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M Ě S T O   K U Ř I M  
 

Z á p i s 

ze zasedání Zastupitelstva města Kuřimi č. 08/2011 konaného dne 23. 8. 2011 
 
Přítomni:  
Ing. Drago Sukalovský – starosta 
Mgr. Ladislav Ambrož, Jiří Brabec, Ing. Rostislav Hanák, Jan Herman, PaedDr. David Holman, Mgr. 
Michaela Kalinová, Jiří Koláček, Ing. Miloš Kotek, Zdeněk Kříž, Ing. Petr Němec, Ivo Peřina, RNDr. 
Igor Poledňák, MUDr. R. Procházková, Ing. Oldřich Štarha, Vladislav Zejda – členové zastupitelstva 
města. 
 
Mgr. Alena Zimmermannová – tajemnice úřadu. 
 
Omluven: Ing. M. Macková 
 
 
Starosta zahájil zasedání ZM v 17,00 hodin, úvodem bylo přítomno 16 členů ZM , tedy nadpoloviční 
většina. 
ZM je usnášení schopné. 
 
Na úvod jednání představil výkonný ředitel Tomáš Fiala společnost TOS Kuřim – OS, a.s., její vývoj 
a výrobní program. 
 
 
Zápis z minulého zasedání byl ověřen bez připomínek. 
 
 
 
Návrhová komise: PaedDr. D. Holman, Ing. M. Kotek 
Přijaté usnesení: 1109/2011 - ZM schvaluje jako členy návrhové komise PaedDr. D. Holmana a Ing. 
M. Kotka. 
Hlasováno: pro 16, nepřítomen 1 (Ing. M. Macková). 
 
 
 
Ověřovatelé zápisu: J. Herman, RNDr. I. Poledňák 
Přijaté usnesení: 1110/2011 - ZM schvaluje jako ověřovatele zápisu z jednání ZM J. Hermana a RNDr. 
I. Poledňáka. 
Hlasováno: pro 16, nepřítomen 1 (Ing. M. Macková). 
 
 
 
Program: 
 
 1.  Plnění usnesení Zastupitelstva města Kuřimi 
 
 2.  Manželé Lubomír a Miroslava Vozdečtí, trvale bytem Kuřim, – žádost o odprodej pozemku  
 
 3.  Bytové družstvo Sv. Ján – dohoda podílových spoluvlastníků o hospodaření s byt. jednotkami 
 
 4.  Výsledky hospodaření k 30. 6. 2011 
 
 5.  Rozpočtové opatření č. 8 
 
 6.  Díly za sv. Jánem VI. etapa výstavby nabytí stavby do majetku města – splašková a dešťová 
  kanalizace 
 
 7.  Odkanalizování ulice Hybešova 
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 8.  Stav investiční výstavby 2011 
 
 9.  Závěrečná zpráva o financování  projektu „Wellness Kuřim - rekonstrukce a dostavba krytého 
  bazénu v Kuřimi“ 
 
 10.  Změna harmonogramu jednání k aktualizaci Strategického plánu rozvoje města Kuřimi 
 
 11.  Informace: Personální změny na Městském úřadě Kuřim 
 
 12.  Záznam diskuse v zápise a podávání námitek  
 
 13.  Materiál k diskusi - Manž. Kučerovští x město Kuřim – směna pozemků v lokalitě Díly za sv. 
  Janem 
 
 14.  Odprodej pozemku vedle obchodního domu Penny Market firmě ALING, s.r.o. 
 
 
Ing. D. Sukalovský - přednostně projednáme body č. 6, 7, 8 a 9 z důvodu odchodu Ing. O. Štarhy. 
 
 
Přijaté usnesení: 1111/2011 - ZM  schvaluje program jednání se změnami. 
Hlasováno: pro 16, nepřítomen 1 (Ing. M. Macková). 
 
 
 

1. Plnění usnesení Zastupitelstva města Kuřimi  

1.1. Plnění usnesení Zastupitelstva města Kuřimi k 16. 8. 2011 
(Příloha č. 1, 1A, předkládá Ing. D. Sukalovský, zpracovala Mgr. A. Zimmermannová) 
 
Zůstávají nesplněna usnesení závisející na spolupráci s druhou stranou vůči městu Kuřim, především 
v oblasti investiční a majetkové. 
 
Usnesením ZM č. 1009/2011 bylo schváleno podání žádosti o dotaci ze Státního fondu dopravní 
infrastruktury na projekt Přechod pro chodce na ul. Tyršova u provozovny Michl. Tato žádost o dotaci byla 
zamítnuta z důvodu nedořešeného majetkoprávního vypořádání. Na základě této skutečnosti žádáme 
zastupitelstvo města o zrušení předmětného usnesení. 
Příloha: nesplněné úkoly do 16. 8. 2011. 
 
Diskuse: 
Ing. P. Němec – ptá se na usnesení č. 1009/2011, kdo je vlastníkem pozemku na ul. Tyršova, kde byla 
zamítnuta žádost o dotaci? 
Ing. D. Sukalovský – vlastníkem je stát. Důvodů pro neschválení dotace bylo více, nejenom nevyjasněné 
majetkové poměry, ale i např. vysoká cena. Budeme se o dotaci ucházet znovu. 
J. Herman – proč je usnesení č. 1029/2011 vedeno jako nesplněné? 
Ing. P. Němec – navrhuje termín plnění usnesení posunout. 
J. Brabec – vhodná by byla změna formulace textu usnesení. 
PaedDr. D. Holman – navrhuje změnu termínu usnesení č. 1029/2011 na 30. 10. 2011. 
J. Herman – kontrolní výbor se tímto bude zabývat a připraví změnu textu tohoto usnesení. 
 
Přijaté usnesení: 1112/2011 - ZM bere na vědomí stav plnění usnesení k  16. 8. 2011 a ruší usnesení 

č. 1009/2011, kterým bylo schváleno podání žádosti o dotaci ze Státního fondu 
dopravní infrastruktury na projekt Přechod pro chodce na ul. Tyršova u provozovny 
Michl v Kuřimi. 

Hlasováno: pro 16, nepřítomen 1 (Ing. M. Macková). 
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6. Díly za sv. Jánem VI. etapa výstavby nabytí stavby do majetku města 
– splašková a dešťová kanalizace 
(Příloha č. 6, 6A, předkládá Ing. O. Štarha, zpracovala Z. Perková) 
 
Dne 3. 8. 2011 manželé Zdeněk Kučerovský, bytem xxxxxxx, 612 00 Brno, a Jana Kučerovská, bytem 
xxxxxxxxxxxxxxx 612 00 Brno, nabídli Městu Kuřim k odkoupení splaškovou a dešťovou kanalizaci 
vybudovanou při výstavbě rodinných domků v lokalitě Díly za sv. Janem VI. etapa za cenu 500,- Kč. 
Splašková kanalizace vybudovaná z kameninových hrdlových trub DN 300 s integrovaným těsněním 
v délce 484,1 m je napojena v ulici Metelkova na splaškovou stoku, která je v majetku města Kuřimi. 
Dešťová kanalizace vybudovaná z železobetonových hrdlových trub DN 300 v délce 493,59 m je napojena 
v ulici Metelkova na dešťovou stoku, která je doposud v majetku manželů Kučerovských. Jakmile bude 
převzata dešťová kanalizace a retenční nádrž vybudovaná při výstavbě V. etapy lokality, bude následně 
převzata do majetku i dešťová kanalizace z VI. etapy 
Příloha: situační nákres splaškové a dešťové kanalizace 
 
Přijaté usnesení: 1113/2011 - ZM schvaluje nabytí splaškové a dešťové kanalizace vybudované v rámci 

výstavby rodinných domů v lokalitě Díly za sv. Jánem VI. etapa do majetku Města 
Kuřimi, za cenu 500,- Kč, od manželů Zdeňka Kučerovského, bytem xxxxxxxx 612 00 
Brno, a Jany Kučerovské, bytem xxxxxxxxxxx 612 00 Brno. 

Hlasováno: pro 16, nepřítomen 1 (Ing. M. Macková). 
 
 
 

7. Odkanalizování ulice Hybešova 
(Příloha č. 7, 7A, předkládá Ing. O. Štarha, zpracovala Z. Perková) 
 
Stávající kanalizace v ul. Hybešova, betonová DN 300 (při pohledu z ulice Brněnské vpravo), slouží 
k odvodu splaškových i dešťových vod z 11 rodinných domů. Kanalizace (vlevo) betonová  DN 800 – 1000 
odvádí splaškové a dešťové vody z 12 rodinných domů a dešťové vody z komunikace. Dále jsou do této 
kanalizace zaústěny dešťové vody ze zářezu kolejiště ČD a propustkem přes kolejiště ČD i dešťové vody 
z lokality Kolébka. Stávající kanalizace jsou tedy jednotné kanalizace, které jsou zaústěny přímo do 
vodoteče – zatrubněného Mozovského potoka a následně do Kuřimky. Dochází tím k znečišťování 
povrchových vod. 
V roce 2003 byla vypracována projektová dokumentace (dále PD) na vybudování Odlehčovací komory 
(dále OK) firmou VH atelier spol. s.r.o. Na této stávající stoce firma navrhla objekt - dvoukomorovou 
monolitickou odlehčovací komoru s vírovým ventilem pod ulicí Hybešovou v zeleném pásu. Na tuto akci 
bylo požádáno o dotace, dotace nebyla poskytnuta. 
V roce 2007 do spodní části kanalizace byla zaústěna kanalizace odvádějící splaškové vody spolu 
s dešťovými vodami z 4 rodinných domů vybudovaných v lokalitě „Růžička“. Stavební úřad rozhodnutím č. 
j. ze dne MK 12829/07/OSVO/Mu ze dne 14. 8. 2007 vydal povolení k vypouštění odpadních vod 
(splaškových vod), které neobsahují nebezpečné a zvláště nebezpečné látky s platností do 31. 12. 2010. 
Povolení k vypouštění odpadních vod do vod povrchových tzv. volnou vyústí , bylo povoleno jako výjimka, 
kterou vodní zákon umožňuje. 
V listopadu roku 2007 byly započaty práce na Generelu odvodnění města Kuřimi (dále GOMK), jehož 
výsledkem bude také návrh takových technických opatření, které povedou ke zlepšení stavu 
vodohospodářské infrastruktury. Z tohoto důvodu byly pozastaveny práce na větších úpravách a 
rekonstrukcích do té doby než bude GOMK hotov. Z důvodu provázanosti s Územním plánem se práce na 
GOMK protáhly až do současné doby. 
Začátkem roku 2010 byl požádán Stavební úřad o prodloužení termínu vypouštění odpadních vod do doby 
dokončení GOMK. Povodí Moravy  jako dotčený orgán vydalo negativní stanovisko k prodloužení termínu. 
Na základě závazku Města Kuřimi, že do konce roku 2011 bude situace s vypouštěním odpadních vod 
vyřešena, byl prodloužen termín vypouštění vod, a to do 31. 12. 2011. Dle vodního zákona při nesplnění 
závazku hrozí Městu Kuřim pokuta do 5.000.000,- korun. 
Na základě výběrového řízení byla vybrána firma JV PROJEKT VH s.r.o, která vypracuje PD na OK 
Hybešova (za 231.600,- Kč). Na vypracování PD byla schválena dotace Krajským úřadem. Při projednávání 
technologii s JUDr. RNDr. Jaroslavem Chybou, DrSc. z Povodí Moravy, byly kladeny velmi obtížně 
splnitelné požadavky. Byly požadovány max. 3 přepady z OK za rok, dle matematického modelu však 
vychází 16 přepadů ročně, to klade nemalé nároky na technologii a prostorové uspořádání. Předpokládané 
náklady na vybudování díla jsou velmi vysoké, a to 6.500.000,- Kč (původně předpokládané náklady na 
akci byly 2.500.000,- Kč). Takto řešenou OK provozovatel stokové sítě - BVK, a.s. nepřevezme do 
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provozování. Městu Kuřim vzniknou další provozní náklady, a to na údržbu technologií, každoroční 
výměnu zemního filtru a platby za el. energii. 
Po zvážení všech pro a proti byla požádána dodavatelská firma o vypracování kalkulace na vybudování 
kanalizace ve variantách (oddílná kanalizace včetně obnovy komunikace, splašková kanalizace včetně 
obnovy komunikace a splašková kanalizace včetně zapravení komunikace v pruhu). 
Po posouzení všech hledisek navrhujeme jako nejvhodnější variantu PD na oddílný systém kanalizace 
(vybudování splaškové a dešťové kanalizace s napojením domů a obnovou komunikaci). 
Současná smlouva o dílo by byla doplněna dodatkem č.2 o navrhované změny předmětu díla a kalkulaci. 
 
Předpokládané náklady  na PD OK ……………..………  231.600,- Kč s DPH 
Doposud provedené práce na PD ……………………….    87.800,- Kč bez DPH dle smlouvy. 
Předpokládané náklady na PD oddílné kanalizace ………  345.250,- Kč bez DPH 
Celkem za PD   …………………………………………..  433.050,- Kč bez DPH 
Odhadované náklady za realizaci akce..……… …… .   14.332.000,- Kč bez DPH 
 
Dle schváleného „Plánu financování obnovy vodovodů a kanalizací“ by mělo Město Kuřim investovat 
každý rok do vodohospodářské infrastruktury částku 21.900.000,- Kč. Částka se skládá z výnosů vodného a 
stočného a z ostatních výdajů (z příjmu obce, úvěrů a dotací). 
 
Novela vodního zákona č. 20/2004 Sb. ukládá povinnost obcím, jejichž zastavěné území je zdrojem 
znečištění o velikosti nad 2000 ekvivalentních obyvatel, zajistit nejpozději do 31. 12. 2010 odkanalizování a 
čištění odpadních vod na úroveň stanovenou vládním nařízením. 
V současné době probíhá projekt „Čisté povodí Svratky“, který řeší čistotu vod v Brněnské přehradě. 
V rámci tohoto finančně náročného projektu je prováděn monitoring znečištění toků na území povodí 
Svratky nad Brněnskou přehradou a jako jeden z velkých znečišťovatelů je uváděna i Kuřimka. 
Jihomoravský kraj, který celou tuto akci zaštiťuje apeluje na všechny znečišťovatele, potažmo na všechny 
vodoprávní úřady v daném území a důslednou kontrolu stavu odvádění splaškových vod. 
 
Diskuse: 
Ing. P.Němec – ptá se, co se bude dít dál, budeme stavět, bude to investice letošního roku? 
Ing. O. Štarha – musí být zpracován projekt, dále se bude hledat vhodný dotační titul a potom se může začít. 
Letos máme na tuto akci v rozpočtu 4 mil. Kč, které přejdou do rezervy příštího roku. 
PaedDr. D. Holman – ZM byl schválen plán obnovy kanalizace. Důvodem, proč provést tuto akci nyní, je 
nižší poskytování dotací na tyto tituly v příštích letech. Navrhuji přehodnotit plán obnovy, BVaK 
z pragmatických důvodů uvedly životnost kanálů podle svého a možná nejsou reálné. Bylo by vhodné 
přehodnotit a přepočítat reálnou životnost kanálů. 
Ing. D. Sukalovský – v současné době se začalo s přepracováním plánu obnovy. 
J. Herman – ptá se, do které části kanalizace jsou odvedeny kanalizace obchodních domů Lídl a Penny. Co 
tato akce znamená pro obyvatele ul. Hybešova? 
Ing. O. Štarha – obchodní řetězce Penny a Lídl jsou napojeny na oddílnou kanalizaci, která je pod 
odlehčovací komorou. Od vlastníků nemovitostí na ul. Hybešova by to vyžadovalo součinnost. 
Předpokládám, že obyvatelé budou mít zájem o moderní kanalizaci, protože současný stav je nevyhovující. 
Jakmile začnou práce na projektu, musí se začít jednat s lidmi. 
Ing. M. Kotek – postup je správný. Nikdy nebyl žádný problém a spolupráce s občany bylo dobrá. 
PaedDr. Holman – dřív než zadáme projekt a než se závazek zhmotní, měli bychom s lidmi jednat, abychom 
se vyvarovali problémů. 
Ing. O. Štarha – přesto bych doporučoval jít souběžně vzhledem k délce trvání přípravy projektu. 
 
Přijaté usnesení: 1114/2011 - ZM schvaluje změnu investiční akce „Odlehčovací komora Hybešova“ na 

vybudování „Oddílného systému kanalizace v ulici Hybešova“. 
Hlasováno: pro 15, zdržel se 1, nepřítomen 1 (Ing. M. Macková). 
 
 
 

8. Stav investiční výstavby 2011 
(Příloha č. 8, 8A, předkládá Ing. O. Štarha, zpracoval Ing. J. Lekešová) 
 
Odbor investiční předkládá Zastupitelstvu města stav rozpracovanosti investiční výstavby na rok 2011 
k datu 10. 8. 2011. 
Přílohy: stav investiční výstavby 
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Diskuse: 
Ing. O. Štarha – připravil jsem si prezentaci přestavby ZŠ Komenského na MŠ, která se dokončuje, dále 
přestavbu kuchyně a rekonstrukci sociálního zařízení MŠ Komenského a zateplení ZŠ Jungmannova. 
Mgr. M. Kalinová – ptá se, jak se rozpočet přestavby ZŠ na MŠ navýšil? 
Ing. O. Štarha – rozpočet se nenavýšil. S vícenáklady se počítalo. 
 
L. Zejda – co se týká smlouvy s dodavatelem na zateplení ZŠ Jungmannova, proč byl vyhotoven dodatek ke 
smlouvě, když ještě stavba nebyla předána dodavateli? 
Ing. O. Štarha – elektronickou aukci, bohužel vyhrála firma, která neměla dobré reference. Řešili jsme různé 
varianty, tím se vše prodloužilo. Šli jsme do rizika s dodavatelem a tušili jsme, že budou problémy. 
A vzhledem k tomu, že by nám dotace utekla, jsme přistoupili k tomuto řešení. Bylo jasné, že není možné 
splnit termín dokončení stavby dle smlouvy, proto jsme hned přistoupili k uzavření dodatku. 
PaedDr. D. Holman – problém byl ve způsobu výběru firmy, kdy v obchodních podmínkách bylo, co by 
měla firma splňovat. Bohužel firma, která organizovala výběrové řízení nás neinformovala, že vítězná firma 
nesplnila obchodní podmínky soutěže. 
Ing. O. Štarha – nechali jsme si zpracovat odborný právní rozklad a rozhodli jsme se s tímto dodavatelem 
uzavřít smlouvu, protože by pravděpodobně tato firma soudní spor vyhrála. 
J. Brabec – vyplývají z nedodržení termínů penále? 
Ing. D. Sukalovský – za každý den je penále 30.000,- Kč, a nebyla vyplacena odměna společnosti IPI, která 
vedla elektronickou aukci. 
Ing. M. Kotek – budou v budoucnosti výběrová řízení organizována externí firmou? 
Ing. O. Štarha – většinou je výběrové řízení složitá akce, která musí splnit mnohé požadavky. 
Specializované firmy se zabývají konkrétními požadavky zadavatele a v současné době není na MěÚ 
kvalifikovaný zaměstnanec. 
Ing. D. Sukalovský – s touto firmou jsme spolupracovali na zateplení ZŠ Tyršova a nebyl žádný problém 
a dotační programy jsou nastaveny tak, abychom využívali externích firem. 
Mgr. M. Kalinová – bohužel stav v prostorách školy je katastrofální a zabezpečit bezpečnost dětí bude 
složité. 
J. Koláček – ve škole bude nouzový režim na kterém se pracuje. 
L. Zejda – navrhuje, aby se dodatkem ke smlouvě zabýval kontrolní výbor. 
 
I. Peřina – jaká cena bude za rekonstrukci přechodu pro chodce ul. Legionářská u DDM? 
Ing. D. Sukalovský – cenu Vám zjistím a zašlu. 
 
J. Herman – na posledním zasedání ZM se projednávala oprava komunikace Pod Vinohrady, zatím 
k žádným opravám nedošlo. 
Ing. O. Štarha – opravy započnou ve středu 24. 8. 2011 a budou dokončeny do 31. 8. 2011. 
 
L. Zejda – co se bude dít dále se studnou v plaveckého areálu? 
Ing. D. Sukalovský – máme kalkulaci s odhadovanou cenou. Teď se řeší, jak by byla tato investice návratná. 
Dalším krokem bude studie proveditelnosti ekonomické studie a její návratnost. 
 
L. Zejda – nepamatuji se, že by došlo k projednání a schválení rekonstrukce elektroinstalace vodojemu v ul. 
Na Vyhlídce. 
Ing. O. Štarha – stav vodojemu je v havarijním stavu, k rekonstrukci musí dojít. Letos se zainvestuje projekt 
a realizace elektropřípojky a ve 2. etapě bude strojní vybavení. 
Ing. D. Sukalovský – toto jsou dlouhodobé záležitosti města a jistě se touto záležitostí zastupitelé již 
zabývali. 
 
Ing. P. Němec – ptá se, zda se počítá s rekonstrukcí KD? 
Ing. D. Sukalovský – začátkem 09/2011 bude kulturní výbor specifikovat požadavky na KD, poté se 
připomínky předloží a zadají projektantovi, který zpracuje konečnou podobu KD. Podle mého názoru by již 
příští rok mělo dojít k dalším opravám KD. 
J. Brabec – kulturní výbor se sejde na KD a správce objektu nám umožní prohlídku všech jeho prostor. 
Ing. D. Sukalovský – měli bychom se také zabývat, jakým způsobem pokračovat s údržbou Dělnického 
domu na ul. Legionářská. Tímto problémem by se měl rovněž zabývat kulturní výbor. 
J. Herman – jak je to s investicí nájemce restaurace KD, bude mu odečtena z nájmu? 
Mgr. J. Davidová – nájemce provedl rozsáhlou rekonstrukci a tyto investice tam ponechá. Vše je ošetřeno 
smluvně. 
RNDr. I. Poledňák – vodojem v ul. Na Vyhlídce – 590.000,- Kč, odkud bude hrazeno? 
PaedDr. D. Holman – nebylo to v ZM, v rozpočtu je kapitola na projekty a odtud bude hrazeno. 
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RNDr. I. Poledňák – jakmile je částka vyšší než 500.000,- Kč, má projít ZM. Prosím o podnět pro finanční 
výbor. 
 
 
Z jednání odešel Ing. O. Štarha 
 
 
Ing. D. Sukalovský vyhlásil přestávku v 19,22 hod. na 15 minut. 
 
 
Ing. D. Sukalovský – bylo mi sděleno zástupci KTN, že vlivem technického problému bohužel není 
zaznamenáno hlasování a průběh zasedání u prvních dvou bodů. 
 
L. Zejda – bod č. 35 - projekty velkých investičních akcí – komise stavební by chtěla projednat zadání 
projektů. 
 
Mgr. M. Kalinová – bod č. 7 – osvětlení nám. 1. května – čeho se osvětlení týká, kolik realizace bude stát. 
Myslím si, že osvětlení je dostatečné. 
Ing. D. Sukalovský – bohužel na toto nedokážu odpovědět. Informace budou zaslány všem zastupitelům. 
I. Peřina – bylo by dobré uvádět i informace o cenách investic. 
 
Ing. M. Kotek – ptá se, jak pokračuje oprava sochy Sv. Floriánka? 
Ing. D. Sukalovský – stále se restauruje, její dokončení bude pravděpodobně letos. 
 
L. Zejda – doporučuje projednat příspěvky týkající se občanů, kteří přišli na zasedání ZM. 
Ing. D. Sukalovský - přejděme k bodu č. 2. 
 
 
 

2. Manželé Lubomír a Miroslava Vozdečtí, trvale bytem Kuřim, 
xxxxxxxxxxxxxxx – žádost o odprodej pozemku 
(Příloha č. 2, 2A, 2B, předkládá Ing. D. Sukalovský, zpracovala Ing. V. Fidrmucová) 
 
Manželé Vozdečtí požádali město Kuřim o odprodej pozemků parc. č. 3460, parc. č. 3462, parc. č. 3463, 
parc. č. 3464, a parc. č. 3465, vše v k. ú. Kuřim, o celkové výměře 1 303 m2. Jedná se o pozemky v lokalitě 
Zadní mezihoří – viz příloha A, B. V současné době pozemky využívají na základě nájemní smlouvy 
k chovu včel (nájemné činí 1.564,- Kč/ rok, tj. 1,20 Kč/ m2). Vzhledem k tomu, že se rodina Vozdeckých 
včelařské činnosti dlouhodobě věnuje a v této činnosti budou pokračovat i jejich synové, chtěli-by si 
zakoupit další včelstva. Pořízení nových včelstvech však vyžaduje nemalé finanční investice. Aby si zajistili 
možnost chování včel na předmětných pozemcích delší dobu, žádají o jejich odprodej za cenu 131.600,- Kč. 
Tato částka vychází ze znaleckého posudku Ing. Huberta Vařejky jako cena aktuální nebo-li zjištěná (včetně 
ocenění ovocných dřevin a oplocení). Znalecký posudek je k nahlédnutí na OMP. 
Předmětné pozemky jsou taktéž využívány k činnosti včelařského kroužku mládeže, který má 10 včelstev. 
Vzhledem ke skutečnosti, že včelařů ubývá, prosí manž. Vozdečtí o podpoření včelařství a zvážení 
celospolečenského přínosu včel při opylování, ale také možnost výchovy mladých včelařů, která je na 
pozemcích prováděna. 
Stanoviska dotčených orgánů: 
OSVO, OŽP - nemají k odprodeji pozemků námitek. 
KS - doporučuje zachovat dlouhodobý pronájem. 
OIRR –dle Územního plánu sídelního útvaru Kuřim se jedná o pozemky určené jako plocha individuální 
rekreace (sady, zahrady, zahrádkové a chatové osady). 
OMP – znalecký posudek Ing. Vařejky vychází ze součtu zjištěné ceny za pozemek ve výši 83,84 Kč/ m2 
(109.243,52 Kč), za ovocnou výsadbu (17.358,70 Kč) a za oplocení (5.000,- Kč) tj. celkem 131.600,- Kč. 
OMP zadal zpracování odborného posouzení tržní ceny pozemků, která bude ZM dodatečně předložena. 
 
Diskuse: 
L. Vozdecký – uvádí, že požadovaný pozemek se nachází u lesa a neobtěžuje ostatní nájemníky, pro chov 
včel velice vhodné místo. Část včelstev máme v současné době na svém pozemku, sousedé si nestěžují, ale 
bylo by vhodné včelstva přestěhovat. Včelařství je prospěšná činnost a 10 včelstev je DDM Kuřim a jeho 
včelařského kroužku. 
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J. Brabec – souhlasím s nižší cenou, a to 131.600,- Kč, vzhledem k tomu, že bude provozován včelařským 
kroužkem a vzhledem k přínosu včelstev pro životní prostředí. 
J. Herman – ptá se, co vedlo komisi stavební ke stanovisku zachování pronájmu? Hraje roli i ochranné 
pásmo lesa? 
L. Zejda – nebyl jsem v komisi přítomen, já osobně bych byl pro prodej pozemku. 
 
Přijaté usnesení: 1115/2011 - ZM schvaluje záměr na odprodej pozemků parc. č. 3460, parc. č. 3462, 

parc. č. 3463, parc. č. 3464, a parc. č. 3465, vše v k. ú. Kuřim, o celkové vým. 1 303 
m2, manželům Lubomíru a Miroslavě Vozdeckým, trvale bytem Kuřim, 
xxxxxxxxxxxx, za cenu 131.600,- Kč s podmínkou úhrady veškerých nákladů 
spojených s převodem pozemku a uzavřením kupní smlouvy. 

Hlasováno: pro 15, nepřítomen 2 (Ing. M. Macková, Ing. O. Štarha). 
 
 
 

3. Bytové družstvo Sv. Ján – dohoda podílových spoluvlastníků 
o hospodaření s byt. jednotkami 
(Příloha č. 3, 3A, 3B, předkládá Ing. D. Sukalovský, zpracoval Mgr. P. Kavka) 
 
Dne 2. 5. 2011 byla MěÚ Kuřim doručena žádost Bytového družstva Sv. Ján Kuřim, družstvo, se sídlem 
Jungmannova 968, Kuřim, IČ 26277212. Obsahem písemnosti je žádost družstva o uzavření dodatku k 
„Dohodě podílových spoluvlastníků o hospodaření s bytovými jednotkami“ ze dne 12. 9. 2002 a k „Dohodě 
podílových spoluvlastníků o hospodaření s bytovými jednotkami“ ze dne 12. 9. 2003. Smluvními stranami 
obou dohod jsou Město Kuřim a Bytové družstvo Sv. Ján Kuřim, družstvo. 
OMP nedohledal příslušná usnesení orgánů města, jimiž by byl tento právní dokument schválen. Z důvodu 
vyšší právní jistoty obou smluvních stran tedy navrhujeme uzavřít smlouvu novou, v níž by byl požadovaný 
závazek také zahrnut. Předmětem dohody by měl tedy být mimo jiné i závazek Města Kuřim, že po uplynutí 
lhůty 20 let od kolaudace bytových domů a úplném splacení hypotečního úvěru, kde město figuruje jako 
ručitel, převede svůj podíl na nemovitostech bezplatně ve prospěch družstva. Město je spoluvlastníkem 
bytových jednotek, společných částí budov a pozemků pod budovami vždy s podílem 51%. 
Žadatel se uzavření smlouvy domáhá z důvodů, aby se v budoucnu předešlo případným nejasnostem. 
Požadovaný závazek na bezúplatný převod byl v minulosti představiteli města ústně deklarován, ale nenašel 
své písemné vyjádření. OMP dává ke zvážení, zda nepožadovat úplatný převod např. do max. částky 1.000,- 
Kč/ byt. jednotku z důvodu, že městu Kuřim po dobu trvání spoluvlastnictví vznikají s agendou bytového 
družstva administrativní náklady. V případě, že zastupitelstvo bude trvat na úplatném převodu, bude třeba 
upravit i článek II příslušných dohod podílových spoluvlastníků o hospodaření s byt. jednotkami, které jsou 
nyní koncipovány na bezúplatný převod. 
Příloha č. 1 - Dohoda podílových spoluvlastníků o hospodaření s bytovými jednotkami I 
Příloha č. 2 - Dohoda podílových spoluvlastníků o hospodaření s bytovými jednotkami II 
 
Diskuse: 
Mgr. J. Davidová – OMP respektuje závazek města k převodu bytů, na rozhodnutí ZM je bezúplatný nebo 
úplatný převod podílů. 
Ing. Burkart – mě tento požadavek vyplývá jako nesmyslný. Stanovovat poplatky mi přijde irelevantní. 
RNDr. I. Poledňák – nikdy nebylo řečeno, že tito lidé by měli něco platit. Město bylo vždy prostředníkem 
dotačních programů a nemělo by z nich mít profit. Rozhodně jsem pro bezúplatný převod. Proč se uzavírá 
dohoda a ne smlouva o smlouvě budoucí? 
Ing. Burkart – město by mělo jasně deklarovat bezúplatný převod, na typu smlouvy nezáleží. 
RNDr. I. Poledňák – každá smlouva má jinou právní hodnotu. 
PaedDr. D. Holman – s poplatek nesouhlasím. 
RNDr. I. Poledňák – jak jsme se vypořádali s podepsanými smlouvami? 
Ing. D. Sukalovský – pokud nebylo přijato usnesení, potom jsou smlouvy neplatné. 
J. Brabec – žádá doplnit do čl. III.: „ tato smlouva nahrazuje v plném rozsahu předchozí....“ 
 
Přijaté usnesení: 1116/2011 - ZM schvaluje uzavření „Dohody podílových spoluvlastníků o hospodaření 

s bytovými jednotkami I“ s Bytovým družstvem Sv. Ján Kuřim, družstvo, se sídlem 
Jungmannova 968, Kuřim, IČ 26277212, jejímž předmětem je hospodaření s bytovými 
jednotkami zapsanými na listech vlastnictví č. 5466, 5465, 5467, 5468, 5469, 5470, 
5471, 5472, 5150, 5473, 5264, 5481, vše pro obec a k. ú. Kuřim, dle přílohy, se 
změnou. 
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Přijaté usnesení: 1117/2011 - ZM schvaluje uzavření „Dohody podílových spoluvlastníků o hospodaření 
s bytovými jednotkami II“ s Bytovým družstvem Sv. Ján Kuřim, družstvo, se sídlem 
Jungmannova 968, Kuřim, IČ 26277212, jejímž předmětem je hospodaření s bytovými 
jednotkami zapsanými na listech vlastnictví č. 5247, 5246, 5245, 5244, 5243, 5242, 
5399, 5400, 5402, 5401, vše pro obec a k.ú. Kuřim, dle přílohy, se změnou. 

Bylo hlasováno pro obě usnesení společně: pro 15, nepřítomen 2 (Ing. M. Macková, Ing. O. Štarha). 
 
 
 

4. Výsledky hospodaření k 30. 6. 2011 
(Příloha č. 4, 4A, 4B, předkládá Ing. D. Sukalovský, zpracoval Ing. A. Varmužka) 
 
V příloze jsou předkládány výsledky hospodaření města k 30 .6. 2011. 
 
Příjmy města po konsolidaci činily k 30. 6. 2011 125.258.045,27 Kč, výdaje města po konsolidaci činily 
112.008.538,54 Kč. Hospodářský výsledek k tomuto datu tedy činí nezaokrouhleně + 13.249.506,73 Kč. 
 
Hospodaření s rozpočtovými prostředky probíhá dle schváleného a následně upraveného rozpočtu a je za 
1. pololetí roku 2011 vzhledem k rozpočtu města v konsolidovaném stavu, s příjmy převyšujícími výdaje. 
Hospodaření letošního roku bude stále ovlivněno financováním investiční akce Wellness Kuřim, v letošním 
roce byl realizován doplatek stavební firmě ve výši přes 20 mil. Kč, nyní je očekávána 3. splátka dotace 
z EU. 
 
Příjmy: 
Příjmová stránka rozpočtu je plněna z 50 %. Jako problematický se jeví vývoj daňových příjmů, který je 
nyní na úrovni 95 % loňského roku ( o 2,1 mil. Kč méně) a předpovědi do konce roku nejsou optimistické. 
Rozpočet počítal s růstem cca 5 mil. Kč ( 3 mil. Kč v návrhu rozpočtu + 2 mil. Kč navýšeny přímo na 
jednání ZM), reálně lze tedy uvažovat až s propadem o cca 8 mil. Kč vzhledem k rozpočtu. Tento stav je 
nutno korigovat rozpočtovým opatřením tak, aby byly daňové příjmy v rozpočtu uváděny reálně a nebyla 
uměle vytvářena rezerva, která neexistuje. Ostatní příjmy se vyvíjí dle předpokladu. 
 
Výdaje: 
Výdajová stránka rozpočtu je plněna ze 43 %, výdajová strana je ovlivněna čerpáním především 
u investičních akcí, které je na úrovni 34 %, viz. podrobnější rozbory dle ORG. 
 
Diskuse: 
J. Herman – bylo by vhodné korigovat rozpočet. Prosím o projednání ve finanční výboru. 
Z. Kříž – příjmy se vyvíjí špatně, ale rozpočet investic není vyčerpán, naopak došlo u některých 
investičních akcí k ušetření. 
Ing. P. Němec – žádám napsat do poznámek, proč došlo k nárůstu procent u příjmů v paragrafu 10, 34, 61. 
I. Peřina – u příjmů se jako ostatní činnosti myslí co? 
Ing. D. Sukalovský - zjistím a sdělím Vám to. 
Z. Kříž – tento materiál neprošel finančním výborem, protože během prázdnin výbor nezasedal. 
Ing. P. Němec – neberme na vědomí něco, v čem nemáme jasno. 
Ing. D. Sukalovský – stahuji příspěvek z jednání. Tento příspěvek bude předložen na dalším jednání ZM. 
 
Návrh usnesení: ZM bere na vědomí výsledky hospodaření města k 30. 6. 2011 s přebytkem 

hospodaření ve výši 13.249.506,73 Kč. 
Příspěvek byl předkladatelem stažen z jednání. 
 
 
 

13. Materiál k diskusi - Manž. Kučerovští x město Kuřim – směna 
pozemků v lokalitě Díly za sv. Janem 
(Příloha č. 13, 13A, 13B, 13C, 13D, předkládá Ing. D. Sukalovský, zpracovala Mgr. J. Davidová a Ing. 
V. Fidrmucová) 
 
Manž. Kučerovští jsou spoluvlastníky (SJM) pozemků parc. č. 2642/551 – orná půda o výměře 863 m2 
a pozemku parc. č. 4487/1 orná půda o výměře 1 336 m2, vše v k. ú. Kuřim – viz příloha A, C. Celková 
plocha obou pozemků činí 2 199 m2. 
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Pozemek parc. č. 4487/1 je Územním plánem sídelního útvaru Kuřim určen jako plocha pro sportovní 
činnost. Pozemek parc. č. 2642/551 je Územním plánem sídelního útvaru Kuřim určen jako plocha pro 
bydlení. V pozemku parc. č. 2642/551 se nachází retenční nádrž pro dešťovou kanalizaci. Retenční nádrž 
v současné době vlastní pan Kučerovský a chce ji po odstranění technických nedostatků převést do 
vlastnictví města Kuřimi. 
Město Kuřim vlastní pozemky parc. č. 2645 – ostatní plocha o výměře 1 246 m2 a parc. č. 4487/3 – orná 
půda o výměře 419 m2, vše v k .ú. Kuřim - viz příloha A, C. Celková plocha obou pozemků činí 1 665 m2. 
Pozemeky parc. č. 2645 (remízek) a parc. č 4487/3 v k. ú. Kuřim, jsou Územním plánem sídelního útvaru 
Kuřim určeny jako plochy bydlení. 
Manž. Kučerovští požádali město o směnu výše uvedených pozemků, s tím, že v době od uzavření budoucí 
směnné smlouvy do doby uzavření řádné směnné smlouvy je město Kuřim oprávněno na pozemku p. č. 
4487/1 vybudovat sportoviště a toto přenechat k užívání veřejnosti. 
Vedení města předjednalo (ve spolupráci s OMP a sdružením Spokojené díly) s manž. Kučerovskými výše 
uvedenou směnu pozemků (bez cenového vyrovnání), za podmínky splnění níže uvedených skutečností, 
dále jen „odkládací podmínky“. Do doby splnění odkládacích podmínek bude uzavřena smlouva o budoucí 
směnné smlouvě, dále jen „budoucí smlouva“ (viz příloha D), ve které jsou specifikovány odkládací 
podmínky: 
 
Vydání pravomocných stavebních povolení na stavbu rodinných domů či jiných staveb (např. penzionu, 
restaurace), hlavních řadů a přípojek inženýrských sítí dle požadavku manželů Kučerovských k pozemkům 
parc. č. 2645, 4487/3, 2642/917, 2642/918, 4487/27-39, 4487/42-44, vše v k. ú. Kuřim. 
 
Zhotovení provizorního oplocení na hranici pozemku parc. č. 4487/38 s pozemky parc. č. 4487/33-37 na 
náklady a odpovědnost města. 
 
Veškeré odkládací podmínky musí být splněny nejpozději do pěti let od podpisu budoucí smlouvy. Manželé 
Kučerovští se zavazují do jednoho roku po podpisu budoucí smlouvy svým nákladem a na svou 
odpovědnost podat nezbytné žádosti pro vydání územního rozhodnutí a stavebních povolení na stavbu 
rodinných domů či jiných staveb. 
 
Za účelem splnění požadavku manž. Kučerovských, realizuje město Kuřim změnu Územního plánu č. ….., 
na základě které se mění způsob využití pozemků parc. č. 2642/917, 2642/918, 4487/27 – 39, vše v k. ú. 
Kuřim, na plochu pro bydlení v rodinných domech. Z tohoto důvodu OMP navrhoval směnu pozemků 
bezprostředně po změně územního plánu, bez budoucí smlouvy a odkládacích podmínek. Právní zástupce 
manž. Kučerovských však předložil k projednání budoucí smlouvu. 
 
Stanoviska dotčených orgánů a komisí: 
OSVO a OŽP: nemají námitek. 
OIRR: nevidí důvod převzít pozemek parc. č. 2642/551, na kterém je umístěna podzemní retenční nádrž na 
dešťovou vodu. Pro umístění dětského hřiště zde nezbývá moc prostoru. Pro převod dešťové kanalizace na 
město Kuřim bude zřízeno věcné břemeno ve prospěch města Kuřimi. 
OMP: doporučuje uzavřít budoucí smlouvu dle přílohy D. Pozemek parc. č. 2642/551 v k. ú. Kuřim. OMP 
doporučuje do majetku města Kuřimi získat a využít jej k volnočasovým aktivitám především obyvatel Díly 
za sv. Janem. 
 
Diskuse: 
Mgr. J. Davidová – vysvětlila detailně obsah navrhované budoucí směnné smlouvy a požadavek na 
stanovení smluvní pokuty. 
p. Kučerovský – tuto smlouvu tvoří Mgr. J. Davidová a můj právní zástupce Mgr. Palatický. Ustoupil bych 
ze svých požadavků, ale nějaké záruky také potřebuji. 
Mgr. Palatický – bude uzavřena směnná smlouva v podobě budoucí smlouvy, s podpisem směnné smlouvy 
bude možno pozemek využívat k zhotovení sportoviště s předpokladem provizorního oplocení. Smluvní 
pokuta může být součástí směnné smlouvy. 
Ing. R. Hanák – rozdíl je přes 300 m2, je toto zohledněno? 
Ing. D. Sukalovský – dosáhnout směny v přesné výměře nelze úplně , tyto pozemky jsou pro město důležité. 
S touto směnou souhlasí i sdružení Spokojené Díly, kterým to zlepší kvalitu bydlení. 
J. Brabec – rozhodl jsem se hlasovat pro směnu, a to z důvodu kladného stanoviska OS Spokojené Díly. 
Mgr. J. Davidová – před chvílí jsme se s panem Kučerovským dohodli na smluvních pokutách 
a p. Kučerovský zmírní svoje požadavky. Smlouva, která je přílohou tohoto příspěvku se bude 
přepracovávat. 
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Ing. D. Sukalovský - stahuji tento příspěvek z jednání, smlouva bude upravena dle dohody a předložena na 
příštím zasedání ZM. 
 
Z jednání odešel RNDr. I. Poledňák. 
 
Návrh usnesení: ZM schvaluje záměr na směnu pozemků parc. č. 2645 o vým. 1 246 m2 a parc. č. 

4487/3 o vým. 419 m2 (vlastník město Kuřim) za pozemky parc. č. 4487/1 o vým. 
1 336 m2 a parc. č. 2642/551 o vým. 863 m2 (vlastník manž. Kučerovští, trvale bytem 
Brno), vše v k. ú. Kuřim, bez cenového vyrovnání, za splnění odkládacích podmínek 
dle přílohy. Náklady spojené s uzavřením směnné smlouvy budou hrazeny dle zákona. 

Předkladatel stáhl příspěvek z jednání. 
 
 
 

9. Závěrečná zpráva o financování projektu „Wellness Kuřim - 
rekonstrukce a dostavba krytého bazénu v Kuřimi“  
(Příloha č. 9, předkládá Ing. O. Štarha, zpracovali Ing. A. Varmužka, Ing. D. Ševčíková, Ing. N. Šiblová)  
 
Město Kuřim získalo dotaci z Regionálního operačního programu NUTS II Jihovýchod na projekt 
„Wellness Kuřim – rekonstrukce a dostavba krytého bazénu v Kuřimi“. Na základě Smlouvy o poskytnutí 
dotace byla maximální výše dotace na tento projekt 67.462.941,99 Kč včetně DPH (56.691.547,89 Kč bez 
DPH), maximální procentní podíl dotace na skutečně vynaložených způsobilých výdajích projektu 40%. Na 
realizaci stavby byla vybrána společnost IMOS Brno, a.s., se kterou byla uzavřena smlouva o dílo v celkové 
hodnotě 168.024.455,- Kč včetně DPH (141.197.021,- Kč bez DPH). Stavební práce byly zhotovitelem 
zahájeny dne 3. 8. 2009, dne 7. 10. 2010 došlo k jejich dokončení a slavnostnímu předání stavby. Od 7. 10. 
2010 do 28. 2. 2011 probíhal v areálu zkušební provoz, dne 28. 2. 2011 byl Městským úřadem Kuřim, 
odborem stavebním a vodoprávním vydán kolaudační souhlas a byl tak zahájen řádný provoz areálu. Za 
účelem provozování zrekonstruovaného bazénu a celého plaveckého areálu Město Kuřim založilo 
společnost Wellness Kuřim s.r.o. a vzhledem k tomu, že mělo možnost požádat příslušného správce daně o 
zpětné proplacení DPH z fakturace související s realizací projektu, snížila se původní maximální výše 
dotace o odpočet DPH. V průběhu realizace projektu byly předloženy poskytovateli dotace 3 žádosti 
o platbu, Městu Kuřim byla proplacena dotace ve výši 54.545.333,13 Kč z celkových způsobilých výdajů 
projektu 136.363.332, 82 Kč bez DPH. 
 
Bilance nákladů na zakázku k 10. 8. 2011: 
Schválený rozpo čet v ZM (p říslib dotace 67.462.942,- K č + úvěr 101.194.414,- Kč): 168 645 356 Kč

Celkové náklady Wellness: cena díla
1. IMOS vysoutěžená cena 141 197 021 Kč

VCP 3 379 512 Kč
MP -7 129 761 Kč
dobropis v r.2011 -174 505 Kč

Celkem IMOS podle SOD č.2009/D/0053: 137 272 267 Kč
2. IMOS VCN 3 950 382 Kč
3. 6 097 664 Kč
4. vybavení Wellness (balneo, fitness, kuchyně): 5 743 403 Kč
5. VCN v r. 2011 (bez dobropisu na IMOS): 450 204 Kč

153 513 920 Kč

PD na Wellness:
1. Předprojektová příprava (r.2006-2008): 2 519 472 Kč
2. Realizační PD stavby 2 400 000 Kč
3. AD 370 000 Kč

5 289 472 Kč
Náklady na Wellness celkem: 158 803 392 Kč

ostatní VCN mimo SOD IMOS (TDI, PD a realizace stavebních úprav):

 
 
Diskuse: 
J. Herman – vysoutěžená cena byla vč. DPH a náklady na Wellness bez DPH, takže celkové náklady byly 
vyšší, než je zde uvedeno. 
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Ing. D. Sukalovský - pokud si prostudujete materiál, potom si všimnete, že došlo k zpětnému proplacení 
DPH. 
PaedDr. D. Holman – tento předložený materiál by mohl být zpracován podrobněji a předložen znovu. 
Ing. D. Sukalovský - nemám nic proti podrobnější zprávě. Určitě se k tomu v dalších materiálech vrátíme. 
Rozbor zahrnuje vícepráce i méněpráce. Vše podrobněji zpracujeme. 
L. Zejda – navrhuji, aby tato zpráva byla jako průvodní dokument a bylo by vhodné jej podrobněji doplnit 
vč. výše úroků. 
 
Na jednání se dostavil RNDr. I. Poledňák. 
 
Ing. R. Hanák – žádá o specifikaci víceprací (např. projekt). 
Ing. P. Němec – ve volebním programu ČSSD jsem se dozvěděl, že dojde k provedení auditu projektu 
Wellness. Ptá se, kdy bude audit proveden? 
J. Koláček – audit bude proveden, jakmile budou finance. 
 
J. Herman – kontrolní výbor má prověřit plnění reklamací Wellness a stav v této chvíli a ne financování. 
Z. Kříž – navrhuji, aby pověřený pracovník provedl podrobnější přehled a specifikaci předloženého 
materiálu a teprve potom by zastupitelstvo tuto zprávu projednalo. 
Ing. D. Sukalovský - musíme rozlišovat uznatelné náklady. Některé vybavení nejsou uznatelnými náklady. 
Vše požadované podrobněji předložíme. 
J. Herman – jestliže stavbu financovalo město, tak DPH muselo město zaplatit. A ten odpočet DPH dostalo 
město od Wellness? 
PaedDr. D. Holman – bylo by vhodné stanovit dozorčí radu, pokud možno sestavenou z ekonomů, lidí, kteří 
tomu budou rozumět. Zastupitelé by měli dát náměty na členy dozorčí rady Wellness Kuřim do dalšího ZM. 
RNDr. I. Poledňák – příspěvek bych odložil, každý si připraví podněty k dalšímu jednání. 
 
 
 

10. Změna harmonogramu jednání k aktualizaci Strategického plánu 
rozvoje města Kuřimi  
(Příloha č. 10, předkládá PaedDr. D. Holman, zpracovala Ing. N. Šiblová) 
 
ZM schválilo dne 31. 5. 2011 usnesením č. 1085/2011 harmonogram jednání k aktualizaci Strategického 
plánu rozvoje města Kuřimi. Externí poradenské služby a facilitace veřejného projednávání byly v souladu 
s usnesením ZM č. 1086/2011 poptány a následně objednány u Centra pro regionální rozvoj Masarykovy 
univerzity. Proběhla první jednání všech 4 pracovních skupin. Podněty a připomínky vzešlé z těchto jednání 
byly zpracovány externími konzultanty do materiálu, který byl předložen zastupitelstvu města 28. 6. 2011. 
Z jednání řídícího týmu k aktualizaci Strategického plánu rozvoje města Kuřimi, které se konalo 29. 6. 
2011, vzešel návrh na změnu harmonogramu jednání, a to z důvodu prodloužení doby na přípravu podkladů 
k aktualizaci Strategického plánu rozvoje města Kuřimi. 
Schválený harmonogram jednání: 
a) 14. 9. 2011,18 h.,Veřejné projednávání aktualizace Strategického plánu rozvoje města Kuřimi 
b) 14. 9. 2011, 20 h., (resp. po ukončení veřejného projednávání) - jednání řídícího týmu 
c) 4. 10. 2011 - projednání aktualizace Strategického plánu rozvoje města Kuřimi v ZM 
Navrhovaná změna: 
a) 18. 10. 2011, 18 h. - Veřejné projednávání aktualizace Strategického plánu rozvoje města Kuřimi  
b) 18. 10. 2011, cca 20 h., (po ukončení veřejného projednávání) - jednání řídícího týmu 
c) 15. 11. 2011 - projednání aktualizace Strategického plánu rozvoje města Kuřimi v ZM 
 
Diskuse: 
Ing. P. Němec – kdy bude k dispozici návrh Strategického plánu? 
PaedDr. D. Holman - návrh Strategického plánu bude nejdříve předložen v pracovních skupinách, pokud 
bude schválen bude v této podobě předložen do jednání ZM, pravděpodobně 15. 11. 2011. 
 
Přijaté usnesení: 1118/2011 - ZM  schvaluje změnu harmonogramu jednání k aktualizaci Strategického 

plánu rozvoje města Kuřimi. 
Hlasováno: pro 9, zdržel se 6, nepřítomen 2 (Ing. M. Macková, Ing. O. Štarha). 
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11. Informace: Personální změny na Městském úřadě Kuřim 
(Příloha č. 11, předkládá Ing. D. Sukalovský, zpracovala Mgr. A. Zimmermannová) 
 
Informujeme o probíhajících personálních změnách na Městském úřadě Kuřim na úrovni vedoucích odborů.  
 
Odbor investiční a regionálního rozvoje: 
K 11. 8. 2011 se vzdala funkce vedoucí odboru investičního a regionálního rozvoje Jindřiška Honců, která 
se vrátila po mateřské a rodičovské dovolené. Bylo vyhlášeno výběrové řízení, vítězem se stal a radou města 
byl do funkce vedoucího odboru jmenován k 11. 8. 2011 Stanislav Bartoš. 
 
Diskuse: 
S. Bartoš – krátce se představil. 
Ing. P. Němec – vnitřní správa je druhou největší položkou v rozpočtu. Na OIRR je uměle vytvořeno 
pracovní místo. Dalším zbytečným pracovním místem je místo na odboru majetkoprávním. 
Ing. D. Sukalovský - jestliže máte dojem, že místo bylo zřízeno účelově, tak prosím o sdělení, o jaké 
pracovní místo konkrétně jde a jaká náplň práce na tomto místě je. 
PaedDr. D. Holman – pokud se bude koncem roku schvalovat nový organizační řád, potom tento ohlas 
rozhodně musí být projednán. 
 
Odbor majetkoprávní: 
Ke konci září odchází na mateřskou dovolenou současná vedoucí odboru Jana Davidová. Bylo vyhlášeno 
výběrové řízení na vedoucího odboru na dobu určitou – zástup za mateřskou a rodičovskou dovolenou. 
Výběrové řízení vyhrál Petr Kavka, referent odboru majetkoprávního. Bude navržen radě města ke 
jmenování. 
 
 
 

12. Záznam diskuse v zápise a podávání námitek  
(Příloha č. 12, zpracoval Ing. P. Němec) 
 
Zastupitelům města je předkládán právní názor odborníka z ministerstva vnitra, který byl publikován 
v měsíčníku Moderní obec č. 7/2001 a týkající se záznamu diskuze v zápise ze zasedání zastupitelstva 
města. Jen poznamenávám, že nejsem autorem dotazu i když několikrát jsem ho již chtěl také předložit. 
Jednací řád Zastupitelstva města Kuřimi obsahuje jen zmínky o pořizování zápisu a proto tento článek může 
být vhodným pomocníkem pro nakládání s ním v podmínkách našeho zastupitelstva. Zápis ze zasedání 
zastupitelstva města totiž trpí stejnými nedostatky na jaké je upozorněno v dotaze. Je velmi stručný, 
nevýstižný a jen chabě zachycuje diskuzi vedoucí ke schválení usnesení. Skutečný obraz o tom, co se děje 
na zasedání zastupitelstva dává v mizerném provedení zvuku až videozáznam vysílaný v místní televizi. 
Domnívám se, že článek může vhodně přispět ke kultivaci zápisů ze zasedání. Tučně a kurzivou vyznačené 
části označil P.N. 
 
Co se mi však jeví jako nepřesné jsou data u podpisů na závěr zápisu. 

1. Určitě se pracuje se zápisem ještě po ukončení zasedání zastupitelstva města a proto uváděné 
datum pořízení zápisu zapisovatelkou totožné s datem konání zasedání nemusí být podle mne 
správné. 

2. Domnívám se, že by také měla být uvedena data, kdy podepsal zápis starosta nebo místostarosta a 
také kdy ho podepsali ověřovatelé. A mohou to být u každé uvedené osoby i různá data. 

3. Zajímavé by také bylo vědět v jakém pořadí mají být uvedené osoby uvedeny a kdy tedy mají 
podpisovat. 

 
Diskuse: 
Ing. D. Sukalovský - jednací řád by měl doznat změn vč. těchto zmíněných. Dle mého názoru by zápis měli 
podepsat nejdříve ověřovatelé a teprve po zpracování jejich připomínek podepisuje starosta. 
Ing. P. Němec – datum vyhotovení zápisu určitě není dnem konání ZM. 
J. Brabec – prosím o přepracování jednacího řádu. 
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14. Odprodej pozemku vedle obchodního domu Penny Market firm ě 
ALING, s.r.o. 
(Příloha č. 14, 14A, předkládá Ing. D. Sukalovský, zpracovala Mgr. J. Davidová) 
 
Zastupitelstvo města Kuřimi na svém zasedání dne 28. 6. 2011 schválilo odprodej části pozemku parc. č. 
2615/9 v k. ú. Kuřim, o vým. cca 1500 – 1800 m2, firmě ALING, s. r. o., IČ 26262363. 
Na výše uvedeném zasedání zastupitelstva byla do připraveného usnesení doplněna  podmínka úhrady 
kauce ve výši 10% z kupní ceny.  
 
1102/11 ZM č.07/2011 - 28.06.11  
ZM schvaluje odprodej části pozemku parc. č. 2615/9 v k. ú. Kuřim, o celkové výměře cca 1500 - 1800 m2 
za cenu 1.354,- Kč/m2, v souladu se smlouvou o uzavření budoucí kupní smlouvy a smlouvy o zřízení 
předkupního práva jako práva věcného dle přílohy G, společnosti ALING, s. r. o., IČ 26262363, s tím, že 
budoucí kupní smlouva a smlouva o zřízení předkupního práva jako práva věcného bude uzavřena do 31. 
12. 2011 s kaucí 10 % z kupní ceny, uhrazené na účet města ke dni podpisu smlouvy. Termín plnění: 31. 12. 
2013 (OMP)  
 
 
 
Tato kauce měla být pojistkou řádné úhrady kupní ceny. Vzhledem ke skutečnosti, že již  předložená 
budoucí smlouva obsahovala text smlouvy kupní a o zřízení předkupního práva jako práva věcného, která 
obsahovala čl. 3, jenž je mimo jiné způsobu úhrady kupní ceny věnován a jednoznačně z něj vyplývá, že 
celá kupní cena bude uhrazena před podpisem kupní smlouvy, navrhuje OMP dodatek týkající se úhrady 
kauce z textu usnesení pro nadbytečnost vypustit 

 
Článek 3 

3.1. Prodávající touto smlouvou prodává kupujícímu Pozemek se všemi právy a povinnostmi za dohodnutou 
kupní cenu ve výši ……….,- Kč (slovy: ……………………………….. korun českých), což odpovídá ceně 
1.354,- Kč/m2. Kupující tento nově vzniklý Pozemek za uvedenou kupní cenu od prodávajícího kupuje a do 
svého vlastnictví přijímá. 
 
3.2. Kupní cena byla kupujícím složena před podpisem kupní smlouvy do (notářské nebo bankovní - bude 
doplněno při podpisu kupní smlouvy) úschovy. 
 
Diskuse: 
RNDr. I. Poledňák – doporučuji přijmout první usnesení, druhé ne. Výběrové řízení neproběhlo čestně 
a žadatelé se mezi sebou domluvili. 
Ing. D. Sukalovský – obálky jsme otevírali současně, až byla nabídka ukončena a aby náš postup nemohl 
být zpochybněn. 
Mgr. J. Davidová – musím objektivně říct, že jsme obálky otevírali současně.O tomto je pořízen zápis. 
RNDr. I. Poledňák - nebylo prokazatelné výběrové řízení. 
Ing. D. Sukalovský – postup byl odsouhlasen ZM. 
Mgr. J. Davidová – druhá nabídka přišla v zalepené obálce a poslední přišla datovou schránkou. 
PaedDr. D. Holman – mělo být výběrové řízení. RM schválila propagaci tohoto záměru. Doba pro vyhlášení 
záměru by měla být 2 měsíce minimálně. 
J. Brabec – navrhuji o těchto usneseních hlasovat společně. 
RNDr. I. Poledňák – při vyhlášení záměru byla stanovena pravidla, která nebyla dodržena. 
Ing. R. Hanák – pro mě je rozhodující, že cena za kterou jsme prodali byla vyšší než kterou jsme původně 
navrhovali. 
PaedDr. D. Holman – nastavme korektní pravidla pro podobné případy. V případě, že by nabídka trvala 
déle, potom by se dalo čekat, že by se přihlásilo více zájemců. 
Mgr. J. Davidová – zájemců bylo více, ale většinou měli zájem o více m2 a nevyhovovaly jim některé 
podmínky. 
J. Herman – uvádí, že při hlasování o prodeji neměl o případné spolupráci zmíněných subjektů tušení. Cena 
pozemku byla oproti původnímu návrhu navýšena o 350,- Kč, což považuje za nejdůležitější. Žádá 
o ukončení diskuse a o hlasování o předložených usneseních. 
 
Přijaté usnesení: 1119/2011 - ZM ruší  usnesení č. 1102/11 ze dne 28. 6. 2011 
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Přijaté usnesení: 1120/2011 - ZM schvaluje odprodej části pozemku parc. č. 2615/9 v k. ú. Kuřim, 
o celkové výměře cca 1500 - 1800 m2, za cenu 1.354,- Kč/m2, v souladu se smlouvou 
o uzavření budoucí kupní smlouvy a smlouvy o zřízení předkupního práva jako práva 
věcného dle přílohy A, společnosti ALING, s. r. o., IČ 26262363, s tím, že budoucí 
kupní smlouva a smlouva o zřízení předkupního práva jako práva věcného bude 
uzavřena do 31. 12. 2011. 

Bylo hlasováno pro obě usnesení společně: pro 10, proti 3, zdrželi se 2, nepřítomen 2 (Ing. M. 
Macková, Ing. O. Štarha). 
 
 
 
 

5. Rozpočtové opatření č. 8 
(Příloha č. 5, 5A, 5B, předkládá Ing. D. Sukalovský, zpracoval Ing. A. Varmužka) 
 
V příloze jsou předkládána rozpočtová opatření k rozpočtu města na rok 2011. 
 
Přijaté usnesení: 1121/2011 - ZM schvaluje rozpočtové opatření č. 8 k rozpočtu města na rok 2011, dle 

přílohy. 
Hlasováno: pro 15, nepřítomen 2 (Ing. M. Macková, Ing. O. Štarha). 
 
 
 
 

15. Různé 
 
Z. Kříž – rekonstrukce elektro ve vodojemu v ul. Na Vyhlídce - nic neuniklo ani RM ani FV. Usnesením 
č. 1014/2011 byl schválen rozpočet na letošní rok a usnesením č. 1015/11 bylo schváleno rozpočtové 
opatření č. 1. Schválen i vodojem v ul. Na Vyhlídce. K pochybení nedošlo a finanční výbor se tímto nemusí 
zabývat. 
Ing. D. Sukalovský – pokud je toto dostačující, myslím si, že se tímto FV nemusí zabývat. 
Z. Kříž – rozdíl mezi příjmy a výdaji, tento přebytek je zase kryt financováním (tzn. je to přebytek loňska). 
J. Brabec – je poslední termín pro podávání návrhů na KuKuČ. Dále Vás zvu na Medové dny, které se 
uskuteční 1. a 2. 10. 2011 v areálu zámku. V pátek nastupuje nový farář, bylo by vhodné, kdybychom 
poděkovali p. Krpálkovi. Pan Vlk skončil ve funkci vedoucího SK Kuřim, také bychom mu měli poděkovat. 
I. Peřina – na koho se mohu obrátit s podnětem občanů na osvětlení cyklostezky pod ZŠ Komenského? 
Opravy komunikací, kde se provádělo přeložení plynového potrubí, budou dokončeny dokdy? 
S. Bartoš – opravy budou provedeny do konce srpna 2011. 
Ing. P. Němec – komu předkládat návrhy na rozpočet města na další rok? 
Ing. D. Sukalovský - nejlépe mně. 
PaedDr. D. Holman – připomínám připravení návrhů na nové složení dozorčí rady Wellness Kuřim 
a dozorčí radu CTSK. 
Ing. D. Sukalovský – předám informace o jednáních kolem obchvatu města Kuřimi. Podle dostupných 
informací od představitelů kraje ZM zřejmě schválí pouze severní variantu. Podle závěrů srovnávací studie 
byla jižní varianta výhodnější (pouze v parametru ekonomické náročnosti byla horší) než varianta severní. 
S pomocí OS pro realizaci obchvatu byly závěry studie zaslány senátorům a poslancům za JMK. Jednalo se 
se starosty okolních obcí, máme jejich podporu a budou to dále projednávat na jednání ZM těchto obcí. 
Další jednání probíhají na Ministerstvu dopravy - odbor strategie. Máme domluveno další jednání 
s odbornými komisemi dopravními i finančními JMK. Zvažujeme další postup, pokud bude ZURka pouze 
se severním obchvatem. 
Občanské sdružení chystá na pátek 16. 9. 2011 blokádu silnice na kruhovém objezdu při vjezdu do Kuřimi. 
Dne 22. 9. 2011 proběhne zasedání zastupitelstva JMK , budou schvalovány zásady územního rozvoje. Kdo 
má zájem, může se jednání zúčastnit a přednést připomínky. 
 
 
 
 
Další zasedání ZM se uskuteční 4. října 2011 v 17 hod. v zasedací místnosti MěÚ Kuřim. 
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Člen návrhové komise PaedDr. D. Holman přednesl schválená usnesení. 
 
 
 
Starosta ukončil jednání ve 22,34 hodin. 
 
 
 
 
 
 
Dne: 
 
 
 
 
 
 
Ing. Drago Sukalovský 
starosta 
 
 
 
 
 

Ověřovatelé zápisu: 
 
 
 
 
Dne:            Dne: 
 
 
 
 
J. Herman           RNDr. I. Poledňák 
 
 
 
 
V Kuřimi dne 24. 8. 2011 
Zapsala: P. Glosová 
 
 
Přílohy: 
Usnesení 2x 
Pozvánka 1x 
Usnesení návrhové komise 2x 
Prezenční listina 
Výsledky veřejného hlasování 
 
 
Materiály: 
1, 1A      Plnění usnesení Zastupitelstva města Kuřimi k 16. 8. 2011 
2, 2A, 2B   Manželé Lubomír a Miroslava Vozdečtí, trvale bytem Kuřim, 

Vrchlického 1093 – žádost o odprodej pozemku  
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3, 3A, 3B   Bytové družstvo Sv. Ján – dohoda podílových spoluvlastníků o 
hospodaření s byt. jednotkami 

4, 4A, 4B     Výsledky hospodaření k 30. 6. 2011 
5, 5A, 5B    Rozpočtové opatření č. 8 
6, 6A      Díly za sv. Jánem VI. etapa výstavby nabytí stavby do majetku města – 
     splašková a dešťová kanalizace 
7, 7A      Odkanalizování ulice Hybešova 
8, 8A      Stav investiční výstavby 2011 
9  Závěrečná zpráva o financování  projektu „Wellness Kuřim - 

rekonstrukce a dostavba krytého bazénu v Kuřimi“ 
10     Změna harmonogramu jednání k aktualizaci Strategického plánu rozvoje 
     města Kuřimi 
11     Informace: Personální změny na Městském úřadě Kuřim 
12     Záznam diskuse v zápise a podávání námitek  
13, 13A, 13B, 13C, 13D   Materiál k diskusi - Manž. Kučerovští x město Kuřim – směna pozemků 
     v lokalitě Díly za sv. Janem 
14, 14A  Odprodej pozemku vedle obchodního domu Penny Market firmě 

ALING, s.r.o. 
 



 1 

Výsledky veřejného hlasování na zasedání Zastupitelstva města Kuřimi 23. 8. 2011 
 

Hlasování o volbě návrhové komise – D. Holman, M. Kotek 
 Holman  Peřina  Kalinová  Macková  Němec Herman  Hanák  Poledňák Zejda Kotek Brabec Ambrož  Procházková Kříž  Koláček   Sukalovský Štarha  
Pro / / / nepřít. / / / / / / / / / / / / / 16 
Proti - - - nepřít. - - - - - - - - - - - - - 0 
Zdrž - - - nepřít. - - - - - - - - - - - - - 0 

Usnesení č. 1109/2011 
 
Hlasování o volbě ověřovatelů zápisu – J. Herman, I. Poledňák 

 Holman  Peřina  Kalinová  Macková  Němec Herman  Hanák  Poledňák Zejda Kotek Brabec Ambrož  Procházková Kříž  Koláček   Sukalovský Štarha  
Pro / / / nepřít. / / / / / / / / / / / / / 16 
Proti - - - nepřít. - - - - - - - - - - - - - 0 
Zdrž - - - nepřít. - - - - - - - - - - - - - 0 

Usnesení č. 1110/2011 
 
Hlasování ZM schvaluje program jednání se změnami. 

 Holman  Peřina  Kalinová  Macková  Němec Herman  Hanák  Poledňák Zejda Kotek Brabec Ambrož  Procházková Kříž  Koláček   Sukalovský Štarha  
Pro / / / nepřít. / / / / / / / / / / / / / 16 
Proti - - - nepřít. - - - - - - - - - - - - - 0 
Zdrž - - - nepřít. - - - - - - - - - - - - - 0 

 Usnesení č. 1111/2011 
 

Hlasování: ZM bere na vědomí stav plnění usnesení k  16. 8. 2011 a ruší usnesení č. 1009/2011, kterým bylo schváleno podání žádosti o dotaci ze Státního fondu dopravní infrastruktury na projekt P  
pro chodce na ul. Tyršova u provozovny Michl v Kuřimi. 

 Holman  Peřina  Kalinová  Macková  Němec Herman  Hanák  Poledňák Zejda Kotek Brabec Ambrož  Procházková Kříž  Koláček   Sukalovský Štarha  
Pro / / / nepřít. / / / / / / / / / / / / / 16 
Proti - - - nepřít. - - - - - - - - - - - - - 0 
Zdrž - - - nepřít. - - - - - - - - - - - - - 0 

Usnesení č. 1112/2011 
 
Hlasování: ZM schvaluje nabytí splaškové a dešťové kanalizace vybudované v rámci výstavby rodinných domů v lokalitě Díly za sv. Jánem VI. etapa do majetku  Města Kuřimi za cenu 500,- 
Kč od manželů Zdeňka Kučerovského, bytem xxxxxxxxx Brno, a Jany Kučerovské, bytem xxxxxxxxx Brno. 

 Holman  Peřina  Kalinová  Macková  Němec Herman  Hanák  Poledňák Zejda Kotek Brabec Ambrož  Procházková Kříž  Koláček   Sukalovský Štarha  
Pro / / / nepřít. / / / / / / / / / / / / / 16 
Proti - - - nepřít. - - - - - - - - - - - - - 0 
Zdrž - - - nepřít. - - - - - - - - - - - - - 0 

Usnesení č. 1113/2011 
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Hlasování: ZM schvaluje změnu investiční akce „Odlehčovací komora Hybešova“ na vybudování „Oddílného systému kanalizace v ulici Hybešova“. 

 Holman  Peřina  Kalinová  Macková  Němec Herman  Hanák  Poledňák Zejda Kotek Brabec Ambrož  Procházková Kříž  Koláček   Sukalovský Štarha  
Pro / / / nepřít. / - / / / / / / / / / / / 15 
Proti - - - nepřít. - - - - - - - - - - - - - 0 
Zdrž - - - nepřít. - / - - - - - - - - - - - 1 

Usnesení č. 1114/2011. 
 
Hlasování: ZM schvaluje záměr na odprodej pozemků parc. č. 3460, parc. č. 3462, parc. č. 3463, parc. č. 3464, a parc. č. 3465, vše v k. ú. Kuřim, o celkové vým. 1 303 m2, manželům 
Lubomíru a Miroslavě Vozdeckým, trvale bytem Kuřim, xxxxx, za cenu 131.600,- Kč s podmínkou úhrady veškerých nákladů spojených s převodem pozemku a uzavřením kupní smlouvy. 

 Holman  Peřina  Kalinová  Macková  Němec Herman  Hanák  Poledňák Zejda Kotek Brabec Ambrož  Procházková Kříž  Koláček   Sukalovský Štarha  
Pro / / / nepřít. / / / / / / / / / / / / nepřít. 15 
Proti - - - nepřít. - - - - - - - - - - - - nepřít. 0 
Zdrž - - - nepřít. - - - - - - - - - - - - nepřít. 0 

Usnesení č. 1115/2011 
 
Hlasování: ZM schvaluje uzavření „Dohody podílových spoluvlastníků o hospodaření s bytovými jednotkami I“ s Bytovým družstvem Sv. Ján Kuřim, družstvo, se sídlem Jungmannova 968, 
Kuřim, IČ 26277212, jejímž předmětem je hospodaření s bytovými jednotkami zapsanými na listech vlastnictví č. 5466, 5465, 5467, 5468, 5469, 5470, 5471, 5472, 5150, 5473, 5264, 5481, vše 
pro obec a k. ú. Kuřim, dle přílohy, se změnou. 

 Holman  Peřina  Kalinová  Macková  Němec Herman  Hanák  Poledňák Zejda Kotek Brabec Ambrož  Procházková Kříž  Koláček   Sukalovský Štarha  
Pro / / / nepřít. / / / / / / / / / / / / nepřít. 15 
Proti - - - nepřít. - - - - - - - - - - - - nepřít. 0 
Zdrž - - - nepřít. - - - - - - - - - - - - nepřít. 0 

Usnesení č. 1116/2011 
 
Hlasování: ZM schvaluje uzavření „Dohody podílových spoluvlastníků o hospodaření s bytovými jednotkami II“ s Bytovým družstvem Sv. Ján Kuřim, družstvo, se sídlem Jungmannova 968, 
Kuřim, IČ 26277212, jejímž předmětem je hospodaření s bytovými jednotkami zapsanými na listech vlastnictví č. 5247, 5246, 5245, 5244, 5243, 5242, 5399, 5400, 5402, 5401, vše pro obec a k.ú. 
Kuřim, dle přílohy, se změnou. 

 Holman  Peřina  Kalinová  Macková  Němec Herman  Hanák  Poledňák Zejda Kotek Brabec Ambrož  Procházková Kříž  Koláček   Sukalovský Štarha  
Pro / / / nepřít. / / / / / / / / / / / / nepřít. 15 
Proti - - - nepřít. - - - - - - - - - - - - nepřít. 0 
Zdrž - - - nepřít. - - - - - - - - - - - - nepřít. 0 

Usnesení č. 1117/2011 
 
Hlasování: ZM schvaluje změnu harmonogramu jednání k aktualizaci Strategického plánu rozvoje města Kuřimi. 

 Holman  Peřina  Kalinová  Macková  Němec Herman  Hanák  Poledňák Zejda Kotek Brabec Ambrož  Procházková Kříž  Koláček   Sukalovský Štarha  
Pro / / / nepřít. / / / - - / - / - - - / nepřít. 9 
Proti - - - nepřít. - - - - - - - - - - - - nepřít. 0 
Zdrž - - - nepřít. - - - / / - / - / / / - nepřít. 6 
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Usnesení č. 1118/2011 
 
Hlasování: ZM ruší usnesení č. 1102/11 ze dne 28. 6. 2011. 

 Holman  Peřina  Kalinová  Macková  Němec Herman  Hanák  Poledňák Zejda Kotek Brabec Ambrož  Procházková Kříž  Koláček   Sukalovský Štarha  
Pro / / - nepřít. - / / - - - / / / / / / nepřít. 10 
Proti - - - nepřít. - - - / / / - - - - - - nepřít. 3 
Zdrž - - / nepřít. / - - - - - - - - - - - nepřít. 2 

Usnesení č. 1119/2011 
 
Hlasování: ZM schvaluje odprodej části pozemku parc. č. 2615/9 v k. ú. Kuřim, o celkové výměře cca 1500 - 1800 m2, za cenu 1.354,- Kč/m2, v souladu se smlouvou o uzavření budoucí 
kupní smlouvy a smlouvy o zřízení předkupního práva jako práva věcného dle přílohy A, společnosti ALING, s. r. o., IČ 26262363, s tím, že budoucí kupní smlouva a smlouva o zřízení 
předkupního práva jako práva věcného bude uzavřena do 31. 12. 2011. 

 Holman  Peřina  Kalinová  Macková  Němec Herman  Hanák  Poledňák Zejda Kotek Brabec Ambrož  Procházková Kříž  Koláček   Sukalovský Štarha  
Pro / / - nepřít. - / / - - - / / / / / / nepřít. 10 
Proti - - - nepřít. - - - / / / - - - - - - nepřít. 3 
Zdrž - - / nepřít. / - - - - - - - - - - - nepřít. 2 

Usnesení č. 1120/2011 
 
Hlasování: ZM schvaluje rozpočtové opatření č. 8 k rozpočtu města na rok 2011, dle přílohy. 

 Holman  Peřina  Kalinová  Macková  Němec Herman  Hanák  Poledňák Zejda Kotek Brabec Ambrož  Procházková Kříž  Koláček   Sukalovský Štarha  
Pro / / / nepřít. / / / / / / / / / / / / nepřít. 15 
Proti - - - nepřít. - - - - - - - - - - - - nepřít. 0 
Zdrž - - - nepřít. - - - - - - - - - - - - nepřít. 0 

Usnesení č. 1121/2011 
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