastupitelstvo města schvaluje směnu částí pozemků: parc. č. 2989/5 o výměře 53 m

2
 a parc. č. 

2992/2 o výměře 114 m
2
 dle GP č.: 3627-3793/2018 nově označených jako parcela p. č. 2992/5 

o celkové výměře 167 m
2
, (vlastník město Kuřim) za pozemek parc. č. 2990/4 o výměře 71 m

2
, část 

pozemku parc. č. 2992/1 o výměře 3 m
2
 a část pozemku parc. č. 2988/1 o výměře 3 m

2
 nově 

označených  jako parcela p. č. 2992/4 o výměře 5 m
2
, část pozemku parc. č. 2208/3 o výměře 57 m

2
 

nově označenou jako parcela p. č. 2208/8 o výměře 57 m
2
 (vlastník Kaufland Česká republika v.o.s., 

se sídlem Bělohradská 2428/203, Břevnov, 169 00 Praha, IČ 25110161) vše v k. ú. Kuřim s cenovým 
vyrovnáním ve prospěch města Kuřimi ve výši 30.600 Kč bez DPH, tj. 900 Kč/m

2
. Daň z nabytí 

nemovitých věcí bude hrazena dle zákona. 
Mgr. Ing. Drago Sukalovský PRO RNDr. Igor Poledňák PRO 

Mgr. Ladislav Ambrož NEPŘÍTOMEN Jan Herman PRO 

Ivo Peřina PRO Mgr. Žaneta Jarůšková NEPŘÍTOMNA 

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: 15 
PRO: 15 
PROTI: 0 
ZDRŽELO SE: 0 
NEHLASOVALO: 0 
 
 

11. Účetní závěrka 2018 
Číslo usnesení: 1058/2019 
Zastupitelstvo města schvaluje účetní závěrku města Kuřimi k datu 31. 12. 2018, dle příloh. 
Mgr. Ing. Drago Sukalovský PRO RNDr. Igor Poledňák PRO 

Mgr. Ladislav Ambrož NEPŘÍTOMEN 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: 16 
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PRO: 16 
PROTI: 0 
ZDRŽELO SE: 0 
NEHLASOVALO: 0 
 
 

12. Přezkum hospodaření 2018 
Číslo usnesení: 1059/2019 
Zastupitelstvo města bere na vědomí „Zprávu o výsledku přezkoumání hospodaření“ města Kuřimi 
za rok 2018. 
Mgr. Ing. Drago Sukalovský PRO RNDr. Igor Poledňák PRO 

Mgr. Ladislav Ambrož NEPŘÍTOMEN 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: 16 
PRO: 16 
PROTI: 0 
ZDRŽELO SE: 0 
NEHLASOVALO: 0 
 
 

13. Závěrečný účet hospodaření 2018 
Číslo usnesení: 1060/2019 
Zastupitelstvo města souhlasí s celoročním hospodařením města Kuřimi v roce 2018, a to 
s výhradou nedostatků, uvedených v přílohách B a C Zprávy o výsledku přezkoumání hospodaření 
a ukládá nápravná opatření, dle zápisu. 
Mgr. Ing. Drago Sukalovský PRO RNDr. Igor Poledňák PRO 

Mgr. Ladislav Ambrož NEPŘÍTOMEN 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: 16 
PRO: 16 
PROTI: 0 
ZDRŽELO SE: 0 
NEHLASOVALO: 0 
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14. Zápis ze zasedání Kontrolního výboru Zastupitelstva města Kuřimi 
konaného dne 17. 6. 2019 
Číslo usnesení: 1061/2019 
Zastupitelstvo města bere na vědomí zápis ze zasedání Kontrolního výboru Zastupitelstva města 
Kuřimi č. 02/2019 konaného dne 17. 6. 2019. 
Mgr. Ing. Drago Sukalovský PRO RNDr. Igor Poledňák PRO 

Mgr. Ladislav Ambrož NEPŘÍTOMEN 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: 16 
PRO: 16 
PROTI: 0 
ZDRŽELO SE: 0 
NEHLASOVALO: 0 
 
 

14/1. Zápis ze zasedání Kontrolního výboru Zastupitelstva města Kuřimi 
konaného dne 17. 6. 2019 
Číslo usnesení: 1062/2019 
Zastupitelstvo města pověřuje Kontrolní výbor Zastupitelstva města Kuřimi provedením kontroly 
výběru poplatků za pronájem nafukovací haly za období 1. 1. 2019 - 30. 6. 2019. 
Mgr. Ing. Drago Sukalovský PRO RNDr. Igor Poledňák PRO 

Mgr. Ladislav Ambrož NEPŘÍTOMEN 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: 16 
PRO: 16 
PROTI: 0 
ZDRŽELO SE: 0 
NEHLASOVALO: 0 
 
 

15. Obecně závazná vyhláška města Kuřimi č. 3/2019, o nočním klidu 
Číslo usnesení: 1063/2019 
Zastupitelstvo města vydává obecně závaznou vyhlášku č. 3/2019, o nočním klidu, s účinností 
patnáctým dnem po dni vyhlášení se změnou. 
Mgr. Ing. Drago Sukalovský PRO RNDr. Igor Poledňák PRO 

Mgr. Ladislav Ambrož NEPŘÍTOMEN 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 NEHLASOVAL
A 

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: 16 
PRO: 15 
PROTI: 0 
ZDRŽELO SE: 0 
NEHLASOVALO: 1 
 
 

16. Koupě pozemků v lokalitě „Díly za sv. Janem“ 
Číslo usnesení: 1064/2019 
Zastupitelstvo města schvaluje úplatné nabytí pozemků parc. č. 2646/43 o vým 286 m

2
 a parc. č. 

2646/44 o vým 59 m
2
 a částí pozemku parc. č. 4522/15 geometrickým plánem  č. 3623-129/2018 nově 

označených jako parc. č. 4522/52 o vým 39 m
2
 a parc. č. 4522/60 o vým 27 m

2
 vše v k. ú. Kuřim za 

kupní cenu ve výši 250 Kč/m
2
, z vlastnictví Ing. Lenky Droběnové, bytem xxxxxxxxxxxxxxx, Kuřim. 

Náklady spojené s převodem pozemků uhradí město Kuřim. 
Mgr. Ing. Drago Sukalovský PRO RNDr. Igor Poledňák PRO 

Mgr. Ladislav Ambrož NEPŘÍTOMEN 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: 16 
PRO: 16 
PROTI: 0 
ZDRŽELO SE: 0 
NEHLASOVALO: 0 
 
 

17. Sportovní areál – Dodatek č. 2 k Plánovací smlouvě 
Číslo usnesení: 1065/2019 
Zastupitelstvo města schvaluje uzavření Dodatku č. 2 k Plánovací smlouvě č. 2017/D/0040, jehož 
předmětem je změna Přílohy č. 5 - Harmonogram se společností Zimní stadion Kuřim, s.r.o., 
IČ 05886007, se sídlem Dlouhá 1720/8  Kuřim a Sport Hotel Kuřim s.r.o., IČ 04776046, se sídlem 
Kuřim, Vrchlického 1905/24. 
Mgr. Ing. Drago Sukalovský PRO RNDr. Igor Poledňák PRO 

Mgr. Ladislav Ambrož NEPŘÍTOMEN 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 
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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: 16 
PRO: 16 
PROTI: 0 
ZDRŽELO SE: 0 
NEHLASOVALO: 0 
 
 

18. Dotace z programu MV generální ředitelství Hasičského záchranného sboru 
České republiky na dopravní automobil 
Číslo usnesení: 1066/2019 
Zastupitelstvo města schvaluje podání žádosti o dotaci pro Jednotku sboru dobrovolných hasičů 
Kuřim ve výši 1.000.000 Kč na projekt "Pořízení nového dopravního automobilu" v rámci dotačního 
programu Ministerstva vnitra: „Účelové investiční dotace pro jednotky sboru dobrovolných hasičů 
obcí“. 
Mgr. Ing. Drago Sukalovský PRO RNDr. Igor Poledňák PRO 

Mgr. Ladislav Ambrož NEPŘÍTOMEN 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: 16 
PRO: 16 
PROTI: 0 
ZDRŽELO SE: 0 
NEHLASOVALO: 0 
 
 

18/1. Dotace z programu MV generální ředitelství Hasičského záchranného 
sboru České republiky na pořízení cisternové automobilové stříkačky 
Číslo usnesení: 1067/2019 
Zastupitelstvo města schvaluje podání žádosti o dotaci pro Jednotku sboru dobrovolných hasičů 
Kuřim ve výši 7.500.000 Kč na projekt Pořízení cisternové automobilové stříkačky v rámci dotačního 
programu Ministerstva vnitra: „Účelové investiční dotace pro jednotky sboru dobrovolných hasičů 
obcí“. 
Mgr. Ing. Drago Sukalovský PRO RNDr. Igor Poledňák ZDRŽEL SE 

Mgr. Ladislav Ambrož NEPŘÍTOMEN 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 ZDRŽEL SE 

Petr Macek PRO   

BOD JEDNÁNÍ BYL SCHÁLEN 
Počet přítomných: 16 
PRO: 14 
PROTI: 0 
ZDRŽELO SE: 2 
NEHLASOVALO: 0 
 
 

19. Zápis z Finančního výboru ZM Kuřimi ze dne 19. 6. 2019 
Číslo usnesení: 1068/2019 
Zastupitelstvo města bere na vědomí zápis z Finančního výboru ZM Kuřimi konaného dne 19. 6. 
2019. 
Mgr. Ing. Drago Sukalovský PRO RNDr. Igor Poledňák PRO 

Mgr. Ladislav Ambrož NEPŘÍTOMEN 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: 16 
PRO: 16 
PROTI: 0 
ZDRŽELO SE: 0 
NEHLASOVALO: 0 
 
 

20. ČR - Státní pozemkový úřad – odprodej pozemků pod cyklostezkou Kuřim - 
Lipůvka 
Číslo usnesení: 1069/2019 
Zastupitelstvo města schvaluje bezúplatný převod části pozemku p. č. 3007/16 o vým. 120 m

2
 GP 

č. 3658-5807/2018 nově označená jako p. č. 3007/18, části pozemku p. č. 2970 o vým. 241 m
2
 GP 

č. 3658-5807/2018 nově označená jako p. č. 2970/6, části pozemku p. č. 3005/25 o vým. 1.113 m
2
 GP 

č. 3658-5807/2018 nově označená jako p. č. 3005/44, části pozemku p. č. 3005/40 o vým. 570 m
2
 GP 

č. 3658-5807/2018 nově označená jako p. č. 3005/50, části pozemku p. č. 3005/1 o vým. 446 m
2
 GP 

č. 3658-5807/2018 nově označená jako p. č. 3005/55 a části pozemku p. č. 3016 o vým. 8.342 m
2
 GP 

č. 3658-5807/2018 nově označená jako p. č. 3016/1 vše v obci a k. ú. Kuřim z majetku České 
republiky - Státního pozemkového úřadu, se sídlem Husinecká 1024/11a, Praha, IČ 01312774, do 
vlastnictví města Kuřimi. 
Mgr. Ing. Drago Sukalovský PRO RNDr. Igor Poledňák PRO 

Mgr. Ladislav Ambrož NEPŘÍTOMEN 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 
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Petr Macek PRO   

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

21. Žádost o poskytnutí individuální dotace z rozpočtu města Kuřimi 
Číslo usnesení: 1070/2019 
Zastupitelstvo města schvaluje uzavření smlouvy o poskytnutí individuální dotace z rozpočtu města 
Kuřimi pro Základní školu DiviZna z.ú., se sídlem Havlíčkova 508/33, 664 34 Kuřim, IČ 07488866 ve 
výši 200.000 Kč na stavební úpravy školských prostor v budově Zámku v Kuřimi a vybudování 
sociálního zařízení k užívání prostor pro základní školu. 
Mgr. Ing. Drago Sukalovský PRO RNDr. Igor Poledňák PROTI 

Mgr. Ladislav Ambrož NEPŘÍTOMEN Jan Herman PROTI 

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  ZDRŽEL SE Mgr. Petr Vodka PROTI 

Petr Macek PRO   

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

22. Rozpočtové opatření č. 4 
Číslo usnesení: 1071/2019 
Zastupitelstvo města schvaluje rozpočtové opatření č. 4 k rozpočtu města Kuřimi na rok 2019, dle 
přílohy se změnami. 
Mgr. Ing. Drago Sukalovský PRO RNDr. Igor Poledňák PRO 

Mgr. Ladislav Ambrož NEPŘÍTOMEN 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 PRO 

Petr Macek PRO   

BOD JEDNÁNÍ BYL SCHÁLEN 
Počet přítomných: 16 
PRO: 15 
PROTI: 0 
ZDRŽELO SE: 1 
NEHLASOVALO: 0 
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23. Stav investiční výstavby města Kuřimi 
Číslo usnesení: 1072/2019 
Zastupitelstvo města bere na vědomí zprávu o stavu investiční výstavby na rok 2019 k datu 14. 6. 
2019. 
Mgr. Ing. Drago Sukalovský PRO RNDr. Igor Poledňák PRO 

Mgr. Ladislav Ambrož NEPŘÍTOMEN 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: 16 
PRO: 16 
PROTI: 0 
ZDRŽELO SE: 0 
NEHLASOVALO: 0 



1 

 

Příloha k zápisu 

Výsledky veřejného hlasování na zasedání Zastupitelstva města Kuřimi dne 25. 6. 2019 
 

 

Orientační hlasování o ukončení akce „Čoch s hasiči“ – doba ukončení ve 3 hodiny ráno 

 
 Ambrož Vlk Jarůšk. Krejčí Naďová Katyi Mudroň Žák Herman Macek Poledň. Vodka Matěj. Peřina Ondráš. Sukalov. Vlček  

Pro nepřít.        / / / /    / / 6 

Proti nepřít.                  

Zdrž nepřít.                  

 

 

Orientační hlasování o ukončení akce „Čoch s hasiči“ – doba ukončení ve 2 hodiny ráno 

 

 Ambrož Vlk Jarůšk. Krejčí Naďová Katyi Mudroň Žák Herman Macek Poledň. Vodka Matěj. Peřina Ondráš. Sukalov. Vlček  

Pro nepřít. / / /   / / / / / /   / / / 12 

Proti nepřít.                  

Zdrž nepřít.                  

 


