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M Ě S T O   K U Ř I M  
 

Z á p i s 

ze zasedání Zastupitelstva m ěsta Ku řimi č. 7/2012 konaného dne 21. 8. 2012 
 
Přítomni:  
Ing. Drago Sukalovský – starosta 
Mgr. Ladislav Ambrož , Jiří Brabec , Ing. Rostislav Hanák , Jan Herman , PaedDr. David Holman , Mgr. 
Michaela Kalinová,  Jiří Koláček, Ing. Miloš Kotek , Ing. Miluše Macková , Ing. Petr Němec, Ivo 
Peřina , MUDr. Renata Procházková , Ing. Oldřich Štarha , Vladislav Zejda – členové zastupitelstva 
města. 
 
Mgr. Alena Zimmermannová – tajemnice úřadu. 
 
 
Omluven: Zdenek Kříž, RNDr. Igor Poledňák 
 
 
Starosta zahájil zasedání ZM v 17,03 hodin, úvodem bylo p řítomno 12 členů ZM, tedy nadpoloviční 
většina. 
ZM je usnášeníschopné. 
Později se dostavil Ing. M. Kotek, V. Zejda, PaedDr. D. Holman. 
 
 
Zápis z minulého zasedání byl ověřen bez připomínek. 
 
 
Návrhová komise: 
Přijaté usnesení: 1122/2012 - ZM schvaluje jako členy návrhové komise J. Brabce a Ing. 

M. Mackovou. 
Hlasováno: pro 12, nep řítomno 5.  
 
Ověřovatelé zápisu:  
Přijaté usnesení: 1123/2012 - ZM schvaluje jako ověřovatele zápisu z jednání ZM Mgr. L. Ambrože 

a Mgr. M. Kalinovou. 
Hlasováno: pro 12, nep řítomno 5.  
 
 
 
Program: 
 

1.  Plnění usnesení Zastupitelstva města Kuřimi k 13. 8. 2012 
 

2.  Zdeněk Scholz, Jinačovice – odprodej části pozemku na ul. Legionářská 
2.1.  Tělocvičná jednota SOKOL Kuřim – žádost o odprodej části pozemku u Sokolovny 

 
3.  Směna bytů – Město Kuřim x Antonín Faltýnek 
 Směna bytu č. xxxxxx za byt č. xxxxxx – komentář 

 
4.  Dotace farnost 

 
5.  Výsledky hospodaření k 30. 6. 2012 

 
6.  Návrh na členy dozorčí rady Centra technických služeb Kuřim s.r.o. a Wellness Kuřim 

s.r.o. 
 

7.  Zavedení orientačních čísel 
 

8.  Nabytí vodovodu do majetku města – ul. Tišnovská 
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9.  Nabytí dešťové a splaškové kanalizace do majetku města – Díly za sv. Jánem VI. etapa 

výstavby lokality 
 

10.  Nabytí vodovodu splaškové kanalizace do majetku města – ul. Tyršova 
 

11.  Manželé Lamačovi – prominutí pohledávky 
 

12.  Souhlas zastupitelstva města s poskytnutím území k. ú. Kuřim a souhlas s působností 
MAS Brána Brněnska na svém území 

 
13.  OIRR – informace o realizaci investiční akce „Vestavba jednotřídní MŠ do objektu ZŠ 

Tyršova“ 
 

14.  Nabídka na předčasné ukončení nájemní smlouvy a odkoupení televizního kabelového 
rozvodu v Kuřimi 

 
15.  Informace - budova č. p. 205 – ubytovna ADRIA 

 
16.  Fuertes Development – uzavření dodatku č. 1 

 
17.  Manželé Váňovi – prodej bytové jednotky č. xxxxxx 

 
18.  Informace: Změny na Městském úřadě Kuřim 

 
19.  Rozpočtové opatření č. 6 

 
20.  Různé 

 
 
 
Na jednání se dostavil v 17,06 hod. PaedDr. D. Holman a V. Zejda. 
 
 
 
Diskuse: 
Ing. D. Sukalovský – navrhuje vyřadit materiál č. 3 – směna bytu A. Faltýnek z programu jednání. Pan 
Faltýnek již na směně netrvá, jedná o prodeji svého bytu. 
Hlasováno: pro 13, zdržel se 1, nep řítomni 3.  
 
 
Přijaté usnesení:  1124/2012 - ZM schvaluje  program jednání se změnou. 
Hlasováno: pro 13, zdržel se 1, nep řítomni 3. 
 
 
 
 

1. Plnění usnesení Zastupitelstva m ěsta Ku řimi k 13.08.2012 
(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 13. 8. 2012 
 
Diskuse: 
Ing. P. Němec – má za to, že usnesení č. 1104/2011 je splněno. U usnesení č. 1107/2011 navrhuje 
posunout termín plnění do 31. 12. 2014. 
Ing. D. Sukalovský – navrhuje o tomto hlasovat: 
Hlasováno: pro 14, nep řítomni 3.  
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Přijaté usnesení: 1125/2012 - ZM  bere na v ědomí  stav plnění usnesení k 13. 8. 2012 se změnou. 
Hlasováno: pro 14, nep řítomni 3.  
 
 
 

2. Zdeněk Scholz, Jina čovice – odprodej části pozemku na 
ul. Legioná řská  
(Příloha č. 2, 2A, 2B, 2C, 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 m2 – viz příloha B. Na základě výše uvedeného pan Scholz požádal o odprodej 
části pozemku parc. č. 2108/1 v k. ú. Kuřim.  
ZM dne 26. 6. 2012 žádost pana Scholze projednalo a schválilo záměr na odprodej pozemku: 
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 Jinačovice, za cenu 1.000,-Kč/m2, 
s tím, že veškeré náklady spojené s převodem pozemku včetně úhrady daně z převodu nemovitosti 
ponese kupující. 
Záměr byl v souladu se zákonem o obcích po dobu 15 dnů zveřejněn – bez připomínek. 
Na základě výše uvedeného záměru OMP předkládá ZM návrh kupní smlouvy – viz příloha C. 
 
Příloha A – situace 
Příloha B – GP č. 2816-51/2012 ze dne 10. 4. 2012 
Příloha C – návrh kupní smlouvy 
 
Přijaté usnesení:  1126/2012 - ZM schvaluje  prodej části pozemku parc. č. 2108/1 v k. ú. Kuřim dle 

GP č. 2826-86/2012 označený jako díl „a“ o vým. 28 m2 a sloučený do pozemku 
parc. č. 2108/2 v k. ú. Kuřim panu Zdeňku Scholzovi bytem Jinačovice xxx, za 
cenu 1.000,- Kč/m2 s tím, že veškeré náklady spojené s převodem pozemku 
včetně úhrady daně z převodu nemovitosti ponese kupující. 

Hlasování: pro 13, zdržel se 1, nep řítomni 3. 
 
 
 

2.1. Tělocvi čná jednota SOKOL Ku řim – žádost o odprodej části 
pozemku u Sokolovny  
(Příloha č. 2, 2D, 2E, předkládá Ing. D. Sukalovský, zpracovala Ing. V. Fidrmucová a Mgr. P. Kavka) 
 
Tělocvičná jednota SOKOL Kuřim (dále jen TJ SOKOL), zastoupená starostkou Zdeňkou Jeřábkovou, 
požádala město Kuřim o prodej části městského pozemku parč. č. 612/29 o výměře 1 m2, 

geometrickým plánem č. 2558-211/2009 nově označený jako parc. č. 612/32 vše v k. ú. Kuřim. Za 
předmětný pozemek nabízí kupní cenu ve výši 1 000,- Kč/m2. 
TJ SOKOL uvádí, že tento požadavek souvisí s výstavbou objektu šaten a sociálních zařízení pro 
venkovní hřiště v areálu TJ SOKOL na Tyršové ulici. Posun stavby na městský pozemek byl způsoben 
minimální vzdáleností od rohu dřevěné přístavby sokolovny (podmínka protipožárního zabezpečení 
stavby) a nerovnoměrným tvarem pozemku parc.č. 612/1 v rohu sousedící s pozemkem parc. č. 
612/29 – viz příloha D, E. 
 
OMP konstatuje, že Ing. Zámečník, znalec na oceňování pozemků doporučil jako cenu obvyklou pro 
zastavěný pozemek částku ve výši 2.500,- Kč/m2. 
 
Příloha D – žádost 
Příloha E – GP č. 2558-211/2009 ze dne 11. 11. 2009 
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Diskuse: 
Ing. D. Sukalovský – navrhuje částku 1.000,- Kč/m2. 
J. Brabec – navrhuje částku 2.500,- Kč/m2. 
Ing. O. Štarha – vzhledem k obdobnému případu, jako u stavby pana Scholze, navrhuje stejnou 
částku, tedy 1.000,- Kč/m2. 
 
 
Na jednání se dostavil v 17,14 hod. Ing. M. Kotek. 
 
 
Diskuse: 
I. Peřina – doposud není vypracována směrnice na odprodej majetku města, kterou bychom se mohli 
řídit. Pravidla by měla být jasně daná. 
PaedDr. D. Holman – poslední dobou se v médiích poukazuje na stanovení cen přímo na zasedání 
zastupitelstva a neohlíží se na znalecké posudky. Pokud jde o případ TJ Sokol Kuřim, je pro cenu 
1.000,- Kč/m2. 
Ing. P. Němec – souhlasí s cenou 1.000,- Kč/m2. Město může prodat majetek pod cenou obvyklou, 
jen musí tento svůj krok zdůvodnit. V případě schválení nižší ceny žádá, aby toto zdůvodnění bylo 
součástí materiálu. 
Ing. M. Kotek – podle sdělení zástupců TJ Sokol Kuřim si tyto stavební úpravy žádalo město. 
Ing. D. Sukalovský – v žádném případě toto nevzniklo žádostí města. Navrhuje hlasovat od částky 
1.000,- Kč/m2. 
 
Přijaté usnesení: 1127/2012 - ZM schvaluje  záměr na prodej části pozemku parc. č. 612/29 v k. ú. 

Kuřim GP č. 2558-211/2009 nově označený jako parc. č. 612/32 o vým. 1 m2 
Tělocvičné jednotě SOKOL Kuřim, se sídlem Tyršova 480, PSČ 664 34 Kuřim, IČ 
44947763, za cenu 1.000,- Kč/ m2

 s tím, že veškeré náklady spojené s převodem 
pozemku včetně úhrady daně z převodu nemovitosti ponese kupující. 

Hlasování: pro 11, proti 1, zdrželi se 3, nep řítomni 2. 
 
 
 

3. Směna byt ů – Město Ku řim x Antonín Faltýnek 
(Příloha č. 3, 3A, 3B, předkládá RNDr. I. Poledňák, zpracoval RNDr. I. Poledňák, 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 č. p. xxx na ul. 
xxxxxxxxxx v Kuřimi, vlastník pan Antonín Faltýnek, trvale bytem xxxxxxxxxx Kuřim za byt 1+kk 
č. xxxxxxx umístěný ve 2. NP bytového domu č. p. xxx na ul. xxxxxxxx v Kuřimi, vlastník Město Kuřim, 
bez cenového vyrovnání.  
Na minulém jednání Zastupitelstva nebyla směna schválena, domnívám se, že z důvodů značné 
absence zastupitelů. Návrh sám o sobě považuji za rozumný a koncepční a proto si dovoluji jej 
předložit k opětovnému rozhodnutí. 
Město by mělo právě tímto způsobem s byty hospodařit. Chce-li si někdo vlastní aktivitou v bydlení 
polepšit, nemělo by se mu v tom bránit, zejména když jiní zájemci o využití bytu nejsou. 
Záměr byl na úřední desce zveřejněn od 28. 5. 2012 do 12. 6. 2012. K záměru nebyla podána žádná 
připomínka. 
 
Příloha A - návrh smlouvy 
 
Návrh usnesení: ZM schvaluje  směnu bytu 1+kk č. xxxx, umístěného ve 4. NP bytového domu č. p. 

xxx na ul. xxxxxxxxx v Kuřimi, vlastník pan Antonín Faltýnek, trvale bytem 
xxxxxxxxxxxxxx, Kuřim, za byt 1+kk č. xxxxxx umístěný v 2. NP bytového domu 
č. p. xxx na ul. xxxxxxxx v Kuřimi, vlastník Město Kuřim, bez cenového vyrovnání. 
Náklady na směnu bytu uhradí pan A. Faltýnek. 
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3. Směna bytu č. xxxxxx za byt č. xxxxxx – komentá ř 
(Příloha č. 3B, předkládá Ing. D. Sukalovský, zpracoval Mgr. P. Kavka) 
 
ZM byl předložen materiál RNDr. I. Poledňáka, který reaguje na neschválení směny bytů č. xxxxxxx 
(Město Kuřim) za byt č. xxxxxx (pan Faltýnek) na minulém zasedání zastupitelstva města. 
OMP podává k nastalé situaci svůj komentář: 
- § 39 odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích uvádí: „Záměr obce prodat, směnit nebo darovat 
nemovitý majetek, pronajmout jej nebo poskytnout jako výpůjčku obec zveřejní po dobu nejméně 15 
dnů před rozhodnutím v příslušném orgánu obce vyvěšením na úřední desce obecního úřadu, aby se 
k němu mohli zájemci vyjádřit a předložit své nabídky.“  
- na minulém zasedání zastupitelstva už o této transakci bylo rozhodnuto a to tak, že samotná směna 
nebyla schválena. Byla tak „přerušena“ vůle tuto majetkovou transakci uskutečnit.   
Z výše uvedeného důvodu doporučuje OMP, aby se celý proces odehrál znovu od začátku, tj. bylo 
přijato usnesení, kterým se vyhlásí záměr na směnu těchto bytů. 
Pan Faltýnek momentálně jedná o prodeji svého bytu, ale přislíbil OMP, že do data jednání ZM se 
k věci vyjádří. 
 
Návrh usnesení: ZM schvaluje  záměr na směnu bytu č. xxxxx 1+kk umístěného ve 4. NP bytového 

domu č. p. xxx na ulici xxxxxxxxxxx v obci a k. ú. Kuřim, vlastník pan Antonín 
Faltýnek, trvale bytem xxxxxxxxxxx Kuřim, za byt č. xxxxxx 1+kk umístěný ve 2. 
NP bytového domu č. p. xxx na ul. xxxxxxxxx v obci a k. ú. Kuřim, vlastník Město 
Kuřim, bez cenového vyrovnání. Náklady na směnu bytu uhradí pan Antonín 
Faltýnek. 

Materiál byl stažen z programu jednání. 
 
 
 

4. Dotace farnost 
(Příloha č. 4, 4A, předkládá Ing. D. Sukalovský, zpracoval Ing. A. Varmužka) 
 
Římskokatolická farnost Kuřim požádala ZM o poskytnutí dotace na výměnu oken na faře v Kuřimi. 
Žádost je v příloze. 
 
V minulosti poskytnuté dotace: 
2010 -  výmalba kostela     100.000,- Kč 
2011 – restaurování obrazu      50.000,- Kč 
2012 – restaurování obrazu      30.000,- Kč 
2012 – oprava fary (žádost z roku 2011)  200.000,- Kč 
2012 – výměna oken na faře (projednávaný materiál) ?? 
 
 
Z jednání odešel v 17,28 hod. Ing. P. Němec. 
 
 
Diskuse: 
PaedDr. D. Holman – ptá se, kolik jihomoravský kraj poskytuje v průběhu roku na farnosti? 
Ing. D. Sukalovský – přehled nyní nemáme. O všech dotačních titulech má přehled Ing. N. Šiblová, 
projektová manažerka. 
J. Herman – na první krizové situace jsme příspěvek poskytli. Výměna oken není potřeba ihned na 
celé faře. 
I. Peřina – bylo by vhodné částečně podpořit i rekonstrukci fary. 
PaedDr. D. Holman – stejně jako budovu sokolovny, tak i budovu fary by bylo vhodné podpořit. 
Ing. R. Hanák – do sokolovny se jistě poslední dobou neinvestovalo 600.000,- Kč jako do fary. 
J. Brabec – TJ Sokol Kuřim byl pravidelně podporován částkou 200 tisíc/ rok. 
V. Zejda – žádá, aby byl do komise výstavby předložen přehled, jaké práce budou na faře probíhat. 
Ing. D. Sukalovský – faráře požádá, aby předložil výhled vč. momentálního ohodnocení prací. 
PaedDr. D. Holman – již toto žádal. Předložený soupis prací by byl přehlednější a každý zastupitel by 
si udělal přehled. Ptá se, jestli jsou tyto připomínky důvodem pro stažení tohoto materiálu z jednání? 
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Ing. D. Sukalovský – tento materiál je hlasovatelný samostatně. Navrhuje ukončit debatu a hlasovat 
o předloženém usnesení. 
 
Návrh usnesení: ZM schvaluje  uzavření smlouvy o poskytnutí dotace ve výši 200.000,- Kč 

s Římskokatolickou farností Kuřim, Křížkovského 55, Kuřim, na výměnu oken 
v objektu fary v Kuřimi. 

Hlasování: pro 8, proti 3, zdrželi se 3, nep řítomni 3. 
Usnesení nebylo p řijato. 
 
 
 

5. Výsledky hospoda ření k 30. 6. 2012 
(Příloha č. 5, 5A -5E, předkládá Ing. D. Sukalovský, zpracoval Ing. A. Varmužka) 
 
V příloze jsou předkládány výsledky hospodaření města k 30. 6. 2012. 
 
Příjmy města po konsolidaci činily k 30. 6. 2012 90.719.112,19 Kč, výdaje města po konsolidaci činily 
72.369.689,86 Kč. Hospodářský výsledek k tomuto datu tedy činí nezaokrouhleně 
 + 18.349.422,33 Kč. 
 
Hospodaření s rozpočtovými prostředky probíhá dle schváleného a následně upraveného rozpočtu 
a je za 1. pololetí roku 2012 vzhledem k rozpočtu města v konsolidovaném stavu, s příjmy 
převyšujícími výdaje. Stejně jako v 1. čtvrtletí je přebytek hospodaření způsoben nižším čerpáním 
rozpočtu u investičních akcí (25% - toto procento nic nevypovídá o rozpracovanosti akcí, jak bylo na 
minulém zasedání ZM mylně interpretováno). 
 
Příjmy: 
Příjmová stránka rozpočtu je plněna z 56 %. Daňové příjmy se plní ve srovnání s rokem 2011 stále 
velmi dobře, výběr byl k datu 30. 6. vyšší cca o 4 mil. Kč (za červenec o necelé 2 mil. Kč). 
 
Výdaje: 
Výdajová stránka rozpočtu je plněna z 39 %, jak již bylo popsáno, výdajová strana je ovlivněna 
čerpáním především u investičních akcí, které je na úrovni 25 %, provozní výdaje jsou čerpány 
z 50 %, vizte podrobnější rozbory dle ORG. 
 
Přijaté usnesení: 1128/2012 - ZM bere na v ědomí výsledky hospodaření města k 30. 6. 2012,  
Hlasování: pro 14, nep řítomni 3. 
 
 
 

6. Návrh na členy dozor čí rady Centra technických služeb Ku řim 
s.r.o. a Wellness Ku řim s.r.o. 
(Příloha č. 6, 6A, předkládá Ing. D. Sukalovský, zpracovala P. Glosová) 
 
Na základě usnesení č. 383/2011, které ukládá starostovi předložit návrh na členy dozorčí rady pro 
společnost Centrum technických služeb Kuřim, s r.o., IČ 26307189, Jungmannova 968, Kuřim, je nyní 
Zastupitelstvu města předkládán, po konzultaci s členy Rady města, návrh na členy dozorčí rady 
Centra technických služeb Kuřim s.r.o. i návrh členů dozorčí rady pro Wellness Kuřim s r.o. 
 
Jiné návrhy z řad zastupitelů nebyly ke dni 13. 8. 2012 k dispozici. 
 
Návrh členů dozorčí rady Centra technických služeb Kuřim s r.o.: 
Ing. K. Bořecký 
Mgr. V. Burkart 
Ing. A. Varmužka 
 
 
 
 



 7 

Návrh členů dozorčí rady Wellness Kuřim s r.o.: 
Ing. J. Poláš 
Ing. J. Jakubec 
Ing. A. Varmužka 
 
 
Na jednání se v 17,50 hod. dostavil Ing. P. Němec. 
 
 
Diskuse: 
Ing. D. Sukalovský – odpověděl na otázky Ing. P. Němce, týkající se informací o K. Bořeckém 
a J. Polášovi. (K. Bořecký – vystudoval VUT - fakulta stavební, praxe v investiční činnosti a ve 
stavebnictví, nominován za TOP09. Jiří Poláš – vystudoval VŠ báňskou v Ostravě, praxe vedoucí 
pracovník exportu, nominován za TOP09. V. Burkart – vystudoval VŠ ekonomickou, praxe ekonom 
analytik, nominován za KOL). 
Dále uvádí, že předseda dozorčí rady bude pobírat odměnu ve výši 1.200,- Kč, člen dozorčí rady 700,-
Kč/ za měsíc ve kterém se dozorčí rada sejde. Povinnosti členů dozorčí rady jsou stanovené 
zákonem. 
PaedDr. D. Holman – navržené kandidáty je možno měnit a navrhnout jiné. 
Ing. O. Štarha – do Wellness Kuřim nominuje Ing. F. Mertu – odborník v bazénové technologii. Ing. 
Jakubec je již nyní v dozorčí radě, nemusíme ho již znovu jmenovat. 
Ing. D. Sukalovský – nynější dozorčí rada Wellness se odvolá a bude jmenována nová. 
J. Brabec – dozorčí radu schvaluje RM, ta se domluví, jak tento proces proběhne. Zastupitelé by se 
měli domluvit na všech členech dozorčí rady. 
J. Herman – členem dozorčí rady by měl být volený člen samosprávy. 
V. Zejda – omlouvá nepřítomnost RNDr. I. Poledňáka. Navrhuje jako člena dozorčí rady Centra 
technických služeb Kuřim s r.o. pana F. Mikše. 
J. Brabec – ptá se, zda navrhovaní kandidáti souhlasí s nominací? 
Ing. O. Štarha – pan František Merta s touto nominací souhlasí. 
PaedDr. D. Holman – ptá se, zdali o členství neprojevil zájem pan P. Vodka? 
Ing. O. Štarha – pan P. Vodka zájem nemá. 
V. Zejda – pan F. Mikš s nominací souhlasí. 
Ing. D. Sukalovský – navrhuje hlasovat o ukončení rozpravy: 
Hlasování: pro 15, nep řítomni 2. 
 
Ing. D. Sukalovský - navrhuje hlasovat o zvolení členů dozorčí rady Centra technických služeb Kuřim 
s.r.o., nyní o K. Bořeckém: 
Hlasováno: pro 7. 
Návrh nebyl p řijat. 
 
Ing. D. Sukalovský - navrhuje hlasovat o V. Burkartovi: 
Hlasováno: pro 14. 
Návrh byl p řijat. 
 
Ing. D. Sukalovský - navrhuje hlasovat o A. Varmužkovi: 
Hlasováno: pro 15. 
Návrh byl p řijat. 
 
Ing. D. Sukalovský - navrhuje hlasovat o F. Mikšovi: 
Hlasováno: pro 7. 
Návrh nebyl p řijat. 
 
PaedDr. D. Holman – nyní členy dozorčí rady Centra technických služeb nominovat nemusíme, 
můžeme počkat do dalšího jednání ZM. 
 
Přijaté usnesení: 1129/2012 - ZM navrhuje  Radě města Kuřimi v působnosti valné hromady k volbě 

členy dozorčí rady Centra technických služeb Kuřim s.r.o, IČ 26307189, 
Jungmannova 968, 664 34 Kuřim a to Vlastimila Burkarta a Aleše Varmužku. 

Hlasování: pro 15, nep řítomni 2.  
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Ing. D. Sukalovský: navrhuje hlasovat o zvolení členů dozorčí rady Wellness Kuřim, nyní o J. Polášovi: 
Hlasováno: pro 10. 
Návrh byl p řijat. 
 
Ing. D. Sukalovský - navrhuje hlasovat o J. Jakubcovi: 
Hlasováno: pro 14. 
Návrh byl p řijat. 
Ing. D. Sukalovský - navrhuje hlasovat o A. Varmužkovi: 
Hlasováno: pro 15. 
Návrh byl p řijat. 
 
Ing. D. Sukalovský - navrhuje hlasovat o F. Mertovi: 
Hlasováno: pro 13. 
Návrh byl p řijat. 
 
Ing. D. Sukalovský  navrhuje hlasovat o J. Markovi: 
Hlasováno: pro 9. 
Návrh byl p řijat. 
 
Přijaté usnesení:  1130/2012 - ZM navrhuje Radě města Kuřimi v působnosti valné hromady k volbě 

členy dozorčí rady Wellness Kuřim s.r.o., IČ 29223380, Blanenská 1082, 664 34 
Kuřim a to Jiřího Poláše, Jiřího Jakubce, Aleše Varmužku, Františka Mertu a Jiřího 
Marka. 

Hlasování: pro 15, nep řítomni 2. 
 
 
 

7. Zavedení orienta čních čísel 
(Příloha č. 7, předkládá Ing. D. Sukalovský, zpracovala Mgr. A. Zimmermannová) 
 
Již delší dobu se v Kuřimi uvažuje, vzhledem k velikosti města, o zavedení orientačních čísel vedle 
čísel popisných. Veškeré úvahy vždy skončily tím, že je potřeba vyměnit z důvodu změny adresy 
občanský průkaz a v návaznosti na něj veškeré doklady. Během posledních několika let došlo ke 
změně právního názoru Ministerstva vnitra ČR v tom smyslu, že výměna dokladů z důvodu zavedení 
orientačních čísel nutná není. V případě zavádění orientačních čísel se nejedná o klasickou změnu 
čísla, ale pouze o doplnění či upřesnění čísla o orientační číslo. V uvedeném případě je možné 
orientační číslo doplnit až při vydávání nového občanského průkazu z jiných důvodů (skončení časové 
platnosti, změna stavu sňatkem apod.). Na základě toho jsme znovu otevřeli debatu o zavedení 
orientačních čísel a předkládáme návrh na jejich zavedení k projednání zastupitelstvu města. 
 
Jako výchozí bod pro číslování navrhujeme nám. 1. května. Hlavní ulice vedoucí z nám. 1. května – 
Legionářská, Tyršova, Tišnovská, budou číslovány od náměstí směrem ven z města. Další ulice 
vedoucí z uvedených hlavních ulic budou vždy číslovány směrem od hlavní ulice atd. Náměstí 
navrhujeme číslovat takto: 
nám. 1. května – od budovy Staré školy po směru hodinových ručiček 
nám. Osvobození – od budovy Kulturního domu po směru hodinových ručiček 
Ulice navrhujeme číslovat po jedné straně sudými čísly a po druhé lichými. U proluky by bylo příslušné 
číslo vynecháno. V případě, že bude v budoucnu postaven dům např. v zahradě, bude použito 
označení písmeny (např. 1a). 
 
V ORG 9028 000 000 Poutače a označení je vyčleněna částka 100.000,- Kč. Oproti loňskému roku 
byla navýšena o 80.000,- Kč s tím, že se uvažuje o zavedení orientačních čísel a bude potřeba nechat 
vyhotovit tabulky s označením. Při návrhu jsme zvažovali, že v letošním roce bude vyrobena 
a instalována pouze část orientačních čísel. 
Podle zákona je vlastník nemovitosti povinen na svůj náklad označit budovu čísly určenými obecním 
úřadem a udržovat je v řádném stavu. Barvu a provedení čísel určuje obecní úřad. Aby město vyšlo 
občanům vstříc, navrhujeme nechat vyrobit tabulky s číslem orientačním na svoje náklady a vlastník 
nemovitosti bude povinen na svůj náklad zajistit připevnění tabulky. 
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V současné době je v Kuřimi cca 1950 čísel popisných. Při kalkulaci cedulky s uvedením čísla 
orientačního a názvu ulice při 2000 ks vychází 1 ks cedulky cca na 200,- Kč. Celkové náklady na 
výrobu cedulek by činily cca 400.000,- Kč. V případě objednání všech tabulek dohromady je úspora 
na jeden kus cca 30,- Kč. Při zadávání zakázky budeme postupovat v souladu se Směrnicí RM 
o zadávání veřejných zakázek. 
V případě schválení navrženého usnesení je tedy potřeba schválit rozpočtové opatření. 
 
Zavedení orientačních čísel navrhujeme od 1. 1. 2013, aby bylo dostatek času pro důkladnou přípravu 
číslování a výrobu tabulek. 
 
Diskuse: 
Ing. P. Němec – je pro zavedení orientačních čísel. Byla by potřeba informační kampaň pro obyvatele 
města. 
Ing. O. Štarha – o zřízení orientačních čísel se jedná dlouho. Nyní odpadla povinnost výměny 
dokladů, takže nyní je cesta pro zavedení volná. Je pro podporu. 
J. Herman – k orientačnímu číslu by bylo potřeba přidat označení ulice. 
Ing. O. Štarha – ulice na cedulce vyznačena bude. 
Ing. D. Sukalovský – na uvedenou akci bude provedeno rozpočtové opatření. 
 
Přijaté usnesení: 1131/2012 - ZM souhlasí se zavedením orientačních čísel v Kuřimi od 1. 1. 2013. 
Hlasování: pro 15, nep řítomni 2. 
 
 
 

8. Nabytí vodovodu do majetku m ěsta – ul. Tišnovská 
(Příloha č. 8, 8A, 8B, předkládá Ing. O. Štarha, zpracovala Z. Perková) 
 
Firma Bělohradský spol. s.r.o., se sídlem: nám. Padlých 20, 164 00 Praha, IČ 63991551, nabídla 
Městu Kuřim k odkoupení prodloužení vodovodního řadu (v délce cca 50,6 m) za cenu 500,- Kč po 
vydání kolaudačního souhlasu. Vodovod bude vybudován v rámci výstavby „STK na ul. Tišnovská„ na 
pozemku parc. č. 2732, který je ve vlastnictví Města Kuřim. V současné době je vydáno na tuto stavbu 
pravomocné stavební povolení. 
Investor se zavázal, že v případě pokud ochranné pásmo vodovodu bude zasahovat do pozemků, 
které nejsou ve vlastnictví budoucího kupujícího, zajistí uzavření smlouvy, jejímž předmětem bude 
zřízení práva odpovídající věcnému břemenu (strpět ochranné pásmo vodovodu) ve prospěch 
kupujícího (Města Kuřim). Investor - prodávající vyhotoví na svůj náklad pro potřeby zřízení věcného 
břemene geometrický plán, a zaplatí správní poplatky související se vkladem smluv do katastru 
nemovitostí. Dále bylo dohodnuto, že nositelem veškerých práv a povinností plynoucích 
z odpovědnosti za vady stavby a uplatňování reklamačních nároků z odpovědnosti za vady se dnem 
podpisu kupní smlouvy stane kupující. Nároky za vady budou uplatňovány u zhotovitele stavby firmy 
APH stavby a technologie s.r.o., se sídlem: Chleborádova 45, 619 00 Brno IČ 29284678 -vedlejšího 
účastníka kupní smlouvy. 
 
Příloha: 1. Situační nákres vodovodu 

2. Smlouva o uzavření budoucí kupní smlouvy 
 
Diskuse: 
Ing. P. Němec – ptá se, kdy se bude STK stavět? 
Ing. O. Štarha – je vydáno stavební povolení. 
Ing. D. Sukalovský – některé práce již začaly. 
 
Přijaté usnesení: 1132/2012 - ZM schvaluje nabytí vodovodního řadu vybudovaného v rámci 

výstavby „STK na ul. Tišnovská„ do majetku Města Kuřimi a schvaluje  uzavření 
kupní smlouvy s firmou Bělohradský spol. s.r.o., se sídlem nám. Padlých 20, 164 
00 Praha, IČ 63991551, a firmou APH stavby a technologie s.r.o., se sídlem 
Chleborádova 45, 619 00 Brno, IČ 29284678, jako vedlejšího účastníka této 
smlouvy za cenu 500,- Kč, po kolaudaci stavby. 

Hlasování: pro 15, nep řítomni 2. 
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9. Nabytí deš ťové a splaškové kanalizace do majetku m ěsta – Díly 
za sv. Jánem VI. etapa výstavby lokality 
(Příloha č. 9, 9A, 9B, 9C, 9D, 9E, předkládá Ing. O. Štarha, zpracovala Z. Perková) 
 
ZM Kuřimi na svém zasedání dne 23. 8. 2011 schválilo usnesením č. 1113/2011 nabytí 484,1 m 
splaškové DN 300 z kameninových hrdlových trub a 493,59 m dešťové kanalizace DN 300 
ze železobetonových hrdlových trub vybudované v rámci výstavby rodinných domů v lokalitě Díly za 
sv. Jánem VI. etapa výstavby do majetku Města Kuřim od manželů Zdeňka Kučerovského, bytem 
xxxxxxxxxxxx 612 Brno, a Jany Kučerovské, bytem xxxxxxxxxxxxxxxxx, 612 00 Brno. 
Na základě žádosti manželů Kučerovských o doplnění kupních smluv o úpravu převodu práva 
a povinností plynoucích z odpovědnosti za vady stavby a uplatňování reklamačních nároků 
z odpovědnosti za vady z manželů Kučerovských na Město Kuřim. Nároky za vady budou uplatňovány 
u zhotovitele stavby firmy COLAS CZ, a.s. se sídlem Ke Klíčovu 9, 190 000 Praha IČ 26177005 -
vedlejšího účastníka kupní smlouvy. Z toho důvodu navrhujeme zrušení usnesení č.1113/2011 
a schválení nového usnesení, ve kterém bude požadavek investora zapracován. 
 
Příloha: 1. Kupní smlouva na odkoupení splaškové kanalizace 

2. Kupní smlouva na odkoupení dešťové kanalizace 
 
 
Z jednání odešel v 18,31 PaedDr. D. Holman. 
 
 
Přijaté usnesení: 1133/2012 - ZM ruší usnesení č. 1113/2011 ze dne 23. 8. 2011 ve věci nabytí 

splaškové a dešťové kanalizace od manželů Zdeňka Kučerovského, bytem xxxxxx 
xxx 612 00 Brno, a Jany Kučerovské, bytem xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 612 00 Brno. 

 
Přijaté usnesení: 1134/2012 - ZM schvaluje nabytí splaškové kanalizace vybudované v rámci 

výstavby rodinných domů v lokalitě Díly za sv. Jánem VI. etapa výstavby do 
majetku Města Kuřim od manželů Zdeňka Kučerovského, bytem xxxxxxx, 612 00 
Brno, a Jany Kučerovské, bytem xx    xxxxxxxxx 612 00 Brno. Uzavřením kupní 
smlouvy s manželi Kučerovskými a firmou COLAS CZ, a.s. se sídlem Ke Klíčovu 
9, 190 000 Praha, IČ 26177005 - vedlejším účastníkem této smlouvy za cenu 500,- 
Kč. 

 
Přijaté usnesení: 1135/2012 - ZM schvaluje nabytí dešťové kanalizace vybudované v rámci 

výstavby rodinných domů v lokalitě Díly za sv. Jánem VI. etapa výstavby do 
majetku Města Kuřim od manželů Zdeňka Kučerovského, bytem xxxxxxxx 612 00 
Brno, a Jany Kučerovské, bytem xxxxxxxxxxxxxxxxxx 612 00 Brno. Uzavřením 
kupní smlouvy s manželi Kučerovskými a firmou COLAS CZ, a.s. se sídlem Ke 
Klíčovu 9, 190 000 Praha, IČ 26177005 - vedlejším účastníkem této smlouvy za 
cenu 500,- Kč. 

Bylo hlasováno pro všechna usnesení spole čně: pro 14, nep řítomni 3. 
 
 
 

10. Nabytí vodovodu splaškové kanalizace do majetku  města – ul. 
Tyršova 
(Příloha č. 10, 10A, 10B, 10C, 10D, předkládá Ing. O. Štarha, zpracovala Z. Perková) 
 
Firma ALING, s.r.o., se sídlem: Mučednická 1322/35, 616 00 Brno, IČ 26262363, nabídla Městu Kuřim 
k odkoupení prodloužení vodovodního řadu (v délce cca 237 m) a splaškové kanalizace (v délce cca 
227 m) po vydání kolaudačního souhlasu. Cena každé stavby bude 500,- Kč. Vodovod a splašková 
kanalizace budou vybudovány v rámci výstavby „Obchodní prostor, Kuřim ul. Tyršova“. V současné 
době je vydáno pravomocné rozhodnutí o umístění stavby. 
 
Vodovod bude realizován na pozemcích  parc. č. 1080/1, 2615/3,2616/6, 2615/4, 2616/1, 2615/1, 
které jsou ve vlastnictví Města Kuřim. Investor se zavázal, že v případě pokud ochranné pásmo 
vodovodu bude zasahovat do pozemků, které nejsou ve vlastnictví Města Kuřim, zajistí uzavření 
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smlouvy, jejímž předmětem bude zřízení práva odpovídající věcnému břemenu (strpět ochranné 
pásmo vodovodu) ve prospěch kupujícího (Města Kuřim). Prodávající-investor vyhotoví na svůj náklad 
pro potřeby zřízení věcného břemene geometrický plán a zaplatí správní poplatky související 
se vkladem smluv do katastru nemovitostí. 
 
Splašková kanalizace bude vybudována na pozemcích Města Kuřim parc. č. 432/20, 2615/10, 2615/9. 
Dále na pozemcích parc. č.432/19 a 432/22 v majetku České republiky, právo hospodaření 
s majetkem má Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových, se sídlem: Rašínovo nábřeží 
390/42,128 00 Praha  a parc. č. 2615/2 v majetku firmy TREI Real Estate Czech Republic s.r.o., se 
sídlem: Vršní 651/32, 182 00 Praha. Investor se zavázal, že zajistí uzavření smlouvy o zřízení 
věcného břemene (strpět umístění splaškové kanalizace včetně ochranného pásma) ve prospěch 
kupujícího (Města Kuřim) s vlastníky pozemků parc. č. 432/19, 432/22 a 2615/2. Prodávající-investor 
vyhotoví na svůj náklad pro potřeby zřízení věcného břemene geometrický plán a zaplatí správní 
poplatky související se vkladem smluv do katastru nemovitostí. 
 
Příloha: 1. Situační nákres vodovodu 

2. Smlouva o uzavření budoucí kupní smlouvy na vodovod 
3. Situační nákres kanalizace 
4. Smlouva o uzavření budoucí kupní smlouvy na splaškovou kanalizaci 

 
Diskuse: 
Ing. P. Němec – kdy dojde ke stavbě? 
Ing. O. Štarha – vypadá to na podzim r. 2012 nebo jaře 2013. 
 
Přijaté usnesení: 1136/2012 - ZM schvaluje nabytí vodovodního řadu vybudovaného v rámci 

výstavby „Obchodní prostor, Kuřim ul. Tyršova“ do majetku Města Kuřimi 
a schvaluje  uzavření kupní smlouvy s firmou ALING, s.r.o., se sídlem Mučednická 
1322/35, 616 00 Brno, IČ 26262363, za cenu 500,- Kč, po kolaudaci stavby. 

 
Přijaté usnesení: 1137/2012 - ZM schvaluje nabytí splaškové kanalizace vybudovaného v rámci 

výstavby „Obchodní prostor, Kuřim ul. Tyršova“ do majetku Města Kuřimi 
a schvaluje  uzavření kupní smlouvy s firmou ALING, s.r.o., se sídlem Mučednická 
1322/35, 616 00 Brno, IČ 26262363, za cenu 500,- Kč, po kolaudaci stavby. 

Bylo hlasováno pro ob ě usnesení spole čně: pro 14, nep řítomni 3. 
 
 
 

11. Manželé Lama čovi – prominutí pohledávky 
(Příloha č. 11, předkládá Ing. O. Štarha, zpracoval Mgr. P. Kavka) 
 
Manželé Roman a Dagmar Lamačovi, dor. adresa xxxxxxxxxxxxxx Kuřim, podali žádost, ve které 
popisují svou tíživou životní situaci způsobenou exekucí, která je proti nim vedena ze strany města. 
Případ byl podrobně projednán na zasedání zastupitelstva dne 26. 6. 2012. K materiálu bylo přijato 
následující usnesení 1117/2012: 
„ZM schvaluje prominutí dluhu (jistiny) ve výši xxxxxxxxx Kč a prominutí části poplatku z prodlení ve 
výši xxxxxxxx Kč manželům Romanu a Dagmar Lamačovým, bytem xxxxxx, vymáhané na základě 
platebního rozkazu č. j. 4C 165/2000 vydaného Okresním soudem Brno-venkov.“ 
 
V návaznosti na vůli projevenou zastupitelstvem proběhla schůzka s exekutorem (Mgr. Lucie 
Valentová), se kterým byl konzultován procesní postup celé záležitosti. OMP tedy navrhuje následující 
řešení: 
 
1.) zrušit přijaté usnesení č. 1117/2012 
 
2.) přijmout nové aktualizované usnesení, v němž bude vyčíslena promíjená částka. Na základě 
tohoto usnesení zastaví OMP svým návrhem exekuční řízení. Manželé Lamačovi ovšem musí 
současně s návrhem na zastavení exekuce uhradit na účet exekutora částku ve výši xxxxxxx,- Kč, ze 
které bude hrazen částečně dluh (xxxxxxx,- Kč) a náklady exekuce (xxxxxx,- Kč), protože ty by 
v případě, že oprávněný navrhne zastavení exekuce, šly k tíži oprávněného. 
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Manželé Lamačovi s navrženým postupem souhlasí. 
 
Dne 26. 7. 2012 byla navíc připsána na účet města částka ve výši xxxxxx,- Kč, kterou exekutor 
nedávno vymohl. Doposud tedy zaplatili manželé Lamačovi městu xxxxxx,- Kč.  
_________________________________________________________________________________ 
Historie dluhu: 
rok 2000 – xxxxxx,- Kč (jistina) + xxxxx,- Kč (soudní poplatky) 
rok 2003 – xxxxxx,- Kč (částečná úhrada) 
                  xxxxx,- Kč (náklady exekuce) 
rok 2012 – xxxxxx,- Kč (částečná úhrada) 
Zůstatek dluhu k 21. 8. 2012: xxx,- Kč (jistina) + xxxxxx,- Kč (poplatek z prodlení z celé nesplacené 
částky za celé období) 
Zůstatek v případě přijetí navrženého usnesení: xxx,- Kč (jistina) + xxxxxx,- Kč (poplatek z prodlení) 
 
Diskuse: 
Ing. M. Kotek – je pro prominutí. 
 
Přijaté usnesení: 1138/2012 - ZM ruší  usnesení č. 1117/2012 ze dne 26. 6. 2012. 
 
Přijaté usnesení: 1139/2012 - ZM schvaluje  prominutí dluhu ve výši xxxxxx,- Kč manželům Romanu 

a Dagmar Lamačovým, bytem xxxxxx č. p. xxx a č. p. xx, vymáhané na základě 
platebního rozkazu č. j. 4C 165/2000 vydaného Okresním soudem Brno-venkov 
s podmínkou úhrady částky ve výši xxxxxx,- Kč do 30. 9. 2012 k rukám 
exekutorského úřadu. 

Bylo hlasováno pro ob ě usnesení spole čně: pro 14, nep řítomni 3. 
 
 
 

12. Souhlas zastupitelstva m ěsta s poskytnutím území k. ú. Ku řim 
a souhlas s p ůsobností MAS Brána Brn ěnska na svém území 
(Příloha č. 12, 12A, předkládá Ing. O. Štarha) 
 
V červnu byla v Kuřimi založena nová MAS s názvem „Brána Brněnska“. Jedná se o občanské 
sdružení, které dle pravidel MAS sdružuje veřejný sektor (obce, mikroregiony, školy nebo příspěvkové 
organizace založené obcí) podnikatele a neziskové organizace. Členy MAS by měli být organizace, 
které jsou v regionu aktivní a mají zájem na jeho rozvoji. Pro čerpání dotací není nutné členství 
v MAS, dotace mohou čerpat všichni, pro které je dotační titul vyhlášen, podmínkou je, že jeho 
obec  kde má provozovnu, nebo sídlo poskytla území MAS. Členství je možností ovlivnit chod MAS 
směrem, kterým se bude ubírat a snažit se prosadit, co je v regionu nejdůležitější. 
Podrobnější informace viz elektronická příloha. 
Protože MAS v souladu s platnou legislativou potřebuje ke své činnosti souhlas zastupitelstev 
jednotlivých členských obcí, předkládám ke schválení následující usnesení. 
 
 
Na jednání se dostavil v 18,52 hod. PaedDr. D. Holman. 
 
 
Diskuse: 
Ing. J. Švédová – krátce představila MAS – místní akční skupinu. 
Ing. O. Štarha – čím větší počet obyvatel v seskupení v MAS tím lépe, MASka je stabilnější. Zítra 
proběhne jednání s Mikroregionem Ivančicko. Mají zájem se připojit. 
Ing. M. Kotek – jak se bude financovat MAS? 
Ing. J. Švédová – Mikroregion Kuřimka vložil do MAS vstupní poplatek. Dále bude každý člen MASky 
přispívat částkou 1.000,- Kč/rok. 
Ing. P. Němec – kdy se konala valná hromada? 
Ing. J. Švédová – proběhla v červnu. 
Ing. O. Štarha – město vstoupilo do MAS jako součást Mikroregionu Kuřimka. Na starosti bude mít 
Ing. J. Švédová. Neuvažuje se o zřízení kanceláře. 
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Přijaté usnesení: 1140/2012 - ZM souhlasí s působností MAS Brána Brněnska, o.s, na území k. ú. 
Kuřim. 

Hlasování: pro 14, zdržel se 1, nep řítomni 2. 
 
 
 
Ing. D. Sukalovský vyhlásil v 19,05 hod. přestávku na 10 minut. 
 
 
 

13. OIRR – informace o realizaci investi ční akce „Vestavba 
jednot řídní MŠ do objektu ZŠ Tyršova“ 
(Příloha č. 13, předkládá Ing. O. Štarha, zpracovala Ing. J. Honců) 
 
Finance:  
Vyčleněny finanční prostředky   2.500.000,-  Kč 
Stavební práce, Pozemstav   1.744.404,- Kč termín dle SOD 16. 7. - 31. 8. 2012 
Interiér Lokki        433.440,- Kč termín dle SOD 01. 9. - 15. 9. 2012 
Projekt + studie, Ing. arch. Němec       96.600,- Kč 
Rezerva         225.556,- Kč (rezerva bude použita na úhradu prací 
neobsažených v projektu – jedná s o rekonstrukci, dále na autorský dozor, případně na pořízení 
herního prvku na nové školní hřiště, které je součástí stavby) 
 
Termíny:  
Stavba probíhá dle harmonogramu prací, hlavní termíny jsou v souladu s dřívější informací v ZM: 
13. 7. 2012 podpis SOD, zahájení, předání staveniště  
22. 8. 2012 zaměření interiéru 
28. 8. 2012 závěrečná kontrolní prohlídka 
31. 8. 2012 dokončení stavby, vydání kolaudačního souhlasu 
od 1. 9. 2012 -15. 9. 2012 dodávka a montáž interiéru 
24. 9. 2012 otevření školky 
 
Průběh prací: 
Stavba probíhá dle harmonogramu prací, k dnešnímu dni provedena HSV, bourací práce, podhledy, 
příčky, požárně dělící konstrukce, obklady, hlavní instalační práce. 7. 8. 2012 přizván HZS JmK ke 
konzultaci pro upřesnění požadavků závěrečné kontrolní prohlídky, která bude 28. 8. 2012. Stavební 
úřad jsme požádali o kolaudaci. 
 
Případné další informace zodpoví osobně Ing. Honců. 
 
Diskuse: 
Ing. P. Němec – s informacemi o stavbě je obeznámen. Ptá se, zda bude v nové školce dne 24. 9. 
2012 otevírací akt? 
Ing. D. Sukalovský – ano, bude. Pozvánku zašleme. 
Ing. P. Němec – ptá se na docházku kuřimských dětí do školky v České. Žádá do ZM dne 15. 10. 
2012 podat informaci o přípravě docházky našich dětí do MŠ v České. 
PaedDr. D. Holman – není zatím garantováno, že děti z Kuřimi budou přijímány přednostně. Je nutno 
najít způsob, jak toto zabezpečit. 
Ing. R. Hanák – bude hřiště školy možné využít pro veřejnost? 
Ing. O. Štarha – ano, bude. 
PaedDr. D. Holman – zodpovězme si na otázku, jak je možné řešit docházku do školky v České? Je to 
jenom příležitost, anebo je nějakým způsobem garantována? 
J. Brabec – tento materiál se týká vestavby MŠ do ZŠ Tyršova, vyjadřujme se pouze o tomto. 
PaedDr. D. Holman – má to jistě přímou souvislost. Týká se to dětí z Kuřimi. 
J. Koláček – mateřská škola v České nabídla cca 22 míst. 
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14. Nabídka na p ředčasné ukon čení nájemní smlouvy a odkoupení 
televizního kabelového rozvodu v Ku řimi 
(Příloha č. 14, 14A, předkládá Ing. D. Sukalovský, zpracovala P. Glosová a Mgr. P. Kavka) 
 
Dne 30. 7. 2012 byla doručena písemná nabídka na předčasné ukončení nájemní smlouvy č. 29/2004 
a odkoupení televizního kabelového rozvodu v Kuřimi společností Kabelová televize CZ s.r.o., se 
sídlem Ruská 8, Praha, IČ 48150029. 
 
Nabídka je přílohou. Její platnost vyprší ke dni 31. října 2012. 
 
Nabídka je zastupitelům předkládána jako informace bez návrhu na usnesení, aby měli delší dobu 
k rozhodování o případném předčasném prodeji. 
 
Nájemní smlouva je uzavřena na dobu 10-ti let. Její platnost vyprší dne 1. 4. 2014. Čl. 10 předmětné 
smlouvy umožňuje ukončit smluvní vztah dohodou, tedy k libovolnému datu. O tomto aktu by 
rozhodovala rada města. 
Pro případ prodeje je nutné nejprve určit, zda síť kabelových rozvodů je nemovitostí (stavba spojená 
se zemí pevným základem) či movitostí. Pokud by šlo o nemovitost, přísluší rozhodování o převodu 
takové věci zastupitelstvu města, v případě movitostí o těchto záležitostech rozhoduje v rámci 
„zbytkové pravomoci“ rada města. Na základě § 102 odst. 3 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích ale není 
vyloučeno, aby si tuto kompetenci vyhradilo zastupitelstvo města. V případě převodu nemovitosti 
předchází úkonu vyhlášení záměru. 
Ze smlouvy ani ze zákona nevyplývá pro stávajícího nájemce žádné předkupní právo. OMP pouze 
upozorňuje na čl. 10 odst. 5 nájemní smlouvy, „smluvní strany se dohodly, že 10 měsíců před 
uplynutím doby nájmu projednají případné prodloužení platnosti smlouvy“. Ke dni ukončení smlouvy 
má ale dojít k odkoupení investic ze strany města. Čl. 4 odst. 4 řeší způsob majetkového vyrovnání. 
„Pronajímatel se zavazuje ke dni ukončení nájmu odkoupit investice postupně realizované nájemcem 
v souladu s čl. 5 odst. 17 této smlouvy na předmětu nájmu, a to za cenu, která bude odpovídat 
zůstatkové ceně, kterou by tento majetek měl ke dni ukončení nájmu při rovnoměrném odepisování 
dle zákona o dani z příjmu účinného ke dni podpisu této smlouvy. Pro rozhodnutí, kterých investic se 
toto ustanovení týká, je rozhodující doba pořízení investic a celková pořizovací cena majetku. 
Vztahuje se na investice pořízené počínaje dnem účinnosti této smlouvy a končí tou investicí, která 
dosáhne součtové hranice maximálně 3.500.000,- Kč v součtu pořizovacích cen jednotlivých investic 
na předmětu nájmu ode dne účinnosti této smlouvy.“ Tím jsou řešeny investice do 3,5 mil. Kč. 
Investice nad 3,5 mil. Kč řeší čl. 5 odst. 17, „Nájemce se zavazuje, že v případě skončení nájmu 
nabídne pronajímateli provedené a odsouhlasené investice nad částku 3.500.000,- Kč ke koupi za 
cenu, která bude odpovídat zůstatkové ceně, kterou by investice měly ke dni skončení nájmu při 
rovnoměrném odepisování podle zákona o dani z příjmu účinného ke dni podpisu této smlouvy. 
V případě, že pronajímatel odmítne koupi výše uvedených investic za výše uvedených podmínek, 
pokud se strany nedohodnou jinak, je nájemce povinen tyto investice na vlastní náklady odstranit.“ Při 
ukončení nájmu má město vrátit i složenou kauci ve výši 50.000,- Kč, pokud tato nebyla použita na 
úhradu škod způsobených na předmětu nájmu. 
Podle zákona o obcích musí být při úplatném převodu majetku cena sjednána ve výši, která je 
v daném místě a čase obvyklá. Vzhledem k tomu, že tento druh majetku se běžně neobchoduje, 
doporučuje OMP zpracování znaleckého posudku na cenu obvyklou a následně vyhlásit např. 
veřejnou obchodní soutěž. 
Nájemné za rok 2011 činilo cca 1.900.000,- Kč. 
 
Diskuse: 
Ing. M. Krupica – v předložené zprávě společnosti Kabelová televize CZ se mu nezdají vstupní 
investice, jsou vysoké. Položkový rozpočet by toto objasnil. Uvedená ztráta nemůže vzniknout, pokud 
město smlouvu vypoví, společnost Kabelová televize CZ provoz okamžitě zahájí. Ztratilo by na tom 
pouze město, a to za nájemné. Nové investice uvedené p. Wacníkem také nebudou v takové výši. 
Ing. D. Sukalovský – na příštím zasedání ZM toto projednáme s dalšími informacemi a podnikneme 
příslušné kroky. 
Ing. M. Krupica – upozorňuje, že pokud kabelový rozvod koupí soukromý subjekt, město nemá 
vyřešeno věcná břemena. Mohly by s tímto nastat problémy. 
J. Brabec – ptá se, zda Kabelová televize CZ s.r.o. souhlasila s tím, že prodej půjde do veřejné 
soutěže? 
Ing. D. Sukalovský – nelze jinak. Na jednání s Ing. Wacníkem toto zdůrazňoval. 
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J. Brabec – jejich kalkulace za ušlý zisk je nehoráznost. Ptá se, zda budou dále pokračovat v jednání, 
pokud ušlé zisky pokrátíme? Co se stane, když neprodáme? Ptá se M. Krupici, jestli si myslí, že 
kromě jeho společnosti KME by byl odkup pro jiného zajímavý? 
Ing. M. Krupica – pro společnost KME jsou zajímavé hlavně přípojky do RD. Jinak si obecně myslí, že 
ano. 
PaedDr. D. Holman – nájem za 3 roky je více, než nám nabízejí za odkup. Nemá alternativy? 
Ing. D. Sukalovský – na pronájmu nevyděláme víc. Pokud nebude nájemce investovat, bude klesat 
počet přihlášených, tím bude klesat částka, kterou vybereme. Za 2 roky končí smlouva a budeme se 
muset s tím vypořádat. 
Ing. P. Němec – bude někdo pověřen shromažďováním informací? Bylo by možné orientačně hlasovat 
pro prodej nebo pro trvání nájmu? 
Ing. D. Sukalovský – pokusíme se vytvořit skupinu, která se tímto bude zabývat. 
J. Herman – nabídka v této podobě není přijatelná. Trvá na tom, aby se dalšího zasedání ZM zúčastnil 
i Ing. Wacník, aby mohl reagovat na případné dotazy. 
Ing. D. Sukalovský – pan Wacník se dostaví, jsme domluveni. Nemůžeme se řídit touto nabídkou. 
Musíme nejdříve ukončit nájemní smlouvu a potom vypořádání. Mailem zašle zastupitelům návrh, 
komu se bude zasílat dotazy a připomínky k tomuto tématu. 
 
 
 

15. Informace - budova č. p. 205 – ubytovna ADRIA 
(Příloha č. 15, předkládá Ing. D. Sukalovský, zpracoval Mgr. P. Kavka) 
 
Město Kuřim je od 26. 6. 2012 vlastníkem budovy č. p. 205 na pozemku p. č. 4409, pozemku p. č. 
4409 a pozemku p. č. 4410 vše obec a k. ú. Kuřim. Kupní cena všech těchto nemovitostí byla 
1.750.000,- Kč. Objekt je v současné době odpojen od přívodu elektrické energie a vody, takže městu 
nevznikají žádné náklady související s dodávkami těchto médií, které zajišťuje společnost 
ENERGETIKA KUŘIM, a.s. V případě potřeby je možnost dodávky obnovit v horizontu jednoho až 
dvou týdnů. Budova nemá v současnosti platný kolaudační souhlas a město ji nijak hospodářsky 
nevyužívá. 
OMP si nechal zpracovat rozpočtové náklady na demolici objektu, která je vyčíslena na 1.080.403,- Kč 
včetně DPH. V této částce není zahrnuto vybourání základů, neboť z dostupné dokumentace nelze 
stanovit jejich přesný rozsah. Konstrukce objektu se skládá z nosných ocelových rámů, stěny jsou 
dřevěné a obložené deskami EZALIT – nebezpečný odpad. Poplatek za skládku je stanoven podle 
průměrných hodnot dostupných na internetu. Zvlášť je naceněno bourání betonového soklu 
obvodového plotu a to v částce 42.448,- Kč včetně DPH. 
 
Diskuse: 
Ing. O. Štarha – byli se podívat v objektu, je v zoufalém stavu. Tak jak je, je nepoužitelný. Pro 
ubytování by vyžadoval značné investice, které by se nevyplatily. Byl by pro odstranění. Investice za 
likvidaci kolem 1 mil. Kč odpovídá velikosti a konstrukci stavby. Jedná se o ocelové konstrukce buněk. 
Ing. L. Tomšů by některé buňky využil pro provoz technických služeb. Konstrukce je zachovalá, 
ošetřovaná. Pokud by se rozumně rozebralo, něco využilo a prodalo, částka za likvidaci by se snížila. 
Pokud se vypíše pouze VŘ na demolici, částka se nesníží. Ing. Tomšů slíbil dodat do 14 dní propočet 
a využití. 
Ing. D. Sukalovský – konstrukce je opravdu v dobrém stavu a dala by se rozebrat. 
 
 
 

16. Fuertes Development – uzav ření dodatku č. 1 
(Příloha č. 16, 16A, 16B, 169C, předkládá Ing. D. Sukalovský, zpracoval Mgr. P. Kavka) 
 
Společnost FUERTES DEVELOPMENT, s.r.o., se sídlem Tleskačova 1660, Kuřim, IČ 26893223, 
požádala dne 14. 8. 2012 o uzavření dodatku č. 1 ke smlouvě č. j. BKS 0053/B 2010. Jedná se 
o budoucí kupní smlouvu a o zřízení předkupního práva jako práva věcného. Na v budoucnu 
zcizovaných pozemcích má být umístěno obchodní centrum TESCO. Požadavek budoucího 
kupujícího spočívá ve změně čl. 2 odst. 2.2, kde by došlo k prodloužení termínu nabytí právní moci 
územního rozhodnutí z 24 měsíců na 30 měsíců od podpisu smlouvy. Další změnou je zpřesnění 
přílohy č. 1, ve které je zakreslen rozsah v budoucnu kupovaných pozemků. 
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Důvodem požadované změny je zpoždění harmonogramu přípravných projektových prací 
způsobených jednáními s BVaK a.s., vlastníky sousedních pozemků a i z důvodu požadavků Města 
Kuřim při naddimenzování retenční nádrže pro plánované napojení předčištěných odpadních vod 
z Wellness Kuřim. 
Příloha – návrh dodatku včetně příloh 
 
Diskuse: 
Ing. O. Štarha – město mělo podmínky týkající se chodníků, zastávek a kruhového objezdu, které 
bude budovat společnost Fuertes, proto došlo k prodlení. 
Ing. P. Němec – kdy stavba začne? 
Ing. D. Sukalovský – podle posledních informací se začne stavět na jaře r. 2013. 
 
Přijaté usnesení: 1141/2012 - ZM schvaluje  uzavření dodatku č. 1 smlouvy č. BKS 0053/B/2010 se 

společností FUERTES DEVELOPMENT, s.r.o., se sídlem Tleskačova 1660, Kuřim, 
IČ 26893223, jehož předmětem je prodloužení termínu k nabytí právní moci 
územního rozhodnutí a změna přílohy č. 1. 

Hlasování: pro 13, zdrželi se 2, nep řítomni 2. 
 
 
 

17. Manželé Váňovi – prodej bytové jednotky č. xxxxxxx 
(Příloha č. 17, předkládá Ing. D. Sukalovský, zpracovala A. Janoušková 
 
Zastupitelstvo města Kuřimi na svém zasedání dne 24. 1. 2012 schválilo pod číslem usnesení 
1008/2012 prodej bytové jednotky č. xxxxxxx o velikosti 3+1 s příslušenstvím umístěné v VII. NP 
bytového domu č. p. xxxx a xxxx na ulici xxxxxxxxx v Kuřimi, manželům Monice a Jaroslavu Váňovým, 
trvale bytem xxxxxxxxxxxx Kuřim, za cenu 1.155.000,- Kč. Termín plnění byl stanoven do 30. 4. 2012. 
Vzhledem k uplynulému termínu plnění navrhuje OMP zrušit usnesení č. 1008/2012. Neuzavření 
smlouvy odůvodňují manželé Váňovi faktem, že je jim nepodařilo získat dostatečné finanční krytí této 
transakce, a žádají prodloužení termínu plnění do 31. 12. 2012. 
 
Diskuse: 
Ing. P. Němec – v důvodové zprávě je žádost o prodloužení termínu do 31. 12. 2012. 
Mgr. P. Kavka – manželé trvají na prodloužení termínu, ale nevyřešili si financování této transakce. Je 
nyní na zastupitelích, jak rozhodnou. 
Ing. M. Kotek – byl by pro prodloužení termínu. 
J. Brabec – usnesení buď prodloužíme anebo zrušíme. Byl by pro zrušení. 
Mgr. P. Kavka – pokud zrušíme, potom se přeruší celková majetková transakce a vše bude muset 
proběhnout znovu. 
Ing. P. Němec – podává protinávrh – prodloužit termín plnění do 31. 12. 2012. 
J. Herman – podle sdělení vedoucího OMP žadatelé věděli, že se dnes bude projednávat jejich 
případ. Sami na danou věc nereagovali, tudíž je patrné, že jejich zájem opadl. 
 
Přijaté usnesení:  1142/2012 - ZM prodlužuje termín plnění usnesení č. 1008/2012 ze dne 24. 1. 

2012. do 31. 12. 2012. 
Hlasování: pro 13, zdrželi se 2, nep řítomni 2. 
 
Návrh usnesení:  ZM ruší  usnesení č. 1008/2012 ze dne 24. 1. 2012. 
O tomto návrhu usnesení se nehlasovalo.  
 
 
 

18. Informace: Zm ěny na M ěstském ú řadě Kuřim 
(Příloha č. 18, předkládá Ing. D. Sukalovský, zpracovala Mgr. A. Zimmermannová) 
 
Vedoucí odboru správního a vnit řních v ěcí: 
Informujeme o personální změně na Městském úřadě Kuřim na úrovni vedoucích odborů.  
K 1. 8. 2012 byla vedoucí odboru správního a vnitřních věcí jmenována Mgr. Lenka Krejčová. Tato 
pozice nebyla obsazena od září loňského roku. 
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Změny ve struktu ře Městského ú řadu Ku řim: 
Od 1. 9. 2012 nabývá účinnosti nový Organizační řád Městského úřadu Kuřim schválený Radou města 
Kuřimi dne 13. 6. 2012. 
Dojde k následujícím změnám: 
Změna názvu odboru investičního a regionálního rozvoje na odbor investiční. Pod tento odbor bude 
zařazena projektová manažerka Ing. N. Šiblová. 
Změna názvu odboru sociálních věcí na odbor sociálních věcí a prevence. Pod tento odbor budou 
zařazeni inspektor veřejného pořádku M. Žáček a referent krizového řízení Mgr. Radim Novák. 
Referentka školství Mgr. H. Němcová bude přesunuta z obecního živnostenského úřadu pod odbor 
kancelář úřadu. 
 
Diskuse: 
Ing. P. Němec – pracovní místo matrikářky bude doplněno? 
Mgr. A. Zimmermannová – matrikářkou zůstane vedoucí odboru Mgr. L. Krejčová. Dále zde bude 
zrušeno 1 pracovní místo, odborná agenda se přerozdělí na ostatní pracovnice. 
Ing. P. Němec – ptá se na trvání přestupkové komise? 
Mgr. A. Zimmermannová – uvažujeme, že komise bude zrušena, přestupky bude řešit přímo 
referentka. 
J. Brabec – budou změnou názvů odborů změněny i zkratky? 
Mgr. A. Zimmermannová – ano. Odbor investiční bude mít zkratku OI. Odbor sociálních věcí 
a prevence bude mít zkratku OSVP. 
 
 
 

19. Rozpočtové opat ření č. 6 
(Příloha č. 19, 19A-G, předkládá Ing. D. Sukalovský, zpracoval Ing. A. Varmužka) 
 
V příloze je předkládán návrh rozpočtového opatření. 
 
Diskuse: 
J. Herman – bod č. 13 – dotace farnost nebyla schválena, tudíž v rozpočtovém opatření nebude. 
Naopak se zařadí rozpočtové opatření pro čísla orientační. 
PaedDr. D. Holman – ptá se, zdali bod č. 10 tak jak je uveden, je v pořádku? 
Ing. D. Sukalovský – vysvětlení je v důvodové zprávě č. 19E. 
PaedDr. D. Holman – navrhuje o bodu č. 10 hlasovat. O této akci nic nevíme, proto by nyní o ní 
nerozhodoval. 
Ing. O. Štarha – ZM vyčlenilo cca 3,5 mil. na vybudování hřiště na ZŠ Jungmannova, ale nebyl 
zpracován projekt. Projekt byl vypracován na základě požadavků, ty ale byly tak vysoké, že na jejich 
vybudování nestačí již vyčleněných 3,5 mil. Kč. Pokud by se přidaly další peníze, potom by bylo hřiště 
podle požadavků, které jsme předložili. 
Ing. D. Sukalovský – projekt je schválen ředitelem školy. Pokud není vůle, necháme rozhodnutí na 
další jednání ZM. 
PaedDr. D. Holman – připomínky měl, ale nejednalo se o nich. Nyní by měl poradní orgán (např. rada 
města, komise) toto projednat. Na tomto trvá. 
Ing. D. Sukalovský – pokud nyní schválíme a akce se nestihne, přejde automaticky do příštího roku. 
Ing. R. Hanák – prvotním krokem by mělo být projednání ve sportovním výboru a stavební komisi. 
Ing. P. Němec – doporučuje projednání ve sportovním výboru a stavební komisi, potom to podpoří. 
I. Peřina – má výhrady k bodu č. 7 (dotace Přechod u DDM) – zdrží se hlasování. 
PaedDr. D. Holman – navrhuje o těchto sporných bodech hlasovat zvlášť. 
Ing. D. Sukalovský – navrhuje hlasovat o bodu č. 7 – dotace Přechod u DDM: 
Hlasování: pro 12. 
 
Ing. D. Sukalovský – navrhuje hlasovat o bodu č. 10 – akce Hřiště u ZŠ Jungmannova: 
Hlasování: pro 0. 
 
Ing. D. Sukalovský – v rozpočtových opatřeních nebude akce Hřiště na ZŠ Jungmannova, dotace pro 
farnost. Zařadí se rozpočtové opatření pro čísla orientační. 
 
 



 18 

Přijaté usnesení: 1143/2012 - ZM schvaluje rozpočtové opatření č. 6 k rozpočtu města na rok 2012 
se změnami. 

Hlasování: pro 15, nep řítomni 2. 
 
 
 

20. Různé 
J. Brabec – příště se zastupitelstvo sejde po krajských volbách. Upozorňuje, že požadavky na konání 
mítinků se řeší na radnici přes tajemnici Mgr. A. Zimmermannovou. Ptá se, jak postupovat v případě 
výlepu akcí pořádaných politickými stranami? Byl by pro to, aby si tento výlep politické strany uhradily. 
PaedDr. D. Holman – ptá se, jak postupovat v případě reklamy na áčkách. Podle vyhlášky je plocha 
do 1m2 osvobozena. Co když ale bude 20 áček po městě? 
Ing. A. Varmužka – dle jeho názoru by se měla plocha sčítat a mělo by to být zpoplatněno. 
Ing. M. Macková – řešila stejnou situaci před několika lety a zábor nebyl zpoplatněn. 
PaedDr. D. Holman – stanovme si postup nyní.  
Ing. D. Sukalovský – nechal by na vůli politické strany. 
 
J. Brabec - dále upozorňuje, že ke dni 4. 9. 2012 končí nominace na „KUKUČ 2012“. 
 
PaedDr. D. Holman – výstavba sportovní haly – studie je zpracovaná a sportovní výbor ji projednal. 
Zatím různé pohledy na věc. Byl by pro mimořádné zasedání ZM, aby se projednala hala i KD. 
 
Dále se ptá, co je nového s kotelnou na ul. Popkova? 
Ing. D. Sukalovský – město kotelnu získalo mimo dražbu za cca 1.300.000,- Kč. 
 
PaedDr. D. Holman – akce směna pozemků s manžely Kučerovskými – vybudování hřiště – bude se 
řešit z drobných investic, anebo je nutné vyčlenit peníze? 
Ing. O. Štarha – studie zpracovány, ale musíme zpracovat projekt. Nyní by vyčkal. Je potřeba územní 
souhlas a stavební povolení. Zatím se provedou jen drobné stavební úpravy. 
 
I. Peřina – ptá se, bude-li vytvořena směrnice, která by byla vodítkem pro prodej městského majetku? 
Mgr. P. Kavka – již směrnici vypracoval. 
PaedDr. D. Holman – ano, směrnice byla vypracována, ale nesouhlasí s ní. Bude na ní nadále 
pracovat. 
 
Ing. P. Němec – předpokládá, že se pracuje na rozpočtu r. 2013, konec roku se blíží. 
Ing. D. Sukalovský – pracujeme na přehledu příjmů města, které bude předloženo na příštím zasedání 
ZM. 
 
J. Herman – termín voleb do krajských zastupitelstev je shodný s termínem konání hasičských hodů 
v Kuřimi. Volební místnost tedy bude opět na penzionu. 
 
Ing. P. Němec – ptá se, zda bude zveřejněn harmonogram přípravy voleb? 
Mgr. A. Zimmermannová – už je zveřejněno na webu. 
 
Ing. D. Sukalovský – zve všechny občany města na již tradiční cyklozávod, který se bude konat dne 
22. 9. 2012. Podrobnější informace budou zveřejněny. 
 
Ing. D. Sukalovský – dne 16. 8. 2012 schválil senát nové rozpočtové určení daní, nyní se čeká na 
podpis prezidenta ČR. Pokud k němu dojde, potom by město získalo navíc do rozpočtu cca 10-16 mil. 
Kč. 
 
 
 
 
Další zasedání ZM se uskute ční 16. října 2012 v 17 hod. v zasedací místnosti M ěÚ Kuřim. 
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Člen návrhové komise Jiří Brabec přednesl schválená usnesení. 
 
 
 
Starosta ukončil jednání v 20,51 hodin. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ing. Drago Sukalovský 
starosta 
 
 
 
 
 

Ověřovatelé zápisu: 
 
Dne:            Dne: 
 
 
 
 
 
 
 
Mgr. Ladislav Ambrož         Mgr. Michaela Kalinová 
 
 
 
 
 
V Kuřimi dne 22. 8. 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 13. 8. 2012 
2, 2A - E  Zdeněk Scholz, Jinačovice – odprodej části pozemku na ul. Legionářská 

Tělocvičná jednota SOKOL Kuřim – žádost o odprodej části pozemku u Sokolovny 
3, 3A, 3B  Směna bytů – Město Kuřim x Antonín Faltýnek 
   Směna bytu č. xxxxxx za byt č. xxxxxx – komentář 
4, 4A   Dotace farnost 
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5, 5A – E  Výsledky hospodaření k 30. 6. 2012 
6, 6A  Návrh na členy dozorčí rady Centra technických služeb Kuřim s.r.o. a Wellness 

Kuřim s.r.o. 
7   Zavedení orientačních čísel 
8, 8A, 8B  Nabytí vodovodu do majetku města – ul. Tišnovská 
9, 9A – E  Nabytí dešťové a splaškové kanalizace do majetku města – Díly za sv. Jánem VI. 

etapa výstavby lokality 
10, 10A – D  Nabytí vodovodu splaškové kanalizace do majetku města – ul. Tyršova 
11, 11/1  Manželé Lamačovi – prominutí pohledávky 
12, 12A  Souhlas zastupitelstva města s poskytnutím území k. ú. Kuřim a souhlas 

s působností MAS Brána Brněnska na svém území 
13.  OIRR – informace o realizaci investiční akce „Vestavba jednotřídní MŠ do objektu 

ZŠ Tyršova“ 
14, 14A  Nabídka na předčasné ukončení nájemní smlouvy a odkoupení televizního 

kabelového rozvodu v Kuřimi 
15   Informace - budova č. p. 205 – ubytovna ADRIA 
16, 16A – C  Fuertes Development – uzavření dodatku č. 1 
17   Manželé Váňovi – prodej bytové jednotky č. xxxxxxx 
18   Informace: Změny na Městském úřadě Kuřim 
19, 19A – G  Rozpočtové opatření č. 6 
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Výsledky ve řejného hlasování na zasedání Zastupitelstva m ěsta Ku řimi 21. 8. 2012 
 

1122/2012 - ZM schvaluje jako členy návrhové komise J. Brabce a Ing. M. Mackovou. 
 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 

 
1123/2012 - ZM schvaluje jako ověřovatele zápisu z jednání ZM Mgr. L. Ambrože a Mgr. M. Kalinovou. 

 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 

 
vyřazení materiálu č. 3 – směna bytu A. Faltýnek z programu jednání 

 Holman   Peřina  Kalinová   Macková   Němec Herman   Hanák  Poledňák Zejda Kotek  Brabec  Ambrož   Procházková  Kříž  Koláček   Sukalovský  Štarha   
Pro / / / / / / / nepřít. - nepřít. / / / nepřít. / / / 13 
Proti - - - - - - - nepřít. - nepřít. - - - nepřít. - - - 0 
Zdrž - - - - - - - nepřít. / nepřít. - - - nepřít. - - - 1 

  
1124/2012 - ZM schvaluje  program jednání se změnou. 

 Holman   Peřina  Kalinová   Macková   Němec Herman   Hanák  Poledňák Zejda Kotek  Brabec  Ambrož   Procházková  Kříž  Koláček   Sukalovský  Štarha   
Pro / / / / / / / nepřít. - nepřít. / / / nepřít. / / / 13 
Proti  - - - - - - - nepřít. - nepřít. - - - nepřít. - - - 0 
Zdrž - - - - - - - nepřít. / nepřít. - - - nepřít. - - - 1 

 
posunutí termínu plnění usnesení č. 1107/2011 do 31. 12. 2014. 

 Holman   Peřina  Kalinová   Macková   Němec Herman   Hanák  Poledňák Zejda Kotek  Brabec  Ambrož   Procházková  Kříž  Koláček   Sukalovský  Štarha   
Pro / / / / / / / nepřít. / nepřít. / / / nepřít. / / / 14 
Proti  - - - - - - - nepřít. - nepřít. - - - nepřít. - - - 0 
Zdrž - - - - - - - nepřít. - nepřít. - - - nepřít. - - - 0 

 
1125/2012 - ZM bere na v ědomí  stav plnění usnesení k 13. 8. 2012 se změnou. 

 Holman   Peřina  Kalinová   Macková   Němec Herman   Hanák  Poledňák Zejda Kotek  Brabec  Ambrož   Procházková  Kříž  Koláček   Sukalovský  Štarha   
Pro / / / / / / / nepřít. / nepřít. / / / nepřít. / / / 14 
Proti  - - - - - - - nepřít. - nepřít. - - - nepřít. - - - 0 
Zdrž - - - - - - - nepřít. - nepřít. - - - nepřít. - - - 0 

 
1126/2012 - ZM schvaluje  prodej části pozemku parc. č. 2108/1 v k. ú. Kuřim dle GP č. 2826-86/2012 označený jako díl „a“ o vým. 28 m2 a sloučený do pozemku parc. č. 2108/2 v k. ú. Kuřim panu Zdeňku Scholzovi, bytem 
xxxxxxxxxxxxx, 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. / / / 13 
Proti  - - - - - - - nepřít. - nepřít. - - - nepřít. - - - 0 
Zdrž - / - - - - - nepřít. - nepřít. - - - nepřít. - - - 1 

 
1127/2012 - ZM schvaluje  záměr na prodej části pozemku parc. č. 612/29 v k. ú. Kuřim GP č. 2558-211/2009 nově označený jako parc. č. 612/32 o vým. 1 m2 Tělocvičné jednotě SOKOL Kuřim, se sídlem Tyršova 480, 
PSČ 664 34 Kuřim, IČ 44947763, 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. / - / 11 
Proti  - - - - - - - nepřít. - - / - - nepřít. - - - 1 
Zdrž - / - - - - - nepřít. - - - / - nepřít. - / - 3 
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ZM schvaluje  uzavření smlouvy o poskytnutí dotace ve výši 200.000,- Kč s Římskokatolickou farností Kuřim, Křížkovského 55, Kuřim, na výměnu oken v objektu fary v Kuřimi. 
 Holman   Peřina  Kalinová   Macková   Němec Herman   Hanák  Poledňák Zejda Kotek  Brabec  Ambrož   Procházková  Kříž  Koláček   Sukalovský  Štarha   
Pro / / - / nepřít. - - nepřít. - / / / - nepřít. - / / 8 
Proti  - - / - nepřít. / / nepřít. - - - - - nepřít. - - - 3 
Zdrž - - - - nepřít. - - nepřít. / - - - / nepřít. / - - 3 

Usnesení nebylo p řijato. 
 
1128/2012 - ZM bere na v ědomí výsledky hospodaření města k 30. 6. 2012, 

 Holman   Peřina  Kalinová   Macková   Němec Herman   Hanák  Poledňák Zejda Kotek  Brabec  Ambrož   Procházková  Kříž  Koláček   Sukalovský  Štarha   
Pro / / / / nepřít. / / nepřít. / / / / / nepřít. / / / 14 
Proti  - - - - nepřít. - - nepřít. - - - - - nepřít. - - - 0 
Zdrž - - - - nepřít. - - nepřít. - - - - - nepřít. - - - 0 

 
ukončení rozpravy – návrh na členy dozorčí rady CTSK s.r.o. a Wellness Kuřim s.r.o. 

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

 
člen dozorčí rady CTSK –  K. Bořecký 

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

 
člen dozorčí rady CTSK – V. Burkart 

 Holman   Peřina  Kalinová   Macková   Němec Herman   Hanák  Poledňák Zejda Kotek  Brabec  Ambrož   Procházková  Kříž  Koláček   Sukalovský  Štarha   
Pro / / / / / / / nepřít. - / / / / nepřít. / / / 14 

 
člen dozorčí rady CTSK – A. Varmužka 

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

 
člen dozorčí rady CTSK – F. Mikš  

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

 
1129/2012 - ZM navrhuje  Radě města Kuřimi v působnosti valné hromady k volbě členy dozorčí rady Centra technických služeb Kuřim s.r.o, IČ 26307189, Jungmannova 968, 664 34 Kuřim a to Vlastimila Burkarta a Aleše 
Varmužku. 

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

 
člen dozorčí rady WK – J. Poláš  

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

 
člen dozorčí rady WK – J. Jakubec  

 Holman   Peřina  Kalinová   Macková   Němec Herman   Hanák  Poledňák Zejda Kotek  Brabec  Ambrož   Procházková  Kříž  Koláček   Sukalovský  Štarha   
Pro / / - / / / / nepřít. / / / / / nepřít. / / / 14 

 
člen dozorčí rady WK – A. Varmužka 

 Holman   Peřina  Kalinová   Macková   Němec Herman   Hanák  Poledňák Zejda Kotek  Brabec  Ambrož   Procházková  Kříž  Koláček   Sukalovský  Štarha   
Pro / / / / / / / nepřít. / / / / / nepřít. / / / 15 
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člen dozorčí rady WK – F. Merta 
 Holman   Peřina  Kalinová   Macková   Němec Herman   Hanák  Poledňák Zejda Kotek  Brabec  Ambrož   Procházková  Kříž  Koláček   Sukalovský  Štarha   
Pro / / / - / / / nepřít. / / - / / nepřít. / / / 13 

 
člen dozorčí rady WK – J. Marek 

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

 
1130/2012 - ZM navrhuje Radě města Kuřimi v působnosti valné hromady k volbě členy dozorčí rady Wellness Kuřim s.r.o., IČ 29223380, Blanenská 1082, 664 34 Kuřim, a to Jiřího Poláše, Jiřího Jakubce, 
Aleše Varmužku, Františka Mertu a Jiřího Marka. 

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

 
1131/2012 - ZM souhlasí se zavedením orientačních čísel v Kuřimi od 1. 1. 2013. 

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

 
1132/2012 - ZM schvaluje nabytí vodovodního řadu vybudovaného v rámci výstavby „STK na ul. Tišnovská„ do majetku Města Kuřimi a schvaluje  uzavření kupní smlouvy s firmou Bělohradský spol. s.r.o., se sídlem nám. 
Padlých 20, 164 00 Praha, IČ 63991551, a firmou APH stavby a technologie s.r.o., se sídlem Chleborádova 45, 619 00 Brno, IČ 29284678, jako vedlejšího účastníka této smlouvy za cenu 500,- Kč, po kolaudaci stavby. 

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

 
1133/2012 - ZM ruší usnesení č. 1113/2011 ze dne 23. 8. 2011 ve věci nabytí splaškové a dešťové kanalizace od manželů Zdeňka Kučerovského, bytem xxxxxxxxx, Brno, a Jany Kučerovské, bytem xxxxxxxx, Brno. 

 Holman   Peřina  Kalinová   Macková   Němec Herman   Hanák  Poledňák Zejda Kotek  Brabec  Ambrož   Procházková  Kříž  Koláček   Sukalovský  Štarha   
Pro nepřít. / / / / / / nepřít. / / / / / nepřít. / / / 14 
Proti  nepřít. - - - - - - nepřít. - - - - - nepřít. - - - 0 
Zdrž nepřít. - - - - - - nepřít. - - - - - nepřít. - - - 0 

 
1134/2012 - ZM schvaluje nabytí splaškové kanalizace vybudované v rámci výstavby rodinných domů v lokalitě Díly za sv. Jánem VI. etapa výstavby do majetku Města Kuřim od manželů Zdeňka Kučerovského, bytem 
xxxxxxxxx, Brno, a Jany Kučerovské, bytem xxxxxxxxxxxx, Brno. Uzavřením kupní smlouvy s manželi Kučerovskými a firmou COLAS CZ, a.s. se sídlem Ke Klíčovu 9, 190 000 Praha, IČ 26177005 - vedlejším účastníkem 
této smlouvy za cenu 500,- Kč. 

 Holman   Peřina  Kalinová   Macková   Němec Herman   Hanák  Poledňák Zejda Kotek  Brabec  Ambrož   Procházková  Kříž  Koláček   Sukalovský  Štarha   
Pro nepřít. / / / / / / nepřít. / / / / / nepřít. / / / 14 
Proti  nepřít. - - - - - - nepřít. - - - - - nepřít. - - - 0 
Zdrž nepřít. - - - - - - nepřít. - - - - - nepřít. - - - 0 

 
1135/2012 - ZM schvaluje nabytí dešťové kanalizace vybudované v rámci výstavby rodinných domů v lokalitě Díly za sv. Jánem VI. etapa výstavby do majetku Města Kuřim od manželů Zdeňka Kučerovského, bytem 
xxxxxxxxx, Brno, a Jany Kučerovské, bytem xxxxxxxxxx, Brno. Uzavřením kupní smlouvy s manželi Kučerovskými a firmou COLAS CZ, a.s. se sídlem Ke Klíčovu 9, 190 000 Praha, IČ 26177005 - vedlejším účastníkem této 
smlouvy za cenu 500,- Kč 

 Holman   Peřina  Kalinová   Macková   Němec Herman   Hanák  Poledňák Zejda Kotek  Brabec  Ambrož   Procházková  Kříž  Koláček   Sukalovský  Štarha   
Pro nepřít. / / / / / / nepřít. / / / / / nepřít. / / / 14 
Proti  nepřít. - - - - - - nepřít. - - - - - nepřít. - - - 0 
Zdrž nepřít. - - - - - - nepřít. - - - - - nepřít. - - - 0 
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1136/2012 - ZM schvaluje nabytí vodovodního řadu vybudovaného v rámci výstavby „Obchodní prostor, Kuřim ul. Tyršova“ do majetku Města Kuřimi a schvaluje  uzavření kupní smlouvy s firmou ALING, s.r.o., se sídlem 
Mučednická 1322/35, 616 00 Brno, IČ 26262363, za cenu 500,- Kč, po kolaudaci stavby. 

 Holman   Peřina  Kalinová   Macková   Němec Herman   Hanák  Poledňák Zejda Kotek  Brabec  Ambrož   Procházková  Kříž  Koláček   Sukalovský  Štarha   
Pro nepřít. / / / / / / nepřít. / / / / / nepřít. / / / 14 
Proti  nepřít. - - - - - - nepřít. - - - - - nepřít. - - - 0 
Zdrž nepřít. - - - - - - nepřít. - - - - - nepřít. - - - 0 

 
1137/2012 - ZM schvaluje nabytí splaškové kanalizace vybudovaného v rámci výstavby „Obchodní prostor, Kuřim ul. Tyršova“ do majetku Města Kuřimi a schvaluje  uzavření kupní smlouvy s firmou ALING, s.r.o., se 
sídlem Mučednická 1322/35, 616 00 Brno, IČ 26262363, za cenu 500,- Kč, po kolaudaci stavby. 

 Holman   Peřina  Kalinová   Macková   Němec Herman   Hanák  Poledňák Zejda Kotek  Brabec  Ambrož   Procházková  Kříž  Koláček   Sukalovský  Štarha   
Pro nepřít. / / / / / / nepřít. / / / / / nepřít. / / / 14 
Proti  nepřít. - - - - - - nepřít. - - - - - nepřít. - - - 0 
Zdrž nepřít. - - - - - - nepřít. - - - - - nepřít. - - - 0 

 
1138/2012 - ZM ruší  usnesení č. 1117/2012 ze dne 26. 6. 2012. 

 Holman   Peřina  Kalinová   Macková   Němec Herman   Hanák  Poledňák Zejda Kotek  Brabec  Ambrož   Procházková  Kříž  Koláček   Sukalovský  Štarha   
Pro nepřít. / / / / / / nepřít. / / / / / nepřít. / / / 14 
Proti  nepřít. - - - - - - nepřít. - - - - - nepřít. - - - 0 
Zdrž nepřít. - - - - - - nepřít. - - - - - nepřít. - - - 0 

 
1139/2012 - ZM schvaluje  prominutí dluhu ve výši xxxxxxx,- Kč manželům Romanu a Dagmar Lamačovým, bytem xxxxxxxxxxxxx, vymáhané na základě platebního rozkazu č. j. 4C 165/2000 vydaného Okresním soudem 
Brno-venkov s podmínkou úhrady částky ve výši xxxxxxxx,- Kč do 30. 9. 2012 k rukám exekutorského úřadu. 

 Holman   Peřina  Kalinová   Macková   Němec Herman   Hanák  Poledňák Zejda Kotek  Brabec  Ambrož   Procházková  Kříž  Koláček   Sukalovský  Štarha   
Pro nepřít. / / / / / / nepřít. / / / / / nepřít. / / / 14 
Proti  nepřít. - - - - - - nepřít. - - - - - nepřít. - - - 0 
Zdrž nepřít. - - - - - - nepřít. - - - - - nepřít. - - - 0 

 
1140/2012 - ZM souhlasí s působností MAS Brána Brněnska, o.s, na území k. ú. Kuřim. 

 Holman   Peřina  Kalinová   Macková   Němec Herman   Hanák  Poledňák Zejda Kotek  Brabec  Ambrož   Procházková  Kříž  Koláček   Sukalovský  Štarha   
Pro / / / / / - / nepřít. / / / / / nepřít. / / / 14 
Proti  - - - - - - - nepřít. - - - - - nepřít. - - - 0 
Zdrž - - - - - / - nepřít. - - - - - nepřít. - - - 1 

 
1141/2012 - ZM schvaluje  uzavření dodatku č. 1 smlouvy č. BKS 0053/B/2010 se společností FUERTES DEVELOPMENT, s.r.o., se sídlem Tleskačova 1660, Kuřim, IČ 26893223, jehož předmětem je prodloužení termínu 
k nabytí právní moci územního rozhodnutí a změna přílohy č. 1. 

 Holman   Peřina  Kalinová   Macková   Němec Herman   Hanák  Poledňák Zejda Kotek  Brabec  Ambrož   Procházková  Kříž  Koláček   Sukalovský  Štarha   
Pro - - / / / / / nepřít. / / / / / nepřít. / / / 13 
Proti  - - - - - - - nepřít. - - - - - nepřít. - - - 0 
Zdrž / / - - - - - nepřít. - - - - - nepřít. - - - 2 

 
1142/2012 - ZM prodlužuje termín plnění usnesení č. 1008/2012 ze dne 24. 1. 2012. do 31. 12. 2012. 

 Holman   Peřina  Kalinová   Macková   Němec Herman   Hanák  Poledňák Zejda Kotek  Brabec  Ambrož   Procházková  Kříž  Koláček   Sukalovský  Štarha   
Pro / / / / / - - nepřít. / / / / / nepřít. / / / 13 
Proti  - - - - - - - nepřít. - - - - - nepřít. - - - 0 
Zdrž - - - - - / / nepřít. - - - - - nepřít. - - - 2 

 
zařazení bodu č. 7 do rozpočtového opatření (dotace Přechod u DDM) 

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

 
zařazení bodu č. 10 do rozpočtového opatření (akce Hřiště u ZŠ Jungmannova) 

 Holman   Peřina  Kalinová   Macková   Němec Herman   Hanák  Poledňák Zejda Kotek  Brabec  Ambrož   Procházková  Kříž  Koláček   Sukalovský  Štarha   
Pro - - - - - - - nepřít. - - - - - nepřít. - - - 0 
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1143/2012 - ZM schvaluje rozpočtové opatření č. 6 k rozpočtu města na rok 2012 se změnami. 
 Holman   Peřina  Kalinová   Macková   Němec Herman   Hanák  Poledňák Zejda Kotek  Brabec  Ambrož   Procházková  Kříž  Koláček   Sukalovský  Štarha   
Pro / / / / / / / nepřít. / / / / / nepřít. / / / 15 
Proti  - - - - - - - nepřít. - - - - - nepřít. - - - 0 
Zdrž - - - - - - - nepřít. - - - - - nepřít. - - - 0 
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