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Z á p i s 
 

ze zasedání Zastupitelstva města Kuřimi č. 2/2020 konaného dne 17.03.2020 
 
Přítomni:  
Mgr. Ing. Drago Sukalovský – starosta 
Bc. Mária Katyi, Mgr. Žaneta Jarůšková, Mgr. Sandra Naďová, Petr Krejčí, Ing. Petr Ondrášek, Ivo 
Peřina, Ing. Milan Vlk, Renáta Mudroňová , Antonín Žák, Mgr. Petr Vodka, Petr Macek – členové 
zastupitelstva města. 
 
 
Ing. Karel Torn, CSc. – tajemník úřadu. 
 
 
 
Omluven: Mgr. Ladislav Ambrož, Jan Herman, Alena Matějíčková, RNDr. Igor Poledňák, Ing. Jan 
Vlček, MSc. 
 
 
 
Starosta zahájil zasedání ZM v 17:15 hodin, úvodem bylo přítomno 12 členů ZM, tedy nadpoloviční 
většina. ZM je usnášeníschopné. 
 
 
 
Zápis z minulého zasedání byl ověřen bez připomínek. 
 
 
 
Program: 
 

1 Zvolení návrhové komise 

2 Volba ověřovatelů zápisu 

3 Schválení programu jednání 

10 Schválení realizace a financování investiční akce – „Městský stadion Kuřim - rekonstrukce“ 

11 Rozpočtové opatření č. 2 

12 Různé 

 
 
 

1. Zvolení návrhové komise 
(Předkladatel: Mgr. Ing. Drago Sukalovský, zpracovatel: Petra Glosová) 
 
Přijaté usnesení: 1015/2020 - ZM s c h v a l u j e jako členy návrhové komise Ing. Milana Vlka 

a Petra Macka. 
Hlasováno 
Pro: 12    Nepřítomno: 5. 
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2. Volba ověřovatelů zápisu 
(Předkladatel: Mgr. Ing. Drago Sukalovský, zpracovatel: Petra Glosová) 
 
 
Přijaté usnesení: 1016/2020 - ZM s c h v a l u j e jako ověřovatele zápisu ZM Mgr. Petra Vodku 

a Petra Krejčího. 
Hlasováno 
Pro: 12    Nepřítomno: 5. 
 
 

3. Schválení programu jednání 
 
Program: 
 

1 Zvolení návrhové komise 

2 Volba ověřovatelů zápisu 

3 Schválení programu jednání 

10 Schválení realizace a financování investiční akce – „Městský stadion Kuřim - rekonstrukce“ 

11 Rozpočtové opatření č. 2 

12 Různé 

 
 
Přijaté usnesení: 1017/2020 - ZM s c h v a l u j e program jednání. 
Hlasováno 
Pro: 12    Nepřítomno: 5. 
 
 
 

10. Schválení realizace a financování investiční akce – „Městský 
stadion Kuřim - rekonstrukce“ 
(Předkladatel: Ing. Petr Ondrášek, zpracovatel: Ing. Olga Hanáková) 
 
Zastupitelstvo města Kuřimi konané dne 26.09.2019 schválilo, usnesením č. 1112/2019 a 1113/2019, 
podání žádosti o dotaci na Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy (dále jen „MŠMT“) a 
financování v požadované výši dle podmínek dotačního programu na investiční akci "Městský stadion 
Kuřim - rekonstrukce". Žádost byla podána dne 25.10.2019 a jejím předmětem byla samotná 
rekonstrukce atletického stadionu, vybudování venkovního hřiště pro míčové sporty a s tím související 
odvodnění areálu v celkové výši 57.037.580 Kč. Realizace veřejné zakázky je podmíněna získáním 
Rozhodnutí o poskytnutí dotace, jejíž předpokládaná výše činí 28.518.790 Kč (50% z celkové ceny 
realizace). Předpokládaný termín ukončení realizace akce je konec roku 2020. 
Na základě usnesení Zastupitelstva města Kuřimi č. 1013/2020 ze dne 21.01.2020 bylo dne 
06.03.2020 zahájeno zadávací řízení na realizaci veřejné zakázky s podmínkou zahájení stavebních 
prací po získání Rozhodnutí o poskytnutí dotace z MŠMT. 
V únoru 2020 město obdrželo Výzvu k doložení dalších podkladů pro vydání rozhodnutí o poskytnutí 
investiční dotace ze státního rozpočtu ČR na rok 2020, jehož součástí jsou mimo jiné: 

doklady k zajištění dofinancování do úrovně celkových nákladů akce. 
Z těchto důvodů je potřeba vyčlenit finanční prostředky z rozpočtu města ve výši 30.000.000 Kč (vizte 
níže), 
 
Celkové předpokládané náklady na realizaci stavby činí: 
administrace zadávacího řízení 65.800,- Kč 
předpokládané celkové náklady na realizaci stavby 57.037 580,- Kč 
předpokládané náklady na inženýrskou činnost  1.000.000,- Kč 
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(výkon TDI, AD, BOZP, archeologický ústav,…) 
rezerva z důvodu vyšší nabídkové ceny v zadávacím řízení 415.410,- Kč 
celkové předpokládané náklady na realizaci stavby 58.518.790,- Kč 
předpokládaná výše dotace (50% z ceny realizace stavby) - 28.518.790,- Kč 
celkové předpokládané náklady na realizaci stavby z rozpočtu města 30.000.000,- Kč 
 

kopie smlouvy o dílo uzavřené s vítězem veřejné zakázky, jak ze strany dodavatele, tak i ze 
strany zadavatele, včetně harmonogramu prací a platebního kalendáře. 
Bude nutné uzavřít Smlouvu o dílo se zhotovitelem veřejné zakázky, po řádném skončení zadávacího 
řízení, které již bylo zahájeno. Ve Smlouvě o dílo je stanoveno, že objednatel si vyhrazuje právo 
odstoupit od uzavřené smlouvy bez sankcí, a to nejpozději do termínu zahájení realizace, pokud na 
akci nebude poskytnuta dotace. Termín zahájení realizace proběhne do 5 pracovních dní ode dne 
doručení výzvy k zahájení realizace ze strany objednatele. 
 
OI navrhuje zastupitelstvu města schválit vyčlenění finančních prostředků ve výši 30.000.000 Kč a 
uzavření Smlouvy o dílo se zhotovitelem veřejné zakázky s vyhrazeným zahájením realizace 
podmíněné získáním dotace. 
 
Po obdržení Rozhodnutí o poskytnutí dotace (předpoklad červen 2020), bude zastupitelstvu města 
předloženo ke schválení vyčlenění dalších finančních prostředků na realizaci veřejné zakázky 
v celkové výši nákladů dle vysoutěžené ceny, které jsou předpokládány na 58.518.790 Kč vč. DPH. 
 
Z těchto důvodů OI žádá Zastupitelstvo města Kuřimi o schválení realizace investiční akce „Městský 
stadion Kuřim – rekonstrukce“ o odsouhlasení postupu realizace a financování s nynějším vyčleněním 
prostředků 30.000.000 Kč z rozpočtu města. 
 
 
Přijaté usnesení: 1018/2020 - ZM s c h v a l u j e realizaci investiční akce „Městský stadion Kuřim 

– rekonstrukce“, další postup a financování s nynějším vyčleněním prostředků 
30.000.000 Kč z rozpočtu města. 

Hlasováno 
Pro: 12    Nepřítomno: 5. 
 
 
 

11. Rozpočtové opatření č. 2 
(Předkladatel: Mgr. Ing. Drago Sukalovský, zpracovatel: Ing. Aleš Varmužka) 
 
V příloze se nachází návrh na schválení rozpočtového opatření k rozpočtu města na rok 2020. 
 
Přílohy: A - rozpočtové opatření č. 02 

B - důvodová zpráva OI 
C - důvodová zpráva KÚ 
D - důvodová zpráva MST 

 
Diskuse: 
D. Sukalovský – z důvodu krizové situace související s mimořádnými opatřeními k ochraně 
obyvatelstva a prevenci nebezpečí rozšíření výskytu koronaviru COVID-19 jsme nuceni navýšit ORG 
krizového řízení. Peníze, které jsme tam na rok 2020 měli, jsou vyčerpány. V rozpočtovém opatření 
žádáme o 5. mil. Kč. Pro zajištění chodu úřadu, lékařů, hasičů, policie apod. potřebujeme zajistit 
osobní ochranné pomůcky. V této chvíli stále suplujeme roli státu, protože sliby, které dali, nebyly 
naplněny a do této chvíle jsme od nich nic nedostali. Snažíme se zajistit běh úřadu, sociální služby, 
podpořit kuřimské obvodní lékaře, hasiče, policii, seniory. Zatím se nám podařilo nakoupit 120 
respirátorů, které byly rozdány úředníkům, obvodnímu oddělení PČR, obvodním a dětským lékařům. 
Zakoupili jsme 500 hasičských lékařských roušek pro kuchařky, pro potřeby sociálních služeb, pro 
pečovatele, dále do několika kuřimských ordinací, pro technické služby (odvoz odpadků a úklid). 
Podařilo se nám získat 500 ks respirátorů. Cena jedné roušky je nyní v rozmezí od 25-60 Kč. Cena 
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respirátoru je nyní kolem 500 Kč. Peníze utrácíme zodpovědně. A snažíme se pomůcky opatřit i jiným 
způsobem, například pro nás roušky šijí odsouzení Věznice Kuřim, také spousta dobrovolníků šije 
roušky. 
I. Peřina – jak jsou kontaktováni senioři s nabídkou služeb? 
D. Sukalovský – zítra bude zahájena služba nákupu potravin, drogerie, léků apod. Seniorů nad 75 let 
je ve městě 1.500, všichni dostali do schránky leták, jak lze službu objednat. Ve spolupráci s Centrem 
sociálních služeb bude zahájen rozvoz obědů. Děkuje za součinnost a pomoc hasičům, máme 
spoustu neorganizovaných dobrovolníků. Děkuje také skautům a junákům. 
P. Macek – doplňuje, že dobrovolnická podpora je i ze strany Orla Kuřim a kuřimské farnosti. 
 
Přijaté usnesení: 1019/2020 - ZM s c h v a l u j e rozpočtové opatření č. 2 k rozpočtu města Kuřimi 

na rok 2020. 
 

Hlasováno 
Pro: 12    Nepřítomno: 5. 
 
 
 
Člen návrhové komise Ing. Milan Vlk přečetl schválená usnesení ZM. 
 
 
 
Starosta ukončil jednání ZM v 17:30 hodin. 
 
 
 
 
 
Mgr. Ing. Drago Sukalovský 
starosta města 
 
 
 
 

Ověřovatelé zápisu: 
 
Mgr. Petr Vodka  Petr Krejčí 
 
 
 
 
 
 
V Kuřimi dne 15.04.2020 
 
Zapsala: Petra Glosová 
 
Materiály: 
1 Zvolení návrhové komise 
2 Volba ověřovatelů zápisu 
3 Schválení programu jednání 
10 Schválení realizace a financování investiční akce – „Městský stadion Kuřim - 
rekonstrukce“ 
11 Rozpočtové opatření č. 2 
 11A - rozpočtové opatření č. 02 
 11B – důvodová zpráva OI 
 11C – důvodová zpráva KÚ 
 11D - důvodová zpráva MST 



Příloha k zápisu 

Výsledky veřejného hlasování na zasedání Zastupitelstva města Kuřimi dne 17.03.2020 
 
1015/2020 
Zastupitelstvo města s c h v a l u j e jako členy návrhové komise Ing. Milana Vlka a Petra Macka. 

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

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

Proti nepřít.        nepřít.  nepřít.  nepřít.    nepřít.   0 

Zdrž nepřít.        nepřít.  nepřít.  nepřít.    nepřít.   0 
 
 
1016/2020 
Zastupitelstvo města s c h v a l u j e jako ověřovatele zápisu ZM Mgr. Petra Vodku a Petra Krejčího. 

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

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

Proti nepřít.        nepřít.  nepřít.  nepřít.    nepřít.   0 

Zdrž nepřít.        nepřít.  nepřít.  nepřít.    nepřít.   0 
 
 
1017/2020 
Zastupitelstvo města s c h v a l u j e program jednání. 

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

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

Proti nepřít.        nepřít.  nepřít.  nepřít.    nepřít.   0 

Zdrž nepřít.        nepřít.  nepřít.  nepřít.    nepřít.   0 
 
 
1018/2020 
Zastupitelstvo města s c h v a l u j e realizaci investiční akce „Městský stadion Kuřim – rekonstrukce“, další postup a financování s nynějším vyčleněním 
prostředků 30.000.000 Kč z rozpočtu města. 

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

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

Proti nepřít.        nepřít.  nepřít.  nepřít.    nepřít.   0 

Zdrž nepřít.        nepřít.  nepřít.  nepřít.    nepřít.   0 
 
1019/2020 
Zastupitelstvo města s c h v a l u j e rozpočtové opatření č. 2 k rozpočtu města Kuřimi na rok 2020. 

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

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

Proti nepřít.        nepřít.  nepřít.  nepřít.    nepřít.   0 

Zdrž nepřít.        nepřít.  nepřít.  nepřít.    nepřít.   0 

 


