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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. 10/2012 konaného dne 24. 10. 2012 
 
Přítomni: 
Ing. Drago Sukalovský – starosta 
Mgr. Ladislav Ambrož, Jiří Brabec, Jan Herman, PaedDr. David Holman, Mgr. Michaela Kalinová, 
Jiří Koláček, Ing. Miloš Kotek, Zdeněk Kříž, Ing. Miluše Macková, Ing. Petr Němec, Ivo Peřina, 
RNDr. Igor Poledňák, MUDr. Renata Procházková, Ing. Oldřich Štarha, Vladislav Zejda – členové 
zastupitelstva města. 
 
 
 
Omluven: Ing. Rostislav Hanák, Mgr. Alena Zimmermannová. 
 
 
Starosta zahájil zasedání ZM v 17,06 hodin, úvodem bylo přítomno 11 členů ZM, tedy nadpoloviční 
většina. 
ZM je usnášeníschopné. 
Později se dostavil D. Holman, I. Peřina, V. Zejda, I. Poledňák, M. Kotek. 
 
 
Zápis z minulého zasedání byl ověřen bez připomínek. 
 
 
Návrhová komise: 
Přijaté usnesení: 1188/2012 - ZM schvaluje jako členy návrhové komise Mgr. Michaelu Kalinovou 

a Zdeňka Kříže. 
 
Ověřovatelé zápisu: 
Přijaté usnesení: 1189/2012 - ZM schvaluje jako ověřovatele zápisu z jednání ZM Ing. Miluši 

Mackovou a Jiřího Brabce. 
Bylo hlasováno pro obě usnesení společně: pro 11, nepřítomno 6. 
 
 
 
Program: 
 

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

2.  Zápis z jednání Sportovního výboru Zastupitelstva města Kuřimi 
 

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

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

 
5.  Informace – ubytovna ADRIA 

 
6.  Návrh obecně závazné vyhlášky města Kuřim o stanovení opatření k omezení 

propagace hraní některých sázkových her, loterií a jiných podobných her 
 

7.  Odpovědi na dotazy Ing. P. Němce 
 

8.  Plán jednání RM a ZM v roce 2013 
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9.  Informace - výběrové řízení na výkup pozemků pod komunikací 
 

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

11.  Nové OZV 
 

12.  Postup přípravy PD akce „Společenské a kulturní centrum Kuřim“ 
 

13.  Postup přípravy PD akce „Sportovní hala Kuřim“ 
 

14.  Rozpočtové opatření č. 9 
 

15.  Různé 
 
 
Na jednání se dostavil v 17,09 hod. D. Holman, V. Zejda, I. Poledňák, I. Peřina. 
 
 
Diskuse: 
D. Sukalovský – navrhuje předřadit na začátek jednání materiál č. 14 – rozpočtové opatření č. 9. 
Pokud budeme schvalovat jiné návrhy rozpočtových opatření, tak o nich budeme jednat jako 
o samostatných bodech. 
 
Přijaté usnesení: 1190/2012 - ZM schvaluje program jednání se změnou. 
Hlasováno: pro 13, zdrželi se 2, nepřítomni 2. 
 
 
 

14. Rozpočtové opatření č. 9 
(Příloha č. 14, 14A, 14B, předkládá Ing. D. Sukalovský, zpracoval Ing. A. Varmužka) 
 
V příloze je předkládán návrh rozpočtového opatření. 
 
Diskuse: 
J. Koláček – informoval o stavu jednání s p. Bobčíkem – nyní pan Bobčík navrhuje okamžité 
odstoupení od smlouvy za odstupné 1.000.000,- Kč s tím, že zanechá restauraci v provozuschopném 
stavu vč. vybavení (stoly, židle, obložení, apod.). 
D. Sukalovský – máme znalecký posudek na vybavení restaurace v hodnotě 1,5 mil. Kč, ve kterém 
není zahrnuto veškeré vybavení (stoly, židle,…). Pokud dojde k uzavření dohody a ukončíme s p. 
Bobčíkem k 30. 10. 2012 nájemní smlouvu, přenechá městu za celkovou cenu 1 mil. Kč movité 
vybavení (stoly, židle, zahrádku před KD). 
 
 
Na jednání se dostavil v 17,11 hod. M. Kotek. 
 
 
Diskuse: 
J. Brabec – ptá se, jestli p. Bobčík dluží na nájemném? 
A. Varmužka – ano, dluží. Vše bude později řešeno zápočtem. 
J. Brabec – dali jsme p. Bobčíkovi příspěvek na výměnu oken a opravu záchodů? 
A. Varmužka – na výměnu oken se přispělo částkou cca 80 tisíc Kč. 
P. Kavka – okna se měnila v celém průčelí kulturního domu. Celá zakázka byla naceněna na 
198 tis. Kč. Město zaplatilo cca 120 tisíc Kč. 
J. Brabec – vyměnil nájemce v kuchyni nějaké zařízení, odveze si je? 
P. Kavka – původní zařízení kuchyně je uloženo ve sklepě, kuchyň uvede nájemce do původního 
stavu. Pokud se tak nestane, budeme započítávat. 
I. Poledňák – upozorňuje na nerovné zacházení s nájemci. Mluvil s p. Husárem – bývalým nájemcem 
restaurace na kulturním domě – ten ukončil nájem, demontoval zařízení a uvedl restauraci do 
původního stavu. Proč se s p. Husárem takhle jednalo a proč se nyní nechováme k p. Bobčíkovi 
stejně? 
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D. Sukalovský – není to tak, ale p. Husár sám podal výpověď a neodcházel pod žádným nátlakem 
města. S ním se jednalo i o odkupu. Záměrem města nebylo, aby byly prostory restaurace vybydleny 
a předány v takovém stavu. 
I. Poledňák – je to v přímém rozporu s tím, co říkal p. Husár. Žádá, aby bylo projednávání odloženo 
a došlo ke konfrontaci, byly prohlédnuty fotky a záznamy pořízené při předání. 
D. Sukalovský – nebudeme tento materiál odkládat, protože to spolu nesouvisí. 
J. Brabec – odložit to, je nešťastné řešení. Nyní pan Bobčík nabízí tyto podmínky a bylo by vhodné 
toho využít. P. Husár vedl restauraci podstatně lépe než p. Bobčík – budova žila, plesy byly 
obslouženy. Vedení města s p. Husárem jednalo nadstandardně, povolili zazdění 2. schodiště bez 
patřičných povolení. p. Husár fungoval zpočátku dobře, v posledním období ale přestával fungovat. 
a spokojenost se snižovala. p. Husár ukončil nájem téměř ze dne na den. Pokud se s p. Bobčíkem 
nedohodneme, můžeme dopadnout ještě hůře. A jistě chceme, aby vznikla městu co nejmenší škoda. 
I. Poledňák – přátelství mě s p. Husárem nepojí. Lze srovnat, v jakém stavu restauraci převzal 
a v jakém stavu ji předal. 
D. Holman – mohli bychom postupovat jistě ekonomičtěji. Cena se již za pár dní snížila. Nestojí nám 
za to uhradit 1 mil. Kč jen pro plesovou sezonu. Nesouhlasí a nemůže pro tento návrh hlasovat. 
O. Štarha – jestli interiér restaurace zůstane zachovaný i po rekonstrukci KD? Architekti původně 
navrhli, že to bude v jiném místě. Abychom ušetřili, tak jsme měli požadavek, aby restaurace zůstala 
v místě, kde je nyní. Po rekonstrukci je interiér restaurace na slušné úrovni. Jsme na začátku 
plánované rekonstrukce KD, za cca 2 roky započneme a bylo by vhodné, aby tyto prostory fungovaly. 
Pokud se s p. Bobčíkem domluvíme, potom odejde sám a okamžitě. Prostory budou okamžitě 
provozuschopné a je na nás vybrat slušného nájemce. Když restauraci opouštěl p. Husár, nedošlo 
k domluvě, že chceme interiér zachovat, pan Husár nám nepředložil žádný návrh na odkup. 
J. Herman – jako organizátor akcí na KD s p. Husárem vycházel velmi dobře a byly zajištěny slušným 
způsobem. Při provozování restaurace p. Bobčíkem se vždy muselo něco oželet, pokaždé byly 
problémy. Je potřeba v co nejkratší době přijmout řešení. Navrhuje, aby byla pověřena RM a bylo 
okamžitě vyhlášeno výběrové řízení. 
D. Holman – navrhuje postup – každý napíše částku, pro jakou by byl ochoten hlasovat. 
V. Zejda – existuje video, jaké prostory p. Husár přebíral. Sklepy byly v hrozném stavu. Uvádí, že 
schodiště bylo zazděno již dříve, než nastoupil do nájmu p. Husár. 
M. Kalinová – v uzavřené nájemní smlouvě je uvedeno, že nájemce se zavazuje, že stavební úpravy 
a věci movité, zanechá tak, jak vybudoval. Město by mu nemělo nechávat žádné odstupné, anebo jen 
za věci vybudované nad rámec této smlouvy, např. rekonstrukce WC, schodiště. 
D. Sukalovský – smlouva takto byla podepsána, ale cena o které mluvíme, je za to, že p. Bobčík 
odejde okamžitě a zanechá veškeré vybavení. 
I. Poledňák – pokud vybudoval něco, na čem se dohodl s městem, potom na to má nárok. 
M. Kalinová – souhlasí s návrhem D. Holmana - napsat kolik jsme ochotni dát panu Bobčíkovi. 
P. Kavka – nikdo se nemůže vzdát dopředu svých práv. Tato smlouva byla konstruována na delší 
časové období, ale nyní jsme v jiné situaci. Vybavení je v téměř novém stavu. 
O. Štarha – tato nabídka je výhodná pro město. Situace je nyní nestandardní. 
V. Zejda – v roce 2009 se vyhlásila architektonická soutěž na rekonstrukci KD, o tomto p. Bobčík 
nevěděl? 
D. Sukalovský – samozřejmě o tom věděl. 
D. Holman – navrhuje orientačně hlasovat o ceně. 
I. Poledňák – vždyť mu každý měsíc narůstá dluh 90 tis. Kč. Kdo si toto může dovolit? 
J. Brabec – každá společnost s r.o. která neplatí a zkrachuje, tak je jí jedno, s jakou částkou to bude. 
D. Sukalovský – řešíme, jestli bude restaurace fungovat a jen nyní musíme dořešit finanční plnění. 
J. Herman – připomíná, že když řešili rekonstrukci restaurace na bazéně, tak byla většina pro investici 
kolem 2,5 mil. Kč. Nyní se jedná o částku 1 mil. Kč. 
D. Sukalovský – ptá se, jak se bude postupovat dále? Hlasovat od nejvyšší částky? Napíše každý na 
papír částku, o které je ochoten hlasovat? Bude se hlasovat jen o předloženém usnesení? 
V. Zejda – přiklání se k návrhu M. Kalinové – zaplatit za opravu WC. Víc nic. 
D. Holman – nemáme dostatek informací o tom, jaké úpravy provedl p. Bobčík nad rámec smlouvy. 
Hlasujme. 
D. Sukalovský – kdo navrhuje jinou částku? 
M. Macková – navrhuje 700 tisíc Kč vč. DPH. 
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M. Kalinová – vynaložené náklady nad rámec smlouvy mohou být odhadem 600 tisíc Kč vč. DPH, 
navrhuje tuto částku. 
V. Zejda – navrhuje 300 tisíc Kč vč. DPH: 
D. Sukalovský – nyní hlasujme od nejvyšší částky - 1 mil. Kč vč. DPH: 
Hlasováno: pro 9, proti 4, zdrželi se 3, nepřítomen 1. 
 
D. Sukalovský – součástí rozpočtového opatření je i obdržená dotace na činnost odborného lesního 
hospodáře ve výši 20.600,- Kč. Hlasujme o tomto bodu rozpočtového opatření: 
Hlasováno: pro 16, nepřítomen 1. 
 
Přijaté usnesení: 1191/2012 - ZM schvaluje rozpočtové opatření č. 9 k rozpočtu města na rok 2012. 
Hlasováno: pro 15, zdržel se 1, nepřítomen 1. 
 
 
 

1. Informace o jednání Výboru pro kulturu a spolkovou činnost ZM 
Kuřimi 
(Příloha č. 16, 16A, předkládá Mgr. L. Ambrož, 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 život ZM Kuřimi 
 
Diskuse: 
D. Holman – statut se nebude měnit. Uvážit drobné změny, které by bylo vhodné upravit. Odbor 
finanční upozorňoval na to, že některé body statutu jsou v rozporu se zákonem. Dále je v některých 
bodech rozpor mezi statutem a textem smluv, které podepisují žadatelé. Informujte se na to. 
P. Němec – ptá se, zdali bude statut předložen D. Holmanem znovu? 
D. Holman – v příštím roce. 
 
Návrh usnesení: 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 zápisu. 

O tomto návrhu usnesení nebylo hlasováno, protože už bylo schváleno na minulém ZM. 
 
 
 

2. 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 předložil 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 nejbližším 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 žádostech má ZM rozhodnout do konce letošního roku. 
 
Sportovní výbor ZM doporučuje následující harmonogram: 
 
Úterý 16. 10. 2012 vyhlášení Výzvy zastupitelstvem města. 
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Bezodkladné zveřejnění Výzvy v místě obvyklých médiích (web města, 
FCB města, Zlobice, kabelová televize, nástěnky, městský rozhlas) a e–
maily nebo poštou na žadatele z minulého roku). 
 

Pondělí 26. 11. 2012 do 15:00 hod. – uzávěrka příjmu žádostí. 
 
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 žádostí 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 žádostí 
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 
 
Diskuse: 
D. Sukalovský – sportovní výbor doporučil výměnu těžké železné branky. Rada města výměnu 
schválila a vyčlenila peníze. Nyní D. Břenek akci realizuje. Neví, zda je nutné přijímat usnesení, že ZM 
bere něco na vědomí. To plyne ze zápisu. 
D. Holman – žádá, aby o tomto návrhu usnesení (bere na vědomí) bylo hlasováno. 
D. Sukalovský – žádá, aby byly pro příště návrhy usnesení připraveny pro hlasování. 
 
Přijaté usnesení: 1192/2012 - ZM bere na vědomí zápis z jednání Sportovního výboru 

Zastupitelstva města Kuřimi ze dne 2. 10. 2012. 
Hlasováno: pro 16, nepřítomen 1. 
 
Návrh usnesení: ZM vyhlašuje Výzvu na poskytnutí dotací z Programu na podporu kulturní, 

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

O tomto usnesení nebylo hlasováno, protože už bylo schváleno na minulém ZM. 
 
 
 

3. Příprava oslav 50. výročí povýšení městyse Kuřim na město 
(Příloha č. 18, předkládá Ing. P. Němec, Ing. M. Macková, zpracoval Ing. P. Němec) 
 
Dne 1. 7. 2014 tomu bude 50 let, co byl městys Kuřim povýšen na město. Vzhledem ke své historii 
a s ohledem na jiná města to není mnoho, co má město tento statut. Občané města se nemohou 
pyšnit takovou městskou historií jako jiná města. Za rozvoj v posledních více jak 60 letech se však 
nemusí vůbec stydět. Ve městě pulsuje přiměřený sportovní, kulturní a spolkový život a byly založeny 
nové tradice. Bylo by vhodné byť jen 50. výročí města si připomenout. Dokázali bychom navrhnout 
celou řadu akcí směřujících k tomuto výročí, ale to není smyslem tohoto příspěvku. Obracíme 
pozornost členů zastupitelstva města ke dvěma akcím, které by stálo podle nás uskutečnit. 
Zaprvé je to druhé doplněné vydání knihy KUŘIM 1226 – 1996 od historie k současnosti. 
Kniha představuje jedinečné první a zatím i poslední vydání, v němž je komplexně popsán 
rozvoj tohoto sídla od nejstarších dob po rok 1996. Tehdy se připomínalo 770. výročí od první 
zmínky o existenci Kuřimi. Mezitím však rozvoj města pokračoval a uplynulých 16 let spolu s výročím 
je dostatečnou výzvou pro aktualizaci tohoto díla.  
Zadruhé je to natočení DVD o Kuřimi, které by zachytilo „Kuřim dnes“. Není tím myšlena elektronická 
podoba uvedené knihy (ale i ta by byla vhodná), ale samostatné dílo. 
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Kuřim jako město, které se nemůže pyšnit historickou stavbou ani významnými rodáky trpí 
nedostatkem materiálů, které by ji propagovaly v nejméně v naší zemi. Zpracování obou uvedených 
děl by bylo podle našeho názoru dobrým činem v tomto směru. 
Zejména v případě opakovaného vydání knihy se nejedná o předčasnou úvahu, i když k výročí schází 
necelé dva roky. Práce na takové knize může být více než dost a je nutné při pozitivním rozhodnutí 
počítat pro tyto práce i s financováním při tvorbě rozpočtu na roky 2013 a 2014. Dáváme na 
zvážení, kdo by měl být odpovědný za přípravu této akce a k tomu jsou formulována i usnesení. 
 
Diskuse: 
P. Němec – bylo by vhodné k datu 1. 7. 2014 zpracovat knihu „Kuřim 1227 – dodnes“. Dále zpracovat 
DVD, jak Kuřim vypadá v roce 2014. Pokud bude tento návrh schválen, tak je potřeba s tímto počítat 
i v rozpočtu. 
J. Brabec – nemáme nyní o městě nic zpracovaného. Nějakou dobu se na nové edici knihy pracuje. Je 
tu otázka práv k duševnímu vlastnictví. Zde jsou práva autorská, vydavatelská a nakladatelská. 
Nakladatelská práva prý patří arch. Růžičkovi, který jednal jako editor za zúčastněné autory i jako 
statutární orgán města. Zatím se je nepovedlo od něj získat. Musíme vyřešit všechna práva, pokud se 
to nepodaří, tak musíme začít od začátku. 
P. Němec – ptal se, zda s ním jednal opravdu někdo osobně? 
J. Brabec – jednala s ním V. Štěpánová. 
P. Němec – arch. Růžičku by měl kontaktovat starosta, místostarosta nebo někdo z radních. 
D. Holman – myslí si, že arch. Růžička s tím nebude mít problém. Je pro to, aby ho kontaktoval 
starosta města. 
P. Němec – navrhuje nechat vytvořit knihu profesionálnímu zpracovateli. 
J. Brabec – vycházelo se z toho, že právě městská knihovna měla na starosti ediční činnost. 
D. Sukalovský – má někdo ještě jiný názor? 
P. Němec – navrhuje pověřit starostu. 
 
Přijaté usnesení: 1193/2012 - ZM pověřuje starostu města přípravou oslav 50. výročí povýšení 

městyse Kuřim na město a přípravou druhého vydání knihy o Kuřimi a DVD 
o Kuřimi. 

Hlasováno: pro 14, zdrželi se 2, nepřítomen 1. 
 
Návrh usnesení: ZM pověřuje kulturní výbor přípravou oslav 50. výročí povýšení městyse Kuřim na 

město a přípravou druhého vydání knihy o Kuřimi a DVD o Kuřimi. 
O tomto usnesení nebylo hlasováno. 
 
 
 

4. Informace o schválení dotace na projekty zateplení základní školy 
a mateřských školek 
(Příloha č. 19, předkládá Ing. O. Štarha, zpracovala Ing. N. Šiblová) 
 
Město Kuřim předložilo dne 29. 2. 2012 žádosti o dotaci z Operačního programu Životní prostředí na 
realizaci projektů „Zateplení Základní školy na ul. Komenského v Kuřimi“, „Zateplení Mateřské 
školy na ul. Komenského v Kuřimi“ a „Zateplení Mateřské školy na ul. Jungmannova v Kuřimi“. 
Dne 29. 8. 2012 Řídící výbor OPŽP doporučil tyto projekty k realizaci. 
 
Zateplení Základní školy na ul. Komenského v Kuřimi: 
Celkové výdaje na projekt  9.712.985,- Kč 
Dotace OPŽP       4.208.220,- Kč (43,3%) 
Vlastní podíl města  5.504.765,- Kč (56,7%) 
 
Zateplení Mateřské školy na ul. Komenského v Kuřimi: 
Celkové výdaje na projekt  7.016.531,- Kč 
Dotace OPŽP       3.044.495,- Kč (43,4%) 
Vlastní podíl města  3.972.036,- Kč (56,6%) 
 
Zateplení Mateřské školy na ul. Jungmannova v Kuřimi: 
Celkové výdaje na projekt  6.704.393,- Kč 
Dotace OPŽP       1.941.153,- Kč (29%) 
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Vlastní podíl města  4.763.240,- Kč (71%) 
 
Před uzavřením Smlouvy o poskytnutí dotace je třeba vybrat zhotovitele staveb. Zadávací 
dokumentace před vyhlášením výzev k podání nabídek musí schválit Státní fond životního prostředí. 
Zahájení staveb se předpokládá na jaře roku 2013. Nejdříve budou vypracovány projektové 
dokumentace pro provádění staveb. Výběrová řízení na základě mandátní smlouvy bude organizovat 
poradenská společnost, navrhujeme tento harmonogram realizace: 
Do konce roku 2012 vypracování projektových dokumentací pro provádění staveb, příprava 
zadávacích dokumentací, jejich kontrola Státním fondem životního prostředí. 
Únor – duben 2013 po schválení těchto tří investičních akcí v rozpočtu města vyhlášení výběrových 
řízení, uzavření smluv o dílo se zhotoviteli. 
Květen – srpen 2013 realizace projektů. 
 
Diskuse: 
M. Kotek – ptá se, proč je % příspěvek na MŠ Jungmannova jiný než u ostatních? 
O. Štarha – některé stavební práce směřující k úsporám již byly na tomto objektu vykonány. 
S. Bartoš – MŠ Jungmannova – když se chystal projekt, musely se udělat práce, které tomu 
předcházely, tzn. ošetření zdiva, apod., aby pokračující práce mohly být kvalitně provedeny. 
 
 
 

5. Informace – ubytovna ADRIA 
(Příloha č. 20, 20A, 20B, 20C, předkládá Ing. D. Sukalovský, zpracoval Mgr. P. Kavka) 
 
Město Kuřim je od od 26. 6. 2012 vlastníkem budovy č. p. 205 na pozemku p. č. 4409, k. ú. Kuřim 
a přilehlých pozemků (ubytovna ADRIA). Kupní cena byla dohodnuta ve výši 1.750.000,- Kč. 
Momentálně je objekt nevyužíván a odpojen od inženýrských sítí, takže městu nevznikají žádné 
provozní náklady. 
OMP nechal zadat rozpočet na odstranění stavby u dvou subjektů (viz příloha): 
a) Ing. Libor Kučera – 1.080.403,- Kč (odstranění budovy), 42.448,- Kč (odstranění oplocení) 
b) Centrum tech. služeb Kuřim s.r.o. – 708.600,- Kč  
OMP upozorňuje, že na případnou demolici objektu bude nutné zadat projektovou dokumentaci na 
odstranění stavby, která není součástí předložených rozpočtů. V letošním rozpočtu města není na tuto 
investiční akci vyčleněna žádná částka, takže v případě rozhodnutí o demolici by bylo nutné přijmout 
příslušné rozpočtové opatření. 
 
Z pohledu zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách lze nabídku na demolici hodnotit jako 
veřejnou zakázku malého rozsahu a nabízí se možnost aplikovat v případě CTS Kuřim s.r.o. § 18 
odst. 1 písm. e) 

 
(1) Zadavatel není povinen zadávat podle tohoto zákona veřejné zakázky, jestliže 
 
e) jejich předmětem je poskytnutí dodávek, služeb nebo stavebních prací veřejnému zadavateli 
osobou, která vykonává podstatnou část své činnosti ve prospěch tohoto veřejného zadavatele a ve 
které má veřejný zadavatel výlučná majetková práva; veřejný zadavatel má výlučná majetková práva v 
určité osobě, zejména pokud disponuje sám veškerými hlasovacími právy plynoucími z účasti v takové 
osobě, nebo pokud taková osoba má právo hospodařit s majetkem veřejného zadavatele, nemá 
vlastní majetek a výlučně veřejný zadavatel vykonává kontrolu nad hospodařením takové osoby24), 
 
Diskuse: 
V. Zejda – na základě čeho se stanovovaly ceny? Není přiložen položkový rozpočet a specifikace 
projektových prací. Doporučuje se k tomuto materiálu vrátit, až bude hotová projektová dokumentace. 
O. Štarha – je to jen informace. L. Tomšů se byl na místě podívat. Stavba obsahuje i nebezpečné 
odpady, ale na druhé straně jsou tam materiály, které dokáže dále využít. Bez projektové 
dokumentace nám nebude vydán demoliční záměr. 
I. Poledňák – do kterého rozpočtu bude toto zahrnuto? 
O. Štarha – do příštího roku. I když L. Tomšů projevil zájem, že pokud mu demolice bude schválena, 
tak má pracovní kapacitu na to provést práce přes zimu. 
M. Kotek – stav ubytovny nevypadá tak katastrofálně, prostory by se daly pronajmout a využít např. 
jako sklady. 
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D. Sukalovský – pro jakýkoliv pronájem by musela být ubytovna zkolaudována. Má-li někdo ze 
zastupitelů zájem, ukáže prostory ubytovny. Stav je hrozný. 
O. Štarha – nevyplatí se do tohoto investovat. 
V. Zejda – na demolici by se mělo začít pracovat co nejdříve. 
J. Herman – ubytovna se kupovala se záměrem, že ji budeme demolovat. 
 
 
 

6. Návrh obecně závazné vyhlášky města Kuřim o stanovení 
opatření k omezení propagace hraní některých sázkových her, 
loterií a jiných podobných her 
(Příloha č. 21, 21A, předkládá a zpracoval D. Holman) 
 
Předkládám zastupitelstvu města ke schválení vyhlášku, která omezí propagaci heren 
s videoloterijními terminály (dále jen VLT) ve městě Kuřim. 
 
Cílem vyhlášky je ochrana sociálně slabých, snadno ovlivnitelných nebo duševně nevyzrálých osob 
před důsledky plynoucími z účasti na některých sázkových hrách, loteriích a jiných podobných hrách 
a předcházení záporných jevů spojených s hraním některých sázkových her, loterií a jiných 
podobných her, které ve svých důsledcích mohou vést k narušování veřejného pořádku. 
 
Řada měst a obcí v nedávné době přistoupila k regulaci provozu heren, a to ať už omezením provozní 
doby, regulací propagace, anebo úplným zákazem. Na počátku bylo stanovisko Ústavního soudu 
v „cause Chrastava“. Následovala řada vyhlášek, kterými další obce a města regulovala provozování 
VLT. Mezi jinými také město Brno. V budoucnu lze očekávat, že tzv. výherní automaty a videoloterijní 
terminály vytlačené např. z brněnských městských částí budou své uplatnění nacházet jinde. 
Například také v nedaleké Kuřimi. 
 
Je zřejmé, že provozování heren souvisí s příjmovou stránkou rozpočtu města. Proto v případě jiných, 
razantnějších, regulací lze očekávat složitější debatu v samosprávě. Tato vyhláška ale pouze omezuje 
propagaci. A přitom je jasným signálem, že se Kuřim nehodlá stát „okresním Las Vegas“. 
 
Předkladatel použil jako vzor vyhlášku města Uherský Brod. I tato je „inspirována“ vyhláškami 
z dalších měst. Text vyhlášky již byl posuzován ze stran MV ČR, oddělení dozoru a kontroly. A v tomto 
znění obstál. 
 
K úvaze dávám, zda z omezení propagace nevyloučit ulici Na golfu (golf resort Kaskáda), která se 
nachází prakticky mimo město a vzhledem k charakteru a umístění golfového a konferenčního centra 
Kaskáda zde nepůsobí případná propagace na sociálně slabé, snadno ovlivnitelné nebo duševně 
nevyzrálé osoby. V tomto smyslu by zde tedy vyhláška neplnila svůj účel, ale měla by dopad na příjmy 
z reklam na příjezdové komunikaci do areálu. 
 
 
Z jednání odešla v 18,38 hod. MUDr. R. Procházková. 
 
 
Diskuse: 
D. Holman – materiál již byl předložen. Výnosy do rozpočtu města by měly být 7 mil. Kč. 
A. Varmužka – na této položce máme v současné chvíli cca 3,5 mil. Kč. 
D. Holman – do budoucna to může mít dopad na to, že lidí bude hrát méně a město z toho bude mít 
méně peněz.  
P. Němec – probíhá příprava zákona o hazardu. Abychom nyní neschválili a za nějaký čas museli 
vyhlášku měnit. 
D. Holman – nemělo by to na toto mít vliv. 
V. Zejda – peníze od státu, které přijdou do rozpočtu města z hazardních her, prý mají dostat sportovci 
ve městě. 
D. Sukalovský – toto není pravidlo. Město tyto peníze rozdělí podle svého uvážení. 
D. Holman – s ohledem na toto, byl ale zvýšen podíl ve sportovním a kulturním výboru. 
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O. Štarha – toto nepodpoří. 
D. Holman – netrvá na vyloučení ulice Na golfu. 
 
Návrh usnesení: ZM schvaluje „Obecně závaznou vyhlášku města Kuřim o stanovení opatření 

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

Hlasováno: pro 2, proti 3, zdržel se 10, nepřítomni 2. 
Usnesení nebylo přijato. 
 
 
 

7. Různé – odpovědi na dotazy Ing. P. Němce 
(Příloha č. 22, předkládá Ing. D. Sukalovský, zpracovala Mgr. A. Zimmermannová) 
 
Dne 2. 10. 2012 doručil zastupitel Ing. P. Němec starostovi města dotazy k zodpovězení na jednání 
zastupitelstva města- Odpovědi, které nejsou součástí jiných materiálů, předkládáme zde: 
 
1109/12 - ZM č. 6, 26. 6. 2012 
ZM vyhlašuje v souladu s „Pravidly pro majetkoprávní vypořádání města Kuřimi s vlastníky pozemků 
pod místními komunikacemi“ výběrové řízení na výkup pozemků pod místními komunikacemi za 
podmínek: a) termín konání výběrového řízení 27. 9. 2012 b) objem finančních prostředků 50.000,- Kč 
c) maximální cena za m2 pozemku 179,36 Kč d) způsob podání nabídky: nabídky s označením „výkup 
pozemků pod komunikacemi“ se přijímají na předepsaných formulářích v zalepené obálce na odboru 
majetkoprávním MěÚ v Kuřimi, Jungmannova 968, 664 34 Kuřim, IV.NP dv. č. 412 do čtvrtku 27. září 
2012 do 11:30 hodin. Termín plnění: 30. 9. 2012 (OMP) 
Do výběrového řízení se nepřihlásil žádný zájemce. 
 
Informace o vývoji situace kolem výběru nového dodavatele programu do TKR po uplynutí 
termínu z dodatku k základní smlouvě  č.…. do 30. 9. 2012, 
RM zrušila usnesením č. 528/2012 ze dne 26. 9. 2012 výběrové řízení na dodavatele „Programová 
náplň informačního kanálu TKR Kuřim“ a usnesením č. 529/2012 RM pověřila 1. místostarostu Jiřího 
Koláčka přípravou nového výběrového řízení ve věci dodavatele „Programová náplň informačního 
kanálu TKR Kuřim“. 
 
 
 

8. Plán jednání RM a ZM v roce 2013 
(Příloha č. 23, 23A, předkládá Ing. D. Sukalovský, zpracovala Mgr. A. Zimmermannová) 
 
ZM je předložen k informaci, příp. k doplnění, plán jednání ZM a RM na rok 2013. 
 
Příloha: plán jednání ZM a RM v roce 2013. 
 
 
Z jednání odešel v 18,53 hod. D. Holman. 
 
 
Diskuse: 
P. Němec – byl by pro změnu termínu dne 17. 12. 2013 z důvodu, že je to pozdě, takže když se 
vyvěsí něco na úřední desku 18. 12., už to nevstoupí v platnost do konce roku 2013. 
M. Kotek – byl by pro zachování počtu zasedání zastupitelstva tak, jak tomu bylo v roce 2011, Když se 
snížil počet jednání, velmi často se nestihne probrat vše, a z jedné schůze jsou často dvě. Takže se 
nakonec schůzuje vícekrát, než je navrženo. 
D. Sukalovský – počet jednání v roce 2011 byl vyšší, ale nastavovalo se stejně jako letos. Starosta má 
právo svolat jednání kdykoliv a pokud bude potřeba, tak jednání svolá. 
M. Kotek – ptá se, zda by nebylo vhodné posunout zasedání ZM dne 27. 8. 2012 až na září? 
D. Sukalovský - pauza mezi dvěma jednáními ZM by byla příliš dlouhá. Ale termíny se mohou měnit. 
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9. Informace - výběrové řízení na výkup pozemků pod komunikací 
(Příloha č. 25, předkládá Ing. D. Sukalovský, zpracovala Ing. V. Fidrmucová) 
 
ZM usnesením č. 1109/2012 ze dne 26. 6. 2012 vyhlásilo Výběrové řízení na výkup pozemků pod 
místními komunikacemi. Výběrové řízení bylo ukončeno dne 27. 9. 2012. Městu Kuřim nebyla 
doručena žádná nabídka. 
 
 
 

10. Nabytí veřejného osvětlení do majetku města – Díly za sv. 
Jánem VI. etapa  
(Příloha č. 26, 26A, 26B, předkládá Ing. O. Štarha, zpracovala Ing. D. Ševčíková) 
 
Manželé Zdeněk Kučerovský, bytem Brno, xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx PSČ 612 00 a Jana 
Kučerovská, bytem Brno, xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, PSČ 612 00 nabídli Městu Kuřim k odkoupení 
veřejného osvětlení, vybudovaného v rámci stavby „Rodinné domy, lokalita Díly za sv. Jánem – VI. 
etapa, Kuřim“ za cenu 100,- Kč. 
Jedná se o 14 ks stožárových výbojkových svítidel na ulici Jestřábova, kabelový rozvod z kabelů 
CYKY 4Bx16 v délce cca 300 m a rozvaděč RVO2 
 
Příloha:  1. Kupní smlouva na odkoupení veřejného osvětlení 

2. Protokol o předání a převzetí dokončeného díla 
 
Diskuse: 
Z. Kříž – žádá, aby byla před uzavřením smlouvy platná revizní zpráva. 
 
Přijaté usnesení: 1194/2012 - ZM schvaluje nabytí veřejného osvětlení vybudovaného v rámci 

stavby „Rodinné domy, lokalita Díly za sv. Jánem - VI. etapa Kuřim“ do majetku 
Města Kuřim od manželů Zdeňka Kučerovského, bytem Brno, xxxxxxxxxxx 
xxxxxxxxxxxxx PSČ 612 00, a Jany Kučerovské, bytem Brno, xxxxxxxxxxxxxxxxx 
xxxxxxxx PSČ 612 00, za cenu 100,- Kč. 

Hlasováno: pro 15, nepřítomni 2. 
 
 
 

11. Nové OZV 
(Příloha č. 27, 27A, 27B, 27C, předkládá Ing. D. Sukalovský, zpracoval Ing. A. Varmužka) 
 
V příloze jsou předkládány návrhy tří nových obecně závazných vyhlášek. 
 
První je vyhláška o místním poplatku „za odpady“, kterou je nutno novelizovat z důvodu novely zákona 
o místních poplatcích. Tento zákon rozšiřuje okruh poplatníků především z řad cizinců pobývajících na 
území ČR (podrobněji přímo ve vyhlášce). Podstatnější změnou je možnost stanovit poplatek až do 
výše 1. 000,- Kč a to v závislosti na skutečných nákladech na svoz netříděného komunálního odpadu. 
V podmínkách města Kuřim je max. možnou hranicí částka 801,- Kč. Sazba navrhovaná RM je 750,- 
Kč, nově s osvobozením 2. a každého dalšího dítěte ve společné domácnosti, pro důchodce s datem 
narozením 1942 a starší je navrhována sleva ve výši 310,- Kč. 
 
Druhou je vyhláška o místním poplatku ze psů, kde RM navrhuje změnu v sazbách a to 1.000,- Kč za 
prvního a 2.000,- Kč za každého dalšího psa. 
 
Třetí vyhláškou je vyhláška o místním poplatku za užívání veřejného prostranství, kde RM opět 
navrhuje pouze změnu v sazbách (blíže přímo ve vyhlášce). 
 
 
Z jednání odešel v 18,58 hod. P. Němec. 
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Diskuse: 
M. Macková – ptá se, zda se někdo zabýval ekonomikou změn vyhlášky. Sice se zdraží, ale jestli 
s použitím slev nebudeme na stejných příjmech. 
A. Varmužka – snažili jsme se, ale nelze úplně přesně spočítat, protože z žádného systému se 
nedozvíme kolik je rodin s 1 dítětem, se dvěma, třemi atd. 4 členná rodina zaplatí o 250 Kč ročně více. 
Dopad bude spíše na ty rodiny, kde je méně členů. Navíc město získá cca 1 mil. Kč. 
J. Herman – pokud zvýšíme na 750,- Kč/ osobu, je to na rodinu zvýšení o 50%. Navrhuje navýšení na 
částku 650,- Kč. Jak je to se slevami? 
A. Varmužka - sleva je pouze u důchodců. U rodin je navrženo osvobození od placení u druhého 
a dalšího dítěte. 
J. Brabec – seniorům se poplatky nezvyšují. Pro rodiny, kde jsou 2 a více dětí se náklady zvýší 
nepatrně, cca o 20,- Kč/ měsíčně. Zvýší se to pouze těm, kdo je sám, bezdětným rodinám nebo těm, 
kdo má jen 1 dítě. Při návrhu pana Hermana by se rodinám se dvěma a více dětmi zvýšila ročně 
platba o 600 Kč, což je horší. 
I. Poledňák – doba není vhodná pro zvyšování. Máme přebytkový rozpočet a město dostane další 
peníze z rozpočtového určení daní. Odložme změnu vyhlášky a nechme tak, jak je. 
J. Herman – stahuje svůj návrh a souhlasí s I. Poledňákem. 
D. Sukalovský – pokud se neschválí zvýšení DPH, potom z rozpočtového určení daní přijde cca 10 
mil. Kč. 
I. Poledňák – město má přebytkový rozpočet. Investice nejsou žádné. 
D. Sukalovský – investice budou veliké. 
 
 
D. Sukalovský vyhlásil v 19,15 hod. přestávku na 15 minut. 
 
 
Diskuse: 
I. Poledňák – město by mělo kumulovat peníze na velké stavby. Odložit zvýšení poplatků o rok 
a uvidíme co dál. 
D. Sukalovský – snahou je získat peníze do rozpočtu města. Město Kuřim dotuje likvidaci odpadů 
částkou cca 6 mil. Kč 
I. Poledňák – původcem odpadu je obec. Ta na to má peníze z rozpočtového určení daní. Má 
možnost vybírat poplatky od občanů, aby na tomto měli podíl. 
D. Sukalovský – nejprve hlasujme o původní vyhlášce v cenách a podmínkách roku 2012. 
M. Macková – navrhuje zvýšit poplatek za odpady na 650,- Kč/ osobu/ rok s výhodou, že od poplatku 
bude osvobozeno 2. a další dítě. Poplatek pro důchodce navrhuje ve výši 400,- Kč. 
I. Poledňák – zvýšením je nejvíce ohrožena produktivní generace. 
A. Varmužka – nemůžete hlasovat o vyhlášce z loňského roku, nejde převzít plně. Pouze výše 
poplatků zůstanou stejné. 
D. Sukalovský – hlasujme o schválení OZV v cenách a podmínkách roku 2012: 
 
Přijaté usnesení: 1195/2012 - ZM schvaluje obecně závaznou vyhlášku Města Kuřimi č. 3/2012, 

o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, 
využívání a odstraňování komunálních odpadů se změnou. 

Hlasováno: pro 9, proti 3, zdrželi se 2, nepřítomni 3. 
 
 
Diskuse o vyhlášce o poplatku ze psů: 
I. Peřina – ptá se, jakým způsobem je kontrolováno plnění této vyhlášky? 
D. Sukalovský – kontrola je namátková. 
M. Kalinová – o kolik se navyšuje, o 100%? 
Z. Kříž – navrhuje ponechat ceny tak, jak jsou letos tj. 500,- Kč za prvního psa, za 2. a dalšího psa 
2.000,- Kč. 
D. Sukalovský – navrhuje hlasovat o návrhu Z. Kříže: 
 
Přijaté usnesení: 1196/2012 - ZM schvaluje obecně závaznou vyhlášku Města Kuřimi č. 4/2012, 

o místním poplatku ze psů se změnou. 
Hlasováno: pro 11, proti 3, nepřítomni 3. 
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Diskuse o poplatku z pronájmu veřejného prostranství: 
D. Sukalovský – upozorňuje, že je potřeba stanovit maximální cenu za využití veřejného prostranství 
za účelem prodeje kvůli prodeji vánočních stromků. Je navržena částka max. 20.000,- Kč měsíčně. 
I. Poledňák – kolik máme vyhrazených míst pro automobily do 3,5 tuny? 
A. Varmužka – v řádu kusů. 
D. Sukalovský – vzhledem k nedostatku parkovacích míst v Kuřimi si každý za vyhrazené místo musí 
zaplatit. 
V. Zejda – za parkovací stání v garáži se platí cca 1.000.,- Kč/ měsíčně. Naše sazba je vysoká. 
D. Sukalovský – vidí v tomto regulaci vyhrazených parkovacích míst. 
V. Zejda – parkovací místa by se ve městě měla řešit. 
O. Štarha – vybrané peníze by se měly investovat zpátky do parkovišť. 
D. Sukalovský – navrhuje hlasovat o předloženém usnesení: 
 
Přijaté usnesení: 1197/2012 - ZM schvaluje obecně závaznou vyhlášku Města Kuřimi č. 5/2012, 

o místním poplatku za užívání veřejného prostranství se změnou. 
Hlasováno: pro 11, zdrželi se 3, nepřítomni 3. 
 
 
 

12. Postup přípravy PD akce „Společenské a kulturní centrum 
Kuřim“ 
(Příloha č. 12, 12A, 12B, 12C, předkládá Ing. O. Štarha, zpracoval Bartoš) 
 
Tento materiál navazuje na podklady předložené do jednání Zastupitelstva města Kuřimi dne 16. 10. 
2012 – stav investiční výstavby města Kuřim v roce 2012 ke dni 16. 10. 2012. 
Doplňujeme materiály – usnesení RM 516/2012, zápisy z jednání, které směřují k pokračování 
projektové přípravy a jmenování komise pro výběr nejvhodnější nabídky. 
 
Zásadním závěrem komise pro posouzení a hodnocení nabídek je návrh na finanční limit pro realizaci 
stavby ve výši 80.000.000,- Kč bez DPH. Jedná se o cenu projekční, realizační cena bude potvrzena 
až výběrovým řízením na realizaci stavby. 
 
Diskuse: 
D. Holman – jaké je složení komisí, různé materiály, které jsme dostali, uvádějí různě? 
D. Sukalovský – to, které bylo schváleno na jednání RM č. 28/2012 dne 19. 9. 2012. 
D. Holman – kritéria – 50% na umístění v předchozí soutěži – zamyslet se nad tímto. 
V. Zejda – arch. Kynčl vysvětlil, z čeho kritérium 50% na umístění v arch. soutěži vychází. Žádá, aby 
byl zpracován výhled investičních akcí v horizontu cca 5 let a jak budou financovány – kolik zaplatí 
město, kolik připadne na dotace, jakou výši bude mít případný úvěr. Dále kdy se budou akce 
realizovat. 
I. Poledňák – je neúnosné, abychom zatížili rozpočet města v příštím roce. Je nutné se rozhodnout, 
kterou akci budeme realizovat. 
D. Holman – k rozhodnutí budeme muset dospět. Ale nyní je potřeba mít co nejvíce informací 
a věnovat se přípravě. Nevyčerpat rezervu na jiné akce a šetřit. 
V. Zejda – ceny, které jsou předloženy, jsou nyní reálné. Byly projednány v pracovní skupině 
a výborech. Žádá finanční výhledy, tak jak navrhl. 
D. Holman – zatím nevíme, které řešení bude realizováno. To vyjde ze soutěže. 
M. Kotek – byl by pro zpracování investičních výhledů. 
I. Poledňák – akce pravděpodobně nebudou realizovány zároveň a ve stejném volebním období. Nyní 
je potřeba se rozhodnout, pro jakou akci je většina. 
D. Holman – pokud snížíme výdaje, potom peníze alespoň na jednu akci budou. Pokud bude 
zpracován projekt, tak se požadavky do budoucna až tak výrazně nezmění. 
V. Zejda – navrhuje vysoutěžit nyní projektovou dokumentaci pro halu i kulturní dům s tím, že by bylo 
rozděleno na jednotlivé fáze projektové dokumentace. Ve smlouvě by bylo ošetřeno, že město Kuřim 
v určité fázi má právo zpracování projektové dokumentace po některé etapě přerušit. 
O. Štarha – není později možné realizovat současně 2 velké stavby. Bude potřeba zaznít, co má 
přednost. U kulturního domu může rekonstrukcí dojít k úsporám. A to by mohlo být v rozhodování 
důležité. Opravdu může být zpracovaný projekt za 2 roky zastaralý. 
V. Zejda – v podmínkách předchází optimalizační studie. 
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D. Holman – zaznělo, že O. Štarha nechce realizaci sportovní haly? 
O. Štarha – akce by rád realizoval obě, ale v této době investovat do nové věci je riskantní. 
D. Holman – rozpočet města je vyšší, proto nemluvme o krizi. 
D. Sukalovský – ano, do rozpočtu města by se mělo dostat více peněz. 
O. Štarha – věří tomu, že cenu haly vysoutěžíme nižší, jen potom ty provozní náklady budou velké. 
I. Poledňák – budeme nyní schvalovat realizaci projektové dokumentace ve výši 12 mil. Kč? 
O. Štarha – tento materiál má spíše informativní charakter a řeší spíše technický postup. Stahuje 
navržené usnesení. 
D. Holman – do příštího zasedání zastupitelstva navrhnout usnesení, kde budou určeny finance. 
 
Návrh usnesení: ZM bere na vědomí postup přípravy projektové dokumentace akce „Společenské 

a kulturní centrum v Kuřimi“. 
O tomto návrhu usnesení se nehlasovalo. 
 
 
 

13. Postup přípravy PD akce „Sportovní hala Kuřim“ 
(Příloha č. 13, 13A – 13E, předkládá Ing. O. Štarha, zpracoval Bartoš) 
 
Tento materiál navazuje na podklady předložené do jednání Zastupitelstva města Kuřimi dne 16. 10. 
2012 – stav investiční výstavby města Kuřim v roce 2012 ke dni 16. 10. 2012. 
Doplňujeme materiály – zápis z jednání komise pro posouzení a hodnocení nabídek, parametry 
Sportovní haly schválené Zastupitelstvem města dne 15. 5. 2012, jmenování komise pro výběr 
nejvhodnější nabídky, záznam z konzultace uskutečněné v sídle České komory architektů v Brně, 
stanovisko odbornice pro výběrová řízení. 
 
Zásadním závěrem komise pro posouzení a hodnocení nabídek je návrh na finanční limit pro realizaci 
stavby ve výši 90.000.000,- Kč bez DPH. Jedná se o cenu projekční, realizační cena bude potvrzena 
až výběrovým řízením na realizaci stavby. 
 
Diskuse: 
D. Holman – upozornil na jednotlivé rozdíly mezi předpokládanými důsledky zvažovaných forem 
výběrových řízení, tj. otevřeného výběrového řízení vs. jednací řízení bez uveřejnění. 
 

otevřené výběrové řízení    Jednací řízení bez uveřejnění 
doba řízení: cca 6 měsíců     cca 2 měsíce 
zkušenost  
a kvalita projekč. kancel.  ?       ? 
cena projektu   nižší       vyšší 
cena invest. nákladů  nižší       vyšší 
provozní náklady   nižší       vyšší 
arch. řešení    skromnější      náročnější 
riziko zrušení VŘ    menší       větší 
 
O. Štarha – můžeme mít halu za 40 mil. Kč, ale vše se promítne do kvality stavby. Technické 
parametry se probíraly na jednotlivých jednáních. Pokud bude jediným kritériem cena, tak se nikam 
nepohneme. Kvalita prací závisí na kvalitě projektanta. 
D. Sukalovský – přílohou materiálů byl vývojový diagram, podle kterého bychom museli postupovat 
v každém otevřeném výběrovém řízení. 
I. Poledňák – nebyl přítomen na jednáních pracovních skupin, ale pořád trvá na rozhodnutí, která akce 
se bude realizovat dřív. Nepouštět se do projektu u té akce, která se nebude realizovat. Projekt 
zastará. Byl by pro rekonstrukci kulturního domu než pro výstavbu haly. Sportovci by se uskromnili. 
Peníze za projekt by se mohly investovat do další nafukovací haly, investice by byla rozumnější. 
D. Sukalovský – do stadia územního rozhodnutí by obě akce realizoval. 
D. Holman – peníze by se v průběhu dalšího volebního období na realizaci výstavby haly mohly najít. 
O. Štarha – pokud budou projekty zpracovávány souběžně, tak v tom nevidí problém. Určí nám naše 
možnosti a může nám to ukázat další postup. Zadání se specifikují a jednejme dál. Mohou být dotační 
tituly a budeme rádi, že máme územní řízení, bez tohoto na dotaci nedosáhneme. 
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I. Poledňák – těžko si budoucí ZM vezme hotový projekt a o to míň si vezme hotový projekt soukromý 
investor. 
J. Brabec – bylo by dobré obě výběrová řízení realizovat. Byla tomuto věnována již spousta času. Stav 
po územní řízení je stav, kdy do toho ještě můžeme mluvit. Pokud by byla smlouva postavena tak, 
abychom mohli projektové práce kdykoliv pozastavit. 
D. Holman – projekt KD hraje roli střecha? Studie neřeší novou střechu, ale nová střecha bude 
potřeba. 
O. Štarha – výši investice ovlivní střecha. Konstrukce základní střechy by mohla být zachována, jen se 
posílí statika. 
O. Štarha – stahuje předložený návrh usnesení. 
 
Návrh usnesení: ZM bere na vědomí postup přípravy projektové dokumentace akce „Sportovní hala 

v Kuřimi“. 
 
 
 

15. Různé 
J. Herman – přimlouvá se za to, apelovat v nejbližším možném termínu na vyhlášení výzvy na 
pronájem restaurace v KD. 
D. Sukalovský – pokud bude smluvně vyřešen vztah s p. Bobčíkem do 30. 10. 2012, tak s tím nevidí 
problém. 
 
 
M. Kotek – proběhlo jednání s Kordisem. Nabízí ceny o 50 tis. Kč nižší a to ve stejném rozsahu 
služeb. Navrhují synchronizaci linky č. 71 a č. 302, aby na sebe navazovaly, to bude znamenat 
navýšení o cca 20 tis. Kč. Ptá se, jestli bude město s tímto souhlasit? Částka, která byla stanovena 
pro letošní rok, nebude překročena. 
D. Sukalovský – budeme Kordis informovat o předběžném souhlasu. Pokud zastupitelstvo města 
navýšení neschválí, potom Kordis omezí své služby. 
 
 
J. Brabec – řeší se točka na Podlesí? 
O. Štarha - řeší se. Včera proběhl kontrolní den nad projektem. Řeší se také autobusová zastávka 
u Lídlu od Brna. 
D. Sukalovský – také doje k rozšíření chodníku a instalaci veřejného osvětlení kolem prodejny Lídl. 
 
 
J. Brabec – zve na koncert „World Meet Jazz“, který se uskuteční v pátek 26. 10. 2012 v komorním 
sále ZUŠ Kuřim. 
Ve středu 31. 10. 2012 dojde v kulturním domě k předání cen „KuKuČ 2012“. Poté od 19,30 hod. 
proběhne koncert kapely Hradišťan. 
Dále upozorňuje, že jsou volné lístky na Miroslava Donutila a Ivana Mládka. 
Dne 16. 11. 2012 od 18 hod. proběhne v ZUŠ setkání s paní Kateřinou Tučkovou, autorkou románu 
„Žítkovská bohyně“. 
Dne 17. 11. 2012 bude Svátek vína, dne 8. 12. 2012 Mikulášský jarmark. 
Od 3. 12. bude v prostorách obřadní síně výstava Paličkované krajky. 
 
 
I. Peřina – informuje, že díky vrtu na stadionu se za vodu ušetřilo cca 120 tis. Kč. 
 
 
J. Herman – ptá se, kdy se bude otevírat 2. únikový východ v kulturním domě? 
D. Sukalovský – záleží na tom, kdy se podaří ukončit smluvní vztah s p. Bobčíkem. Nyní jsou prostory 
součástí smluvního vztahu. 
 
 
D. Holman – zve všechny příznivce kondičního běhání, aby si přišli zaběhat na stadion. Běžecký ovál 
bude pro veřejnost osvětlen každé úterý od 17 do 21 hodin. 
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O. Štarha – informuje, že začaly projekční práce na hřišti za sv. Jánem. Realizace bude až příští rok. 
Zastupitelé obdrží studii elektronicky. 
 
 
D. Sukalovský – zve všechny občany města k uctění památky vzniku samostatného 
československého státu položením kytice k památníku na nám. 1. května v neděli 28. 10. 2012 
v 9 hod. 
 
 
 
 
 
Další zasedání ZM se uskuteční 11. prosince 2012 v 17 hod. v zasedací místnosti MěÚ Kuřim. 
 
 
 
 
Člen návrhové komise Zdeněk Kříž přednesl schválená usnesení. 
 
 
 
 
Starosta ukončil jednání v 21,16 hodin. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ing. Drago Sukalovský 
starosta 
 
 
 
 

Ověřovatelé zápisu: 

 
 
 
Dne:            Dne: 
 
 
 
 
 
 
 
 
Jiří Brabec           Ing. Miluše Macková 
 
 
 
 
V Kuřimi dne 24. 10. 2012 
Zapsala: Petra Glosová 
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Přílohy: 
Usnesení 2x 
Pozvánka 1x 
Usnesení návrhové komise 2x 
Prezenční listina 
Výsledky veřejného hlasování 
 
 
Materiály: 
1/16, 16A   Informace o jednání Výboru pro kulturu a spolkovou činnost ZM Kuřimi 
2/17, 17A, 17B  Zápis z jednání Sportovního výboru Zastupitelstva města Kuřimi 
3/18    Příprava oslav 50. výročí povýšení městyse Kuřim na město 
4/19  Informace o schválení dotace na projekty zateplení základní školy 

a mateřských školek 
5/20, 20A, 20B, 20C Informace – ubytovna ADRIA 
6/21, 21A  Návrh obecně závazné vyhlášky města Kuřim o stanovení opatření 

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

7/22    Různé – odpovědi na dotazy Ing. P. Němce 
8/23, 23A   Plán jednání RM a ZM v roce 2013 
9/25    Informace - výběrové řízení na výkup pozemků pod komunikací 
10/26, 26A, 26B  Nabytí veřejného osvětlení do majetku města – Díly za sv. Jánem VI. etapa 
11/27, 27A, 27B, 27C Nové OZV 
12, 12A, 12B, 12C  Postup přípravy PD akce „Společenské a kulturní centrum Kuřim“ 
13, 13A-13E   Postup přípravy PD akce „Sportovní hala Kuřim“ 
14, 14A, 14B  Rozpočtové opatření č. 9 



 1 

Výsledky veřejného hlasování na zasedání Zastupitelstva města Kuřimi 24. 10. 2012 
 
 
1188/2012 
ZM schvaluje jako členy návrhové komise Mgr. Michaelu Kalinovou a Zdeňka Kříže. 

 Holman  Peřina  Kalinová  Macková  Němec Herman  Hanák  Poledňák Zejda Kotek Brabec Ambrož  Procházková Kříž  Koláček   Sukalovský Štarha  

Pro nepřít. nepřít. / / / / nepřít. nepřít. nepřít. nepřít. / / / / / / / 11 

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

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

 
1189/2012 
ZM schvaluje jako ověřovatele zápisu z jednání ZM Ing. Miluši Mackovou a Jiřího Brabce. 

 Holman  Peřina  Kalinová  Macková  Němec Herman  Hanák  Poledňák Zejda Kotek Brabec Ambrož  Procházková Kříž  Koláček   Sukalovský Štarha  

Pro nepřít. nepřít. / / / / nepřít. nepřít. nepřít. nepřít. / / / / / / / 11 

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

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

 
1190/2012 
ZM schvaluje program jednání se změnou. 

 Holman  Peřina  Kalinová  Macková  Němec Herman  Hanák  Poledňák Zejda Kotek Brabec Ambrož  Procházková Kříž  Koláček   Sukalovský Štarha  

Pro nepřít. nepřít. / / / / nepřít. / / nepřít. / / / / / / / 13 

Proti nepřít. nepřít.     nepřít.   nepřít.        0 

Zdrž nepřít. nepřít.     nepřít.   nepřít.        0 

 
RO č. 9 - GOOD 24  – orientační hlasování o částce 1.000.000,- Kč 

 Holman  Peřina  Kalinová  Macková  Němec Herman  Hanák  Poledňák Zejda Kotek Brabec Ambrož  Procházková Kříž  Koláček   Sukalovský Štarha  

Pro     / / nepřít.    / / / / / / / 9 

Proti /  /    nepřít. / /         4 

Zdrž  /  /   nepřít.   /        3 

 
1191/2012 
ZM schvaluje rozpočtové opatření č. 9 k rozpočtu města na rok 2012. 

 Holman  Peřina  Kalinová  Macková  Němec Herman  Hanák  Poledňák Zejda Kotek Brabec Ambrož  Procházková Kříž  Koláček   Sukalovský Štarha  

Pro /  / / / / nepřít. / / / / / / / / / / 15 

Proti       nepřít.           0 

Zdrž  /     nepřít.           1 

 
1192/2012 
ZM bere na vědomí zápis z jednání Sportovního výboru Zastupitelstva města Kuřimi ze dne 2. 10. 2012. 

 Holman  Peřina  Kalinová  Macková  Němec Herman  Hanák  Poledňák Zejda Kotek Brabec Ambrož  Procházková Kříž  Koláček   Sukalovský Štarha  

Pro / / / / / / nepřít. / / / / / / / / / / 16 

Proti       nepřít.           0 

Zdrž       nepřít.           0 

  
1193/2012 
ZM pověřuje starostu města přípravou oslav 50. výročí povýšení městyse Kuřim na město a přípravou druhého vydání knihy o Kuřimi a DVD o Kuřimi. 

 Holman  Peřina  Kalinová  Macková  Němec Herman  Hanák  Poledňák Zejda Kotek Brabec Ambrož  Procházková Kříž  Koláček   Sukalovský Štarha  

Pro / / / / / / nepřít.  / / / / / / /  / 14 

Proti       nepřít.           0 

Zdrž       nepřít. /        /  2 
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Návrh obecně závazné vyhlášky města Kuřim o stanovení opatření k omezení propagace hraní některých sázkových her, loterií a jiných podobných her 

 Holman  Peřina  Kalinová  Macková  Němec Herman  Hanák  Poledňák Zejda Kotek Brabec Ambrož  Procházková Kříž  Koláček   Sukalovský Štarha  

Pro / /     nepřít.      nepřít.     2 

Proti       nepřít. / /  /  nepřít.     3 

Zdrž   / / / / nepřít.   /  / nepřít. / / / / 10 

Usnesení nebylo přijato. 
 
1194/2012 
ZM schvaluje nabytí veřejného osvětlení vybudovaného v rámci stavby „Rodinné domy, lokalita Díly za sv. Jánem - VI. etapa Kuřim“ do majetku Města Kuřim od manželů Zdeňka Kučerovského, bytem Brno PSČ 612 00, a 
Jany Kučerovské, bytem Brno PSČ 612 00, za cenu 100,- Kč. 

 Holman  Peřina  Kalinová  Macková  Němec Herman  Hanák  Poledňák Zejda Kotek Brabec Ambrož  Procházková Kříž  Koláček   Sukalovský Štarha  

Pro / / / / / / nepřít. / / / / / nepřít. / / / / 15 

Proti       nepřít.      nepřít.     0 

Zdrž       nepřít.      nepřít.     0 

 
1195/2012 
ZM schvaluje obecně závaznou vyhlášku Města Kuřimi č. 3/2012, o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů se změnou. 

 Holman  Peřina  Kalinová  Macková  Němec Herman  Hanák  Poledňák Zejda Kotek Brabec Ambrož  Procházková Kříž  Koláček   Sukalovský Štarha  

Pro  / /  nepřít. / nepřít. / / /   nepřít. / /  / 9 

Proti     nepřít.  nepřít.    / / nepřít.   /  3 

Zdrž /   / nepřít.  nepřít.      nepřít.     2 

 
1196/2012 
ZM schvaluje obecně závaznou vyhlášku Města Kuřimi č. 4/2012, o místním poplatku ze psů se změnou. 

 Holman  Peřina  Kalinová  Macková  Němec Herman  Hanák  Poledňák Zejda Kotek Brabec Ambrož  Procházková Kříž  Koláček   Sukalovský Štarha  

Pro / / / / nepřít. / nepřít. / / /   nepřít. / /  / 11 

Proti     nepřít.  nepřít.    / / nepřít.   /  3 

Zdrž     nepřít.  nepřít.      nepřít.     0 

 
1197/2012 
ZM schvaluje obecně závaznou vyhlášku Města Kuřimi č. 5/2012, o místním poplatku za užívání veřejného prostranství se změnou. 

 Holman  Peřina  Kalinová  Macková  Němec Herman  Hanák  Poledňák Zejda Kotek Brabec Ambrož  Procházková Kříž  Koláček   Sukalovský Štarha  

Pro / / / / nepřít. / nepřít.    / / nepřít. / / / / 11 

Proti     nepřít.  nepřít.      nepřít.     0 

Zdrž     nepřít.  nepřít. / / /   nepřít.     3 
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