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Z á p i s 
 

ze zasedání Zastupitelstva města Kuřimi č. 3/2020 konaného dne 05.05.2020 
 
Přítomni: 
Mgr. Ing. Drago Sukalovský – starosta 
Bc. Mária Katyi, Mgr. Ladislav Ambrož, Mgr. Žaneta Jarůšková, Mgr. Sandra Naďová, Petr Krejčí, 
Alena Matějíčková, Ing. Petr Ondrášek, Ivo Peřina, Ing. Milan Vlk, Renáta Mudroňová, RNDr. Igor 
Poledňák, Antonín Žák, Mgr. Petr Vodka, Jan Herman, Petr Macek, Ing. Jan Vlček, MSc. 
 
 
 
Ing. Karel Torn, CSc. – tajemník úřadu. 
 
 
 
Starosta zahájil zasedání ZM v 17:08 hodin, úvodem bylo přítomno 17 členů ZM. 
ZM je usnášeníschopné. 
 
 
 
Zápis z minulého zasedání byl ověřen bez připomínek. 
 
 
 
Program: 
 

1 Zvolení návrhové komise 

2 Volba ověřovatelů zápisu 

3 Schválení programu jednání 

4 Plnění usnesení Zastupitelstva města Kuřimi ke dni 27.04.2020 

5 Lidl Česká republika, v. o. s. x město Kuřim – záměr na směnu pozemků, odkoupení 
pozemků pod komunikací a související infrastruktury 

6 E.ON Distribuce, a. s. – prodej pozemku pod budoucí trafostanicí v lokalitě Zadní Mezihoří 

7 E.ON Distribuce, a. s. – prodej pozemku pod budoucí trafostanicí na ulici Tyršova 

8 Darovací smlouva MSKS Kynologický klub Kuřim 

9 Zápis z Finančního výboru ZM Kuřimi ze dne 11.03.2020 

10 Zápis z jednání sportovního výboru ze dne 05.01.2020 

11 Zřízení Městské policie Kuřim 

12 Poskytnutí veřejné podpory z rozpočtu města Kuřimi na poskytování sociálních služeb pro 
rok 2020 

13 Změnu systému odměňování členů komisí RM a výborů ZM 

14 Rozpočtové opatření č. 4 

15 Různé 
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1. Zvolení návrhové komise 
(Předkladatel: Mgr. Ing. Drago Sukalovský, zpracovatel: Petra Glosová) 
 
Přijaté usnesení: 1020/2020 - ZM s c h v a l u j e jako členy návrhové komise paní Alenu 

Matějíčkovou a pana Iva Peřinu. 
Hlasováno 
Pro: 17. 
 
 
 

2. Volba ověřovatelů zápisu 
(ředkladatel: Mgr. Ing. Drago Sukalovský, zpracovatel: Petra Glosová) 
 
 
Přijaté usnesení: 1021/2020 - ZM s c h v a l u j e jako ověřovatele zápisu ZM pana Jana Hermana 

a pana Ing. Milana Vlka. 
Hlasováno 
Pro: 17. 
 
 
 

3. Schválení programu jednání 
 
Program: 
 

1 Zvolení návrhové komise 

2 Volba ověřovatelů zápisu 

3 Schválení programu jednání 

4 Plnění usnesení Zastupitelstva města Kuřimi ke dni 27.04.2020 

5 Lidl Česká republika, v. o. s. x město Kuřim – záměr na směnu pozemků, odkoupení 
pozemků pod komunikací a související infrastruktury 

6 E.ON Distribuce, a. s. – prodej pozemku pod budoucí trafostanicí v lokalitě Zadní Mezihoří 

7 E.ON Distribuce, a. s. – prodej pozemku pod budoucí trafostanicí na ulici Tyršova 

8 Darovací smlouva MSKS Kynologický klub Kuřim 

9 Zápis z Finančního výboru ZM Kuřimi ze dne 11.03.2020 

10 Zápis z jednání sportovního výboru ze dne 05.01.2020 

11 Zřízení Městské policie Kuřim 

12 Poskytnutí veřejné podpory z rozpočtu města Kuřimi na poskytování sociálních služeb pro 
rok 2020 

13 Změnu systému odměňování členů komisí RM a výborů ZM 

14 Rozpočtové opatření č. 4 

15 Různé 

 
 
Přijaté usnesení: 1022/2020 - ZM s c h v a l u j e program jednání. 
Hlasováno 
Pro: 17. 
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4. Plnění usnesení Zastupitelstva města Kuřimi ke dni 27.04.2020 
(Předkladatel: Mgr. Ing. Drago Sukalovský, zpracovatel: Petra Glosová) 
 
Zůstávají nesplněna usnesení závisející na spolupráci s druhou stranou vůči městu Kuřim, především 
v oblasti investiční a majetkové. 
 
Odbor majetkoprávní žádá o prodloužení termínů plnění usnesení: 
č. 1063/2015 ze dne 16.06.2015 
Důvodová zpráva: 
investor – město Kuřim OI - stavba „Kuřim, ul. Komenského – stavební úpravy VO“ předal OMP 
geometrický plán pro zřízení věcného břemene. OMP vyzve pana Horáka (dědice po Marii Horákové) 
k uzavření Smlouvy o zřízení věcného břemene. 
Z tohoto důvodu OMP žádá o prodloužení termínu plnění usnesení do 31.12.2020. 
 
č. 1117/2016 ze dne 06.09.2016 
Důvodová zpráva: 
v listopadu 2018 byl odboru majetkoprávnímu předložen GP pro zřízení věcného břemene. OMP 
v únoru 2019 zaslal UZSVM podklady pro vyhotovení smlouvy. Po opětovné urgenci bylo OMP 
sděleno, že smlouva dosud není vyřízena z personálního důvodu. 
Z tohoto důvodu OMP žádá o prodloužení termínu plnění usnesení do 31.03.2021. 
 
Přílohy: A - plnění usnesení ZM 
 
Přijaté usnesení: 1023/2020 - ZM b e r e   n a   v ě d o m í stav plnění usnesení ZM ke dni 

27.04.2020 a prodlužuje termín plnění usnesení č. 1063/2015 do 31.12.2020 
a usnesení č. 1117/2016 do 31.03.2021. 

Hlasováno 
Pro: 17. 
 
 
 

5. Lidl Česká republika, v. o. s. x město Kuřim – záměr na směnu 
pozemků, odkoupení pozemků pod komunikací a související 
infrastruktury 
(Předkladatel: Mgr. Ing. Drago Sukalovský, zpracovatel: Mgr. Jana Viktorinová) 
 
Společnost Lidl Česká republika, v. o. s., se sídlem Nárožní 1359/11, 158 00 Praha 5, IČ 26178541 
požádala město Kuřim o odkoupení části pozemku p. č. 2630/16, dle GP č. 3599-92/2018, 
vypracovaného společností GEOSmar, s. r. o., nově označené jako parcela p. č. 2630/80 o výměře 
197 m

2
, orná půda, pro obec a k. ú. Kuřim. Pozemek je podle platného územního plánu využitelný 

částečně jako plocha výroby a  skladování, částečně jako součást  plochy  veřejných prostranství. 
 
Vzhledem ke skutečnosti, že Lidl Česká republika, v. o. s. (dále jen „Lidl“) je vlastníkem pozemků, 
o které má zájem město Kuřim, tj. pozemků p. č. 2635/6, 2635/14, 2635/15, 2635/16, 2635/17, 
2635/18 2635/19, vše vodní plocha a současně je vlastníkem pozemků podél Mozovského potoka, 
jejichž části město Kuřim potřebuje k obsluze tohoto vodního toku, dohodly se smluvní strany na 
směně výše uvedených pozemků a dále na směně části pozemku p. č. 2630/2 nově označené jako 
p. č. 2630/81 o výměře 113 m

2
, části pozemku p. č. 2630/21 nově označené jako p. č. 2630/82 

o výměře 17 m
2
, části pozemku p. č. 2630/23 nově označené jako 2630/83 o výměře 41 m

2
, částí 

pozemků p. č. 2630/24, 2630/25, 2630/28, 2630/31, nově označených jako p. č. 2630/84 o celkové 
výměře 172 m

2
 za požadovanou část pozemku v majetku města, pozemku p. č. 2630/16 nově 

označeného jako parcela č. 2630/80 o výměře 197 m
2
, orná půda, vše dle GP č. 3599-92/2018 

vypracovaného společností GEOSmar, s. r. o., vše pro obec a k. ú. Kuřim. 
Za účelem stanovení ceny obvyklé byly společností Lidl zpracovány a následně předloženy znalecké 
posudky zpracované znalcem z oboru ekonomika panem Jiřím Melichem. Z důvodu, že OMP 
nesouhlasil s ohodnocením některých pozemků v majetku Lidlu (znalec Lidlu ocenil pozemky 
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v majetku Lidlu částkou 711,34 Kč/m
2
), zadal OMP oponentní znalecký posudek. Cena za pozemky 

v majetku Lidlu byla panem Ing. Janem Zámečníkem stanovena na 350,00 Kč/m
2
, cena za pozemek 

v majetku města byla odsouhlasena na 711,34 Kč/m
2
. 

Vzhledem ke skutečnosti, že se podařilo s Lidlem dohodnout po letech i převod pozemku p. č. 
2629/16 o výměře 2 m

2 
– ostatní plocha do majetku města (součást středového ostrůvku kruhového 

objezdu) a i tento je součástí budoucí směny, dohodly se strany na níže uvedeném finančním 
kompromisu tak, aby byla výše popsaná směna realizována bez cenového vyrovnání. 
 
Pozemek ve vlastnictví města Kuřim: 
část pozemku p. č. 2630/16 nově označená jako p. č. 2630/80 o výměře 197 m

2 

Výměra směňovaného pozemku činí 197 m
2
, dále i „Pozemek města“ vizte př. A 

 
cena dle znaleckého posudku: 711,34 Kč/m

2
. 

dohodnutá cena pro směnu : 1.000 Kč/m
2 

CELKOVÁ CENA: 197.000 Kč. 
 
za  
 
Pozemky ve vlastnictví Lidl Česká republika v. o. s.: 

pozemek p. č. 2635/6 o výměře   53 m
2 
; 

pozemek p. č. 2635/14 o výměře 7 m
2 
; 

pozemek p. č. 2635/15 o výměře 18 m
2 
; 

pozemek p. č. 2635/16 o výměře 10 m
2 
; 

pozemek p. č. 2635/17 o výměře 42 m
2 
; 

pozemek p. č. 2635/18 o výměře 11 m
2 
; 

pozemek p. č. 2635/19 o výměře 23 m
2 
 vše vodní plocha; 

dle GP č. 3599-92/2018: 

pozemek p. č. 2630/81 o výměře 113 m
2
; 

pozemek p. č. 2630/82 o výměře  17 m
2
; 

pozemek p. č. 2630/83 o výměře  41 m
2
; 

pozemek p. č. 2630/84 o výměře 172 m
2 
vše orná půda; 

pozemek p. č. 2629/16 o výměře     2 m
2
; ostatní plocha – střed kruhového objezdu; 

 
Celková výměra směňovaných pozemků by činila 509 m

2
, dále i „Pozemky Lidl“ - vizte př. B a C. 

 
cena dle znaleckého posudku: 350,- Kč/m

2
 

dohodnutá cena pro směnu :   387,03 Kč/m
2 

CELKOVÁ CENA: 196 998,27 = 197.000 Kč 
 
vše k. ú. Kuřim. 
 
V souvislosti s připravovanou a výše popsanou směnou pozemků vyzvalo město Kuřim Lidl k jednání 
ve věci možnosti převedení komunikace „podél Lidlu“ do majetku města. Důvodem k tomuto kroku je 
skutečnost, že se jedná o jednu ze dvou hlavních příjezdových komunikací do lokality „Díly za sv. 
Janem“, která je vysoce frekventovaná, avšak není ze strany Lidlu udržovaná dle představ 
a požadavků města. 
Lidl nabídl městu Kuřim odprodej pozemků p. č. 2630/11 o výměře 851 m

2
, p. č. 2629/15 o výměře 

76 m
2
 včetně tělesa komunikace, dešťové kanalizace a mostu přes Mozovský potok za zůstatkovou 

účetní hodnotu ve výši 1.552.558,14 Kč tj. za 1.674,80 Kč/m
2
. Lidl své vyjádření doplnil o informaci, že 

celková investice společnosti do nabízené infrastruktury byla v letech 2003-2004 ve výši 8.858.000 Kč. 
Zastupitelstvo města Kuřimi navrženou směnu pozemků včetně nabídky Lidlu na odprodej 
komunikace včetně dotčených pozemků projednalo na svém zasedání dne 10.09.2019. Navržená 
usnesení nebyla schválena. 
 
Město Kuřim vedlo s Lidlem další jednání, jejichž výsledkem je nabídka Lidlu převést pozemky p. č. 
2630/11 o výměře 851 m

2
 a p. č. 2629/15 o výměře 76 m

2
 včetně tělesa komunikace, tělesa 

komunikace na pozemku p. č. 2637/2 (vlastník pozemku ČR, právo hospodařit svědčí: Povodí 
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Moravy, s. p. ), dešťové kanalizace a mostu přes Mozovský potok za cenu ve výši 100.000 Kč + 
DPH s podmínkou realizace výše popsané směny pozemků. 
 
V rámci jednání města Kuřim s Lidlem bylo dále dohodnuto, že v případě schválení předloženého 
usnesení dojde následně ke zřízení věcného břemene ve prospěch Lidlu ve smyslu zajištění přístupu 
k prodejně Lidl a uložení splaškové kanalizace, která slouží výhradně pro prodejnu Lidl. Pozemky pod 
komunikací jsou zatíženy věcným břemenem ve prospěch společnosti Brněnské vodárny 
a kanalizace, a. s. 
Situace tvoří přílohu D. 
 
Ve věci odkoupení části komunikace vybudované na pozemku p. č. 2637/2 k. ú. Kuřim (vlastník 
pozemku ČR, právo hospodařit svědčí: Povodí Moravy, s. p.), předpokládá OMP uzavření Smlouvy 
o zřízení věcného břemene ve prospěch města Kuřimi (Lidl nemá stavbu komunikace ani její užívání 
ošetřeno nijak). Se situací, že by vlastník pozemek p. č. 2637/2 k. ú. Kuřim městu Kuřim odprodal 
OMP dle dosavadních zkušeností příliš nepočítá. 
 
Vzhledem ke skutečnosti, že všechny výše popsané majetkové transakce lze realizovat výhradně 
společně, je níže předložené usnesení koncipováno jako směna pozemků s doplatkem ve výši 
100.000 Kč + DPH, což je částka požadovaná za pozemky p. č. 2630/11 o výměře 851 m

2
 a p. č. 

2629/15 o výměře 76 m
2
 včetně tělesa komunikace, dešťové kanalizace a mostu přes Mozovský 

potok. 
 
OMP a OI: navrženou směnu doporučují. 
 
Přílohy: A  -  situace 

B - GP 
C - kruhový objezd 
D - komunikace 

 
Diskuse: 
I. Peřina – je rád, že má město prohlášení společnosti Lidl, kde je ošetřeno předkupní právo. 
D. Sukalovský – společnost Lidl odmítá uzavřít smlouvu s předkupním právem a to kvůli problémům 
s bankou při poskytnutí úvěru. Ale máme jejich prohlášení, i když to není standardní garance. 
 
Přijaté usnesení: 1024/2020 - ZM s c h v a l u j e záměr na směnu části pozemku p. č. 2630/16 

nově označeného jako parcela č. 2630/80 o výměře 197 m
2
, orná půda (vlastník 

město Kuřim) za část pozemku p. č. 2630/2 nově označenou jako p. č. 2630/81 
o výměře 113 m

2
, část pozemku p. č. 2630/21 nově označenou jako p. č. 2630/82 

o výměře 17 m
2
, část pozemku p. č. 2630/23 nově označenou jako p. č. 2630/83 

o výměře 41 m
2
, části pozemků p. č. 2630/24, 2630/25, 2630/28, 2630/31 nově 

označené jako p. č. 2630/84 o celkové výměře 172 m
2
 vše dle GP č. 3599-

92/2018, vypracovaného společností GEOSmar, s. r. o., dále za pozemek p. č. 
2635/6 o výměře 53 m

2
, pozemek p. č. 2635/14 o výměře 7 m

2
, pozemek p. č. 

2635/15 o výměře 18 m
2
, pozemek p. č. 2635/16 o výměře 10 m

2
,
 
pozemek p. č. 

2635/17 o výměře 42 m
2
, pozemek p. č. 2635/18 o výměře 11 m

2
, pozemek p. č. 

2635/19 o výměře 23 m
2
, pozemek p. č. 2629/16 o výměře 2 m

2
 a dále za 

pozemek p. č. 2630/11 o výměře 851 m
2
 a pozemek parc. č. 2629/15 o výměře 

76 m
2 

oba
 
 včetně tělesa komunikace, dešťové kanalizace pod komunikací 

a mostu přes Mozovský potok a dále za těleso komunikace na pozemku p. č. 
2637/2, vše v k. ú. Kuřim (vlastník

 
Lidl Česká republika, v. o. s.) s doplatkem ve 

výši 100.000 Kč + DPH ve prospěch společnosti Lidl Česká republika, v. o. s. Daň 
z nabytí nemovitých věcí bude hrazena dle zákona, náklady spojené s převodem 
uhradí město Kuřim. 

Hlasováno 
Pro: 17. 
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6. E.ON Distribuce, a. s. – prodej pozemku pod budoucí trafostanicí 
v lokalitě Zadní Mezihoří 
(Předkladatel: Mgr. Ing. Drago Sukalovský, zpracovatel: Ing. Vladimíra Fidrmucová) 
 
Společnost E.ON Distribuce, a. s., požádala město Kuřim o odprodej části pozemku parc. č. 3431/5 
v k. ú. Kuřim o vým. cca 21 m

2
 (dále jen „Pozemek“) za účelem vybudování nové kioskové trafostanice 

v lokalitě Zadní Mezihoří. Tato trafostanice bude vybudována v rámci stavby „Kuřim, Zadní Mezihoří, 
VNk, TS, NN, 1040013833“. Jedná se o rozšíření sítě VN a o výstavbu nové kioskové trafostanice 
včetně přepojení kabelové sítě NN – vizte příloha A.  
 
OMP se se společností E.ON Distribuce, a. s., dohodl na kupní ceně ve výši 2.000 Kč/m

2 
bez DPH. 

Za tuto cenu město obchoduje pozemky pod trafostanicemi.  
 
OMP a OI nemá k odprodeji předmětného Pozemku námitek.  
OMP doporučil prodej Pozemku s předkupním právem. Kupní smlouva bude uzavřena po nabytí 
právní moci územního rozhodnutí na stavbu nové trafostanice. 
 
ZM dne 05.11.2019 schválilo usnesením č. 1118/2019 záměr na prodej pozemku: 
1118/2019 
Zastupitelstvo města schvaluje záměr na prodej části pozemku parc. č. 3431/5 o vým. cca 21 m

2
 v 

k. ú. Kuřim dle situace, společnosti E.ON Distribuce, a. s., se sídlem v Českých Budějovicích, F. A. 
Gerstnera 2151/6, IČ 28085400 za cenu 2.000 Kč/m

2
 bez DPH. Nabyvatel uhradí veškeré náklady 

spojené s převodem pozemku včetně daně z nabytí nemovitých věcí. K převáděnému pozemku bude 
zřízeno předkupní právo ve prospěch města Kuřimi. Kupní smlouva bude uzavřena po nabytí právní 
moci územního rozhodnutí na stavbu nové trafostanice. 
 
Záměr byl v souladu se zákonem o obcích po dobu 15 dnů zveřejněn – bez připomínek. 
 
Společnost E.ON Distribuce, a. s., předložila OMP geometrický plán č. 3747-4820/2019, kterým je 
předmět prodeje specifikován jako část pozemku parc. č. 3431/5 o vým. 20 m

2
, geometrickým plánem 

nově označené jako parcela č. 3431/19 v k. ú. Kuřim – vizte příloha B. 
 
Pro správnost a pořádek OMP sděluje, že pozemek parc. č. 3431/5 je v současné době propachtován 
společnosti HERBASTAR, spol. s. r. o., k zemědělskému obhospodařování. V okamžiku prodeje 
pozemku, bude předmět prodeje z pachtovní smlouvy vyjmut. 
 
Geometrický plán upřesnil předmět prodeje z 21 m

2
 na 20 m

2
. OMP doporučuje v usnesení předmět 

prodeje specifikovat podle geometrického plánu. Návrh kupní smlouvy a smlouvy o zřízení 
předkupního práva předkládá OMP zastupitelstvu v příloze C. 
 
Přílohy: A - situace 

B - GP 
C - návrh smlouvy 

 
Přijaté usnesení: 1025/2020 - ZM s c h v a l u j e prodej části pozemku parc. č. 3431/5 o vým. cca 

20 m
2
 geometrickým plánem č. 3747-4820/2019 nově označené jako parc. 

č. 3431/19 vše v k. ú. Kuřim společnosti E.ON Distribuce, a. s., se sídlem 
v Českých Budějovicích, F. A. Gerstnera 2151/6, IČ 28085400 za cenu 2.000 
Kč/m

2 
bez DPH. Nabyvatel uhradí veškeré náklady spojené s převodem pozemku 

včetně daně z nabytí nemovitých věcí. K převáděnému pozemku bude 
zřízeno předkupní právo ve prospěch města Kuřimi. Kupní smlouva bude 
uzavřena po nabytí právní moci územního rozhodnutí na stavbu nové 
trafostanice. 

Hlasováno 
Pro: 17. 
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7. E.ON Distribuce, a. s. – prodej pozemku pod budoucí trafostanicí 
na ulici Tyršova 
(Předkladatel: Mgr. Ing. Drago Sukalovský, zpracovatel: Ing. Vladimíra Fidrmucová) 
 
Společnost E.ON Distribuce, a. s., požádala město Kuřim o odprodej části pozemku parc. č. 1132 
v k. ú. Kuřim o vým. 21 m

2
 (dále jen „Pozemek“) za účelem vybudování nové kioskové trafostanice na 

ul. Tyršova. Tato trafostanice bude vybudována v rámci stavby „Kuřim, VNk, TS, NNk, Malý, 
p. č. 2614/1, 612/23, 1030049994“. Jedná se o rozšíření distribuční sítě, jejíž součástí je likvidace 
stávající sloupové trafostanice na pozemku parc. č. 1080/1 a výstavba nové kioskové trafostanice na 
části pozemku parc. č. 1132 vše v k. ú. Kuřim – vizte příloha A. 
 
Společnost E.ON Distribuce, a. s., předložila OMP geometrický plán č. 3761-5649/2019, kterým je 
předmět prodeje specifikován jako část pozemku parc. č. 1132 o vým. 21 m

2
, geometrickým plánem 

nově označená jako parcela č. 1132/2 v k. ú. Kuřim – vizte příloha B. 
 
OMP se se společností E.ON Distribuce, a. s., dohodl na kupní ceně ve výši 2.000 Kč/m

2 
bez DPH. 

Za tuto cenu město obchoduje pozemky pod trafostanicemi.  
 
OMP a OI nemá k odprodeji předmětného Pozemku námitek.  
OMP doporučil odprodej Pozemku s předkupním právem ve prospěch města Kuřimi. Kupní smlouva 
bude uzavřena po nabytí právní moci územního rozhodnutí na stavbu nové trafostanice. 
 
Protože Zastupitelstvo města Kuřimi dne 17.03.2020 žádost o odprodej pozemku neprojednalo 
(pandémie koronaviru), schválila záměr na prodej pozemku RM dne 25.03.2020 usnesením 
č. 123/2020:  
123/2020 
Rada města schvaluje záměr na prodej části pozemku parc. č. 1132 o vým. 21 m

2
, geometrickým 

plánem č. 3761-5649/2019 nově označené jako parc. č. 1132/2 vše v k. ú. Kuřim, společnosti E.ON 
Distribuce, a. s., se sídlem v Českých Budějovicích, F. A. Gerstnera 2151/6, IČ 28085400 za cenu 
2.000 Kč/m

2
 bez DPH. Nabyvatel uhradí veškeré náklady spojené s převodem pozemku včetně daně 

z nabytí nemovitých věcí. K převáděnému pozemku bude zřízeno předkupní právo ve prospěch města 
Kuřimi. Kupní smlouva bude uzavřena po nabytí právní moci územního rozhodnutí na stavbu nové 
trafostanice. 
 
Záměr byl v souladu se zákonem o obcích po dobu 15 dnů zveřejněn – bez připomínek. 
 
Návrh kupní smlouvy a smlouvy o zřízení předkupního práva předkládá OMP zastupitelstvu v příloze 
C. 
 
Přílohy: A - situace 

B - GP 
C - návrh smlouvy 

 
Diskuse: 
J. Herman – stará trafostanice se nachází v bývalé komunikaci – pozemek, který je pod stávající 
trafostanicí je v majetku města? Máme zde nějaké plány vybudovat chodník, popřípadě cyklostezku? 
D. Sukalovský – předpokládá, že je pozemek ve vlastnictví města. Většinou to tak bývá. Průjezd by 
byl možný udělat a nechceme ho tam, protože ho nelze napojit na ul. Tyršovu. Průchod bude 
zachován. 
J. Herman – sloupoví by tam nemělo zůstat a prostor by měl zůstat volný pro nějaké úpravy. 
S. Bartoš – nízké i vysokonapěťové vedení je vedeno v zemi. Bude zde trafostanice, ale vše ostatní 
zmizí. 
 
Přijaté usnesení: 1026/2020 - ZM s c h v a l u j e prodej části pozemku parc. č.  1132 o vým. 21 m

2
 

geometrickým plánem č. 3761-5649/2019 nově označené jako parc. č. 1132/2 vše 
v k. ú. Kuřim, společnosti E.ON Distribuce, a. s., se sídlem v Českých 
Budějovicích, F. A. Gerstnera 2151/6, IČ 28085400 za cenu 2.000 Kč/m

2 
bez 
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DPH. Nabyvatel uhradí veškeré náklady spojené s převodem pozemku včetně 
daně z nabytí nemovitých věcí. K převáděnému pozemku bude zřízeno předkupní 
právo ve prospěch města Kuřimi. Kupní smlouva bude uzavřena po nabytí právní 
moci územního rozhodnutí na stavbu nové trafostanice. 

Hlasováno 
Pro: 17. 
 
 
 

8. Darovací smlouva MSKS Kynologický klub Kuřim 
(Předkladatel: Mgr. Ing. Drago Sukalovský, zpracovatel: Ing. Aleš Varmužka) 
 
ZM schválilo dne 22.05.2018 svým usnesením č. 1055/2018 poskytnutí finančního daru ve výši 
110.000 Kč, dle níže uvedené důvodové zprávy. Jelikož nebyl klub schopen předložit veškeré 
dokumenty nutné k uzavření smlouvy, usnesení bylo zrušeno jako nerealizovatelné. 
Kynologický klub si v mezičase vyřídil veškeré formality nutné k dalšímu fungování (Stanovy,...) 
a proto je znovu předloženo usnesení k poskytnutí daru. 
 
Původní důvodová zpráva: 
Stavbou Kauflandu přišel kynologický klub o přípojku NN. Stavba staré přípojky nebyla zaměřena. 
Z tohoto důvodu se o ní nevědělo, proto aby došlo ke kompenzaci, Kaufland koupil pozemek parc. č. 
2991/2 v k. ú. Kuřim o 90.000 Kč dráž s tím, že budou tyto finance určeny na přípojku NN. 
Po vyprojektování nové elektropřípojky, která je vedena kratší cestou od trafostanice ELQY do objektu 
Kynologického klubu byla předložena projekční cena ve výší cca 130.000 Kč. Následně byla cena 
firmou Elqa dohodnuta na 110.000 Kč. 
Předkládáme zastupitelstvu návrh na poskytnutí finančního příspěvku ve výši 110.000 Kč na 
vybudování nové elektropřípojky pro Kynologický klub. 
 
Přijaté usnesení: 1027/2020 - ZM s c h v a l u j e uzavření darovací smlouvy s MSKS Kynologický 

klub Kuřim, pobočný spolek, se sídlem Pod Zárubou, Kuřim, IČ 49460102, na 
stavbu nové NN přípojky ve výši 110.000 Kč. 

Hlasováno 
Pro: 17. 
 
 
 

9. Zápis z Finančního výboru ZM Kuřimi ze dne 11.03.2020 
(Předkladatel: RNDr. Igor Poledňák, zpracovatel: Ing. Aleš Varmužka) 
 
V příloze se nachází zápis z finančního výboru, který se konal dne 11.03.2020. 
 
Přílohy: A - zápis 
 
Diskuse: 
I. Poledňák – výbor se zabýval otázkou sociálního bydlení a podpory bydlení. Zatím nedošel 
k žádnému závěru. 
 
Přijaté usnesení: 1028/2020 - ZM b e r e   n a   v ě d o m í zápis z finančního výboru ze dne 

11.03.2020. 
Hlasováno 
Pro: 17. 
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10. Zápis z jednání sportovního výboru ze dne 05.01.2020 
(Předkladatel: Ing. Jan Vlček, MSc., zpracovatel: Kateřina Friedlová) 
 
Předseda Výboru sportovního ZM Kuřimi Ing. Jan Vlček, MSc. v příloze předkládá Zastupitelstvu 
města Kuřimi zápis z jednání ze dne 05.01.2020. 
 
Program jednání: 
1. Vyhodnocení návrhu nominovaných na Sportovce města Kuřimi za rok 2019 
2. Organizace ankety - Sportovec města Kuřimi za rok 2019 
3. Kontrola činnosti sportovních klubů 
4. Různé 
 
Členové SV přijali tato usnesení: 
Sportovní výbor schvaluje výsledky ankety Sportovec města Kuřimi za rok 2019 dle přílohy. 
 
Přílohy: A - tabulka  

B - zápis  
 
Přijaté usnesení: 1029/2020 - ZM b e r e   n a   v ě d o m í závěry z jednání Sportovního výboru 

Zastupitelstva města Kuřimi ze dne 05.01.2020. 
Hlasováno 
Pro: 17. 
 
 
 

11. Zřízení Městské policie Kuřim 
(Předkladatel: Mgr. Ing. Drago Sukalovský, zpracovatel: Mgr. Ing. Drago Sukalovský, Ing. Karel Torn, 
CSc.) 
 
Ze zákona o obcích (zák. č. 128/2000 Sb.) vyplývá, že do samostatné působnosti obce patří také 
záležitosti týkající se ochrany veřejného pořádku a obecné bezpečnosti občanů. To v současném 
stavu zajišťuje obvodní oddělení Policie ČR se sídlem v Kuřimi. Početní stav obvodního oddělení, 
rozlehlost obvodu, ve kterém působí (kromě Kuřimi ještě dalších 10 obcí včetně velké části zázemí 
Brněnské přehrady) a stanovené priority však neumožňují efektivní dohled nad veřejným pořádkem ve 
městě Kuřim. To se projevuje především nedobrým stavem v oblastech přestupkových agend, tedy ve 
velmi častém nedodržování vyhlášek města (o veřejném pořádku, o nočním klidu, o užívání veřejného 
prostranství). Častý je vandalismus, rušení nočního klidu, konzumace alkoholických nápojů na 
místech, kde je to vyhláškou města zakázáno atd. 
Stejně tak je prakticky nevymahatelné dodržování zákona v oblasti dopravy v klidu, tedy zajištění 
alespoň základního respektování dopravních předpisů. I při dlouhodobém nedostatku parkovacích 
míst ve velké části města je totiž nutno vynutit si dodržování alespoň základních pravidel v této oblasti, 
která jsou často porušována (stání na chodnících, v křižovatkách, na trávnících, neoprávněné stání na 
vyhrazených parkovacích místech atd.). Stejně tak je, vzhledem k výše uvedeným okolnostem, velmi 
obtížné až nemožné zajistit dodržování dopravních předpisů a značení v dopravě v pohybu, o čemž 
nejlépe svědčí situace v častém nedodržování zákazu vjezdu (až na výjimky) na současné objízdné 
trase při rekonstrukce ulice Legionářské, případně běžná jízda cyklistů po chodnících. 
Městská policie, zvláště v navrhovaném počtu, pochopitelně nemůže zázračně odstranit veškeré toto 
nedodržování pravidel, předpisů a zákonů, nicméně jistě dokáže tuto nedobrou situaci pozitivně 
ovlivnit daleko více než je současný stav, kdy celou tuto agendu „zajišťuje“ jedna osoba pověřená 
dohledem nad veřejným pořádkem, která má podstatně menší pravomoci. 
Další důležitou částí práce městské policie bude-li zřízena, bude provozování městského kamerového 
systému a technického zařízení na měření okamžité a úsekové rychlosti (bude-li zřízeno). 
 
V současnosti je ve městě instalováno 14 bezpečnostních kamer v 7 lokalitách (mimo interiéry budov). 
Tento kamerový systém byl do roku 2019 provozován Policií ČR, a to na základě veřejnoprávní 
smlouvy mezi městem Kuřim a Krajským ředitelstvím PČR Jihomoravského kraje. Tato smlouva však 
byla KŘ PČR v loňském roce bez náhrady vypovězena. V současnosti nejsou tedy kamery systému 
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využívány, což by bylo v rozporu se zákonem. To se negativně projevuje především při objasňování 
trestných činů Policií ČR, která tímto přišla o cenný zdroj informací. Navíc po dohodě s investorem 
obchodního centra Zahrádky připravujeme rozšíření kamerového systému na příjezdu od Brna 
a vlastní iniciativou i na dalších příjezdových komunikacích do města. Jedinou další možností je 
uzavření veřejnoprávní smlouvy s jinou obcí (městskou policií), která by kamerový systém 
provozovala. I přes jednání s několika obcemi v brněnském regionu i městem Brnem se nepodařilo 
najít obec ochotnou uzavřít takovouto smlouvu, nemluvě o tom, že i při uzavření takovéto smlouvy 
ztrácí takto provozovaný kamerový systém velkou část svých výhod, především operativnost jak 
v samotném provozování, tak ve vyhodnocování záznamu. 
Obdobná situace je v provozování technických prostředků pro úsekové a okamžité měření rychlosti 
vozidel na komunikacích. Na doporučení dopravní policie připravuje město Kuřim instalaci měřičů 
rychlosti ve dvou problémových lokalitách – na ulici Pod Vinohrady (úsekové měření) a Zámecká 
(měření okamžité rychlosti). Kromě těchto dvou lokalit jsou městem ve spolupráci s Policií ČR 
vytipovány další 3 lokality (Tyršova, Blanenská, křižovatka silnici I/43 a II/386). O spolupráci v této 
oblasti projevily zájem také některé obce z obvodu ORP Kuřim, a to Lelekovice, Česká, Jinačovice a 
Čebín, které mají rovněž zájem na instalaci měřičů rychlosti s tím, že by je případně provozovala 
kuřimská městská policie (příjmy z pokut by byly příjmy města Kuřim). 
Zcela jednoznačně ukázal „bezbrannost“ města Kuřim v oblasti veřejného pořádku současný nouzový 
stav, především naprostá nemožnost města vynutit dodržování nařízení vlády ČR, případně 
ministerstva zdravotnictví. 
 
Hlavním záměrem ke zřízení Městské policie Kuřim je tedy dohled nad dodržováním zákonů a obecně 
závazných předpisů města, odhalování a řešení protiprávního jednání na území města především 
v tzv. přestupkové agendě a podílení se na prevenci kriminality ve městě. Kromě toho Město Kuřim 
potřebuje městskou policii také za účelem provozování městského kamerového systému 
a provozování radarů na měření rychlosti. 
 
Součástí předkládaného materiálu je i příloha E. Jejím obsahem jsou dvě tabulky. První z nich 
porovnává obce Jihomoravského kraje, ve kterých sídlí obvodní oddělení PČR, ve vztahu ke zřízení 
MP v daných obcích. Z celkově 26 obcí a měst, ve kterých působí OO PČR (mimo Kuřim), absentuje 
MP pouze ve 4, z nichž největší je Rajhrad s 3852 obyvateli, ve všech ostatních MP působí. Ve druhé 
tabulce je srovnáno dvacet obcí s počtem obyvatel nižším a dvacet obcí s počtem obyvatel vyšším 
než má Kuřim, které jsou v pořadí podle velikosti Kuřimi nejblíže. V této kategorii je neexistence MP 
naprostou raritou. Chybí pouze v Humpolci a v Králově Dvoře, který ji ovšem momentálně připravuje 
spolu se Zdicemi. 
 
Z podnětu vedení města zpracoval tajemník Městského úřadu Kuřim: 
 
1. Návrh na Zřízení Městské policie Kuřim vizte příloha č. 1. Všeobecným cílem je zřízení 

městské policie se 3 strážníky s případným zvýšením jejich počtu dle naplnění očekávaných cílů 
jejich činnosti, potřeb a požadavků města Kuřimi v dalších letech. Odborné předpoklady 
strážníka, jednotné prvky stejnokrojů, označení motorových vozidel i vzor služebního odznaku 
upřesňuje vyhláška č. 418/2008 Sb., kterou vydalo Ministerstvo vnitra k provedení zákona 
č. 553/1991 Sb., o obecní policii. Zřízení Městské policie Kuřim je předpokládáno od 
01.06.2020; 

 
2. návrh obecně závazné vyhlášky města Kuřimi č. 3/2020, o zřízení městské policie, kterou 

předkládá v příloze č. 2. Návrh byl zpracován v souladu s ustanovením zákona č. 553/1991 Sb., 
o obecní policii, ve znění pozdějších předpisů, který stanoví v § 1 odst. 1, že obecní policie je 
orgánem obce, který zřizuje a zrušuje obecní zastupitelstvo obecně závaznou vyhláškou. 

 
Rada města Kuřimi projednala návrh na zřízení Městské policie Kuřim na své schůzi dne 27.04.2020 
a přijala usnesení, kterým doporučila Zastupitelstvu města Kuřimi předložený návrh schválit: 
 
usnesení č. 177/2020 
Rada města d o p o r u č u j e ZM schválit záměr na zřízení Městské policie Kuřim, dle přílohy č. 1 
zápisu. 
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usnesení č. 178/2020 
Rada města d o p o r u č u j e ZM schválit Obecně závaznou vyhlášku města Kuřimi č. 03/2020, 
o zřízení městské policie, dle přílohy č. 2 zápisu. 
 
Přílohy: A - příloha č. 1 záměr 

B - příloha č. 2 - obecně závazná vyhláška 
C - příloha č. 3 - harmonogram 
D - příloha č. 4 - rozpočet 
E - porovnání, srovnání 

 
Diskuse: 
P. Ondrášek – se zřízením městské policie (dále jen MP) nesouhlasí a nesouhlasil s ním ani na 
schůzi rady města. Svolal na schůzku sdružení Kuřimáci.cz. a došli ke shodě, že nepovažují její 
zřízení za dobrý nápad. Prezentoval všechny své důvody. Argumentem proti je hlavně to, že zřízení 
MP nepřináší pro občany žádné výhody. Není vhodná doba pro toto rozhodnutí, protože se očekává 
dramatický pokles příjmu obcí. V jiných srovnatelných obcích nemají pouze 3 příslušníky MP, časem 
totiž dochází k jejich navýšení. Serióznější postup by bylo nyní danou záležitost odložit. Ale pokud 
máme rozhodnout dnes, tak je potřeba si uvědomit, že zavádíme zbytečnou represivní složku, se 
kterou se osobně nemůže ztotožnit. Chceme častěji vynucovat naplňování vyhlášek. Chce primárně 
důvěřovat občanům, že vyhlášky dodržují. Dosud jsme byli schopni vyřešit přestupky pomocí strážce 
veřejného pořádku a pomocí Policie ČR (dále jen PČR). Úlohou PČR je chránit veřejný pořádek. 
Spolupráce s obvodním oddělením je výborná. Do kompetence PČR patří řešení trestných činů a kvůli 
vyšetřování trestné činnosti sloužil kamerový systém, který radnice vybudovala. Kamerový systém 
využívala pouze PČR a na základě smlouvy jej provozovala. Tato smlouva byla bohužel zrušena 
a odpovědnost je tedy nyní přenesena na město, i když ze 100 % slouží kamerový systém pro potřeby 
PČR. Kamerový systém by se dal provozovat jiným alternativním způsobem, i když to není 
jednoduchá práce. 
J. Vlček – se zřízením městské policie souhlasí hlavně z těchto důvodů – možná kontrola MP na 
objízdných trasách, opravy větší komunikací ve městě. Možná se to zdá, jako marginální věc, ale on si 
myslí, že je to důležité. MP je schopná a může zastavit vozidlo, zastavit dopravu v pohybu, 
kontrolovat, pokutovat. Represi ve městě tímto nezvyšujeme, ale zajistíme pořádek v oblasti dopravy, 
parkování, apod. Zastupitelstvo schválilo zřízení pevných radarů, a pokud je zřídíme, potom je 
musíme i používat. Není to nástroj potrestat kuřimské občany, naopak. Pomůže okolním obcím, které 
jsou také tranzitní, a doprava je zde také vysoká. Můžeme jim tímto pomoci. MP by měla primárně na 
starosti provozování radarů, měřením rychlosti a provozování radarů okolních obcí. 
I. Poledňák – ve srovnání s ostatními obcemi nemáme horší veřejný pořádek. Je to také tím, že tady 
MP nemáme. Obec by měla umožnit a sloužit, a když je nezbytné, tak může (ale nemusí) použít 
donucovací prostředky. Kuřim nemá mimořádně závažných problémů. Náklady na MP ve výši 400 
tisíc Kč je iluze. Půjde to z naší kapsy. MP je donucovací složka. 
D. Sukalovský – k dodržování vyhlášek nedochází, respektive nelze je vymáhat. Inspektor veřejného 
pořádku je pouze osoba, která nemá mimořádnou pravomoc. Tímto jedním člověkem, kterého máme, 
nejsme schopni zajistit dodržování a kontrolu. Doba z pohledu nepředvídatelnosti vývoje příjmů města 
není ideální, ale doba je daná tím, že už dlouho vedeme jednání, abychom zajistili funkčnost 
kamerového systému. Nepodařilo se nám to nikde, ani v Židlochovicích, kteří pro nás mohli zajištovat 
provozování na základě veřejnoprávní smlouvy. Proto je nyní vhodné MP zřídit. Pokud nenajdeme 
systém, jak kamerový systém provozovat, nařídí tento vypnout. MP je tady pro občany, kteří jsou 
schopni dodržovat pravidla, není proti nim, jak zaznělo. Kamerový systém není proti našim zájmům ani 
proti našim občanům, jedná se o věc, kterou využíváme velmi střídmě a s rozumem. 
J. Herman – v minulosti jsme uzavírali smlouvu s bezpečnostní (hlídací) agenturou. Existuje tato 
smlouva? 
D. Sukalovský – objekty města jsou technicky zabezpečeny a jsou připojeny na pult centralizované 
ochrany. Nemáme tady zajištěnu revírní činnost. 
J. Herman – město za tuto činnost platí? 
D. Sukalovský – platí za připojení. 
J. Herman – stávající kamerový systém máme funkční. Město by stejně muselo finance vynaložit. 
Máme variantu, že MP bude provozovat radary v okolních obcích, čím si vydělá na své náklady. 
MP by měla působit jako prevence, aby se zvýšila občanská bezpečnost. Parkování ve městě je 
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opravdu tristní, tohle všechno by mohla MP řešit. Její zřízení bere jako posílení prevence bezpečnosti 
ve městě. 
D. Sukalovský – mzdové náklady jsou uvedeny na dva nové zaměstnance, protože bychom chtěli 
převést inspektora veřejného pořádku pod MP. 
I. Peřina – ve městě máme inspektora veřejného pořádku a PČR, kteří mají v popisu práce chránit 
veřejný pořádek a konat. Stačí jim dát podnět. 
P. Vodka – obec nemá nikoho kultivovat, ale občané se kultivují tím, že se ztotožňují s pravidly. 
Zřízení MP je pouze buzerování a otravování, než aby přispělo k lepší atmosféře ve městě. 
A. Žák – u parkování jde hlavně o dodržování pravidel v případě ohrožení života a zdraví. Jako 
pořadatel kulturních akcí ve městě se setkal s tím, že v době, kdy potřeboval zásah hlídky PČR, tak 
tato se nemohla dostavit, protože řešila něco jiného v okolní obci. 
I. Poledňák – zřizujeme MP, protože to mají téměř všichni. 
P. Krejčí – máme šanci to vyzkoušet. 
P. Vodka – jedná se o pokus na lidech. Není to situace, která by to vyžadovala. 
P. Krejčí – proběhne výběrové řízení, jak to bude probíhat? 
D. Sukalovský – strážníci budou v pracovním poměru a lze využít ustanovení zákoníku práce. 
K. Torn – nebude se jednat o úředníka. Může být zbaven výkonu funkce a převeden. Jedná se 
o výběr kvalitních lidí, na kterém se bude podílet. Prevence je nejdůležitější náplní práce. MP řídí 
starost nebo pověřený člen ZM. Vedoucí strážník kromě toho, co má povinnost ze zákona, řeší to, co 
nařídí zastupitelstvo. 
 
Přijaté usnesení: 1030/2020 - ZM s c h v a l u j e zřízení Městské policie Kuřim, dle přílohy č. 1 

zápisu. 
Hlasováno 
Pro: 11  Proti: 5  Zdržel se: 1. 
 
 
Se souhlasem zastupitelstva nebude vyhlášena přestávka a bude se pokračovat v jednání. 
 
 
Přijaté usnesení: 1031/2020 - ZM s c h v a l u j e Obecně závaznou vyhlášku města Kuřimi 

č. 02/2020, o zřízení městské policie, dle přílohy č. 2 zápisu. 
Hlasováno 
Pro: 11  Proti: 4  Zdrželi se: 2. 
 
 
 

12. Poskytnutí veřejné podpory z rozpočtu města Kuřimi na 
poskytování sociálních služeb pro rok 2020 
(Předkladatel: Mgr. Ing. Drago Sukalovský, zpracovatel: Mgr. Aneta Štěpánková) 
 
V roce 2015 došlo ke změně zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších 
předpisů, v § 101a, kdy některé kompetence byly přesunuty z úrovně Ministerstva práce a sociálních 
věcí ČR na kraje. Kraje mají povinnost poskytnout finanční podporu pro poskytovatele sociálních 
služeb v souladu s pravidly Evropské unie. Aby se nejednalo o nedovolenou veřejnou podporu, je 
nutné financovat služby formou vyrovnávací platby v souladu s Metodikou Ministerstva práce 
a sociálních věcí. 
 
Proces optimalizace sítě sociálních služeb reaguje na potřebu vytvořit udržitelnou a efektivní síť 
služeb nezbytných pro sociální stabilitu na území daných obcí i v celém kraji. Jihomoravský kraj proto 
požádal obce s rozšířenou působností o spolupráci na vytvoření návrhu minimální sítě sociálních 
služeb na okresní úrovni, která odráží priority jednotlivých ORP. Ke spolupráci byli přizváni zástupci 
politické reprezentace obcí s rozšířenou působností, vedoucí odborů sociálních věcí a koordinátoři 
komunitního plánování. 
 
V souvislosti s probíhajícími procesy optimalizace a síťování sociálních služeb byla přijata strategie 
v podobě Pravidel řízení o stanovení a přiznání finanční podpory Jihomoravského kraje pro léta 
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2019-2020 v oblasti podpory poskytování sociálních služeb ve znění Dodatku č. 5, úplné znění (dále 
jen „Pravidla“), která jsou uvedena v příloze A, stanovující podíl obcí na spolufinancování stávajících 
sociálních služeb, a to ve výši: 
 

služby sociální péče (bez pečovatelské služby) 

forma poskytovatele služby: nestátní neziskové organizace, obchodní organizace (fyzické 
a právnické osoby): 6 %. 
 
Dne 10.09.2019 usnesením č. 1077/2019 schválilo Zastupitelstvo města Kuřimi zařazení sociálních 
služeb, uvedených v příloze B, do své minimální sítě sociálních služeb a zároveň garantovalo těmto 
službám finanční spoluúčast.  
 
Příloha C obsahuje Veřejnoprávní smlouvu o poskytnutí finanční podpory z rozpočtu města Kuřimi pro 
rok 2020. V příloze D je Žádost o poskytnutí individuální dotace z rozpočtu města Kuřimi. 
 
Žadatel sociální služby, domov pro seniory, poskytoval v roce 2018 službu 2 klientům z města Kuřimi 
v délce 730 lůžkodnů a žádá o dotaci ve výši 51.100 Kč. Dle výpočtu Pravidel má nárok na dotaci ve 
výši 50.508 Kč. Na jednoho klienta připadají náklady ve výši 25.254 Kč. 
Hrazeno z ORG 9049000001, který je přidělen v rámci rozpočtu města OSVP. 
 
Přílohy: A - pravidla financování 2019-2020 

B - síť 2020 
C - smlouva 
D - žádost 

 
Přijaté usnesení: 1032/2020 - ZM s c h v a l u j e uzavření veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí 

finanční podpory z rozpočtu města Kuřimi pro rok 2020 s poskytovatelem sociální 
služby Domov sv. Alžběty, se sídlem Žernůvka 12, 666 01 Nelepeč-Žernůvka, 
IČ 73633968 ve výši 50.508 Kč. 

Hlasováno 
Pro: 17. 
 
 
 

13. Změnu systému odměňování členů komisí RM a výborů ZM 
(Předkladatel: Ivo Peřina, zpracovatel: Ivo Peřina) 
 
Město zřejmě čeká méně finančně příznivé období. S úspornými opatřeními bychom mohli začít 
u sebe. Jednou z možností snížení mandatorních výdajů je změna systému odměňování členů výborů 
ZM a komisí RM. V současné době jsou vypláceny členům poradních orgánů pravidelné měsíční 
odměny bez ohledu na počet jednání komisí a výborů a bez ohledu na vlastní účasti na jednání. 
Navrhuji změnu systému tak, že odměna se bude vyplácet pouze v případě, že se člen výboru účastnil 
na jednání komise RM či výboru ZM v daném měsíci. Vypočtená finanční úspora se při odhadovaných 
čtyřech jednáních za rok se může pohybovat nad 600 tisíc korun za rok. Takto můžeme do konce 
volebního období ušetřit více jak 1,5 mil. Kč. 
Předmětem předložených usnesení je změna vyplácení tak, aby byli členové výborů a komisí 
odměňováni pouze v měsících a pouze v případě, když se zúčastní jednání příslušné komise či 
výboru. Členové RM a ZM budou nadále odměňováni pravidelně každý měsíc za členství v ZM či RM. 
Částky se nadále při kumulaci funkcí nesčítají, odměna je vyplácena vždy dle nejvýše odměňované 
funkce. 
 
Aktuální stav odměňování u členů ZM: 
Člen zastupitelstva města      1.800 Kč měsíčně 
Člen rady města       7.200 Kč měsíčně 
Předseda výboru a komise      3.600 Kč měsíčně 
Člen výboru, komise      3.000 Kč měsíčně 
Místostarosta      32.500 Kč měsíčně 
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Aktuální stav u členů komisí a výborů, kteří nejsou současně členové ZM: 
Předseda komise      2.000 Kč měsíčně 
Člen výboru, komise      1.200 Kč měsíčně 
 
Nově navrhovaný stav u členů ZM: 
Člen zastupitelstva města     1.800 Kč měsíčně 
Člen rady města      7.200 Kč měsíčně 
Předseda výboru a komise 3.600 Kč měsíčně, pokud se alespoň 1x v měsíci zúčastní zasedání 
Člen výboru, komise  3.000 Kč měsíčně, pokud se alespoň 1x v měsíci zúčastní zasedání 
Místostarosta      32.500 Kč měsíčně 
 
Nově navrhovaný stav - nečlenové ZM: 
Předseda komise   2.000 Kč měsíčně, pokud se alespoň 1x v měsíci zúčastní zasedání 
Člen výboru, komise  1.200 Kč měsíčně, pokud se alespoň 1x v měsíci zúčastní zasedání 
 
Příklady odměňování v případě kumulace funkcí u člena ZM, který je současně členem poradního 
orgánu (komise nebo výboru) v daném měsíci: 
Účast pouze na zasedání ZM – 1.800 Kč 
Neúčast na žádném zasedání – 1.800 Kč 
Účast pouze na zasedání komise – 3.000 Kč 
Účast na zasedání ZM a komise – 3.000 Kč (předseda 3.600 Kč) 
Účast pouze na zasedání výboru - 3.000 Kč (předseda 3.600 Kč) 
Účast na zasedání výboru a komise - 3.000 Kč (předseda 3.600 Kč) 
Účast na zasedání ZM, výboru a komise - 3.000 Kč (předseda 3.600 Kč). 
 
Diskuse: 
J. Vlček – před rokem a půl, když jsme se rozhodovali o systému odměn, tak hlavním důvodem bylo 
to, aby odměny byly motivační a abychom obsadili komise a výbory kvalitními lidmi. Myšlenka se 
úplně nenaplnila. Bude hlasovat pro snížení odměn. 
J. Herman – kontrolní výbor si stanoví úkol a členové výboru provádí kontrolu např. investičních akcí. 
Kontrola může probíhat klidně i 2 měsíce, ale výbor se nesejde. Kontrolní výbor nepracuje pouze na 
schůzi výboru. Členové si odměnu zaslouží. 
P. Macek – s návrhem souhlasí, ale upozorňuje na to, že bude mnohdy těžké v některých případech 
dokazovat, jestli činnost probíhá nebo ne. Je členem sportovního výboru několik let. Nyní se budou po 
několika letech vracet ke komunikaci se sportovními oddíly, budeme se jich ptát, kontrolovat, pomáhat, 
apod. Činnost členů sportovního výboru bude tedy dlouhodobější. Měli bychom toto nějak nastavit. 
D. Sukalovský – není možné stanovit motivační složku tak, aby se odměny diferencovaly. 
I. Poledňák – odměna funkcionáře není mzda, ale je to za to, že nese odpovědnost. To je potřeba 
promyslet. Nevyužili jsme celé výše limitů, které můžeme. 
A. Varmužka – ano, u výše odměn se nejedná o horní hranici. 
I. Peřina – nejedná se o populistický návrh. Byl by rád, kdyby v komisích a výborech byli lidé, kteří tam 
pracují rádi, těm opravdu odměnu neubírá. Klidně to tak může být. 
I. Poledňák – navrhuje spíše krátit odměnu za absence. 
P. Macek – přikláněl by se nyní k tomu nepřijímat plošná omezení a demotivovat ty členy, kteří se 
účastní. Spíše se zaměřit na individuální absence. 
I. Peřina – ti co pro město chtějí něco dělat, to nedělají pro peníze. 
I. Poledňák – členství vede k tomu, že se podaří seznámit okruh lidí se samosprávou města. 
P. Macek – s návrhem ve své podstatě souhlasí, ale spíše by se vydal jinou cestou, abychom ocenili 
ty, které tam chceme mít, a odvádí práci, kterou jsme očekávali. 
K. Torn – bylo by dobré se zamyslet i nad technickým řešením - výplaty máte 1x měsíčně. 
I. Peřina – nemyslí si, že je odměna motivační. 
 
Návrh usnesení: ZM s c h v a l u j e v souladu s § 72, odst. 2 a § 84 odst. 2 písm. n) zákona 

č. 128/2000 Sb. o obcích, měsíční odměnu neuvolněným členům zastupitelstva 
za výkon jednotlivých funkcí, dle zápisu. Odměna bude poskytována od 
01.06.2020. V případě nástupu náhradníka na uvolněný mandát člena 
zastupitelstva bude odměna poskytována ode dne složení slibu. V případě 
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budoucích personálních změn v obsazení jednotlivých funkcí bude odměna 
poskytována ode dne zvolení do příslušné funkce. 

Hlasováno 
Pro: 8  Proti: 1  Zdrželo se: 8. 
Návrh nebyl přijat. 
 
Návrh usnesení: ZM s c h v a l u j e podle § 84, odst. 2 písm. v) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích 

v platném znění, výše peněžitých plnění, spojených s výkonem funkce předsedů 
a členů výborů a komisí, kteří nejsou členy zastupitelstva, dle zápisu, s účinností 
od 01.06.2020. 

Nebylo hlasováno. 
 
 
D. Sukalovský – vidí, že vůle ke změnám je a mohl by se návrh k hlasování upravit tak, abychom 
dosáhli toho, aby byli členové, kteří svou práci vykonávají zodpovědně, odměněni. 
I. Peřina – ano, připraví nový návrh. 
 
 
 

14. Rozpočtové opatření č. 4 
(Předkladatel: Mgr. Ing. Drago Sukalovský, zpracovatel: Ing. Aleš Varmužka) 
 
Návrhy na provedení rozpočtového opatření v přílohách. 
 
Přílohy: A - rozpočtové opatření č. 04 

B - důvodová zpráva SKCK 
C - důvodová zpráva Klub seniorů 

 
Diskuse: 
I. Poledňák – navýšení u kulturního domu – jedná se pořád o stejného dodavatele? 
S. Bartoš - je to subdodavatel. Zatím s ním nemáme smlouvu a bude projednávána v radě města. 
 
Přijaté usnesení: 1033/2020 - ZM s c h v a l u j e rozpočtové opatření č. 4 k rozpočtu města Kuřimi 

na rok 2020, dle přílohy. 
Hlasováno 
Pro: 15  Proti: 1  Zdržel se: 1. 
 
 
 

15. Různé 
 
D. Sukalovský – pro zajištění provozu základních a mateřských škol budeme potřebovat další 
ochranné pomůcky. Žákům bychom zajistili roušky a dále objednáme desinfekci. Centrum sociálních 
služeb dostalo ochranné pomůcky od města, z centrální evidence i od dobrovolníků. Dům 
s pečovatelskou službou byl desinfikován a všichni zaměstnanci byli testováni na přítomnost 
protilátek. Zatím nevíme o žádném potvrzeném případě nákazy ve městě. 
 
 
P. Ondrášek – děkujeme všem dobrovolníkům za pomoc. V březnu jsme se rozhodli přerušit provoz 
mateřských škol, ale někteří zaměstnanci školky zajistili hlídání dětí rodičům IZHS. Za to jim moc 
děkuje. 
D. Sukalovský – děkujeme zaměstnancům úřadu, věznici Kuřim za šití roušek, dobrovolníkům 
(skautům, hasičům, ….). Opravdu je mnoho osob, kteří byli městu nápomocni. 
 
 
J. Vlček – uzavírka na ul. Legionářské – čeká nás závěrečná etapa, po které dojde k úpravám okolí 
a chodníků. Ale od 01.06.2020 nás čeká posunutí uzavírky na křižovatku ulic Legionářská 
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a Zborovská. Objízdná trasa tedy povede po ul. Otevřená, Jungmannova a Zborovská. Veškeré 
podrobnosti budou uvedeny v letáku, který připravujeme a který bude doručen do všech schránek. 
Poslední fáze bude trvat 3 měsíce a potom se bude pokládat tichý asfalt v celé délce ul. Legionářské. 
P. Macek – budou vytipovány nové lokality pro parkování aut z úseku ul. Jungmanové a Zborovské? 
J. Vlček – věnujeme se této problematice. Na ul. Zborovské bude z příčného parkování podélné. 
Bude se dále parkovat v ul. U Vlečky a na novém parkovišti na ZŠ Jungmannova, které je teď téměř 
prázdné. 
D. Sukalovský – na ul. Jelínkových je parkoviště, které také není využívané. Náhradních míst vychází 
o něco málo víc, než je potřeba. 
 
 
J. Herman – byl omezený provoz městského úřadu, takže kontrolní výbor neprováděl kontroly. 
Činnost tedy bude pokračovat později. Jak se bude řešit ul. Zahradní? 
D. Sukalovský – přišlo pravomocné rozhodnutí KrÚ a máme pravomocné stavební rozhodnutí. Nyní 
jednáme se stavební společností POR, abychom mohli práce začít. Nemělo by tedy již dojít 
k zastavení stavby. Společnost deklarovala, že bude připravena práce začít hned, jak to bude možné. 
J. Vlček – je to tak. 
 
 
P. Ondrášek – projekt parkoviště u Wellness Kuřim běží a akce bude ukončena. Pod parkovištěm 
máme akumulační nádrž, ze které bude rozvedena kapénková závlaha pro výsadbu. Atletický stadion 
– potřebujeme rozhodnutí na přelomu června a července 2020. Na ZŠ Tyršova skončily všechny 
stavební práce (dokončena stavba átria). Začínáme stavbu zahrad na MŠ Komenského. 
 
 
D. Sukalovský – cyklostezka Kuřim Vev. Bítýška – valná hromada schválila zadávací dokumentaci na 
výběr zhotovitele. Dopravní terminál Kuřim a stavba parkoviště u nádraží – máme předschválenou 
dotaci ve výši 90 %. 
Velmi děkuje všem dárcům, kteří darovali městu ochranné pomůcky. 
 
 
 
 
Další zasedání ZM se uskuteční v úterý 23.06.2020 v 17 hod v zasedací místnosti MěÚ Kuřim. 
 
 
Člen návrhové komise Ivo Peřina přečetl schválená usnesení ZM. 
 
 
 
Starosta ukončil jednání ZM v 20:01 hodin. 
 
 
 
 
 
 
Mgr. Ing. Drago Sukalovský 
starosta města 
 
 
 
 
 

Ověřovatelé zápisu: 
Jan Herman Ing. Milan Vlk 
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V Kuřimi dne 05.05.2020 
 
Zapsala: Petra Glosová 
 
Materiály: 
1 Zvolení návrhové komise 
2 Volba ověřovatelů zápisu 
3 Schválení programu jednání 
4 Plnění usnesení Zastupitelstva města Kuřimi ke dni 27.04.2020 
 4A - plnění usnesení ZM 
5 Lidl Česká republika, v. o. s. x město Kuřim – záměr na směnu pozemků, odkoupení 
 pozemků pod komunikací a související infrastruktury 
 5A - situace 
 5B – geometrický plán 
 5C – kruhový objezd 
 5D - komunikace 
6 E.ON Distribuce, a. s. – prodej pozemku pod budoucí trafostanicí v lokalitě Zadní 
 Mezihoří 
 6A - situace 
 6B - GP 
 6C - návrh smlouvy 
7 E.ON Distribuce, a. s. – prodej pozemku pod budoucí trafostanicí na ulici Tyršova 
 7A - situace 
 7B - GP 
 7C - návrh smlouvy 
8 Darovací smlouva MSKS Kynologický klub Kuřim 
9 Zápis z Finančního výboru ZM Kuřimi ze dne 11.03.2020 
 9A - zápis z jednání FV 2020 03 11 
10 Zápis z jednání sportovního výboru ze dne 05.01.2020 
 10A - tabulka sportovec města 
 10B - zápis SV 050120 
11 Zřízení Městské policie Kuřim 
 11A - příloha č. 1 záměr 
 11B - příloha č. 2 - obecně závazná vyhláška 
 11C - příloha č. 3 - harmonogram 
 11D - příloha č. 4 - rozpočet 
 11E - porovnání, srovnání 
12 Poskytnutí veřejné podpory z rozpočtu města Kuřimi na poskytování sociálních služeb 
 pro rok 2020 
 12A - pravidla financování 2019-2020 
 12B - síť 2020 
 12C - smlouva 
 12D - žádost 
13 Změnu systému odměňování členů komisí RM a výborů ZM 
14 Rozpočtové opatření č. 4 
 14A – rozpočtové opatření č. 04 
 14B – důvodová zpráva OI SKCK 
 14C – důvodová zpráva OI Klub seniorů 
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3. ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA KUŘIMI dne 05.05.2020 

 

1. Zvolení návrhové komise 
Číslo usnesení: 1020/2020 
Zastupitelstvo města s c h v a l u j e jako členy návrhové komise paní Alenu Matějíčkovou a pana Iva 
Peřinu. 
Alena Matějíčková PRO Antonín Žák  PRO 

Bc. Mária Katyi PRO Ing. Jan Vlček, MSc. PRO 

Ing. Milan Vlk PRO Ing. Petr Ondrášek PRO 

Ivo Peřina PRO Jan Herman PRO 

Mgr. Ing. Drago Sukalovský PRO Mgr. Ladislav Ambrož PRO 

Mgr. Petr Vodka PRO Mgr. Sandra Naďová PRO 

Mgr. Žaneta Jarůšková PRO Petr Krejčí PRO 

Petr Macek PRO Renáta Mudroňová  PRO 

RNDr. Igor Poledňák PRO   

SCHVÁLENO 
Počet přítomných: 17 
PRO: 17 
PROTI: 0 
ZDRŽELO SE: 0 
NEHLASOVALO: 0 
 
 

2. Volba ověřovatelů zápisu 
Číslo usnesení: 1021/2020 
Zastupitelstvo města s c h v a l u j e jako ověřovatele zápisu ZM pana Jana Hermana a pana Ing. 
Milana Vlka. 
Alena Matějíčková PRO Antonín Žák  PRO 

Bc. Mária Katyi PRO Ing. Jan Vlček, MSc. PRO 

Ing. Milan Vlk PRO Ing. Petr Ondrášek PRO 

Ivo Peřina PRO Jan Herman PRO 

Mgr. Ing. Drago Sukalovský PRO Mgr. Ladislav Ambrož PRO 

Mgr. Petr Vodka PRO Mgr. Sandra Naďová PRO 

Mgr. Žaneta Jarůšková PRO Petr Krejčí PRO 

Petr Macek PRO Renáta Mudroňová  PRO 

RNDr. Igor Poledňák PRO   

SCHVÁLENO 
Počet přítomných: 17 
PRO: 17 
PROTI: 0 
ZDRŽELO SE: 0 
NEHLASOVALO: 0 
 
 

3. Schválení programu jednání 
Číslo usnesení: 1022/2020 
Zastupitelstvo města s c h v a l u j e program jednání. 
Alena Matějíčková PRO Antonín Žák  PRO 
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Bc. Mária Katyi PRO Ing. Jan Vlček, MSc. PRO 

Ing. Milan Vlk PRO Ing. Petr Ondrášek PRO 

Ivo Peřina PRO Jan Herman PRO 

Mgr. Ing. Drago Sukalovský PRO Mgr. Ladislav Ambrož PRO 

Mgr. Petr Vodka PRO Mgr. Sandra Naďová PRO 

Mgr. Žaneta Jarůšková PRO Petr Krejčí PRO 

Petr Macek PRO Renáta Mudroňová  PRO 

RNDr. Igor Poledňák PRO   

SCHVÁLENO 
Počet přítomných: 17 
PRO: 17 
PROTI: 0 
ZDRŽELO SE: 0 
NEHLASOVALO: 0 
 
 

4. Plnění usnesení Zastupitelstva města Kuřimi ke dni 27.04.2020 
Číslo usnesení: 1023/2020 
Zastupitelstvo města b e r e   n a   v ě d o m í stav plnění usnesení ZM ke dni 27.04.2020 
a prodlužuje termín plnění usnesení č. 1063/2015 do 31.12.2020 a usnesení č. 1117/2016 do 
31.03.2021. 
Alena Matějíčková PRO Antonín Žák  PRO 

Bc. Mária Katyi PRO Ing. Jan Vlček, MSc. PRO 

Ing. Milan Vlk PRO Ing. Petr Ondrášek PRO 

Ivo Peřina PRO Jan Herman PRO 

Mgr. Ing. Drago Sukalovský PRO Mgr. Ladislav Ambrož PRO 

Mgr. Petr Vodka PRO Mgr. Sandra Naďová PRO 

Mgr. Žaneta Jarůšková PRO Petr Krejčí PRO 

Petr Macek PRO Renáta Mudroňová  PRO 

RNDr. Igor Poledňák PRO   

SCHVÁLENO 
Počet přítomných: 17 
PRO: 17 
PROTI: 0 
ZDRŽELO SE: 0 
NEHLASOVALO: 0 
 
 

5. Lidl Česká republika, v. o. s. x město Kuřim – záměr na směnu pozemků, 
odkoupení pozemků pod komunikací a související infrastruktury 
Číslo usnesení: 1024/2020 
Zastupitelstvo města s c h v a l u j e záměr na směnu části pozemku p. č. 2630/16 nově označeného 
jako parcela č. 2630/80 o výměře 197 m

2
, orná půda (vlastník město Kuřim) za část pozemku p. č. 

2630/2 nově označenou jako p. č. 2630/81 o výměře 113 m
2
, část pozemku p. č. 2630/21 nově 

označenou jako p. č. 2630/82 o výměře 17 m
2
, část pozemku p. č. 2630/23 nově označenou jako p. č. 

2630/83 o výměře 41 m
2
, části pozemků p. č. 2630/24, 2630/25, 2630/28, 2630/31 nově označené 

jako p. č. 2630/84 o celkové výměře 172 m
2
 vše dle GP č. 3599-92/2018, vypracovaného společností 

GEOSmar, s. r. o., dále za pozemek p. č. 2635/6 o výměře 53 m
2
, pozemek p. č. 2635/14 o výměře 7 

m
2
, pozemek p. č. 2635/15 o výměře 18 m

2
, pozemek p. č. 2635/16 o výměře 10 m

2
,
 
pozemek p. č. 

2635/17 o výměře 42 m
2
, pozemek p. č. 2635/18 o výměře 11 m

2
, pozemek p. č. 2635/19 o výměře 23 

m
2
, pozemek p. č. 2629/16 o výměře 2 m

2
 a dále za pozemek p. č. 2630/11 o výměře 851 m

2
 a 
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pozemek parc. č. 2629/15 o výměře 76 m
2 

oba
 
 včetně tělesa komunikace, dešťové kanalizace pod 

komunikací a mostu přes Mozovský potok a dále za těleso komunikace na pozemku p. č. 2637/2, vše 
v k. ú. Kuřim (vlastník

 
Lidl Česká republika, v. o. s.) s doplatkem ve výši 100.000 Kč + DPH ve 

prospěch společnosti Lidl Česká republika, v. o. s. Daň z nabytí nemovitých věcí bude hrazena dle 
zákona, náklady spojené s převodem uhradí město Kuřim. 
Alena Matějíčková PRO Antonín Žák  PRO 

Bc. Mária Katyi PRO Ing. Jan Vlček, MSc. PRO 

Ing. Milan Vlk PRO Ing. Petr Ondrášek PRO 

Ivo Peřina PRO Jan Herman PRO 

Mgr. Ing. Drago Sukalovský PRO Mgr. Ladislav Ambrož PRO 

Mgr. Petr Vodka PRO Mgr. Sandra Naďová PRO 

Mgr. Žaneta Jarůšková PRO Petr Krejčí PRO 

Petr Macek PRO Renáta Mudroňová  PRO 

RNDr. Igor Poledňák PRO   

SCHVÁLENO 
Počet přítomných: 17 
PRO: 17 
PROTI: 0 
ZDRŽELO SE: 0 
NEHLASOVALO: 0 
 
 

6. E.ON Distribuce, a. s. – prodej pozemku pod budoucí trafostanicí v lokalitě 
Zadní Mezihoří 
Číslo usnesení: 1025/2020 
Zastupitelstvo města s c h v a l u j e prodej části pozemku parc. č. 3431/5 o vým. cca 20 m

2
 

geometrickým plánem č. 3747-4820/2019 nově označené jako parc. č. 3431/19 vše v k. ú. Kuřim 
společnosti E.ON Distribuce, a. s., se sídlem v Českých Budějovicích, F. A. Gerstnera 2151/6, 
IČ 28085400 za cenu 2.000 Kč/m

2 
bez DPH. Nabyvatel uhradí veškeré náklady spojené s převodem 

pozemku včetně daně z nabytí nemovitých věcí. K převáděnému pozemku bude zřízeno předkupní 
právo ve prospěch města Kuřimi. Kupní smlouva bude uzavřena po nabytí právní moci územního 
rozhodnutí na stavbu nové trafostanice. 
Alena Matějíčková PRO Antonín Žák  PRO 

Bc. Mária Katyi PRO Ing. Jan Vlček, MSc. PRO 

Ing. Milan Vlk PRO Ing. Petr Ondrášek PRO 

Ivo Peřina PRO Jan Herman PRO 

Mgr. Ing. Drago Sukalovský PRO Mgr. Ladislav Ambrož PRO 

Mgr. Petr Vodka PRO Mgr. Sandra Naďová PRO 

Mgr. Žaneta Jarůšková PRO Petr Krejčí PRO 

Petr Macek PRO Renáta Mudroňová  PRO 

RNDr. Igor Poledňák PRO   

SCHVÁLENO 
Počet přítomných: 17 
PRO: 17 
PROTI: 0 
ZDRŽELO SE: 0 
NEHLASOVALO: 0 
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7. E.ON Distribuce, a. s. – prodej pozemku pod budoucí trafostanicí na ulici 
Tyršova 
Číslo usnesení: 1026/2020 
Zastupitelstvo města s c h v a l u j e prodej části pozemku parc. č.  1132 o vým. 21 m

2
 geometrickým 

plánem č. 3761-5649/2019 nově označené jako parc. č. 1132/2 vše v k. ú. Kuřim, společnosti E.ON 
Distribuce, a. s., se sídlem v Českých Budějovicích, F. A. Gerstnera 2151/6, IČ 28085400 za cenu 
2.000 Kč/m

2 
bez DPH. Nabyvatel uhradí veškeré náklady spojené s převodem pozemku včetně daně 

z nabytí nemovitých věcí. K převáděnému pozemku bude zřízeno předkupní právo ve prospěch města 
Kuřimi. Kupní smlouva bude uzavřena po nabytí právní moci územního rozhodnutí na stavbu nové 
trafostanice. 
Alena Matějíčková PRO Antonín Žák  PRO 

Bc. Mária Katyi PRO Ing. Jan Vlček, MSc. PRO 

Ing. Milan Vlk PRO Ing. Petr Ondrášek PRO 

Ivo Peřina PRO Jan Herman PRO 

Mgr. Ing. Drago Sukalovský PRO Mgr. Ladislav Ambrož PRO 

Mgr. Petr Vodka PRO Mgr. Sandra Naďová PRO 

Mgr. Žaneta Jarůšková PRO Petr Krejčí PRO 

Petr Macek PRO Renáta Mudroňová  PRO 

RNDr. Igor Poledňák PRO   

SCHVÁLENO 
Počet přítomných: 17 
PRO: 17 
PROTI: 0 
ZDRŽELO SE: 0 
NEHLASOVALO: 0 
 
 

8. Darovací smlouva MSKS Kynologický klub Kuřim 
Číslo usnesení: 1027/2020 
Zastupitelstvo města s c h v a l u j e uzavření darovací smlouvy s MSKS Kynologický klub Kuřim, 
pobočný spolek, se sídlem Pod Zárubou, Kuřim, IČ 49460102, na stavbu nové NN přípojky ve výši 
110.000 Kč. 
Alena Matějíčková PRO Antonín Žák  PRO 

Bc. Mária Katyi PRO Ing. Jan Vlček, MSc. PRO 

Ing. Milan Vlk PRO Ing. Petr Ondrášek PRO 

Ivo Peřina PRO Jan Herman PRO 

Mgr. Ing. Drago Sukalovský PRO Mgr. Ladislav Ambrož PRO 

Mgr. Petr Vodka PRO Mgr. Sandra Naďová PRO 

Mgr. Žaneta Jarůšková PRO Petr Krejčí PRO 

Petr Macek PRO Renáta Mudroňová  PRO 

RNDr. Igor Poledňák PRO   

SCHVÁLENO 
Počet přítomných: 17 
PRO: 17 
PROTI: 0 
ZDRŽELO SE: 0 
NEHLASOVALO: 0 
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9. Zápis z Finančního výboru ZM Kuřimi ze dne 11.03.2020 
Číslo usnesení: 1028/2020 
Zastupitelstvo města b e r e   n a   v ě d o m í zápis z finančního výboru ze dne 11.03.2020. 
Alena Matějíčková PRO Antonín Žák  PRO 

Bc. Mária Katyi PRO Ing. Jan Vlček, MSc. PRO 

Ing. Milan Vlk PRO Ing. Petr Ondrášek PRO 

Ivo Peřina PRO Jan Herman PRO 

Mgr. Ing. Drago Sukalovský PRO Mgr. Ladislav Ambrož PRO 

Mgr. Petr Vodka PRO Mgr. Sandra Naďová PRO 

Mgr. Žaneta Jarůšková PRO Petr Krejčí PRO 

Petr Macek PRO Renáta Mudroňová  PRO 

RNDr. Igor Poledňák PRO   

SCHVÁLENO 
Počet přítomných: 17 
PRO: 17 
PROTI: 0 
ZDRŽELO SE: 0 
NEHLASOVALO: 0 
 
 

10. Zápis z jednání sportovního výboru ze dne 05.01.2020 
Číslo usnesení: 1029/2020 
Zastupitelstvo města b e r e   n a   v ě d o m í závěry z jednání Sportovního výboru Zastupitelstva 
města Kuřimi ze dne 05.01.2020. 
Alena Matějíčková PRO Antonín Žák  PRO 

Bc. Mária Katyi PRO Ing. Jan Vlček, MSc. PRO 

Ing. Milan Vlk PRO Ing. Petr Ondrášek PRO 

Ivo Peřina PRO Jan Herman PRO 

Mgr. Ing. Drago Sukalovský PRO Mgr. Ladislav Ambrož PRO 

Mgr. Petr Vodka PRO Mgr. Sandra Naďová PRO 

Mgr. Žaneta Jarůšková PRO Petr Krejčí PRO 

Petr Macek PRO Renáta Mudroňová  PRO 

RNDr. Igor Poledňák PRO   

SCHVÁLENO 
Počet přítomných: 17 
PRO: 17 
PROTI: 0 
ZDRŽELO SE: 0 
NEHLASOVALO: 0 
 
 

11. Zřízení Městské policie Kuřim 
Číslo usnesení: 1030/2020 
Zastupitelstvo města s c h v a l u j e zřízení Městské policie Kuřim, dle přílohy č. 1 zápisu. 
Alena Matějíčková PROTI Antonín Žák  PRO 

Bc. Mária Katyi PRO Ing. Jan Vlček, MSc. PRO 

Ing. Milan Vlk PRO Ing. Petr Ondrášek PROTI 

Ivo Peřina PROTI Jan Herman PRO 

Mgr. Ing. Drago Sukalovský PRO Mgr. Ladislav Ambrož PRO 
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Mgr. Petr Vodka PROTI Mgr. Sandra Naďová PRO 

Mgr. Žaneta Jarůšková PRO Petr Krejčí PRO 

Petr Macek ZDRŽEL SE Renáta Mudroňová  PRO 

RNDr. Igor Poledňák PROTI   

SCHVÁLENO 
Počet přítomných: 17 
PRO: 11 
PROTI: 5 
ZDRŽELO SE: 1 
NEHLASOVALO: 0 
 
 

11. Zřízení Městské policie Kuřim 
Číslo usnesení: 1031/2020 
Zastupitelstvo města s c h v a l u j e Obecně závaznou vyhlášku města Kuřimi č. 03/2020, o zřízení 
městské policie, dle přílohy č. 2 zápisu. 
Alena Matějíčková ZDRŽELA SE Antonín Žák  PRO 

Bc. Mária Katyi PRO Ing. Jan Vlček, MSc. PRO 

Ing. Milan Vlk PRO Ing. Petr Ondrášek PROTI 

Ivo Peřina PROTI Jan Herman PRO 

Mgr. Ing. Drago Sukalovský PRO Mgr. Ladislav Ambrož PRO 

Mgr. Petr Vodka PROTI Mgr. Sandra Naďová PRO 

Mgr. Žaneta Jarůšková PRO Petr Krejčí PRO 

Petr Macek ZDRŽEL SE Renáta Mudroňová  PRO 

RNDr. Igor Poledňák PROTI   

SCHVÁLENO 
Počet přítomných: 17 
PRO: 11 
PROTI: 4 
ZDRŽELO SE: 2 
NEHLASOVALO: 0 
 
 

12. Poskytnutí veřejné podpory z rozpočtu města Kuřimi na poskytování 
sociálních služeb pro rok 2020 
Číslo usnesení: 1032/2020 
Zastupitelstvo města s c h v a l u j e uzavření veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí finanční podpory 
z rozpočtu města Kuřimi pro rok 2020 s poskytovatelem sociální služby Domov sv. Alžběty, se sídlem 
Žernůvka 12, 666 01 Nelepeč-Žernůvka, IČ 73633968 ve výši 50.508 Kč. 
Alena Matějíčková PRO Antonín Žák  PRO 

Bc. Mária Katyi PRO Ing. Jan Vlček, MSc. PRO 

Ing. Milan Vlk PRO Ing. Petr Ondrášek PRO 

Ivo Peřina PRO Jan Herman PRO 

Mgr. Ing. Drago Sukalovský PRO Mgr. Ladislav Ambrož PRO 

Mgr. Petr Vodka PRO Mgr. Sandra Naďová PRO 

Mgr. Žaneta Jarůšková PRO Petr Krejčí PRO 

Petr Macek PRO Renáta Mudroňová  PRO 

RNDr. Igor Poledňák PRO   

SCHVÁLENO 
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Počet přítomných: 17 
PRO: 17 
PROTI: 0 
ZDRŽELO SE: 0 
NEHLASOVALO: 0 
 
 

13. Změnu systému odměňování členů komisí RM a výborů ZM 
Návrh usnesení: Zastupitelstvo města s c h v a l u j e v souladu s § 72, odst. 2 a § 84 odst. 2 písm. n) 
zákona č. 128/2000 Sb. o obcích, měsíční odměnu neuvolněným členům zastupitelstva za výkon 
jednotlivých funkcí, dle zápisu. Odměna bude poskytována od 01.06.2020. V případě nástupu 
náhradníka na uvolněný mandát člena zastupitelstva bude odměna poskytována ode dne složení 
slibu. V případě budoucích personálních změn v obsazení jednotlivých funkcí bude odměna 
poskytována ode dne zvolení do příslušné funkce. 
Alena Matějíčková PRO Antonín Žák  ZDRŽEL SE 

Bc. Mária Katyi PROTI Ing. Jan Vlček, MSc. PRO 

Ing. Milan Vlk PRO Ing. Petr Ondrášek PRO 

Ivo Peřina PRO Jan Herman ZDRŽEL SE 

Mgr. Ing. Drago Sukalovský PRO Mgr. Ladislav Ambrož PRO 

Mgr. Petr Vodka ZDRŽEL SE Mgr. Sandra Naďová ZDRŽELA SE 

Mgr. Žaneta Jarůšková ZDRŽELA SE Petr Krejčí ZDRŽEL SE 

Petr Macek ZDRŽEL SE Renáta Mudroňová  PRO 

RNDr. Igor Poledňák ZDRŽEL SE   

NESCHVÁLENO 
Počet přítomných: 17 
PRO: 8 
PROTI: 1 
ZDRŽELO SE: 8 
NEHLASOVALO: 0 
 
 

14. Rozpočtové opatření č. 4 
Číslo usnesení: 1033/2020 
Zastupitelstvo města s c h v a l u j e rozpočtové opatření č. 4 k rozpočtu města Kuřimi na rok 2020, 
dle přílohy. 
Alena Matějíčková PRO Antonín Žák  PRO 

Bc. Mária Katyi PRO Ing. Jan Vlček, MSc. PRO 

Ing. Milan Vlk PRO Ing. Petr Ondrášek PRO 

Ivo Peřina PRO Jan Herman PRO 

Mgr. Ing. Drago Sukalovský PRO Mgr. Ladislav Ambrož PRO 

Mgr. Petr Vodka PROTI Mgr. Sandra Naďová PRO 

Mgr. Žaneta Jarůšková PRO Petr Krejčí PRO 

Petr Macek PRO Renáta Mudroňová  PRO 

RNDr. Igor Poledňák ZDRŽEL SE   

SCHVÁLENO 
Počet přítomných: 17 
PRO: 15 
PROTI: 1 
ZDRŽELO SE: 1 
NEHLASOVALO: 0 


