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Z á p i s 
 

ze zasedání Zastupitelstva města Kuřimi č. 4/2020 konaného dne 16.06.2020 
 
Přítomni: 
Mgr. Ing. Drago Sukalovský – starosta města 
Ing. Petr Ondrášek, Mgr. Ladislav Ambrož, Ing. Jan Vlček, MSc., Ing. Milan Vlk, Petr Krejčí, Alena 
Matějíčková, Bc. Mária Katyi, Ivo Peřina, Mgr. Sandra Naďová, Renáta Mudroňová , RNDr. Igor 
Poledňák, Antonín Žák, Mgr. Petr Vodka, Jan Herman, Petr Macek, Mgr. Žaneta Jarůšková – 
členové zastupitelstva města. 
 
 
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 08.06.2020 

5 Transformace DPS Kuřim v roce 2020 a rozšíření služeb CSS Kuřim 

6 Majetkoprávní vypořádání města Kuřimi s vlastníky pozemků pod místními komunikacemi pro 
rok 2020 

7 Zimní stadion Kuřim, s. r. o. – žádost o výmaz předkupního práva a výhrady práva zpětné 
koupě 

8 Závěrečný účet hospodaření 2019 

9 Účetní závěrka 2019 

10 Přezkum hospodaření 2019 

11 Aktualizace přílohy zřizovací listiny Společenského a kulturního centra Kuřim, příspěvkové 
organizace  

12 Aktualizace příloh č. 1 a č. 2 ke zřizovací listině MŠ Zborovská 

13 Aktualizace příloh č. 1 a č. 2 ke zřizovací listině ZŠ Jungmannova 

14 Aktualizace příloh č. 1 a č. 2 ke zřizovací listině ZŠ Tyršova 

15 Změna systému odměňování členů komisí RM a výborů ZM 

16 Zápisy z jednání Výboru pro kulturu a spolkový život ZM Kuřimi 

17 Žádosti o změny v čerpání dotací poskytnutých z rozpočtu města Kuřimi na rok 2020 

18 „Rekonstrukce nám. Osvobození v Kuřimi“ – projektová dokumentace k územnímu řízení 
(DUR) 

19 Stav investiční výstavby města Kuřimi 
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20 Zápis z Finančního výboru ZM Kuřimi ze dne 10.06.2020 

21 Rozpočtové opatření č. 5 

22 Různé 

 
 
 

1. Zvolení návrhové komise 
(Předkladatel: Mgr. Ing. Drago Sukalovský, zpracovatel: Petra Glosová) 
 
Přijaté usnesení: 1034/2020 - ZM s c h v a l u j e jako členy návrhové komise pana Petra Krejčího 

a pana Mgr. Petra Vodku. 
Hlasováno 
Pro: 17. 
 
 
 

2. Volba ověřovatelů zápisu 
(Předkladatel: Mgr. Ing. Drago Sukalovský, zpracovatel: Petra Glosová) 
 
Přijaté usnesení: 1035/2020 - ZM s c h v a l u j e jako ověřovatele zápisu ZM pana Mgr. Ladislava 

Ambrože a pana Petra Macka. 
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 08.06.2020 

5 Transformace DPS Kuřim v roce 2020 a rozšíření služeb CSS Kuřim 

6 Majetkoprávní vypořádání města Kuřimi s vlastníky pozemků pod místními komunikacemi pro 
rok 2020 

7 Zimní stadion Kuřim, s. r. o. – žádost o výmaz předkupního práva a výhrady práva zpětné 
koupě 

8 Závěrečný účet hospodaření 2019 

9 Účetní závěrka 2019 

10 Přezkum hospodaření 2019 

11 Aktualizace přílohy zřizovací listiny Společenského a kulturního centra Kuřim, příspěvkové 
organizace  

12 Aktualizace příloh č. 1 a č. 2 ke zřizovací listině MŠ Zborovská 

13 Aktualizace příloh č. 1 a č. 2 ke zřizovací listině ZŠ Jungmannova 

14 Aktualizace příloh č. 1 a č. 2 ke zřizovací listině ZŠ Tyršova 
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15 Změna systému odměňování členů komisí RM a výborů ZM 

16 Zápisy z jednání Výboru pro kulturu a spolkový život ZM Kuřimi 

17 Žádosti o změny v čerpání dotací poskytnutných z rozpočtu města Kuřimi na rok 2020 

18 „Rekonstrukce nám. Osvobození v Kuřimi“ – projektová dokumentace k územnímu řízení 
(DUR) 

19 Stav investiční výstavby města Kuřimi 

20 Zápis z Finančního výboru ZM Kuřimi ze dne 10.06.2020 

21 Rozpočtové opatření č. 5 

22 Různé 

 
Přijaté usnesení: 1036/2020 - ZM s c h v a l u j e program jednání. 
Hlasováno 
Pro: 17. 
 
 
 

4. Plnění usnesení Zastupitelstva města Kuřimi ke dni 08.06.2020 
(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 termínu plnění usnesení: 
č. 1130/2019 ze dne 10.12.2019 
Důvodová zpráva: 
dle sdělení paní Kachlíkové je pro předmětnou lokalitu vyhotovený nový geometrický plán, který se do 
dnešního dne nepodařilo zapsat do katastru nemovitostí (GP by měl být zapsaný do 12.06.2020). Na 
tento GP jsou navázány smlouvy o zřízení věcného břemene k inženýrským sítím a následně může 
být uzavřena kupní smlouva s městem Kuřim. 
Z tohoto důvodu OMP žádá o prodloužení termínu plnění usnesení do 31.12.2020. 
 
Přílohy: A - plnění usnesení ZM 
 
Přijaté usnesení: 1037/2020 - ZM b e r e   n a   v ě d o m í stav plnění usnesení ZM ke dni 

08.06.2020 a prodlužuje termín plnění usnesení č. 1130/2019 do 31.12.2020. 
Hlasováno 
Pro: 17. 
 
 
 

5. Transformace DPS Kuřim v roce 2020 a rozšíření služeb CSS 
Kuřim 
(Předkladatel: Mgr. Ing. Drago Sukalovský, zpracovatel: Bc. Taťána Sojková, PhDr. Miloslava Bártová) 
 
Dům s pečovatelskou službou („DPS“) na ul. Zahradní 1275/10, Kuřim, byl transformován z Penzionu 
pro důchodce v roce 2007 z důvodu legislativních změn. Dům se stal nájemním domem města s byty 
zvláštního určení. Objekt je rozdělen do dvou částí bloku „A“ a „B“, s celkovým počtem 56 bytů a 
maximálním počtem 66 obyvatel.  
 
V části A se nachází celkem 28 bytů, které jsou obsazeny seniory a osobami se zdravotním 
postižením s využíváním pečovatelské služby, avšak ne ve všech případech. 
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V části B je v současnosti k dispozici 28 bytů. Nachází se zde také 2 prádelny pro nájemníky a 
společenská místnost. 
 
V současné době bydlí v objektu DPS celkem 59 osob. Přibližně pouze polovina z nich však využívá 
pečovatelskou službu ve větší míře, ostatní pouze sporadicky a nepravidelně. Např. pouze 1x za 14 
dnů úklid, 1x měsíčně praní prádla, nákup potravin, apod., což mohou vykonávat a zajistit komerční 
dodavatelé služeb. Na plnění podmínek využívání sociálních služeb je závislé poskytování dotací 
z JMK v rámci podporované sítě sociálních služeb ve sledovaném období.  
 
Nájemníci DPS jsou v současné době vybíráni podle schválených Pravidel pro umístění v Domě 
s pečovatelskou službou. Podle Pravidel však nelze eliminovat žadatele řešící pouze bydlení bez 
čerpání pečovatelské služby, kteří zde však také bydlí. 
 
Je tedy nutné narovnání rozdílného přístupu k nájemníkům v DPS a v ostatních nájemních bytech 
města, tj. postupně srovnat zvýhodňování či znevýhodňování nájemníků v obecních bytech s možností 
poskytování více sociálních služeb, nikoliv pouze služby pečovatelské.  
 
Navrhovaná transformace je plně v souladu se strategií Jihomoravského kraje v oblasti plánování a 
zkvalitňování sociálních služeb.  
Poskytování sociálních služeb se nově řídí regionálními kartami Jihomoravského kraje. Regionální 
karty definují obsah sociálních služeb skrze potřeby klientů.  Popisují oblasti a témata, se kterými se 
může zájemce na službu obrátit.  Díky regionálním kartám tak služba může lépe informovat o své 
činnosti potenciální zájemce, stávající klienty a také spolupracující subjekty. Regionální karty také do 
budoucna Jihomoravskému kraji pomohou sociální služby hodnotit a plánovat jejich provoz, 
potřebnost a rozvoj.  
Regionální karty však upravují více oblastí, např. personální zabezpečení, prostředí, ve kterém je 
služba poskytována, samozřejmě také způsob financování a další.  
 
Cílem transformace objektu DPS je tak eliminace zneužívání bytů zvláštního určení k řešení bytové 
situace, smysluplnější a účelnější využití objektu a rozšíření nabídky sociálních služeb v Kuřimi ve 
prospěch široké veřejnosti. 
 
Navrhované změny 
 
Objekt DPS – blok „A“ 
Tato část objektu by zůstala beze změny. Současné byty zvláštního určení by byly dále využívány 
seniory a osobami se zdravotním postižením s intenzivním využíváním pečovatelské služby či 
sociálních služeb navazujících.  
Pokračovala by postupná rekonstrukce koupelen bytů. Tyto rekonstrukce probíhají průběžně a jsou 
hrazeny z investičního fondu Centra sociálních služeb Kuřim. 
Pravidla pro výběr nájemníků bytů zvláštního určení by byla aktualizována (aktualizace vizte 
příloha A). 
Pro tyto účely zůstává vyčleněno 28 bytů. 
 
Objekt DPS – blok „B“ 
Navrhovaná změna v této části objektu DPS spočívá ve vybudování ambulantní sociální služby - 
denního stacionáře (schváleno v rámci 5. KPSS ZM Kuřimi) a odborného sociálního poradenství 
pro pečující osoby a vyčlenění zbývajících bytů do režimu bytů sociálních. 
 
Denní stacionář poskytuje služby osobám, jejichž situace vyžaduje pravidelnou pomoc jiné fyzické 
osoby. Péče je zaměřena především na podporu a pomoc při běžných každodenních činnostech 
a vyplnění volného času. Podporuje osoby zůstat co nejdéle v domácím prostředí. Služba by 
kvalitativně doplňovala pečovatelskou službu. 
Posláním denního stacionáře je nabízení individuální podpory a pomoci osobám, které splňují cílovou 
skupinu. Za pomoci sociální služby mohou tyto osoby i nadále žít ve svém přirozeném sociálním 
prostředí a udržovat vztahy, které jsou pro ně důležité. Poskytovaná sociální služba respektuje 
důstojnost osob, jejich lidská práva a svobody. Uživatelům služby umožňuje smysluplné využití jejich 
času, dále udržování a upevňování jejich schopností a dovedností a realizování každodenního života 
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dle svých představ a žít běžným způsobem života srovnatelným s vrstevníky. Rodinným příslušníkům 
nabízí pomoc ve formě zajištění jejich blízkých, kteří s ohledem na svůj věk, chronické onemocnění či 
zdravotní postižení nemohou zůstat doma sami. 
Cílová skupina stacionáře - osoby chronicky nemocné, senioři, kdy tyto osoby mají sníženou 
soběstačnost z důvodu věku nebo zdravotního postižení, dále osoby s chronickým duševním 
onemocněním, jejichž situace vyžaduje pravidelnou pomoc jiné fyzické osoby případně i osoby 
s Alzheimerovým typem demence. 
Věková struktura uživatelů – služba je poskytována osobám ve věku od 18 let. 
Kapacita sociální služby - 10 uživatelů. 
 
Dosavadní provozní prostory organizace budou přestěhovány do přízemí objektu DPS a další část do 
nástavby nad Klub seniorů. 
 
 
Odborné poradenství pro pečující osoby 
Další činnost CSS Kuřim může být rozšířena o odborné poradenství pro pečující osoby. Služba 
není náročná na materiální a personální zajištění. K poskytování postačí kancelář a personálně by 
byla zajištěna sociálním pracovníkem.  
Tato služba pomáhá osobám, které pečují o rodinného příslušníka, např. v oblasti kam se obrátit 
s žádostí o příspěvek na péči, kde mohou požádat o kompenzační pomůcku, zajistit edukaci 
v domácnosti, jak správně pečovat bez větší fyzické zátěže pečující osoby atd. 
 
Sociální byty  
V souladu s ust. § 35 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), má obec zajistit uspokojení 
potřeby svých občanů i v otázkách bydlení: „Obec v samostatné působnosti ve svém územním obvodu 
dále pečuje v souladu s místními předpoklady a s místními zvyklostmi o vytváření podmínek pro rozvoj 
sociální péče a pro uspokojování potřeb svých občanů. Jde především o uspokojování potřeby 
bydlení, ochrany a rozvoje zdraví, dopravy a spojů, potřeby informací, výchovy a vzdělávání, 
celkového kulturního rozvoje a ochrany veřejného pořádku.“ 
 
Hospodaření s nemovitostmi ve vlastnictví obce spadá do její samostatné působnosti a je v souladu s 
právními předpisy, jejichž prostřednictvím si tyto obce stanovují vlastní pravidla či postupy, které se 
týkají právě hospodaření s obecními byty. 
 
Otázka financování bydlení spadá do gesce Ministerstva pro místní rozvoj. Z prostředků evropských 
fondů i státního rozpočtu ČR je možné přidělit dotace obcím. Jde např. o program „Podpora bydlení 
pro rok 2020“ a podprogram „Podporované byty“ či „Bytové domy bez bariér“. 
 
Podpora bydlení se stává v posledních letech také tématem pro strategické plánování a rozvoj 
Brněnské metropolitní oblasti i celého Jihomoravského kraje. 
 
Poskytování nájemního bydlení obcím je jedním z nejefektivnějších nástrojů sociální politiky každé 
obce, která tak může podpořit různé cílové skupiny, jako jsou např. senioři, osoby zdravotně 
postižené, mladé rodiny, osamostatňující se mladí, osoby ohrožené sociálním vyloučením, bez 
přístřeší a další skupiny, které se obtížněji integrují na komerčním trhu s bydlením. 
 
Sociální bydlení umožňuje také realizovat kvalitněji sociální služby a pomoc na území obce potřebným 
obyvatelům.  
 
Postupným uvolňováním bytů by tak od druhého poschodí v části bloku „B“ vznikly sociální byty. 
Nájemníci do těchto bytů budou Radě města Kuřimi doporučováni pracovníky OSVP. Tito nájemníci 
budou moci podle potřeby využívat sociální služby CSS Kuřim, včetně sociálních služeb nově 
registrovaných, jak je uvedeno výše. Pro tento účel by mohlo být postupně vyčleněno až 28 bytů.  
 
Rada města Kuřimi vzala dne 18.12.2019, na své 39. schůzi, na vědomí výše uvedený návrh 
transformace Domu s pečovatelskou službou, Zahradní 1275, Kuřim a rozšíření CSS Kuřim v rámci 
komunitního plánování sociálních služeb a souvisejících aktivit. 
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Předpokladem transformace domu s pečovatelskou službou a rozšíření služeb Centra 
sociálních služeb Kuřim je: 
 
1.  Aktualizace Pravidel pro přidělování nájemních bytů zvláštního určení v majetku města Kuřimi 
 (příloha A). 
2. Vytvoření Pravidel pro přidělování sociálních bytů v majetku města Kuřimi v objektu domu na 
 ul. Zahradní 1275, 664 34 Kuřim (příloha B). 
3. Dodatek č. 4 Zřizovací listiny CSSK, Zahradní 1275, Kuřim (příloha C).  
4. Zřízení sociální služby v objektu na ul. Zahradní 1275, Kuřim, 1. poschodí, blok „B“ – denního 
 stacionáře (registrace Krajským úřadem JMK). 
5. Zřízení sociální služby v objektu na ul. Zahradní 1275, Kuřim - odborného sociálního 
 poradenství (registrace Krajským úřadem JMK).   
6. Rozšíření provozních prostor organizace nad Klub seniorů – projekt zpracováván OI města 
 Kuřimi. 
7. Zrekonstruování prostor v přízemí DPS pro provozní prostory organizace – bude hrazeno 
 z investičního fondu CSS Kuřim. 
8. Rozšíření provozní doby nočního dozoru na 24 hodin denně z důvodu zajištění požárního 
 dozoru – zajišťováno pracovníkem vrátnice. 
 
Výsledkem transformace DPS tak bude nejen zachování stávajících služeb pro občany, ale nabídka 
služeb nových se zaměřením na širší cílovou skupinu. V neposlední řadě jde o kvalitativní nastavení 
bytové a sociální politiky jako významného činitele v péči o potřebné.  
 
V případě schválení transformace DPS budou přijaté změny zapracovány do obsahu 6. komunitního 
plánu sociálních služeb a souvisejících aktivit správního obvodu obce s rozšířenou působností Kuřim 
pro období 2021–2023, který OSVP Městského úřadu Kuřim začal zpracovávat od začátku roku 2020 
a bude předkládat ke schválení Zastupitelstva města Kuřimi v 2. polovině roku 2020. Následně se 
stane schválený plán součástí akčního plánu Jihomoravského kraje. 
 
Přílohy: C - dodatek č. 4 ZL vč. přílohy č. 1, 2 

B - pravidla pro přidělování sociálních bytů 
A - pravidla pro přidělování bytů zvláštního určení 
Připomínky k pravidlům pronájmu bytů zvl. určení a soc. bytů 

 
Diskuse: 
T. Sojková – chceme dát příležitost i jiným sociálním službám a zabezpečit tak širší skupinu obyvatel. 
D. Sukalovský – chtěli bychom, aby byly služby pro seniory poskytovány v terénu, a chceme umožnit 
nemocným pobyt v domácím prostředí. 
M. Bártová – chceme provozovat i denní stacionář a s tím souvisí i rozšíření služeb i v rámci centra 
sociálních služeb. 
D. Sukalovský – zastupitel pan P. Vodka zaslal připomínky, které byly ve větší míře vypořádány. Ptá 
se, zda s tímto vypořádáním souhlasí? 
P. Vodka – zpracování akceptuje. 
I. Peřina – proběhlo pracovní jednání, kde zazněla informace, že se plánuje denní stacionář 
v přístavbě, nyní zaznělo, že bude v traktu B. Jak to tedy bude? 
M. Bártová – je to v jednání. Ale spíše počítáme, že zůstane v objektu. Počítáme s rekonstrukcí 
hygienického střediska a některé kanceláře se přesunou do přízemí. 
D. Sukalovský – rozhodnutí není definitivní. Přístavba může pojmout stacionář a stávající prostory 
zůstanou tam, kde jsou. 
I. Peřina – uvítal by, aby se penzion rozšířil o přístavbu a tím se rozšířila i činnost. 
 
Přijaté usnesení: 1038/2020 - ZM s o u h l a s í s navrženou transformací Domu s pečovatelskou 

službou, Zahradní 1275, Kuřim, v roce 2020, s rozšířením služeb Centra 
sociálních služeb Kuřim a zřízením sociálních bytů v bloku „B“, objektu na ul. 
Zahradní 1275, Kuřim. 

Hlasováno 
Pro: 17. 
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Přijaté usnesení: 1039/2020 - ZM s c h v a l u j e Dodatek č. 4 Zřizovací listiny příspěvkové 

organizace CSS Kuřim, Zahradní 1275, Kuřim. 
Hlasováno 
Pro: 17. 
 
 
 

6. Majetkoprávní vypořádání města Kuřimi s vlastníky pozemků pod 
místními komunikacemi pro rok 2020 
(Předkladatel: Mgr. Ing. Drago Sukalovský, zpracovatel: Ing. Vladimíra Fidrmucová) 
 
V souladu s „Pravidly pro majetkoprávní vypořádání města Kuřimi s vlastníky pozemků pod místními 
komunikacemi“ č. P1/2014/ZM (dále jen „Pravidla“ – vizte příloha A), předkládá odbor majetkoprávní 
zastupitelstvu města ke schválení vyhlášení výběrového řízení na výkup pozemků pod místními 
komunikacemi. V rozpočtu města Kuřimi na rok 2020 (schváleném ZM) je pro letošní rok 
uvažováno s částkou 250.000 Kč. 
 
OMP předkládá vývoj kupní ceny pozemků pod komunikacemi od roku 2007: 
 
2007 -  96,00 Kč/m

2 

2008 - 104,31 Kč/m
2 

2009 - 178,23 Kč/m
2 

2010 - 189,67 Kč/m
2
 

2011 - 175,72 Kč/m
2 
(pokles ceny byl způsobem zohledněním koeficientu prodejnosti) 

2012 - 179,36 Kč/m
2
 

2013 - 185,97 Kč/m
2
 

2014 - 189,00 Kč/m
2 

2015 - 189,00 Kč/m
2 

2016 - 189,00 Kč/m
2 

2017 - 189,00 Kč/m
2 

2018 - 250,00 Kč/m
2 

2019 - 350,00 Kč/m
2 

 
Dle odst. 2 a 3 článku I. Pravidel je potřeba, aby zastupitelstvo stanovilo maximální cenu za 
m

2 
pozemku. Cena za m

2
 „pozemků pod komunikacemi“ byla od roku 2013 v podstatě konstantní. 

OMP zadal ve věci stanovení ceny pozemků pod místními komunikacemi v roce 2018 znalecký 
posudek, jehož výsledkem bylo stanovení zjištěné ceny ve výši 328 Kč/m

2
. Na základě tohoto 

posudku zastupitelstvo města vyhlásilo pro rok 2018 max. cenu za m
2
 pozemku ve výši 250 Kč. 

 
V souvislosti s jednáními ve věci stanovení hodnoty věcného břemene k inženýrským sítím uloženým 
v pozemcích pod místními komunikacemi si nechal OMP v listopadu 2018 vyhotovit znalecký posudek 
na ocenění tržní ceny pozemků pod veřejnými komunikacemi v Kuřimi. Znalec Ing. Zámečník stanovil 
tržní cenu pozemků (nezatížených inženýrskými sítěmi, tedy bez věcných břemen) zastavěných 
veřejnými komunikacemi v zastavěném území města Kuřimi na cenu ve výši 500 Kč/m

2
. Vzhledem 

k tomu, že v pozemcích pod místními komunikacemi, které město od občanů vykupuje, jsou převážně 
uloženy inženýrské sítě, vyhlásilo zastupitelstvo města max. cenu za m

2
 pozemku pro rok 2019 ve 

výši 350 Kč. OMP navrhuje tuto cenu vyhlásit i pro rok 2020. 
 
Přílohy: A - pravidla výk. poz. komun. 
 
Diskuse: 
J. Herman – má cenu výběrové řízení vyhlašovat, nebo si raději nechat peníze v rezervě? 
P. Ondrášek – peníze neutratíme, když nebude zájem o výkup. Peníze můžeme použít na směny 
a výkupy pozemků pro město. 
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J. Viktorinová – čekáme do prázdnin, jestli se ozvou zájemci. Když stanovujeme požadavky do 
rozpočtu, tak počítáme s rezervou. Peníze používáme i na nákup strategických pozemků, které 
vyplynou v čase. 
I. Poledňák – byla dána pravidla a lze vysledovat vývoj cen. Je to logický a transparentní systém. 
J. Herman – pokud je to strategická rezerva, tak s tím souhlasí. 
D. Sukalovský – je dobré výběrové řízení vyhlásit a v případě potřeby nakoupit strategické pozemky. 
 
Přijaté usnesení: 1040/2020 - ZM v y h l a š u j e 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 20.08.2020 
b) objem finančních prostředků 250.000 Kč 
c) maximální cena za m

2
 pozemku 350 Kč 

d) způsob podání nabídky: nabídky se podávají v celých korunách s označením 
„Výkup pozemků pod komunikacemi“, přijímají se na předepsaných formulářích 
v zalepené obálce na odboru majetkoprávním MěÚ v  Kuřimi, Jungmannova 
968/75, 664 34 Kuřim, IV. NP dv. č. 413 do čtvrtku 20. srpna 2020 do 11:30 
hodin. 

Hlasováno 
Pro: 17. 
 
 
 

7. Zimní stadion Kuřim, s. r. o. – žádost o výmaz předkupního práva 
a výhrady práva zpětné koupě 
(Předkladatel: Mgr. Ing. Drago Sukalovský, zpracovatel: Ing. Vladimíra Fidrmucová) 
 
Společnost Zimní stadion Kuřim, s. r. o., se sídlem Dlouhá 1720/8, Kuřim, IČ 05886007, požádala 
město Kuřim o výmaz předkupního práva a výhrady práva zpětné koupě zřízené smlouvou 
č. 2018/O/0027 - „Smlouva kupní a o zřízení služebnosti, o zřízení předkupního práva věcného 
a práva zpětné koupě“ (dále jen „Smlouva“), která je vedená v katastru nemovitostí pod č. j. V-
13938/2018-703 ze dne 20.07.2018 s právními účinky zápisu ke dni 25.7.2018 – vizte př. A. 
 
Na základě této Smlouvy bylo zřízeno ve prospěch města Kuřimi předkupní právo a výhrada práva 
zpětné koupě k pozemku parc. č. 2972/3 v k. ú. Kuřim (dále i „věcná práva“). 
 
Ve Smlouvě je ujednáno, že předkupní právo bude zřízeno do doby vydání kolaudačního souhlasu ke 
stavbě „haly ledního hokeje“ – vizte čl. 5 smlouvy č. 2018/O/0027. 
 
Dále je ujednáno, že prodávající si vyhrazuje právo zpětné koupě pozemku, nebude-li vydán 
kolaudační souhlas na stavbu „haly ledního hokeje“ do 4 let od nabytí právní moci stavebního 
povolení“ – vizte čl. 8 smlouvy č. 2018/O/0027. 
 
Kolaudační souhlas ke stavbě „Sportovní areál v Kuřimi, a to SO 01 – hokejová hala a IO 113 – 
zpevněné plochy pochůzí“ byl vydán dne 15 05.2020 - vizte př. B. 
 
Na základě výše uvedeného jsou již sjednaná věcná práva bezpředmětná a OMP souhlasí s jejich 
výmazem. Pro správnost a pořádek OMP sděluje, že v rámci stavby byl vyhotovený GP č. 3734-
4026/2019 (viz př. C), který z pozemku parc. č. 2972/3 vyčlenil stavbu hokejové haly a další pozemky: 
parc. č. 2972/12, parc. č. 2972/13, parc. č. 2972/14, parc. č. 2972/15, parc. č. 2972/16, parc. č. 
2972/17, parc. č. 2972/18, parc. č. 2972/19, parc. č. 2972/20 a parc. č. 2972/21 vše v k. ú. Kuřim dle 
způsobu jejich využití. Jelikož pozemky vznikly oddělením z parc. č. 2972/3, jsou na nich zřízena i 
věcná práva. 
 
Přílohy: A - žádost 

B - kolaudační souhlas 
C – geometrický plán 
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Přijaté usnesení: 1041/2020 - ZM s c h v a l u j e výmaz předkupního práva a výhrady práva 
zpětné koupě zřízených ve prospěch města Kuřimi, k pozemkům parc. č. 2972/3, 
parc. č. 2972/12, parc. č. 2972/13, parc. č. 2972/14, parc. č. 2972/15, parc. č. 
2972/16, parc. č. 2972/17, parc. č. 2972/18, parc. č. 2972/19, parc. č. 2972/20 a 
parc. č. 2972/21 vše v k. ú. Kuřim. Věcná práva jsou vedena Katastrálním úřadem 
pro Jihomoravský kraj, Katastrální pracoviště Brno venkov pod č. j. V-
13938/2018-703.  

Hlasováno 
Pro: 17. 
 
 
 

8. Závěrečný účet hospodaření 2019 
(Předkladatel: Mgr. Ing. Drago Sukalovský, zpracovatel: Ing. Aleš Varmužka) 
 
Zastupitelstvu je předkládán k projednání Závěrečný účet hospodaření za rok 2019, který bude 
projednán ve Finančním výboru ZM Kuřimi dne 10.06.2020. 
Hospodaření bylo ověřeno auditorem (samostatný materiál) a v zákonném termínu byl závěrečný účet 
vyvěšen na úřední desce. 
Doporučuje se přijmout usnesení o schválení závěrečného účtu s výrokem s výhradou nedostatků, 
uvedených v příloze B a C Zprávy o výsledku přezkoumání hospodaření. Tyto nedostatky je nutné 
odstranit a to následovně: 
 
k příloze C Zprávy: 
 
1) odst. 1, str. 12 zprávy 
nedostatek: částka 786.073,97 Kč za smluvně zajištěný nákup nábytku pro ZŠ Tyršova mylně účtován 
na účet 558 
 
zdůvodnění: realizace kupní smlouvy proběhla v roce 2020, v roce 2019 nemělo být na tento účet 
účtováno, v majetkovém modulu byly navíc špatně nastavené kontace fy GORDIC na zpětvzetí 
majetku z příspěvkových organizací 
 
Nápravné opatření: opravit kontace v majetkovém modulu a účtování realizace kupní smlouvy 
v roce 2020 
Termín: 31.12.2020 
 
 
2) odst. 2, str. 12 zprávy 
nedostatek: nevyvážená výše pachtu Kultruního domu - město x Centrum technických služeb Kuřim x 
Společenské a kulturní centrum Kuřim 
 
zdůvodnění: při hledání modelu provozování rekonstruovaného Kulturního domu byl nastavený 
systém konzultován s daňovým poradcem, stanovisko města bylo auditorovi zasláno po jeho výzvě i 
písemně, ten trvá na nepoměru mezí výší jednotlivých pachtů  
 
Nápravné opatření: nechat zpracovat odborné posouzení smluvních vztahů daňovým a účetním 
poradcem 
Termín: 31.12.2020 
 
 
3) odst. 3, str. 12 zprávy 
nedostatek: nevytvořená opravná položka k majetkovému podílu ve Wellness Kuřim, s. r. o., z důvodu 
záporného vlastního kapitálu 
 
zdůvodnění: z rozvahy společnosti Wellness Kuřim, s. r. o., vyplývá záporná hodnota vlastního 
kapitálu, což by mělo být zohledněno i v účetnictví města vytvořením opravné položky 
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Nápravné opatření: vytvořit opravnou položku k majetkovému podílu 
Termín: 31.12.2020 
 
 
4) odst. 4, str. 12 zprávy 
nedostatek: generel odvodnění mylně zařazen do majetku města na účet 021 
 
zdůvodnění: při zařazení generelu odvodnění města bylo mylně použito účtu 021 - stavby , správně 
mělo být zařazeno na účet 019 - ostatní dlouhodobý nehmotný majetek 
 
Nápravné opatření: přeúčtovat z účtu 021 na účet 019 
Termín: 31.12.2020 
 
 
5) odst. 5, str. 12 zprávy 
nedostatek: nesprávná výše opravné položky k nájmům 
zdůvodnění: při výpočtu opravné položky k nájmům v bytech byl mylně připočítán počáteční stav 
z minulých let, matematická chyba 
 
Nápravné opatření: při tvorbě opravné položky 2020 vycházet z aktuálního stavu 
Termín: 31.12.2020 
 
 
6) odst. 6, str. 12 zprávy 
nedostatek: mylně proúčtovaná dotace z účtu 388 na 346 
 
zdůvodnění: v roce 2019 byla mylně odúčtovaná dohadná položka k získané dotaci oproti 
pohledávkám za vládními institucemi, toto bylo provedeno v roce 2020 
 
Nápravné opatření: jelikož chyba byla k datu 31.12.2019, zúčtováním dotace v roce 2020 byl 
chybný stav napraven. 
 
 
7) odst. 2, str. 13 zprávy 
nedostatek: mylně naúčtovaný podmíněný závazek ke smlouvě se společností MONIT plus, s. r. o. 
 
zdůvodnění: smlouva se společností MONIT plus skončila k 01.08.2019 a o podmíněném závazku 
tedy nemělo být účtováno 
Nápravné opatření: smlouva již skončila, chybu z roku 2019 nelze napravit. 
 
 
8) odst. 3, str. 13 zprávy 
nedostatek: chybný paragraf rozpočtové skladby 
 
zdůvodnění: u uvedeného dokladu byl zvolen nesprávný paragraf rozpočtové skladby 
 
Nápravné opatření: chybu nelze opravit, dotyčný pracovník zodpovědný za zatřídění výdaje byl 
o chybě poučen. 
 
 
9) odst. 4,5,6,7, str. 13 zprávy 
nedostatek: špatně zvolené výnosové účty u uvedených položek rozpočtové skladby 
 
zdůvodnění: u některých uvedených položek rozpočtové skladby byl nevhodně zvolený výnosový účet 
(v malém množství případů) 
 
Nápravné opatření: chybu nelze opravit, dotyčný pracovník zodpovědný za účetní případy byl 
o chybě poučen. 
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k příloze B zprávy: 
 
10) odst.4 , str. 11 zprávy 
nedostatek: mylná výše časového rozlišení transferu k akci cyklostezky Kuřim - Lipůvka 
 
zdůvodnění: rozdíl částek časového rozlišení transferu bylo způsobeno na základě převodu z účtu 019 
na účet 021 (mylně zařazeno již v roce 2012), kde je rozdíl v odpisových skupinách, tím pádem i ve 
výši odpisů a rozpouštěných transferů 
 
Nápravné opatření: účetně opravit 
Termín: 31.12.2020 
 
 
Součástí závěrečného účtu jsou i přílohy, přiložené k materiálu Účetní závěrka 2019 a Přezkum 
hospodaření roku 2019. Součástí Zprávy o přezkumu je i konstatování, že veškeré nedostatky z roku 
2018 byly napraveny. 
 
Přílohy: A - informace 2020 ZÚ 2019 

B - příl. č. 1 - čerpání P a V dle § 
C - příl. č. 2  - výdaje dle ORG provoz 
D - příl. č. 3 - výdaje dle ORG akce 
E - příloha č. 4 - přijaté dotace  
F - příloha č. 5 kultura 2019 
G - příloha č. 6 sport 2019 
H - příloha č. 7 trenéři 2019 
I - příloha č. 8 sportoviště 2019 
J - příloha č. 9 individuální 2019 

 
Diskuse: 
I. Poledňák – všechny materiály byly projednány finančním výborem. Výbor nenalezl žádnou chybu 
a připomínku. Spíše se zdá, že audit probíhá podrobně. Zásadní připomínka o vážné chybě tam není 
žádná. Finanční výbor (dále jen „FV“) doporučuje schválit závěrečný účet, schválit účetní závěrku 
a vzít na vědomí zprávu o hospodaření. 
A. Varmužka – materiál je obsáhlý. Lze pokládat případné dotazy. 
J. Herman – příloha č. 5 – přehled poskytnutých dotací v roce 2019 – u spolku Orel Kuřim je uvedena 
požadovaná dotace ve výši 0 Kč, přidělená dotace je uvedena ve výši 35.000 Kč. U SDH Kuřim je 
výše požadované dotace 0 Kč a přidělená dotace je 45.000 Kč. Toto asi není v pořádku. 
A. Varmužka – přílohu nezpracovával. Ale evidentně se jedná o formální chybu. Pravděpodobně se 
posunul řádek, dotaci nelze přidělit, když je požadovaná částka nulová. 
J. Herman – žádá zrevidovat přílohu č. 5 – u dotačních smluv - 2019/14, 2019/16. 
 
Přijaté usnesení: 1042/2020 - ZM s o u h l a s í s celoročním hospodařením města Kuřimi v roce 

2019, a to s výhradou nedostatků uvedených v přílohách B a C Zprávy o výsledku 
přezkoumání hospodaření a ukládá nápravná opatření, dle zápisu. 

Hlasováno 
Pro: 17. 
 
 
 

9. Účetní závěrka 2019 
(Předkladatel: Mgr. Ing. Drago Sukalovský, zpracovatel: Ing. Aleš Varmužka) 
 
Zastupitelstvu je ke schválení předkládána účetní závěrka za rok 2019. 
Podklady pro schvalování účetní závěrky se rozumí zejména: 
a) schvalovaná účetní závěrka, 
b) zpráva auditora o ověření účetní závěrky, případně další informace a zprávy vypracované 
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auditorem, zpráva o výsledku finanční kontroly, případně další informace o závažných zjištěních při 
výkonu veřejnosprávní kontroly a zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření, jsou-li tyto dokumenty 
v souladu s jinými právními předpisy vypracovány, 
c) zprávy útvaru interního auditu o zjištěních z provedených auditů, v rámci nichž byly zjištěny 
skutečnosti, které mohou mít vliv na úplnost a průkaznost účetnictví, a roční zpráva interního auditu, a  
to v případě, že je útvar interního auditu u účetní jednotky zřízen v souladu s jiným právním 
předpisem, 
d) inventarizační zpráva a případně další účetní záznamy vztahující se k významným skutečnostem  
podle § 4 a, 
e) účetní záznamy a doplňující informace vyžádané schvalujícím orgánem. 
 
Jelikož jsou předkládané materiály rozsáhlé, jsou zasílány pouze v el. podobě. 
 
Přílohy: A - výkaz 2019 

B - přehled o peněžních tocích 2019 
C - přehled o změnách vlastního kapitálu 2019 
D - příloha 2019 
E - Rozvaha 2019 
F - výkaz zisku a ztráty 2019 
G - zpráva auditora ZM 
H - zpráva o výsledcích finančních kontrol za rok 2019 
CH - inventarizační zpráva konečná 2019 

 
Přijaté usnesení: 1043/2020 - ZM s c h v a l u j e účetní závěrku města Kuřimi k datu 31.12.2019, 

dle příloh. 
Hlasováno 
Pro: 17. 
 
 
 

10. Přezkum hospodaření 2019 
(Předkladatel: Mgr. Ing. Drago Sukalovský, zpracovatel: Ing. Aleš Varmužka) 
 
V souvislosti se závěrečným účtem a účetní závěrkou za rok 2019 je ZM předkládána i „Zpráva 
o výsledku přezkoumání hospodaření“. Přezkoumání hospodaření provedl auditor Ing. Zdeněk Jaroš. 
Obsah zprávy je popsán v materiálu Závěrečný účet hospodaření 2019. 
 
Přílohy: A - zpráva auditora ZM 
 
Přijaté usnesení: 1044/2020 - ZM b e r e   n a   v ě d o m í „Zprávu o výsledku přezkoumání 

hospodaření“ města Kuřimi za rok 2019. 
Hlasováno 
Pro: 17. 
 
 
 

11. Aktualizace přílohy zřizovací listiny Společenského a kulturního 
centra Kuřim, příspěvkové organizace  
(Předkladatel: Mgr. Ing. Drago Sukalovský, zpracovatel: Bc. Kateřina Rovná) 
 
Společenské a kulturní centrum Kuřim, příspěvková organizace spravuje nemovitý i movitý majetek, 
vymezení tohoto majetku je uvedeno v Příloze č. 1 Zřizovací listiny účinné od 01.01.2019. 
V návaznosti na změny proběhlé v průběhu loňského roku a počátkem roku letošního je ZM 
předložena Příloha č. 1 Zřizovací listiny s aktualizovanou hodnotou nemovitého i movitého majetku. 
 
V rámci aktualizace přílohy č. 1 bude účetní hodnota movitého i nemovitého majetku organizace 
povýšena o majetek, který byl pořízen z prostředků zřizovatele a byl organizaci svěřen do užívání 
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(vybavení Klubu seniorů, pozemek Klubu seniorů, telefonní budka, počítače pro veřejný internet 
v knihovně, kartotéky do badatelny), dále je příloha doplněna o majetek, který byl pořízen z rozpočtu 
příspěvkové organizace.  
 
Nově svěřený majetek: 
účet 021      12.055.337,46 Kč 
účet 022             88.088,00 Kč 
účet 028           495.975,64 Kč 
účet 031           213.640,00 Kč 
celkem       12.853.041,10 Kč 
 
Majetek pořízený z prostředků organizace: 
účet 022            42.350,00 Kč 
účet 028            26.021,25 Kč 
účet 902              8.643,76 Kč 
celkem             77.015,01 Kč 
 
Majetek po aktualizaci přílohy: 
účet 013          119.616,00 Kč 
účet 018          828.521,16 Kč 
účet 021                37.749.169,14 Kč 
účet 022       1.394.689,00 Kč 
účet 028       5.628.372,43 Kč 
účet 031          363.443,00 Kč 
účet 902            38.932,36 Kč 
celkem                 46.122.743,09 Kč 
 
Přílohy: A - příloha č. 1 - soupis majetku  
 
Přijaté usnesení: 1045/2020 - ZM s c h v a l u j e změnu Přílohy č. 1 ke Zřizovací listině 

Společenského a kulturního centra Kuřim, příspěvkové organizace, se sídlem 
nám. Osvobození 902/1, 664 34 Kuřim, IČ 07577346. 

Hlasováno 
Pro: 17. 
 
 
 

12. Aktualizace příloh č. 1 a č. 2 ke zřizovací listině MŠ Zborovská 
(Předkladatel: Ing. Petr Ondrášek, zpracovatel: Mgr. Hana Němcová) 
 
Dne 06.10.2009 schválilo Zastupitelstvo města Kuřimi nové zřizovací listiny (dále jen „ZL“) všech tří 
školských příspěvkových organizací (dále jen „PO“). Od tohoto roku se každoročně aktualizují 
majetkové přílohy č. 1 a č. 2 (vizte příloha A), dle účetní hodnoty nemovitého a movitého majetku 
předaného PO k hospodaření. Hodnota majetku se každý rok na základě inventur mění z důvodu 
nákupu nového vybavení, vyřazování nepotřebného majetku nebo stavebních úprav budov 
a předávání majetku zřizovatelem po dokončení investiční akce. Z toho důvodu je třeba každoročně 
schválit aktuální účetní hodnotu nemovitého i movitého majetku PO, aby byla účetní hodnota majetku 
v souladu se skutečností. 
 
Účetní hodnota movitého i nemovitého majetku uvedená v přílohách č. 1 a č. 2 na účtech 021 
(stavby), 031 (pozemky), 018 (drobný dlouhodobý nehmotný majetek), 022 (samostatné movité věci 
a soubory hmotných movitých věcí), 028 (drobný dlouhodobý hmotný majetek), 032 (kulturní 
předměty) a v Příloze na podrozvahovém účtu 902 (jiný drobný dlouhodobý hmotný majetek) vychází 
z účetní hodnoty majetku uvedené v účetní závěrce příspěvkové organizace k 31.03.2020. 
Nově uvedená účetní hodnota majetku je ovlivněna množstvím vyřazeného a nově pořízeného 
majetku i hodnotou majetku převedeného zřizovatelem příspěvkové organizaci k hospodaření 
v průběhu roku. 
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Na základě schválení těchto změn by měla příspěvková organizace požádat radu města o změnu 
odpisového plánu na rok 2020 a zastupitelstvo města o navýšení provozního rozpočtu o nové odpisy. 
 
Položkové soupisy veškerého movitého i nemovitého majetku (inventární seznamy, včetně přírůstků 
a odpisů) jsou uloženy v příspěvkové organizaci (dle Článku 5 odst. 3 zřizovací listiny). 
 
Přílohy: A - majetek od 01.07.2020 
 
Přijaté usnesení: 1046/2020 - ZM s c h v a l u j e změnu příloh č. 1 a č. 2 ke Zřizovací listině 

Mateřské školy Kuřim, Zborovská 887, okres Brno-venkov, příspěvkové 
organizace, se sídlem Zborovská 887/5, 664 34 Kuřim, IČ 70988293, a to od 
01.07.2020. 

Hlasováno 
Pro: 17. 
 
 
 

13. Aktualizace příloh č. 1 a č. 2 ke zřizovací listině ZŠ 
Jungmannova 
(Předkladatel: Ing. Petr Ondrášek, zpracovatel: Mgr. Hana Němcová) 
 
Dne 06.10.2009 schválilo Zastupitelstvo města Kuřimi nové zřizovací listiny (dále jen „ZL“) všech tří 
školských příspěvkových organizací (dále jen „PO“). Od tohoto roku se každoročně aktualizují 
majetkové přílohy č. 1 a č. 2 (vizte příloha A), dle účetní hodnoty nemovitého a movitého majetku 
předaného PO k hospodaření. Hodnota majetku se každý rok na základě inventur mění z důvodu 
nákupu nového vybavení, vyřazování nepotřebného majetku nebo stavebních úprav budov 
a předávání majetku zřizovatelem po dokončení investiční akce. Z toho důvodu je třeba každoročně 
schválit aktuální účetní hodnotu nemovitého i movitého majetku PO, aby byla účetní hodnota majetku 
v souladu se skutečností. 
 
Účetní hodnota movitého i nemovitého majetku uvedená v přílohách č. 1 a č. 2 na účtech 021 
(stavby), 031 (pozemky), 018 (drobný dlouhodobý nehmotný majetek), 022 (samostatné movité věci 
a soubory hmotných movitých věcí), 028 (drobný dlouhodobý hmotný majetek), 032 (kulturní 
předměty) a v Příloze na podrozvahovém účtu 902 (jiný drobný dlouhodobý hmotný majetek) vychází 
z účetní hodnoty majetku uvedené v účetní závěrce příspěvkové organizace k 31.03.2020. 
Nově uvedená účetní hodnota majetku je ovlivněna množstvím vyřazeného a nově pořízeného 
majetku i hodnotou majetku převedeného zřizovatelem příspěvkové organizaci k hospodaření 
v průběhu roku. 
 
Na základě schválení těchto změn by měla příspěvková organizace požádat radu města o změnu 
odpisového plánu na rok 2020 a zastupitelstvo města o navýšení provozního rozpočtu o nové odpisy. 
 
Položkové soupisy veškerého movitého i nemovitého majetku (inventární seznamy, včetně přírůstků 
a odpisů) jsou uloženy v příspěvkové organizaci (dle Článku 5 odst. 3 zřizovací listiny). 
 
Přílohy: A - majetek od 01.07.2020 
 
Přijaté usnesení: 1047/2020 - ZM s c h v a l u j e změnu příloh č. 1 a č. 2 ke Zřizovací listině 

Základní školy, Kuřim, Jungmannova 813, okres Brno-venkov, příspěvkové 
organizace, se sídlem Jungmannova 813/5, 664 34 Kuřim, IČ 70988285, a to od 
01.07.2020. 

Hlasováno 
Pro: 17. 
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14. Aktualizace příloh č. 1 a č. 2 ke zřizovací listině ZŠ Tyršova 
(Předkladatel: Ing. Petr Ondrášek, zpracovatel: Mgr. Hana Němcová) 
 
Dne 06.10.2009 schválilo Zastupitelstvo města Kuřimi nové zřizovací listiny (dále jen „ZL“) všech tří 
školských příspěvkových organizací (dále jen „PO“). Od tohoto roku se každoročně aktualizují 
majetkové přílohy č. 1 a č. 2 (vizte příloha A), dle účetní hodnoty nemovitého a movitého majetku 
předaného PO k hospodaření. Hodnota majetku se každý rok na základě inventur mění z důvodu 
nákupu nového vybavení, vyřazování nepotřebného majetku nebo stavebních úprav budov 
a předávání majetku zřizovatelem po dokončení investiční akce. Z toho důvodu je třeba každoročně 
schválit aktuální účetní hodnotu nemovitého i movitého majetku PO, aby byla účetní hodnota majetku 
v souladu se skutečností. 
 
Účetní hodnota movitého i nemovitého majetku uvedená v přílohách č. 1 a č. 2 na účtech 021 
(stavby), 031 (pozemky), 018 (drobný dlouhodobý nehmotný majetek), 022 (samostatné movité věci 
a soubory hmotných movitých věcí), 028 (drobný dlouhodobý hmotný majetek), 032 (kulturní 
předměty) a v Příloze na podrozvahovém účtu 902 (jiný drobný dlouhodobý hmotný majetek) vychází 
z účetní hodnoty majetku uvedené v účetní závěrce příspěvkové organizace k 31.03.2020. 
Nově uvedená účetní hodnota majetku je ovlivněna množstvím vyřazeného a nově pořízeného 
majetku i hodnotou majetku převedeného zřizovatelem příspěvkové organizaci k hospodaření 
v průběhu roku.  
 
Na základě schválení těchto změn by měla příspěvková organizace požádat radu města o změnu 
odpisového plánu na rok 2020 a zastupitelstvo města o navýšení provozního rozpočtu o nové odpisy. 
 
Položkové soupisy veškerého movitého i nemovitého majetku (inventární seznamy, včetně přírůstků 
a odpisů) jsou uloženy v příspěvkové organizaci (dle Článku 5 odst. 3 zřizovací listiny). 
 
Přílohy: A - majetek od 01.07.2020 
 
Přijaté usnesení: 1048/2020 - ZM s c h v a l u j e změnu příloh č. 1 a č. 2 ke Zřizovací listině 

Základní školy Kuřim, Tyršova 1255, okres Brno-venkov, příspěvkové organizace, 
se sídlem Tyršova 1255/56, 664 34 Kuřim, IČ 49457888, a to od 01.07.2020. 

Hlasováno 
Pro: 17. 
 
 
 

15. Změna systému odměňování členů komisí RM a výborů ZM 
(Předkladatel: Ivo Peřina, zpracovatel: Ivo Peřina) 
 
Na základě § 84, odst. 2 písm. n) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, v aktuálním znění je pouze 
zastupitelstvu obce vyhrazeno rozhodnout o výši odměn neuvolněným členům zastupitelstva. Funkce 
člena zastupitelstva obce je veřejnou funkcí, jak vyplývá ze zákona o obcích. Členům zastupitelstva 
nemusí být poskytnuta odměna a zastupitelé se mohou rozhodnout, že nebudou poskytovány žádné 
odměny neuvolněným zastupitelům. Obec musí vyplácet měsíční odměnu pouze uvolněným členům 
zastupitelstva obce. Právní nárok na odměnu člena zastupitelstva obce není, dokud ji nestanoví 
ZM svým usnesením, že všem členům bude odměna náležet. 
 
Město čeká finančně velmi nepříznivé období. S úspornými opatřeními bychom mohli začít u sebe. 
Jednou z možností snížení mandatorních výdajů je změna systému odměňování členů ZM, členů 
výborů ZM a komisí RM, která byla diskutována členy zastupitelstva na minulém jednání. 
Z projednávání bylo zřejmé, že změna systému odměňování měla většinovou podporu ve smyslu 
snížení celkové částky výdajů vynaložených na odměňování členů ZM, členů výborů ZM a komisí 
RM. 
Do nového návrhu byly zapracovány připomínky tak, aby systém vyplácení byl přehlednější 
a jednodušší. Vypočtená finanční úspora je cca 700.000 Kč ročně. Takto můžeme do konce 
volebního období ušetřit bez mála 2 miliony Kč. 
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Na základě nařízení vlády č. 338 ze dne 9. 12. 2019 lze maximálně vyplácet následující částky (podle 
velikosti územně správního celku a druhu funkcí): 
Člen zastupitelstva města    až do výše 2.353 Kč měsíčně 
Člen rady města     až 9.413 Kč měsíčně 
Předseda výboru a komise    až 4.707 Kč měsíčně 
Člen komise      až 3.923 Kč měsíčně 
Místostarosta (neuvolněný pro výkon funkce)  až 42.360 Kč měsíčně 
Výše uvedené částky jsou maximálně možné a je vždy na vůli ZM, jakou výši v daném limitu zvolí. 
 
V minulém volebním období byly za tuto činnost vypláceny následující částky: 
Člen zastupitelstva města:      500 Kč měsíčně 
Člen rady města:    1.500 Kč měsíčně 
Předseda výboru nebo komise:   1.200 Kč za měsíc, ve kterém se alespoň jednou 
zúčastnil zasedání Člen výboru nebo komise: 700 Kč za měsíc, ve kterém se alespoň jednou zúčastnil 
zasedání. 
 
ZM Kuřim na počátku tohoto volebního období odměny navýšilo a změnilo systém jejich vyplácení. 
O poskytování souhrnné odměny za souběh funkcí nerozhodlo, a proto se řídíme ustanovením 
zákona, podle kterého je neuvolněnému členovi zastupitelstva obce poskytována jen odměna za 
jednu jím zastávanou funkci, a to za tu funkci, za níž stanovilo zastupitelstvo města nejvyšší odměnu. 
 
Aktuální stav odměn pro zastupitele a zastupitele - členy komisí a výborů: 
Člen zastupitelstva města: 1.800 Kč měsíčně 
Člen rady města:   7.200 Kč měsíčně 
Místostarosta (neuvolněný): 32.500 Kč měsíčně 
Předseda výboru, komise:  3.600 Kč měsíčně 
Člen výboru, komise:   3.000 Kč měsíčně 
 
NÁVRH odměn pro zastupitele a zastupitele - členy komisí a výborů: 
Člen zastupitelstva města: 2.000 Kč měsíčně 
Člen rady města:  7.200 Kč měsíčně 
Místostarosta (neuvolněný): 32.500 Kč měsíčně 
Předseda výboru, komise:   2.000 Kč za měsíc, ve kterém se alespoň jednou zúčastnil zasedání 
příslušného výboru, komise 
Člen výboru, komise:  1.200 Kč za měsíc, ve kterém se alespoň jednou zúčastnil zasedání 
příslušného výboru, komise 
 
Aktuální stav odměn pro členy komisí a výborů, kteří nejsou členy ZM: 
Předseda výboru, komise:  2.000 Kč měsíčně 
Člen výboru, komise:   1.200 Kč měsíčně 
 
NÁVRH odměn pro členy komisí a výborů, kteří nejsou členy ZM: 
Předseda výboru, komise:   2.000 Kč za měsíc, ve kterém se alespoň jednou zúčastnil zasedání 
příslušného výboru, komise  
Člen výboru, komise:  1.200 Kč za měsíc, ve kterém se alespoň jednou zúčastnil zasedání 
příslušného výboru, komise. 
 
Diskuse: 
J. Herman – stále trvá na tom, že by měla být ohodnocena práce kontrolního výboru, kterou členové 
provádí i v době mimo schůze výboru. Ptá se, proč se odměny z původních 1.800 Kč zvyšují na 2.000 
Kč? A naopak členům komisí a výborů se odměna snižuje? Navrhuje, aby to bylo řešeno procentem 
z odměn neuvolněných členů ZM a členů výborů a komisí, např. 10 % snížíme a ponecháme městu. 
Bylo by to jednodušší. 
D. Sukalovský – zákon je nekompromisní a musíme si stanovit odměny hlasováním. 
I. Peřina – navýšení respektuje práci ve výborech a komisích. Někteří členové např. finančního výboru 
se na schůzi nedostavili ani jednou a přesto je jim vyplácena odměna. Toto ztratilo motivační 
charakter. 
D. Sukalovský – navrhuje hlasovat současně o obou usneseních. 
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Přijaté usnesení: 1049/2020 - 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 01.07.2020. 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. 

 
Přijaté usnesení: 1050/2020 - 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 01.07.2020. 

Hlasováno současně o obou návrzích 
Pro: 14  Zdrželi se: 3. 
 
 
 

16. Zápisy z jednání Výboru pro kulturu a spolkový život ZM Kuřimi 
(Předkladatel: Renáta Mudroňová , zpracovatel: Jitka Jonášová) 
 
Zastupitelstvu města Kuřimi jsou v příloze předkládány zápisy z jednání Výboru pro kulturu a spolkový 
život ZM Kuřimi ze dne 10.07.2019, dne 09.10.2019 a dne 05.02.2020. 
 
Přílohy: A - zápis ze dne 10.07.2019 

B - zápis ze dne 09.10.2019 
C - zápis ze dne 02.02.2020 

 
Přijaté usnesení: 1051/2020 - ZM b e r e   n a   v ě d o m í zápisy z jednání Výboru pro kulturu a 

spolkový život ZM Kuřimi ze dne 10.07.2019, dne 09.10.2019 a dne 05.02.2020. 
Hlasováno 
Pro: 17. 
 
 
 

17. Žádosti o změny v čerpání dotací poskytnutých z rozpočtu 
města Kuřimi na rok 2020 
(Předkladatel: Mgr. Ing. Drago Sukalovský, zpracovatel: Ing. Silvie Ondrášková) 
 
Vzhledem k vládou dne 12.03.2020 vyhlášenému nouzovému stavu v souvislosti s prokázáním 
výskytu koronaviru se neuskutečnilo několik akcí, na které město Kuřim poskytlo dotace v rámci 
dotačních programů na sport a kulturu. Město Kuřim chce vyjít vstříc všem příjemcům dotací, a proto 
byli příjemci dotací vyzváni, aby v případě, že plánovanou akci neuskutečnili nebo neuskuteční a 
nebudou dotaci vracet, ale požadují např. změnu termínu konání, změnu účelu původně plánované 
akce nebo uznatelných výdajů, případně chtějí požádat o úhradu již vynaložených způsobilých výdajů 
na neuskutečněnou akci, aby si požádali o změnu v čerpání dotace.  
Celkem bylo přijato 8 žádostí o změnu. ZM by mělo tyto žádosti posoudit a rozhodnout, jakým 
způsobem bude těmto žádostem vyhověno.  
 
Přílohy: A - přehled žádostí o změnu v čerpání dotace 
 
Diskuse: 
D. Sukalovský – doplňuje dodatečné informace získané od p. Slezáka – akce by byla od 17-22 hod 
v Pivním klubu a poté by se účastníci přesunuli na kuřimský zámek do kavárny Escape. 
J. Herman – ptá se na žádost Sboru dobrovolných hasičů Kuřim (dále jen „SDH“), jak bude akce 
vyúčtovaná? Peníze mají být využity na účel, na který byly schváleny. Fond takto nebyl postaven. 
Program byl na podporu dětí a mládeže. 
J. Vlček – starosta SDH stáhl svou žádost zpět. 
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D. Sukalovský – v původním znění by nebyla nutná změna veřejnoprávní smlouvy. Plnění smluv se 
kontroluje i pracovníkem města a kontrola proběhne. 
J. Vlček – cílem změny a úpravy pravidel pro poskytování dotací bylo, aby kluby měly možnost 
v rámci celoroční činnosti udělat jednorázové akce, které byly přílohou žádosti. Je to jednodušší, kluby 
si mohou pracovat s udělenou dotací tak, jak uznají za vhodné. Kontrola je dle uznatelných výdajů. 
Pro žadatele je v rámci uznatelných výdajů možnost si přesunout finance tam, kam potřebují. 
Posuzujeme pro daný spolek celkový objem financí, a jsou jasně dané uznatelné výdaje, na které se 
dají peníze použít. Současný předseda SDH stáhl žádost po vysvětlení těchto skutečností. 
J. Herman – sportovní výbor schvaloval pro SDH 65 tisíc Kč a v žádosti byly rozepsány jednotlivé 
finance na konkrétní akce. Nyní zaznělo, že si s penězi mohou dělat co chtějí a použít je, kde chtějí. 
Schvalovali jste přílohy u žádostí. 
P. Macek – žádost o změnu využití finančních prostředků SDH byla vzata zpět. Ale touto žádostí se 
zabýval sportovní výbor (dále jen „SV“) a ten jednoznačně doporučil tuto změnu využití dotace 
neschválit. Závěr byl jasný, dlouhodobě SV nedoporučuje schvalování žádostí na soustředění apod. 
na úkor soutěží pro veřejnost. 
J. Vlček – žádost byla podána s přílohami, byla posouzena SV, SDH obdržel peníze a má uznatelné 
výdaje a peníze podle toho budou použity. 
D. Sukalovský – v prvním usnesení můžeme hlasovat o uzavření dodatku, jde zde o změnu formy 
konání akce. 
P. Ondrášek – u akce p. Slezáka je to nešťastná změna – toto nepodléhá srovnatelným podmínkám, 
které schvaloval kulturní výbor v roce 2019. Toto je úplně jiná akce. 
P. Macek – nepodpoří formulaci, která je dnes předložena, protože většinový názor SV byl toto 
nepodpořit. Navrhuje rozdělit žádosti a hlasovat o třech usneseních, tj. hlasovat o žádosti p. Slezáka, 
o zbytku kulturních žádostí a o žádosti SDH. 
D. Sukalovský – nemůžeme hlasovat o žádosti SDH, která byla stažena. První usnesení bude 
zahrnovat změnu spočívající ve formě konání akce. V případě hlasování o druhém usnesení bude 
změna spočívat ve stažení žádosti SDH. 
 
Přijaté usnesení: 1052/2020 - ZM s c h v a l u j e uzavření dodatku č. 1 k veřejnoprávní smlouvě 

o poskytnutí dotace z rozpočtu města Kuřimi č. KULTURA 2020/18 ve výši 60.000 
Kč, kterou město Kuřim poskytlo panu Lukáši Slezákovi, trvalým pobytem 
xxxxxxxxxxxxxxx, 664 34 Kuřim, nar. dne 23.08.1993 na akci Wild Fest Kuřim 
2020, se změnou. 

Hlasováno 
Pro: 13  Proti: 1  Zdrželi se: 3. 
 
Přijaté usnesení: 1053/2020 - ZM b e r e   n a   v ě d o m í změny v čerpání dotací poskytnutých 

z rozpočtu města Kuřimi dle přílohy, se změnou. 
Hlasováno 
Pro: 15  Zdrželi se: 2. 
 
 
 

18. „Rekonstrukce nám. Osvobození v Kuřimi“ – projektová 
dokumentace k územnímu řízení (DUR) 
(Předkladatel: Mgr. Ing. Drago Sukalovský, zpracovatel: Ing. Markelova Jana) 
 
Město Kuřim podepsalo dne 11.07.2019 smlouvu o zpracování projektové dokumentace a o výkonu 
autorského dozoru č. 2019/D/0072 (dále jen „smlouva“) se společností ATELIER RAW, s. r. o. Po 
předání podkladů potřebných k zahájení prací na části díla DUR byly zahájeny projekční práce. 
 
V termínu dle smlouvy předal zhotovitel návrh DUR k připomínkám. Za tím účelem proběhlo dne 
26.05.2020 pracovní jednání zastupitelstva, na kterém byl zástupci společnosti ATELIER RAW, 
s. r. o., odprezentován předložený návrh DUR – označený jako varianta 0. 
 
Na základě požadavku zástupců města ze dne 26.05.2020 vznikl požadavek na zpracování variant 
umístění sochy vojáka. 
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Zhotovitel následně zaslal emailem dne 27.05.2020 dvě varianty nového umístění památníku. 
Ve variantě 1 je socha ponechána na původně uvažovaném místě, ale je posunuta více dozadu. 
V prostoru jsou zrušeny stromy a po obvodu je navržen záhon z trvalek. Prostor kolem pomníku byl 
zvětšen a vydlážděn žulovou dlažbou po krajích s prorůstajícími pruhy trávy. Celá plocha kolem 
pomníku má rozměr 11 x 7 m. Rovněž byl doplněn chodník za pomníkem. 
 
Ve variantě 2 je pomník přesunut na osu náměstí, do zelené plochy za ulicí Zborovská. Plocha kolem 
je řešena obdobně jako u varianty 1 (po krajích žulová dlažba prorůstá travou). Celá plocha kolem 
pomníku má rozměr 11 x 9 m. V této variantě by bylo nutné pokácet jeden stávající strom. I v této 
variantě byl doplněn chodník podél bytových domů. 
 
V obou případech by byla nejvhodnější řezaná dlažba skládaná do řádků. Mezery pro prorůstání trávy 
na okrajích by nebyly široké, aby bylo možné využívat celou plochu při slavnostních příležitostech. 
 
Varianty 1 + 2 tvoří přílohu tohoto materiálu. 
Odbor investiční nyní předkládá zastupitelstvu města ke schválení dokumentaci k územnímu řízení 
s požadavkem na rozhodnutí o umístění sochy vojáka dle jedné z předkládaných variant. 
 
Na investiční akci „Rekonstrukce nám. Osvobození“ - ORG 1376000000 vyčlenilo Zastupitelstvo 
města Kuřim pro rok 2020 částku 2.000.000 Kč. 
 
Přílohy: A – katastrální situační výkres – varianta 1 

B – katastrální situační výkres – výřez - varianta 1 
C – katastrální situační výkres – varianta 2 
D – katastrální situační výkres – výřez - varianta 2 

 
Diskuse: 
D. Sukalovský – navrhuje schválit usnesení s umístěním pomníku dle varianty původní. 
S. Bartoš – nyní máme termín na schválení dokumentace. Projektanti čekají na pokyn a poté 
půjdeme do územního řízení. Změny mohou nastat. 
P. Ondrášek – musíme se dohodnout na směru a projekt musí vstoupit do veřejné debaty. 
P. Macek – zajímají nás finance. Vyžádali jsme si nástřel ceny od projektanta. 
S. Bartoš – toto se nepovedlo. Po konzultaci s nimi jsme dostali čtyři ceny za práce, které realizovali 
v minulosti. 
2018 3.600 Kč/m2 (Trenčín) 
2016 2.130 Kč/m2 (Žďár n. S. dokončení náměstí) 
2015 5.940 Kč/m2 (Brno Zelný trh) 
2015  6.600 Kč/m2 (Žďár n. S.) 
Rozptyl je velký a dle nárůstu cen ve stavebnictví se těžko cena náměstí odhaduje. 
D. Sukalovský – upřesňuje, že neschvalujeme realizaci. 
I. Peřina – je známá plocha náměstí? 
S. Bartoš – jedná se o cca 1 ha. 
P. Ondrášek – tzn. odhad by byl cca 40 mil. Kč. 
J. Herman – na pracovním jednání zazněl požadavek na zpracování variant pietního místa. Pomník 
by měl na nám. Osvobození zůstat. Navrhuje hlasovat o umístění pomníku dle varianty 2. 
J. Vlček – líbí se mu původní varianta se zachováním chodníku u bytových domů směrem k bývalé 
cukrárně a o částečné rozšíření zpevněné plochy u pomníku. Tzn. varianta 0 se změnou spočívající 
v rozšíření chodníku a plochy u pomníku. 
I. Peřina – ano, také souhlasí s variantou 0 se změnami. 
I. Poledňák – přál by si, aby pomník zůstal tam, kde je. 
P. Ondrášek – existuje možnost získat další finanční prostředky formou dotací. V západní části je 
schváleno vybudovat nové parkoviště a posunout komunikaci. Bylo by dobré zadat projektantům 
změnu povrchu, měla by být využitelná a dát propustné povrchy a z fondu využít až 75 % dotací. 
Technologie takového povrchu podpoří styl náměstí, kde je navržena spousta zeleně. Je to směr, 
který by tady mohl dávat smysl. Musíme prověřit, zda by bylo dotaci možné čerpat. Zbytnou plochou 
vnímá umístění budovy. V dokumentaci může hrát nějakou roli, ale bylo by možné práce etapizovat. 
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D. Sukalovský – zbytná určitě není. Pokud budou na náměstí akce, potom se tato využije na 
techniku, umístění stánků apod. Nyní navrhuje hlasovat o návrhu pana Hermana o umístění pomníku 
dle varianty 2. 
 
Návrh usnesení: ZM s c h v a l u j e pokračování přípravy DUR ke stavbě "Rekonstrukce nám. 

Osvobození v Kuřimi" s umístěním pomníku dle varianty 2. 
Hlasováno 
Pro: 1  Proti: 3  Zdrželo se: 13. 
Návrh nebyl přijat. 
 
D. Sukalovský – nyní budeme hlasovat o umístění pomníku dle varianty 0 se změnami spočívajícími 
v úpravě předpolí pomníku a úpravě (zachování) chodníku podél bytových domů (za pomníkem) až 
k bývalé cukrárně. 
 
Přijaté usnesení: 1054/2020 - ZM s c h v a l u j e pokračování přípravy DUR ke stavbě 

"Rekonstrukce nám. Osvobození v Kuřimi" s umístěním pomníku dle varianty 0 se 
změnami dle zápisu. 

Hlasováno 
Pro: 14  Proti: 1  Zdrželi se: 2. 
 
 
 

19. Stav investiční výstavby města Kuřimi 
(Předkladatel: Mgr. Ing. Drago Sukalovský, zpracovatel: Stanislav Bartoš, Michaela Juránková 
Hrbková) 
 
Odbor investiční předkládá Zastupitelstvu města Kuřim informace o stavu rozpracovanosti investiční 
výstavby na rok 2020 k datu 15.06.2020. 
 
Přílohy: A - investice k 15.06.2020 
 
Přijaté usnesení: 1055/2020 - ZM s c h v a l u j e zprávu o stavu investiční výstavby na rok 2020 

k datu 15.06.2020. 
Hlasováno 
Pro: 17. 
 
 
 

20. Zápis z Finančního výboru ZM Kuřimi ze dne 10.06.2020 
(Předkladatel: RNDr. Igor Poledňák, zpracovatel: Ing. Aleš Varmužka) 
 
V příloze se nachází zápis z Finančního výboru ZM Kuřimi, který se konal dne 10.06.2020. 
 
Přílohy: A - zápis 
 
Diskuse: 
I. Poledňák – v závěru se finanční výbor shodl na doporučení, aby město neustávalo ve svých 
investičních akcích, podporuje jejich zachování či navýšení, jako nástroj k tlumení dopadů krize 
Covid19. 
A. Varmužka – zatím se pohybujeme pouze v odhadech. Ztráta je oproti loňsku cca 3,5 mil. Kč. Dnes 
parlament schválil kompenzaci 1.200 Kč/obyvatele – korekce pro Kuřim je 13 mil. Kč. 
D. Sukalovský – kompenzace za ztrátu, kterou se město podílí na úhradě ztrát osob samostatně 
výdělečně činných, byla schválena a od státu budeme mít cca 11 mil. Kč do rozpočtu. Souhlasím 
s vyjádřením finančního výboru, a proto jsme zatím nezrušili přípravu žádné investiční akce. Větší 
opatření je pouze v případě rekonstrukce brouzdaliště, kdy jsme nevyhlásili výběrové řízení. Čekáme, 
jak se bude vyvíjet ekonomika, ale pokračujeme v případě všech akcí, které jsme si schválili. 
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Přijaté usnesení: 1056/2020 - ZM b e r e   n a   v ě d o m í zápis z Finančního výboru ze dne 
10.06.2020. 

Hlasováno 
Pro: 17. 
 
 
 

21. Rozpočtové opatření č. 5 
(Předkladatel: Mgr. Ing. Drago Sukalovský, zpracovatel: Ing. Aleš Varmužka) 
 
V přílohách se nachází návrhy na rozpočtová opatření, včetně důvodových zpráv. 
 
Vzhledem k neočekávané situaci související s pandemií COVID 19 a predikovaným poklesem 
daňových příjmů byla provedena revize rozpočtů schválených akcí - v rozpočtovém opatření jako bod 
3). 
 
Dle posledně dostupných informací a na základě posledního jednání vlády je odhadován propad 
daňových příjmů, po započtení bonusu 1.200 Kč na obyvatele pro město Kuřim, oproti roku 2019, ve 
výši cca 23,5 mil. Kč. Propad námi uváděný je nižší oproti jiným zdrojům z toho důvodu, že 
srovnáváme propad oproti roku 2019, nikoliv oproti predikci MFČR pro rok 2020 před vypuknutím 
COVID 19. Náš rozpočet na rok 2020 tvořený v listopadu 2019 se přesně trefil do skutečnosti roku 
2019, jelikož příjmy roku 2019 byly nad očekávání vysoké. V současné době je propad daňových 
příjmů cca 3,5 mil. Kč. Situace je dále sledována a rozpočet města bude nadále aktualizován na 
následujících zasedáních ZM.  
 
Diskuse: 
J. Vlček – i za cenu rozšíření úvěrování investičních akcí bychom akce neměli odsouvat nebo rušit. 
U mínusových položek je i jiné odůvodnění, proč peníze nebudeme potřebovat. 
P. Ondrášek – vzniká nová investiční akce „Rekonstrukce vzduchotechniky na Wellness Kuřim“. 
Máme posudek p. Rubiny (VUT), že vzduchotechnika nefunguje správně. Počítejme tedy s tím, že tuto 
akci rozběhneme. 
 
Přílohy: A - rozpočtové opatření č. 5 

B - důvodová zpráva OI - rozhlas 
C - info k RO 

 
Přijaté usnesení: 1057/2020 - ZM s c h v a l u j e rozpočtové opatření č. 5 k rozpočtu města na rok 

2020, dle přílohy. 
Hlasováno 
Pro: 17. 
 
 
 

22. Různé 
 
J. Vlček – informuje o tom, že se povedlo po 2 letech příprav změnit systém nákupu energií pro 
město, jeho příspěvkové organizace a společnosti. V minulosti jsme nakupovali plyn a elektřinu přes 
obec Blatnička. Nevýhodou byly nákup pouze na 1 rok (nakupovalo se, až měl zprostředkovatel data 
od všech obcí, které do aukce s nimi šly). Nyní nakupujeme na burze se společností PXE – soutěžili 
jsme dodavatele na 3 roky, aby bylo menší administrativní zatížení pro všechny subjekty. Hlavním 
důvodem bylo, abychom byli schopni ovlivnit cenu komodit, tak jsme soutěžili koeficient. Do akce jsme 
si nastavili podmínky, které by měly zjednodušit systém, potažmo čas a peníze. Budeme mít 
elektronické faktury a přecházíme na nezálohovou formu platby. Dodavatel nás prvních pár měsíců 
zastřeší a zaplatíme až po 1. kvartále. Cenu na rok 2021 nemáme zatím stanovenou, ale odhad úspor 
vychází pro město cca 650 tisíc Kč/rok a to pouze na elektřině. 
I. Poledňák – kdo aukci vyhrál? 
J. Herman – u elektřiny jsou to Slovenské elektrárny a u plynu Pražská plynárenská. 
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J. Herman – jak pokračují práce na ul. Zahradní? 
D. Sukalovský – stavební povolení nabylo právní moci a v pondělí převzala zhotovitelská firma 
staveniště. Na zhotovení jsou 3 měsíce. 
 
 
D. Sukalovský – společnost Eurovia předložila nejvýhodnější nabídku na zhotovení povrchu na ul. 
Legionářské za část, kterou bude opravovat SÚS. S touto společností má město výborné zkušenosti. 
 
 
D. Sukalovský – provoz kulturního domu se rozjíždí a běží téměř naplno. Zve občany města na tyto 
kulturní akce: 
dne 26.06. „Písňová zahrada“ s Vlastou Redlem a kapelou 
dne 24.07. „Zámecký divadelní večer“ 
dne 11.09. Dan Bárta & ILLUSTRATOSPHERE 
dne 23.09. Lukáš Pavlásek 
dne 18.10. Jakub Smolík s kapelou 
dne 20.10. Miroslav Donutil „Na kus řeči“ 
dne 15.11. Hana a Petr Ulrychovi se skupinou Javory 
dne 28.11. Věra Martinová a kapela "Jako dřív" 
dne 10.01. Petr Bende & Bohouš Josef - akustický recitál plný pohody. 
 
 
D. Sukalovský – Zásady územního rozvoje JMK a stanovení trasy S43 a obchvatu Kuřimi - proces 
došel do veřejného projednání, navrhována je pouze jedna varianta a to silniční varianta v trase 
německé stopě s jižním obchvatem. Zastupitelstvo Jihomoravského kraje bude toto schvalovat v září 
2020. 
Příprava staveb mimoúrovňových křižovatek u Podlesí, Prefy a Lipůvky – dnes proběhlo stání 
u Krajského soudu, který řeší žalobu na EIA. Soud došel k závěru, že stavba nemá zásadní vliv na 
životní prostředí a není potřeba posouzení velké EIA. Soud zamítl žalobu, kterou podal spolek 
Spokojené Díly. Proti rozsudku je možné podat kasační stížnost k nejvyššímu správnímu soudu. 
 
 
 
 
Další zasedání ZM se uskuteční v úterý 08.09.2020 v 17 hod v zasedací místnosti MěÚ Kuřim. 
 
 
Člen návrhové komise Petr Krejčí přečetl schválená usnesení ZM. 
 
 
 
 
Starosta ukončil jednání ZM v 19:22 hodin. 
 
 
 
 
 
Mgr. Ing. Drago Sukalovský 
starosta města 
 
 
 
 

Ověřovatelé zápisu: 
 
Mgr. Ladislav Ambrož Petr Macek 
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V Kuřimi dne 22.06.2020 
 
Zapsala: Petra Glosová 
 
Materiály: 
1 Zvolení návrhové komise 
2 Volba ověřovatelů zápisu 
3 Schválení programu jednání 
4 Plnění usnesení Zastupitelstva města Kuřimi ke dni 08.06.2020 
 4A - plnění usnesení ZM 
5 Transformace DPS Kuřim v roce 2020 a rozšíření služeb CSS Kuřim 
 5A - pravidla pro přidělování bytů zvláštního určení 
 5B - pravidla pro přidělování sociálních bytů 
 5C - dodatek č. 4 ZL vč. přílohy č. 1, 2 
 5D - Připomínky k pravidlům pronájmu bytů zvl. určení a soc. bytů 
6 Majetkoprávní vypořádání města Kuřimi s vlastníky pozemků pod místními 
 komunikacemi pro rok 2020 
 6A - Pravidla výk. poz.komun. 
7 Zimní stadion Kuřim, s. r. o. – žádost o výmaz předkupního práva a výhrady práva 
 zpětné koupě 
 7A - žádost 
 7B - kolaudační souhlas 
 7C – geometrický plán 
8 Závěrečný účet hospodaření 2019 
 8A - informace 2020 ZÚ 2019 
 8B - příl. č. 1 - čerpání P a V dle § 
 8C - příl. č. 2  - výdaje dle ORG provoz 
 8D - příl. č. 3 - výdaje dle ORG akce 
 8E - příloha č. 4 - přijaté dotace  
 8F - příloha č. 5 kultura 2019 
 8G - příloha č. 6 sport 2019 
 8H - příloha č. 7 trenéři 2019 
 8I - příloha č. 8 sportoviště 2019 
 8J - příloha č. 9 individuální 2019 
9 Účetní závěrka 2019 
 9A - FIN 2019 
 9B - přehled o peněžních tocích 2019 
 9C - přehled o změnách vlastního kapitálu 2019 
 9D - příloha 2019 
 9E - rozvaha 2019 
 9F - výkaz zisku a ztráty 2019 
 9G - zpráva auditora ZM 
 9H - zpráva o výsledcích finančních kontrol za rok 2019 
 9I - inventarizační zpráva konečná 2019 
10 Přezkum hospodaření 2019 
 10A - zpráva auditora ZM 
11 Aktualizace přílohy zřizovací listiny Společenského a kulturního centra Kuřim, 
 příspěvkové organizace  
 11A - příloha č. 1 Soupis majetku ZL 2020 
12 Aktualizace příloh č. 1 a č. 2 ke zřizovací listině MŠ Zborovská 
 12A - majetek od 01. 07. 2020 
13 Aktualizace příloh č. 1 a č. 2 ke zřizovací listině ZŠ Jungmannova 
 13A - majetek od 01. 07. 2020 
14 Aktualizace příloh č. 1 a č. 2 ke zřizovací listině ZŠ Tyršova 
 14A - majetek od 01. 07. 2020 
15 Změna systému odměňování členů komisí RM a výborů ZM 
16 Zápisy z jednání Výboru pro kulturu a spolkový život ZM Kuřimi 
 16A - zápis ze dne 10.07.2019 
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 16B - zápis ze dne 09.10.2019 
 16C - zápis ze dne 02.02.2020 
17 Žádosti o změny v čerpání dotací poskytnutých z rozpočtu města Kuřimi na rok 2020 
 17A - přehled žádostí o změnu v čerpání dotace 
18 „Rekonstrukce nám. Osvobození v Kuřimi“ – projektová dokumentace k územnímu 
 řízení (DUR) 
 18A - A – katastrální situační výkres – varianta 1 
 18B - B – katastrální situační výkres – výřez - varianta 1 
 18C - C – katastrální situační výkres – varianta 2 
 18D - D – katastrální situační výkres – výřez - varianta 2 
19 Stav investiční výstavby města Kuřimi 
 19A – investice k 15.06.2020 
20 Zápis z Finančního výboru ZM Kuřimi ze dne 10.06.2020 
 20A - zápis z jednání 
21 Rozpočtové opatření č. 5 
 21A – rozpočtové opaření č. 5 
 21B – důvodová zpráva OI - rozhlas 
 21C – info k RO 
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4. ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA KUŘIMI dne 16.06.2020 

 

1. Zvolení návrhové komise 
Číslo usnesení: 1034/2020 
Zastupitelstvo města s c h v a l u j e jako členy návrhové komise pana Petra Krejčího a pana Mgr. 
Petra Vodku. 
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: 1035/2020 
Zastupitelstvo města s c h v a l u j e jako ověřovatele zápisu ZM pana Mgr. Ladislava Ambrože 
a pana Petra Macka. 
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: 1036/2020 
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 08.06.2020 
Číslo usnesení: 1037/2020 
Zastupitelstvo města b e r e   n a   v ě d o m í stav plnění usnesení ZM ke dni 08.06.2020 
a prodlužuje termín plnění usnesení č. 1130/2019 do 31.12.2020. 
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 
 
 

5. Transformace DPS Kuřim v roce 2020 a rozšíření služeb CSS Kuřim 
Číslo usnesení: 1038/2020 
Zastupitelstvo města s o u h l a s í s navrženou transformací Domu s pečovatelskou službou, 
Zahradní 1275, Kuřim, v roce 2020, s rozšířením služeb Centra sociálních služeb Kuřim a zřízením 
sociálních bytů v bloku „B“, objektu na ul. Zahradní 1275, 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 
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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. Transformace DPS Kuřim v roce 2020 a rozšíření služeb CSS Kuřim 
Číslo usnesení: 1039/2020 
Zastupitelstvo města s c h v a l u j e Dodatek č. 4 Zřizovací listiny příspěvkové organizace CSS 
Kuřim, Zahradní 1275, 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. Majetkoprávní vypořádání města Kuřimi s vlastníky pozemků pod místními 
komunikacemi pro rok 2020 
Číslo usnesení: 1040/2020 
Zastupitelstvo města v y h l a š u j e 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 20.08.2020 
b) objem finančních prostředků 250.000 Kč 
c) maximální cena za m

2
 pozemku 350 Kč 

d) způsob podání nabídky: nabídky se podávají v celých korunách s označením „Výkup pozemků pod 
komunikacemi“, přijímají se na předepsaných formulářích v zalepené obálce na odboru 
majetkoprávním MěÚ v  Kuřimi, Jungmannova 968/75, 664 34 Kuřim, IV. NP dv. č. 413 do čtvrtku 
20. srpna 2020 do 11:30 hodin. 
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 
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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 
 
 

7. Zimní stadion Kuřim, s. r. o. – žádost o výmaz předkupního práva a výhrady 
práva zpětné koupě 
Číslo usnesení: 1041/2020 
Zastupitelstvo města s c h v a l u j e výmaz předkupního práva a výhrady práva zpětné koupě 
zřízených ve prospěch města Kuřimi, k pozemkům parc. č. 2972/3, parc. č. 2972/12, parc. č. 2972/13, 
parc. č. 2972/14, parc. č. 2972/15, parc. č. 2972/16, parc. č. 2972/17, parc. č. 2972/18, 
parc. č. 2972/19, parc. č. 2972/20 a parc. č. 2972/21 vše v k. ú. Kuřim. Věcná práva jsou vedena 
Katastrálním úřadem pro Jihomoravský kraj, Katastrální pracoviště Brno venkov pod č. j. V-
13938/2018-703.  
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. Závěrečný účet hospodaření 2019 
Číslo usnesení: 1042/2020 
Zastupitelstvo města s o u h l a s í s celoročním hospodařením města Kuřimi v roce 2019, a to 
s výhradou nedostatků uvedených v přílohách B a C Zprávy o výsledku přezkoumání hospodaření 
a ukládá nápravná opatření, dle zápisu. 
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 
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RNDr. Igor Poledňák PRO   

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

9. Účetní závěrka 2019 
Číslo usnesení: 1043/2020 
Zastupitelstvo města s c h v a l u j e účetní závěrku města Kuřimi k datu 31.12.2019, dle příloh. 
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. Přezkum hospodaření 2019 
Číslo usnesení: 1044/2020 
Zastupitelstvo města b e r e   n a   v ě d o m í „Zprávu o výsledku přezkoumání hospodaření“ města 
Kuřimi za rok 2019. 
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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11. Aktualizace přílohy zřizovací listiny Společenského a kulturního centra 
Kuřim, příspěvkové organizace  
Číslo usnesení: 1045/2020 
Zastupitelstvo města s c h v a l u j e změnu Přílohy č. 1 ke Zřizovací listině Společenského 
a kulturního centra Kuřim, příspěvkové organizace, se sídlem nám. Osvobození 902/1, 664 34 Kuřim, 
IČ 07577346. 
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 
 
 

12. Aktualizace příloh č. 1 a č. 2 ke zřizovací listině MŠ Zborovská 
Číslo usnesení: 1046/2020 
Zastupitelstvo města s c h v a l u j e změnu příloh č. 1 a č. 2 ke Zřizovací listině Mateřské školy 
Kuřim, Zborovská 887, okres Brno-venkov, příspěvkové organizace, se sídlem Zborovská 887/5, 
664 34 Kuřim, IČ 70988293, a to od 01.07.2020. 
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 
 
 

13. Aktualizace příloh č. 1 a č. 2 ke zřizovací listině ZŠ Jungmannova 
Číslo usnesení: 1047/2020 
Zastupitelstvo města s c h v a l u j e změnu příloh č. 1 a č. 2 ke Zřizovací listině Základní školy, 
Kuřim, Jungmannova 813, okres Brno-venkov, příspěvkové organizace, se sídlem Jungmannova 
813/5, 664 34 Kuřim, IČ 70988285, a to od 01.07.2020. 
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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 
 
 

14. Aktualizace příloh č. 1 a č. 2 ke zřizovací listině ZŠ Tyršova 
Číslo usnesení: 1048/2020 
Zastupitelstvo města s c h v a l u j e změnu příloh č. 1 a č. 2 ke Zřizovací listině Základní školy Kuřim, 
Tyršova 1255, okres Brno-venkov, příspěvkové organizace, se sídlem Tyršova 1255/56, 664 34 
Kuřim, IČ 49457888, a to od 01.07.2020. 
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 
 
 

15. Změna systému odměňování členů komisí RM a výborů ZM 
Číslo usnesení: 1049/2020 
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 01.07.2020. 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  PRO 

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

Ing. Milan Vlk PRO Ing. Petr Ondrášek PRO 
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Ivo Peřina PRO Jan Herman ZDRŽEL SE 

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

Mgr. Petr Vodka ZDRŽEL SE 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: 14 
PROTI: 0 
ZDRŽELO SE: 3 
NEHLASOVALO: 0 
 
 

15. Změna systému odměňování členů komisí RM a výborů ZM 
Číslo usnesení: 1050/2020 
Zastupitelstvo města 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 01.07.2020. 
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 ZDRŽEL SE 

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

Mgr. Petr Vodka ZDRŽEL SE 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: 14 
PROTI: 0 
ZDRŽELO SE: 3 
NEHLASOVALO: 0 
 
 

16. Zápisy z jednání Výboru pro kulturu a spolkový život ZM Kuřimi 
Číslo usnesení: 1051/2020 
Zastupitelstvo města b e r e   n a   v ě d o m í zápisy z jednání Výboru pro kulturu a spolkový život ZM 
Kuřimi ze dne 10.07.2019, dne 09.10.2019 a dne 05.02.2020. 
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 
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RNDr. Igor Poledňák PRO   

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

17. Žádosti o změny v čerpání dotací poskytnutých z rozpočtu města Kuřimi na 
rok 2020 
Číslo usnesení: 1052/2020 
Zastupitelstvo města s c h v a l u j e uzavření dodatku č. 1 k veřejnoprávní smlouvě o poskytnutí 
dotace z rozpočtu města Kuřimi č. KULTURA 2020/18 ve výši 60.000 Kč, kterou město Kuřim poskytlo 
panu Lukáši Slezákovi, trvalým pobytem xxxxxxxxxxxxxxxxx, 664 34 Kuřim, nar. dne xxxxxxxxx na 
akci Wild Fest Kuřim 2020, se změnou. 
Alena Matějíčková ZDRŽELA SE Antonín Žák  PRO 

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

Ing. Milan Vlk ZDRŽEL SE Ing. Petr Ondrášek PROTI 

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 ZDRŽEL SE   

SCHVÁLENO 
Počet přítomných: 17 
PRO: 13 
PROTI: 1 
ZDRŽELO SE: 3 
NEHLASOVALO: 0 
 
 

17. Žádosti o změny v čerpání dotací poskytnutých z rozpočtu města Kuřimi na 
rok 2020 
Číslo usnesení: 1053/2020 
Zastupitelstvo města b e r e   n a   v ě d o m í změny v čerpání dotací poskytnutých z rozpočtu města 
Kuřimi dle přílohy, se změnou. 
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 ZDRŽEL SE 

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 ZDRŽEL SE   

SCHVÁLENO 
Počet přítomných: 17 
PRO: 15 
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PROTI: 0 
ZDRŽELO SE: 2 
NEHLASOVALO: 0 
 
 

18.1. "Rekonstrukce nám. Osvobození v Kuřimi" 
Návrh usnesení: Zastupitelstvo města s c h v a l u j e pokračování přípravy DUR ke stavbě 
"Rekonstrukce nám. Osvobození v Kuřimi" s umístěním pomníku dle varianty 2. 
Alena Matějíčková ZDRŽELA SE Antonín Žák  PROTI 

Bc. Mária Katyi ZDRŽELA SE Ing. Jan Vlček, MSc. ZDRŽEL SE 

Ing. Milan Vlk ZDRŽEL SE Ing. Petr Ondrášek ZDRŽEL SE 

Ivo Peřina PROTI Jan Herman PRO 

Mgr. Ing. Drago Sukalovský ZDRŽEL SE Mgr. Ladislav Ambrož ZDRŽEL SE 

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  PROTI 

RNDr. Igor Poledňák ZDRŽEL SE   

NESCHVÁLENO 
Počet přítomných: 17 
PRO: 1 
PROTI: 3 
ZDRŽELO SE: 13 
NEHLASOVALO: 0 
 
 

18. „Rekonstrukce nám. Osvobození v Kuřimi“ – projektová dokumentace 
k územnímu řízení (DUR) 
Číslo usnesení: 1054/2020 
Zastupitelstvo města s c h v a l u j e pokračování přípravy DUR ke stavbě "Rekonstrukce nám. 
Osvobození v Kuřimi" s umístěním pomníku dle varianty 0 se změnami dle zápisu. 
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 PROTI 

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 ZDRŽEL SE Renáta Mudroňová  PRO 

RNDr. Igor Poledňák ZDRŽEL SE   

SCHVÁLENO 
Počet přítomných: 17 
PRO: 14 
PROTI: 1 
ZDRŽELO SE: 2 
NEHLASOVALO: 0 
 
 

19. Stav investiční výstavby města Kuřimi 
Číslo usnesení: 1055/2020 
Zastupitelstvo města s c h v a l u j e zprávu o stavu investiční výstavby na rok 2020 k datu 
15.06.2020. 
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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 
 
 

20. Zápis z Finančního výboru ZM Kuřimi ze dne 10.06.2020 
Číslo usnesení: 1056/2020 
Zastupitelstvo města b e r e   n a   v ě d o m í zápis z Finančního výboru ze dne 10.06.2020. 
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 
 
 

21. Rozpočtové opatření č. 5 
Číslo usnesení: 1057/2020 
Zastupitelstvo města s c h v a l u j e rozpočtové opatření č. 5 k rozpočtu města 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 PRO Mgr. Sandra Naďová PRO 

Mgr. Žaneta Jarůšková PRO Petr Krejčí PRO 
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Petr Macek PRO Renáta Mudroňová  PRO 

RNDr. Igor Poledňák PRO   

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


