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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. 06/2012 konaného dne 26. 6. 2012 

 
Přítomni: 
Jiří Brabec, Ing. Rostislav Hanák, PaedDr. David Holman, Mgr. Michaela Kalinová, Jiří Koláček, Ing. 
Miloš Kotek, Zdeněk Kříž, Ing. Petr Němec, Ivo Peřina, RNDr. Igor Poledňák, Ing. Oldřich Štarha, 
Vladislav Zejda – členové zastupitelstva města. 
 
Mgr. Alena Zimmermannová – tajemnice úřadu. 
 
 
Omluven: Ing. Drago Sukalovský, Mgr. Ladislav Ambrož, Jan Herman, Ing. Miluše Macková, MUDr. 
Renata Procházková. 
 
 
První místostarosta zahájil zasedání ZM v 17,02 hodin, úvodem bylo přítomno 9 členů ZM, tedy 
nadpoloviční většina. 
ZM je usnášeníschopné. 
V průběhu jednání se dostavil V. Zejda, PaedDr. D. Holman a Ing. M. Kotek. 
 
 
Zápis z minulého zasedání byl ověřen bez připomínek. 
 
 
Návrhová komise:  
Přijaté usnesení: 1102/2012 - ZM schvaluje jako členy návrhové komise Ivo Peřinu a Mgr. Michaelu 

Kalinovou. 
Hlasováno: pro 9, nepřítomno 8. 
 
 
Ověřovatelé zápisu: 
Přijaté usnesení: 1103/2012 - ZM schvaluje jako ověřovatele zápisu z jednání ZM Ing. Petra Němce 

a Ing. Rostislava Hanáka. 
Hlasováno: pro 9, nepřítomno 8. 
 
 
Program: 
 

1.  Plnění usnesení Zastupitelstva města Kuřimi k 18. 6. 2012 
 

2.  Směna bytů – Město Kuřim x Antonín Faltýnek 
 

3.  Štěpánek Richard – žádost o přidělení bytu 
 

4.  Krejčí Milota – prominutí poplatku z prodlení 
 

5.  Zdeněk Scholz, Jinačovice – žádost o odprodej části pozemku na ul. Legionářská 
 

6.  Majetkoprávní vypořádání města Kuřim s vlastníky pozemků pod místními komunikacemi 
 

7.  Nákup rodinného domu 
 

8.  Nabytí staveb ostrůvku pro chodce, části chodníku a světelného zařízení k přechodu pro 
chodce na ul. Blanenská včetně pozemků pod stavbami 

 
9.  Dohoda o partnerství k projektu Cyklostezka Kuřim - Lipůvka 
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10.  Návrh obecně závazné vyhlášky města Kuřim o stanovení opatření k omezení propagace 
hraní některých sázkových her, loterií a jiných podobných her 

 
11.  Závěrečný účet 2011 

 
12.  Dotace farnost 

 
13.  Dodatek č. 2 ke zřizovací listině Mateřské školy Kuřim, Zborovská 887, okres Brno - 

venkov, příspěvková organizace a změny v rejstříku škol a školských zařízení 
 

14.  Návrh na mimořádné řešení nedostatku míst v mateřské škole v Kuřimi 
 

15.  Zápisy z jednání Sportovního výboru Zastupitelstva města Kuřimi 
 

16.  Stav investiční výstavby 2012 
 

17.  Informace o schválení dotace na projekt „Bezbariérové zpřístupnění podchodu železniční 
stanice Kuřim ze severní části města“ 

 
18.  Různé – odpovědi na dotazy Ing. M. Mackové a Ing. P. Němce 

 
19.  Manželé Lamačovi – prominutí pohledávky 

 
20.  Jitka Ondrůšová – splátkový kalendář 

 
21.  Zdeněk Scholz, Jinačovice – žádost o odprodej části pozemku na ul. Legionářská 

 
22.  Informace – nákup budovy „ubytovna Adria“ 

 
23.  Vyhrazení pravomoci zastupitelstvu města 

 
24.  Nesplněné usnesení ZM č. 1082/2010 ze dne 24. 8. 2010 

 
25.  Zápis z jednání Výboru sportovního ZM Kuřimi 

 
26.  Zápis z jednání Finančního výboru ZM Kuřimi 

 
27.  Rozpočtové opatření č. 5 

 
28.  Změna přílohy č. 1 zřizovací listiny Základní školy, Kuřim, Jungmannova 813, okres Brno-

venkov, příspěvkové organizace 
 

29.  Různé 
 
 
 
Diskuse: 
J. Koláček – navrhuje zařadit k bodu č. 5 i bod č. 21, obojí se týká jedné záležitosti. 
Ing. P. Němec – navrhuje předřadit před bod č. 7 bod č. 14 – mají společný účel, a to zvýšení kapacity 
mateřské školy. Dále k bodu č. 15 přiřadit bod č. 25, obojí se týká sportovního výboru. Na konec 
jednání posunout bod č. 18. 
 
 
Přijaté usnesení: 1104/2012 - ZM schvaluje program jednání se změnami. 
Hlasováno: pro 9, nepřítomno 8. 
 
 
Na jednání se dostavil V. Zejda v 17,05 hod. 
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1. Plnění usnesení Zastupitelstva města Kuřimi k 18. 6. 2012 
(Příloha 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. 
 
Příloha: nesplněné úkoly do 18. 6. 2011. 
 
Diskuse: 
Ing. P. Němec – u usnesení č. 1038/2010 a č. 1103/2010 – změnit - aktualizovat informace o plnění. 
Usnesení č. 1165/2010 je splněno. 
 
Přijaté usnesení: 1105/2012 - ZM bere na vědomí stav plnění usnesení k 18. 6. 2012 se změnami. 
Hlasováno: pro 10, nepřítomno 7. 
 
 
 

2. Směna bytů – Město Kuřim x Antonín Faltýnek 
(Příloha č. 2, předkládá Ing. D. Sukalovský, zpracovala A. Janoušková 
 
Zastupitelstvo města Kuřimi na svém zasedání dne 15. 5. 2012 schválilo pod číslem usnesení 
1080/2012 záměr na směnu bytu 1+kk č. xxxxx, umístěného ve 4. NP bytového domu xxxxxxxxxxxx 
xxxxxxxxxx v Kuřimi, vlastník pan Antonín Faltýnek, trvale bytem xxxxxxxxxxxxxxx Kuřim, za byt 1+kk 
xxxxxxxxxx umístěný ve 2. NP bytového domu xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx v Kuřimi, vlastník Město 
Kuřim, bez cenového vyrovnání. 
Záměr byl na úřední desce zveřejněn od 28. 5. 2012 do 12. 6. 2012. K záměru nebyla podána žádná 
připomínka. 
 
Příloha A - návrh smlouvy 
 
Diskuse: 
I. Peřina – upozorňuje na to, že město Kuřim získává horší byt. 
RNDr. I. Poledňák – dle politiky bydlení, která byla v minulosti založena, by si měl občan hledat lepší 
bydlení. O toto si občan požádal a není důvodu mu nevyhovět. 
I. Peřina – tato lokalita je problémová a bude těžší tento byt pronajmout. 
J. Brabec – město se chová nehospodárně. 
Ing. R. Hanák – chybí atribut vyrovnání. 
 
Návrh usnesení: ZM schvaluje směnu bytu 1+kk xxxxxxxxx umístěného ve 4. NP bytového domu 

xxxxxxxxxxxxxxxxxx v Kuřimi, vlastník pan Antonín Faltýnek, trvale bytem 
xxxxxxxxxxxxxxxx Kuřim, za byt 1+kk xxxxxxxx umístěný v 2. NP bytového domu 
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx v Kuřimi, vlastník Město Kuřim, bez cenového 
vyrovnání. Náklady na směnu bytu uhradí pan Faltýnek. 

Hlasováno: pro 7, proti 1, zdrželi se 2, nepřítomno 7. 
Usnesení nebylo přijato. 
 
 
 

3. Štěpánek Richard – žádost o přidělení bytu 
(Příloha č. 3, předkládá Ing. D. Sukalovský, zpracovala A. Janoušková 
 
Paní Jarmila Chrástová a pan Richard Štěpánek jsou společnými nájemci (babička x vnuk) obecního 
bytu xxxxxxxxxxxxx o velikosti 2+1, který je umístěn ve II. NP bytového domu xxxxxxxxxxxxxxxxxx 

xxxxxxxxxxx na pozemcích parc. č. 1801, 1802 a 1803 vše v k. ú. Kuřim. Smlouva o společném nájmu 

bytu byla uzavřena dne 9. 7. 2003 na dobu neurčitou. 
Společní nájemci řádně neplní povinnosti plynoucí z nájemní smlouvy zejména tím, že neplatí 
předepsané nájemné včetně záloh na služby. Dle podkladů od správce bytu – INVESTSERVIS s.r.o. – 
dlužili společní nájemci ke dni 31. 1. 2012 částku ve výši xxxxxxxx,- Kč + xxxxxxx,- Kč poplatek 
z prodlení. 
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RM na své schůzi dne 8. 2. 2012 schválila pod č. usn. 50/2012 společným nájemcům výpověď nájmu 
bytu. Oba společní nájemci převzali výpověď dne 13. 2. 2012 a povinnost vyklidit byt tak měli do 31. 5. 
2012. 
Dne 30. 5. 2012 požádal pan Richard Štěpánek o výměnu bytu č. xxxxxx, 2+1, v ul. xxxxxxxxxx za 
menší, kde by byl nájemcem pouze on. V současné době může Město Kuřim v bytovém domě č. xxx, 
xxxxxxxxxxxx nabídnout jeden volný byt 1+kk (č. xx). 
Platební morálka společných nájemců není dobrá, za měsíce duben a květen 2012 zaplatili pouze 
polovinu měsíční platby a na nájemném a službách spojených s nájmem bytu dluží celkem částku 
xxxxxxx,- Kč. Velkým tempem však narůstá poplatek z prodlení, který ke dni 19. 6. 2012 činí částku 
xxxxxx,- Kč. Pan Štěpánek odůvodňuje neplacení nájemného ztrátou zaměstnání a finanční tísní. Nyní 
má pan Štěpánek stabilní zaměstnání a navrhuje dlužnou částku uhradit formou splátek dle 
splátkového kalendáře s tím, že by byl schopen splácet měsíčně částku xxxxx,- Kč. Paní Chrástová se 
podle informací od pana Štěpánka odstěhuje k příbuzným. Vzhledem k tomu, že dne 31. 5. 2012 
uplynula výpovědní lhůta a nebyla nájemci podána žaloba na určení neplatnosti výpovědi, lze na tento 
byt nahlížet jako na právně volný. Ve smyslu obecně závazné vyhlášky č. 9/1999, o volných bytech 
v majetku města a bytových náhradách lze panu Štěpánkovi přidělit byt jen dle čl. 10 této vyhlášky. 
 
 
Na jednání se dostavil v 17,13 hod. PaedDr. D. Holman. 
 
Diskuse: 
Mgr. P. Kavka – uvádí, že je přítomen pan R. Štěpánek, který může odpovědět na případné dotazy. 
 
Přijaté usnesení: 1106/2012 - ZM přiděluje ve smyslu čl. 10 odst. 2 obecně závazné vyhlášky 

č. 9/1999, o volných bytech v majetku města a bytových náhradách, byt xxxxxxxxx 
na ulici xxxxxxxxx v Kuřimi panu Richardu Štěpánkovi, trvale bytem xxxxxxxxxxxxx 
xxxx, Kuřim, a doporučuje RM schválení uzavření nájemní smlouvy na dobu 
určitou tří měsíců s podmínkou úhrady částky min. ve výši xxxxxxxx,- Kč před 
podpisem nájemní smlouvy. 

Hlasováno: pro 11, nepřítomno 6. 
 
 
 

4. Krejčí Milota – prominutí poplatku z prodlení 
(Příloha č. 4, předkládá Ing. D. Sukalovský, zpracovala A. Janoušková 
 
Paní Milota Krejčí, roč. xxxx, trvale bytem xxxxxxxxxxxxx Kuřim byla s manželem Ivanem Krejčím 
společným nájemcem bytové jednotky xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx Kuřim. Zejména díky trvale 
nezřízenému způsobu života pana Ivana Krejčího, který dne 11. 3. 2005 zemřel, vznikl na nájemném 
dluh ve výši xxxxxxx,- Kč. Rozsudkem Krajského soudu v Brně bylo městu Kuřim přivoleno k výpovědi 
z nájmu bytu xxxxxxx, a to do 15 dnů po zajištění přístřeší. Paní Milota Krejčí se z bytu dobrovolně 
odstěhovala dne 2. 5. 2005. Přístřeší jí bylo zajištěno v chatě č. evid. 216 k. ú. Kuřim, kde žila do roku 
2007. Poté odešla do ubytovny Armády spásy v Brně, kde bydlí dosud. Ve věci úhrady dluhu byl dne 
20. 10. 2006 sepsán exekutorem JUDr. Robertem Pazákem exekutorský zápis, v němž se pí Milota 
Krejčí zavázala k dobrovolnému splácení svého závazku vůči městu Kuřim. 
Paní Krejčí závazky potvrzené exekutorským zápisem dodržovala, pravidelně splácela a ke dni 30. 6. 
2010 byla jistina dluhu uhrazena. Městu Kuřim, však dlužila poplatek z prodlení, který ke dni uhrazení 
jistiny činil částku xxxxxxxxxx,- Kč. Zastupitelstvo na svém zasedání dne 24. 8. 2010 pod číslem 
usnesení 1077/2010 schválilo paní Milotě Krejčí prominutí ½ poplatku z prodlení, a to xxxxxxx,- Kč. Ze 
zápisu lze vyčíst návrh dalšího postupu, že pokud bude pí Krejčí splácet řádně i nadále, může 
požádat o další prominutí pohledávky. Žádost byla podána dne 4. 6. 2012. 
Ke dni 31. 5. 2012 činil dluh na poplatku z prodlení částku ve výši xxxxxxx,- Kč. 
Vzhledem k tomu, že paní Milota Krejčí dochází na MěÚ Kuřim a ze svého starobního důchodu 
pravidelně splácí xxxxxx,- Kč měsíčně, doporučuje OMP paní Krejčí prominout opět ½ poplatku 
z prodlení. 
 
Přijaté usnesení: 1107/2012 - ZM schvaluje prominutí ½ poplatku z prodlení z částky xxxxxxxx,- Kč 

paní Milotě Krejčí, trvale bytem xxxxxxxxxxxxxxxxx 664 34 Kuřim, který vznikl 
v souvislosti s nájmem bytu xxxxxxx. 

Hlasováno: pro 11, nepřítomno 6. 
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21. Zdeněk Scholz, Jinačovice – žádost o odprodej části pozemku 
na ul. Legionářská 
(Příloha č. 21, předkládá Ing. D. Sukalovský, zpracovala Ing. V. Fidrmucová a Mgr. P. Kavka) 
 
Na základě materiálu zpracovaného do ZM a doporučení OMP ve věci žádosti pana Scholze 
o odprodej části městského pozemku, RM dne 20. 6. 2012 zrušila usnesení č. 311/2012. 
311/2012 
RM schvaluje záměr na prodej části pozemku parc. č. 2108/1 v k. ú. Kuřim GP č. 2826-86/2012 
označený jako díl „a“ o vým. 28 m

2
 panu Zdeňku Scholzovi bytem Jinačovice xxx, za cenu 3.500,- 

Kč/m
2
. 

Tato záležitost mění situaci a OMP doporučuje ZM přijmout níže uvedené usnesení. 
OMP připomíná, že Ing. Zámečník, znalec na oceňování pozemků doporučil jako cenu obvyklou 
částku ve výši 2.500,- Kč/m

2 
(prodejní cena za pozemek by byla 70.000,- Kč). 

 
Diskuse: 
J. Brabec – podává proceduální návrh hlasovat od nejnižší ceny. Navrhuje částku 2.500,- Kč/m2. 
Z. Kříž – navrhuje nejprve hlasovat o částce 3.500,- Kč/m2, potom o 3.000,- Kč/m2. Pokud nebude 
částka schválena, ponížit cenu vždy o 500,- Kč/m2. 
RNDr. I. Poledňák – není to poprvé, co stavebník zastavěl městský pozemek. Dle vyhlášky bylo dáno, 
že pokud je jeden kupec, tak se cena řídí podle cenového předpisu a ne podle ceny tržní. Navrhuje 
proto částku 500,- Kč/ m2. 
J. Brabec – trvá na svém návrhu hlasovat od nejnižší částky. 
Ing. P. Němec – požádal MěÚ o informace o prodeji pozemků v této lokalitě v posledních letech – 
pozemek za MěÚ se prodával za 2.050,- Kč/m2. Pozemek na výstavbu obchodního domu (Tesco) 
naproti Wellness za cenu 650,- Kč/m2, zatím však smlouva nebyla podepsána. Nedávno se prodal 
pozemek, podobného tvaru a v blízkosti, manželům Jahodovým za 500,- Kč/m2. Naopak město v roce 
2010 nakupovalo pozemek u polikliniky za 1.400,- Kč/m2. Cena by se měla pohybovat v těchto 
rozmezích. 
V. Zejda – musíme také zvážit, o jaký se pozemek jedná. Tento pozemek patří k nemovitosti. Je to 
chyba geodeta a špatného zaměření. 
PaedDr. D. Holman – částka by se měla pohybovat kolem nižších hodnot, než bylo navrhováno. 
Ing. P. Němec – jedná se o pozemky, které mají malou výměru. Není to pozemek využitelný na stavbu 
domu, potom by mohla být cena vysoká. 
p. Scholz – uvádí, že v roce 1993 došlo k zásahu stavby do městského pozemku. Toto nebylo 
záměrné. Nyní chce, aby došlo k majetkoprávnímu vypořádání. 
 
J. Koláček – navrhuje hlasovat o částce 500,- Kč/m2: 
Hlasováno: pro 5, zdrželo se 6, nepřítomno 6. 
 
Ing. P. Němec – navrhuje částku 600,- Kč/m2: 
Hlasováno: pro 5, zdrželo se 6, nepřítomno 6. 
 
Na jednání se dostavil v 17,34 hod. Ing. M. Kotek. 
 
V. Zejda – navrhuje částku 800,- Kč/m2. 
J. Brabec – navrhuje poté přihazovat o 200,- Kč/m2 více. 
Hlasováno: pro 7, zdrželo se 5, nepřítomno 5. 
 
J. Koláček – navrhuje hlasovat o částce 1000,- Kč/m2: 
Hlasováno: pro 12, nepřítomno 5. 
 
Přijaté usnesení: 1108/2012 - ZM schvaluje záměr na prodej části pozemku parc. č. 2108/1 v k. ú. 

Kuřim, GP č. 2826-86/2012 označený jako díl „a“ o vým. 28 m
2
 panu Zdeňku 

Scholzovi bytem Jinačovice xxx, za cenu 1.000,- Kč/m
2
, s tím, že veškeré náklady 

spojené s převodem pozemku včetně úhrady daně z převodu nemovitosti ponese 
kupující. 

Hlasováno: pro 12, nepřítomno 5. 
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5. Zdeněk Scholz, Jinačovice – žádost o odprodej části pozemku na 
ul. Legionářská 
(Příloha č. 5, 5A, 5B, 5C, 5D, 5E, předkládá Ing. D. Sukalovský, zpracovala Ing. V. Fidrmucová a Mgr. 
P. Kavka) 
 
Pan Zdeněk Scholz při kolaudaci přístavby budovy č. p. 1017 (prodejna ovoce – zelenina na pozemku 
parc. č. 2108/2 v k. ú. Kuřim) na ul. Legionářská zjistil, že jeho stavba zasáhla do pozemku parc. č. 
2108/1 v k. ú. Kuřim, která je ve vlastnictví města Kuřim viz příloha A. Stavební povolení na přístavbu 
občanské vybavenosti bylo vydáno v roce 1998. Pro další stavební řízení (kolaudaci) je potřeba 
stavbu majetkoprávně vypořádat. Dle GP č. 2826-86/2012 přístavba zasáhla do obecního pozemku 
dílem „a“ o výměře 28 m

2 
– viz příloha

 
B. Na základě výše uvedeného pan Scholz požádal o odprodej 

části pozemku parc. č. 2108/1 v k. ú. Kuřim. Ve své žádosti vysvětluje, jak k zastavení obecního 
pozemku došlo – viz příloha C (prodloužení stávající rampy, přístavba za účelem odhlučnění 
ventilátoru chlazení, vstup-schodiště přístavby z přední a zadní strany). V roce 1998 město Kuřim 
prodalo panu Scholzovi obecní pozemek za částku ve výši 500,- Kč/m

2
. Stejnou částku pan Scholz 

nabídl městu. 
Jelikož pan Scholz na majetkoprávní vypořádání spěchal, OMP předložil jeho žádost RM. 
RM dne 30. 5. 2012 schválila záměr na odprodej pozemku: 
311/2012 
RM schvaluje záměr na prodej části pozemku parc. č. 2108/1 v k. ú. Kuřim GP č. 2826-86/2012 
označený jako díl „a“ o vým. 28 m2 panu Zdeňku Scholzovi bytem Jinačovice xxx, za cenu 3.500,- 
Kč/m

2
. 

Záměr byl v souladu se zákonem o obcích po dobu 15 dnů zveřejněn. 
Pan Scholz reagoval na zveřejněný záměr žádostí o snížení prodejní ceny na 2 500,- Kč/m

2
 - viz 

příloha D. V žádosti znovu vysvětluje, proč došlo k navýšení zastavěné plochy budovy: 
- výstavba tlumiče hluku chladícího agregátu - 1,30 m

2
 

- zvětšení plochy nakládací rampy - 4,18 m
2
 

- schody do domu - přední a zadní, 5,40 m
2
 + 2,11 m

2
 

- odchylka půdorysu stavby od projektu byla způsobena dodavatelskou firmou. 
Pan Scholz v Kuřimi seriózně podniká již 21 let a žádá zastupitelstvo o schovívavost a snížení 
prodejní ceny na 2 500,- Kč/m

2
. Důvodem jeho žádosti je současná finanční situace. 

Ing. Zámečník, znalec na oceňování pozemků doporučil jako cenu obvyklou částku ve výši 2.500,- 
Kč/m

2
. 

Vzhledem k protinávrhu pana Scholze ve věci ceny přidává OMP právní rozbor opírající se 
o judikaturu Nejvyššího soudu. Jde o rozsudek spis. zn. 32 Cdo 721/2010 a jeho právní věta zní: 
„Kupní smlouva, kterou obec uzavřela v rozporu se zveřejněným záměrem, je neplatná podle 
ustanovení § 39 obč. zák.“ V předmětné věci šlo sice o privatizaci bytového fondu, ale byly zde 
vysloveny níže uvedené teze, které lze dle názoru OMP aplikovat i na tento případ a to pokud by 
město akceptovalo jakoukoliv nižší kupní cenu než byla uvedena v záměru. 
Teze Nejvyššího soudu ČR: 
- podmínky převodu majetku by měly být v souladu s dobrými mravy a principy slušnosti, 
- jestliže obec ve zveřejněném záměru stanoví podmínky, jež musí zájemce o nabytí nemovitého 
majetku obce splnit a uzavře kupní smlouvu, která tyto podmínky nesplňuje, pak tento záměr porušila 
a tuto situaci lze posoudit, jakoby nemovitý majetek převedla bez zveřejnění záměru, 
- pokud obec převede majetek za jiných podmínek, než byly stanoveny v záměru, odejme tak 
občanům možnost se k záměru vyjádřit a předložit své nabídky. 
 
OMP navrhuje tyto možné postupy: 
a) uzavřít kupní smlouvu v intencích schváleného záměru 
b) žádat odstranění stavby – vzhledem k faktickému stavu ovšem nelze tento postup doporučit jako 
efektivní a smysluplný 
c) záměr zrušit a stanovit nové podmínky převodu, v nichž obec bude postupovat s péčí řádného 
hospodáře a přitom budou podmínky akceptovatelné i pro druhou stranu. Vzhledem k tomu, že záměr 
vyhlásila usnesením rada města, měl by být tento záměr zrušen stejným orgánem. Zastupitelstvo 
může toto usnesení zrušit pouze postupem podle § 105 odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích., 
kde zákon předvídá tzv. „nesprávná“ rozhodnutí. Předtím ovšem musí starosta výkon takového 
usnesení rady pozastavit a celou věc pak předložit na nejbližším zasedání zastupitelstva. 
d) zastupitelstvo doporučí radě předmětné usnesení zrušit a rada nebo zastupitelstvo pak následně 
vyhlásí pozměněný záměr  
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OMP předkládá ZM návrh kupní smlouvy – viz příloha E. 
 
Příloha A – situace 
Příloha B – GP č. 2816-51/2012 ze dne 10. 4. 2012 
Příloha C – žádost p. Scholze 
Příloha D – reakce p. Scholze na zveřejněný záměr 
Příloha E – návrh kupní smlouvy 
 
Návrh usnesení: ZM schvaluje prodej části pozemku parc. č. 2108/1 v k. ú. Kuřim dle GP č. 2826-

86/2012 označený pako díl „a“ o vým. 28 m
2 

a sloučený do pozemku parc. č. 
2108/2 v k. ú. Kuřim Zdeňku Scholzovi, bytem Jinačovice xxx, za cenu 3.500,- 
Kč/m

2
. 

O tomto usnesení nebylo hlasováno. 
 
Návrh usnesení: ZM doporučuje RM zrušit usnesení č. 311/2012 ze dne 30. 5. 2012 ve věci 

vyhlášení záměru na prodej části pozemku parc. č. 2108/1 k. ú. Kuřim. 
O tomto usnesení nebylo hlasováno. 
 
 
 

6. Majetkoprávní vypořádání města Kuřim s vlastníky pozemků pod 
místními komunikacemi 
(Příloha č. 6, předkládá Ing. D. Sukalovský, zpracovala Ing. V. Fidrmucová) 
 
V souladu s „Pravidly pro majetkoprávní vypořádání města Kuřimi s vlastníky pozemků pod místními 
komunikacemi“, schválenými Zastupitelstvem města Kuřimi dne 7. 3. 2006 pod číslem usnesení 
1023/2006, předkládá odbor majetkoprávní zastupitelstvu města ke schválení vyhlášení výběrového 
řízení na výkup pozemků pod místními komunikacemi. V rozpočtu města Kuřimi na rok 2012 
(schváleném ZM) je pro letošní rok uvažováno s částkou 50.000,- Kč. 
Dle zpracovatele ocenění – autorizovaného inženýra Ing. Miloslava Buchty činí maximální cena za 
m

2 
pozemku pro rok 2012 částku 179,36 Kč. Pro rok 2011 byla maximální cena za m

2
 pozemku 

175,72 Kč. Výpočet byl provedený na základě zákona č. 151/1997 Sb., ze dne 17. 6. 1997 
o oceňování majetku a vyhlášky MF č. 3/2008 Sb., ze dne 3. 1. 2008 ve znění vyhlášky MF 
č. 456/2008 Sb., ze dne 16. 12. 2008, ve znění vyhlášky MF č. 460/2009 Sb., ze dne14.12.2009, ve 
znění vyhlášky MF č. 364/2010 Sb., ze dne 6. 12. 2010 a ve znění vyhlášky MF č. 387/2011 Sb., ze 
dne 9. 12. 2011, kterou se provádějí některá ustanovení tohoto zákona a na základě Malého lexikonu 
obcí ČSÚ, platného od 1. 2. 2012). 
 
Diskuse: 
Ing. P. Němec – žádá vytipovat pozemky, o které by mělo město zájem a obeslat občany. 
Z. Kříž – tímto materiálem se zabýval finanční výbor, který doporučuje aktivně oslovit vlastníky 
pozemků, na jejichž odkup má město velký zájem (např. pozemky v okolí parkovišť, přechodů...). 
 
Přijaté usnesení: 1109/2012 - ZM vyhlašuje v souladu s „Pravidly pro majetkoprávní vypořádání 

města Kuřimi s vlastníky pozemků pod místními komunikacemi“ výběrové řízení na 
výkup pozemků pod místními komunikacemi za podmínek: 
a) termín konání výběrového řízení 27. 9. 2012 
b) objem finančních prostředků 50.000,- Kč 
c) maximální cena za m2 pozemku 179,36 Kč 
d) způsob podání nabídky: nabídky s označením „výkup pozemků pod 
komunikacemi“ se přijímají na předepsaných formulářích v zalepené obálce na 
odboru majetkoprávním MěÚ v  Kuřimi, Jungmannova 968, 664 34 Kuřim, IV.NP 
dv. č. 412 do čtvrtku 27. září 2012 do 11:30 hodin. 

Hlasováno: pro 12, nepřítomno 5. 
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14. Návrh na mimořádné řešení nedostatku míst v mateřské škole 
v Kuřimi 
(Příloha č. 14, předkládá Ing. O. Štarha, zpracovala Mgr. H. Němcová) 
 
Z důvodu nedostatku volné kapacity v kuřimské mateřské škole předkládám Zastupitelstvu města 
Kuřimi ke zvážení návrh řešení této situace, kdy by dočasně bylo možno nabídnout zákonným 
zástupcům kuřimských dětí jejich umístění v předškolním zařízení v obci Česká. 
V obci Česká je jednotřídní mateřská škola s kapacitou maximálně 23 dětí. Jelikož se i zde zvyšuje 
počet dětí a kapacita přestává stačit, rozhodla se obec Česká postavit novou mateřskou školu s vyšší 
kapacitou. Budovu současné mateřské školy by však obec Česká chtěla dále využívat, ale zřejmě by ji 
již kapacitně nenaplnila. V rámci spolupráce mezi obcemi se na nás obrátila starostka Obce Česká 
Ing. Jana Chiniová s nabídkou pomoci při řešení naší situace s nedostačující kapacitou předškolního 
zařízení, a to takovou, že by v jejich uvolněné budově mateřské školy mohly být přednostně umístěny 
děti z Kuřimi, a to od ledna 2013, protože s otevřením nové mateřské školy obec Česká počítá od 1. 1. 
2013. Původní budovu mateřské školy by dále provozovali v rámci jednoho právního subjektu 
a kapacitu by doplnili zájemci z Kuřimi. Od nového roku, kdy kuřimské maminky dětí potřebují 
nastoupit do zaměstnání je vždy problém s umístěním dítěte v předškolním zařízení, protože je 
kapacita zcela naplněna. Naskytuje se tedy možnost, že bychom rodičům mohli nabídnout umístit dítě 
v mateřské škole Česká. Vycházím z faktu, že mnozí rodiče dojíždí za prací do Brna a nevadilo by jim 
dávat dítě do předškolního zařízení v sousední obci, které je na trase Kuřim – Brno. 
V případě schválení předloženého návrhu zastupitelstvem města bude muset dojít ve spolupráci 
s ředitelkou kuřimské mateřské školy ke zjištění zájmu mezi rodiči, k dohodě o podmínkách a hrazení 
neinvestičních výdajů mezi městem Kuřimí a obcí Česká. Toto navrhované řešení je sice závislé na 
určitých finančních výdajích za dojíždějící děti, které však budou nižší než přístavba a rekonstrukce 
některé ze stávajících budov mateřské školy. 
 
Příloha: Fotodokumentace z předškolního zařízení Česká. 
 
Diskuse: 
Ing. P. Němec – ptá se, jestli se jedná o 20 volných míst? 
Ing. O. Štarha – ano. 
J. Brabec – musíme si ujasnit, jaké neinvestiční náklady jsme ochotni nést. 
Ing. A. Varmužka – v příštím roce se neinvestiční náklady nebudou přefakturovávat, ale mateřská 
škola Česká dostane příspěvek na dítě přímo od státu. 
Ing. P. Němec – bylo by vhodnější posunout termín plnění usnesení na konec září a informovat 
zastupitele již na jednání ZM dne 21. 8 2012 jaká je situace. Do konce září bude muset být většina 
záležitostí týkajících se školky vyřešena. Na zastupitelstvu v říjnu podat konečnou informaci. Navrhuje 
upravit znění usnesení, které v předložené podobě nemá předmět, čeho se věc týká a má připravený 
návrh nového usnesení. Musí být přímo v usnesení určena odpovědná osoba? Za toto usnesení by 
měl odpovídat první místostarosta, jemuž je tato oblast svěřena. Jsou nějaké problémy s tím, kdo by 
měl odpovídat, a proto se žádá zastupitelstvo o vyjádření? 
Ing. O. Štarha  - je navrženo nové znění usnesení. 
RNDr. I. Poledňák – nyní bereme na vědomí, že tato možnost existuje a že se zavazujeme hradit 
přiměřené náklady. 
Ing. M. Kotek – ptá se, zda se bude jednat o detašované pracoviště mateřské školy Kuřim? Mohlo by 
se stát, že na uvolněná místa se budou hlásit i děti třeba z Brna. 
Ing. O. Štarha – mělo by dojít k dohodě o podmínkách. V této chvíli se jedná o informaci, kterou by 
mělo zastupitelstvo vzít na vědomí. 
Ing. P. Němec – nyní by se nezabýval detaily. Do dalšího jednání připraví otázky, které dá odpovědné 
osobě. 
PaedDr. D. Holman – žádá připravit návrh využití. Měli bychom si tuto možnost pojistit. 
 
Návrh usnesení: ZM souhlasí s navrhovaným řešením nedostatku volných míst v mateřské škole 

v Kuřimi a pověřuje pana …….............…………. jednáním ve věci přijetí 
kuřimských dětí do mateřské školy v obci Česká. 

O tomto usnesení nebylo hlasováno. 
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7. Nákup rodinného domu 
(Příloha č. 7, předkládá Ing. D. Sukalovský, zpracoval Mgr. P. Kavka)  
 
ZM přijalo na svém zasedání dne 15. 5. 2012 usnesení č. 1075/2012, kterým vyhlásilo výběrové řízení 
na zakoupení rodinného domu se zahradou stavebně vhodného k rekonstrukci na MŠ. 
OMP tento záměr zveřejnil na úřední desce dne 18. 5. 2012 a termín k podávání nabídek stanovil na 
15. 6. 2012. E-mailem a telefonicky bylo osloveno 29 realitních kanceláří. Nabídky byly otevřeny dne 
18. 6. 2012. Městu byly nabídnuty čtyři domy: 
a) rodinný dům č. p. 458 na pozemku p. č. 1919 na ul. Sv. Čecha, nabídková cena 3 mil. Kč. 
Spoluvlastníky objektu jsou Martinková Zdeňka, xxxxxxxxx Kuřim, a Plocek Libor, xxxxxxxxxxxx, 
Tišnov každý id. ½. 
 
b) budovy č. p. 76 na p. č. 663 a č. p. 199 na p. č. 665 na ul. Tyršova a k tomu pozemky p. č. 664 
o výměře 963 m

2
 a p. č. 666 o výměře 1080 m

2
. Nabídková cena je 7.900.000,- Kč + provize RK, 

která není specifikována. Spoluvlastníky objektu jsou Dvořáková Jana, xxxxxxxxxxxx, Náchod, 
a Emmer Václav, xxxxxxxxxxxxx, Brno-Žabovřesky každý id. ½. 
 
c) rozestavěná budova na p. č. 4803 na ul. Dlouhá, pozemek p. č. 4803 o výměře 145 m

2
 a pozemek 

p. č. 2642/718 o výměře 107 m
2
. Nabídková cena 2.600.000,- Kč + provize RK (120. tis. Kč). Objekt 

je ve SJM Michala a Lenky Volfových, oba bytem xxxxxxxxxxxxxx, Brno-Řečkovice 
 
d) budova č. p. 1188 na pozemcích p. č. 630/1 a 630/2 na ul. Tyršova a dále pozemky p. č. 630/1 
o výměře 184 m

2
, p. č. 630/2 o výměře 18 m

2
, p. č. 631/2 o výměře 27 m

2
 a p. č. 631/1 o výměře 95 

m
2
. Nabídková cena 3.600.000,- Kč + provize RK (144 tis. Kč). Spoluvlastníky jsou Libor Motyčka, 

xxxxxxxxxxxxxx Kuřim, Ing. Vítězslav Motyčka, xxxxxxxxxxxxx a Gizela Motyčková, xxxxxxxxxxxx, 
Kuřim. 
 
OMP shromáždí k jednání zastupitelstva dostupnou fotodokumentaci a v případě, že město bude mít 
vážný zájem o některou z nabízených nemovitostí, pak ZM pověří OMP přípravou podkladů a na 
některém z následujících zasedání zastupitelstva může být tato majetková transakce schválena. 
Pokud se nabízené rodinné domy nebudou jevit jako vhodné pro zamýšlený účel, doporučuje OMP 
výběrové řízení zrušit. 
 
Diskuse: 
Ing. O. Štarha – pokud se podaří umístit děti do mateřské školy v obci Česká, nebude potřeba kupovat 
rodinný dům na další mateřskou školu v Kuřimi. 
RNDr. I. Poledňák – žádný z podaných návrhů na koupi domu není vhodný k předpokládanému účelu. 
Je pro zrušení výběrového řízení. 
J. Koláček – navrhuje hlasovat o zrušení výběrového řízení: 
 
Přijaté usnesení: 1110/2012 - ZM ruší usnesení č. 1075/2012 - výběrové řízení na zakoupení 

rodinného domu se zahradou v Kuřimi, stavebně vhodného k rekonstrukci na 
mateřskou školu. 

Hlasováno: pro 12, nepřítomno 5. 
 
Návrh usnesení: ZM ukládá odboru majetkoprávnímu připravit převod budovy č. p. … na pozemku 

p. č. …… vše k. ú. Kuřim, a materiál připravit do dalšího zasedání zastupitelstva 
města. 

O tomto usnesení nebylo hlasováno. 
 
 
 

8. Nabytí staveb ostrůvku pro chodce, části chodníku a světelného 
zařízení k přechodu pro chodce na ul. Blanenská včetně pozemků 
pod stavbami 
(Příloha č. 8, 8A, předkládá Ing. O. Štarha, zpracovala Ing. V. Indrová, Ing. V. Fidrmucová) 
 
Společnosti S+K LABEL spol. s r.o. a LIKOV s.r.o. v roce 2011 společně požádaly Město Kuřim 
o převzetí staveb ostrůvku, části chodníku a světelného zařízení pro přechod pro chodce na ul. 
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Blanenská, vybudovaný výše uvedenými firmami. Jedná se o stavby, které Správa a údržba silnic 
Jihomoravského kraje dále jen „SÚS JMK“ nepřevzala do své správy od investorů stavby s odkazem 
na § 14 odst. (1) písm. b) zákona o pozemních komunikacích č.13/1997 Sb., v platném znění, ve 
kterém je uvedeno, že zařízení sloužící na zajištění a zabezpečení chodců není součástí ani 
příslušenstvím průjezdního úseku silnice. Z tohoto důvodu SÚS JMK na těchto zařízeních neprovádí 
údržbu s odůvodněním, že údržbu zajišťuje vlastník stavby, případně obec.  
 
Žádost o převzetí staveb byla projednána v komisi dopravy dne 11. 7. 2011 a následně v Radě města 
Kuřimi dne 27. 7. 2011 s doporučením převzít uvedené stavby. Žadatelé byli 1. 8. 2011 písemně 
informováni o výsledku projednání a byl jim zaslán soupis všech potřebných dokladů 
k řádnému převzetí stavby. Zástupce společnosti S+K LABEL spol. s r.o. předal dne 29. 2. 2012 
požadované doklady na OIRR. Stavby se nachází na pozemcích v majetku JMK s právem 
hospodaření se svěřeným majetkem pro SÚS JMK. 
OMP i OIRR požaduje současné převzetí staveb městem Kuřim včetně pozemků pod stavbami dle 
doposud nezapsaného GP č. 2805-7/2012 ze dne 18. 2. 2012 – viz příloha A. 
OMP doporučuje schválit bezúplatné nabytí pozemků parc. č. 1843/11, 1843/12 a 1843/13 v k. ú. 
Kuřim od Jihomoravského kraje. 
 
Příloha A - GP č. 2805-7/2012 s vyznačením staveb 
 
Přijaté usnesení: 1111/2012 - ZM schvaluje bezúplatné nabytí staveb ostrůvku, části chodníku 

a světelného zařízení na ul. Blanenská, vybudovaných společnostmi S+K LABEL 
spol. s r.o. a LIKOV, s.r.o. v rozsahu dle přílohy. Nabytí staveb je podmíněno 
majetkoprávnímu vypořádání pozemků pod stavbami.  

Hlasováno: pro 11, zdržel se 1, nepřítomno 5. 
 
Diskuse: 
PaedDr. D. Holman – hlasoval pro toto omylem. 
 
Přijaté usnesení: 1112/2012 - ZM schvaluje bezúplatné nabytí části pozemku parc. č. 1843/1, k. ú. 

Kuřim, geometrickým plánem č. 2805-7/2012 nově označená jako parc. č. 1843/11 
o výměře 20 m

2
, parc. č. 1843/12 o výměře 31 m

2 
a parc. č. 1311/13 o výměře 

15 m
2
 vše v k. ú. Kuřim formou darovací smlouvy z majetku Jihomoravského kraje 

se sídlem Žerotínovo nám. 3/5, 601 82 Brno, IČ 70 88 83 37, do majetku města 
Kuřimi. 

Hlasováno: pro 10, zdrželi se 2, nepřítomno 5. 
 
 
 

9. Dohoda o partnerství k projektu Cyklostezka Kuřim - Lipůvka 
(Příloha č. 9, 9A, předkládá Ing. D. Sukalovský, zpracovala Ing. N. Šiblová) 
 
Město Kuřim připravuje projektovou dokumentaci cyklostezky Kuřim-Lipůvka-Svinošice-Šebrov-
Kateřina-Nový Hrad (Blansko), 1. Etapa Kuřim - Lipůvka. V případě získání pravomocného územního 
rozhodnutí lze na realizaci stavby cyklostezky požádat o dotaci z Regionálního operačního programu 
Jihovýchod v rámci výzvy plánované od 2. 10. 2012 do 3. 12. 2012. Výzva je určena pro cyklostezky, 
které tvoří páteřní síť nebo na ni navazují a je možno získat dotaci z EU ve výši 85% způsobilých 
nákladů projektu. Z konzultace k projektu na Úřadu Regionální rady Jihovýchod vyplynulo doporučení 
doložit k žádosti o dotaci Dohodu o partnerství k tomuto projektu mezi městem Kuřimí a obcí 
Lipůvka. V Dohodě budou stanoveny povinnosti realizátora (Město Kuřim) a partnera (obec Lipůvka) 
při přípravě, realizaci a společném užívání výstupů projektu „Cyklostezka Kuřim – Lipůvka“. 
 
Příloha: Návrh Dohody o partnerství 
 
Přijaté usnesení: 1113/2012 - ZM schvaluje uzavření Dohody o partnerství s obcí Lipůvka k projektu 

„Cyklostezka Kuřim - Lipůvka“. 
Hlasováno: pro 10, zdrželi se 2, nepřítomno 5. 
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10. Návrh obecně závazné vyhlášky města Kuřim o stanovení 
opatření k omezení propagace hraní některých sázkových her, 
loterií a jiných podobných her 
(Příloha č. 10, 10A, 10B, 10C, předkládá a zpracoval D. Holman) 
 
Předkládám Zastupitelstvu města ke schválení vyhlášku, která omezí propagaci heren 
s videoloterijními terminály (dále jen VLT) ve městě Kuřim. 
 
Cílem vyhlášky je ochrana sociálně slabých, snadno ovlivnitelných nebo duševně nevyzrálých osob 
před důsledky plynoucími z účasti na některých sázkových hrách, loteriích a jiných podobných hrách 
a předcházení záporných jevů spojených s hraním některých sázkových her, loterií a jiných 
podobných her, které ve svých důsledcích mohou vést k narušování veřejného pořádku. 
 
Řada měst a obcí v nedávné době přistoupila k regulaci provozu heren, a to ať už omezením provozní 
doby, regulací propagace, anebo úplným zákazem. Na počátku bylo stanovisko Ústavního soudu 
v „cause Chrastava“. Následovala řada vyhlášek, kterými další obce a města regulovala provozování 
VLT. Mezi jinými také město Brno. V budoucnu lze očekávat, že tzv. výherní automaty a videoloterijní 
terminály vytlačené např. z brněnských městských částí budou své uplatnění nacházet jinde. 
Například také v nedaleké Kuřimi. 
 
Je zřejmé, že provozování heren souvisí s příjmovou stránkou rozpočtu města. Proto v případě jiných, 
razantnějších, regulací lze očekávat složitější debatu v samosprávě. Tato vyhláška ale pouze omezuje 
propagaci. A přitom je jasným signálem, že se Kuřim nehodlá stát „okresním Las Vegas“. 
 
Předkladatel použil jako vzor vyhlášku města Uherský Brod. I tato je „inspirována“ vyhláškami 
z dalších měst. Text vyhlášky již byl posuzován ze stran MV ČR, oddělení dozoru a kontroly. A v tomto 
znění obstál. 
 
K úvaze dávám, zda z omezení propagace nevyloučit ulici Na golfu (golf resort Kaskáda), která se 
nachází prakticky mimo město a vzhledem k charakteru a umístění golfového a konferenčního centra 
Kaskáda zde nepůsobí případná propagace na sociálně slabé, snadno ovlivnitelné nebo duševně 
nevyzrálé osoby. V tomto smyslu by zde tedy vyhláška neplnila svůj účel, ale měla by dopad na příjmy 
z reklam na příjezdové komunikaci do areálu. 
 
Diskuse: 
Ing. P. Němec – svoje připomínky předložil a v nich upozorňuje na možnost jednat s těmi, kteří 
používají reklamu. Ve městě Teplice, starosta senátor Kubera, se dohodlo město s provozovateli 
hazardních her na omezení hazardu bez OZV. OZV je nejvyšší norma, kterou disponuje zastupitelstvo 
k regulaci života občanů. Neměla by se příliš používat a Kuřim jich na rozdíl od jiných měst ani moc 
nemá. Připravuje se, podle informací z tisku, nový zákon o provozování sázkových her, který by měl 
vstoupit v účinnost od 1. 1. 2013. Nadále by tuto problematiku sledoval, zejména po vydání nového 
zákona je možno se k hazardu ve městě vrátit. 
Ing. O. Štarha – ptá se, existuje striktní vymezení, co je propagace a co ne? Abychom se 
nedohadovali s provozovateli. Jaká je vymahatelnost, můžeme naléhat na státní policii, aby 
zasahovala na základě této vyhlášky? 
PaedDr. D. Holman – tato vyhláška je vymahatelná, jako jakákoliv jiná vyhláška. Postupy budou 
standardní. 
Mgr. M. Kalinová – souhlasí. Není pro vynechání ulice Na Golfu. 
 
Návrh usnesení: ZM schvaluje návrh „Obecně závazné vyhlášky města Kuřim o stanovení opatření 

k omezení propagace hraní některých sázkových her, loterií a jiných podobných 
her“. 

Hlasováno: pro 4, proti 2, zdrželo se 6, nepřítomno 5. 
Usnesení nebylo přijato. 
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11. Závěrečný účet 2011 
(Příloha č. 11, 11A, 11B, předkládá Ing. D. Sukalovský, zpracoval Ing. A. Varmužka) 
 
V příloze je předkládán kompletní závěrečný účet hospodaření Města Kuřimi za rok 2011. 
V souvislosti s touto zprávou je předkládána i „Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření“. Tato 
zpráva konstatuje, že při přezkoumání nebyly zjištěny nedostatky a závěr přezkoumání je bez výhrad. 
Závěrečný účet byl v řádném termínu vyvěšen na úřední desce a bude projednán Finančním 
výborem. 
ZM se doporučuje schválit závěrečný účet bez výhrad. 
 
Diskuse: 
Z. Kříž – bylo projednáno na jednání finančního výboru, který doporučuje ke schválení. 
 
Přijaté usnesení: 1114/2012 - ZM schvaluje závěrečný účet hospodaření Města Kuřimi k 31. 12. 

2011 s výrokem bez výhrad a bere na vědomí „Zprávu o výsledku přezkoumání 
hospodaření“. 

Hlasováno: pro 12, nepřítomno 5. 
 
 
 

12. Dotace farnost 
(Příloha č. 12, 12A, 12B, předkládá Ing. D. Sukalovský, zpracoval Ing. A. Varmužka) 
 
Římskokatolická farnost Kuřim požádala ZM o poskytnutí dotace na odvlhčení presbytáře kostela 
v Kuřimi. 
 
Příloha: žádost 
 
Diskuse: 
V. Zejda – byl by rád, kdyby byl zpracován přehled, kolik jsme již na faru přispěli. 
I. Peřina – ptá se, jestli se touto opravou vyřeší odvlhčení? 
PaedDr. D. Holman – toto je částka na presbytář kostela. Také by se mělo vzít v úvahu, že se jedná 
o památku města. Objasnil, proč je navrhováno opravu financovat z prostředků města. Byla možnost 
z dotace, ale tato možnost byla poskytnuta obcím ve správním obvodu. 
RNDr. I. Poledňák – poznamenal, že v budoucnosti se ukáže, proč asi D. Holman takto vehementně 
prosazuje dotaci pro kostel. 
PaedDr. D. Holman – netuší, o čem RNDr. I. Poledňák mluví. 
Z. Kříž – projednávalo se na finančním výboru a toto usnesení nebylo schváleno. 
Ing. R. Hanák – žádá, aby si kuřimská farnost zpracovala veškeré požadavky na opravy a aby o tomto 
zastupitelstvo informovala dopředu. 
J. Brabec – presbytář je nejdůležitější část kostela. Vynaložené investice by mohly přijít vniveč. 
V. Zejda – rozpočet akce byl předložen až na jednání. Žádá, aby bylo vždy předloženo včas. 
 
Návrh usnesení: ZM schvaluje uzavření smlouvy o poskytnutí dotace ve výši 50.000,- Kč 

s Římskokatolickou farností Kuřim, Křížkovského 55, Kuřim, na odvlhčení 
presbytáře kostela v Kuřimi. 

Hlasováno: pro 8, zdrželi se 4, nepřítomno 5. 
Usnesení nebylo přijato. 
 
 
 

13. Dodatek č. 2 ke zřizovací listině Mateřské školy Kuřim, 
Zborovská 887, okres Brno - venkov, příspěvková organizace 
a změny v rejstříku škol a školských zařízení 
(Příloha č. 13, 13A, předkládá J. Koláček, zpracovala Mgr. H. Němcová) 
 
Dne 15. 5. 2012 schválilo Zastupitelstvo města Kuřimi č. 05/2012, usnesením č. 1074/2012, 
vybudování nového odloučeného pracoviště Mateřské školy Kuřim, Zborovská 887, okres Brno – 
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venkov, příspěvkové organizace v budově základní školy na ulici Tyršova 1255. K bezproblémovému 
otevření a provozu nových tříd mateřské školy je třeba splnit povinnosti dané školskou legislativou, tj. 
požádat o změny v rejstříku škol a školských zařízení. Aby mohla být podána žádost o změny 
v rejstříku škol, a školských zařízení na Krajský úřad Jihomoravského kraje je třeba schválit 
zastupitelstvem města dodatek ke zřizovací listině příspěvkové organizace (doplnění nového místa 
výkonu činnosti). 
 
Příloha: Dodatek č. 2 ke zřizovací listině Mateřské školy Kuřim, Zborovská 887, okres Brno - venkov, 
příspěvková organizace. 
 
Přijaté usnesení: 1115/2012 - ZM schvaluje Dodatek č. 2 ke zřizovací listině Mateřské školy Kuřim, 

Zborovská 887, okres Brno - venkov, příspěvkové organizace, o změně míst 
výkonu činnosti mateřské školy od 1. 9. 2012. 

Hlasováno: pro 12, nepřítomno 5. 
 
 
 

15. Zápisy z jednání Sportovního výboru Zastupitelstva města 
Kuřimi 
(Příloha č. 15, 15A, předkládá PaedDr. D. Holman, zpracovala H. Koláčková) 
 
Dne 24. 5. 2012 zasedal Sportovní výbor zastupitelstva města Kuřimi a předkládá zastupitelstvu zápis 
z jednání. 
 
Příloha: zápis z jednání sportovního výboru. 
 
 
 

25. Zápis z jednání Výboru sportovního ZM Kuřimi 
(Příloha č. 25, předkládá PaedDr. D. Holman, zpracovala H. Koláčková) 
 
V příloze je předkládán zápis z jednání sportovního výboru ZM Kuřimi ze dne 21. 6. 2012. 
 
Diskuse: 
Ing. R. Hanák – dnes dostal od metodika pokyny k financování sportovních klubů. Jako úkol mají 
seznámit a získat stanovisko od jednotlivých oddílů k této situaci. Termín dalšího konání sportovního 
výboru je shodný s termínem jednání ZM, projednal by toto dříve a vypracoval stanovisko Sportovního 
výboru a toto předal na vedení města. Vedení radnice Vedení radnice by pak na ZM předložilo, jaký 
navrhuje postup řešení. Na dodavatele na umělý povrch do nafukovací haly nebylo do dnešního dne 
vyhlášeno výběrové řízení. Byl by pro co nejrychlejší vyhlášení, aby byla možnost realizace. 
Ing. M. Kotek – pracovní skupina by měla být tvořena i členy zastupitelstva. 
Ing. P. Němec – zaslal sportovnímu výboru materiály týkající se financování sportu, které se původně 
chystal předložit na zasedání zastupitelstva. Na jednání sportovního výboru bylo jednáno o možnosti 
zbudování skateboardového hřiště na škole Komenského. Tuto možnost by velmi zvážil. Hřiště 
využívá základní škola, mateřská škola, hasiči, odpoledne veřejnost, v zimě se buduje kluziště. Pokud 
se zastaví překážkami, nebude moci být jinak využíváno. 
PaedDr. D. Holman – toto je v řešení, hledejme vhodné místo. 
S. Bartoš – co se týče povrhu do nafukovací haly, materiál dostal sportovní výbor zpracovaný. 
Domluví se s p. Holmanem, jak dopadlo toto na jednání sportovního výboru. Výběrové řízení je 
připraveno, může se vyhlásit. 
 
Přijaté usnesení: 1116/2012 - ZM bere na vědomí zprávu z jednání Výboru sportovního 

Zastupitelstva města Kuřimi ze dne 24. 5. 2012 a ze dne 21. 6. 2012. 
Hlasováno: pro 12, nepřítomno 5. 
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16. Stav investiční výstavby 2012 
(Příloha č. 16, 16A, předkládá Ing. O. Štarha, zpracoval S. Bartoš) 
 
Odbor investiční předkládá Zastupitelstvu města informace o stavu rozpracovanosti investiční 
výstavby na rok 2012 k datu 18. 6. 2011. 
Přílohy: stav investiční výstavby 
 
Diskuse: 
V. Zejda – 17 akcí přešlo z loňského roku, zbytek je z letošního roku (naplánované akce 18.477.000,-
Kč, plnění je 1.374.000,- Kč, což je 7,5 %). Co se s těmito investicemi děje, už jsou dokončené? 
S. Bartoš – většina akcí vyžaduje, aby byl zpracován projekt i přípravné kroky, a tím se realizace 
přesouvá do dalšího pololetí. 
PaedDr. D. Holman – připomenul osvětlení za Lídlem směrem do Dílů – žádá, aby se podnikly 
všechny kroky pro rychlé řešení některých akcí. 
 
 
První místostarosta vyhlásil v 19,03 hod. přestávku na 15 minut. 
 
 
 

17. Informace o schválení dotace na projekt „Bezbariérové 
zpřístupnění podchodu železniční stanice Kuřim ze severní části 
města“ 
(Příloha č. 17, předkládá Ing. O. Štarha, zpracovala Ing. N. Šiblová) 
 
Město Kuřim  předložilo dne 14. 2. 2012 žádost o dotaci z Regionálního operačního programu NUTS 2 
Jihovýchod, oblast podpory 1.2 Rozvoj dopravní obslužnosti a veřejné dopravy na realizaci projektu 
„Bezbariérové zpřístupnění podchodu železniční stanice Kuřim ze severní části města“ 
(předložení žádosti o dotaci schváleno na zasedání ZM č. 01/2012 dne 24. 1. 2012 usnesením 
č. 1017/2012). Dne 13. 6. 2012 Regionální rada Jihovýchod schválila dotaci na realizaci projektu. Na 
základě dokumentace pro územní řízení byly předpokládané náklady projektu cca 11.000.000,- Kč. Po 
vypracování dokumentace pro stavební povolení se rozpočet projektu zvýšil na 17.188.522,- Kč, 
přičemž významný podíl na navýšení rozpočtu tvoří náhrady za zpoždění vlaků - 4.500.000,- Kč. 
Dotace je schválena ve výši 14.480.894,- Kč, což je 85% způsobilých výdajů projektu. Vlastní podíl 
žadatele činí 15% způsobilých výdajů - 2.555.452,- Kč a nezpůsobilé výdaje ve výši 152.176,- Kč 
(výdaje na náhradní výsadbu). Před uzavřením Smlouvy o poskytnutí dotace je třeba doložit stavební 
povolení vydané příslušným Drážním úřadem v Olomouci, s nabytím právní moci. Zahájení stavby se 
předpokládá na jaře r. 2013. V průběhu 2. pololetí r. 2012 bude zpracován projekt pro provedení 
stavby a bude proveden výběr zhotovitele. 
 
Diskuse: 
Ing. P. Němec – počítejme s tím, že i když bude přechod postaven, bude část občanů dále přecházet 
po kolejích. Je pro zamezení průchodu přes koleje v místech, kde se nyní přechází, postavením plotu 
od silnice po vybudovaný podchod. 
Ing. M. Kotek – město je jediným investorem nebo bude společně probíhat rekonstrukce s ČD? 
Ing. O. Štarha – je připravována celková rekonstrukce kuřimského nádraží. Tj. hala a bezbariérové 
zpřístupnění peronů a podchod. První dvě akce budou Českých drah a Správy železniční dopravní 
cesty a podchod bude realizovat město s použitím dotace. 
Ing. M. Kotek – ostatní subjekty mají také připravenu realizaci? 
Ing. O. Štarha – vše probíhá v souladu. Jedná se o schvalování spousty smluv. Je to koordinováno. 
Ing. M. Kotek – bude celková rekonstrukce celého podchodu? Zdi a odvodnění? 
Ing. O. Štarha – ano, mělo by se to provádět v rámci prováděných prací. 
PaedDr. D. Holman – tato akce stojí 2x víc než mohla stát, kdyby občané bydlící v sousedství 
nepodali odvolání a kvůli tomu město nestihlo požádat o dotaci. 
S. Bartoš – proběhlo územní řízení, ke kterému se nikdo neodvolal. Probíhá řízení o přeložce 
kanalizace a k tomuto se občané odvolali. Dnes leží odvolání k vyřízení na kraji. Drážní úřad 
v Olomouci by měl celou stavbu povolit. Zatím není od nich stanovisko, zda budou občané účastníky 
stavebního řízení. Mohlo by se to stát a tím by se toto dále mohlo posunout.  
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19. Manželé Lamačovi – prominutí pohledávky 
(Příloha č. 19, předkládá Ing. D. Sukalovský, zpracoval Mgr. P. Kavka) 
 
Manželé Roman a Dagmar Lamačovi, dor. adresa xxxxxxxxxxxxx Kuřim, podali žádost, ve které 
popisují svou tíživou životní situaci způsobenou exekucí, která je proti nim vedena ze strany města. 
Dluh vznikl v souvislosti s nájmem bytu xxxxxxxxxxxxxxxxxx v Kuřimi a činil částku ve výši xxxxxx,- Kč 
+ poplatek z prodlení. Město v této věci dosáhlo vydání platebního rozkazu č. j. 4C 165/2000 ze dne 
6. 4. 2000 na výše zmíněnou částku a následně také rozsudku na vyklizení předmětného bytu. 
Manželé Lamačovi byt opustili, avšak dluh dobrovolně neuhradili, a proto město požádalo dne 16. 11. 
2001 o výkon rozhodnutí. Exekuci vedl exekutorský úřad JUDr. Milana Dobeše. Dne 17. 1. 2003 
zaplatili manželé Lamačovi přímo v sídle exekutora částku ve výši xxxxxxx,- Kč. Dle jejich vyjádření 
nedopatřením uhradili jen tuto částku, takže rozdíl mezi jistinou a skutečně uhrazenou částkou činil 
xxxxxx,- Kč. Exekutor však z částky xxxxxxx,- Kč odečetl xxxxxx,- Kč na své náklady a městu dne 24. 
1. 2003 poukázal na bankovní účet částku xxxxxxx,- Kč. Vzhledem k tomu, že jistina nebyla uhrazena 
v plné výši, stále běží dle zákona poplatek z prodlení z původní výše jistiny. Dne 12. 4. 2012 byl městu 
doručen přípis, v němž nám byla oznámena změna exekutora a současně vyčíslena aktuální výše 
dlužné částky. Pro účely jednání zastupitelstva požádalo OMP exekutora o přepočet dlužných částek 
k datu 19. 6. 2012. 
 
Aktuální výše dluhu: 
a) jistina – xxxxxxxxx Kč 
b) poplatek z prodlení – xxxxxxxx,- Kč 
c) náklady města v soudním řízení – xxxxx,- Kč 
d) náklady města v exekučním řízení – xxxxx,- Kč 
 
Ve své žádosti manželé Lamačovi uvádějí, že mají 4 nezletilé děti, bydlí v Kuřimi v podnájmu, žijí „od 
výplaty k výplatě“ a nemají problém se zákonem. Takto vysokou penalizaci nejsou schopni zaplatit, 
a proto žádají o její prominutí nebo snížení. Při osobním projednání žádosti dne 7. 5. 2012 uvedla pí 
Lamačová, že xxxxxxx,- Kč jsou schopni uhradit hotově a xxxxx,- Kč hradit formou splátkového 
kalendáře. Ten ovšem nemůže být uzavřen s městem, neboť povinný musí hradit prostřednictvím 
exekutora. 
 
OMP navrhuje následující varianty: 
a) prominout ½ z částky xxxxxxxx,- Kč, tj. xxxxxxxxxx Kč a trvat na plné úhradě jistiny, nákladů města 
v soudním a exekučním řízení 
b) od 24. 1. 2003 dlužili Lamačovi na jistině dluhu už jen xxxxxxx,- Kč, i když podle údajů exekutora 
nebyla celá splátka xxxxxx,- Kč započtena na jistinu, takže můžeme počítat poplatek z prodlení jen 
z této částky. Dne 20. 6. 2012 by podle této metodiky Lamačovi dlužili poplatek z prodlení ve výši 
xxxxxxxxx Kč, takže by bylo prominuto xxxxxxx,- Kč a tím by se manželé Lamačovi dostali 
v penalizaci na morálně „oprávněný“ poplatek z prodlení ve výši xxxxxxx,- Kč a dále trvat na plné 
úhradě jistiny, nákladů města v soudním a exekučním řízení. 
 
Odbor finanční navrhuje odpustit ½ z částky xxxxxxx,- Kč, takže od částky xxxxxxxx,- Kč odečíst 
xxxxxxxx,- Kč a xxxxxx,- Kč = xxxxxxxx,- Kč. 
 
Diskuse: 
I. Peřina – ptá se, o jakou částku se jedná? 
Mgr. P. Kavka – nelze jednoznačně odpovědět. Úrok z prodlení každým dnem narůstá. Nejdříve musí 
být uhrazena jistina. 
Ing. M. Kotek – navrhuje odpustit vyšší částku, městu žádná újma nevznikne. 
J. Koláček – ptá se manželů Lamačových, kdy uhradí? 
pí Lamačová – neznáme výši konečné jistiny, zatím nám nepřišlo vyčíslení. 
Z. Kříž – ať manželé Lamačovi splatí jistinu. Potom se můžeme bavit o úrocích z prodlení. 
RNDr. I. Poledňák – je pro řešení situace. Musí se ukončit nárůst úroků. 
Ing. A. Varmužka – je důležité si uvědomit i to, že je penalizována i částka, která byla uhrazena. 
RNDr. I. Poledňák – mohli bychom schválit usnesení, že odpouštíme poplatek z prodlení v okamžiku 
splacení jistiny. 
Z. Kříž – navrhuje manželům Lamačovým poskytnout půjčku ve výši jistiny. 
RNDr. I. Poledňák – toto je mimořádná situace, pokud můžeme pomoci, udělejme to. Navrhuje 
prominout dluh vč. poplatku z prodlení. 
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Mgr. P. Kavka – obává se odpuštění celé jistiny i poplatku z prodlení, protože by exekutor mohl žádat 
úhradu veškerých nákladů exekuce po městu Kuřim. 
RNDr. I. Poledňák – neodpouštějme tedy poplatek z prodlení, ale jen jistinu, tzn. částku ve výši 
xxxxxxxxxx Kč, tím zastavíme růst poplatků z prodlení. 
Mgr. P. Kavka – exekutor vyčíslil ke dni 19. 6. 2012 jistinu ve výši xxxxxxxx Kč. 
 
Přijaté usnesení: 1117/2012 - ZM schvaluje prominutí dluhu – jistiny ve výše xxxxxxxxx Kč 

manželům Romanu a Dagmar Lamačovým, bytem xxxxxxxxxxxx a xxxxxxxxx 
vymáhané na základě platebního rozkazu č. j. 4C 165/2000 vydaného Okresním 
soudem Brno-venkov. 

Hlasováno: pro 12, nepřítomno 5. 
 
 
 

20. Jitka Ondrůšová – splátkový kalendář 
(Příloha č. 20, předkládá Ing. D. Sukalovský, vyřizuje A. Janoušková) 
 
Paní Jitka Ondrůšová, trvale bytem xxxxxxxxxxxxx 679 21 Černá Hora, IČ 72364441, je s paní 
Romanou Slaninovou společným nájemcem nebytového prostoru umístěného v I. nadzemním podlaží 
Kulturního domu Kuřim, a to místnosti o velikosti 25 m

2
, kde provozuje kosmetické, masérské, 

rekondiční a regenerační služby. Nájemní smlouva č. 2009/O/0043 byla uzavřena dne 9. 10. 2009 na 
dobu neurčitou. Dodatkem č. 2 k nájemní smlouvě se novým společným nájemcem stala od 1. 1. 2012 
paní Jitka Ondrůšová. 
Dle výpočtového listu platného od 1. 1. 2012, který je nedílnou součástí nájemní smlouvy, mají 
společní nájemci zaplatit pronajímateli čtvrtletně částku xxxxxxx,- Kč za nájemné a zálohy na služby 
spojené s užíváním předmětného nebytového prostoru. Paní Slaninová má svou polovinu nájemného 
a záloh na služby uhrazenou. 
Paní Jitka Ondrůšová však neuhradila nájemné a zálohy na služby za I. ani za II. čtvrtletí letošního 
roku. Celkem tedy dluží částku xxxxxxxx,- Kč. Dne 3. 5. 2012 poslal OF paní Ondrůšové upomínku, 
kterou dne 7. 5. 2012 převzala. Dne 19. 6. 2012 požádala paní Ondrůšová o uzavření splátkového 
kalendáře, na jehož základě by byl umořován její dluh na nájemném a zálohách na služby. Paní 
Ondrůšová navrhuje vzhledem ke svým finančním možnostem splátky ve výši xxx,- Kč/měs, tj. 29 
splátek. 
OMP doporučuje schválení splátkového kalendáře s tím, že pokud nebude ze strany paní Ondrůšové 
dodržován, dojde k jeho zrušení a dluh bude vymáhán soudní cestou.  
RM na své schůzi dne 9. 5. 2012 schválila pod č. usn. 210/2012 ukončení nájemní smlouvy 
č. 2009/O/0043, jejímž předmětem je nájem nebytového prostoru umístěného v I. nadzemním podlaží 
Kulturního domu Kuřim s paní Romanou Slaninovou a paní Jitkou Ondrůšovou, a to dohodou ke dni 
30. 6. 2012, takže nárůst dlužné částky nehrozí.  
 
Diskuse: 
I. Peřina – splátka je nízká. Navrhuje 1.000,- Kč/ měsíčně. 
PaedDr. D. Holman – ptá se, jestli není stanovena nejnižší částka na 1.000,- Kč/měsíčně. 
Mgr. P. Kavka – paní Ondrůšová žádá o splátku ve výši 500,- Kč. 
RNDr. I. Poledňák – není toto v kompetenci RM? 
Mgr. P. Kavka – protože se jedná o více než 18 splátek, o tomto rozhoduje ZM. Pokud by byla splátka 
1.000,- Kč, pak by šlo o 9 splátek a o uzavření splátkového kalendáře by rozhodovala RM. 
Ing. P. Němec – hlasováním můžeme rozhodnout o stažení tohoto usnesení za předkladatele. 
J. Koláček – navrhuje hlasovat o stažení tohoto usnesení: 
Hlasováno: pro 12, nepřítomno 5. 
Usnesení bylo staženo z projednání. 
 
Návrh usnesení: ZM schvaluje uzavření splátkového kalendáře s paní Jitkou Ondrůšovou, trvale 

bytem xxxxxxxxxxxxx Černá Hora, IČ 72364441, jehož prostřednictvím bude 
uhrazen dluh na nájemném a zálohách na služby spojených s užíváním 
nebytového prostoru (kosmetický salon) umístěného v I. nadzemním podlaží 
objektu č. p. 902 na ul. nám. Osvobození v Kuřimi (KD Kuřim) ve výši xxxxxx,- Kč. 
Splátka bude ve výši xxx,- Kč/měs. 

O tomto usnesení nebylo hlasováno. 
 



 17 

22. Informace – nákup budovy „ubytovna Adria“ 
(Příloha č. 22, předkládá Ing. D. Sukalovský, zpracoval Mgr. P. Kavka) 
 
ZM přijalo na minulém zasedání následující usnesení: 
 
1097/2012 
ZM schvaluje úplatné nabytí budovy č. p. 205 na pozemku parc. č. 4409 (včetně pozemku parc. 
č. 4409), a pozemku parc. č. 4410, vše k. ú. Kuřim, od společnosti TEMA, spol. s r.o., Valchařská 
24/36, 614 00 Brno – Husovice, IČ 47917482, za cenu nejvýše dle zápisu. 
 
1098/2012 
ZM pověřuje starostu města Kuřimi Draga Sukalovského vyjednáváním s vlastníkem budovy č. p. 205 
na pozemku parc. č. 4409 (včetně pozemku parc. č. 4409), vše k. ú. Kuřim a pozemku parc. č. 4410, 
k. ú. Kuřim, o kupní ceně. 
 
Diskuse: 
Mgr. P. Kavka – dnes byl druhou stranou podán návrh na vklad do katastru nemovitostí. 
 
 
 

23. Vyhrazení pravomoci zastupitelstvu města 
(Příloha č. 23, předkládá a zpracoval D. Holman) 
 
ZM si usnesením č. 1059/12 ze dne 5. 4. 2012 zrušilo vyhrazenou pravomoc rozhodovat 
v záležitostech, které jsou v samostatné působnosti města a vztahují se k vysílání „Info - kanálu“ 
kabelové televize v Kuřimi. 
Toto rozhodnutí jsem osobně považoval za jediný možný krok vzhledem k nastalé situaci, kdy se 
přiblížil čas ukončení smlouvy s tehdejším dodavatelem programové náplně informačního kanálu TKR 
Kuřim a existovala bezprostředně jen 3 východiska: 
 
A Schválit smlouvu s vítězem výběrového řízení (v ZM ale nebyla většinová vůle, ani návrh 
alternativního řešení) 
B Nečinností přivést vysílání infokanálu ke konci (smlouva s tehdejším dodavatelem skončila 
30. 4. 2012). 
C Provést krátkodobou objednávku programové náplně informačního kanálu TKR u dodavatele, 
který má pro tento informační kanál potřebnou licenci. 
 
Společnost Direct Film, s níž smlouva skončila, je nadále držitelem licence a lze u ní tuto službu 
objednávat (v rámci rozpočtových pravidel, zákona + směrnice o zadávání veřejných zakázek) do 
doby, než se vyřeší situace s dosud neukončeným výběrovým řízením. 
Díky přijatému usnesení pak RM mohla provést již dvě objednávky u licencovaného dodavatele (nejde 
o prodloužení smlouvy – smlouva skončila), společnosti Direct Film, čímž se zabránilo ukončení 
vysílání info-kanálu. 
Zároveň se tak vytvořil delší čas (k dnešnímu datu 11 týdnů) na to, aby ti, co odmítají schválení 
smlouvy s vítězem řádného výběrového řízení, navrhli jiné řešení (připomínám, že návrhy do RM 
mohou předkládat i zastupitelé a že také v RM jsou nositelé různých postojů v dané věci). 
Musím konstatovat, že RM ani ostatní zastupitelé, kteří s již předloženým návrhem nesouhlasí, za 
celou dobu žádnou alternativu nepředložili. Pochopitelné se mi to jeví u zástupců opozice. Pokud si 
předsevzala za cíl vysílání info-kanálu zrušit, jsme již hodně blízko. 
Protože RM zatím jen stále dokola objednává další měsíce u Direct Filmu (viz usn.207 a 353/2012), 
aniž by projevila vůli najít dlouhodobější řešení, domnívám se, že bude lépe vyhradit pravomoc ve 
věcech „Info - kanálu“ opět zastupitelstvu, které pak, pokud možno jasným usnesením, projeví svoji 
většinovou vůli: ukončení vysílání. 
Vůle/nevůle – resp. vůle nic nenavrhnout, nic neschválit a tím v Kuřimi po mnoha letech jaksi 
mimochodem ukončit vysílání informačního kanálu TKR podle mne není dostatečně transparentním 
a veřejnosti zcela srozumitelným aktem.  Třebaže, technicky vzato, jde o možný postup (lidově 
označovaný jako „salámová metoda“, „vyhnití“ apod.). 
V dané věci zastávám i nadále týž postoj jako na počátku: výběrové řízení proběhlo na základě: 
schváleného rozpočtu v ZM, schválených „orgů“ v RM, dostatečně dlouho projednávaného 
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a schváleného zadání a vítěz byl řádným způsobem vybrán hodnotící komisí podle kritérií, jež byla 
kompromisem, na němž se ZM většinově shodlo. 
Případné změny musí navrhnout někdo jiný – zastupitelé a radní jsou tu přeci od toho. Myslel jsem si 
. 
 
Diskuse: 
PaedDr. D. Holman – na základě dohody s J. Koláčkem tento materiál stahuje z jednání. 
Ing. P. Němec – mělo by se o stažení materiálu hlasovat. Platí zásada a je k dispozici i právní názor 
odborníka, že bod programu, který byl schválen k projednání zastupitelstvem, může být z jednání 
stažen opět jen rozhodnutím zastupitelstva. Nestačí jen stažení předkladatelem. 
Mgr. A. Zimmermannová – je tomu tak i když máme v jednacím řádu zastupitelstva uvedeno, že je to 
právo předkladatele. 
J. Koláček – navrhuje hlasovat o stažení tohoto materiálu z jednání: 
Hlasováno: pro 11, nepřítomno 5, nehlasoval 1. 
Usnesení bylo staženo z projednání. 
 
Návrh usnesení: ZM si vyhrazuje pravomoc rozhodovat v záležitostech, které jsou v samostatné 

působnosti města a vztahují se k vysílání „Info - kanálu“ kabelové televize v Kuřimi. 
O tomto usnesení nebylo hlasováno. 
 
 
 

24. Nesplněné usnesení ZM č. 1082/2010 ze dne 24. 8. 2010 
(Příloha č. 24, předkládá Ing. D. Sukalovský, zpracovala Ing. V. Fidrmucová) 
 
V rámci majetkoprávního vypořádání stavby „Přechod pro chodce na ul. Tišnovská u křižovatky s ul. 
Buďárkovou“ bylo dne 24. 8. 2010 přijato usnesení č. 1082/2010. 
 
1082/2010 
ZM schvaluje bezúplatné nabytí části pozemku parc. č. 432/2 k. ú. Kuřim geometrickým plánem 
č 2528-96/2009 nově označená jako parc. č. 432/31 o výměře 37 m

2
 a parc. č. 432/32 o výměře 2 m

2
 

vše v k. ú. Kuřim formou darovací smlouvy z majetku Jihomoravského kraje se sídlem Žerotínovo 
nám. 3/5, 601 82 Brno, IČ 70 88 83 37 do majetku města Kuřimi.  
 
Jelikož si ČR-Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových (současný vlastník pozemku parc. č. 
432/2 v k. ú. Kuřim) a Jihomoravský kraj (vlastník stavby - tj. silnice druhé třídy II/385 na pozemku 
parc. č. 432/2 v k. ú. Kuřim) doposud nevyřešili majetkoprávní vztahy, doporučuje OMP zrušit 
usnesení č. 1082/2010 a požádat o převod předmětných pozemků dle doposud nezapsaného GP č. 
2528-96/2009 přímo ČR-Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových. 
 
Přijaté usnesení: 1118/2012 - ZM ruší usnesení ZM č. 1082/2010 ze dne 24. 8. 2010 ve věci 

bezúplatného nabytí pozemků od Jihomoravského kraje se sídlem Žerotínovo nám. 
3/5, 601 82 Brno, IČ 70 88 83 37. 

Hlasováno: pro 12, nepřítomno 5. 
 
 
 

26. Zápis z jednání Finančního výboru ZM Kuřimi 
(Příloha č. 26, 26A, předkládá Z. Kříž, zpracoval Ing. A. Varmužka) 
 
V příloze je zastupitelstvu města předkládán zápis z jednání Finančního výboru ZM Kuřimi ze dne 
21. 6. 2012. 
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28. Změna přílohy č. 1 zřizovací listiny Základní školy, Kuřim, 
Jungmannova 813, okres Brno-venkov, příspěvkové organizace 
(Příloha č. 28, 28A, 28B, předkládá J. Koláček, zpracovala Mgr. H. Němcová) 
 
Dne 15. 5. 2012 schválilo Zastupitelstvo města Kuřimi nové přílohy č. 1 a č. 2 ke zřizovacím listinám 
všech tří školských příspěvkových organizací. V přílohách č. 1 a č. 2 je vymezena hodnota 
nemovitého a movitého majetku, který byl školám předán k hospodaření a každoročně se mění dle 
inventur. 
Z důvodu investiční akce, rekonstrukce hřišť u základní školy Jungmannova 813 (dopravní hřiště 
a sportovní hřiště), které se budou financovat z dotací, o které bude žádat Město Kuřim, je třeba, aby 
byly pozemky i stavby hřiště převedeny do správy města a byly vedeny v městském účetnictví. 
V současné době jsou dle zřizovací listiny PO předány k hospodaření základní škole a jsou vedeny ve 
školním účetnictví. 
Po dokončení investičních akcí a dle podmínek daných dotačními programy, budou hřiště 
pravděpodobně opět převedeny do majetku PO. 
Zastupitelstvu města předkládáme ke schválení přílohu č. 1 ke ZL, kde již nejsou uvedeny zmiňované 
položky a soupis nemovitého majetku, který bude převeden městu. 
 
Přílohy: 
- příloha č. 1 ke zřizovací listině Základní školy, Kuřim, Jungmannova 813, okres Brno-venkov, 
příspěvkové organizace. 
- soupis nemovitého majetku převedený do správy města. 
 
Přijaté usnesení: 1119/2012 - ZM schvaluje změnu přílohy č. 1 ke zřizovací listině Základní školy, 

Kuřim, Jungmannova 813, okres Brno-venkov, příspěvkové organizace. 
Hlasováno: pro 12, nepřítomno 5. 
 
 
 

27. Rozpočtové opatření č. 5 
(Příloha č. 27, 27A, 27B, 27C, 27D, předkládá Ing. D. Sukalovský, zpracoval Ing. A. Varmužka) 
 
V příloze je předkládán návrh rozpočtového opatření. 
 
Diskuse: 
Z. Kříž – k rozpočtovým opatřením projednával finanční výbor žádost o navýšení o 600.000,- Kč na 
investiční prostředky na wellness. 
I. Peřina – jak se tyto náklady promítnou do celkového hospodaření společnosti Wellness? 
Ing. A. Varmužka – jestliže jsme vlastníky této společnosti, promítá se toto do hospodaření města. 
PaedDr. D. Holman – musíme mít přehled. Vysledovat, co jsme wellness poskytli. 
Ing. R. Hanák – kdo za město sleduje nezbytnost požadavků? 
Ing. J. Sojka – bylo vyčleněno na opravy a investice 200.000,- Kč. Tyto peníze již byly proinvestovány. 
Částka za rok nebude nižší, spíše naopak. Nyní se řeší většina problémů jako reklamace, ale majetek 
bude stárnout a bude se muset opravovat. 
PaedDr. D. Holman - vzhledem k funkčnímu zařazení Ing. J. Sojky - jednatel s.r.o, by příslušela lépe 
tato informace do ZM Ing. D. Ševčíkové, jako pracovnice, která to má v pracovní gesci za město. 
Ing. O. Štarha – tyto záležitosti se řeší na wellnes teamu. 
Ing. J. Sojka – za 1. čtvrtletí se realizovalo např. přesunutí rozvaděče ven na budovu za 75 tis. Kč. 
Dále dopojování ventilátorů, zásahy do úpravy technologie vody, elektromagnetické ventily byly 
nahrazeny servomotory. 
Ing. M. Kotek – chápe, že je potřeba investovat. Ale mělo by se to řešit formou reklamací. 
Ing. O. Štarha – projekt se zpracovával tak, aby byly splněny všechny normy. 
Ing. P. Němec – v přípravě nového rozpočtu doporučuje zvolit ORG na opravy pro wellness. Budeme 
sledovat, kam peníze jdou. 
PaedDr. D. Holman – příště takový materiál žádá jako samostatný, ne v rámci rozpočtových opatření. 
Není pro zřízení fondu oprav areálu wellness. 
 
 
Z jednání odešel PaedDr. D. Holman. 
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Přijaté usnesení: 1120/2012 - ZM schvaluje rozpočtové opatření č. 5 k rozpočtu města na rok 2012. 
Hlasováno: pro 10, proti 1, nepřítomno 6. 
 
 
 

18. Různé – odpovědi na dotazy Ing. M. Mackové a Ing. P. Němce 
(Příloha č. 18, předkládá Ing. D. Sukalovský, zpracovali Mgr. P. Kavka, Ing. V. Fidrmucová, Ing. 
N. Šiblová, Ing. D. Ševčíková, Ing. V. Indrová) 
 
Dne 3. 6. 2012 doručili zastupitelé Ing. M. Macková a Ing. P. Němec starostovi města dotazy, na které 
předkládáme odpovědi: 
 
1. V rámci hodnocení investiční výstavby viz plán jednání ZM a RM doplnit informaci: 

 o stavebním, administrativním, finančním a dotačním ukončení investiční akce 
„Zateplení ZŠ Kuřim Jungmannova“ z roku 2011,  

 stav příprav nové investiční akce „odloučené pracoviště Mateřské školy Kuřim, 
Zborovská 887, okres Brno – venkov, příspěvkové organizace v základní škole na ulici 
Tyršova.“ 

 
Investiční akce Zateplení ZŠ Kuřim Jungmannova  
 
Administrace dotace na projekt: 
Dne 10. 4. 2012 byla podepsána  Smlouva o poskytnutí dotace. 
Dne 11. 5. 2012, po uhrazení všech faktur souvisejících s projektem, byly kopie faktur a kopie 
bankovních výpisů, u kterých máme nárok na proplacení dotace ve výši 90%, odeslány na SFŽP. 
Projektový manažer SFŽP tyto doklady nyní kontroluje. Délku schvalovacího procesu faktur na Fondu 
nelze přesně odhadnout (cca měsíc). Poté bude možné v aplikaci BENE-FILL vytvořit a poslat žádost 
o platbu dotace. Před odesláním požadované dotace na účet města ještě proběhne fyzická kontrola 
projektu na místě projektovým manažerem SFŽP. 
 
Stavební ukončení IA: 
SOD uzavřena 13. 6. 2011 s TK 31. 8. 2011, cena díla 10.320.000,- Kč; 
Dod. č. 1 uzavřený 13. 6. 2011 – TK jižní fasády se prodlužuje do 30. 9. 2011, bankovní záruka za 
řádné provedení díla; 
Dod. č. 2 uzavřený 20. 9. 2011 – cena díla se snižuje o MP na 10.047.524,66 Kč, prodloužení 
platnosti bankovní záruky; 
Dod. č. 3 uzavřený 26. 3. 2012 – cena díla se snižuje o slevu z ceny za vadu barevného provedení 
soklu na 9.999.524,66 Kč, částečné uvolnění pozastávky; 
Předávací protokol – 14. 11. 2011 
Kolaudační souhlas – 18. 11. 2011, č. j. MK/13217/11/OSVO 
Reklamace z 1. 6. 2012 (dodejka 4. 6. 2012) - zatím nevyřízená 
 
Předběžné finanční ukončení IA: 
Zhotovitel Correct okna s.r.o.: 
Konečná faktura     10.047.524,- Kč 
Dobropis smluvní pokuta     -2.250.000,- Kč 
Dobropis sleva za vadu         -48.000,- Kč 
Cena Correct celkem     7.749.524,- Kč 
Z toho vyplaceno      7.560.230,- Kč 
Pozastávka          189.294,- Kč 
 
K 15. 6. 2012 celkové náklady stavby  8.349.822,- Kč 
Závěr: Financování stavby zatím není dokončeno a stavba není vyúčtovaná. 
 
Vestavba jednotřídní MŠ do objektu ZŠ Tyršova 
Zadán projekt pro stavební povolení na stavební úpravy a územní souhlas na venkovní hřiště, obojí i 
pro zadání stavby - zpracovatel Ing. arch. Petr Němec, fa 7points, s.r.o. Projekt na územní souhlas pro 
hřiště odevzdán, vyřízeno vyjádření KHS, podána žádost na HZS, projekt pro stavební povolení je 
před dokončením, dolaďuje se rozpočet. 
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Předpokládané termíny: 
- RM 20. 6. 2012, schválení výzvy na dodavatele stavby + výběr dodavatele interiéru 
- 20. 6. - 11. 7. 2012, zveřejnění výzvy, lhůta pro podání nabídek 
- 22. 6. 2012 podání žádosti o stavební povolení územní souhlas (v případě vyřízení souhlasu HZS) 
- 11. 7. 2012 odevzdání nabídek + hodnocení + schválení dodavatele - RM 
- 16. 7. 2012 předpoklad vydání stavebního povolení + zahájení stavby 
- 27. 7. 2012 příprava stavby k závěrečné kontrolní prohlídce 
- 31. 8.2012 dokončení stavby, vydání kolaudačního souhlasu 
- od 1. 9. 2012 montáž interiéru 
- 15. 9. 2012 otevření školky 
 
 
2. V únoru letošního roku vstoupily v účinnost ZUR Jihomoravského kraje. Jak tato skutečnost 
ovlivní dokončení nového územního plánu Kuřimi? Jaký je vůbec stav rozpracování územního 
plánu a co se plánuje v jeho dopracování v letošním roce?  
 
Zásady územního rozvoje Jihomoravského kraje (dále jen ZÚR JMK) byla vydány zastupitelstvem 
JMK dne 22. 9. 2011 a nabyly účinnosti dne 17. 2. 2012. 
V ZÚR byly  vymezeny a zpřesněny  koridory a plochy dopravní a technické  infrastruktury, 
protipovodňové ochrany a plochy a koridory ÚSES. Pro Kuřim  se  jedná zejména o  zpřesnění 
koridoru rychlostní silnice R43 a  severního obchvatu  Kuřimi – záměr ozn. D35, dále koridor 
čtyřpruhové silnice I. třídy I/43 Česká – Kuřim, čtyřpruh. 
V návrhu ÚP Kuřim je  Jižní obchvat Kuřimi  veden  jako územní  rezerva. 
Pořizovatel vyzval zpracovatele ÚP k zapracování požadavků vyplývajících ze ZÚR do  návrhu ÚP. 
Návrh ÚP je v projednávání, v současné době se připravuje opakované společné jednání s dotčenými 
orgány. Předpokládaný termín společného jednání červenec – srpen 2012.  Dotčené orgány  mají  dle 
 stavebního zákona   30 dnů po termínu společného jednání na uplatnění stanoviska, případně mohou 
požádat o prodloužení lhůty ještě o dalších 30 dnů. Po úpravě dokumentace dle uplatněných 
stanovisek DO a  vydání   souhlasného stanoviska  nadřazeného orgánu – tj.  KrÚ JMK , OÚPSŘ 
může být zahájena příprava  veřejného projednání návrhu ÚP Kuřim. 
 
 
3. Krátká informace o: 

 získání/nezískání  kotelny u městské knihovny do vlastnictví města,  

 počtu zájemců o pozemek a uskutečněném/neuskutečněném prodeji pozemku města 
Brna na k. ú. Kuřim (požadavek přednesený na ZM 15. 5. 2012). 

 
kotelna u knihovny – dne 8. 6. 2012 po několika odkladech zasedl věřitelský výbor fy. LENOXA a.s. 
a podle ústních informací od zaměstnance insolvenčního správce KOPPA v.o.s. odsouhlasil přímý 
prodej spoluvlastnického podílu id. 2/3 na budově č. p. 1012. Pokud tuto transakci schválí 
i insolvenční soud, může město na základě usnesení ZM č. 1027/2012 příslušnou převodní smlouvu 
uzavřít. Cena byla stanovena znaleckým posudkem na 1.366.000,- Kč. OMP odhaduje, že by 
záležitost mohla být vyřízena do konce srpna. 
 
pozemky města Brna p. č. 2700/5 a p. č. 2700/11 vše k. ú. Kuřim (směr Moravské Knínice) – podle 
informací z brněnského magistrátu nikdo nepodal žádnou nabídku. Bude vyhlášeno další kolo s nižší 
min. požadovanou cenou. 
 
 
4. Identifikovat parcely náležející státu v blízkosti parc. č. 3005/41 popřípadě v zájmovém 
prostoru města (požadavek přednesený na ZM 15. 5. 2012 – odkoupení uvedené parcely od 
J. Duchana), 
 - informovat o krocích k získání pozemků od Pozemkového fondu. 
 
Kupní smlouva s panem Duchanem je již podepsána. V době odevzdání tohoto příspěvku běží 
vkladové řízení u příslušného katastrálního úřadu. 
 
OIRR k této věci sděluje - V rámci projednání souhlasu pro cyklostezku – týká se pouze jejího 
koridoru. 
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Pozemkový fond ČR 
Parc. č. 2954, 2940/1, 2970, 3007/16, 3005/25, 3005/40, 3005/1 , o souhlasu jednáme od 12/2011, 
kompletní žádost vč. projektu zaslána z krajského pracoviště v Brně ke schválení do  Prahy - 
očekávám odpověď, urguji každý týden, žádost je podmíněna řešením budoucích majetkoprávních 
vztahů a je nachystána tak že umožní po výstavbě a zařazení cyklostezky do pasportu místních 
komunikací bezúplatný převod dotčených částí pozemků do majetku města – pozor pouze části 
pozemků zastavěných cyklostezkou! 
 
Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových 
Parc. č. 2955, 3016 – žádost o souhlas podána letos v lednu, vyřizoval odbor hospodářsko-správní, 
smlouva byla nachystána k podpisu, ředitelka ji vrátila zpět k přezkumu a k lustraci dotčených 
pozemků odboru hospodaření s majetkem. Žádost urguji každý týden, požádala jsem o osobní jednání 
s ředitelkou odboru a vedením města. Dne 18. 6. 2012 nám bylo sděleno, že souhlas k územnímu 
řízení budou dávat ke schválení na centrálu do Prahy, podmínkou je aby město ihned zažádalo 
o převod, do doby převodu musí být vztahy ošetřeny např. nájemní smlouvou. 
 
Vyjádření OMP: v týdnu do 22. 6. 2012 bude ÚZSVM požádáno o převod pozemků dotčených 
cyklostezkou. 
 
Pozemek p. č. 3005/41 k. ú. Kuřim – doplněno mapkou 
Pozemkový fond ČR – doplněno mapkou 
 
 
5. Jaký je stav výběru dodavatele programu do místní televize? 
 
Do doby zpracování tohoto materiálu RM výběrové řízení neuzavřela. V této věci není doposud přijato 
žádné usnesení. Stávající vysílání zajišťuje Direct Film s.r.o. na základě objednávky za cenu 26.347,- 
Kč/smyčka. 
V případě schvální jakéhokoliv dalšího kroku budou členové zastupitelstva města informováni na 
jednání ZM ústně. 
 
 
Diskuse: 
Ing. P. Němec – z tisku zjistil, že byly Nejvyšším správním soudem zrušeny Zásady územního rozvoje 
Jihomoravského kraje. Co to pro nás znamená? Objevují se informace, že příprava nových ZUR může 
trvat 1-2-3 roky. 
S. Bartoš – návrh našeho územního plánu jsme dali do souladu se ZUR. Vzhledem k tomu, že došlo 
ke zrušení, budeme pravděpodobně muset provést v územním plánu změny. 
 
 
 
První místostarosta vyhlásil v 20,37 hod. přestávku. 
 
 
 

29. Různé 
 
RNDr. I. Poledňák – žádá o znovu projednání materiálu manželů Lamačových. Z důvodů vyčíslení 
výše exekutorských poplatků navrhuje změnu přijatého usnesení. Kromě jistiny navrhuje prominout 
část poplatku z prodlení ve výši 400.000,- Kč.  
 
Původní usnesení: 
Přijaté usnesení: 1117/2012 - ZM schvaluje prominutí dluhu – jistiny ve výše xxxxxxxxx Kč 

manželům Romanu a Dagmar Lamačovým, bytem xxxxxxxxxxxx a xxxxxxxxx, 
vymáhané na základě platebního rozkazu č. j. 4C 165/2000 vydaného Okresním 
soudem Brno-venkov. 

 
Doplněné usnesení: 
Přijaté usnesení: 1117/2012 - ZM schvaluje prominutí dluhu – jistiny ve výše xxxxxxxxx Kč 

a prominutí části poplatku z prodlení ve výši xxxxxxxxx,- Kč manželům Romanu 
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a Dagmar Lamačovým, bytem Drásov xxxxxxxx a xxxxxxxx, vymáhané na základě 
platebního rozkazu č. j. 4C 165/2000 vydaného Okresním soudem Brno-venkov. 

Hlasováno: pro 12, nepřítomno 5. 
 
 
Ing. P. Němec – žádá na další jednání ZM v srpnu připravit zprávu, jak tento případ dopadl. 
 
 
Ing. O. Štarha – představil přípravu Místní akční skupiny – vzešla z iniciativy okolních obcí. Na další 
zasedání bude předloženo usnesení o schválení zařazení města Kuřim do MAS. 
V. Zejda – prosí zaslat informace e-mailem. 
I. Peřina – co to finančně znamená pro město? 
Ing. O. Štarha – bude možné využít dotace. MASky a mikroregiony budou podporovány. 
V. Zejda – iniciativa zespodu - znamená to, že do této doby nám někdo něco nařizoval? 
Ing. O. Štarha – ROP měl nachystány výzvy a město se do jednotlivých titulů trefovalo. 
 
 
J. Brabec – byla podána žádost o dotaci na Medové dny. Od Jihomoravského kraje jsme dostali 
částku 20.000,- Kč. Medové dny se budou konat první víkend v říjnu. 
 
V kulturním domě proběhlo profesionální hasičské cvičení. Druhé zazděné schodiště se musí 
zpřístupnit. Tlak vody v hydrantech je nižší, než má být. 
 
Byla ukončena smlouva s distribuční firmou na roznášení letáků „Kam v Kuřimi“ z důvodu 
nespolehlivosti. Znovu jsme oslovili Českou poštu, náklady budou jen o několik set korun větší. 
 
Upozorňuje, že v pátek končí ve funkci ředitele ZUŠ Kuřim pan Vichta. Měli bychom mu poděkovat. 
Novým ředitelem ZUŠ Kuřim byla jmenována paní Pavlína Zámečníková. 
 
Přijaté usnesení: 1121/2012 - ZM děkuje panu Jiřímu Vichtovi za činnost vykonanou ve funkci 

ředitele ZUŠ Kuřim. 
Hlasováno: pro 12, nepřítomno 5. 
 
 
Další zasedání ZM se uskuteční 21. srpna 2012 v 17 hod. v zasedací místnosti MěÚ Kuřim. 
 
 
Člen návrhové komise Mgr. M. Kalinová přednesla schválená usnesení. 
 
 
První místostarosta ukončil jednání v 21,12 hodin. 
 
 
 
 
 
 
 
Jiří Koláček 
1. místostarosta 
 

Ověřovatelé zápisu: 

Dne:            Dne: 
 
 
 
 
 
Ing. Petr Němec          Ing. Rostislav Hanák 
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V Kuřimi dne 27. 6. 2012 
 
Zapsala: Petra Glosová 
 
 
 
Přílohy: 
Usnesení 2x 
Pozvánka 1x 
Usnesení návrhové komise 2x 
Prezenční listina 
Výsledky veřejného hlasování 
 
 
Materiály: 
1, 1A    Plnění usnesení Zastupitelstva města Kuřimi k 18. 6. 2012 
2    Směna bytů – Město Kuřim x Antonín Faltýnek 
3    Štěpánek Richard – žádost o přidělení bytu 
4   Krejčí Milota – prominutí poplatku z prodlení 
5, 5A – 5E  Zdeněk Scholz, Jinačovice – žádost o odprodej části pozemku na ul. 

Legionářská 
6  Majetkoprávní vypořádání města Kuřim s vlastníky pozemků pod místními 

komunikacemi 
7   Nákup rodinného domu 
8, 8A  Nabytí staveb ostrůvku pro chodce, části chodníku a světelného zařízení 

k přechodu pro chodce na ul. Blanenská včetně pozemků pod stavbami 
9   Dohoda o partnerství k projektu Cyklostezka Kuřim - Lipůvka 
10, 10A – 10D  Návrh obecně závazné vyhlášky města Kuřim o stanovení opatření 

k omezení propagace hraní některých sázkových her, loterií a jiných 
podobných her 

11, 11A, 11B   Závěrečný účet 2011 
12, 12A, 12B   Dotace farnost 
13, 13A Dodatek č. 2 ke zřizovací listině Mateřské školy Kuřim, Zborovská 887, okres 

Brno - venkov, příspěvková organizace a změny v rejstříku škol a školských 
zařízení 

14   Návrh na mimořádné řešení nedostatku míst v mateřské škole v Kuřimi 
15, 15A   Zápisy z jednání Sportovního výboru Zastupitelstva města Kuřimi 
16, 16A   Stav investiční výstavby 2012 
17  Informace o schválení dotace na projekt „Bezbariérové zpřístupnění 

podchodu železniční stanice Kuřim ze severní části města“ 
18, 18A   Různé – odpovědi na dotazy Ing. M. Mackové a Ing. P. Němce 
19   Manželé Lamačovi – prominutí pohledávky 
20   Jitka Ondrůšová – splátkový kalendář 
21  Zdeněk Scholz, Jinačovice – žádost o odprodej části pozemku na ul. 

Legionářská 
22   Informace – nákup budovy „ubytovna Adria“ 
23   Vyhrazení pravomoci zastupitelstvu města 
24   Nesplněné usnesení ZM č. 1082/2010 ze dne 24. 8. 2010 
25, 25A   Zápis z jednání Výboru sportovního ZM Kuřimi 
26, 26A   Zápis z jednání Finančního výboru ZM Kuřimi 
27, 27A - 27D   Rozpočtové opatření č. 5 
28, 28A, 28B  Změna přílohy č. 1 zřizovací listiny Základní školy, Kuřim, Jungmannova 

813, okres Brno-venkov, příspěvkové organizace 
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Výsledky veřejného hlasování na zasedání Zastupitelstva města Kuřimi 26. 6. 2012 
 

1102/2012 - ZM schvaluje jako členy návrhové komise Iva Peřinu a Mgr. Michaelu Kalinovou. 
 Holman  Peřina  Kalinová  Macková  Němec Herman  Hanák  Poledňák Zejda Kotek Brabec Ambrož  Procházková Kříž  Koláček   Sukalovský Štarha  
Pro nepřít. / / nepřít. / nepřít. / / nepřít. nepřít. / nepřít. nepřít. / / nepřít. / 9 
Proti nepřít. - - nepřít. - nepřít. - - nepřít. nepřít. - nepřít. nepřít. - - nepřít. - 0 
Zdrž nepřít. - - nepřít. - nepřít. - - nepřít. nepřít. - nepřít. nepřít. - - nepřít. - 0 

 
1103/2012 - ZM schvaluje jako ověřovatele zápisu z jednání ZM Ing. Petra Němce a Ing. Rostislava Hanáka. 

 Holman  Peřina  Kalinová  Macková  Němec Herman  Hanák  Poledňák Zejda Kotek Brabec Ambrož  Procházková Kříž  Koláček   Sukalovský Štarha  
Pro nepřít. / / nepřít. / nepřít. / / nepřít. nepřít. / nepřít. nepřít. / / nepřít. / 9 
Proti nepřít. - - nepřít. - nepřít. - - nepřít. nepřít. - nepřít. nepřít. - - nepřít. - 0 
Zdrž nepřít. - - nepřít. - nepřít. - - nepřít. nepřít. - nepřít. nepřít. - - nepřít. - 0 

 
1104/2012 - 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. / / nepřít. / nepřít. / / nepřít. nepřít. / nepřít. nepřít. / / nepřít. / 9 
Proti nepřít. - - nepřít. - nepřít. - - nepřít. nepřít. - nepřít. nepřít. - - nepřít. - 0 
Zdrž nepřít. - - nepřít. - nepřít. - - nepřít. nepřít. - nepřít. nepřít. - - nepřít. - 0 

  
1105/2012 - ZM bere na vědomí stav plnění usnesení k 18. 6. 2012 se změnami. 

 Holman  Peřina  Kalinová  Macková  Němec Herman  Hanák  Poledňák Zejda Kotek Brabec Ambrož  Procházková Kříž  Koláček   Sukalovský Štarha  
Pro nepřít. / / nepřít. / nepřít. / / / nepřít. / nepřít. nepřít. / / nepřít. / 10 
Proti nepřít. - - nepřít. - nepřít. - - - nepřít. - nepřít. nepřít. - - nepřít. - 0 
Zdrž nepřít. - - nepřít. - nepřít. - - - nepřít. - nepřít. nepřít. - - nepřít. - 0 

 
ZM schvaluje směnu bytu 1+kk č. 947/65, umístěného ve 4. NP bytového domu č. p. 947 na ul. Wolkerova v Kuřimi, vlastník pan Antonín Faltýnek, trvale bytem xxxxxxxx, za byt 1+kk č. 947/28 umístěný v 2. NP bytového 
domu č. p. 947 na ul. Wolkerova v Kuřimi, vlastník Město Kuřim, bez cenového vyrovnání. Náklady na směnu bytu uhradí pan Faltýnek. 

 Holman  Peřina  Kalinová  Macková  Němec Herman  Hanák  Poledňák Zejda Kotek Brabec Ambrož  Procházková Kříž  Koláček   Sukalovský Štarha  
Pro nepřít. - / nepřít. / nepřít. - / / nepřít. - nepřít. nepřít. / / nepřít. / 7 
Proti nepřít. / - nepřít. - nepřít. - - - nepřít. - nepřít. nepřít. - - nepřít. - 1 
Zdrž nepřít. - - nepřít. - nepřít. / - - nepřít. / nepřít. nepřít. - - nepřít. - 2 

Usnesení nebylo přijato. 
 
1106/2012 - ZM přiděluje ve smyslu čl. 10 odst. 2 obecně závazné vyhlášky č. 9/1999, o volných bytech v majetku města a bytových náhradách, byt č. 947/27 na ulici Wolkerova v Kuřimi panu Richardu Štěpánkovi, trvale 
bytem xxxxxxxxxx, a doporučuje RM schválení uzavření nájemní smlouvy na dobu určitou tří měsíců s podmínkou úhrady částky min. ve výši 15.889,- Kč před podpisem nájemní smlouvy. 

 Holman  Peřina  Kalinová  Macková  Němec Herman  Hanák  Poledňák Zejda Kotek Brabec Ambrož  Procházková Kříž  Koláček   Sukalovský Štarha  
Pro / / / nepřít. / nepřít. / / / nepřít. / nepřít. nepřít. / / nepřít. / 11 
Proti - - - nepřít. - nepřít. - - - nepřít. - nepřít. nepřít. - - nepřít. - 0 
Zdrž - - - nepřít. - nepřít. - - - nepřít. - nepřít. nepřít. - - nepřít. - 0 

 
1107/2012 - ZM schvaluje prominutí ½ poplatku z prodlení z částky 66.552,- Kč paní Milotě Krejčí, trvale bytem xxxxxxxxxxxxxxxx, který vznikl v souvislosti s nájmem bytu č. 1204/5. 

 Holman  Peřina  Kalinová  Macková  Němec Herman  Hanák  Poledňák Zejda Kotek Brabec Ambrož  Procházková Kříž  Koláček   Sukalovský Štarha  
Pro / / / nepřít. / nepřít. / / / nepřít. / nepřít. nepřít. / / nepřít. / 11 
Proti - - - nepřít. - nepřít. - - - nepřít. - nepřít. nepřít. - - nepřít. - 0 
Zdrž - - - nepřít. - nepřít. - - - nepřít. - nepřít. nepřít. - - nepřít. - 0 

 
Zdeněk Scholz, Jinačovice – žádost o odprodej části pozemku na ul. Legionářská - částka 500,- Kč/m2 

 Holman  Peřina  Kalinová  Macková  Němec Herman  Hanák  Poledňák Zejda Kotek Brabec Ambrož  Procházková Kříž  Koláček   Sukalovský Štarha  
Pro / - / nepřít. / nepřít. - / / nepřít. - nepřít. nepřít. - - nepřít. - 5 
Proti - - - nepřít. - nepřít. - - - nepřít. - nepřít. nepřít. - - nepřít. - 0 
Zdrž - / - nepřít. - nepřít. / - - nepřít. / nepřít. nepřít. / / nepřít. / 6 

 
 



 2 

Zdeněk Scholz, Jinačovice – žádost o odprodej části pozemku na ul. Legionářská - částka 600,- Kč/m2 
 Holman  Peřina  Kalinová  Macková  Němec Herman  Hanák  Poledňák Zejda Kotek Brabec Ambrož  Procházková Kříž  Koláček   Sukalovský Štarha  
Pro / - / nepřít. / nepřít. - / / nepřít. - nepřít. nepřít. - - nepřít. - 5 
Proti - - - nepřít. - nepřít. - - - nepřít. - nepřít. nepřít. - - nepřít. - 0 
Zdrž - / - nepřít. - nepřít. / - - nepřít. / nepřít. nepřít. / / nepřít. / 6 

 
Zdeněk Scholz, Jinačovice – žádost o odprodej části pozemku na ul. Legionářská - částka 800,- Kč/m2 

 Holman  Peřina  Kalinová  Macková  Němec Herman  Hanák  Poledňák Zejda Kotek Brabec Ambrož  Procházková Kříž  Koláček   Sukalovský Štarha  
Pro / - / nepřít. / nepřít. - / / / / nepřít. nepřít. - - nepřít. - 7 
Proti - - - nepřít. - nepřít. - - - - - nepřít. nepřít. - - nepřít. - 0 
Zdrž - / - nepřít. - nepřít. / - - - - nepřít. nepřít. / / nepřít. / 5 

 
1108/2012 - ZM schvaluje záměr na prodej části pozemku parc. č. 2108/1 v k. ú. Kuřim, GP č. 2826-86/2012 označený jako díl „a“ o vým. 28 m2 panu Zdeňku Scholzovi bytem xxxxxxxxxxx, za cenu 1.000,- Kč/m2, s tím, že 
veškeré náklady spojené s převodem pozemku včetně úhrady daně z převodu nemovitosti ponese kupující. 

 Holman  Peřina  Kalinová  Macková  Němec Herman  Hanák  Poledňák Zejda Kotek Brabec Ambrož  Procházková Kříž  Koláček   Sukalovský Štarha  
Pro / / / nepřít. / nepřít. / / / / / nepřít. nepřít. / / nepřít. / 12 
Proti - - - nepřít. - nepřít. - - - - - nepřít. nepřít. - - nepřít. - 0 
Zdrž - - - nepřít. - nepřít. - - - - - nepřít. nepřít. - - nepřít. - 0 

 
1109/2012 - ZM vyhlašuje v souladu s „Pravidly pro majetkoprávní vypořádání města Kuřimi s vlastníky pozemků pod místními komunikacemi“ výběrové řízení na výkup pozemků pod místními komunikacemi za podmínek: 
a) termín konání výběrového řízení 27. 9. 2012 
b) objem finančních prostředků 50.000,- Kč 
c) maximální cena za m2 pozemku 179,36 Kč 
d) způsob podání nabídky: nabídky s označením „výkup pozemků pod komunikacemi“ se přijímají na předepsaných formulářích v zalepené obálce na odboru majetkoprávním MěÚ v  Kuřimi, Jungmannova 968, 664 34 
Kuřim, IV.NP dv. č. 412 do čtvrtku 27. září 2012 do 11:30 hodin. 

 Holman  Peřina  Kalinová  Macková  Němec Herman  Hanák  Poledňák Zejda Kotek Brabec Ambrož  Procházková Kříž  Koláček   Sukalovský Štarha  
Pro / / / nepřít. / nepřít. / / / / / nepřít. nepřít. / / nepřít. / 12 
Proti - - - nepřít. - nepřít. - - - - - nepřít. nepřít. - - nepřít. - 0 
Zdrž - - - nepřít. - nepřít. - - - - - nepřít. nepřít. - - nepřít. - 0 

 
1110/2012 - ZM ruší usnesení č. 1075/2012 - výběrové řízení na zakoupení rodinného domu se zahradou v Kuřimi, stavebně vhodného k rekonstrukci na mateřskou školu. 

 Holman  Peřina  Kalinová  Macková  Němec Herman  Hanák  Poledňák Zejda Kotek Brabec Ambrož  Procházková Kříž  Koláček   Sukalovský Štarha  
Pro / / / nepřít. / nepřít. / / / / / nepřít. nepřít. / / nepřít. / 12 
Proti - - - nepřít. - nepřít. - - - - - nepřít. nepřít. - - nepřít. - 0 
Zdrž - - - nepřít. - nepřít. - - - - - nepřít. nepřít. - - nepřít. - 0 

 
1111/2012 - ZM schvaluje bezúplatné nabytí staveb ostrůvku, části chodníku a světelného zařízení na ul. Blanenská, vybudovaných společnostmi S+K LABEL spol. s r.o. a LIKOV, s.r.o. v rozsahu dle přílohy. Nabytí staveb 
je podmíněno majetkoprávnímu vypořádání pozemků pod stavbami.  

 Holman  Peřina  Kalinová  Macková  Němec Herman  Hanák  Poledňák Zejda Kotek Brabec Ambrož  Procházková Kříž  Koláček   Sukalovský Štarha  
Pro / - / nepřít. / nepřít. / / / / / nepřít. nepřít. / / nepřít. / 11 
Proti - - - nepřít. - nepřít. - - - - - nepřít. nepřít. - - nepřít. - 0 
Zdrž - / - nepřít. - nepřít. - - - - - nepřít. nepřít. - - nepřít. - 1 

 
1112/2012 - ZM schvaluje bezúplatné nabytí části pozemku parc. č. 1843/1, k. ú. Kuřim, geometrickým plánem č. 2805-7/2012 nově označená jako parc. č. 1843/11 o výměře 20 m2, parc. č. 1843/12 o výměře 31 m2 a parc. 
č. 1311/13 o výměře 15 m2 vše v k. ú. Kuřim formou darovací smlouvy z majetku Jihomoravského kraje se sídlem Žerotínovo nám. 3/5, 601 82 Brno, IČ 70 88 83 37, do majetku města Kuřimi. 

 Holman  Peřina  Kalinová  Macková  Němec Herman  Hanák  Poledňák Zejda Kotek Brabec Ambrož  Procházková Kříž  Koláček   Sukalovský Štarha  
Pro - - / nepřít. / nepřít. / / / / / nepřít. nepřít. / / nepřít. / 10 
Proti - - - nepřít. - nepřít. - - - - - nepřít. nepřít. - - nepřít. - 0 
Zdrž / / - nepřít. - nepřít. - - - - - nepřít. nepřít. - - nepřít. - 2 

 
1113/2012 - ZM schvaluje uzavření Dohody o partnerství s obcí Lipůvka k projektu „Cyklostezka Kuřim - Lipůvka“. 

 Holman  Peřina  Kalinová  Macková  Němec Herman  Hanák  Poledňák Zejda Kotek Brabec Ambrož  Procházková Kříž  Koláček   Sukalovský Štarha  
Pro - - / nepřít. / nepřít. / / / / / nepřít. nepřít. / / nepřít. / 10 
Proti - - - nepřít. - nepřít. - - - - - nepřít. nepřít. - - nepřít. - 0 
Zdrž / / - nepřít. - nepřít. - - - - - nepřít. nepřít. - - nepřít. - 2 
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ZM schvaluje návrh „Obecně závazné vyhlášky města Kuřim o stanovení opatření k omezení propagace hraní některých sázkových her, loterií a jiných podobných her“. 

 Holman  Peřina  Kalinová  Macková  Němec Herman  Hanák  Poledňák Zejda Kotek Brabec Ambrož  Procházková Kříž  Koláček   Sukalovský Štarha  
Pro / / / nepřít. - nepřít. / - - - - nepřít. nepřít. - - nepřít. - 4 
Proti - - - nepřít. - nepřít. - / - - - nepřít. nepřít. / - nepřít. - 2 
Zdrž - - - nepřít. / nepřít. - - / / / nepřít. nepřít. - / nepřít. / 6 

Usnesení nebylo přijato. 
 
1114/2012 - ZM schvaluje závěrečný účet hospodaření Města Kuřimi k 31. 12. 2011 s výrokem bez výhrad a bere na vědomí „Zprávu o výsledku přezkoumání hospodaření“. 

 Holman  Peřina  Kalinová  Macková  Němec Herman  Hanák  Poledňák Zejda Kotek Brabec Ambrož  Procházková Kříž  Koláček   Sukalovský Štarha  
Pro / / / nepřít. / nepřít. / / / / / nepřít. nepřít. / / nepřít. / 12 
Proti - - - nepřít. - nepřít. - - - - - nepřít. nepřít. - - nepřít. - 0 
Zdrž - - - nepřít. - nepřít. - - - - - nepřít. nepřít. - - nepřít. - 0 

 
ZM schvaluje uzavření smlouvy o poskytnutí dotace ve výši 50.000,- Kč s Římskokatolickou farností Kuřim, Křížkovského 55, Kuřim, na odvlhčení presbytáře kostela v Kuřimi. 

 Holman  Peřina  Kalinová  Macková  Němec Herman  Hanák  Poledňák Zejda Kotek Brabec Ambrož  Procházková Kříž  Koláček   Sukalovský Štarha  
Pro / / / nepřít. - nepřít. - - / / / nepřít. nepřít. - / nepřít. / 8 
Proti - - - nepřít. - nepřít. - - - - - nepřít. nepřít. - - nepřít. - 0 
Zdrž - - - nepřít. / nepřít. / / - - - nepřít. nepřít. / - nepřít. - 4 

 
1115/2012 - ZM schvaluje Dodatek č. 2 ke zřizovací listině Mateřské školy Kuřim, Zborovská 887, okres Brno - venkov, příspěvkové organizace, o změně míst výkonu činnosti mateřské školy od 1. 9. 2012. 

 Holman  Peřina  Kalinová  Macková  Němec Herman  Hanák  Poledňák Zejda Kotek Brabec Ambrož  Procházková Kříž  Koláček   Sukalovský Štarha  
Pro / / / nepřít. / nepřít. / / / / / nepřít. nepřít. / / nepřít. / 12 
Proti - - - nepřít. - nepřít. - - - - - nepřít. nepřít. - - nepřít. - 0 
Zdrž - - - nepřít. - nepřít. - - - - - nepřít. nepřít. - - nepřít. - 0 

 
1116/2012 - ZM bere na vědomí zprávu z jednání Výboru sportovního Zastupitelstva města Kuřimi ze dne 24. 5. 2012 a ze dne 21. 6. 2012. 

 Holman  Peřina  Kalinová  Macková  Němec Herman  Hanák  Poledňák Zejda Kotek Brabec Ambrož  Procházková Kříž  Koláček   Sukalovský Štarha  
Pro / / / nepřít. / nepřít. / / / / / nepřít. nepřít. / / nepřít. / 12 
Proti - - - nepřít. - nepřít. - - - - - nepřít. nepřít. - - nepřít. - 0 
Zdrž - - - nepřít. - nepřít. - - - - - nepřít. nepřít. - - nepřít. - 0 

 
1117/2012 - ZM schvaluje prominutí dluhu – jistiny ve výše xxxxxxx Kč manželům Romanu a Dagmar Lamačovým, bytem xxxxxxxxxxxxx vymáhané na základě platebního rozkazu č. j. 4C 165/2000 vydaného Okresním 
soudem Brno-venkov. 

 Holman  Peřina  Kalinová  Macková  Němec Herman  Hanák  Poledňák Zejda Kotek Brabec Ambrož  Procházková Kříž  Koláček   Sukalovský Štarha  
Pro / / / nepřít. / nepřít. / / / / / nepřít. nepřít. / / nepřít. / 12 
Proti - - - nepřít. - nepřít. - - - - - nepřít. nepřít. - - nepřít. - 0 
Zdrž - - - nepřít. - nepřít. - - - - - nepřít. nepřít. - - nepřít. - 0 

 
Jitka Ondrůšová – splátkový kalendář – hlasování o stažení materiálu 

 Holman  Peřina  Kalinová  Macková  Němec Herman  Hanák  Poledňák Zejda Kotek Brabec Ambrož  Procházková Kříž  Koláček   Sukalovský Štarha  
Pro / / / nepřít. / nepřít. / / / / / nepřít. nepřít. / / nepřít. / 12 
Proti - - - nepřít. - nepřít. - - - - - nepřít. nepřít. - - nepřít. - 0 
Zdrž - - - nepřít. - nepřít. - - - - - nepřít. nepřít. - - nepřít. - 0 

 
Vyhrazení pravomoci zastupitelstvu města – hlasování o stažení materiálu 

 Holman  Peřina  Kalinová  Macková  Němec Herman  Hanák  Poledňák Zejda Kotek Brabec Ambrož  Procházková Kříž  Koláček   Sukalovský Štarha  
Pro / / / nepřít. / nepřít. / nehlas. / / / nepřít. nepřít. / / nepřít. / 11 
Proti - - - nepřít. - nepřít. - nehlas. - - - nepřít. nepřít. - - nepřít. - 0 
Zdrž - - - nepřít. - nepřít. - nehlas. - - - nepřít. nepřít. - - nepřít. - 0 
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1118/2012 - ZM ruší usnesení ZM č. 1082/2010 ze dne 24. 8. 2010 ve věci bezúplatného nabytí pozemků od Jihomoravského kraje se sídlem Žerotínovo nám. 3/5, 601 82 Brno, IČ 70 88 83 37. 

 Holman  Peřina  Kalinová  Macková  Němec Herman  Hanák  Poledňák Zejda Kotek Brabec Ambrož  Procházková Kříž  Koláček   Sukalovský Štarha  
Pro / / / nepřít. / nepřít. / / / / / nepřít. nepřít. / / nepřít. / 12 
Proti - - - nepřít. - nepřít. - - - - - nepřít. nepřít. - - nepřít. - 0 
Zdrž - - - nepřít. - nepřít. - - - - - nepřít. nepřít. - - nepřít. - 0 

 
1119/2012 - ZM schvaluje změnu přílohy č. 1 ke zřizovací listině Základní školy, Kuřim, Jungmannova 813, okres Brno-venkov, příspěvkové organizace. 

 Holman  Peřina  Kalinová  Macková  Němec Herman  Hanák  Poledňák Zejda Kotek Brabec Ambrož  Procházková Kříž  Koláček   Sukalovský Štarha  
Pro / / / nepřít. / nepřít. / / / / / nepřít. nepřít. / / nepřít. / 12 
Proti - - - nepřít. - nepřít. - - - - - nepřít. nepřít. - - nepřít. - 0 
Zdrž - - - nepřít. - nepřít. - - - - - nepřít. nepřít. - - nepřít. - 0 

 
 
1120/2012 - ZM schvaluje rozpočtové opatření č. 5 k rozpočtu města na rok 2012. 

 Holman  Peřina  Kalinová  Macková  Němec Herman  Hanák  Poledňák Zejda Kotek Brabec Ambrož  Procházková Kříž  Koláček   Sukalovský Štarha  
Pro nepřít. / - nepřít. / nepřít. / / / / / nepřít. nepřít. / / nepřít. / 10 
Proti nepřít. - / nepřít. - nepřít. - - - - - nepřít. nepřít. - - nepřít. - 1 
Zdrž nepřít. - - nepřít. - nepřít. - - - - - nepřít. nepřít. - - nepřít. - 0 

 
1117/2012 - ZM schvaluje prominutí dluhu – jistiny ve výše xxxxxx Kč a prominutí části poplatku z prodlení ve výši xxxxxxx,- Kč manželům Romanu a Dagmar Lamačovým, bytem xxxxxxxxxx, vymáhané na základě 
platebního rozkazu č. j. 4C 165/2000 vydaného Okresním soudem Brno-venkov. 

 Holman  Peřina  Kalinová  Macková  Němec Herman  Hanák  Poledňák Zejda Kotek Brabec Ambrož  Procházková Kříž  Koláček   Sukalovský Štarha  
Pro / / / nepřít. / nepřít. / / / / / nepřít. nepřít. / / nepřít. / 12 
Proti - - - nepřít. - nepřít. - - - - - nepřít. nepřít. - - nepřít. - 0 
Zdrž - - - nepřít. - nepřít. - - - - - nepřít. nepřít. - - nepřít. - 0 

 
1121/2012 - ZM děkuje panu Jiřímu Vichtovi za činnost vykonanou ve funkci ředitele ZUŠ Kuřim. 

 Holman  Peřina  Kalinová  Macková  Němec Herman  Hanák  Poledňák Zejda Kotek Brabec Ambrož  Procházková Kříž  Koláček   Sukalovský Štarha  
Pro / / / nepřít. / nepřít. / / / / / nepřít. nepřít. / / nepřít. / 12 
Proti - - - nepřít. - nepřít. - - - - - nepřít. nepřít. - - nepřít. - 0 
Zdrž - - - nepřít. - nepřít. - - - - - nepřít. nepřít. - - nepřít. - 0 
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