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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. 9/2012 konaného dne 16. 10. 2012 

 
Přítomni:  
Ing. Drago Sukalovský – starosta 
Mgr. Ladislav Ambroţ, Jiří Brabec, Ing. Rostislav Hanák, Jan Herman, PaedDr. David Holman, Mgr. 
Michaela Kalinová, Jiří Koláček, Ing. Miloš Kotek, Zdeněk Kříţ, Ing. Miluše Macková, Ing. Petr 
Němec, RNDr. Igor Poledňák, MUDr. Renata Procházková, Ing. Oldřich Štarha, Vladislav Zejda – 
členové zastupitelstva města. 
 
Mgr. Alena Zimmermannová – tajemnice úřadu. 
 
 
Omluven: Ivo Peřina 
 
 
Starosta zahájil zasedání ZM v 17,03 hodin, úvodem bylo přítomno 16 členů ZM, tedy nadpoloviční 
většina. 
ZM je usnášeníschopné. 
 
 
Zápis z minulého zasedání byl ověřen bez připomínek. 
 
 
Návrhová komise: 
Přijaté usnesení: 1150/2012 - ZM schvaluje jako členy návrhové komise Ing. Miloše Kotka a Jana 

Hermana. 
 
Ověřovatelé zápisu: 
Přijaté usnesení: 1151/2012 - ZM schvaluje jako ověřovatele zápisu z jednání ZM Mgr. Ladislava 

Ambroţe a Ing. Miluši Mackovou. 
Bylo hlasováno pro obě usnesení společně: pro 16, nepřítomen 1. 
 
 
 
Program: 
 

1.  Plnění usnesení Zastupitelstva města Kuřimi k 8. 10. 2012 
 

2.  Revitalizace Lučního potoka a protierozní pásy 
2.1.  Revitalizace Lučního potoka a protierozní pásy v okolí rybníka Srpek – majetkové 

vypořádání 
 

3.  Revitalizace zeleně v Kuřimi 
 

4.  KABELOVÁ TELEVIZE CZ s.r.o. - nabídka na předčasné ukončení nájemní smlouvy 
a odkoupení televizního kabelového rozvodu v Kuřimi 

 
5.  Aleš Kašparec, xxxxxxxxxxxxxxx Kuřim – ţádost o odprodej pozemku u Základní 

umělecké školy Kuřim 
 

6.  Směna pozemků na Podlesí - město Kuřim s manţ. Mgr. Ivanou Báborovou 
a Bohuslavem Báborem, oba bytem Kuřim 

 
7.  Ing. Pavel Adamec, xxxxxxxxxx, Brno – ţádost o odkoupení pozemků 

 
8.  Tělocvičná jednota SOKOL Kuřim – odprodej části pozemku u Sokolovny 
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9.  Zrušení obecně závazné vyhlášky č. 9/1999 – o volných bytech v majetku města 

 
10.  Koupě pozemku p. č. 2904/107, p. č. 2903/5 a p. č. 2784/18 vše k. ú. Kuřim 

 
11.  Koupě části pozemku p. č. 2698/1, k. ú. Kuřim 

 
12.  Záměr na prodej bytové jednotky č. 849/2 

 
13.  Dotace farnost 

 
14.  Ţádosti o pořízení změny č. XIV Územního plánu sídelního útvaru Kuřim 

 
15.  Stav investiční výstavby 2012 

 
16.  Informace o jednání Výboru pro kulturu a spolkovou činnost ZM Kuřimi 

 
17.  Zápis z jednání Sportovního výboru Zastupitelstva města Kuřimi 

 
18.  Příprava oslav 50. výročí povýšení městyse Kuřim na město 

 
19.  Informace o schválení dotace na projekty zateplení základní školy a mateřských 

školek 
 

20.  Informace – ubytovna ADRIA 
 

21.  Návrh obecně závazné vyhlášky města Kuřim o stanovení opatření k omezení 
propagace hraní některých sázkových her, loterií a jiných podobných her 

 
22.  Odpovědi na dotazy Ing. P. Němce 

 
23.  Plán jednání RM a ZM v roce 2013 

 
24.  Smlouva o spolupráci při přijímání a docházce kuřimských dětí do předškolního 

zařízení v České 
 

25.  Informace - výběrové řízení na výkup pozemků pod komunikací 
 

26.  Nabytí veřejného osvětlení do majetku města – Díly za sv. Jánem VI. etapa 
 

27.  Nové OZV 
 

28.  Rozpočtové opatření č. 8 
 

29.  Program finanční podpory kulturní, sportovní a spolkové činnosti ve městě Kuřimi 
 

30. Různé 
 
 
Diskuse: 
D. Sukalovský – materiál č. 24, 25, 26, 27, 28 navrhuje zařadit na konec jednání. Materiál č. 29 
navrhuje přiřadit k bodu č. 16 a 17. Předřadit před bod č. 5 bod č. 6, 7, 8. Předřadit bod č. 17 před bod 
č. 16. 
Ing. P. Němec – navrhuje bod č. 24 předřadit před bod č. 16 a 17. 
O. Štarha – bod č. 19 a 28 předřadit dopředu, aby byly projednány ještě dnes. 
 
 
Přijaté usnesení: 1152/2012 - ZM schvaluje program jednání se změnami. 
Hlasováno: pro 16, nepřítomen 1. 
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1. Plnění usnesení Zastupitelstva města Kuřimi k 8. 10. 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. 
 
Aktualizace strategického plánu rozvoje města Kuřimi 
Usnesením č. 1192/2011 zasedání Zastupitelstva města Kuřimi č. 12/2011ze dne 13. 12. 2011 byl 
stanoven termín projednávání aktualizace Strategického plánu rozvoje města Kuřimi na 10. 10. 2012. 
Vzhledem ke skutečnosti, ţe město Kuřim poţádalo o dotaci z Operačního programu Lidské zdroje 
a zaměstnanost na projekt „Efektivní úřad Kuřim“, jehoţ součástí je také aktualizace strategického 
plánu rozvoje města, navrhujeme posunutí termínu projednávání aktualizace Strategického plánu 
rozvoje města Kuřimi na říjen 2013. Aktualizace bude zohledňovat výsledky sčítání lidu, domů a bytů 
2011 za města a obce, které budou zveřejněny v 1. čtvrtletí 2013. 
 
Příloha: nesplněné úkoly do 8. 10. 2011. 
 
Diskuse: 
D. Holman – je nesplněné usnesení týkající se harmonogramu výstavby haly. ZM uloţila RM, ale RM 
nic neprojednala. Usnesení je důleţité splnit. Také evidovat jako nesplněné. 
 
Přijaté usnesení: 1153/2012 - ZM bere na vědomí stav plnění usnesení k 8. 10. 2012 se změnou 

a prodluţuje termín plnění usnesení ZM č. 1192/2011 do 31. 10. 2013. 
Hlasováno: pro 16, nepřítomen 1. 
 
 
 

2. Revitalizace Lučního potoka a protierozní pásy 
(Příloha č. 2, 2A, 2B, předkládá Ing. O. Štarha, zpracovala Ing. J. Sikorová) 
 
Město Kuřim na základě harmonogramu výzev Operačního programu ţivotní prostředí o podání 
ţádosti o dotační prostředky z osy 6. 3 Obnova krajinných struktura a 6. 4. Optimalizace vodního 
reţimu vypsalo výběrové řízení na projekt revitalizace Lučního potoka a protierozní zatravněné pásy. 
Vítězem tohoto výběrového řízení se stala firma ATELIER FONTES s.r.o., se kterou město uzavřelo 
na základě usn. č. 295/2012 ze dne 30. 5. 2012 smlouvu na projekt a administraci ţádosti. 
Ministerstvo ţivotního prostředí prostřednictvím Státního fondu ţivotního prostředí vypsalo dne 14. 9. 
2012 výzvu, která zahrnuje i osu 6.3 a 6.4, tato výzva končí 23. 11. 2012. Jedná se o poslední výzvu 
v této oblasti v rámci Operačního programu (Operační program končí rokem 2013, o dalších 
evropských financích na podporu ČR se bude teprve jednat). 
Předpokládané finanční náklady na realizaci projektu nejsou zatím vyčísleny, největší poloţkou budou 
výkupy pozemků a přeloţka plynovodu. Většina nákladů (pokud bude na ně pohlíţeno jako na 
uznatelné náklady a město získá podporu fondu ve 100%) se navíc vrátí vyplacením dotace. Celkové 
předpokládané náklady by neměly překročit výši 10 000 000,-Kč včetně DPH. Předpokládaný termín 
realizace v případě optimálního průběhu vyřízení dotací a výběrového řízení na stavební práce je rok 
2013 - 2014. 
 
Zpracovatel projektu představí svou práci, v případě ţádosti o dotaci musí mít ţadatel z hlediska 
pozemků v projektu uzavřené kupní resp. předkupní smlouvy, smlouvy o nájmu nebo o směně 
pozemku (samostatný bod jednání předkládá odbor majetkoprávní). Dále je třeba ustanovit 
oprávněnou osobu, která bude jednat jménem ţadatele, odbor ţivotního prostředí doporučuje 
jmenovat zaměstnankyni firmy Atelier Fontes Bc. Šárku Kopřivovou. Do termínu podání ţádosti musejí 
být také vyřízeny náleţitosti z hlediska stavebního zákona (územní souhlas o změně vyuţití území). 
 
Přílohy: Příloha č. 1: Plná moc 
  Příloha č. 2: Určení pověřené osoby 
 
Diskuse: 
O. Štarha – výběrové řízení bylo vypsáno, výzva skončí 20. 11. 2012. V rámci této akce se 
předpokládají největší poloţky za výkup pozemků a přeloţky plynu. Náklady by měly být uznatelné. 
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Akce budou probíhat v roce 2013-2014. Měli bychom mít uzavřené kupní smlouvy nebo budoucí 
smlouvy kupní. 
Ing. Havlíček – projektant společnosti Ateliér Fontes – seznámil přítomné se zadáním a návrhem 
řešení. Cílem opatření je zlepšení přírodního stavu a ekologické stability, protierozní ochrana, 
protipovodňová ochrana města, apod. 
J. Sikorová – vedoucí odboru ţivotního prostředí - oslovili vlastníky pozemků jiţ v březnu 2012. 
Bohuţel toto je zdlouhavá práce. Jeden pozemek vlastní i několik vlastníků a ne všichni s prodejem 
souhlasí. 
Ing. Havlíček – nyní je nutno se rozhodnout, v jaké variantě se bude pokračovat. Buď se bude 
pokračovat v získávání pozemků od všech vlastníků s tím, ţe časově na dotaci nelze dosáhnout, nebo 
budeme hledat co nejbliţší moţnou variantu řešení (k základní variantě přidáme pozemek na SV), 
ukončíme snahu o zajištění pozemků a pokusíme se získat dotaci ještě v této výzvě. 
O. Štarha – uvádí, ţe povodí Lučního potoka je náchylné na rozvodnění. Pokud by se vybudovaly 
poldry, mohlo by se tomuto zabránit. 
M. Kotek – v případě Lučního potoka máme nyní na výběr ze 2 variant? Nemůţeme vyuţít obě 
varianty, s tím, ţe by se vytvořily tůně a později třeba pracovat na získání pozemků od vlastníků? 
Havlíček – nyní lze z časových důvodů vybudovat jenom tůně. Musíme mít pravomocné územní 
rozhodnutí. Pokud ho nemáme, celá akce padá. 
M. Kotek – občané vyuţívají podchodu pod vlečkou (tzv. „Myší díru“) toto místo by mělo být také 
součástí revitalizace. 
J. Herman – revitalizace Lučního potoka, kterou zde řešíme, se musí realizovat současně s revitalizací 
Lučního potoka v celé délce. Škody vznikly pod rybníkem Srpek, proto i v těchto místech musí dojít 
k úpravám. 
D. Sukalovský – musíme jednat s Povodím Moravy. Propustek v ul. Úvoz se čistí, koryto se udrţuje 
čisté, ale pokud budou vydatné a dlouhotrvající deště, těţko s tímto něco uděláme. 
M. Kotek – také by měl představu, ţe by práce měly pokračovat i dále po toku. 
J. Herman – ptá se, jestli Povodí Moravy s městem spolupracuje? 
D. Sukalovský – jednáme s nimi. 
P. Kavka – vedoucí odboru majetkoprávního - ohledně majetkoprávního vypořádání můţeme do 
uznatelných nákladů zahrnout pouze výměry pozemků, které budou zasaţeny stavební činností, tj. 
nikoliv celé pozemky. 
 
Přijaté usnesení: 1154/2012 - ZM schvaluje podání ţádosti města Kuřim o dotaci z Operačního 

programu ţivotní prostředí, prioritní osy 6. 3 s názvem „Protierozní zatravněné 
pásy s výsadbou doprovodné zeleně“ a bere na vědomí nutnost zajištění jeho 
spolufinancování. 

Hlasováno: pro 16, nepřítomen 1. 
 
Přijaté usnesení: 1155/2012 - ZM schvaluje podání ţádosti města Kuřim o dotaci z Operačního 

programu ţivotní prostředí, prioritní osy 6. 4 s názvem „Revitalizace toku a nivy 
Lučního potoka“ a bere na vědomí nutnost zajištění jeho spolufinancování. 

Hlasováno: pro 16, nepřítomen 1. 
 
Přijaté usnesení 1156/2012 - ZM schvaluje pověření společnosti ATELIER FONTES, s.r.o., se 

sídlem Křídlovická 314/19, 603 Brno, IČ 634 86 466, zastupováním města při 
administraci ţádosti a její zaměstnankyni Bc. Šárku Kopřivovou, narozenou xxxxxx 
xxxxxxxxxx, k zastupování před státními institucemi, zejména SFŢP ve věcech 
administrace ţádosti o dotaci „Revitalizace toku a nivy Lučního potoka“ 
a „Protierozní zatravněné pásy s výsadbou doprovodné zeleně“ předkládanou do 
OP ŢP. 

Hlasováno: pro 16, nepřítomen 1. 
 
 
 

2.1. Revitalizace Lučního potoka a protierozní pásy v okolí rybníka 
Srpek – majetkové vypořádání 
(Příloha č. 2, 2C, předkládá Ing. D. Sukalovský, zpracovali A. Janoušková a Ing. V. Fidrmucová) 
 
OŢP připravuje akci Revitalizace Lučního potoka a protierozní pásy v okolí rybníka Srpek. V průběhu 
roku 2012 proběhla dvě jednání s vlastníky (spoluvlastníky) dotčených pozemků. 
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První jednání proběhlo dne 19. 3. 2012, kde byli vlastníci (spoluvlastníci) dotčených pozemků 
seznámeni se studií zamýšlené akce. Firma ATELIER FONTES, s.r.o. následně vypracovala 
projektovou dokumentaci. Z té je zřejmé, které pozemky budou připravovanou akcí dotčeny. Na 
základě této dokumentace byli na den 3. 9. 2012 vlastníci (spoluvlastníci) dotčených pozemků pozváni 
na další jednání. Přílohou pozvánky bylo „předběţné stanovisko vlastníka pozemku“ s tím, aby 
vyplněné stanovisko bylo zasláno na městský úřad do 10. 9. 2012. Na zmíněném jednání firma 
ATELIER FONTES, s.r.o. prezentovala studii s návrhy moţných řešení. Pracovníci OŢP a OMP získali 
téměř od všech zúčastněných souhlasy s prodejem buď celých pozemků, nebo jejich částí. Vlastníkům 
pozemků byla navrţena kupní cena dle druhu pozemku: ve výši 10,- Kč/m

2
 – vodní tok, 10,- Kč/m

2
 – 

ostatní plocha, 35,- Kč/m
2
 – orná půda. 

 
 
Souhlas s prodejem celého pozemku nebo jeho části dali tito občané a organizace: 
 

Souhlas s prodejem celého pozemku Celková cena 

Široký Adam, xxxxxxxxxxxxxx,  
Kuřim 

p.č. 2904/128, 3714/45, id. 1/2 
    5.040,- - 2904/128 
269.850,- - 3714/45 Široká Markéta, xxxxxxxxxxxx,  

Kuřim 
p.č. 2904/128, 3714/45, id. 1/2 

Hanáková Zdenka,  
xxxxxxxxxxxxxxxx, Kuřim 

p.č. 2904/38, 2904/73, podíl 1/1   85.855,- 

Vlk Rostislav,  
xxxxxxxxxxxxxxxxxxx, Kuřim 

p.č. 2904/112, 2784/38, id. 1/2 

  39.390,- 
Ing. Vlk Milan, xxxxxxxxxxxxx,  
Kuřim 

p.č. 2904/112, 2784/38, id. 1/2 

Knoflíčková Marcela,  
xxxxxxxxxxxxxxxxx, Kuřim 

p.č. 2784/43, 2904/121, 2913/6, 
2904/47, podíl 1/1 

324.705,- 

Kučerová Helena, xxxxxxxxxx,  
Mor. Knínice 

p.č. 2904/49, podíl 1/1   60.130,- 

Forman Vladimír,  
xxxxxxxxxxxxxxxx, Kuřim 

p.č. 2904/96, 2784/30, podíl 1/1   73.765,- 

Krejčí Jindřiška,  
xxxxxxxxxxxxxxx, Kuřim 

p.č. 2904/132, 3714/2, id. 1/5 

    6.720,- - za celý poz.2904/132 
329.490,- - za celý poz. 3714/2 

Doskočilová Eva, xxxxxx, 
Běrunice, Vlkov nad Lesy 

p.č. 2904/132, 3714/2, id. 1/5 
nevyjádřila se 

Kroupová Vlasta, 
xxxxxxxxxxxxxxxxxxx, Havířov 

p.č. 2904/132, 3714/2, id. 3/20 
nevyjádřila se 

Odehnal Oldřich, 
Krásensko xxxx 

p.č. 2904/132, 3714/2, id. 1/10 
nevyjádřil se 

Odehnal Pavel, 
xxxxxxxxxxxxxxx, Brno 

p.č. 2904/132, 3714/2, id. 1/10 
nevyjádřil se 

Světláková Marta,  
Široká Niva xxx 

p.č. 2904/132, 3714/2, id. 1/20 
nevyjádřila se 

Urbánková Boţena,  
xxxxxxxxxxx Kuřim 

p.č. 2904/132, 3714/2, id. 1/5 
nevyjádřila se 

Kolář Karel, Sv.Čecha 606, 
Kuřim 

p.č. 2784/40, 2904/127,  
podíl 1/1 

  60.965,- 

Císař Pavel, Laţánky xx,  
Vev. Bítýška 

p.č. 2904/131, podíl 1/1   8.260,- 

Vlková Eva, xxxxxxxxxxxxx,  
Brno 

p.č. 2904/105, 2903/4, 2784/17, 
podíl 1/1 

  42.865,- 

Pozemkový fond ČR 
p.č. 2904/126, 2784/34, 
2784/33 

  20.700,- (bude upřesněna) 

 

Souhlas s prodejem části pozemku Celková cena 

Trtílek Aleš, xxxxxxxxxxxxx,  
Tišnov 

p.č. 2904/64, 2784/28, podíl 1/1   10.740,- 

Malášek Jan, xxxxxxxxxxxxx,  
Kuřim 

p.č. 2784/41, 2904/117, 
2904/45, id. 1/2 

  39.425,- 
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Malášek Eduard, xxxxxxxxxxx,  
Kuřim 

p.č. 2784/41, 2904/117, 
2904/45, id. 1/2 

Vlček Vlastimil, xxxxxxxxxxxxx 
Kuřim 

p.č. 2904/37, 2904/69, id. 1/2 
  87.220,-  

Kristýnová Alena, Lipůvka xxxx  

Mrázová Hana, 
xxxxxxxxxxxxx  Brno 

p.č. 2784/39, 2904/125,  
id. 25/32     8.105,- 

Studený Václav, Šerkovice xx p.č. 2784/39, 2904/125, id. 7/32 

 
Celková moţná vyplacená částka             1.473.225,- Kč 
 
Pro ţádost o dotační prostředky z Operačního programu Ţivotní prostředí a pro získání územního 
souhlasu je nutné majetkově vypořádat vlastníky dotčených pozemků. Proto bude s téměř všemi výše 
uvedenými vlastníky (spoluvlastníky) uzavřena smlouva o smlouvě budoucí kupní s odkládací 
podmínkou, která bude vázána buď na získání dotace, nebo na vydání pravomocného územního 
rozhodnutí (dle úvahy ZM). Vázanost budoucími kupními smlouvami navrhuje OMP po konzultaci 
s OŢP na 4 roky od podpisu smlouvy. 
Náklady spojené s převodem nemovitostí (geom. plány, znalecké posudky, správní poplatky,..) uhradí 
Město Kuřim. Daň z převodu nemovitostí bude hrazena dle zákona, tj. prodávajícím. 
 
Příloha: Smlouva o smlouvě budoucí kupní - návrh 
 
Diskuse: 
I. Poledňák – trvat na tom, aby nám farnost pozemky prodala. 
D. Sukalovský – biskupství schválilo prodej bez jakékoliv podmínky. Byly by rádi, kdyby město Kuřim 
bylo vstřícné k projednávání dotací kuřimské faře. 
 
Přijaté usnesení: 1157/2012 - ZM schvaluje úplatné nabytí pozemků parc. č. 2904/128 o výměře 

144 m
2
 a parc. č. 3714/45 o výměře 7710 m

2
 vše v k. ú. Kuřim za celkovou cenu ve 

výši 274.890,- Kč do vlastnictví Města Kuřimi od pana Adama Širokého, a paní 
Markéty Široké, oba bytem xxxxxxxxxxxx Kuřim. Náklady spojené s převodem 
nemovitostí uhradí nabyvatel. Do doby uzavření kupní smlouvy bude uzavřena 
budoucí kupní smlouva. 

 
Přijaté usnesení: 1158/2012 - ZM schvaluje úplatné nabytí pozemků parc. č. 2904/38 o výměře 

1129 m
2
 a parc. č. 2904/73 o výměře 1324 m

2
 vše v k. ú. Kuřim za celkovou cenu 

ve výši 85.855,- Kč do vlastnictví Města Kuřimi od paní Zdenky Hanákové, bytem 
xxxxxxxxxxxxxxxxxxx Kuřim. Náklady spojené s převodem nemovitostí uhradí 
nabyvatel. Do doby uzavření kupní smlouvy bude uzavřena budoucí kupní 
smlouva. 

 
Přijaté usnesení: 1159/2012 - ZM schvaluje úplatné nabytí pozemků parc. č. 2784/38 o výměře 159 

m
2
 a parc. č. 2904/112 o výměře 1080 m

2
 vše v k. ú. Kuřim za celkovou cenu ve 

výši 39.390,- Kč do vlastnictví Města Kuřimi od pana Rostislava Vlka, bytem xx 
xxxxxxxxxxxxx Kuřim, a Ing. Milana Vlka, bytem xxxxxxxxxxxxxxxxxxx Kuřim. 
Náklady spojené s převodem nemovitostí uhradí nabyvatel. Do doby uzavření 
kupní smlouvy bude uzavřena budoucí kupní smlouva. 

 
Přijaté usnesení: 1160/2012 - ZM schvaluje úplatné nabytí pozemků parc. č. 2784/43 o výměře 190 

m
2
, parc. č. 2904/121 o výměře 5464 m

2
, parc. č. 2913/6 o výměře 63 m

2
 a parc. č. 

2904/47 o výměře 3741 m
2
 vše v k. ú. Kuřim za celkovou cenu ve výši 324.705,- 

Kč do vlastnictví Města Kuřimi od paní Marcely Knoflíčkové, bytem xxxxxxxxxxxx 
xxxx Kuřim. Náklady spojené s převodem nemovitostí uhradí nabyvatel. Do doby 
uzavření kupní smlouvy bude uzavřena budoucí kupní smlouva. 

 
Přijaté usnesení: 1161/2012 - ZM schvaluje úplatné nabytí pozemku parc. č. 2904/49 o výměře 

1718 m
2
 v k. ú. Kuřim za celkovou cenu ve výši 60.130,- Kč do vlastnictví Města 

Kuřimi od paní Heleny Kučerové, bytem xxxxxxxxxxxx Moravské Knínice. Náklady 
spojené s převodem nemovitostí uhradí nabyvatel. Do doby uzavření kupní 
smlouvy bude uzavřena budoucí kupní smlouva. 
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Přijaté usnesení: 1162/2012 - ZM schvaluje úplatné nabytí pozemků parc. č. 2904/96 o výměře 

2105 m
2
 a parc. č. 2784/30 o výměře 9 m

2
 vše v k. ú. Kuřim za celkovou cenu ve 

výši 73.765,- Kč do vlastnictví Města Kuřimi od pana Vladimíra Formana, bytem xx 
xxxxxxxxxxxxx Kuřim. Náklady spojené s převodem nemovitostí uhradí nabyvatel. 
Do doby uzavření kupní smlouvy bude uzavřena budoucí kupní smlouva. 

 
Přijaté usnesení: 1163/2012 - ZM schvaluje úplatné nabytí pozemků parc. č. 2904/127 o výměře 

1657 m
2
 a parc. č. 2784/40 o výměře 297 m

2
 vše v k. ú. Kuřim za celkovou cenu ve 

výši 60.965,- Kč do vlastnictví Města Kuřimi od pana Karla Koláře, bytem 
xxxxxxxxxxxxxx Kuřim. Náklady spojené s převodem nemovitostí uhradí nabyvatel. 
Do doby uzavření kupní smlouvy bude uzavřena budoucí kupní smlouva. 

 
Přijaté usnesení: 1164/2012 - ZM schvaluje úplatné nabytí pozemku parc. č. 2904/131 o výměře 

236 m
2
 v k. ú. Kuřim za celkovou cenu ve výši 8.260,- Kč do vlastnictví Města 

Kuřimi od pana Pavla Císaře, bytem Laţánky xxx. Náklady spojené s převodem 
nemovitostí uhradí nabyvatel. Do doby uzavření kupní smlouvy bude uzavřena 
budoucí kupní smlouva. 

 
Přijaté usnesení: 1165/2012 - ZM schvaluje úplatné nabytí pozemků parc. č. 2904/105 o výměře 

1169 m
2
, parc. č. 2903/4 o výměře 90 m

2
 a parc. č. 2784/17 o výměře 105 m

2
 vše 

v k. ú. Kuřim za celkovou cenu ve výši 42.865,- Kč do vlastnictví Města Kuřimi od 
paní Evy Vlkové, bytem xxxxxxxxxxx Brno. Náklady spojené s převodem 
nemovitostí uhradí nabyvatel. Do doby uzavření kupní smlouvy bude uzavřena 
budoucí kupní smlouva. 

 
Přijaté usnesení: 1166/2012 - ZM schvaluje úplatné nabytí pozemků parc. č. 2904/37 o výměře 

1206 m
2
 a pozemku parc. č. 2904/69 o výměře 1286 m

2
 vše v k. ú. Kuřim za 

celkovou cenu ve výši 87.220,- Kč do vlastnictví Města Kuřimi od pana Vlastimila 
Vlčka, bytem xxxxxxxxxx Kuřim, a Mgr. Aleny Kristýnové, bytem Lipůvka xxx. 
Náklady spojené s převodem nemovitostí uhradí nabyvatel. Do doby uzavření 
kupní smlouvy bude uzavřena budoucí kupní smlouva. 

 
Přijaté usnesení: 1167/2012 - ZM schvaluje úplatné nabytí části pozemků parc. č. 2904/64 

o výměře 302 m
2
 a parc. č. 2784/28 o výměře 17 m

2
 vše v k. ú. Kuřim za celkovou 

cenu ve výši 10.740,- Kč do vlastnictví Města Kuřimi od pana Aleše Trtílka, bytem 
xxxxxxxxxxxx Tišnov. Náklady spojené s převodem nemovitostí uhradí nabyvatel. 
Do doby uzavření kupní smlouvy bude uzavřena budoucí kupní smlouva. 

 
Přijaté usnesení: 1168/2012 - ZM schvaluje úplatné nabytí části pozemků parc. č. 2784/41 

o výměře 362 m
2
, parc. č. 2904/117 o výměře 746 m

2
 a parc. č. 2904/45 o výměře 

277 m
2
 vše v k. ú. Kuřim za celkovou cenu ve výši 39.425,- Kč do vlastnictví Města 

Kuřimi od pana Jana Maláška, bytem xxxxxxxxxxxxxx Kuřim, a pana Eduarda 
Maláška, bytem xxxxxxxxxxxxx Kuřim. Náklady spojené s převodem nemovitostí 
uhradí nabyvatel. Do doby uzavření kupní smlouvy bude uzavřena budoucí kupní 
smlouva. 

 
Přijaté usnesení: 1169/2012 - ZM schvaluje úplatné nabytí části pozemků parc. č. 2784/39 

o výměře 86 m
2
 a parc. č. 2904/125 o výměře 207 m

2
 vše v k. ú. Kuřim za celkovou 

cenu ve výši 8.105,- Kč do vlastnictví Města Kuřimi od paní Hany Mrázové (id. 
25/32), bytem xxxxxxxxxxxxxxxxx Brno, a RNDr., Mgr. Václava Studeného Ph.D. 
(id. 7/32), bytem Šerkovice xx. Náklady spojené s převodem nemovitostí uhradí 
nabyvatel. Do doby uzavření kupní smlouvy bude uzavřena budoucí kupní 
smlouva. 

Bylo hlasováno pro všechna usnesení společně: pro 16, nepřítomen 1. 
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3. Revitalizace zeleně v Kuřimi 
(Příloha č. 3, 3A, 3B, předkládá Ing. O. Štarha, zpracovala Ing. J. Sikorová) 
 
Město Kuřim vypsalo výběrové řízení na projekt revitalizace zeleně v Kuřimi. Vítězem tohoto 
výběrového řízení se stala firma Projekce zahradní, krajinná a GIS, s.r.o., se sídlem Mathonova 
914/60, 613 00 Brno, IČ 25 33 79 12, se kterou město uzavřelo na základě usn. č. 489/2012 ze dne 5. 
9. 2012 smlouvu na projekt a administraci ţádosti. Ministerstvo ţivotního prostředí prostřednictvím 
Státního fondu ţivotního prostředí vypsalo dne 14. 9. 2012 výzvu, která zahrnuje i osu 6.5 
Regenerace urbanizované krajiny, tato výzva končí 23. 11. 2012. Jedná se o poslední výzvu v této 
oblasti v rámci Operačního programu (Operační program končí rokem 2013, o dalších evropských 
financích na podporu ČR se bude teprve jednat). 
Jedná se o rozsáhlý projekt, řešící komplexní revitalizaci zeleně na území města, který však 
nepotřebuje ţádné stavební nebo územní rozhodnutí. Zhotovitel díla v současné době ukončil 
aktualizaci dendrologického hodnocení stávajících dřevin ve městě a současně zpracovává návrhovou 
část – doplnění této zeleně o nové výsadby. Vzhledem k rozsahu díla není dosud zpracována 
rozpočtová část. Dle sdělení zhotovitele se dá předpokládat celková projektovaná výše výdajů na 
realizaci díla (způsobilých i nezpůsobilých) ve výši cca 14 mil. Kč + DPH. Tato projektantem uvedená 
optimální částka na zhotovení díla bude následně podstatně sníţena při výběrovém řízení na 
dodavatele prací. 
Součástí díla jsou pouze sadové úpravy skládající se ze způsobilých výdajů a nezpůsobilých výdajů, 
které jsou nedílnou součástí realizace těchto úprav. Chodníky, mobiliář apod. nejsou součástí díla, 
neboť jsou nezpůsobilým výdajem, který není účelné do projektu zahrnovat z důvodu jeho následné 
závaznosti realizace z pohledu poskytovatele dotace. Maximální moţná míra dotace v rámci 
podoblasti podpory 6. 5., do které bude projekt předkládán, je stanovena na 85%. Ţadatel musí zajistit 
finanční prostředky na podíl spolufinancování způsobilých výdajů ve výši 15% a plné výše 
nezpůsobilých výdajů. Předpokládaný termín realizace v případě standardního průběhu lhůty pro 
vyhodnocení ţádosti o dotaci poskytovatelem dotace a výběrového řízení na dodavatele realizačních 
prací v předmětu projektu je rok 2013 - 2014. 
 
Zpracovatel projektu bude prezentovat rozpracované dílo, k němuţ v této fázi mohou být dány 
připomínky na dopracování. Odbor ţivotního prostředí doporučuje pověřit na základě plné moci  
společnost Projekce zahradní, krajinná a GIS, a jejího zástupce Ing. Martinu Trnkovou, narozenou 
xxxxxxxxxxxx, k zastupování před státními institucemi, zejména SFŢP, ve věcech administrace 
ţádosti o dotaci „Revitalizace zeleně v Kuřimi“ předkládanou do OP ŢP. 
 
Příloha č. 1: Plná moc k zastupování 
Příloha č. 2: Určení zastupující osoby 
 
Diskuse: 
O. Štarha – vypsalo se výběrové řízení a vítězem se stala společnost Projekce zahradní, krajinná 
a GIS, s.r.o. Tento operační program končí v roce 2013, tudíţ je poslední. 
M. Kotek – je pro schválení. Nechce, aby došlo k plošnému kácení dřevin ve městě. 
J. Sikorová – v rámci programu musíme mít přesně zdůvodněné, proč chceme který strom kácet. Musí 
jít o zásadní důvody. 
J. Herman – pokácené stromy se nahrazují novými na místech k tomu vhodných. 
J. Brabec – jako člen komise ţivotního prostředí ví, ţe o kaţdém stromu, který se má případně 
pokácet, se jedná. Dále toto projednává RM. Nejde o ţádné masové kácení stromů. 
M. Macková – je potřeba kontrolovat zdravotní stav stromů, aby nešlo k újmě na zdraví obyvatel 
a majetku. 
D. Sukalovský – navrhuje orientačně hlasovat o představení projektu „Revitalizace zeleně v Kuřimi“: 
Hlasováno: pro 12. 
 
V krátkosti byl představen projekt „Revitalizace zeleně v Kuřimi“. 
 
D. Sukalovský – uvádí, ţe podmínkou získání dotace je 10letá udrţitelnost. 
M. Macková – ţádá o zaslání prezentace „Revitalizace zeleně v Kuřimi“. 
Z. Kříţ – měli jsme prezentaci obdrţet dopředu. 
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Přijaté usnesení: 1170/2012 - ZM schvaluje podání ţádosti města Kuřim o dotaci z Operačního 
programu ţivotní prostředí, prioritní osy 6.5 s názvem: „Revitalizace zeleně 
v Kuřimi“ a bere na vědomí nutnost zajištění jeho spolufinancování. 

 
Přijaté usnesení 1171/2012 - ZM schvaluje pověření společnosti Projekce zahradní, krajinná a GIS, 

s.r.o., se sídlem Mathonova 914/60, 613 00 Brno, IČ 25 33 79 12, zastupováním 
města při administraci ţádosti a jejího zástupce Ing. Martinu Trnkovou, 
xxxxxxxxxxxxxxx, k zastupování před státními institucemi, zejména SFŢP ve 
věcech administrace ţádosti o dotaci „Revitalizace zeleně v Kuřimi“ předkládanou 
do OP ŢP. 

Bylo hlasováno pro obě usnesení společně: pro 16, nepřítomen 1. 
 
 
 

4. KABELOVÁ TELEVIZE CZ s.r.o. - nabídka na předčasné ukončení 
nájemní smlouvy a odkoupení televizního kabelového rozvodu 
v Kuřimi 
(Příloha č. 4, předkládá Ing. D. Sukalovský, zpracoval Mgr. P. Kavka, S. Bartoš) 
 
Na posledním zasedání ZM byl předloţen jako informace příspěvek (pro připomenutí viz níţe) týkající 
se nabídky společnosti KABELOVÁ TELEVIZE s.r.o., se sídlem Ruská 8, Praha 10, IČ 48150029, 
k předčasnému ukončení nájemní smlouvy a odkoupení kabelového rozvodu v Kuřimi. Platnost 
nabídky vyprší ke dni 31. října 2012. 
 
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. 

 
V nabídce se hovoří o investicích, kterými společnost zhodnotila síť kabelových rozvodů. V této 
souvislosti poţádal OMP KABELOVOU TELEVIZI CZ s.r.o. o předloţení inventárního seznamu. 
Provedení majetkové a mapové inventury povaţuje OMP za počátek příprav jakékoliv majetkové 
transakce a bez ní prodej nedoporučuje. OMP dále doporučuje, aby byla oficiální cestou jmenována 
pracovní skupina, která se touto sloţitou problematikou bude zabývat. Měl by v ní být účasten 
představitel(é) samosprávy, právník, pracovník odboru investičního a finančního, informatik a odborník 
z praxe. 
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Současná trasa kabelových rozvodů je vedena převáţně po pozemcích města. Před případným 
prodejem by měla být řešena otázka věcných břemen. V současné době se pohybuje úplata za věcné 
břemeno pro uloţení optického kabelu ve výši 45,- Kč/m

2
. Tato částka je navyšována ještě rozlohou 

ochranného pásma. Je třeba tedy počítat s částkou 90 – 135,- Kč/bm. Budoucí kupující jistě tuhle 
skutečnost zohlední v nabídkové ceně. 
Kabelové rozvody lze povaţovat za věc movitou, takţe nebude nutné při případném prodeji vyhlašovat 
záměr ve smyslu § 39 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích. Vhodnou formou prodeje by byla obchodní 
veřejná soutěţ ve smyslu § 281 a násl. obch. zákoníku. OMP doporučuje, aby si prodej kabelových 
rozvodů vyhradilo ZM, neboť jde o majetkovou transakci hodnou zvláštního zřetele. Dle zákona 
o obcích by prodej inţenýrských sítí jako věci movité spadal do tzv. „zbytkové“ kompetence rady 
města ve smyslu § 102 odst. 3 zákona o obcích. 
 
Vyjádření odboru investičního: rozvod kabelové televize obsahuje cca 43,5 km kabelového vedení, 
které je umístěno převáţně na městských pozemcích. Vedení je vyuţíváno rovněţ k provozu 
městského rozhlasu. Ten je koncipován tak, ţe jednotlivé reproduktory jsou umístěny ve větších 
vzdálenostech od sebe, neţ je dobrá slyšitelnost, mají však upozornit občany na to, ţe vysílání 
městského rozhlasu probíhá a ten, kdo má kabelovou televizi připojenou si můţe na speciálním 
kanálu městský rozhlas pustit doma. Při případném prodeji kabelového vedení je nutné zajistit 
provozování městského rozhlasu smluvně. Je moţné rovněţ uvaţovat o provozování rozhlasu jiným 
způsobem, a to buď bezdrátově anebo po kabelech veřejného osvětlení. Obě dvě varianty však 
vyţadují značné investiční náklady. 
 
Diskuse: 
Z. Kříţ – finanční výbor tento materiál projednal a nedoporučil prodej kabelové televize. Dále navrhuje 
jako odborníka pana Radka Koryntu. 
D. Sukalovský – dnes telefonicky kontaktoval pana R. Koryntu, který by měl případný zájem o prodej 
nebo pronájem kabelové televize. Tudíţ z důvodu moţného střetu zájmů nemůţe být členem pracovní 
skupiny. 
D. Holman – komise je sloţená pouze z pracovníků úřadu. Pokud by měl návrh vzejít ze 
zastupitelstva, tak by mělo být více zastupitelů. 
J. Brabec – je proti hlasování o přímém prodeji. Jaké bude finanční vypořádání s Kabelovou televizí 
CZ? 
M. Kotek – byl by pro prodej. Jediné řešení prodeje nebo pronájmu je výběrové řízení. 
D. Sukalovský – výběrové řízení nemůţeme obejít. 
I. Poledňák – v současnosti má cenu pouze klientela. Navrhuje dojet smlouvu, pak realizovat prodej 
v otevřené soutěţi, prodej je namístě. 
J. Herman – jak by si představovali budoucnost kabelové televize? Technické řešení do budoucna 
a cena sluţeb? 
I. Poledňák – nejklíčovější bude, jestli prodej doprovodíme nějakými závazky. Jestli město bude 
uplatňovat nějaká práva. 
D. Sukalovský – na struktuře kabelovky jede rozhlas. 
J. Herman – rád by znal odpověď na své otázky. 
E. Wacník – za Kabelovou televizi CZ - nyní nabízí digitální šíření signálu, obousměrný tok, internet, 
optické připojení. Síť se modernizovala a podali jsme přehled cenového vyrovnání. Nájem by z naší 
strany mohl být, ale pokud město chce kabelovou síť prodat, jsou připraveni se soutěţe účastnit. Je 
potřeba investovat do modernizace stávající technologie. Na jaře jsme předloţili návrh na modernizaci 
ve výši 4 mil. Kč, ale souhlas města jsme nezískali. Část modernizace v sídlišti Díly za sv. Jánem je 
dlouhá a hradili jsme ji ze svých prostředků. Aby síť mohla fungovat, je potřeba výrazně modernizovat 
optickou síť, přípojky, přebudovat a rozšířit rozvody, pásma a programy by se šířily v digitální podobě. 
Dále je potřeba výměna skříní. Pokud dojde k rozšíření sítě, nabízí internet aţ 70-80MB. Dále by 
nabídli doprovodné sluţby – zálohování dat, mobilní sluţby do tabletů a mobilních telefonů. 
Ing. P. Němec – bude v komisi nějaký sekretář? Upozorňuje na připravovanou novelu zákona o obcích 
– účinná od 1. 1. 2014 - nesmí se prodávat majetek města v draţbách. 
D. Sukalovský – sekretářem komise bude p. Kavka. 
O. Štarha – je pro prodej. Cena vyšší nebude. Cena spočívá v portfoliu zákazníků. Nejde o to, kolik 
z toho město vytěţí, ale jaká bude konečná sluţba pro zákazníka. Je pro pověření pracovní skupiny 
k dalšímu jednání. Určitě doporučuje otevřené výběrové řízení. 
V. Zejda – kolik je v současné době aktivních zásuvek? 
E. Wacník – aktivních je 3.135 ks. Internet 480 ks. Stav při převzetí - zásuvek 3.300 ks. Nyní jsou 
omezeni rozhodnutím města. Nebudou investovat, kdyţ neví, jak věc dopadne. 
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Z jednání odešel v 18,20 hod. L. Ambroţ. 
 
 
Přijaté usnesení: 1172/2012 - ZM si vyhrazuje podle § 84 odst. 4 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích 

do své pravomoci rozhodování ve věcech prodeje inţenýrské sítě (televizní 
kabelové rozvody) v majetku města Kuřimi se všemi součástmi a příslušenstvím. 

Hlasováno: pro 15, nepřítomni 2. 
 
Návrh usnesení: ZM schvaluje prodej televizního kabelového rozvodu v Kuřimi se všemi součástmi 

a příslušenstvím společnosti KABELOVÁ TELEVIZE CZ s.r.o., se sídlem Ruská 8, 
Praha 10, IČ 48150029, za kupní cenu ve výši 5.077.013,- Kč. 

Hlasováno: pro 0, proti 10, zdrţelo se 5, nepřítomni 2. 
Usnesení nebylo přijato. 
 
 
Na jednání se dostavil v 18,35 hod. L. Ambroţ. 
 
 
Přijaté usnesení: 1173/2012 - ZM jmenuje pracovní skupinu ve věci přípravy prodeje nebo pronájmu 

televizních kabelových rozvodů v Kuřimi ve sloţení: 
 a) Ing. Drago Sukalovský 
 b) Mgr. Petr Kavka 
 c) Ing. Aleš Varmuţka 
 d) Stanislav Bartoš 
 e) Radek Jízdný 
 f) Marek Svoboda 
 S termínem předloţení zprávy do 25. 4. 2013. 
Hlasováno: pro 16, nepřítomen 1. 
 
 
 

5. Aleš Kašparec, xxxxxxxxxxxxxxx, Kuřim – ţádost o odprodej 
pozemku u Základní umělecké školy Kuřim 
(Příloha č. 5, 5A, 5B, 5C, 5D, předkládá Ing. D. Sukalovský, zpracovala Ing. V. Fidrmucová) 
 
Pan Aleš Kašparec poţádal o odprodej části pozemku parc. č. 486/2 v k. ú. Kuřim o výměře 
cca 15 m

2
. Předmětným pozemkem si chce zvětšit zahradu u rodinného domu a zajistit větší soukromí 

– viz příloha A, B. 
Pan Kašparec akceptuje kupní cenu navrţenou městem. 
OMP doporučuje zahradu u Základní umělecké školy Kuřim (dále jen „ZUŠ“) vyřešit komplexně. 
OMP – historie: 
Město Kuřim získalo předmětný pozemek v roce 1991 od státu. Následně město nabylo od tehdejšího 
TOS Kuřim i rozestavěnou budovu mateřské školky. 
Za pomocí úvěru postavilo ZUŠ. Úvěr byl mimo jiné zajištěný i zástavním právem k pozemku 
parc. č. 486/2 v k. ú. Kuřim. Při kolaudaci školského zařízení a následném zápisu do katastru 
nemovitostí bylo zjištěno, ţe stávající plot nerespektuje hranice pozemků. Vlastníci pozemků 
sousedících se zahradou ZUŠ uţívali část obecního pozemku, a proto ţádali o odprodej těchto 
zaplocených částí. 
Byla přijata následující usnesení: 
 
a) „RM dne 9. 7. 2003 usn. č. 462/2003 schválila adresný záměr na odprodej, příp. směnu pozemků 
vlastníkům nemovitostí parc. č. 490/1, 488/1, 486/1, 465, 467, 469 a 471 v k. ú. Kuřim za cenu 50,-
Kč/m

2
 pozemku s podmínkou úhrady veškerých nákladů spojených s převodem včetně daně 

z převodu nemovitostí. Do doby realizace záměru vybudovat objekt mateřské školy na pozemku 
parc. č. 486/2 v k. ú. Kuřim byl RM schválen adresný záměr na pronájem pozemků dle GP zak. č. 
1680-74/2003 ze dne 9. 6. 2003 pouze vlastníkům nemovitostí parc. č. 465, 467, 469 a 471 (ul. 
Zahradní) na dobu neurčitou s tříměsíční výpovědní lhůtou za cenu 2,- Kč/m2/rok.“ 
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b) RM usnesením č. 9/2004 ze dne 14. 1. 2004 zrušila usn. č. 462/2003 a předmětné pozemky 
pronajala na základě usn. č. 41/204 za nájemné ve výši 2,- Kč/m2/rok – viz příloha C“. 
 
Nyní po splacení úvěru jiţ není pozemek parc. č. 486/2 v k. ú. vázán zástavním právem a pro 
výstavbu mateřské školky bylo nalezeno jiné řešení. Není tedy důvod pozemky dále pronajímat. Nejen 
pan Kašparec, ale i ostatní nájemníci zahrádek ţádají o majetkoprávní vypořádání dle skutečného 
oplocení. S ohledem na symbolické nájemné ve výši 2,- Kč/m

2
/rok OMP majetkoprávní vypořádání 

doporučuje a předkládá návrhy nájemců o odkoupení pozemku. 
 
V následujícím textu jsou uváděny čísla parcel pozemků dle doposud nezapsaného geometrického 
plánu č. 1680-74/2003 ze dne 9. 6. 2003, na základě kterého byly uzavírány nájemní smlouvy. 
Všechny pozemky se nachází v obci a k. ú. Kuřim. Dle konzultace geodeta a přeměření sporných 
bodů na místě samém, bylo zjištěno, ţe tento GP lze pro majetkoprávní vypořádání pouţít. 
 

1. Jaromír a Jaroslav Hladíkovi, bytem xxxxxxxxxxxx Kuřim, poţádali o odprodej pozemku 

parc. č. 486/10 o výměře 80 m
2
 za cenu 30,- Kč/m

2
, který uţívají na základě nájemní 

smlouvy. 

2. Manţelé MUDr. Luděk Pluháček a MUDr. Nina Pluháčková, bytem xxxxxxxxxxxxxx Kuřim, 

poţádali o odprodej pozemku parc. č. 486/9 o výměře 36 m
2
,
 
který uţívají na základě nájemní 

smlouvy. Cenu poţadovanou městem akceptují. Dále ţádají o prodej části pozemku 

parc. č. 486/2 o výměře cca 25 m
2
 tak, aby došlo k napřímení nynějšího oplocení – viz příloha 

D- díl A. Cenu za pozemek respektují a souhlasí s úhradou veškerých vyvolaných nákladů 

(zaměření i oplocení pozemku tak, aby byl zachován charakter stávajícího oplocení ZUŠ). 

3. Adéla Hýsková bytem xxxxxxxxxxxxxxxxx 6440 Brunnen, Švýcarsko, kterou na základě plné 

moci zastupuje Jan Hýsek, poţádala o odprodej pozemků parc. č. 486/8 o výměře 1 m
2 

a parc. č. 486/7 o výměře 33 m
2
. Pozemek parc. č. 486/6 o výměře 11 m

2 
by si ráda 

ponechala. Cenu poţadovanou městem akceptuje. Definitivní oplocení pozemku provede na 

vlastní náklady. 

S tímto řešením nesouhlasí odbor investiční, který ţádá, aby oplocení zůstalo přímé. 
4. Manţelé Josef a Miluše Halovi, bytem xxxxxxxxxxx Kuřim, poţádali o odprodej pozemku 

parc. č. 486/13 o výměře 73 m
2
 za cenu max. 100,- Kč/m

2
. 

5. Paní Jitka Přikrylová, bytem xxxxxxxxxxxxxxx Kuřim, poţádala o odprodej pozemku 
parc. č. 486/14 o výměře 124 m

2
 za cenu max. 100,- Kč/m

2
. 

 
V roce 2012 město prodalo podobný pozemek pro rozšíření zahrady sourozencům Jahodovým za 
cenu ve výši 500,- Kč/m

2
. Nájemci zahrádek poukazují na historii, kdy byly „nuceni“ pozemky prodat 

za symbolickou cenu a na usnesení RM č. 462/2003 ze dne 9. 7. 2003. OMP navrhuje, aby byly 
pozemky prodány všem ţadatelům za stejných podmínek. 
OMP doporučuje o kaţdém záměru hlasovat zvlášť. 
 
Příloha A – ţádost pana Kašparce 
Příloha B – situace se zakreslením pozemku 
Příloha C – GP č. 1680-74/2003 
Příloha D – situace se zakreslením pozemku – manţ. Pluháčkovi 
 
 
Z jednání odešel v 18,41 hod. J. Brabec. 
 
 
Diskuse: 
D. Sukalovský – běţně se pozemky prodávají za 500,- Kč/m

2
. 

O. Štarha – navrhuje, aby byla cena pro všechny 30,- Kč/ m
2
. Pozemky byly v minulosti těchto 

majitelů. 
J. Herman – navrhuje částku 50,- Kč/m

2
 nebo 100,- Kč/ m

2
. 
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Ing. P. Němec – je pro zarovnání pozemků, ale ceny jsou podivné. V ostatních případech jsme 
prodávali pozemky od 500 – 1000,- Kč/ m

2
. Podle zákona o obcích se pozemky prodávají podle ceny 

v místě a čase obvyklé: To je 500,- Kč/ m
2
. 

R. Hanák – ceny stanovme podle situace, za které jsme v minulosti pozemky prodávali. 
I. Poledňák – cena 100,- Kč/ m

2
 a méně je nepřijatelná. V této lokalitě má 1 m

2
 cenu cca 4.000,- Kč. 

R. Hanák – ptá se, z čeho vycházela uvedená cena? 
P. Kavka – paní Fidrmucová jednala s jednotlivými vlastníky, cena vychází z jejich návrhu. 
D. Sukalovský – navrhuje orientačně hlasovat od nejvyšší ceny, tedy od 500,- Kč/ m

2
: 

Hlasováno: pro 12. 
 
D. Sukalovský – pověřuje odbor majetkoprávní jednáním s vlastníky pozemků o prodeji za tuto 
schválenou cenu. 
 
p. Přikrylová – nesouhlasí s cenou 500,- Kč/ m

2
. Jiţ v minulosti chtěli pozemek koupit, ale na pozemku 

vázla zástava. Tehdy byl návrh prodeje za 50,- Kč/ m
2
. Nyní by povaţovala za adekvátní cenu 100,- 

Kč/ m2. 
 
ad. 1 
Návrh usnesení: ZM schvaluje záměr na prodej části pozemku parc. č. 486/2 v k. ú. Kuřim GP 

č. 1680-74/2003 nově označený jako parc. č. 486/10 o vým. 80 m
2
 spoluvlastníkům 

Jaromíru Hladíkovi a Jaroslavu Hladíkovi oba bytem xxxxxxxxxxxxxxxx Kuřim, za 
cenu 30,- Kč/m

2 s tím, ţe veškeré náklady spojené s převodem pozemku včetně 
úhrady daně z převodu nemovitosti ponesou kupující. 

ad. 2 
Návrh usnesení: ZM schvaluje záměr na prodej části pozemku parc. č. 486/2 v k. ú. Kuřim GP 

č. 1680-74/2003 nově označený jako parc. č. 486/9 o vým. 36 m
2
 a část pozemku 

parc. č. 486/2 v k. ú. Kuřim o výměře cca 25 m
2
 manţelům MUDr. Luďkovi 

Pluháčkovi a MUDr. Nině Pluháčkové, oba bytem xxxxxxxxxxxxxxx Kuřim, za cenu 
100,- Kč/m

2 s tím, ţe veškeré náklady spojené s převodem pozemku včetně 
úhrady daně z převodu nemovitosti ponesou kupující. 

nebo 
Návrh usnesení: ZM schvaluje záměr na prodej části pozemku parc. č. 486/2 v k. ú. Kuřim GP 

č. 1680-74/2003 nově označený jako parc. č. 486/9 o vým. 36 m
2
 manţelům MUDr. 

Luďkovi Pluháčkovi a MUDr. Nině Pluháčkové oba bytem xxxxxxxxxxxxxxxx Kuřim, 
za cenu 100,- Kč/m

2 s tím, ţe veškeré náklady spojené s převodem pozemku 
včetně úhrady daně z převodu nemovitosti ponesou kupující. 

ad. 3 
Návrh usnesení: ZM schvaluje záměr na prodej části pozemku parc. č. 486/2 v k. ú. Kuřim GP 

č. 1680-74/2003 nově označené jako parc. č. 486/8 o vým. 1 m
2
 a parc. č. 486/7 

o vým. 33 m
2
 Adéle Hýskové bytem xxxxxxxxxxxxxx 6440 Brunnen, Švýcarsko, za 

cenu 100,- Kč/m
2 s tím, ţe veškeré náklady spojené s převodem pozemku včetně 

úhrady daně z převodu nemovitosti ponesou kupující. 
ad. 4 
Návrh usnesení: ZM schvaluje záměr na prodej části pozemku parc. č. 486/2 v k. ú. Kuřim GP 

č. 1680-74/2003 nově označený jako parc. č. 486/13 o vým. 73 m
2
 manţelům 

Josefu a Miluši Halovým oba bytem xxxxxxxxxxx Kuřim, za cenu 100,- Kč/m
2 s tím, 

ţe veškeré náklady spojené s převodem pozemku včetně úhrady daně z převodu 
nemovitosti ponesou kupující. 

ad. 5 
Návrh usnesení: ZM schvaluje záměr na prodej části pozemku parc. č. 486/2 v k. ú. Kuřim GP 

č. 1680-74/2003 nově označený jako parc. č. 486/14 o vým. 124 m
2
 Jitce 

Přikrylové, bytem xxxxxxxxxxxx Kuřim, za cenu 100,- Kč/m
2 s tím, ţe veškeré 

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

 
Návrh usnesení: ZM schvaluje záměr na prodej části pozemku parc. č. 486/2 v k. ú. Kuřim 

o výměře cca 15 m
2
 Aleši Kašparcovi, bytem xxxxxxxxxx Kuřim, za cenu 100,- 

Kč/m
2 s tím, ţe veškeré náklady spojené s převodem pozemku včetně úhrady daně 

z převodu nemovitosti ponese kupující. 
O těchto návrzích usnesení nebylo hlasováno. 
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6. Směna pozemků na Podlesí - město Kuřim s manţ. Mgr. Ivanou 
Báborovou a Bohuslavem Báborem, oba bytem Kuřim, xxxxxxxxxxx 
(Příloha č. 6, 6A, 6B, 6C, předkládá Ing. D. Sukalovský, zpracovala Ing. V. Fidrmucová) 
 
V souvislosti s provedením oplocení – kamenné zdi u rodinného domu na ul. xxxxxxxx č. p. xxx 
v Kuřimi vybudovaném z části na pozemku ve vlastnictví města Kuřimi - část pozemku parc. č. 3252/1 
geometrickým plánem č. 2684-205/2010 (dále jen „GP“) nově označená jako parc. č. 3252/21 
o výměře 7 m

2
 ţádají manţ. Báborovi opakovaně o majetkoprávní vypořádání. Za zastavěný 

pozemek nabízí městu Kuřim ke směně část pozemku parc. č. 3274/5 GP nově označený jako 
parc. č. 3274/6 o vým. 7 m

2
 vše v k. ú. Kuřim – viz příloha A, B. 

Dále ţádají o směnu části pozemku parc .č. 3274/4 o výměře cca 8 m
2
 ve vlastnictví města (v příloze 

C označený jako díl A) za část pozemku parc. č. 3272/1 o výměře cca 8 m
2
 ve vlastnictví manţ. 

Báborových
 
(v příloze C označený jako díl B) vše v k. ú. Kuřim – viz příloha C. 

V případě, ţe takto navrţená směna pozemků nebude ze strany města moţná, navrhuje pan Bábor 
odkup nově vzniklých pozemků – parc. č. 3252/21 o vým. 7 m

2
 a pozemku označený jako díl A o vým. 

cca 8 m
2 
za kupní cenu, kterou stanoví město. 

OMP doporučuje předloţenou směnu pozemků schválit. Směnou se narovnává skutečný stav 
oplocení s hranicí pozemků. Zvláště hranici pozemků u dětského hřiště sousedícího s mateřskou 
školkou doporučuje OMP majetkoprávně vyřešit – díl A a B. Jestliţe ZM bude s předloţenou směnou 
souhlasit, zadá pan Bábor vyhotovení geometrického plánu ke směně pozemků na vlastní náklady. 
Směna se můţe uskutečnit buď bez cenového vyrovnání neboť výměry směňovaných pozemků jsou 
stejné, nebo za poplatek. 
Protoţe na druhou část směny není vyhotovený GP, předkládá OMP ke směně dvě usnesení. 
Vzhledem k tomu, ţe zastupitelstvo města jiţ směnu pozemků s manţ. Báborovými projednávalo na 
svém zasedání v březnu 2012, kdy nepřijalo ţádné usnesení, doporučuje OMP v první etapě vyřešit 
předloţenou směnu pozemků a ve druhé etapě řešit majetkoprávní vypořádání na severní straně od 
rodinného domu manţ. Báborových. 
V současné době je stavební řízení o dodatečném povolení stavby zastaveno, do doby předloţení 
vyjádření města Kuřimi. 
 
Příloha A – ţádost pana Bábora 
Příloha B – GP č. 2684-205/2010 
Příloha C – situace se zakreslením oplocení pozemků 
 
Diskuse: 
Z. Kříţ – finanční výbor doporučil schválit navrţené usnesení bez cenového vyrovnání. 
I. Poledňák – počkal by s vyrovnáváním a nyní by neschvaloval. Ptá se, jaké další úmysly má pan 
Bábor s černou stavbou? 
p. Smejkal – právní zástupce p. Bábora - pan Bábor navrhuje vyrovnání za 2.000,- Kč/ m

2
. 

D. Sukalovský – rada města projednala směnu pozemků a navrhuje směnit bez cenového vyrovnání. 
D. Holman – musíme ctít zákon. Ať p. Bábor splní svoje povinnosti a potom se můţeme bavit dále. 
p. Smejkal – nyní řešíme směnu pozemků. 
J. Brabec – ke směně pozemků můţe dojít v případě, ţe p. Bábor odstraní černou stavbu. 
R. Hanák – je pro ukončení diskuse a hlasování. 
P. Kavka – v roce 2011 bylo poţádáno o dodatečné povolení stavby. Řízení bylo přerušeno 
a p. Bábor byl vyzván, aby doplnil majetkovou smlouvu, coţ neudělal. Stavební úřad prodlouţil lhůtu 
do 30. 1. 2012 s poţadavkem doloţit poţadované. Pan Bábor nic nedoloţil. 
 
Návrh usnesení: ZM schvaluje záměr na směnu části pozemku parc. č. 3274/5 (vlastník manţ. 

Báborovi) dle GP č. 2684-205/2010 nově označený jako parc. č. 3274/6 o vým. 
7 m

2
 za část pozemku parc. č. 3252/1 (vlastník město Kuřim) dle GP č. 2684-

205/2010 nově označený jako parc. č. 3252/21 o vým. 7 m
2
 vše v k. ú. Kuřim bez 

cenového vyrovnání. Náklady spojené s uzavřením směnné smlouvy a daň 
z převodu nemovitostí budou hradit manţ. Báborovi, bytem xxxxxxxxxxxx Kuřim. 

Hlasováno: pro 1, proti 11, zdrţeli se 4, nepřítomen 1. 
Usnesení nebylo přijato. 
 
Návrh usnesení: ZM schvaluje záměr na směnu části pozemku parc. č. 3274/5 (vlastník manţ. 

Báborovi) dle GP č. 2684-205/2010 nově označený jako parc. č. 3274/6 o vým. 
7 m

2
 za část pozemku parc. č. 3252/1 (vlastník město Kuřim) dle GP č. 2684-
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205/2010 nově označený jako parc. č. 3252/21 o vým. 7 m
2
 vše v k. ú. Kuřim 

s cenovým vyrovnáním ve výši 2.000,- Kč/ m2 ve prospěch města Kuřim. Náklady 
spojené s uzavřením směnné smlouvy a daň z převodu nemovitostí budou hradit 
manţ. Báborovi bytem, xxxxxxxxxx Kuřim. 

Hlasováno: pro 1, proti 11, zdrţeli se 4, nepřítomen 1. 
Usnesení nebylo přijato. 
 
 
Starosta města vyhlásil v 19,10 hod. přestávku na 15 minut. 
 

 
Návrh usnesení: ZM schvaluje záměr na směnu části pozemku parc. č. 3274/4 (vlastník Město 

Kuřim) o vým. cca 8 m
2 
za část pozemku parc. č. 3272/1 (manţelé Bohuslav a Mgr. 

Ivana Báborovi) o vým. cca 8 m
2
 bez cenového vyrovnání. Náklady spojené 

s uzavřením směnné smlouvy a daň z převodu nemovitostí budou hradit manţ. 
Báborovi, bytem xxxxxxxxxx Kuřim. 

 
Návrh usnesení: ZM schvaluje záměr na směnu části pozemku parc. č. 3274/4 (vlastník Město 

Kuřim) o vým. cca 8 m
2 
za část pozemku parc. č. 3272/1 (manţelé Bohuslav a Mgr. 

Ivana Báborovi) o vým. cca 8 m
2
 s cenovým vyrovnáním ve výši…………….. ve 

prospěch města Kuřim. Náklady spojené s uzavřením směnné smlouvy a daň 
z převodu nemovitostí budou hradit manţ. Báborovi, bytem xxxxxxxxxx Kuřim. 

O těchto návrzích usnesení nebylo hlasováno. 
 
 
 

7. Ing. Pavel Adamec, xxxxxxxxxx, Brno – ţádost o odkoupení 
pozemků 
(Příloha č. 7, 7A, 7B, předkládá Ing. D. Sukalovský, zpracovala Ing. Fidrmucová a Mgr. P. Kavka) 
 
Ing. Adamec poţádal město Kuřim o odprodej pozemků parc. č.  4328 o vým. 19 m

2
 a parc. č. 4329 

o vým. 19 m
2
 oba v k. ú. Kuřim. Na předmětných pozemcích stojí dvě garáţe č. e. 1275 a č. e. 1276, 

které jsou ve vlastnictví ţadatele – viz příloha A. Ing. Adamec garáţe vydraţil v rámci konkurzního 
řízení na firmu Lenoxa a.s., se sídlem Bukovského 222/4, Liberec, IČ 25004034. Dle znaleckého 
posudku se jedná o garáţe provedené z monolitického ţelezobetonového prostorového odlitku, které 
jsou postavené na základových pasech. 
Ing. Tomšů (jednatel Centra technických sluţeb Kuřim, s.r.o. – dále jen „CTSK“) s odprodejem 
pozemků nesouhlasí. Tyto pozemky navazují na pozemky pronajaté CTSK, na jejichţ části je 
zbudován sběrný dvůr. Přičleněním pozemků ke sběrnému dvoru by byly vyuţívány jako parkovací 
místa, popř. jako plocha pro uskladnění dopravního značení. Je případně ochoten předmětné garáţe 
koupit za cenu 50.000,- Kč/kus. 
OMP předkládá ZM 2 varianty vyřízení ţádosti. 
1. varianta: 
pozemky prodat za trţní cenu, která je dle znalce Ing. Zámečníka cca 660,- Kč/m

2
.
 
OMP sděluje, ţe 

v roce 2010 město prodalo sousední pozemky pod garáţemi vlastníkům předmětných garáţí a to 
manţelům Baxovým, bytem Kuřim a manţelům Čásarovým, bytem Kuřim za cenu 500,- Kč/m

2
. 

2. varianta: 
pozemky neprodávat a vyzvat Ing. Adamce k odstranění garáţí. 
Z historie: 
- garáţe byly rozhodnutím stavebního úřadu MěÚ Kuřim ze dne 5. 1. 1994 (rozhodnutí nabylo právní 
moci 18. 2. 1994) dodatečně povoleny jako stavby dočasné. Dočasná stavba 2 prefabrikovaných 
garáţí byla povolena na dobu platnosti nájemní smlouvy uzavřené mezi vlastníkem pozemků 
a nájemcem. 
Dne 18. 2. 1994 byly pozemky pronajaty Oblastnímu podniku bytového hospodářství Kuřim. 
Nájemcem se postupně stali: ŢILKA s.r.o., VEP s.r.o. a RNDr. Jan Černý. Poslednímu nájemci byla 
z důvodu neplacení nájemného nájemní smlouva vypovězena a běţí výpovědní lhůta. 
V roce 1994 Oblastní podnik bytového hospodářství Kuřim poţádal katastrální úřad o zapsání garáţí 
do katastru nemovitostí. OMP konzultoval záleţitost s pracovníkem katastrálního úřadu, který připustil 
moţnost napadnutí zápisu stavby garáţí, neboť se můţe jednat o věc movitou, která není předmětem 
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zápisu v katastru nemovitostí. OMP však nemá k dispozici posudek, který by posuzoval otázku, zda 
jde o věc movitou nebo nemovitou.  
 
Příloha A – situace 
Příloha B – kolaudační rozhodnutí 
 
Diskuse: 
D. Sukalovský – garáţe byly dodatečně povoleny jako stavby dočasné a platnost vyprší ukončením 
nájemní smlouvy. Nyní běţí výpovědní lhůta nájemní smlouvy. 
P. Kavka – výpovědní lhůta vyprší dne 31. 12. 2012. 
Z. Kříţ – finanční výbor projednal, členové se zdrţeli hlasování. 
M. Macková – proč společnost Centrum technických sluţeb nešla do draţby? 
D. Sukalovský – vyvolávací cena byla vyšší. 
Ing. P. Němec – v prvním kole byla 167.000,- Kč. 
P. Kavka – vyvolávací cena v druhém kole byla 104.000,- Kč. 
p. Adamec – garáţe zakoupil za vyvolávací cenu + daň z převodu nemovitosti. 
I. Poledňák – ptá se, s jakou cenou za případný prodej by byl p. Adamec spokojen? Přistoupil by na 
prodej? 
p. Adamec – zatím neví. 
D. Holman – CTSK má o garáţe zájem. 
Ing. P. Němec – bylo by výhodné, aby nám p. Adamec garáţe prodal. Bude jednat s panem Tomšů. 
 
Návrh usnesení: ZM schvaluje záměr na prodej pozemků parc. č. 4328 a parc. č. 4329 v k. ú. 

Kuřim Ing. Pavlu Adamcovi bytem xxxxxxxxxxxxx Brno, za cenu 600,- Kč/m
2
 s tím, 

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

Hlasováno: pro 0, proti 1, zdrţelo se 15, nepřítomen 1. 
Usnesení nebylo přijato. 
 
 
 

8. Tělocvičná jednota SOKOL Kuřim – odprodej části pozemku 
u Sokolovny 
(Příloha č. 8, 8A, 8B, předkládá Ing. D. Sukalovský, zpracovala Ing. V. Fidrmucová) 
 
Tělocvičná jednota SOKOL Kuřim (dále jen TJ SOKOL) zastoupená starostkou Zdeňkou Jeřábkovou 
poţádala město Kuřim o prodej části městského pozemku parč. č. 612/29 o výměře 1 m

2
,
 

geometrickým plánem č. 2558-211/2009 nově označený jako parc. č. 612/32 vše v k. ú. Kuřim – viz 
příloha A.  
ZM dne 21. 8. 2012 ţádost projednalo a schválilo záměr na prodej pozemku: 
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 m

2
 Tělocvičné jednotě SOKOL Kuřim, se sídlem Tyršova 480, 

PSČ 664 34 Kuřim, IČ 44947763, za cenu 1.000,- Kč/m
2 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 B. 
 
Příloha A – GP č. 2558-211/2009 ze dne 11. 11. 2009 
Příloha B – návrh kupní smlouvy 
 
Diskuse: 
Z. Kříţ – finanční výbor prodej doporučuje. 
Ing. P. Němec – musíme odůvodnit, proč prodáváme za cenu niţší, neţ je cena odhadní. Ţádá 
naformulovat do zápisu. 
D. Sukalovský – důvodem je veřejný zájem – hřiště slouţí všem občanů města. 
I. Poledňák – důvodem můţe být to, ţe TJ Sokol Kuřim poskytl pozemky pro stavbu mateřské školy. 
Ing. P. Němec – odůvodnění - město Kuřim prodává pozemek za cenu niţší (neţ je cena 2.500,- Kč/ 
m

2
) z důvodu nepřímé podpory TJ Sokol Kuřim, která poskytuje vyţití občanům města, coţ je 
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veřejným zájmem. Prodejem dojde také k narovnání majetkoprávního vztahu mezi TJ Sokol Kuřim 
a městem Kuřim. 
 
Přijaté usnesení: 1174/2012 - ZM schvaluje 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 m
2
 Tělocvičné 

jednotě SOKOL Kuřim, se sídlem Tyršova 480, PSČ 664 34 Kuřim, IČ 44947763, 
za cenu 1.000,- Kč/m

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

Hlasováno: pro 15, zdrţel se 1, nepřítomen 1. 
 
 
 

9. Zrušení obecně závazné vyhlášky č. 9/1999 – o volných bytech 
v majetku města 
(Příloha č. 9, 9A, 9B, 9C, předkládá Ing. D. Sukalovský, zpracoval Mgr. P. Kavka) 
 
OMP dostal od rady města pokyn ke zpracování drobné technické novelizace obecně závazné 
vyhlášky č. 9/1999 – o volných bytech v majetku města a bytových náhradách. Po konzultaci 
s odborem dozoru a kontroly MV ČR upozorňuje, ţe tato obecně závazná vyhláška není v souladu 
s § 10 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích. Citované ustanovení zákona přesně vymezuje okruh 
povinností v samostatné působnosti, které můţe obec ukládat formou obecně závazné vyhlášky. 
Bytová problematika je mimo rámec tohoto ustanovení. Předchozí zákon č. 367/1990 Sb., o obcích byl 
v úpravě vyhlášek benevolentnější a poţadoval „pouze“ soulad se zákony a obecně závaznými 
předpisy vydanými ústředními orgány státní správy k jejich provedení. 

(§ 10 současného zákona) Povinnosti může obec ukládat v samostatné působnosti obecně závaznou 
vyhláškou 
a) k zabezpečení místních záležitostí veřejného pořádku; zejména může stanovit, které činnosti, jež by 
mohly narušit veřejný pořádek v obci nebo být v rozporu s dobrými mravy, ochranou bezpečnosti, 
zdraví a majetku, lze vykonávat pouze na místech a v čase obecně závaznou vyhláškou určených, 
nebo stanovit, že na některých veřejných prostranství v obci jsou takové činnosti zakázány,  
b) pro pořádání, průběh a ukončení veřejnosti přístupných sportovních a kulturních podniků, včetně 
tanečních zábav a diskoték, stanovením závazných podmínek v rozsahu nezbytném k zajištění 
veřejného pořádku, 
c) k zajištění udržování čistoty ulic a jiných veřejných prostranství, k ochraně životního prostředí, 
zeleně v zástavbě a ostatní veřejné zeleně (dále jen "veřejná zeleň") a k užívání zařízení obce 
sloužících potřebám veřejnosti, 
d) stanoví-li tak zvláštní zákon. 
 
Z výše uvedeného důvodu OMP navrhuje, aby byla předmětná vyhláška zrušena. Vzhledem k nutnosti 
ošetření těchto společensky významných právních vztahů a postupů, doporučuje OMP, aby byla 
přijata forma pravidel. 
Provedené změny jsou v pravidlech vyznačeny kurzívou. Pro porovnání textů je přílohou materiálu 
i rušená vyhláška č. 9/1999.  
 
Příloha: návrh zrušovací vyhlášky 
 návrh pravidel 
 vyhláška č. 9/1999 
 
Diskuse: 
D. Holman – čl. 5, bod 5 – navrhuje vloţit: „ţádost ţadatele, jenţ nabízený byt odmítl nebo se 
k výběrovému řízení nedostavil osobně ani prostřednictvím svého zplnomocněného zástupce, bude 
odloţena a po dobu 2 let nebude ţadatel do pořadníku zařazován. Výjimku z tohoto ustanovení 
uděluje na základě písemné ţádosti rada města svým usnesením. 
Čl. 8, bod1 – nájemní smlouva se uzavírá na dobu 2 let - přikláněl by se na 1 rok. Dále je potřeba 
obdobně upravit všechny lhůty v tomto článku. 
Čl. 10, bod 2 - vyplývá to ze zákona. Navrhuje bod vypustit. 
D. Sukalovský – dáváme tím najevo, ţe můţeme ve výjimečných případech postupovat jinak. 
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I. Poledňák – námitka proti cenovým ustanovením – navrhuje, ţe se nájemné vypočítá ve všech 
bytech stejně. Ustanovení čl. 9, bod 2 – výše nájemného ve všech bytech pronajímaných ve městě 
Kuřimi musí bát srovnatelná. 
D. Holman – přepočet investic by byl komplikovaný. 
I. Poledňák – navrhuje, aby v obecních bytech bylo jedno nájemné. 
D. Sukalovský – navrhuje hlasovat o jednotlivých změnách. 
Čl. 5, bod 5: 
Hlasováno: pro 16, nepřítomen 1. 
 
Čl. 8, bod 1: 
Hlasováno: pro 15, zdrţel se 1, nepřítomen 1. 
 
Čl. 9, bod 2: 
Hlasováno: pro 13, zdrţeli se 3, nepřítomen 1. 
 
Přijaté usnesení: 1175/2012 - ZM schvaluje obecně závaznou vyhlášku č. 2/2012, kterou se ruší 

obecně závazná vyhláška č. 9/1999 ze dne 18. 10. 1999. 
Hlasováno: pro 16, nepřítomen 1. 
 
Přijaté usnesení: 1176/2012 - ZM schvaluje Pravidla o volných bytech v majetku města a bytových 

náhradách se změnami. 
Hlasováno: pro 16, nepřítomen 1. 
 
 
 

10. Koupě pozemku p. č. 2904/107, p. č. 2903/5 a p. č. 2784/18 vše 
k. ú. Kuřim 
(Příloha č. 10, 10A, 10B, předkládá Ing. D. Sukalovský, zpracoval Mgr. P. Kavka) 
 
OMP ve spolupráci se starostou města projednal s Římskokatolickou farností Kuřim, se sídlem 
Kříţkovského 55, Kuřim, IČ 49461362, a následně s biskupstvím v Brně, které musí takový převod 
majetku odsouhlasit, moţnost koupě pozemků p. č. 2904/107 o výměře 2564 m

2
, orná půda, p. č. 

2903/5 o výměře 159 m
2
, ostatní plocha a p. č. 2784/18 o výměře 203 m

2
, vodní plocha, vše k. ú. 

Kuřim. Nákup těchto pozemků souvisí s majetkoprávním vypořádáním lokality u rybníku Srpek ve 
smyslu usnesení ZM č. 1084/10 ze dne 24. 8. 2010: 
„ZM pověřuje OMP jednáním s vlastníky pozemků – mokřad u rybníka Srpek, ve věci získání pozemků 
do majetku města v rozsahu a za ceny dle přílohy B“. 
Kupní cena je navrţena takto: 
a) pozemek p. č. 2904/107, k. ú. Kuřim – 30,- Kč/m

2
 

b) pozemky p. č. 2903/5 a p. č. 2784/18, vše k. ú. Kuřim – 10,- Kč/m
2
 

Tyto kupní ceny korespondují se znaleckým posudkem Ing. Huberta Vařejky ze dne 28. 9. 2012. 
Celková kupní cena všech tří pozemků by byla 80.540,- Kč. Tato částka můţe být kryta z ORGu 
9010000000 (pozemky). 
 
Příloha – návrh smlouvy 

- katastrální mapa 
 
Diskuse: 
Z. Kříţ – finanční výbor doporučuje schválit navrhované usnesení. 
Ing. P. Němec – římskokatolická farnost má v Kuřimi velmi málo pozemků, proto vítá, ţe prodej 
schválila. 
 
Přijaté usnesení: 1177/2012 - ZM schvaluje úplatné nabytí pozemku p. č. 2904/107, k. ú. Kuřim, 

o výměře 2564 m
2
 za cenu 30,- Kč/m

2
 a pozemků p. č. 2903/5 o výměře 159 m

2
 

a p. č. 2784/18 o výměře 203 m
2
, vše k. ú. Kuřim, za cenu 10,- Kč/m

2
 do vlastnictví 

Města Kuřimi od Římskokatolické farnosti Kuřim, se sídlem Kříţkovského 55, 
Kuřim, IČ 49461362, za celkovou cenu 80.540,- Kč. 

Hlasováno: pro 16, nepřítomen 1. 
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11. Koupě části pozemku p. č. 2698/1, k. ú. Kuřim 
(Příloha č. 11, 11A, 11B, předkládá Ing. O. Štarha, zpracoval Mgr. P. Kavka) 
 
Vedení města uzavřelo dne 8. 10. 2012 jednání o moţnosti koupě části pozemku 2698/1 k. ú. Kuřim, 
orná půda o výměře 6.010 m

2
, nově označená GP č. 2844-214/2012 jako pozemek p. č. 2698/22, k. ú. 

Kuřim, který by mohl slouţit jako strategická záloha pro budoucí výstavbu. Spoluvlastníky pozemku 
(kaţdý id. ½) jsou Ing. Miroslav Kachlík, bytem xxxxxxxxxxxxxxxx Brno-Komín a Bc. Petr Vencálek, 
bytem xxxxxxxxxxxx Brno-Stránice. 
Nabízené parametry prodeje: 
a) kupní cena 1.500,- Kč/m

2
, tj. celkem 9.015.000,- Kč 

b) prodávající vybuduje vlastním nákladem příjezdovou komunikaci včetně inţenýrských sítí (voda, 
plyn, el. energie) 
c) vlastník bezúplatně převede na město spoluvlastnický podíl id. 1/8 ke stavbě příjezdové 
komunikace a pozemku 
d) oba spoluvlastníci jednají ve shodě, takţe při převodu nebudou uplatňovat své zákonné předkupní 
právo (doloţeno písemným prohlášením). 
V současné době se získávají stanoviska dotčených orgánů, aby mohla být podána ţádost o územní 
řízení k budování inţenýrských sítí a příjezdové komunikace. Investor předpokládá budování sítí 
a příjezdové komunikace na jaře roku 2013. 
 
OMP uvádí, ţe nabízený pozemek je v současném územním plánu částečně jako plocha výroby, 
skladování a distribuce (vnitřní část) a částečně jako plocha veřejné zeleně (vnější okraj). V návrhu 
nového územního plánu je vrchní část pozemku navrţena jako plocha smíšená výrobní a spodní část 
jako plocha tech. infrastruktury. 
 
Předmětný pozemek je zatíţen věcným břemenem zřízení a provozování dvou kanalizačních stok DN 
300 a DN 400 a provozováním vedení vodovodní přípojky. Všechna věcná břemena jsou zřízena ve 
prospěch města Brna a BVaK a.s. 
 
V případě, ţe ZM rozhodne o koupi pozemku, je nutné přijmout rozpočtové opatření, neboť tato 
majetková transakce není kryta rozpočtem. 
Investor nabízí k bezúplatnému převodu podíl ve výši 1/8 ke stavbě příjezdové komunikace na 
pozemku p. č. 2698/1, k. ú. Kuřim a k pozemku p. č. 2698/1, k. ú. Kuřim. Není ţádným způsobem 
řešen způsob a náklady na budoucí údrţby této stavby. OMP upozorňuje na problematičnost 
spoluvlastnických vztahů. 
 
Příloha – geometrický plán 
 - návrh kupní smlouvy (v době odevzdání příspěvku se řeší text smlouvy) 
 
Diskuse: 
O. Štarha – jedná se o pozemek přiléhající k bývalé ČOV (čističce odpadních vod). Pozemek je do 
budoucna pro město Kuřim strategický. 
D. Sukalovský – navrhuje dále jednat o jiných podmínkách a o změně územního plánu. 
Z. Kříţ – finanční výbor doporučuje záměr pozemek koupit. Další podmínky dále řešit. 
D. Holman – pokud změníme územní plán, potom bude pro p. Kachlíka snazší pozemky prodat. 
Pozemek by mohl slouţit jako strategická záloha pro budoucí výstavbu. 
V. Zejda – strategičnost pozemku je v tom, ţe prodejní cena části pozemku v reţimu dnešního 
územního plánu je cca 30,- Kč/ m2. V návrhu územního plánu je pozemek řešen a ošetřuje naše 
poţadavky. 
D. Sukalovský – cenu navrhuje současný majitel a s ním by dále jednal. 
D. Holman – investor uvaţoval podnikatelsky. Ale chovejme se rozumně a hospodárně. 
O. Štarha – souhlasí se vším, co bylo řečeno. Město Brno nabízelo pozemky jako celek a o tomto se 
jednalo na zasedání ZM. 
I. Poledňák – s koupí by počkal, museli bychom se o pozemek starat, budeme ho potřebovat do 
budoucna. 
D. Sukalovský – část pozemku je zastavitelná pro sluţby a výrobu i podle současného územního 
plánu. 
D. Holman – odbor investiční by měl definovat racionální potřebu výměry. 
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D. Sukalovský – řeší se další nabídka likvidace odpadů – zkapalňováním. Po získání více informací 
budeme vědět, jak velký pozemek bychom eventuelně na toto potřebovali. 
Návrh usnesení: ZM schvaluje úplatné nabytí části pozemku p. č. 2698/1 k. ú. Kuřim dle GP 

č. 2844-214/2012 nově označený jako pozemek p. č. 2698/22, k. ú. Kuřim, 
o výměře 6010 m

2
 za cenu 1.500,- Kč/m

2
 do vlastnictví Města Kuřimi od 

spoluvlastníků (kaţdý id. ½) Ing. Miroslava Kachlíka, bytem xxxxxxxxxxxxxxxxx, 
Brno-Komín, a Bc. Petra Vencálka, bytem xxxxxxxxxxxxxxx Brno-Stránice. 

Hlasováno: pro 0, proti 11, zdrţelo se 5, nepřítomen 1. 
Usnesení nebylo přijato. 
 
Návrh usnesení: ZM schvaluje bezúplatné nabytí spoluvlastnického podílu ve výši id. 1/8 

k pozemku p. č. 2698/1, k. ú. Kuřim, dle GP č. 2844-214/2012 o výměře 1148m
2
 

a bezúplatné nabytí spoluvlastnického podílu ve výši id. 1/8 ke stavbě příjezdové 
komunikace na pozemku p. č. 2698/1, k. ú. Kuřim, do vlastnictví Města Kuřimi od 
spoluvlastníků Ing. Miroslava Kachlíka, bytem xxxxxxxxxxxxxxxxxxx Brno-Komín, 
a Bc. Petra Vencálka, bytem xxxxxxxxxxxxxxx Brno-Stránice. Do doby uzavření 
darovací smlouvy bude uzavřena smlouva o smlouvě budoucí darovací. 

O tomto usnesení nebylo hlasováno. 
 
 
 

12. Záměr na prodej bytové jednotky č. 849/2 
(Příloha č. 12, 12A, předkládá Ing. D. Sukalovský, zpracovala A. Janoušková a Mgr. P. Kavka) 
 
Usnesením zastupitelstva města č. 1159/2007 ze dne 26. 6. 2007 byla zrušena Vyhláška města 
Kuřimi č. 6 ze dne 22. 9. 1997 „O pronajatých bytech v majetku města“. Tímto aktem došlo de facto 
k zastavení privatizace bytového fondu. V letošním roce schválilo zastupitelstvo manţelům Váňovým 
prodej bytové jednotky č. xxxxxxx, ul. Na Loučkách, Kuřim. Prodej dosud nebyl realizován, termín 
plnění prodeje bytové jednotky byl posunut do 31. 12. 2012. OMP uvádí, ţe po zastavení privatizace 
bytového fondu jde o třetí individuálně projednávaný případ moţného prodeje městského bytu. 
 
Dne 26. 9. 2012 poţádal o odkoupení bytové jednotky č. 849/2 pan Martin Jakeš, trvale bytem xxxxx 
xxx, Kuřim. Nájemní smlouva je uzavřena s paní Olgou Jakešovou, matkou Martina Jakeše (přechod 
nájmu po smrti manţela Jiřího Jakeše). Jedná se o bytovou jednotku 3+1 s příslušenstvím – předsíň, 
koupelna, WC, spíţ, sklep o velikosti 101,80 m

2
 umístěný v I. nadzemním podlaţí domu č. p. 848 - 

850 na ulici Školní. Na předmětném bytu nevázne ţádná zástava ani dotační titul, nakládání s ním 
není tedy nijak omezeno. 
 
OMP upozorňuje, ţe ve smyslu § 22 odst. 1 zákona č. 72/1994 Sb., o vlastnictví bytů musí vlastník 
bytu nabídnout převod tohoto bytu stávajícímu nájemci, který má šestiměsíční lhůtu k přijetí či 
odmítnutí nabídky. V případě odmítnutí ze strany nájemce můţe vlastník byt prodat kterékoliv třetí 
osobě. Z výše uvedeného důvodu doporučuje OMP koncipovat záměr jako „neadresný“ a vzápětí 
učinit oficiální nabídku stávajícímu nájemci ve smyslu § 43 a násl. obč. zákoníku. 
 
Ţadatel nechal na svůj náklad vyhotovit panem Ing. Janem Zámečníkem znalecký posudek. Odhadce 
stanovil trţní cenu obsazeného bytu na 1.375.000,- Kč. Ţadatel je ochoten tuto trţní cenu akceptovat. 
Před případným prodejem je nutno vyhlásit ve smyslu § 39 zák. č. 128/2000 Sb., o obcích záměr na 
prodej nemovitého majetku. 
 
V případě, ţe ZM rozhodne o prodeji bytu, doporučuje OMP respektovat cenu dle znaleckého 
posudku a nechat nabyvatele uhradit i další náklady související s převodem byt. jednotky. 
 
Příloha A – znalecký posudek byt č. 849/2 
 
Diskuse: 
Z. Kříţ – finanční výbor doporučuje schválit navrhované usnesení. 
 
Přijaté usnesení: 1178/2012 - ZM schvaluje záměr na prodej bytové jednotky č. 849/2 o velikosti 

3+1 s příslušenstvím umístěné v I. NP bytového domu č. p. 848, č. p. 849 a č. p. 
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850 na pozemcích p. č. 1930, p. č. 1931, p. č. 1932 a p. č. 1939/3 vše k. ú. Kuřim 
na ulici Školní v Kuřimi obsazené nájemcem za cenu 1.375.000,- Kč. 

 Podmínky převodu: 
 a) úhrada kupní ceny před podpisem kupní smlouvy, 
 b) kupující uhradí před podpisem kupní smlouvy na účet města částku odpovídající 

dani z převodu nemovitostí, 
 c) kupující uhradí správní poplatky. 
Hlasováno: pro 16, nepřítomen 1. 
 
 
 

13. Dotace farnost 
(Příloha č. 13, 13A, 13B, 13C, předkládá Ing. D. Sukalovský, zpracoval Ing. A. Varmuţka) 
 
Na minulém zasedání ZM dne 21. 8. 2012 byla projednána ţádost Římskokatolické farnosti v Kuřimi 
na poskytnutí dotace na výměnu oken na faře. Tato ţádost nebyla schválena a předkladatel ji 
předkládá k novému rozhodnutí. 
 
Původní text důvodové zprávy: 
 
Římskokatolická farnost Kuřim poţádala ZM o poskytnutí dotace na výměnu oken na faře v Kuřimi. 
Ţádost 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 (ţádost z roku 2011)   200.000 Kč 
2012 – výměna oken na faře (projednávaný materiál)            ??      Kč 
 
Diskuse: 
Z. Kříţ – finanční výbor doporučuje navrţené usnesení schválit. 
V. Zejda – uvádí, ţe neměl k dispozici projektovou dokumentaci, i kdyţ o to ţádal. 
D. Holman – ptá se, jestli byl projednán projekt ve stavební komisi? 
A. Malczyński – kuřimský farář - projekt je hotový a byl projednán ve stavební komisi. 
S. Bartoš – vedoucí odboru investičního - ve stavební komisi byla část stavebního záměru, práce stále 
postupují. 
 
Přijaté usnesení: 1179/2012 - ZM schvaluje uzavření smlouvy o poskytnutí dotace ve výši 200.000,- 

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

Hlasováno: pro 14, proti 1, zdrţel se 1, nepřítomen 1. 
 
V. Zejda – musí se vrátit k hlasování. Upozorňuje, ţe společnost ŠTARHA ENGINEERING s.r.o. byla 
zpracovatelem projektu. Je to jasný střet zájmu, který O. Štarha neoznámil. 
O. Štarha – není hlavním zpracovatelem projektu. A pokud je uveden, tak o tom neví. 
D. Holman – na tohle by si měl O. Štarha dávat pozor. 
O. Štarha – ptá se p. Bartoše, jestli se zpracovávala na výměnu oken projektová dokumentace? 
S. Bartoš – ne, na okna se projektová dokumentace nezpracovávala. Není to potřeba. 
O. Štarha – z toho vyplývá, ţe jsem ani nemohl být ve střetu zájmů a ţádá V. Zejdu o omluvu. 
V. Zejda – nebude se omlouvat. 
 
 
 

14. Ţádosti o pořízení změny č. XIV Územního plánu sídelního 
útvaru Kuřim 
(Příloha č. 14, 14A, 14B, 14C, předkládá Ing. O. Štarha, zpracovala Ing. V. Indrová) 
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Na jednání ZM dne 13. 9. 2012 bylo zastupitelstvo informováno o stavu pořizování nového ÚP Kuřim 
a schválilo usnesení ZM č.1147/2012 s tím, ţe severní i jiţní obchvat budou v návrhu ÚP Kuřim 
vedeny jako územní rezervy dopravních staveb. Do doby vydání nového ÚP zůstává v platnosti 
stávající ÚPN SÚ Kuřim. 
Na odbor investiční byly doručeny 2 ţádosti o pořízení změny ÚPN SÚ Kuřim: 
1) Ţádost p. Zdeňka Votavy, vlastníka pozemků p. č. 3050/1, p. č.3050/6, 3051/2, 3054/4, 3055/5, 

3055/5, 3056/7, 3058/64, 3057/13, vše k. ú. Kuřim. Ţadatel podal podnět k pořízení změny, kterou 
by byly na uvedených pozemcích vymezeny nové zastavitelné plochy s funkčním vyuţitím pro 
výrobu, skladování, distribuci a příjezdovou cestu. Vyznačení pozemků – viz příloha č. 1. 
Dotčené parcely jsou dle KN evidovány jako lesní pozemky, ostatní plocha, trvalý travní porost 
a orná půda. Uvedené pozemky se nachází v blízkosti hráze retenční nádrţe a TYCO AMP. Dle 
platného ÚPN SÚ jsou zařazeny částečně do ploch veřejné zeleně, částečně inundačního území 
a plochy pro ÚSES a část v ploše výrobní a skladové aktivity V0.3. 
Návrh nového ÚP Kuřim na uvedených pozemcích vymezuje plochy veřejné zeleně (návrhové) 
a částečně plochy lesní (stabilizované). 
OI doplňuje tento materiál o odborné vyjádření zpracovatele ÚP Kuřim Ing. arch. Kynčla, které je 
přílohou č. 1 tohoto materiálu. 
Na základě výše uvedených skutečností OI doporučuje nevyhovět ţádosti p. Votavy o pořízení 
změny ÚPN SÚ Kuřim. 
 

2) Ţádost Obchodní společnosti E. G. majetková, a.s., IČ 277 55 140, se sídlem Kuřim, 
Blanenská 257, Kuřim, o pořízení změny ÚPN SÚ Kuřim pro pozemky p. č. 3523/1, 3525/2, 
3523/3, 3523/4, 3523/5, 3523/7, 3524, vše k. ú. Kuřim. Společnost E. G. majetková, a.s. jako 
vlastník uvedených pozemků podala podnět k pořízení změny ÚP spočívající ve změně 
funkčního vyuţití rozvojové plochy  K5 zóna Zadní mezihoří na výše uvedených pozemcích. 
Ţadatelé současně podali podnět ke změně funkčního vyuţití rozvojových ploch i pro pozemky 
p.č. 2612/2 a 3501, k.ú. Kuřim ve vlastnictví Města Kuřimi a pozemku p. č. 3523/6, k. ú. Kuřim ve 
vlastnictví České republiky. Vyznačení pozemků – viz příloha č. 2. 
Jedná se o podnět ke změně funkčního vyuţití z ploch občanského vybavení a sluţeb, veřejné 
zeleně a plochy dopravy na plochy výroby, skladování a distribuce. 
Uvedený podnět je v souladu s návrhem nového ÚP Kuřim. 
OI poţádal o vyjádření zpracovatele ÚP Kuřim, Ing. arch. Kynčla: 

„Předkládaná ţádost o změnu Územního plánu sídelního útvaru (ÚPnSÚ) Kuřim v lokalitě Ohlus je 
v souladu s nově připravovaným Územním plánem, který v tomto území vymezuje rozvojové 
plochy smíšené výrobní určené zejména právě pro výrobu a skladování. Dotčené území, které se 
nachází v klínu mezi ţelezniční tratí a koridorem silnice I/43 je pro tyto aktivity vhodné. 
V rámci případného zpracování této změny bude nutné pouze upravit rozsah poţadovaných 
návrhových ploch pro výrobu a skladování tak, aby bylo na okrajích řešeného území zachováno 
potřebné území pro očekávanou úpravu trasy silnice I/43 a jejího případného napojení na jiţní 
obchvat města. Pro poţadované plochy výroby a skladování nebude tedy navrţen celý rozsah 
pozemků uvedených v ţádosti o změnu ÚPnSÚ Kuřim, ale pouze jejich část nedotčená výše 
uvedenými budoucími záměry dopravní infrastruktury).“ 

 
3) Ţádost Ing. Miroslava Kachlíka, spoluvlastníka pozemku p. č. 2698/1, k. ú. Kuřim o pořízení 

změny ÚPNSÚ Kuřim, spočívající v rozšíření celého pozemku p. č.2698/1, k. ú. Kuřim do plochy 
výroby skladování a distribuce. V platném ÚPN SÚ Kuřim je část pozemku 2698/1, k. ú. Kuřim 
veden v ploše výroby, skladování a distribuce, část v ploše veřejné zeleně. Vyznačení pozemku – 
viz příloha č. 3. 
V návrhu nového ÚP Kuřim je část pozemku veden v ploše smíšené výrobní, část pozemku 
sousedící s ČOV  je zařazen do plochy technické infrastruktury. 

 Vyjádření zpracovatele ÚP Kuřim: 
„Předkládaná ţádost o změnu Územního plánu sídelního útvaru (ÚPnSÚ) Kuřim v lokalitě nad 
čističkou je v souladu s nově připravovaným Územním plánem, který v tomto území vymezuje 
rozvojové plochy smíšené výrobní určené zejména právě pro výrobu a skladování. Dotčené 
území, které se nachází v prostoru vymezeném z jihu bývalou ČOV, ze severu silnicí III/386 do 
Moravských Knínic a z východu korytem Kuřimky, je pro tyto aktivity vhodné.“ 

 
Diskuse: 
I. Poledňák – p. Votava značnou měrou přispěl k tomu, ţe se postavila retenční hráz. Navrhuje 
vstoupit s panem Votavou v jednání a pozemek od něj odkoupit. 
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J. Brabec –. p. Votava chce změnit územní plán, aby z případného prodeje pozemků vytěţil více 
peněz. 
J. Herman – jak byl vstřícný v prodeji pozemků, můţe zaznít nějaký konkrétní čin? 
I. Poledňák – prodal pozemky na retenční hráz za 165,- Kč/ m

2
. 

 
Návrh usnesení: ZM schvaluje podnět p. Zdeňka Votavy o pořízení změny ÚPN SÚ Kuřim – změna 

vyuţití plochy na pozemcích p. č. 3050/1, p. č.3050/6, 3051/2, 3054/4, 3055/5, 
3055/5, 3056/7, 3058/64, 3057/13, vše k. ú. Kuřim na plochy pro výrobu, 
skladování, distribuci a příjezdovou cestu, za podmínky úhrady nákladů na pořízení 
dokumentace změny ţadatelem. 

Hlasováno: pro 0, proti 0, zdrţelo se 16, nepřítomen 1. 
Usnesení nebylo přijato. 
 
D. Sukalovský – navrhuje hlasovat o návrhu I. Poledňáka. 
 
Přijaté usnesení: 1180/2012 - ZM pověřuje Radu města Kuřimi jednáním se Zdeňkem Votavou 

o nákupu pozemků p. č. 3050/1, p. č. 3050/6, 3051/2, 3054/4, 3055/5, 3055/5, 
3056/7, 3058/64, 3057/13, vše k. ú. Kuřim. 

Hlasováno: pro 12, zdrţeli se 4, nepřítomen 1. 
 
Diskuse: 
D. Sukalovský – na základě vyjádření zpracovatele územního plánu Ing. arch. Kynčla se ptá, jaký pro 
nás nyní vyplývá postup? 
V. Indrová – referentka odboru investičního - můţete schválit obecně a jednání ukáţe, jaké konkrétní 
poţadavky budou vzneseny. 
 
Přijaté usnesení: 1181/2012 - ZM schvaluje podnět Obchodní společnosti E. G. majetková, a.s., IČ 

277 55 140, se sídlem Kuřim, Blanenská 257, Kuřim, o pořízení změny ÚPN SÚ 
Kuřim, spočívající ve změně funkčního vyuţití ploch na pozemcích p. č. 3523/1, 
3525/2, 3523/3, 3523/4, 3523/5, 3523/7, 3524, 2612/2, 3501, 3523/6, vše k. ú. 
Kuřim, na plochy pro výrobu, skladování a distribuci, za podmínky úhrady nákladů 
na pořízení dokumentace změny ţadatelem. 

Hlasováno: pro 16, nepřítomen 1. 
 
 
Diskuse: 
V. Zejda – doporučuje neschvalovat. 
 
Návrh usnesení: ZM schvaluje podnět Ing. Miroslava Kachlíka o pořízení změny ÚPN SÚ Kuřim – 

změna vyuţití plochy spočívající v rozšíření celého pozemku p. č.2698/1, k. ú. 
Kuřim, do plochy výroby skladování a distribuce, za podmínky úhrady nákladů na 
pořízení dokumentace změny ţadatelem. 

Hlasováno: pro 0, proti 7, zdrţelo se 9, nepřítomen 1. 
Usnesení nebylo schváleno. 
 
 
 

15. Stav investiční výstavby 2012 
(Příloha č. 15, 15A, předkládá Ing. O. Štarha, zpracoval Bartoš) 
 
Odbor investiční předkládá Zastupitelstvu města informace o stavu rozpracovanosti investiční 
výstavby na rok 2012 k datu 16. 10. 2012. 
 
Příloha: stav investiční výstavby 
 
Diskuse: 
V. Zejda – měli bychom jednat o rekonstrukci KD a výstavbě sportovní haly. 
S. Bartoš – nyní je na zváţení, jestli budeme pokračovat v architektonické soutěţi, která byla 
vyhlášena. Uběhly sice 3 roky, ale dle jednání na Komoře architektů můţeme. Předali jsme materiály 
radě města a stanovili komisi. Schůzka byla minulý týden a bylo konstatováno, ţe je moţné 
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dopracovat návrh smlouvy a veřejné zadání projednat se čtyřmi uchazeči, kteří byli oceněni v soutěţi. 
U pracovní skupiny pro rekonstrukci kulturního domu byly dohodnuty úpravy smluv, tzn. úpravy podle 
toho, co navrhla pracovní skupina ZM. V této chvíli dává dopracovat návrh, abychom dostáli 
poţadavkům pracovní skupiny. 
Výstavba sportovní haly - názory nejsou jednotné. Původní návrh se objemově částečně zmenšil. Ale 
co se týká finanční částky, tak je podstatně menší neţ původní. Částka kolem 60 mil. Kč je reálná. 
Parametry haly by měly být podle poţadavků sportovců. 
D. Sukalovský – ZM by mělo souhlasit s pokračováním přípravy rekonstrukce KD a haly. U sportovní 
haly připadá v úvahu zrušit architektonickou soutěţ a vyhlásit výběrové řízení Tento materiál by 
nechal na mimořádné jednání ZM, které bude svoláno nejpozději do 14 dnů. 
V. Zejda – ţádá, aby byly zastupitelům zaslány podklady – výsledky jednání pracovních skupin. 
 
Starosta města vyhlásil v 21,04 hod. přestávku na 10 minut. 
 
Přijaté usnesení: 1182/2012 - ZM souhlasí s dokončením přípravy IA č.39a) ORG 1208 000 000 

„Rekonstrukce sportoviště u ZŠ Jungmannova Kuřim“ v rozsahu projednané 
dokumentace pro stavební povolení s předpokládanými náklady cca 7.300.000,- 
Kč. 

Hlasováno: pro 16, nepřítomen 1. 
 
 
 

24. Smlouva o spolupráci při přijímání a docházce kuřimských dětí 
do předškolního zařízení v České 
(Příloha č. 24, 24A, předkládá J. Koláček, zpracovala Mgr. H. Němcová) 
 
Zastupitelstvo města bylo na svém zasedání dne 26. 6. 2012 informováno o moţnosti řešení situace 
s nedostatkem volných míst v kuřimské mateřské škole vyuţitím nabídky Obce Česká.  
Od 1. 1. 2013 bude obec Česká otevírat novou budovu mateřské školy pro 28 dětí, čímţ se navýší 
kapacita mateřské školy z 23 na 48 dětí ve dvou budovách. Budovu současné mateřské školy 
(skutečná kapacita 20 dětí) chce obec Česká dále vyuţívat pro předškolní zařízení, ale zřejmě ji jiţ 
kapacitně nenaplní „vlastními“ dětmi. Všechny zapsané děti z České naplní novou budovu mateřské 
školy. Vyuţití kapacity původní budovy nabídla Městu Kuřimi v rámci spolupráce mezi obcemi 
starostka Obce Česká Ing. Jana Chiniová, jako pomoc při řešení situace s nedostačující kapacitou 
předškolního zařízení. Do uvolněné původní budovy mateřské školy, která s veškerým vybavením 
zůstane součástí Mateřské školy Česká, okres Brno – venkov, příspěvkové organizace, by mohly od 
ledna docházet děti z Kuřimi, které nebyly přijaty do kuřimské mateřské školy a jejichţ zákonní 
zástupci o to projeví zájem.  
Koncem měsíce srpna oslovila ředitelka kuřimské mateřské školy rodiče dětí, které nebyly přijaty 
k předškolnímu vzdělávání v Kuřimi (cca 60 rodičů) za účelem zjištění zájmu o umístění jejich dítěte 
do České. Kladně odpovědělo 20 rodičů.  
Začátkem měsíce září zveřejnila ředitelka MŠ Česká termín a místo konání zápisu na obsazení 25 
volných míst (20 na původní budově, 5 na doplnění nové budovy). V den zápisu, který se konal 
v pondělí 01. 10. 2012 v mateřské škole Česká, bylo zapsáno 31 dětí (5 dětí z České, 20 dětí z Kuřimi, 
a 6 dětí z jiných obcí). Zápis bude vyhodnocen dle kritérií pro přijímání, která sestavila ředitelka MŠ 
Česká ve spolupráci s ředitelkou MŠ Kuřim. Rozhodnutí obdrţí zákonní zástupci dětí do 30 dnů od 
konání zápisu, tedy do konce měsíce října. Je reálný předpoklad umístění 20 dětí z Kuřimi do MŠ 
Česká.  
Aby toto mohlo být uskutečněno, navrhuje se schválit smlouvu o spolupráci mezi Městem Kuřimí, Obcí 
Česká a Mateřskou školou Česká, okres Brno – venkov, příspěvkovou organizací, kde budou dány 
podmínky přijímání a docházky kuřimských dětí do předškolního zařízení v České. 
Předběţně bylo dohodnuto, ţe Město Kuřim se bude s Obcí Česká spolupodílet na hrazení 
provozních nákladů budovy mateřské školy, kam budou umístěny děti z Kuřimi, a to ve výši 
5%/1 dítě/rok. Při kapacitě budovy 20 dětí by příspěvek činil 100% provozních nákladů. Výše nákladů 
je přímoúměrná počtu přijatých a docházejících dětí z Kuřimi. Příspěvek se bude kaţdoročně měnit 
dle počtu docházejících dětí, bude hrazen pololetní zálohou na účet obce Česká se závěrečným 
doúčtováním. 
Pro informaci: 
Provozní výdaje MŠ Česká za rok 2011 byly 355.700,- Kč. 
Na rok 2012 byl MŠ Česká schválen provozní rozpočet ve výši 417.600,- Kč. 



 25 

Dle platného ustanovení školského zákona není zákonná povinnost obce hradit za předškoláky jiné 
obci neinvestiční výdaje, jako za dojíţdějící ţáky, proto navrhujeme hradit provozní náklady. Bude-li se 
Město Kuřim, v rámci smlouvy, podílet na hrazení provozních nákladů, budou mít kuřimské děti 
zajištěnu určitou výhodu při přijímání a docházce. Přijímání dětí je v kompetenci ředitelky mateřské 
školy (stanovení kritérií, data a místa zápisu, organizace provozu). Pokud bude uzavřena smlouva 
o spolupráci, je ředitelka MŠ Česká povinna tuto dohodu dodrţovat. Přednost při přijímání budou mít 
děti s trvalým pobytem v České, která mateřskou školu zřizuje, ale díky smlouvě budou děti dojíţdějící 
z Kuřimi ve výhodě před dětmi z jiných obcí a budou mít stejné podmínky k předškolnímu vzdělávání 
jako děti z České. 
 
Příloha: Návrh smlouvy o spolupráci 
 
Diskuse: 
H. Němcová – referentka školství - předškoláci mohou do školky nastoupit aţ od 1. 1. 2013, protoţe 
bude do provozu uvedena nová budova mateřské školky v České. Kapacitu staré školky by obsadily 
děti z Kuřimi. 
Z. Kříţ – finanční výbor doporučuje navrţené usnesení schválit. 
J. Brabec – navrhuje upravit bod č. III. smlouvy – upravit vzorek výpočtu: počet kuřimských dětí ku 
počtu dětí celkem. 
D. Sukalovský – navrhuje hlasovat o změně čl. III. č. 3) počet kuřimských dětí ku počtu celkových dětí. 
Hlasováno: pro 16, nepřítomen 1. 
 
Přijaté usnesení: 1183/2012 - ZM souhlasí s uzavřením smlouvy o spolupráci mezi Městem Kuřimí, 

Obcí Česká a Mateřskou školou Česká, okres Brno – venkov, příspěvkovou 
organizací a s podmínkami ve smlouvě uvedenými se změnou. 

Hlasováno: pro 16, nepřítomen 1. 
 
 
 

29. Program finanční podpory kulturní, sportovní a spolkové 
činnosti ve městě Kuřimi 
(Příloha č. 29, 29A, 29B, předkládá D. Holman, zpracovali D. Holman, A. Varmuţka) 
 
V příloze se nachází novelizovaný Program finanční podpory kulturní, sportovní a spolkové činnosti ve 
městě Kuřimi. 
 
Diskuse: 
D. Holman – o změnách programu jednal s finančním výborem i výborem pro kulturu a spolkovou 
činnost. 
J. Brabec – termíny vyhlášení výzvy pro sport i kulturu budou shodné. Poměr mezi sportem a kulturou 
je 60:40. Výhradou je, ţe zastupitelstvo není od toho, aby stanovovalo velikost rezervy. To si stanoví 
výbor sám. Ţádá dohodu, ţe kdyţ si výbor nevyčerpá rezervu v uvedeném roce, bude převedena do 
dalšího roku a ţe se nerozpustí v rozpočtu. 
D. Holman – pokud se domluvíme, ţe nevyčerpaná rezerva lze přesunout do dalšího roku, nevidí 
v tom problém. 
I. Poledňák – neustálým vylepšováním pravidel se dostáváme tam, kde jsme jiţ byli. Pravidla by měla 
být jasná. Nezačleňoval by do nich rezervy, převody peněz apod. 
D. Holman – program PFP dává pravidla, jak se ţádostmi nakládat. 
D. Sukalovský – ţádá do příštího jednání ZM zpracovat písemně stanoviska výboru pro kulturu 
a spolkovou činnost a výboru sportovního. 
J. Brabec – nechce, aby rada města nebo zastupitelstvo rozhodovaly o schválení ţádostí bez 
doporučení výborů. 
D. Holman – navrţené usnesení je hlasovatelné a program platný v loňském roce by bylo potřeba 
upravit. 
D. Sukalovský – přechodná ustanovení byla platná pouze pro termíny uvedené v loňské výzvě. 
D. Sukalovský – výbory jsou poradní orgány rady města a zastupitelstva města. Navrhuje hlasovat 
o návrhu J. Brabce. 
 
Návrh usnesení: ZM schvaluje Program finanční podpory kulturní, sportovní a spolkové činnosti ve 

městě Kuřimi dle přílohy. 
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Hlasováno: pro 2, proti 1, zdrţelo se 13, nepřítomen 1. 
Usnesení nebylo přijato. 
 
Přijaté usnesení: 1184/2012 - ZM schvaluje částku 2.200.000,- Kč jako částku určenou na podporu 

dle Programu finanční podpory kulturní, sportovní a spolkové činnosti ve městě 
Kuřimi pro rok 2013. 

Hlasováno: pro 16, nepřítomen 1. 
 
Návrh usnesení: ZM schvaluje částku 1.260.000,- Kč jako částku určenou na podporu sportovní 

činnosti v roce 2013 dle Programu finanční podpory kulturní, sportovní a spolkové 
činnosti ve městě Kuřimi a částku 60.000,- Kč jako rezervu, definovanou v tomto 
Programu. 

 
Návrh usnesení: ZM schvaluje částku 840.000,- Kč jako částku určenou na podporu kulturní 

a spolkové činnosti v roce 2013 dle Programu finanční podpory kulturní, sportovní 
a spolkové činnosti ve městě Kuřimi a částku 40.000,- Kč jako rezervu, 
definovanou v tomto Programu. 

O těchto návrzích usnesení nebylo hlasováno. 
 
 
 

17. Zápis z jednání Sportovního výboru Zastupitelstva města Kuřimi 
(Příloha č. 17, 17A, 17B, předkládá PaedDr. D. Holman zpracovala H. Koláčková) 
 
Zastupitelstvu města Kuřimi je předkládán zápis z jednání Sportovního výboru Zastupitelstva města 
Kuřimi ze dne 2. 10. 2012. 
 
Předseda sportovního výboru předloţil na jednání sportovního výboru harmonogram PFP 
v roce 2012 na rok 2013 

 
Podle platného znění statutu Programu finanční podpory kulturní, sportovní a spolkové činnosti města 
Kuřimi vyhlásí Zastupitelstvo města Kuřim na svém nejbliţším jednání po 1. říjnu kalendářního roku (tj. 
16.10.) Výzvu na poskytnutí dotací na podporu kulturní, sportovní a spolkové činnosti (dále jen Výzvy). 
O podaných ţádostech má ZM rozhodnout do konce letošního roku. 
 
Sportovní výbor ZM doporučuje následující harmonogram: 
 
Úterý 16. 10. 2012 vyhlášení Výzvy zastupitelstvem města. 

Bezodkladné zveřejnění Výzvy v místě obvyklých médiích (web města, 
FCB města, Zlobice, kabelová televize, nástěnky, městský rozhlas) a e–
maily nebo poštou na ţadatele z minulého roku). 

 
Pondělí 26. 11. 2012  do 15:00 hod. – uzávěrka příjmu ţádostí. 
 
Do pondělí 3. 12. 2012 projednání v příslušných výborech (zasedání Sportovního výboru ZM: 

pondělí 3. 12. 2012 v 18 hodin, velká zasedací místnost MěÚ). 
 
Úterý 11. 12. 2012 rozhodnutí ZM o přidělení dotací. 
 
Do pátku 21. 12. 2012 zveřejnění ţádostí projednaných sportovním výborem a tabulky s výší 

příspěvků doporučených výborem a schválených ZM na webu města mj. 
v sekci sport. 

 
Přijaté usnesení: SV ZM doporučuje ZM vyhlásit výzvu na poskytnutí dotací z Programu na podporu 
kulturní, sportovní a spolkové činnosti města Kuřimi pro rok 2013 s termínem uzávěrky příjmu ţádostí 
v pondělí 26. 11. 2012 včetně a schválení harmonogramu projednání a zveřejnění dle zápisu. 
Hlasováno: pro 10. 
Příloha:  zápis z jednání SV dne 2. 10. 2012 
 Statut PFP 
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Přijaté usnesení: 1185/2012 - ZM vyhlašuje Výzvu na poskytnutí dotací z Programu na podporu 

kulturní, sportovní a spolkové činnosti města Kuřimi pro rok 2013 s termínem 
uzávěrky příjmu ţádostí v pondělí 26. 11. 2012 včetně a schvaluje harmonogram 
projednání a zveřejnění dle zápisu. 

Hlasováno: pro 16, nepřítomen 1. 
 
Návrh usnesení: ZM bere na vědomí zápis z jednání Sportovního výboru Zastupitelstva města 

Kuřimi ze dne 2. 10. 2012. 
O tomto návrhu usnesení nebylo hlasováno. 
 
 
 

16. Informace o jednání Výboru pro kulturu a spolkovou činnost ZM 
Kuřimi 
(Příloha č. 16, 16A, předkládá Mgr. L. Ambroţ, zpracovala P. Glosová) 
 
Výbor pro kulturu a spolkovou činnost ZM Kuřimi předkládá ZM zápis z jednání dne 17. 9. 2012. 
 
Projednávána byla tato témata: 

1. Udílení kulturních cen města „KuKuČ 2012“ – nominace 
2. Schválení dotací z PFP 2012 (Diakonie ČCE, ZUŠ Kuřim) 
3. Různé 

 
Příloha č. 1 – zápis z jednání Výboru pro kulturu a spolkový ţivot ZM Kuřimi 
 
Přijaté usnesení: 1186/2012 - ZM schvaluje uzavření smluv o poskytnutí dotací z Programu finanční 

podpory kulturní, sportovní a spolkové činnosti města Kuřimi z oblasti kulturní 
a spolkové činnosti, v rámci výzvy roku 2012 v bodech a částkách dle návrhu 
Výboru pro kulturu a spolkovou činnost ZM Kuřimi. 

Hlasováno: pro 16, nepřítomen 1. 
 
 
 

28. Rozpočtové opatření č. 8 
(Příloha č. 28, 28A, 28B, 28C, 28D, 28E, předkládá Ing. D. Sukalovský, zpracoval Ing. A. Varmuţka) 
 
V příloze je předkládán návrh rozpočtového opatření. 
 
Diskuse: 
J. Herman – vánoční osvětlení - řešil to někdo technicky, třeba náhrada LED ţárovkami? 
D. Sukalovský – pokud bychom to měli nahradit LED ţárovkami, tak bychom se nedoplatili. V tom 
mnoţství jsou to obrovské peníze. 
 
Bod č. 16 – pan Bobčík chce skončit. Výpovědní lhůta končí do konce 03/2013. Pokud se dohodneme 
na okamţitém ukončení nájemní smlouvy, tak přenechá vybavení restaurace vč. světel, ţidlí a stolů 
(vybavení kuchyně si odveze) a poţaduje jistou finanční kompenzaci. Podle znaleckého posudku jsou 
investice naceněny na 1.500.000,- Kč. Pan Bobčík poţaduje 1.200.000,- Kč a zanechá restauraci 
v provozu schopném stavu. 
D. Holman – nechce nechávat za ţádné peníze. 
J. Brabec – byl by pro vyplacení a okamţité ukončení. 
I. Poledňák – nesouhlasí s poskytnutím plnění. Předchozí nájemce odešel bez jakéhokoliv vyrovnání. 
Nyní měřme stejným způsobem. 
D. Sukalovský – vyrovnat se musíme. 
P. Kavka – p. Bobčík poţádal o ukončení nájemní smlouvy, neboť se domnívá, ţe mu město brání 
v podnikání. Důvodem je to, ţe má být otevřeno druhé schodiště a nájemce by přišel o řádně 
pronajímané prostory. 
O. Štarha – 1.200.000,- Kč je hodně peněz. Rekonstrukce KD by mohla započít za cca 2 roky. Potom 
by tato investice přišla vniveč. 
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D. Holman – vyplývá z toho, ţe jsme povinni některé náklady proplatit? 
P. Kavka – jsou dány v nájemní smlouvě. 
J. Brabec – má nasmlouvané koncerty a plesy, jak to bude s občerstvením? 
J. Herman – spolupráce s p. Bobčíkem byla při pořádání akcí v kulturním domě katastrofální. 
O. Štarha – jestliţe se s panem Bobčíkem nedomluvíme, tak předá prostory v podobě, v jaké to 
převzal. 
D. Sukalovský – budou předloţeny další podklady. 
D. Holman – hlasujme. 
D. Sukalovský – navrhuje hlasovat o částce 400 tisíc Kč na vánoční osvětlení: 
Hlasováno: pro 13, zdrţeli se 3, nepřítomen 1. 
Bylo přijato. 
 
D. Sukalovský – navrhuje hlasovat o narovnání s panem Bobčíkem ve výši 1.200.000,- Kč: 
Hlasováno: pro 7, zdrţelo se 9, nepřítomen 1. 
Nebylo přijato. 
 
Přijaté usnesení: 1187/2012 - ZM schvaluje rozpočtové opatření č. 8 k rozpočtu města na rok 2012 

se změnou. 
Hlasováno: pro 16, nepřítomen 1. 
 
 
 

30. RŮZNÉ 
O. Štarha – dle telefonického dotazu se společností ŠTARHA ENGINEERING s.r.o. není tato 
v ţádném smluvním vztahu s kuřimskou farou a výměnou oken se nikdo ve společnosti nezabýval. 
Tím pádem se v materiálu „Dotace na výměnu oken“ nejedná o střet zájmů. 
 
D. Sukalovský – „Svátek vína“ proběhne dne 17. 11. 2012 a „Mikulášský jarmark“ dne 8. 12. 2012. 
Ing. P. Němec – ptá se, jakým způsobem bude uctěna památka státního svátku dne 28. 10. 2012. 
D. Sukalovský - poloţením věnců v 9 hod. ráno na nám. 1. května. Všichni občané jsou zváni. 
 
 
Člen návrhové komise Ing. Miloš Kotek přednesl schválená usnesení. 
 
 
Starosta ukončil jednání v 22,51 hodin. 
 
 
 
 
 
 
 
Ing. Drago Sukalovský 
starosta města 
 
 
 

Ověřovatelé zápisu: 

 
 
 
 
Ing. Miluše Macková Mgr. Ladislav Ambroţ 
 
 
V Kuřimi dne 16. 10. 2012 
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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 8. 10. 2012 
2, 2A, 2B, 2C  Revitalizace Lučního potoka a protierozní pásy 

Revitalizace Lučního potoka a protierozní pásy v okolí rybníka Srpek – 
majetkové vypořádání 

3, 3A, 3B   Revitalizace zeleně v Kuřimi 
4 KABELOVÁ TELEVIZE CZ s.r.o. - nabídka na předčasné ukončení nájemní 

smlouvy a odkoupení televizního kabelového rozvodu v Kuřimi 
5, 5A, 5B, 5C, 5D  Aleš Kašparec, xxxxxxxxxxxxxxx Kuřim – ţádost o odprodej pozemku 

u Základní umělecké školy Kuřim 
6, 6A, 6B, 6C  Směna pozemků na Podlesí - město Kuřim s manţ. Mgr. Ivanou Báborovou 

a Bohuslavem Báborem, oba bytem Kuřim, xxxxxxxxxx 
7, 7A, 7B   Ing. Pavel Adamec, xxxxxxxxxxx Brno – ţádost o odkoupení pozemků 
8, 8A, 8B   Tělocvičná jednota SOKOL Kuřim – odprodej části pozemku u Sokolovny 
9, 9A, 9B, 9C  Zrušení obecně závazné vyhlášky č. 9/1999 – o volných bytech v majetku 

města 
10, 10A, 10B  Koupě pozemku p. č. 2904/107, p. č. 2903/5 a p. č. 2784/18 vše k. ú. Kuřim 
11, 11A, 11B  Koupě části pozemku p. č. 2698/1, k. ú. Kuřim 
12, 12A   Záměr na prodej bytové jednotky č. 849/2 
13, 13A, 13B, 13C  Dotace farnost 
14, 14A, 14B, 14C  Ţádosti o pořízení změny č. XIV Územního plánu sídelního útvaru Kuřim 
15, 15A   Stav investiční výstavby 2012 
16, 16A   Informace o jednání Výboru pro kulturu a spolkovou činnost ZM Kuřimi 
17, 17A, 17B  Zápis z jednání Sportovního výboru Zastupitelstva města Kuřimi 
24, 24A  Smlouva o spolupráci při přijímání a docházce kuřimských dětí do 

předškolního zařízení v České 
28, 28A-E   Rozpočtové opatření č. 8 
29, 29A, 29B  Program finanční podpory kulturní, sportovní a spolkové činnosti ve městě 

Kuřimi 


