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M Ě S T O   K U Ř I M  
 

Z á p i s 
 

ze zasedání Zastupitelstva města Kuřimi č. 01/2013 konaného dne 29. 1. 2013 

 
Přítomni: 
Ing. Drago Sukalovský – starosta 
Mgr. Ladislav Ambrož, Ing. Rostislav Hanák, Jan Herman, PaedDr. David Holman, Jiří Koláček, 
Zdeněk Kříž, Ing. Miluše Macková, Ing. Petr Němec, Ivo Peřina, RNDr. Igor Poledňák, Ing. Oldřich 
Štarha, Vladislav Zejda – členové zastupitelstva města. 
 
Mgr. Alena Zimmermannová – tajemnice úřadu. 
 
 
Omluven: Jiří Brabec, Ing. Miloš Kotek, MUDr. Renata Procházková, Mgr. Michaela Kalinová, 
 
 
Starosta zahájil zasedání ZM v 17,05 hodin, úvodem bylo přítomno 11 členů ZM, tedy nadpoloviční 
většina. 
ZM je usnášeníschopné. 
Na jednání se později dostavil V. Zejda a I. Poledňák. 
 
 
Zápis z minulého zasedání byl ověřen bez připomínek. 
 
 
Na jednání se v 17,07 hod. dostavil V. Zejda. 
 
 
Návrhová komise: 
Přijaté usnesení: 1001/2013 - ZM schvaluje jako členy návrhové komise Ing. Petra Němce a Ivo 

Peřinu. 
 
Ověřovatelé zápisu: 
Přijaté usnesení: 1002/2013 - ZM schvaluje jako ověřovatele zápisu z jednání ZM Zdeňka Kříže 

a Mgr. Ladislava Ambrože. 
Bylo hlasováno pro obě usnesení společně: pro 12, nepřítomno 5. 
 
 
 
Program: 
 

1.  Plnění usnesení Zastupitelstva města Kuřimi k 14. 1. 2013 
 

2.  Ing. Milan Pangrác – výmaz předkupního práva 
 

3.  Katastrální úřad – oprava chyby v katastru nemovitostí 
 

4.  Záměr na prodej bytové jednotky č. 1207/7 
 

5.  Odprodej pozemků u Základní umělecké školy Kuřim 
 

6.  Žádost o dotaci z programu Ministerstva pro místní rozvoj na projekt „Kuřim -
vstupní byty k sociálnímu bydlení“ 

 
7.  Žádost o dotaci z programu EFEKT 2013 na revitalizaci veřejného osvětlení města 

Kuřimi 
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8.  Žádost o dotaci z Regionálního operačního programu NUTS 2 Jihovýchod na 
projekt „Rekonstrukce sportoviště u ZŠ Jungmannova Kuřim“ 

 
9.  Dotace panu Aleši Kadlecovi – Kotva KA na výrobu a vysílání místního TV 

zpravodajství 
 

10.  Rozpočet města na rok 2013 
 

11.  Zápis z jednání Sportovního výboru ZM Kuřimi 
 

12.  Žádost o pořízení změny Územního plánu sídelního útvaru Kuřim 
 

13.  Zápis z Finančního výboru 
 

14.  Rozpočtové opatření č. 1 
 

15.  Různé 
 
 
Přijaté usnesení: 1003/2013 - ZM schvaluje program jednání. 
Hlasováno: pro 12, nepřítomno 5. 
 
 
 

1. Plnění usnesení Zastupitelstva města Kuřimi k 14. 1. 2013 
(Příloha č. 1, 1A, předkládá Ing. D. Sukalovský, zpracovala Mgr. A. Zimmermannová) 
 
Zůstávají nesplněna usnesení závisející na spolupráci s druhou stranou vůči městu Kuřim, především 
v oblasti investiční a majetkové. 
 
OMP žádá o prodloužení termínů plnění usnesení: 
1101/2008 – jednání pokračují, město Brno bude řešit odprodej pozemku až po schválení nového ÚP 
pro město Kuřim. V současné době se jedná o variantě prodeje části pozemku parc. č. 3002/6 
potřebného pro vybudování komunikace pod zahradami na Podlesí. OMP žádá o prodloužení termínu 
plnění do 31. 12. 2015. 
 
1044/2011 – usnesení bylo vydáno i z podnětu Správy a údržby silnic, která na základě usn. č. 
1044/2011 vydala doporučující vyjádření k bezúplatnému převodu pozemků na město Kuřim. ÚPSVM 
doposud městu nepředložil smlouvu o bezúplatném převodu pozemků. OMP žádá o prodloužení 
termínu plnění do 31. 12. 2013. 
 
Příloha: nesplněné úkoly do 14. 1. 2013. 
 
Diskuse: 
P. Němec – usnesení č. 1094/2012 týkající se zavedení GPS a čipů – nevidí problém v zavedení, proč 
není stále splněno, jistě to lze vyřešit. Usnesení č. 1098/2012 – starosta je pověřen vyjednáváním 
s vlastníkem budovy č. p. 205, co je to za úkol? Žádá prověřit. 
D. Sukalovský – do příštího jednání nachystá vyjádření. 
P. Němec – usnesení č. 1129/2012 – volba členů dozorčí rady CTSK. Ať vyřeší rada města. 
D. Sukalovský – zastupitelstvo města musí navrhnout členy. 
O. Štarha – dozorčí rada nebyla zastupitelstvem zřízena. Pokud není zřízena, není vhodné jmenovat 
členy do něčeho, co neexistuje. Navrhuje do příštího jednání předložit materiál, jestli dozorčí rada 
bude nebo nebude jmenována. 
 
 
Na jednání se v 17,10 hod. dostavil I. Poledňák. 
 
 
D. Holman – již předložil 2 návrhy, ale zastupitelstvo prý zatím nenavrhlo žádné další členy. 
Projednáme společně změnu zakládací listiny a návrhy 2-3 členů. 
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D. Sukalovský – do příště žádá zastupitele, aby předložili návrhy členů dozorčí rady. 
P. Kavka – nejdříve se musí schválit změna zakládací listiny, která dosud není. Notářka musí vyhotovit 
zřizovací listinu, ale musí být jasné, jestli to zastupitelstvo chce. 
D. Holman – žádá, aby odbor majetkoprávní předložil zakládací listinu, na které se prý pracuje několik 
měsíců. 
 
Přijaté usnesení: 1004/2013 - ZM bere na vědomí stav plnění usnesení k 14. 1. 2013 a prodlužuje 

termín plnění usnesení č. 1101/2008 do 31. 12. 2015 a usnesení č. 1044/2011 do 
31. 12. 2013. 

Hlasováno: pro 13, nepřítomni 4. 
 
 
 

2. Ing. Milan Pangrác – výmaz předkupního práva 
(Příloha č. 2, 2A, 2B, předkládá Mgr. Ing. D. Sukalovský, zpracoval Mgr. P. Kavka) 
 
Ing. Milan Pangrác, bytem Vohančice xx, je výlučným vlastníkem pozemku p. č. 430, k. ú. Kuřim, na 
kterém započal na základě pravomocných rozhodnutí zdejšího stavebního úřadu s výstavbou 
multifunkčního objektu. Tento pozemek je zatížen předkupním právem věcným ve prospěch Města 
Kuřim v ceně 188.400,- Kč, i když podle tehdejšího znaleckého posudku č. 370-150-93 Ing. Miloslava 
Buchty byl předmět prodeje oceněn částkou 37.370,- Kč. Toto věcné právo bylo do katastru vloženo 
v roce 1993 spolu s kupní smlouvou ve prospěch manželů Zdeňka a Marie Malých, Kuřim. 
Ing. Pangrác požádal dne 27. 11. 2012 o bezúplatné zrušení tohoto předkupního práva. Materiál byl 
OMP zpracován pro zasedání zastupitelstva města dne 11. 12. 2012. Na žádost pana Pangráce byl 
z jednání stažen a je předkládán znovu. Svou žádost odůvodňuje realizací investičního záměru, kdy 
dojde v Kuřimi k vybudování nových bytových a nebytových prostor. Dle jeho názoru neplní 
v současné době předkupní právo věcné zřízené v roce 1993 svůj účel, nemá faktické opodstatnění 
a je překonané. Jako kompenzaci za zrušení předkupního práva nabízí po jednání s OMP dne 14. 1. 
2013 výstavbu tří parkovacích stání v lokalitě Na Loučkách. 
 
Stanovisko OMP: 
- vzhledem k tomu, že jde o předkupní právo věcné, je svázáno s věcí (pozemkem) a působí „erga 
omnes“ (proti všem). Nebyla určena jeho časová omezenost, takže je zřízeno na dobu neurčitou. 
Předkupní právo lze (bylo možné i v roce 1993) podle § 602 odst. 2 obč. zákoníku dohodnout i pro 
případ jiného zcizení věci než prodejem, tj. pro darování a směnu. Tato možnost nebyla využita, takže 
pokud vlastník pozemek daruje, neporušuje tím své předkupní právo.  
 
- katastrální úřad nemá povinnost sdělovat oprávněnému z předkupního práva, že dochází (došlo) 
k převodu vlastnictví a ani po převodci nežádá potvrzení, zda splnil své předkupní právo. Zjistí-li tedy 
oprávněný svou aktivitou, že došlo k porušení předkupního práva, může se na novém nabyvateli 
nemovitosti domáhat, aby mu věc nabídl ke koupi za stejných podmínek, za jakých ji nabyl od 
prodávajícího nebo mu zůstane předkupní právo zachováno.  
 
- vlastník budovy tedy bude bytové či nebytové jednotky prodávat a příslušný spoluvlastnický podíl na 
pozemku darovat. Tento postup je nestandardní. OMP prověřoval, zda by byl povolen vklad takové 
smíšené smlouvy do katastru. Dle názoru právního oddělení Katastrálního pracoviště Brno-město, 
který zjišťoval OMP, není tento postup v rozporu se zákonem. Písemné stanovisko katastrálního 
inspektorátu vypracované na základě dotazu Ing. Pangráce předkládáme níže. Tento nestandardní 
postup není ani v rozporu se zákonem č. 357/1992 Sb. (tzv. „trojdaň“). 
 
- nabídka Ing. Pangráce ohledně budování parkovacích stání v lokalitě Na Loučkách by vyžadovala 
uzavření dodatku ke smlouvě o uzavření budoucí kupní smlouvy č. 2011/B/0045 ze dne 26. 8. 2011, 
kde by došlo k úpravě čl. II a čl. V, jehož předmětem by bylo navýšení počtu parkovacích stání 
budovaných Ing. Pangrácem z 94 na 97.  
 
- OMP nedoporučuje bezúplatný výmaz předkupního práva. Ten by měl být kryt peněžními prostředky 
nebo nějakými majetkovými hodnotami. 
 
- OI navrhuje uzavřít dohodu o bezúplatném zrušení předkupního práva k pozemku p. č. 430, k. ú. 
Kuřim, až po vydání kolaudačního souhlasu k předmětnému multifunkčnímu objektu. 
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Příloha - návrh dohody o zrušení předkupního práva 
 - návrh dodatku budoucí smlouvy 
 
Diskuse: 
Z. Kříž – finanční výbor materiál projednal a doporučuje zvýšit náhradu. 
P. Kavka – pokud by se navýšil počet parkovacích míst, potom by se na toto uzavřel dodatek. 
D. Holman – není pro bezúplatný výmaz. Jedná se o kontroverzní stavbu, která je sice v souladu 
s územním plánem a staví se na pozemku M. Pangráce. Vedl s p. Pangrácem jednání, aby se 
dodržely dané sliby z minulosti. Zásadní informace pro něj byl způsob nabytí pozemku do vlastnictví 
M. Pangráce. Město mělo předkupní právo na tento pozemek, bohužel p. Malý toto obešel 
a předmětný pozemek M. Pangrácovi daroval. 
D. Sukalovský – nyní je předběžná dohoda na vybudování 3 parkovacích míst. 
J. Herman – kolik je projektovaná hodnota 1 parkovacího místa? 
V. Zejda – cca 50 tisíc Kč. 
J. Herman – 188.400,- Kč je hodnota věcného břemene předkupního práva. P. Pangrác nyní zabral 
nemovitosti města – chodníky jsou zaploceny a jsou součástí stavby. Občané chodníky nemohou 
využívat. Je tento zábor zpoplatněný? Bylo toto součástí stavebního povolení? V blízkosti je MŠ a 
chodníky jsou zde potřeba. 
D. Sukalovský – šetřili již tyto skutečnosti s odborem dopravy a odborem investičním. Zábor je 
součástí vydaného stavebního povolení. Dopravní opatření jsou dopravní policií shledána jako 
dostatečná. 
P. Kavka – není součástí veřejného prostranství, pokud jsou pozemky oploceny, nelze tedy žádat 
poplatek za zábor veřejného prostranství. 
I. Poledňák – předkupní právo není přece oceněno částkou 188.400,- Kč. Tento pozemek byl pro 
tento druh výstavby určen. V našem zájmu je tohoto využít. Nyní by se předkupního práva 
nezbavoval. Navrhuje buď předkupní právo ponechat, nebo nejdříve trvat na vybudování parkovacích 
míst a poté o předkupním právu jednat. 
D. Sukalovský – v okamžiku, kdy jsme se dozvěděli, že došlo k darování tohoto pozemku, zjišťovali co 
je s tím možno provést. Řešení bohužel nebylo žádné – cituje judikaturu NSS. Zaměřili se proto spíše 
na další jednání v rámci stavby. 
D. Holman – bohužel nelze vztáhnout princip předkupního práva na darovací smlouvu. Bylo to 
vědomé obcházení. Dle smlouvy je náhrada za nevystavěné parkovací stání 35 tisíc Kč. Počkal by, až 
budou vystavěna všechna parkovací místa a potom by teprve zrušil předkupní právo. 
I. Poledňák – M. Pangrác se zavázal, že spolu se stavbou vystaví parkovací místa navíc. Pokud tento 
závazek splní, potom bychom z naší strany neměli chtít víc. 
D. Holman – dle smlouvy je vázán k vybudování parkovacích míst a jako výmaz předkupního práva 
bychom měli žádat další. Byli jsme připraveni o peníze díky obcházení předkupního práva a darování 
pozemku p. Malým a M. Pangrácovi. 
D. Sukalovský – chyba byla bohužel na straně města, smlouva byla nevhodně uzavřená a dala se 
obejít aktem darování. 
J. Herman – byl již proti prodeji pozemku p. Malému. Aby stavebník splnil podmínky stavebního 
zákona, musí vybudovat určitý počet parkovacích míst. Původně to měly být parkovací místa 
podzemní pod uvedenou stavbou. Podzemní garáže nakonec nebudou a město nabídlo 
M. Pangrácovi pozemky na vybudování parkovacích míst v jiné lokalitě. 
D. Holman – vinou nedokonale zpracované smlouvy došlo k tomu, že pozemek není náš. Měli bychom 
kompenzovat újmu, která město postihla. 
D. Sukalovský – žádá navrhovatele zformulovat hlasovatelné návrhy. 
Z. Kříž – finanční výbor doporučuje zvýšit náhradu za výmaz předkupního práva. Osobně by navrhoval 
vybudovat více než 3 parkovací místa navíc. 
R. Hanák – počkejme, až budou vybudovaná parkovací místa. 
M. Macková – parkovacích míst nebude 2x více, ale bude jich o 22 nad rámec. 
M. Pangrác – požádal o bezplatný výmaz předkupního práva, protože za to vybuduje parkovací místa 
navíc. Potřebuje vědět, jestli by se dalo uvažovat o výmazu, nebo ne z důvodu uzavření smluv 
s úvěrovou bankou. 
J. Herman – dle sdělení Ing. M. Mackové zaznělo, že projektů bylo do komise předloženo několik, 
kolika podlažní tedy bude objekt? Kolik bude v objektu bytů? Na jeden byt musíme počítat s minimálně 
2 vozidly. 
M. Pangrác – objekt bude mít 4 patra + ustupující podlaží (podkroví). 
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D. Sukalovský – navrhuje stáhnout tento materiál z jednání a projednat ho na dalším jednání 
zastupitelstva s tím, že budou zpracovány podklady tak, aby k výmazu došlo až po vybudování 
parkovacích míst apod. 
D. Sukalovský – navrhuje hlasovat o stažení materiálu z jednání: 
Hlasováno: pro 13, nepřítomni 4. 
 
Návrh usnesení: ZM schvaluje dohodu o bezúplatném zrušení předkupního práva k pozemku p. č. 

430, k. ú. Kuřim, s Ing. Milanem Pangrácem, bytem Vohančice xx. 
O tomto návrhu nebylo hlasováno. 
 
Návrh usnesení: ZM schvaluje uzavření dodatku č. 1 ke smlouvě o uzavření budoucí kupní 

smlouvy č. 2011/B/0045 s Ing. Milanem Pangrácem, bytem Vohančice xx, jehož 
předmětem je povinnost budoucího prodávajícího vybudovat navíc 3 parkovací 
stání. 

O tomto návrhu nebylo hlasováno. 
 
 
 

3. Katastrální úřad – oprava chyby v katastru nemovitostí 
(Příloha č. 3, 3A, 3B, 3C, 3D, předkládá Mgr. Ing. D. Sukalovský, zpracovala Ing. V. Fidrmucová) 
 
Katastrální úřad pro Jihomoravský kraj, Katastrální pracoviště Brno-venkov (dále jen KÚ) vede na 
základě žádosti vlastníka pozemků parc. č. 733 a 738/1 v k. ú. Kuřim (Římskokatolické farnosti Kuřim) 
řízení o opravě chyby v katastru nemovitostí č. j. OR-526/2012-703. Předmětem řízení je oprava 
hranice parc. č. 712 v k. ú. Kuřim, která je ve vlastnictví města - viz příloha A- část. Z. 
V řízení č. j. OR-526/2012-703 bylo zjištěno, že zákres hranice pozemku parč. č. 712 v k. ú. Kuřim 
v digitální katastrální mapě neodpovídá zákresu hranic v dřívější mapě bývalého pozemkového 
katastru parc. č. 2431/1 – viz př. B, C. 
Na základě výše uvedeného vyhotovil KÚ nový výsledek zeměměřičských činností – neměřický 
záznam č. 2887, ve kterém zakreslil hranice podle mapy bývalého pozemkového katastru a to tak, že 
původní pozemek parc. č. 712 o celkové výměře 862 m

2
 rozdělil na dvě parcely. Na parc. č. 712/2 

o výměře 827 m
2
 (zůstane ve vlastnictví Města Kuřim) a parc. č. 712/2 o výměře 35 m

2
 (vlastníkem se 

stane Římskokatolická farnost Kuřim) vše v k. ú. Kuřim – viz př. D. 
Podle ust. § 52 odst. 3 b) katastrální vyhlášky č. 26/2007 Sb. opraví KÚ chybné geometrické 
a polohové určení na základě „písemného prohlášení vlastníků, že hranice nebyla jimi měněna, není 
sporná ani nebyla zpochybněna; prohlášení není třeba, pokud z výsledků zjišťování hranic, popřípadě 
výsledků měření vyhotovených podle dřívějších předpisů, je vůle vlastníků zřejmá“. 
Další přílohy a podrobnější vysvětlení podá OMP, Ing. Fidrmucová. 
OMP doporučuje respektovat opravu chyby v katastru nemovitostí, neboť tato oprava je prokazatelná 
a dle § 52 odst. 3b)…..prohlášení není třeba, pokud z výsledků zjišťování hranic, popřípadě 
výsledků měření vyhotovených podle dřívějších předpisů, je vůle vlastníků zřejmá. 
 
Příloha A – situace – současná digitální katastrální mapa 
Příloha B, C – situace – mapy bývalého pozemkového katastru 
Příloha D – neměřický záznam č. 2887 
 
Přijaté usnesení: 1005/2013 - ZM souhlasí v souladu s § 52 odst. 3 písm. b) katastrální vyhlášky 

č. 26/2007 s opravou chyby v katastru nemovitostí u pozemku parc. č. 712 
v k. ú. Kuřim. 

Hlasováno: pro 13, nepřítomni 4. 
 
 
 

4. Záměr na prodej bytové jednotky č. 1207/7 
(Příloha č. 4, 4A, předkládá Mgr. Ing. D. Sukalovský, zpracovala A. Janoušková) 
 
Dne 7. 8. 2012 požádal o odkoupení bytové jednotky č. 1207/7 pan Leoš Žižka, trvale bytem xx 
xxxxxxxxxxxxxxx Kuřim. Panu Žižkovi byl byt přidělen Rozhodnutím o přidělení podnikového bytu ze 
dne 8. 5. 1991. Jedná se bytovou jednotku 2+1 s příslušenstvím – předsíň, koupelna, WC, spíž, sklep 
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o velikosti 52,36 m
2
 umístěný v V. nadzemním podlaží domu č. p. xxxx a xxxx. Na předmětném bytu 

nevázne žádná zástava ani dotační titul, nakládání s ním není tedy nijak omezeno. 
 
Žadatel nechal na svůj náklad vyhotovit panem Ing. Janem Zámečníkem znalecký posudek. Odhadce 
stanovil tržní cenu obsazeného bytu na 851.000,- Kč. Žadatel je ochoten tuto tržní cenu akceptovat. 
Znalecký posudek byl na OMP doložen v prosinci 2012. 
 
Před případným prodejem je nutno vyhlásit ve smyslu § 39 zák. č. 128/2000 Sb., o obcích, záměr na 
prodej nemovitého majetku. 
 
V případě, že ZM rozhodne o prodeji bytu, doporučuje OMP respektovat cenu dle znaleckého 
posudku a nechat nabyvatele uhradit i další náklady související s převodem bytové jednotky. 
 
OMP připomíná, že v roce 2012 schválilo zastupitelstvo prodej dvou bytových jednotek o velikosti 3+1 
– bytové jednotky č. 1206/12, ul. Na Loučkách v Kuřimi a bytové jednotky č. 849/2, ul. Školní v Kuřimi. 
 
Příloha A – znalecký posudek byt č. 1207/7 
 
Diskuse: 
Z. Kříž – finanční výbor materiál projednal a záměr nedoporučil z důvodu nízké prodejní ceny. 
D. Sukalovský – cena za prodej se vám zdá být nízká? 
Z. Kříž – ano, v porovnání s odprodejem bytů v loňském roce. 
P. Kavka – znalec odpovídá za cenu, kterou navrhl. Nízká odhadní cena může být způsobena i tím, že 
se jedná o panelový dům. 
P. Němec – kolik máme domů a bytů k bydlení ve vlastnictví města? 
P. Kavka – asi 190 bytů. 
P. Němec - kolik se prodalo bytů v 2012? 
P. Kavka - prodaly se 2 byty (jeden prodej se již uskutečnil, druhý je v běhu). 
P. Němec – došlo k novelizaci zákona s hospodařením s energií – povinnost energetických štítků. 
Nezmaří to prodej? 
P. Kavka – od 1. 1. 2013 musí mít prodávaný byt, budova, energetický štítek. 
P. Němec – navrhuje uložit finančnímu výboru, aby se zpracovaly termíny povinností, které pro město 
vyplývají. 
O. Štarha – většině členů finančního výboru se cena za prodej zdá být příliš nízká. Nepamatuje se, za 
kolik se prodal byt 3+1? 
Z. Kříž – prodal se za 1.155.000,- Kč. 
O. Štarha – zdá se mu to ve stejných relacích. 
Z. Kříž – dne 11. 12. 2011 se prodal byt velikosti 3+1 na ul. Školní za 1.355.000,00 Kč. Dále dne 
24. 1. 2012 se prodal obsazený byt 3+1 na Loučkách za 1.155.000,00 Kč. 
 
Přijaté usnesení: 1006/2013 - ZM schvaluje záměr na prodej bytové jednotky č. 1207/7 o velikosti 

2+1 s příslušenstvím umístěné v V. NP bytového domu č. p. 1206, 1207 na 
pozemcích p. č. 4295 a p. č. 4296 vše k. ú. Kuřim v ulici Na Loučkách v Kuřimi 
obsazené nájemcem za cenu 851.000,- Kč. 
Podmínky převodu: 
a) úhrada kupní ceny před podpisem kupní smlouvy, 
b) kupující uhradí před podpisem kupní smlouvy částku odpovídající dani 
z převodu nemovitostí, 
c) kupující uhradí správní poplatky. 

Hlasováno: pro 11, zdrželi se 2, nepřítomni 4. 
 
 
 

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

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

soukromí. 
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OMP doporučil zahradu u Základní umělecké školy Kuřim (dále jen „ZUŠ“) vyřešit komplexně - tzn. 
společně s nájemci zahrádek u ZUŠ – viz příloha A. 
Odprodej uvedených pozemků projednalo zastupitelstvo města na minulém zasedání a přijalo 
následující usnesení: 
 
1210/2012 
ZM schvaluje záměr na prodej části pozemku parc. č. 486/2 v k. ú. Kuřim o výměře cca 15 m

2
 dle 

situace, Aleši Kašparcovi, bytem xxxxxxxxxxxxxxxx Kuřim, za cenu 500,- Kč/m
2
 s tím, že veškeré 

náklady spojené s převodem pozemku včetně úhrady daně z převodu nemovitosti ponese kupující. 
1211/2012 
ZM schvaluje záměr na prodej části pozemku parc. č. 486/2 v k. ú. Kuřim, GP č. 1680-74/2003 nově 
označený jako parc. č. 486/13 o vým. 73 m

2
 manželům Josefu a Miluši Halovým (SJM id. ½) a Miluši 

Halové (id. ½) oba bytem xxxxxxxxxxxxx Kuřim, za cenu 500,- Kč/m
2 s tím, že veškeré náklady 

spojené s převodem pozemku včetně úhrady daně z převodu nemovitosti ponesou kupující. 
1212/2012 
ZM schvaluje záměr na prodej části pozemku parc. č. 486/2 v k. ú. Kuřim GP č. 1680-74/2003 nově 
označený jako parc. č. 486/14 o vým. 124 m

2
 Jitce Přikrylové, bytem xxxxxxxxxxxxx Kuřim, za cenu 

500,- Kč/m
2
 s tím, že veškeré náklady spojené s převodem pozemku včetně úhrady daně z převodu 

nemovitosti ponese kupující. 
1213/2012 
ZM schvaluje záměr na prodej části pozemku parc. č. 486/2 v k. ú. Kuřim, GP č. 1680-74/2003 nově 
označený jako parc. č. 486/9 o vým. 36 m

2
 manželům MUDr. Luďkovi Pluháčkovi a MUDr. Nině 

Pluháčkové, oba bytem xxxxxxxxxxxxxxxx Kuřim, za cenu 500,- Kč/m
2 s tím, že veškeré náklady 

spojené s převodem pozemku včetně úhrady daně z převodu nemovitosti ponesou kupující. 
1214/2012 
ZM schvaluje záměr na směnu části pozemku parc. č. 486/2 v k. ú. Kuřim, GP č. 1680-74/2003 nově 
označené jako parc. č. 486/8 o vým. 1 m

2
 a parc. č. 486/7 o vým. 33 m

2
 (vlastník Město Kuřim) za část 

pozemku parc. č. 486/1 v k. ú. Kuřim, GP č. 1680-74/2003 nově označené jako parc. č. 486/6 o vým. 
11 m

2
 (vlastník Adéla Hýsková, bytem xxxxxxxxxxxxxx 6440 Brunnen, Švýcarsko) s cenovým 

vyrovnáním ve výši 500,- Kč/m
2 s tím, že veškeré náklady spojené s převodem pozemku včetně 

úhrady daně z převodu nemovitosti ponese Adéla Hýsková. 
 

Záměr byl v souladu se zákonem o obcích po dobu 15 dnů zveřejněn – bez připomínek. 
Na základě záměru pro odprodej pozemku panu Kašparcovi byl vyhotovený geometrický plán č. 2897-
258/2012– vizte příloha B. Pro ostatní kupní smlouvy se použije již citovaný GP č. 1680-74/2003. 
OMP předkládá ZM vzorový návrh kupní smlouvy – viz příloha C. 
 
Příloha A – situace 
Příloha B – GP č. 2897-258/2012 
Příloha C – návrh kupní smlouvy 
Příloha D – návrh směnné smlouvy 
 
Diskuse: 
Z. Kříž – finanční výbor doporučil přijmout navržená usnesení. 
 
Přijaté usnesení: 1007/2013 - ZM schvaluje prodej části pozemku parc. č. 486/2 v k. ú. Kuřim dle 

GP č. 2897-258/2012 nově označený pako pozemek parc. č. 486/15 o vým. 15 m
2
, 

Aleši Kašparcovi, bytem xxxxxxxxxxxxx Kuřim, za cenu 500,- Kč/m
2
 s tím, že 

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

 
Přijaté usnesení: 1008/2013 - ZM schvaluje prodej části pozemku parc. č. 486/2 v k. ú. Kuřim GP č. 

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

a Miluši Halovým (SJM id. ½) a Miluši Halové (id. ½) oba bytem xxxxxxxxxxxxx 
Kuřim, za cenu 500,- Kč/m

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

 
Přijaté usnesení: 1009/2013 - ZM schvaluje prodej části pozemku parc. č. 486/2 v k. ú. Kuřim GP č. 

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

bytem xxxxxxxxxxxxxx Kuřim, za cenu 500,- Kč/m
2
 s tím, že veškeré náklady 
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spojené s převodem pozemku včetně úhrady daně z převodu nemovitosti ponese 
kupující. 

 
Přijaté usnesení: 1010/2013 - ZM schvaluje prodej části pozemku parc. č. 486/2 v k. ú. Kuřim GP č. 

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

Luďkovi Pluháčkovi a MUDr. Nině Pluháčkové, oba bytem xxxxxxxxxxxxx Kuřim, 
za cenu 500,- Kč/m

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

 
Přijaté usnesení: 1011/2013 - ZM schvaluje směnu části pozemku parc. č. 486/2 v k. ú. Kuřim GP č. 

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

o vým. 33 m
2
 (vlastník Město Kuřim) za část pozemku parc. č. 486/1 v k. ú. Kuřim 

GP č. 1680-74/2003 nově označené jako parc. č. 486/6 o vým. 11 m
2
 (vlastník 

Adéla Hýsková, bytem xxxxxxxxxxx 6440 Brunnen, Švýcarsko) s cenovým 
vyrovnáním ve výši 500,- Kč/m

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

Bylo hlasováno pro všechna usnesení společně: pro 12, zdržel se 1, nepřítomni 4. 
 
 
 

6. Žádost o dotaci z programu Ministerstva pro místní rozvoj na 
projekt „Kuřim - vstupní byty k sociálnímu bydlení“ 
(Příloha č. 6, předkládá Ing. O. Štarha, zpracovala Ing. N. Šiblová) 
 
Ministerstvo pro místní rozvoj vyhlásilo výzvu k podávání žádostí o dotaci z programu „Podpora 
výstavby podporovaných bytů“. Dotační program podporuje výstavbu vstupních bytů sloužících 
k sociálnímu bydlení pro osoby v nepříznivé sociální situaci, které ani při využití všech stávajících 
nástrojů sociální a bytové politiky nemají přístup k bydlení. Výše dotace dosahuje 550.000,- Kč na 
jeden byt. Žádosti o dotaci jsou přijímány do 15. 2. 2013. Město Kuřim může žádat o dotaci na projekt 
„Kuřim - vstupní byty k sociálnímu bydlení“. Jedná se o stavbu zděného, nepodsklepeného, 
jednopodlažního objektu se dvěma bytovými jednotkami v severozápadní části okraje města 
v blízkosti městského hřbitova a stávajících bytových domů bývalého statku. Objekt bude obsahovat 
jednopokojový byt o ploše 19,31 m

2
 a dvojpokojový byt o ploše 26,25 m

2
, oba se sociálním zařízením 

a dále samostatnou sociálně - technickou jednotku (hygienickou buňku s centrálním zdrojem tepla 
a teplé vody).  Předpokládané celkové výdaje na realizaci projektu jsou 3.300.000,- Kč. 
Investiční záměr je v souladu s Komunitním plánem sociálních služeb 2012 - 2014, prioritou 1 
„Zajištění ubytování a základního sociálního zázemí, sociální poradenství“ pro cílovou skupinu „Osoby 
ohrožené sociálním vyloučením“. Z podmínek dotačního programu vyplývá, že podporovaný byt bude 
užíván právem nájmu osobami z cílové skupiny po dobu 20 let ode dne, kdy byla stavba dotovaného 
bytu dokončena a nájemní smlouva s osobou z cílové skupiny bude uzavřena nejpozději do 6 měsíců 
ode dne dokončení stavby. Podle dotačního programu do cílové skupiny spadají osoby, které prokáží, 
že je jim poskytována opakovaná dávka v hmotné nouzi nebo že její průměrný čistý měsíční příjem 
v období 12 kalendářních měsíců před uzavřením nájemní smlouvy nepřesáhl 0,6 násobek průměrné 
měsíční mzdy. S osobou, která kromě nízkých příjmů doloží, že její rodině hrozí nebo již bylo 
provedeno odebrání dítěte do ústavní výchovy z důvodů nevyhovujícího bydlení nebo z důvodu jeho 
ztráty, uzavře příjemce dotace nájemní smlouvu přednostně. Do cílové skupiny patří také osoby žijící 
v jiné tíživé situaci (např. ukončila výkon trestu, dosáhla plnoletosti a opouští ústavní výchovné 
zařízení nebo náhradní rodinnou péči,…). K podporovaným bytům pořízeným z dotace bude zřízeno 
zástavní právo ve prospěch ministerstva. 
Jednou z povinných příloh žádosti o dotaci je usnesení zastupitelstva o dofinancování investiční akce. 
 
Diskuse: 
D. Sukalovský – projekt navazuje na bývalou moštárnu, kde již sociální byty jsou. 
Z. Kříž – bez posuzování finanční náročnosti se přiklonil finanční výbor ke schválení dotace. 
V. Zejda – jakým způsobem se došlo k částce 2.200.000 Kč? Měli by se na toto zaměřit odborníci – 
stavaři. 
O. Štarha – částka je opravdu nepřiměřeně vysoká. V tuto chvíli máme pouze projekt pro územní 
řízení. Nebral by to jako jasnou věc, pokud nemáme položkový rozpočet. Nyní by schválil tuto žádost 
a dál se s projektem bude pracovat. 
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S. Bartoš – cena je opravdu překvapivá, ale inženýrské sítě jsou daleko, je to v desítkách metrů. Na 
základě jednání s dotčenými orgány musí být k objektu přístup hasičů, což stavbu také zdražuje 
Povodí Moravy má další požadavek, a to na větší zařízení pro vsakování dešťových vod. Většina 
prostředků bude na práce okolo stavby, na objekt samotný není částka až tak vysoká. 
D. Holman – není pro. Nežádá o dotaci na to, co nechce. Máme byty, které město neprodalo. Pořád 
mluvíme o sociálních bytech, ale bytovou koncepci nemáme. Lokalizujeme problémové lidi do této 
oblasti. Bylo by lépe nechat tyto lidi bydlet v bytech, které budou uvnitř města, tam, kde si necháme 
volné byty pro tuto sociální politiku. 
D. Sukalovský – upozorňuje, že investiční záměr je v souladu s Komunitním plánem sociálních služeb 
2012 - 2014, prioritou 1, který jsme schválili. 
O. Štarha – toto je předpokládaná cena. Pokud se projekt dopracoval do tohoto stádia, udělal by tento 
poslední krok, který nás ale nezavazuje k následné realizaci, pokud by byla cena vysoká. 
D. Holman – navrhuje, abychom se zaměřili a odkoupili byty pro občany v sociální tísni, které budou 
sloužit pro sociální politiku. 
V. Zejda – projekt neprošel komisí. Pokud by byl zpracovaný investiční záměr, potom by z toho 
vyplynulo, že je stavba drahá a nezadával by se projekt. 
I. Poledňák – nestavme byty, které nejsou v tomto místě vhodné. Sociální byty jsou ty, které zbydou, 
a nikdo už je nechce. Sociální odbor toto nutně potřebuje a nyní záleží, jestli uvolněné byty dáme 
k využití odboru sociálnímu, ale jistě i to nese svá rizika. Podle pravidel tato možnost je – nedat byt 
z pořadníku, ale dát OSVP jako byt sociální. Chce ale nějaké řešení přijmout. Byl by proto nechat 3 
byty pro OSVP. 
D. Sukalovský – nyní by navrhl jednat o předloženém příspěvku a příště nachystat podklady pro návrh 
I. Poledňáka. 
I. Poledňák – jeho návrh je hlasovatelný. 
D. Sukalovský – je potřeba pro občany bez domova zajistit, aby se minimálně 1x týdně mohli někde 
umýt, osprchovat. 
J. Herman – cena jen vysoká a nehlasoval by pro toto. Ale pokud se projekt přepracuje a cena se 
sníží, potom by byl pro schválení. 
D. Sukalovský – po schválení dotace je možné s projektem pracovat. 
J. Herman – komunikace by nemusela být součástí projektu, potom by se částka mohla snížit. 
O. Štarha – jedná se o dva malé byty a k tomuto přiléhá sociální zařízení. Na stavbě se nemůže po 
technické stránce šetřit. Cena se jistě dostane níže. 
D. Holman – navrhuje hlasovat o předloženém usnesení. 
I. Poledňák – žádá nejdříve hlasovat o uvolnění 3 bytů pro odbor sociálních věcí a prevence. 
Z. Kříž – byl by v této chvíli pro oba návrhy. 
V. Zejda – projekčně se jedná o velice jednoduchou stavbu a dá se postavit jistě levněji. 
O. Štarha – projekt je zpracován firmou TIPRO, která zpracovávala pro město i jiné projekty. Snahou 
bude dostat cenu mnohem níže. Sociální odbor důrazně požadoval, aby vznikl takovýto prostor. 
J. Herman – žádá, aby byla o provedených krocích předkládána zpráva a aby o dalším rozhodovalo 
zastupitelstvo. Navrhuje upravit návrh usnesení: 
Návrh usnesení: ZM schvaluje podání žádosti o dotaci města Kuřimi na projekt „Kuřim - vstupní 

byty k sociálnímu bydlení“ a souhlasí s dofinancováním investiční akce do výše 
2.200.000 Kč. 

S. Bartoš – upřesňuje, že dotace je 550.000 Kč na byt a nesnižuje se. 
V. Zejda – jak byl projektant honorován? 
S. Bartoš – smlouva už je uzavřená. Honorář není vysoký. 
D. Sukalovský – cena je pevná bez ohledu na výši investičních nákladů. 
S. Bartoš – získanou dotaci bude opět schvalovat zastupitelstvo. 
D. Sukalovský – oba návrhy jsou hlasovatelné. 
I. Poledňák – návrhy se vylučují – buď budeme zajišťovat sociální politiku s méně kvalitními byty, nebo 
se budou budovat nové sociální byty. Navrhuje usnesení: 
Návrh usnesení: ZM souhlasí, aby první tři byty odmítnuté z pořadníku byly poskytnuty za účelem 

vstupních bytů k sociálnímu bydlení. 
J. Herman – kde budou zajištěny služby jako očista pro občany bez domova, pokud se schválí návrh 
I. Poledňáka? 
D. Holman – tato služba by mohla být v kotelně u Centra sociálních služeb v ul. Zahradní, která je 
určena službě sociální pomoci a zde by tato činnost mohla být poskytována. 
D. Sukalovský – navrhuje orientačně hlasovat o návrhu I. Poledňáka. 
I. Poledňák – po zvážení odstupuje od svého návrhu. 
D. Sukalovský – navrhuje hlasovat o návrhu J. Hermana: 
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Přijaté usnesení: 1012/2013 - ZM schvaluje podání žádosti o dotaci města Kuřimi na projekt „Kuřim 

- vstupní byty k sociálnímu bydlení“ a souhlasí s dofinancováním investiční akce 
do výše 2.200.000 Kč. 

Hlasováno: pro 11, zdrželi se 2, nepřítomni 4. 
 
 
 

7. Žádost o dotaci z programu EFEKT 2013 na revitalizaci veřejného 
osvětlení města Kuřimi 
(Příloha č. 7, předkládá Ing. O. Štarha, zpracovala Ing. N. Šiblová) 
 
Ministerstvo průmyslu a obchodu vyhlásilo státní program na podporu úspor energie a využití 
obnovitelných zdrojů energie EFEKT 2013. Příjem žádostí o dotaci z tohoto programu je do 28. 2. 
2013. Město Kuřim může podat žádost o dotaci z oblasti podpory Úspory energie, aktivita B. 1 
Komplexní opatření ke snížení energetické náročnosti osvětlovací soustavy na projekt „Revitalizace 
veřejného osvětlení města Kuřimi, 2. etapa“. Podpora je určena pro osvětlovací tělesa a řídicí 
systémy, nikoliv konstrukční prvky a kabeláž. Realizací projektu musí být dosažena úspora energie 
minimálně 20% průměrné celkové spotřeby energie za poslední 2 roky. Předpokládané výdaje na 
realizaci projektu jsou 1.800.000,- Kč, maximální výše dotace v tomto programu je 40% z uznatelných 
výdajů projektu bez DPH.  
 
Diskuse: 
P. Němec – ptá se, které ulice už byly opraveny a které se budou realizovat? 
O. Štarha – byly opraveny světla v ul. Legionářská, část ul. Tyršova, část ul. Tišnovská. Nyní se 
uvažuje o výměně nejhorších světelných bodů v rámci celého města. 
 
Přijaté usnesení: 1013/2013 - ZM schvaluje podání žádosti o dotaci města Kuřimi z programu 

EFEKT 2013 na realizaci projektu „Revitalizace veřejného osvětlení města Kuřimi, 
2. etapa“. 

Hlasováno: pro 13, nepřítomni 4. 
 
 
 

8. Žádost o dotaci z Regionálního operačního programu NUTS 2 
Jihovýchod na projekt „Rekonstrukce sportoviště u ZŠ 
Jungmannova Kuřim“ 
(Příloha č. 8, předkládá Ing. O. Štarha, zpracovala Ing. N. Šiblová) 
 
V rámci Regionálního operačního programu NUTS 2 Jihovýchod jsou ve výzvě pro oblast podpory 3.2 
Rozvoj regionálních středisek v termínu od 17. 12. 2012 do 28. 2. 2013 přijímány žádosti o dotaci na 
projekty z oblasti školství a volnočasových aktivit. Město Kuřim může podat žádost o dotaci na projekt 
„Rekonstrukce sportoviště u ZŠ Jungmannova Kuřim“. Dotace v tomto programu je ve výši 70% 
způsobilých výdajů projektu. Předpokládané celkové výdaje na realizaci projektu jsou 7.300.000,- Kč. 
Víceúčelové hřiště, běžecká rovinka a doskočiště bude opatřeno umělým povrchem. Je navržena 
rekonstrukce areálového oplocení a vybudování záchytného oplocení hřiště. Součástí projektu je 
návrh umělého osvětlení, které zajistí požadovanou osvětlenost sportoviště. Dále bude sportoviště 
zařízeno základním mobiliářem, lavičkami a odpadkovými koši. V odpočinkové zóně bude 6 ks 
venkovních posilovacích strojů. 
Jednou z povinných příloh žádosti o dotaci je schválení podání žádosti o dotaci z Regionálního 
operačního programu NUTS 2 Jihovýchod a zajištění financování projektu zastupitelstvem města. 
 
Diskuse: 
P. Němec – což když nedostaneme dotaci? 
D. Sukalovský – pokud nedostaneme dotaci, bude se zřejmě hledat možnost snížit cenu. 
D. Holman – je již zahrnuto v plánu investic, i když nebude dotace schválena. 
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Přijaté usnesení: 1014/2013 - ZM schvaluje podání žádosti o dotaci města Kuřimi z Regionálního 
operačního programu NUTS 2 Jihovýchod na realizaci projektu „Rekonstrukce 
sportoviště u ZŠ Jungmannova Kuřim“ a souhlasí se zajištěním financování 
projektu v roce 2013. 

Hlasováno: pro 13, nepřítomni 4. 
 
 
 

9. Dotace panu Aleši Kadlecovi – Kotva KA na výrobu a vysílání 
místního TV zpravodajství 
(Příloha č. 9, 9A, zpracoval a předkládá Mgr. Ing. D. Sukalovský) 
 
Pan Aleš Kadlec požádal o poskytnutí dotace z Programu finanční podpory kulturní a spolkové 
činnosti města Kuřimi na rok 2013 na činnost (výrobu a vysílání místního TV zpravodajství). Žádost 
zněla na 170.000 Kč. Kulturní výbor žádost nedoporučil ke schválení z prostředků Programu, 
s udělením dotace v nespecifikované výši však souhlasil, ovšem z jiné rozpočtové kapitoly. 
Navrhuji uzavřít smlouvu na poskytnutí dotace ve výši 170.000 Kč, hrazeno bude z ORGu 
9001000000 – Tisková, informační a propagační činnost. 
 
Příloha - Žádost Aleše Kadlece o poskytnutí dotace z Programu finanční podpory kulturní a spolkové 

činnosti města Kuřimi na rok 2013 
 
Diskuse: 
D. Holman – částka 120 tisíc Kč odpovídá objemu, který investujeme i do Zlobice. Byl by pro tuto 
částku i pro A. Kadlece. 
D. Sukalovský – výši dotace A. Kadlec zdůvodňuje rozšířením pokrytí vysílání a zaměstnáním dalšího 
pracovníka. 
P. Němec – ptá se, zda D. Holman dává pozměňující návrh? 
D. Holman – ano. 
R. Hanák – žádost má svoje náležitosti, pouze se ptá, jakou výši dotace schválil kulturní výbor? 
L. Ambrož – výbor s žádostí souhlasil, pouze žádal, aby byla zaplacena z ORGu propagace. 
O. Štarha – byl by pro 170.000 Kč, rada města toto schválila. Dále z důvodu, že chce rozšířit svoji 
činnost o 1 pracovníka a projeví se to na kvalitě dodávaných služeb. 
Z. Kříž – finanční výbor doporučil navrhované usnesení schválit. 
D. Holman – navrhuje dotaci ve výši 85.000 Kč/ 6 měsíců. Poté posoudit kvalitu poskytovaných 
služeb. 
I. Poledňák – s tímto nesouhlasí. Kdo bude posuzovat kvalitu odvedené práce? 
D. Holman – ano, kvalita se nedá posoudit. Posoudit se dá rozšíření počtu reportáží apod. 
J. Herman – navrhuje dotaci ve výši 150.000 Kč. 
R. Hanák – vždy se přikláníme k názoru kulturního výboru. Pokud výbor doporučil 170.000,00 Kč, 
souhlasí s tímto návrhem. 
D. Sukalovský – navrhuje hlasovat od částky 85.000 Kč/ 6 měsíců: 
 
Návrh usnesení: ZM schvaluje uzavření smlouvy o poskytnutí dotace ve výši 85.000,00 Kč na 

1. pololetí roku 2013 s Alešem Kadlecem - KOTVA KA, xxxxxxxxxxx 664 34 Kuřim, 
IČ 11482907, na dokumentaci činností a akcí spolků, sportovních a společenských 
klubů, školských zařízení všech stupňů, operativní informace obyvatelstvu. 

Hlasováno: pro 1, zdrželo se 12, nepřítomni 4. 
Usnesení nebylo přijato. 
 
D. Sukalovský – navrhuje hlasovat od vyšší částky: 
 
Přijaté usnesení: 1015/2013 - ZM schvaluje uzavření smlouvy o poskytnutí dotace ve výši 

170.000,00 Kč s Alešem Kadlecem - KOTVA KA, xxxxxxxxx 664 34 Kuřim, IČ 
11482907, na dokumentaci činností a akcí spolků, sportovních a společenských 
klubů, školských zařízení všech stupňů, operativní informace obyvatelstvu. 

Hlasováno: pro 12, zdržel se 1, nepřítomni 4. 
 
 
D. Sukalovský vyhlásil v 19,08 hod. přestávku na 20 minut. 
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10. Rozpočet města na rok 2013 
(Příloha č. 10, 10A, 10B, 10C, předkládá Mgr. Ing. D. Sukalovský, zpracoval Ing. A. Varmužka) 
 
ZM je předkládán návrh rozpočtu města pro rok 2013, který z velké části vychází ze schváleného 
rozpočtového provizoria. 
Podkladem pro sestavení rozpočtu je rozpočet dle jednotlivých provozních ORGů. Investiční akce 
budou do rozpočtu města zařazeny rozpočtovým opatřením č. 1. 
Oproti rozpočtovému provizoriu byl rozpočet doplněn o přebytek hospodaření minulých let a byly 
aktuálně upraveny některé položky. 
V zákonném termínu byl návrh rozpočtu zveřejněn na úřední a elektronické úřední desce. 
 
Celkové příjmy jsou narozpočtovány ve výši 210.210.100 Kč, běžné příjmy činí 165.210.100 Kč, 
financování je tvořeno přebytkem hospodaření ve výši 45.000.000 Kč. Cenné papíry ve správě ČSOB 
Asset Management ve výši 8.500.000 Kč nejsou součástí rozpočtu a jsou ponechány jako finanční 
majetek v nerozpočtované rezervě. 
 
Celkové výdaje jsou narozpočtovány ve výši 210.210.100 Kč, z toho provozní výdaje ve výši  
133.900.000 Kč, provozní saldo rozpočtu (rezerva, přebytek) tedy činí 66.716.100 Kč. Výdajová 
strana financování obsahuje splátky úvěrů ve výši 9, 594 mil. Kč. Celkově je rozpočet vyrovnaný. 
 
Příspěvkovým organizacím byl přiřazen rozpočet ve výši: 
 
ZŠ Jungmannova    4.500.000 Kč 
ZŠ Tyršova     5.400.000 Kč 
MŠ Zborovská    5.800.000 Kč 
Centrum sociálních služeb Kuřim 5.000.000 Kč 
 
Tyto příspěvky jsou schvalovány jako závazný ukazatel rozpočtu a mohou být měněny pouze ve formě 
rozpočtového opatření schvalovaného zastupitelstvem. 
 
Rozpočet je sestaven ve struktuře dle rozpočtových oddílů, v příloze se pro větší přehlednost nachází 
i detailnější rozpis rozpočtu do úrovně ORG. Výše jednotlivých položek byla projednána se správci 
jednotlivých ORGů i řediteli příspěvkových organizací. 
 
 
S rozpočtem bude dále hospodařeno dle následujících pravidel: 
 
1) změny v rozpočtu mezi rozpočtovými oddíly a investičními akcemi schvaluje ZM, RM je zmocněna 
ke stejným změnám do výše 20 % narozpočtovaných výdajů v oddíle nebo akci, max. však do výše 
300 000 Kč. Přesuny mohou být prováděny mezi oddíly, mezi akcemi nebo z rezervy (z rezervy 
i opakovaně) 
2) změny v rozpočtu mezi ORGy v rámci oddílu schvaluje RM 
3) změny v rozpočtu mezi položkami v rámci ORGu a oddílu schvaluje vedoucí OF na návrh správce 
rozpočtu 
4) schválené investiční akce, příspěvky z Programu podpory, Podnikatelského obolu a schválené 
příspěvky ze ZM a RM rozepisuje do příslušných paragrafů a položek ve schválené výši vedoucí OF. 
 
Pro přehlednost byl rozpočet vygenerován i ve struktuře dle paragrafů s porovnáním s předcházejícími 
roky a další příloha obsahuje aktuální rozpočet s komentáři správců jednotlivých ORGů. 
 
Diskuse: 
D. Sukalovský – zvážil připomínky M. Mackové a P. Němce a zapracoval je do rozpočtu. Za rok 2012 
jsme za výherní přístroje obdrželi 5,3 mil. Kč. 
M. Macková – jakým způsobem bude kryta ztráta Wellness, jaký bude systém, aby nebyl porušen 
dotační titul? 
D. Sukalovský – zjistili jsme, že do investic budeme muset zařadit položku 400.000 Kč na nájem v MŠ 
Česká. Na dokončení mostu před Kuřimku bude ale místo původních 500.000 Kč potřeba jen 100.000 
Kč, tudíž nemusíme rozpočet navyšovat. 
I. Poledňák – zastupitelstvo uložilo, aby do návrhu rozpočtu byla zahrnuta částka pro KuřiMaTa. 
Částka tam má být, bylo to odhlasováno. 
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D. Holman – částka pro KuřiMaTa se musí zapracovat do rozpočtu. 
P. Kavka – dodává, že 9 mil. Kč přišlo do rozpočtu za pozemky u TOS (Tesco Kuřim). 
P. Němec – jak je to se žádostí ABC Vital? 
J. Koláček – senioři mají zájem o služby ABC Vital. 
D. Sukalovský – pokud J. Koláček předloží žádost, potom se peníze budou brát z rezervy. 
P. Němec – ORG propagace – nyní částka 1.750.000 Kč, navrhuje 1.300.000 Kč. ORG společenské 
akce – nyní částka 510.000 Kč, navrhuje 450.000 Kč. 
D. Sukalovský – navrhuje hlasovat - ORG propagace snížit na 1.300.000 Kč: 
Hlasováno: pro 6, zdrželo se 7, nepřítomni 4. 
Návrh nebyl přijat. 
 
D. Sukalovský – navrhuje hlasovat - ORG Společenské akce snížit na 450.000 Kč: 
Hlasováno: pro 4, zdrželo se 9, nepřítomni 4. 
Návrh nebyl přijat. 
 
D. Holman – navrhuje přijmout do rozpočtu nabyté prostředky z prodeje pozemků. 
A. Varmužka – nyní jen záměr. Po obdržení peněz se zvýší rezerva. 
D. Sukalovský – na minulém jednání zastupitelstva bylo schváleno 200.000 Kč pro KuřiMaTa. 
Z. Kříž – finanční výbor projednal rozpočet a doporučil ke schválení. 
D. Sukalovský – KuřiMaTa jsou doplněna jako samostatná položka. 
 
Přijaté usnesení: 1016/2013 - ZM schvaluje rozpočet města na rok 2013 se změnami. 
 
Přijaté usnesení: 1017/2013 - ZM stanovuje jako závazné ukazatele rozpočtu následující položky: 

ZŠ Jungmannova    4.500.000 Kč 
ZŠ Tyršova     5.400.000 Kč 
MŠ Zborovská    5.800.000 Kč 
Centrum sociálních služeb Kuřim 5.000.000 Kč 

 
Přijaté usnesení: 1018/2013 - ZM zmocňuje RM k provádění rozpočtových opatření mezi 

rozpočtovými oddíly a investičními akcemi do výše 20 % rozpočtových výdajů 
v oddíle nebo akci, max. však do výše 300.000,- Kč. Přesuny mohou být 
prováděny mezi oddíly, mezi akcemi nebo z rezervy (z rezervy i opakovaně na 
různé akce). 

Hlasováno: pro 13, nepřítomni 4. 
 
 
 
 

14. Rozpočtové opatření č. 1 - INVESTICE 
(Příloha č. 14, 14A, předkládá Ing. D. Sukalovský, zpracoval Ing. A. Varmužka) 
 
V příloze je předkládán návrh rozpočtového opatření. 
 
Diskuse: 
D. Sukalovský – položka 15) – Rekonstrukce mostu ev. č. 50-1 - dojde ke snížení z 500.000 Kč na 
100.000 Kč. 
Nutno vložit do rozpočtu nové položky: 
oprava položky 24) pronájem MŠ Česká 400.000 Kč 
položka 57) KuřiMaTa pronájem 200.000 Kč. 
 
D. Sukalovský – první změna, která zřejmě nastane je, že letos ŘSD opraví za 4 mil. Kč průtah Kuřimí. 
Bude to část ul Tišnovské – zde není potřeba větších zásahů do kanalizace apod. Souběžnými 
investicemi bude kabel veřejného osvětlení, který je nyní v hliníku, drobné opravy chodníků a majetku 
města. V zápise z komise stavební a dopravy je uvedeno, že navrhují zpracování generelu dopravy 
a zařazení do plánu investic r. 2013 i s dalšími prioritami týkající se bodu 33 a 36 vč. chodníku ul. Na 
Loučkách. Komise dopravy pouze doporučuje zařadit generel dopravy do plánu investic v roce 2013. 
Výsledkem by měl být seznam akcí, které zařadíme formou rozpočtových opatření. 
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V. Zejda – na jednání komise výstavby a komise dopravy sice navrhl generel dopravy zařadit do 
rozpočtu, ale jednal na katedře VUT a dle jejich názoru v současné době, kdy nejsou schváleny 
Zásady územního rozvoje, je nesmysl schvalovat generel dopravy. Proto již nyní se schválením 
generelu dopravy nesouhlasí. Spíše by nechal zpracovat studii optimalizace dopravy pro ulice 
Jungmannova a Na Královkách, kde již nebude probíhat výstavba. 
M. Macková – položka 24) Brněnská parkoviště - 1.500.000 Kč navrhuje z investic vyškrtnout – toto 
má postavit p. Pangrác. Je to dáno ve smlouvě i s určením čísel parcel. Položka 30) Hřiště na Podlesí 
- 450.000 Kč se jí zdá strašně málo. 
O. Štarha – hřiště bude o rozměru 20 x 40 m a bude mít jako povrch specifický asfalt za cenu cca 
400.000 Kč, rezerva by byla 50.000 Kč. 
M. Macková – pokud to bude asfalt, potom nemluvme o hřišti s umělým povrchem. Přimlouvá se za 
realizaci investice kanalizace v ul. Hybešova, výjimka bude platit do 31. 12. 2014. Přesto akci 
zařaďme. 
D. Sukalovský – třeba se nám podaří vyjednat spoluúčast BVaKu. 
O. Štarha – myslí si, že se tomuto nevyhneme, pokuta nám hrozí. Je snaha získat dotace. Realizace 
bude pravděpodobně v příštím roce, ale musíme s touto akcí počítat. Dle jednání s BVaK je 
kanalizace na ul. Tyršova, která je stará téměř 40 let, v havarijním stavu. 
P. Němec – žádá vložit na web města vizualizaci hřiště na ZŠ Jungmannova. 
Položka 31) Zastávka na Dílech – ptá se, proč je nyní tak nízká cena? 
O. Štarha – místo umístění zastávky se změnilo před kruhový objezd, nebude tedy potřeba stavět 
opěrnou zeď. 
P. Němec - položka 36) Chodník za Lídlem – je potřeba řešit komplexněji. 
D. Sukalovský – je zpracována studie dle požadavků a přibude navíc 1 sloup veřejného osvětlení. 
P. Němec - položka 27) Most přes Kuřimku ul. Komenského – uvedena částka 500.000 Kč, co se 
bude dělat? 
O. Štarha – jedná se o most přes Kuřimku, který je v havarijním stavu (zábradlí, armatury, …). 
Potřebuje generální opravu nebo je nutno postavit most nový. Odborníci se přiklánějí k variantě 
postavit nový most. Most není i dostatečně kapacitní. Částka 500.000 Kč je určena na geografické 
a geologické průzkumy, na přípravu stavby. 
P. Němec – položka 49) Byty a budovy opravy – nyní částka 800.000 Kč, navrhuje zvýšit na 1.100.000 
Kč. 
R. Hanák – položka 12) Městská sportovní hala v Kuřimi – v poznámkách je uvedeno, že probíhá 
výběr administrátora výběrového řízení na projektanta. Výběr není ukončen? 
D. Sukalovský – administrátor je vybrán. 
V. Zejda – není mu jasné, jak se s tímto pracuje. Nebylo předloženo komisi stavební včas a nemohlo 
být důkladně projednáno. Je uvedena informace, že sportovní hala bude stát 57 mil. Kč, není to 
částka reálná. Pokud se hala bude realizovat v návrzích, tak bude stát 90 mil. Kč. 
O. Štarha – seznam investic byl zaslán již koncem roku 2012. Komise výstavby se zúčastnil a probíral 
se již téměř hotový návrh materiálu. Pořád se na něm pracovalo. Nemyslí si, že cena 57 mil. Kč za 
halu je málo. V Boskovicích staví téměř shodnou halu, podle položkového rozpočtu se cena pohybuje 
kolem 56 mil. Kč. 
D. Holman – navrhuje usnesení ve znění: 
Návrh usnesení: ZM ukládá RM předložit výhled investičních akcí na rok 2014 s termínem 

předložení do 31. 5. 2013 a předložit zprávu o plnění investičních akcí roku 2012 
s termínem předložení do 31. 3. 2013. 

D. Holman – položka 41) Rekonstrukce kotelny Popkova – snad bude potřeba méně než 5 mil. Kč. 
J. Herman – kde by se autobusy na nové zastávce na Dílech otáčely? Doslechl se o možné výstavbě 
dalšího kruhového objezdu směrem na Brno. O co se jedná? 
O. Štarha – objevila se varianta, že se na horizontu postaví další kruhový objezd, který zajistí zadní 
Mezihoří a je již ve stádiu územního řízení. Pokud bude kruhový objezd vybudován později než 
zastávka, tak to by eventuálně nějaký čas muselo řešit město. Kruhový objezd bude vybudován, 
probíhají jednání, o kterých budeme informovat. 
D. Holman – most přes Kuřimku v ul. Komenského je nezbytnost, ale není nezbytnost řešit nový vstup 
do budovy školy a parkoviště. Částku 800.000 Kč v položce 49) by nenavyšoval. 
V. Zejda – souhlasí, aby byl předložen výhled na rok 2014. A mohl by být i v delším časovém 
horizontu. 
D. Sukalovský – podle jeho názoru není nutné předkládat plán investičních akcí komisím, jde o 
politické rozhodnutí ZM. Většina radních ale chtěla, aby bylo v komisích projednáno. 
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D. Sukalovský – navrhuje hlasovat o navýšení položky 49) Byty a budovy na 1.100.000 Kč: 
Hlasováno: pro 8, proti 1, zdrželi se 4, nepřítomni 4. 
Návrh nebyl přijat. 
 
Přijaté usnesení: 1019/2013 - ZM schvaluje rozpočtové opatření č. 1 – plán investičních akcí na rok 

2013, k rozpočtu města na rok 2013 se změnami. 
Hlasováno: pro 10, zdrželi se 3, nepřítomni 4. 
 
Přijaté usnesení: 1020/2013 - ZM ukládá RM předložit do 31. 5. 2013 výhled realizace investičních 

akcí na rok 2014. 
Hlasováno: pro 13, nepřítomni 4. 
 
Návrh usnesení: ZM ukládá RM do 31. 3. 2013 předložit vyhodnocení investičních akcí roku 2012. 
Hlasováno: pro 6, proti 1, zdrželo se 6, nepřítomni 4. 
Usnesení nebylo přijato. 
 
 
 

11. Zápis z jednání Sportovního výboru ZM Kuřimi 
(Příloha č. 11, 11A, 11B, předkládá PaedDr. David Holman, zpracovala H. Koláčková) 
 
Dne 8. ledna 2013 zasedal Sportovní výbor ZM Kuřimi, zápis z jednání je předkládán jako příloha 
materiálu. Usnesení, která sportovní výbor přijal, jsou níže uvedena a předkládána k projednání ZM. 
 
Přijaté usnesení: SV doporučuje ZM zajistit zavírání hřišť u ZŠ Tyršova, ZŠ Jungmannova a školy na 

ul. Komenského v nočních hodinách. 
 
Přijaté usnesení: SV doporučuje ZM pro zimní sezonu zajistit zprovoznění kluziště u školy na ul. 

Komenského, ZŠ Jungmannova a na hřišti na Podlesí 
 
Přijaté usnesení: SV doporučuje ZM, aby hřiště na ZŠ Tyršova zůstávalo otevřeno do setmění 

s výjimkou, kdy venkovní teplota klesne pod – 5°C. 
 
Přijaté usnesení:  SV doporučuje ZM instalaci videozvonku v objektu stadionu pro zabezpečení 

šaten. 
 
Přijaté usnesení: SV doporučuje ZM opravu zničeného plotu u travnatého hřiště na kopanou 

a zajištění opravy nebo výměny nezakotvených střídaček pro letní provoz 
házenkářského hřiště. 

 
Přijaté usnesení: SV doporučuje ZM investiční akce a opravy týkající se sportu v předloženém 

materiálu „Investiční akce 2013“ se změnou u poř. č. 30, a 42 dle zápisu. SV 
konstatuje, že k rozsahu akcí nemá ve všech případech dostatečné podklady. 

 
Přijaté usnesení: SV konstatuje, že připomínky SV dosud nebyly zohledněny (v rozsahu přijatých 

usnesení v zápisu SV ze dne 2. 10. 2012). Proto doporučuje v projektu hřiště ZŠ 
Jungmannova upravit lajnování v rozsahu: 

-  umístit napříč hlavního hřiště i dvě hřiště na miniházenou,  
-  opravit lajnování basketbalového hřiště v souladu s pravidly basketbalu, 
-  hlavní hřiště = hřiště pro mezinárodní házenou a futsal, 
-  zredukovat, nebo zcela odstranit lajnování a sloupky pro ostatní uvažovaná 

hřiště 
V případě, že na hřiště nebude poskytnuta dotace provést redukci rozsahu, a to: zrušit nové oplocení 

celého areálu a vybavení areálu mimo hřiště. 
 
Přijaté usnesení: SV doporučuje ZM uskutečnit anketu Sportovec roku 2012 v menším rozsahu 

v prostorách ZUŠ a následující roky konat tuto anketu jen 1x za 2 roky.  
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Bude-li ZM s vyhlášením ankety Sportovec roku 2012 souhlasit, navrhuje SV ponechat pravidla 
(a kategorie) tak, jak byla navržena v loňském roce. 
Termíny k vyhlášení ankety: 

- předložení nominací do 21. 2. 2013 
- vyhodnocení ankety dne 25. 2. 2013, 
- slavnostní vyhlášení ankety  -  21. nebo 28.03.21013 v sále ZUŠ. 

 
Přijaté usnesení: SV jmenuje pracovní skupinu pro slavnostní vyhlášení ankety sportovec roku 2012 

ve složení: Jan Vlček, Ing. Vojtěch Kopřiva, Jiří Mikel s tím, že ostatní členové SV 
budou této pracovní skupině nápomocni. 

 
Přijaté usnesení: SV doporučuje ZM schválit uzavření smlouvy o poskytnutí dotace z Programu 

finanční podpory kulturní, sportovní a spolkové činnosti města Kuřimi z oblasti 
sportu, pro DDM Kuřim na činnost volejbalového kroužku na materiálové vybavení 
ve výši 14.200,- Kč. 

 
Příloha č. A zápis z jednání Výboru sportovního ZM Kuřimi 
Příloha č. B žádost o poskytnutí příspěvku DDM – oddíl volejbalu 
 
Přijaté usnesení: 1021/2013 - ZM bere na vědomí usnesení přijatá sportovním výborem č. 01 – 

a schvaluje vyhlášení ankety Sportovec roku 2012 dle zápisu. 
Hlasováno: pro 13, nepřítomni 4. 
 
Diskuse: 
P. Němec – má výbor na toto peníze? 
D. Sukalovský – peníze sportovní výbor má. 
 
Přijaté usnesení: 1022/2013 - ZM schvaluje uzavření smlouvy o poskytnutí dotace z Programu 

finanční podpory kulturní, sportovní a spolkové činnosti města Kuřimi z oblasti 
sportu, pro Dům dětí a mládeže, Kuřim, okres Brno-venkov dle zápisu. 

Hlasováno: pro 13, nepřítomni 4. 
 
 
 
 

12. Žádost o pořízení změny Územního plánu sídelního útvaru 
Kuřim 
(Příloha č. 12, 12A, 12B, předkládá Ing. O. Štarha, zpracovala Ing. V. Indrová) 
 
Dne 15. 1. 2013 byla na MěÚ Kuřim, odbor investiční doručena žádost Ing. Radomíra Dočekala 
(příloha č. 1), vlastníka pozemku p. č. 2731/12, k. ú. Kuřim, o pořízení změny ÚPNSÚ Kuřim, 
spočívající ve změně stávajícího funkčního využití plochy veřejné zeleně, do plochy pro služby 
v komerčním sektoru. V platném ÚPN SÚ Kuřim je část pozemku 2731/12, k. ú. Kuřim veden v ploše 
dopravy, část v ploše veřejné zeleně – vizte příloha č. 2 – výřez z platného ÚPN SÚ Kuřim. Návrh na 
změnu územního plánu spočívá ve změně funkčního využití části pozemku pro veřejnou zeleň na 
funkční využití pro služby v komerčním sektoru. Pozemek se nachází v blízkosti silnice II/385 na ul. 
Tišnovská – v „trojúhelníku“ mezi areálem bývalého státního statku a hřbitovem. 
 
V uvedené lokalitě bylo schváleno již pořízení změny č. XIII ÚPN SÚ Kuřim, v roce 2012 zahájeno 
projednání návrhu zadání. Pořizovatel obdržel k návrhu zadání podmíněně souhlasné stanovisko 
dotčeného orgánu (dále jen DO) – OŽP MěÚ Kuřim s požadavkem na vypuštění obdobné zastavitelné 
plochy a vrácení do ZPF. Pořizovatel v žádném případě nemůže předjímat budoucí požadavky vzniklé 
z projednávání, ale dle sdělení pracovníků OŽP MěÚ Kuřim lze předpokládat, že obdobný požadavek 
bude DO uplatněn i k tomuto návrhu zadání změny ÚP. 
 
Vyjádření zpracovatele ÚP Kuřim Ing. arch. Kynčla: 
Z hlediska změny funkčního využití plochy nemá připomínek, doporučuje ji však zařadit až do úprav 
nového územního plánu. 
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Žádost o změnu platného ÚPN SÚ Kuřim je předložena k projednání ZM. 
 
Přílohy:  Žádost Ing. Radomíra Dočekala 
 Výřez z platného ÚPN SÚ Kuřim s vyznačením plochy veřejné zeleně ke změně funkčního 

využití 
 
Diskuse: 
O. Štarha – proběhlo jednání s investorem STK. Bylo by rozumné, aby došlo k odkoupení pozemku 
a investor by mohl vybudovat křižovatku. Došlo by k propojení stávající komunikace kolem hřbitova 
s hlavní silnicí na Tišnov. 
S. Bartoš – nejdříve musí nastat proces změny, jinak se nedozvíme názor dotčených orgánů státní 
správy. 
D. Holman – neschvalujme, veďme další jednání. 
P. Němec – kdo je investor STK a kdo investor čerpací stanice? 
S. Bartoš – obě stavby zastupuje jeden majitel. 
P. Němec – ubíráme plochu veřejné zeleně? 
S. Bartoš – v novém územním plánu je tato plocha vedena jako „plochy komerčního vybavení“. 
D. Sukalovský – zahájení procesu změn nás nezavazuje k přijetí této změny. 
I. Poledňák – podporujme podnikání ve městě. 
 
Přijaté usnesení: 1023/2013 - ZM schvaluje podnět Ing. Radomíra Dočekala a zahájení pořízení 

změny ÚPN SÚ Kuřim spočívající ve změně funkčního využití plochy části 
pozemku p. č. 2731/12, k. ú. Kuřim, do plochy využití pro služby v komerčním 
sektoru. ZM souhlasí s pořízením změny s podmínkou úhrady nákladů na pořízení 
dokumentace změny žadatelem. 

Hlasováno: pro 10, zdrželi se 3, nepřítomni 4. 
 
 
 
 

13. Zápis z Finančního výboru 
(Příloha č. 13, 13A, předkládá Z. Kříž, zpracoval Ing. A. Varmužka)   
 
ZM je v příloze předkládán zápis ze zasedání Finančního výboru ze dne 21. 1. 2013. 
 
Přijaté usnesení: 1024/2013 - ZM bere na vědomí zápis ze zasedání Finančního výboru ze dne 

21. 1. 2013. 
Hlasováno: pro 13, nepřítomni 4. 
 
 
 
 

15. Různé 
 
P. Němec – do mateřské školy v České se přihlásilo 19 dětí z Kuřimi, připravil o tomto článek do 
Zlobice. V roce 2012 přibylo v Kuřimi o 20 dětí více než loni. Děti se začínají přesouvat do ZŠ, s tímto 
musíme počítat. 
S. Bartoš – ve čtvrtek kolaudujeme 2 nové třídy v základní škole Tyršova. 
 
 
A. Zimmermannová – zve občany města na „Masopust“, který se koná dne 9. 2. 2013 od 10-17 hod. 
na nám. Osvobození. V kulturním domě bude po obědě karneval pro děti. Dále zve na „Ples města 
Kuřimi“, který se bude konat dne 2. 3. 2013 od 20 hod. v kulturním domě. 
 
 
I. Poledňák – co bude na plese města za 80 tisíc Kč? Kolik bude příjem? 
O. Štarha – cca 40 tisíc Kč bude na příjmu. Výdaje 80 tisíc Kč jsou velmi hrubé. Skutečný výdaj by měl 
být spíše kolem 60 tisíc Kč. 
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J. Herman – kdy bude zahájena rekonstrukce ul. Tišnovská a Tyršova? Znamená to pro provoz velkou 
zátěž. 
D. Sukalovský – předpoklad v letošním roce, přesný termín zatím nevíme, budeme občany informovat. 
 
 
 
 
 
 
Další zasedání ZM se uskuteční 12. března 2013 v 17 hod. v zasedací místnosti MěÚ Kuřim. 
 
 
Člen návrhové komise Ing. Petr Němec přednesl schválená usnesení. 
 
 
 
Starosta ukončil jednání v 21,38 hodin. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Mgr. Ing. Drago Sukalovský 
starosta 
 
 
 
 
 

Ověřovatelé zápisu: 

 
 
 
Dne:            Dne: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Zdeněk Kříž           Mgr. Ladislav Ambrož 
 
 
 
 
V Kuřimi dne 29. 1. 2013 
 
Zapsala: Petra Glosová 
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Přílohy: 
Usnesení 2x 
Pozvánka 1x 
Usnesení návrhové komise 2x 
Prezenční listina 
Výsledky veřejného hlasování 
 
 
Materiály: 
1, 1A    Plnění usnesení Zastupitelstva města Kuřimi k 14. 1. 2013 
2, 2A, 2B   Ing. Milan Pangrác – výmaz předkupního práva 
3, 3A, 3B, 3C, 3D  Katastrální úřad – oprava chyby v katastru nemovitostí 
4, 4A    Záměr na prodej bytové jednotky č. 1207/7 
5, 5A, 5B, 5C, 5D  Odprodej pozemků u Základní umělecké školy Kuřim 
6 Žádost o dotaci z programu Ministerstva pro místní rozvoj na projekt „Kuřim -

vstupní byty k sociálnímu bydlení“ 
7 Žádost o dotaci z programu EFEKT 2013 na revitalizaci veřejného osvětlení 

města Kuřimi 
8 Žádost o dotaci z Regionálního operačního programu NUTS 2 Jihovýchod 

na projekt „Rekonstrukce sportoviště u ZŠ Jungmannova Kuřim“ 
9, 9A Dotace panu Aleši Kadlecovi – Kotva KA na výrobu a vysílání místního TV 

zpravodajství 
10, 10A, 10B, 10C  Rozpočet města na rok 2013 
11, 11A, 11B  Zápis z jednání Sportovního výboru ZM Kuřimi 
12, 12A, 12B  Žádost o pořízení změny Územního plánu sídelního útvaru Kuřim 
13, 13A   Zápis z Finančního výboru 
14, 14A   Rozpočtové opatření č. 1 
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Výsledky veřejného hlasování na zasedání Zastupitelstva města Kuřimi 29. 1. 2013 
 

1001/2013 - ZM schvaluje jako členy návrhové komise Ing. Petra Němce a Ivo Peřinu. 

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

Pro / / nepřít. / / / / nepřít. / nepřít. nepřít. / nepřít. / / / / 12 

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

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

 
1002/2013 - ZM schvaluje jako ověřovatele zápisu z jednání ZM Zdeňka Kříže a Mgr. Ladislava Ambrože. 

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

Pro / / nepřít. / / / / nepřít. / nepřít. nepřít. / nepřít. / / / / 12 

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

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

 
1003/2013 - ZM schvaluje program jednání. 

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

Pro / / nepřít. / / / / nepřít. / nepřít. nepřít. / nepřít. / / / / 12 

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

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

  
1004/2013 - ZM bere na vědomí stav plnění usnesení k 14. 1. 2013 a prodlužuje termín plnění usnesení č. 1101/2008 do 31. 12. 2015 a usnesení č. 1044/2011 do 31. 12. 2013. 

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

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

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

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

 
Procesní hlasování: stažení materiálu 2: Ing. Milan Pangrác – výmaz předkupního práva z jednání 

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

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

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

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

 
1005/2013 - ZM souhlasí v souladu s § 52 odst. 3 písm. b) katastrální vyhlášky č. 26/2007 s opravou chyby v katastru nemovitostí u pozemku parc. č. 712 v k. ú. Kuřim. 

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

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

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

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

 
1006/2013 - ZM schvaluje záměr na prodej bytové jednotky č. 1207/7 o velikosti 2+1 s příslušenstvím umístěné v V. NP bytového domu č. p. 1206, 1207 na pozemcích p. č. 4295 a p. č. 4296 vše k. ú. Kuřim v ulici Na 
Loučkách v Kuřimi obsazené nájemcem za cenu 851.000,- Kč. 
Podmínky převodu: 
a) úhrada kupní ceny před podpisem kupní smlouvy, 
b) kupující uhradí před podpisem kupní smlouvy částku odpovídající dani z převodu nemovitostí, 
c) kupující uhradí správní poplatky. 

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

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

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

Zdrž - - nepřít. - - - - - - nepřít. nepřít. - nepřít. / / - - 2 

 
1007/2013 - ZM schvaluje prodej části pozemku parc. č. 486/2 v k. ú. Kuřim dle GP č. 2897-258/2012 nově označený pako pozemek parc. č. 486/15 o vým. 15 m

2
, Aleši Kašparcovi, bytem Kuřim, za cenu 500,- Kč/m

2
 s tím, 

že veškeré náklady spojené s převodem pozemku včetně úhrady daně z převodu nemovitosti ponese kupující. 
1008/2013 - ZM schvaluje prodej části pozemku parc. č. 486/2 v k. ú. Kuřim GP č. 1680-74/2003 nově označený jako parc. č. 486/13 o vým. 73 m

2
 manželům Josefu a Miluši Halovým (SJM id. ½) a Miluši Halové (id. ½) 

oba bytem Kuřim, za cenu 500,- Kč/m
2 s tím, že veškeré náklady spojené s převodem pozemku včetně úhrady daně z převodu nemovitosti ponesou kupující. 
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1009/2013 - ZM schvaluje prodej části pozemku parc. č. 486/2 v k. ú. Kuřim GP č. 1680-74/2003 nově označený jako parc. č. 486/14 o vým. 124 m
2
 Jitce Přikrylové, bytem Kuřim, za cenu 500,- Kč/m

2
 s tím, že veškeré 

náklady spojené s převodem pozemku včetně úhrady daně z převodu nemovitosti ponese kupující. 
1010/2013 - ZM schvaluje prodej části pozemku parc. č. 486/2 v k. ú. Kuřim GP č. 1680-74/2003 nově označený jako parc. č. 486/9 o vým. 36 m

2
 manželům MUDr. Luďkovi Pluháčkovi a MUDr. Nině Pluháčkové, oba 

bytem Kuřim, za cenu 500,- Kč/m
2 s tím, že veškeré náklady spojené s převodem pozemku včetně úhrady daně z převodu nemovitosti ponesou kupující. 

1011/2013 - ZM schvaluje směnu části pozemku parc. č. 486/2 v k. ú. Kuřim GP č. 1680-74/2003 nově označené jako parc. č. 486/8 o vým. 1 m
2
 a parc. č. 486/7 o vým. 33 m

2
 (vlastník Město Kuřim) za část pozemku parc. 

č. 486/1 v k. ú. Kuřim GP č. 1680-74/2003 nově označené jako parc. č. 486/6 o vým. 11 m
2
 (vlastník Adéla Hýsková, bytem  6440 Brunnen, Švýcarsko) s cenovým vyrovnáním ve výši 500,- Kč/m

2 s tím, že veškeré náklady 
spojené s převodem pozemku včetně úhrady daně z převodu nemovitosti ponese Adéla Hýsková. 
(hlasováno společně) 

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

Pro / / nepřít. / / / / - / nepřít. nepřít. / nepřít. / / / / 12 

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

Zdrž - - nepřít. - - - - / - nepřít. nepřít. - nepřít. - - - - 1 

 
1012/2013 - ZM schvaluje podání žádosti o dotaci města Kuřimi na projekt „Kuřim - vstupní byty k sociálnímu bydlení“ a souhlasí s dofinancováním investiční akce do výše 2.200.000 Kč. 

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

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

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

Zdrž / / nepřít. - - - - - - nepřít. nepřít. - nepřít. - - - - 2 

 
1013/2013 - ZM schvaluje podání žádosti o dotaci města Kuřimi z programu EFEKT 2013 na realizaci projektu „Revitalizace veřejného osvětlení města Kuřimi, 2. etapa“. 

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

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

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

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

 
1014/2013 - ZM schvaluje podání žádosti o dotaci města Kuřimi z Regionálního operačního programu NUTS 2 Jihovýchod na realizaci projektu „Rekonstrukce sportoviště u ZŠ Jungmannova Kuřim“ a souhlasí 
se zajištěním financování projektu v roce 2013. 

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

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

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

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

 
ZM schvaluje uzavření smlouvy o poskytnutí dotace ve výši 85.000,00 Kč na 1. pololetí roku 2013 s Alešem Kadlecem - KOTVA KA,  664 34 Kuřim, IČ 11482907, na dokumentaci činností a akcí spolků, sportovních a 
společenských klubů, školských zařízení všech stupňů, operativní informace obyvatelstvu. 

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

Pro / - nepřít. - - - - - - nepřít. nepřít. - nepřít. - - - - 1 

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

Zdrž - / nepřít. / / / / / / nepřít. nepřít. / nepřít. / / / / 12 

Usnesení nebylo přijato. 
 

1015/2013 - ZM schvaluje uzavření smlouvy o poskytnutí dotace ve výši 170.000,00 Kč s Alešem Kadlecem - KOTVA KA,  664 34 Kuřim, IČ 11482907, na dokumentaci činností a akcí spolků, sportovních a společenských 
klubů, školských zařízení všech stupňů, operativní informace obyvatelstvu. 

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

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

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

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

 
Rozpočet města: ORG propagace snížit na 1.300.000 Kč 

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

Pro - - nepřít. / / - - / / nepřít. nepřít. - nepřít. / / - - 6 

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

Zdrž / / nepřít. - - / / - - nepřít. nepřít. / nepřít. - - / / 7 

Návrh nebyl přijat. 
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Rozpočet města: ORG Společenské akce snížit na 450.000 Kč 

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

Pro - - nepřít. / / - - / / nepřít. nepřít. - nepřít. - - - - 4 

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

Zdrž / / nepřít. - - / / - - nepřít. nepřít. / nepřít. / / / / 9 

Návrh nebyl přijat. 

 
1016/2013 - ZM schvaluje rozpočet města na rok 2013 se změnami. 

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

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

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

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

 
1017/2013 - ZM stanovuje jako závazné ukazatele rozpočtu následující položky: 
ZŠ Jungmannova    4.500.000 Kč 
ZŠ Tyršova    5.400.000 Kč 
MŠ Zborovská    5.800.000 Kč 
Centrum sociálních služeb Kuřim  5.000.000 Kč 

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

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

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

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

 
1018/2013 - ZM zmocňuje RM k provádění rozpočtových opatření mezi rozpočtovými oddíly a investičními akcemi do výše 20 % rozpočtových výdajů v oddíle nebo akci, max. však do výše 300.000,- Kč. Přesuny mohou 
být prováděny mezi oddíly, mezi akcemi nebo z rezervy (z rezervy i opakovaně na různé akce). 

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

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

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

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

 
Rozpočtové opatření č. 1 – plán investičních akcí: navýšení položky 49) Byty a budovy na 1.100.000 Kč 

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

Pro - / nepřít. / / / - / / nepřít. nepřít. - nepřít. / / - - 8 

Proti / - nepřít. - - - - - - nepřít. nepřít. - nepřít. - - - - 1 

Zdrž - - nepřít. - - - / - - nepřít. nepřít. / nepřít. - - / / 4 

Návrh nebyl přijat. 
 

1019/2013 - ZM schvaluje rozpočtové opatření č. 1 – plán investičních akcí na rok 2013, k rozpočtu města na rok 2013 se změnami. 

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

Pro - / nepřít. / / / / - - nepřít. nepřít. / nepřít. / / / / 10 

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

Zdrž / - nepřít. - - - - / / nepřít. nepřít. - nepřít. - - - - 3 

 
1020/2013 - ZM ukládá RM předložit do 31. 5. 2013 výhled realizace investičních akcí na rok 2014. 

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

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

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

Zdrž - - nepřít. - - - - - - nepřít. nepřít. - nepřít. - - - - 0 
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ZM ukládá RM do 31. 3. 2013 předložit vyhodnocení investičních akcí roku 2012. 

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

Pro / / nepřít. / / - - / / nepřít. nepřít. - nepřít. - - - - 6 

Proti - - nepřít. - - - - - - nepřít. nepřít. - nepřít. / - - - 1 

Zdrž - - nepřít. - - / / - - nepřít. nepřít. / nepřít. - / / / 6 

Usnesení nebylo přijato. 
 

1021/2013 - ZM bere na vědomí usnesení přijatá sportovním výborem č. 01 – a schvaluje vyhlášení ankety Sportovec roku 2012 dle zápisu. 

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

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

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

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

 
1022/2013 - ZM schvaluje uzavření smlouvy o poskytnutí dotace z Programu finanční podpory kulturní, sportovní a spolkové činnosti města Kuřimi z oblasti sportu, pro Dům dětí a mládeže, Kuřim, okres Brno-venkov dle 
zápisu. 

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

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

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

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

 
1023/2013 - ZM schvaluje podnět Ing. Radomíra Dočekala a zahájení pořízení změny ÚPN SÚ Kuřim spočívající ve změně funkčního využití plochy části pozemku p. č. 2731/12, k. ú. Kuřim, do plochy využití pro služby 
v komerčním sektoru. ZM souhlasí s pořízením změny s podmínkou úhrady nákladů na pořízení dokumentace změny žadatelem. 

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

Pro - / nepřít. - - / / / / nepřít. nepřít. / nepřít. / / / / 10 

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

Zdrž / - nepřít. / / - - - - nepřít. nepřít. - nepřít. - - - - 3 

 
 
1024/2013 - ZM bere na vědomí zápis ze zasedání Finančního výboru ze dne 21. 1. 2013. 

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

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

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

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

 


