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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. 02/2013 konaného dne 12. 3. 2013 

 
Přítomni:  
Mgr. Ing. Drago Sukalovský – starosta 
Ing. Rostislav Hanák, Jan Herman, PaedDr. David Holman, Mgr. Michaela Kalinová, Jiří Koláček, 
Zdeněk Kříž, Ing. Miluše Macková, Ing. Petr Němec, Ivo Peřina, RNDr. Igor Poledňák, MUDr. 
Renata Procházková, Ing. Oldřich Štarha, Vladislav Zejda – členové zastupitelstva města. 
 
Mgr. Alena Zimmermannová – tajemnice úřadu. 
 
 
Omluveni: Mgr. Ladislav Ambrož, Jiří Brabec, Ing. Miloš Kotek. 
 
 
Starosta zahájil zasedání ZM v 17,07 hodin, úvodem bylo přítomno 11 členů ZM, tedy nadpoloviční 
většina. 
ZM je usnášeníschopné. 
Později se na jednání dostavili Ing. O. Štarha, MUDr. Procházková, RNDr. I. Poledňák. 
 
 
Zápis z minulého zasedání byl ověřen bez připomínek. 
 
 
Návrhová komise: 
Přijaté usnesení: 1025/2013 - ZM schvaluje jako členy návrhové komise Zdeňka Kříže a Ing. Miluši 

Mackovou. 
 
Ověřovatelé zápisu: 
Přijaté usnesení: 1026/2013 - ZM schvaluje jako ověřovatele zápisu z jednání ZM Iva Peřinu a Ing. 

Rostislava Hanáka. 
Bylo hlasováno pro obě usnesení současně: pro 11, nepřítomno 6. 
 
 
 
Program: 
 

1.  Plnění usnesení Zastupitelstva města Kuřimi k 4. 3. 2013 
 

2.  Prodej bytové jednotky č. 1207/7 
 

3.  Marcela Pfeiferová, Česká xxx – nabídka ke koupi budovy č. p. 1016 včetně 
pozemků 

 
4.  Ing. Václav Losík, bytem xxxxxxxxxxxxxx Kuřim – žádost o odprodej pozemku 

 
5.  Jiří Trucálek, bytem xxxxxxxxxxxxxxxx Brno – žádost o odprodej pozemků 

 
6.  Centrum technických služeb – dozorčí rada 

 
7.  Jiří Sedlák, bytem Blansko, xxxxxxxxxxxxxx – žádost o odprodej pozemků na nám. 

1. května v Kuřimi 
 

8.  Dotace SOKOL 
 

9.  Obecně závazná vyhláška – oprava 
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10.  Mateřské a rodinné centrum KuřiMaTa, o.s., - schválení smlouvy 
 

11.  Zápis z jednání Výboru pro kulturu a spolkovou činnost ZM Kuřimi 
 

12.  Informace k usnesení ZM č. 1098/2012 
 

13.  Informace o restaurátorském průzkumu sochy sv. Jana Nepomuckého 
 

14.  Smlouva o poskytnutí dotace z Regionálního operačního programu NUTS 2 
Jihovýchod na realizaci projektu „Bezbariérové zpřístupnění podchodu železniční 
stanice Kuřim ze severní části města“ 

 
15.  Schválení poskytnutí dotace 

 
16.  Česká republika – Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových – bezúplatný 

převod pozemků 
 

17.  Zápis z Finančního výboru 
 

18.  Rozpočtové opatření č. 2 
 

19.  Ing. Milan Pangrác – výmaz předkupního práva 
 

20.  Výkup pozemku pod komunikací – p. č. 519/3, k. ú. Kuřim 
 

21.  Zápis z jednání Sportovního výboru ZM Kuřimi 
 

22.  Různé 
 
 
 
Diskuse: 
D. Sukalovský – navrhuje zařadit na program jednání materiály od č. 14 do č. 21. 
D. Holman – žádá předřadit bod č. 17 před materiály týkající se majetkoprávních úkonů. 
 
 
Na jednání se v 17,10 hod. dostavil Ing. O. Štarha. 
 
 
Přijaté usnesení: 1027/2013 - ZM schvaluje program jednání se změnami. 
Hlasováno: pro 12, nepřítomno 5. 
 
 
 

1. Plnění usnesení Zastupitelstva města Kuřimi k 4. 3. 2013 
(Příloha č. 1, 1A, předkládá Mgr. 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. 
 
Příloha: nesplněné úkoly do 4. 3. 2013. 
 
Diskuse: 
P. Němec – do budoucna žádá, aby se doplňovaly aktuální informace o plnění usnesení. 
D. Holman – usnesení č. 1063/2008 – bude mít uvedená okolnost dopady vzhledem k dotacím? 
O. Štarha – nemělo by mít žádný dopad. Došlo k vypořádání majetku s církví, situace se zlepšuje. 
Zjistíme více informací, ale myslí si, že by to nemělo případné dotace ohrozit. Do příštího jednání 
bude předložena krátká zpráva o situaci s řešením cyklostezky do Vev. Bítýšky a Lipůvky. 
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D. Holman – žádá neformulovat návrhy ve znění: „ZM pověřuje RM jednáním o odkoupení…“. Spíše 
přímo pověřit někoho jmenovitě. Co se děje s realizací usnesení č. 1094/2012 (zavedení GPS a čipů)? 
Informace o plnění jsou stále stejné. 
D. Sukalovský – rada města zatím nepředložila žádné usnesení. Proběhla jednání, město obdrželo 
předběžnou nabídku. 
D. Holman – usnesení č. 1182/2012 – projektová dokumentace u ZŠ je zpracována, je vybrán 
administrátor, je výběrové řízení na zhotovitele – bude realizováno včas? Bylo by vhodné směřovat 
termín na prázdniny. 
O. Štarha – v těchto souvislostech nebylo řešeno, mají na to vliv i jiné okolnosti. O prázdninách je 
nejvyšší stavební činnost, kvalitní společnosti mají hodně práce, na základě toho, by se mohla zvýšit 
cena díla. 
 
Přijaté usnesení: 1028/2013 - ZM bere na vědomí stav plnění usnesení k 4. 3. 2013. 
Hlasováno: pro 12, nepřítomno 5. 
 
 
 

2. Prodej bytové jednotky č. 1207/7 
(Příloha č. 2, 2A, předkládá Mgr. Ing. D. Sukalovský, zpracovala A. Janoušková) 
 
Zastupitelstvo města Kuřimi na svém zasedání dne 29. 1. 2013 schválilo pod číslem usnesení 
1006/2013 záměr na prodej bytové jednotky č. 1207/7 o velikosti 2+1 s příslušenstvím umístěné 
v V. NP bytového domu č. p. 1206 a 1207 v ulici Na Loučkách v Kuřimi za cenu 851.000,- Kč. 
Záměr byl na úřední desce zveřejněn od 7. 2. 2013 do 26. 2. 2013 – bez připomínek. 
OMP připomíná, že v minulosti byla v zastupitelstvu diskutována strategie a koncepce v oblasti bytové 
politiky, kdy jedním z jejích závěrů bylo, že se město nebude zbavovat bytů 1+1 a 2+1. 
 
Příloha A – Smlouva o převodu vlastnictví bytu 
 
Diskuse: 
Z. Kříž – finanční výbor se sešel v počtu 4 členů. Diskutováno bylo o nízké prodejní ceně, zazněl 
i názor byt této velikosti neprodávat vůbec. 
 
 
Na jednání se v 17,19 hod. dostavila MUDr. R. Procházková a RNDr. I. Poledňák. 
 
 
D. Holman – skupina pro bytovou politiku se nesešla. 
D. Sukalovský – poslední jednání pracovní skupiny bylo ukončeno s tím, že členové doporučí 
hlasovatelný návrh zastupitelstvu města. Nestalo se tak. 
I. Peřina – při každém prodeji tuto situaci řešíme. Měl by být konečně předložen konkrétní návrh 
řešení a potom nad tímto jednat. 
P. Němec – podpoří prodej tak, jak je navržen. Poslední týdny se zabýval shromažďováním informací 
kolem prodeje bytů a uvedená cena je nižší o cca 400 až 500 tisíc Kč. Nyní schvalme, ale pro příště 
navrhuje hledat cesty pro optimalizaci ceny k ceně tržní. 
Z. Kříž – připomíná, že nebyl pro schválení záměru a kritizoval cenu za prodej bytu 2+1. Takové byty 
neprodávejme. 
D. Holman – neprodáváme byt srovnatelný s ostatními. Jedná se o byt s nájemníkem, potom jde cena 
výrazně níže, proto v ceně nevidí problém. 
D. Sukalovský – protože je byt obsazený, cena se odvodí od ceny tržní méně 30 %. 
O. Štarha – ano, s tím souhlasí. 
V. Zejda – o 30% se cena snižuje pouze díky vůli zastupitelstva. 
P. Kavka – cena dle znaleckého posudku nepředpokládá, že se byt prodává s nájemníkem. 
D. Sukalovský – není poprvé, že prodáváme byt obsazený nájemníkem. 
 
Přijaté usnesení: 1029/2013 - ZM schvaluje prodej bytové jednotky č. 1207/7 o velikosti 2+1 

s příslušenstvím umístěné v V. NP bytového domu č. p. 1206 a 1207 (ul. Na 
Loučkách) postaveného na pozemcích p. č. 4295 a p. č. 4296 vše v obci a k. ú. 
Kuřim panu Leoši Žižkovi, trvale bytem xxxxxxxxxxxxxxxxxx Kuřim, za cenu 
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851.000,- Kč s tím, že veškeré náklady spojené s převodem bytové jednotky 
včetně úhrady daně z převodu nemovitosti ponese pan Leoš Žižka. 

Hlasováno: pro 12, zdrželi se 2, nepřítomni 3. 
 
 
 

3. Marcela Pfeiferová, Česká xxx – nabídka ke koupi budovy č. p. 
1016 včetně pozemků 
(Příloha č. 3, 3A, 3B, 3C, předkládá Mgr. Ing. D. Sukalovský, zpracovala Ing. V. Fidrmucová) 
 
Paní Marcela Pfeiferová bytem Česká xxx, nabídla Městu Kuřim ke koupi budovu č. p. 1016 na 
pozemku parc. č. 1418/2 na ul. Wolkerova a pozemky parc. č. 1418/2 o vým. 676 m

2
a parc. č. 1419/2 

o vým. 1129 m
2 

vše v k. ú. Kuřim – bývalá restaurace „Na letišti a vinárna“, nyní výroba knedlíků 
a skladové prostory. Jedná se o dvoupodlažní budovu (suterén + přízemí) s plochou střechou. Objekt 
je dobře dostupný, leží prakticky v centru města a přitom je v klidné části chráněn od hluku. Paní 
Pfeiferová nabídla městu budovu k přestavbě např. na mateřskou školku se zahradou nebo jako 
víceúčelový objekt za kupní cenu ve výši cca 10 mil. Kč s možností 2-3 splátek. – viz příloha A, B, C. 
OI, OMP a KS doporučují schválit odkup nemovitostí, neboť považují daný objekt za strategický 
z hlediska polohy tedy i možného využití pro aktivity města v oblasti např. sociální, školství apod. 
Rozhodujícím faktorem bude samozřejmě cena nemovitostí. 
Na žádost Města Kuřimi zadala paní Pfeiferová zpracování znaleckého posudku na tržní (obvyklou) 
cenu nemovitostí u znalce Ing. Jana Zámečníka. 
Na základě cen zjištěných jednotlivými metodami (nákladová, výnosová, a srovnávací) odhadl znalec 
obvyklou cenu oceňovaných nemovitostí částkou ve výši 5.564.000,- Kč. Znalecký posudek č. 2411-
199/12 je uložen k nahlédnutí na odboru majetkoprávním. 
Na základě výše uvedeného proběhlo dne 15. ledna jednání ve věci upřesnění kupní ceny 
nemovitostí, na kterém paní Pfeifrová určila minimální kupní cenu ve výši 7.300.000,- Kč. 
OMP upozorňuje, že v případě schválení odkupu nemovitostí je potřeba přijmout rozpočtové opatření 
a do rozpočtu včlenit investiční akci na koupi budovy č. p. 1016 včetně pozemků. 
 
Příloha A, B – nabídka paní Pfeiferové 
Příloha C – situace se zakreslením pozemků 
 
Diskuse: 
Z. Kříž – finanční výbor navržené usnesení projednal. Doporučuje jednat dále o ceně. 
I. Peřina – nesouhlasí s koupí. Město vlastní jiné nemovitosti (např. kotelny, Dům dětí a mládeže, 
kulturní dům, stadion,…) které vyžadují investice. Nabízený objekt je také ve stavu, do kterého 
budeme muset investovat spoustu peněz. Rekonstruujme objekty, které již město vlastní. 
D. Holman – souhlasí s názorem I. Peřiny. Posledně se jednalo o spoustě investičních akcí a ani na 
tyto akce nevyšly peníze. 
P. Němec – není navrženo k jakému účelu, k jakému veřejnému zájmu, by se měl objekt koupit. 
Koupě město finančně zatíží. Budova je ve špatném stavu a bude vyžadovat další investice. K objektu 
přiléhá kotelna využívaná bytovým domem i samotným objektem. Jak je toto ošetřeno? Jaké je 
stanovisko rady města? 
D. Sukalovský – rada města o tomto nehlasovala. 
O. Štarha – objekt by byl vhodný například pro rozšíření základních škol. Objekt je zajímavý. Dal by se 
využít na mnoho způsobů. Nebylo schváleno v rozpočtu pro letošní rok, proto nemůže hlasovat pro, 
ale rozhodně by tuto akci nesmetl definitivně ze stolu. 
R. Hanák – koupi nepodpoří, souhlasí s názorem prvních diskutujících. 
V. Zejda – proč je předloženo k jednání? Raději koupit objekt „Služba škole“ umístěný při ZŠ 
Jungmannova. Zná technický stav objektu „knedlíkárny“ a tento je v katastrofálním stavu, navržená 
cena je proto vysoká. 
D. Sukalovský – žádost byla předložena pí Pfeiferovou. O věci musí rozhodnout ZM, proto je 
předloženo k jednání. Není možné tuto nabídku svévolně neprojednat. 
P. Kavka – technický stav je v ceně znaleckého posudku promítnut. 
J. Herman – ukončeme diskusi a hlasujme. 
D. Holman – v důvodových zprávách mají být promítnuty názory předkladatele. 
O. Štarha – časem nebudou kapacitně stačit základní školy, toto by byl vhodný objekt. 
I. Poledňák – domnívá se, že pozemek je na dobrém místě. Cena pozemku vychází na 2.500 Kč/m2. 
Pokud objekt koupí město, bude mít v tomto peníze uložené. 
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Z. Kříž – vidí jako velkou chybu, že město Kuřim v minulosti moc nemyslelo na budoucnost. Jedním 
z klíčových momentů bylo nepřijetí nabídky tehdejšího OkÚ Brno-venkov na privatizaci kotelen – 
následně na toto v uvozovkách opatření města doplácelo přes 60 % domácností bydlících v bytech 
napojených na tehdejší zásobování teplem a teplou vodou z kotelen. Následně chybným byl prodej 
původního MěÚ na nám. 1. května a rovněž tak prodej objektu bývalé čerpací stanice na pitnou vodu 
na sídlišti Popkova (dnešní MIXMAX), který leží na velmi strategickém místě. Proto se dnes musíme 
zamýšlet nad koupí takových objektů, které jsou dnes nabízeny ke koupi. Chybou rovněž bylo, že 
jsme neodkoupili všechny v poslední době nabízené prostory, zvláště pak kotelny. Chybí nám totiž 
místo pro děti, mládež, ať je to ZUŠka nebo DDM, KuřiMaTa, sportovci, domov důchodů, atd. Z těchto 
důvodů je zásadně pro koupi tohoto objektu, byť ho velmi mrzí, že některé aktivity v investiční 
výstavbě by se musely posunout. Ale takovýchto šancí na pořízení objektu na strategickém místě pro 
město již asi moc nebude. 
Navrhuje usnesení ve znění: 
Návrh usnesení: ZM vyjadřuje svůj zájem o koupi budovy č. p. 1016 na pozemku parc. č. 1418/2 

a pozemků parc. č. 1418/2 o vým. 676 m2 a parc. č. 1419/2 o vým. 1129 m2 vše 
v k. ú. Kuřim z vlastnictví Marcely Pfeiferové, trvale bytem Česká xxx, do majetku 
Města Kuřim a ukládá starostovi města jednat s vlastníkem nemovitosti o snížení 
ceny nemovitosti. 

I. Poledňák – stanovme si cenu hlasováním. 
D. Holman – koupili jsme kotelny pro sociální účely, stejně tak pro tyto účely budeme rekonstruovat 
kulturní dům. Je pro stanovení ceny hlasováním. 
O. Štarha – podporuje návrh předložený Z. Křížem. 
D. Sukalovský – jako účel využití objektu by mohlo být vybudování nízkoprahového centra pro děti, to 
velmi chybí. 
J. Herman – objekt „Služba škole“ je v majetku Jihomoravského kraje. Byla by velká šance ho získat. 
D. Holman – jestli vědomě připravujeme rekonstrukci KD, tak právě v tomto objektu budou dostatečné 
prostory pro využití domu dětí, KuřiMaTa, šachový kroužek apod. V květnu se bude projednávat návrh 
investičních akcí pro rok 2014, proto by bylo vhodné připravit návrhy. 
V. Zejda – nemá problém s koupí objektu, ale ne za uvedenou cenu. 
pí Pfeiferová – přednostně nabídla městu k odkupu. Nespěchá na prodej, i když kupce má. Nabídla 
prodej s možností 2. – 3. splátek. 
D. Sukalovský – navrhuje orientačně hlasovat o dalším postupu. Souhlasí zastupitelé s tím, že napíší 
pro ně maximální možnou cenu na předložený hlasovací lístek: 
Hlasováno: pro 13. 
D. Sukalovský – vyjádřeme nyní cenu, za kterou jsme schopni objekt koupit. 
D. Holman – upozorňuje, že výdaje budou nejen za koupi objektu, ale i za následnou údržbu. 
P. Němec – schází mu účel využití. Padají návrhy, ale je potřeba je do dalšího jednání předložit 
písemně. 
M. Macková – jak zjistíme, jaká byla vůle zastupitelů při stanovení ceny za odkup objektu č. p. 1016? 
D. Sukalovský – cenu zašle e-mailem. 
I. Poledňák – mohou být vyzváni i ostatní, nepřítomní členové zastupitelstva, kteří nebyli účastni 
dnešního jednání, aby vyjádřili svůj názor hlasováním o ceně za koupi objektu p. č. 1016. 
D. Sukalovský – myslí si, že ničemu nevadí, když jejich názor zjistíme. 
 
Přijaté usnesení: 1030/2013 - ZM vyjadřuje svůj zájem o koupi budovy č. p. 1016 na pozemku parc. 

č. 1418/2 a pozemků parc. č. 1418/2 o vým. 676 m2 a parc. č. 1419/2 o vým. 1129 
m2 vše v k. ú. Kuřim z vlastnictví Marcely Pfeiferové, trvale bytem Česká xxx, do 
majetku Města Kuřim a ukládá starostovi města jednat s vlastníkem nemovitosti 
o kupní ceně dle zjištěného limitu. 

Hlasováno: pro 10, proti 3, zdržel se 1, nepřítomni 3. 
 
Návrh usnesení: ZM schvaluje úplatné nabytí budovy č. p. 1016 na pozemku parc. č. 1418/2 

a pozemků parc. č. 1418/2 o vým. 676 m
2
a parc. č. 1419/2 o vým. 1129 m

2
 vše 

v k. ú. Kuřim z vlastnictví Marcely Pfeiferové, trvale bytem Česká xxx, do majetku 
Města Kuřim za cenu 7.300.000,- Kč s tím, že veškeré náklady spojené 
s převodem nemovitostí uhradí prodávající. Daň z převodu nemovitosti bude 
hrazena dle zákona. 

O tomto návrhu nebylo hlasováno. 
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4. Ing. Václav Losík, bytem xxxxxxxxxxxxxx Kuřim – žádost 
o odprodej pozemku 
(Příloha č. 4, 4A, 4B,předkládá Mgr. Ing. D. Sukalovský, zpracovala Ing. V. Fidrmucová) 
 
Ing. Václav Losík požádal Město Kuřim o odprodej pozemku parc. č. 2675/13 o vým. 145 m

2
, orná 

půda v k. ú. Kuřim, dále jen „pozemek“, který je ve vlastnictví města. 
Předmětný pozemek leží vedle pozemků Ing. Losíka parc. č. 2675/10 a 2675/11 v k. ú. Kuřim 
v zahrádkářské oblasti Koblas (nad lokalitou Díly za sv. Janem). 
Ve své žádosti mimo jiné Ing. Losík uvádí, že pozemek je obklopen lesem, je samostatně nevyužitelný 
a z tohoto důvodu žádá o jeho odkoupení a přičlenění ke své zahradě – viz příloha A, B. 
V souvislosti s žádostí předložil Ing. Losík znalecký posudek na ocenění pozemku cenou obvyklou ve 
výši 5 200,- Kč (35,90 Kč/m

2
). Posudek vypracoval Ing. Jiří Tauš, znalec jmenovaný rozhodnutím 

Krajského soudu v Brně, pro základní obor ekonomika, odvětví ceny a odhady se specializací 
nemovitosti a pro základní obor stavebnictví, odvětví stavby obytné a průmyslové. Posudek je 
k nahlédnutí na odboru majetkoprávním, dv. č. 408. 
Stanoviska dotčených orgánů: 
OI – pozemek je dle platného územního plánu sídelního útvaru Kuřim, dále jen „ÚP“, součástí plochy 
individuální rekreace - zahrádkářská kolonie, chatová osada. Dle regulativů lze připustit výstavbu 
objektů – chaty, zahradní domky. 
OMP – předložený znalecký posudek pravděpodobně vychází z cen (v posudku není zdroj uvedený), 
které Město Kuřim nabízelo pro výkup pozemků (orné půdy) za účelem vybudování protierozních 
opatření v lokalitě u Srpku. Pozemek je sice v katastru nemovitostí veden jako orná půda, ve 
skutečnosti však tvoří jakousi hranici mezi zahrádkářskou kolonií a lesem. V žádném případě se nedá 
hovořit o orné půdě. Pozemek není udržovaný - nachází se na něm náletové dřeviny. 
Dále je potřeba připomenout odprodej pozemků sourozencům Jahodovým (na ul. Popkova) 
a odprodej pozemků v lokalitě ZUŠ, kdy prodejní cena pozemků byla 500,- Kč/m

2
. V tomto případě se 

jednalo o pozemky, které se po prodeji staly součástí zahrad u rodinných domů v centru Kuřimi. 
V roce 2011 město odprodalo sad za účelem chovu včel manželům Vozdeckým, za cenu cca 100,-
 Kč/m

2
 s předkupním právem pro Město Kuřim na dobu určitou 40 let. 

Na základě výše uvedeného a po telefonické konzultaci se znalcem Ing. Zámečníkem OMP 
nedoporučuje odprodej pozemku za 5.200,- Kč. Jako minimální prodejní cenu doporučuje částku ve 
výši 200,- Kč/m

2
 (tj. celkem 29.000,- Kč za pozemek). 

 
Příloha A – žádost Ing. Losíka 
Příloha B – situace  
 
Diskuse: 
V. Zejda – finanční výbor doporučuje odprodej za minimální částku. 
D. Holman – částka by měla odpovídat znaleckému posudku. Mělo by se ošetřit, aby mělo město 
přístup přes tyto pozemky. 
J. Herman – další vedlejší pozemky jsou v majetku města Brna? Je to důležité. 
D. Sukalovský – žádá, aby P. Kavka zjistil, kdo je vlastníkem přilehlých pozemků. 
P. Kavka – znalecký posudek předložil pan Losík od znalce p. Tauše. Město konzultovalo posudek se 
znalcem p. Zámečníkem. 
p.. Losík – pozemky okolo jsou pozemky města Brna. 
D. Sukalovský – byl byste ochoten akceptovat zvýšení ceny za odkup? Ceny od znalce jsou rozdílné. 
p. Losík – město může požadovat vyšší cenu, zvýšení cca 2-2,5 násobně by akceptoval. 
D. Holman – vyjasněme si výši znaleckých posudků. Není proti. 
I. Poledňák – dle jeho názoru není pozemek nijak cenný, navrhuje cenu 50 Kč/m2. 
P. Němec – navrhuje 75 Kč/m2. 
I. Poledňák – mění svůj návrh, souhlasí také s návrhem P. Němce 75 Kč/m2. 
D. Sukalovský – ptá se p. Losíka, zda cenu akceptuje? 
p. Losík – ano. 
D. Sukalovský – cena za celý pozemek činí 10.875 Kč. 
 
Přijaté usnesení: 1031/2013 - ZM schvaluje záměr na prodej pozemku parc. č. 2675/13 v k. ú. 

Kuřim o výměře 145 m
2
 Ing. Václavu Losíkovi bytem Kuřim, xxxxxxxxxxxxxx, za 
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cenu 10.875,-Kč s podmínkou úhrady veškerých nákladů spojených s převodem 
pozemku včetně daně z převodu nemovitostí. 

Hlasováno: pro 13, zdržel se 1, nepřítomni 3. 
 
 
 

5. Jiří Trucálek, bytem xxxxxxxxxxxxx Brno – žádost o odprodej 
pozemků 
(Příloha č. 5, 5A, 5B, předkládá Mgr. Ing. D. Sukalovský, zpracovala Ing. V. Fidrmucová) 
 
Jiří Trucálek požádal město Kuřim o odprodej pozemků parc. č. 3514 o vým. 1082 m

2
, trvalý travní 

porost a pozemek parc. č. 3516 o vým. 6590 m
2
, ovocný sad, vše v k. ú. Kuřim dále jen „pozemky“, 

které jsou ve vlastnictví města. 
V roce 2010 pan Trucálek zdědil id. 1/2 rodinného domu č. p. 356 a nyní v něm bydlí. K domu náleží 
malá zahrádka. Předmětné pozemky má a současné době od města pronajaté za účelem užívání jako 
pastviny, sadu a zahrádky (nájemné 0,15 Kč/m

2
/rok, celkem činí nájemné částku ve výši 1.151,-

 Kč/rok). V sadě rostou převážně přestárlé a usychající třešně, směrem od lesa dochází k zarůstání 
pozemku náletovými dřevinami. 
Pan Trucálek by chtěl  v sadu vysadit nové stromky, zřídit malý chov hospodářských zvířat, což 
souvisí s oplocením sadu a nezbytným vybudováním staveb k tomuto účelu. Předložený záměr nelze 
uskutečnit bez vložení nemalých finančních nákladů. Na základě výše uvedeného žádá pan Trucálek 
o odprodej pronajatých pozemků – viz příloha A, B.  
V souvislosti se žádostí o odprodej pozemků předložil pan Trucálek odhad ceny nemovitostí 
zpracovaný Ing. Mátlem, GEOSmar s.r.o., Metelkova 1852, Kuřim, IČ 28299582. Posudek určuje cenu 
zjištěnou dle zákona č. 151/1997 Sb., o oceňování majetku v platném znění ve výši 193.604,- Kč 
(pozemky ocenil částkou 24,706 Kč/m

2
 a 29 ks ovocných stromů ocenil částkou 4.060,- Kč). 

 
Stanoviska dotčených orgánů: 
OŽP a OSVO – nemá k odprodeji pozemků námitek. 
OI – pozemky jsou dle platného územního plánu sídelního útvaru Kuřim součástí plochy pro bydlení 
v rodinných domech. A právě tato skutečnost podstatně ovlivňuje obvyklou (tržní) cenu pozemků. 
OMP – nedoporučuje odprodej pozemků podle předloženého posudku neboť cena zjištěná je 
několikanásobně nižší než cena tržní. OMP doporučuje ocenit pozemky cenou obvyklou (tržní). 
 
Příloha A – žádost pana Trucálka 
Příloha B – situace  
 
Diskuse: 
Z. Kříž – finanční výbor materiál projednal a navrhuje odprodej menší části za domem, větší část 
ponechat v nájmu. 
D. Holman – neprodával by z důvodu velmi nízké ceny. Jsou to pozemky určené ke stavbě rodinných 
domů. Územní plán může být schválen za 2 roky, ale k výstavbě může dojít v blízké době. 
D. Sukalovský – souhlasí. 
V. Zejda – ano, v současném územním plánu je pozemek určený pro výstavbu. 
O. Štarha – před chvílí jsme schválili prodej málo významného pozemku za 75 Kč/m2. Pokud 
schválíme nyní prodej, tak za úplně jiných podmínek. Současný územní plán platí, a musíme pozemek 
brát jako plochu pro výstavbu RD. Pokud by se zastupitelstvo rozhodlo prodat, potom jen pozemek 
menší, ale za jiných podmínek. 
R. Hanák – hlasujme o předloženém usnesení, zjistíme vůli zastupitelů. 
p. Trucálek – chce kupovat pozemky k uvedeným účelům. Cena odpovídá ceně pastviny, nemá cenu 
ani orné půdy. 
D. Holman – nechal by v nájmu další 2 roky. 
O. Štarha – navrhuje usnesení ve znění: 
Návrh usnesení: ZM schvaluje záměr na prodej pozemku parc. č. 3514 o vým. 1082 m

2
, v k. ú. 

Kuřim, Jiřímu Trucálkovi, bytem Brno, xxxxxxxxxxxxxxxxxx, za cenu 75,- Kč/m2. 
D. Sukalovský – ptá se p. Trucálka, jestli by navržené usnesení akceptoval? 
p. Trucálek – potřebuje čas na rozmyšlenou. Měl by zájem o celou plochu. Menší pozemek je se 
severním sklonem. Raději by odkoupil nejbližší okolí kolem rodinného domu za cenu 75 Kč/m2. 
D. Sukalovský – ptá se O. Štarhy zda trvá na svém návrhu? 
O. Štarha – pokud p. Trucálek nemá zájem, potom o navrženém usnesení nehlasujme. 
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D. Sukalovský – hlasujme o původním navrženém usnesení: 
 
Návrh usnesení: ZM schvaluje záměr na prodej pozemků parc. č. 3514 o vým. 1082 m

2
 a parc. č. 

3516 o vým. 6590 m
2
 oba v k. ú. Kuřim, Jiřímu Trucálkovi, bytem Brno, xxxxxxxxx 

xxxxxx, za cenu 193.604,- Kč s podmínkou úhrady veškerých nákladů spojených 
s převodem pozemků včetně daně z převodu nemovitostí. 

Hlasováno: pro 0, proti 12, zdrželi se 2, nepřítomni 3. 
Usnesení nebylo přijato. 
 
 
 

6. Centrum technických služeb – dozorčí rada 
(Příloha č. 6, 6A, předkládá PaedDr. D. Holman, zpracoval Mgr. P. Kavka) 
 
Zastupitelstvo města projednávalo na svém zasedání dne 21. 8. 2012 záležitosti kolem dozorčích rad 
městských obchodních společností a bylo přijato mimo jiné i následující usnesení č. 1129/12: 
„ZM navrhuje Radě města Kuřimi v působnosti valné hromady k volbě členy dozorčí rady Centra 
technických služeb Kuřim s.r.o, IČ 26307189, Jungmannova 968, 664 34 Kuřim, a to Vlastimila 
Burkarta a Aleše Varmužku.“ 
 
Toto usnesení ještě nebylo naplněno. OMP byl uložen úkol připravit podklady pro zřízení dozorčí rady 
u firmy Centrum technických služeb Kuřim, s.r.o., se sídlem Jungmannova 968, Kuřim, IČ 26307189, 
kde je Město Kuřim jediným společníkem. 
 
OMP navrhuje následující postup: 
a) zrušit usnesení č. 1129/12 
b) přijmout další navržená usnesení 
 
Předkladatel navrhuje zastupitelstvu následující kandidáty na členy dozorčí rady: 
a) Karel Bořecký, nar. xxxx, Moravské Knínice 
b) Robert Kubíček, nar. xxxx, bytem xxxxxxxxxxxxxxxxx Kuřim 
- nejvyšší ukončené vzdělání: Střední odborné s maturitou - ISŠPolygrafická Brno, obor tiskař v roce 
1994 
- od r. 1996 OSVČ, CEO a jednatel s.r.o. - tiskárny a reklamní agentury  
- ovládá plynně němčinu slovem i písmem + základy angličtiny na komunikativní úrovni (převážně 
obchodní jednání se zahraničními dodavateli)  
- svobodný, zadaný, 1 dcera  
- zájmy: turistika, vodní sporty, alternativní zdroje energie, staré tisky a anglická literatura 
 
OMP upozorňuje, že dozorčí rada musí být minimálně tříčlenná a její funkční období nesmí 
přesáhnout pět let. Členy dozorčí rady jmenuje rada města ale pouze na návrh zastupitelstva města. 
 
Příloha – notářský zápis 
 
Diskuse: 
I. Poledňák – schválil by pouze první usnesení. Rada města má ze zákona povinnost kontrolovat jejich 
činnost. 
D. Holman – nepřišly žádné jiné návrhy a tak předložil příspěvek v této podobě. 
I. Poledňák – David Holman odmítá zodpovědnost. 
D. Holman – odpovědnost neodmítá. Dozorčí orgány mají jinak definovány pravomoci i povinnosti, než 
rada města, jako valná hromada. 
P. Němec – proč se navrhuje zrušení usnesení č. 1129/2012? 
P. Kavka – zrušením usnesení č. 1129/12 se narovná vztah. Byli jmenováni 2 členové do neexistující 
dozorčí rady, přičemž dozorčí rada musí být minimálně 3 členná. 
 
 
Z jednání odešel v 18,55 hod. V. Zejda 
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Přijaté usnesení: 1032/2013 - ZM ruší usnesení č. 1129/12 ze dne 21. 8. 2012 ve věci návrhu členů 
dozorčí rady společnosti Centrum technických služeb Kuřim, s.r.o., se sídlem 
Jungmannova 968, Kuřim, IČ 26307189. 

Hlasováno: pro 13, nepřítomni 4. 
 
 
Na jednání přišel v 18,56 hod. V. Zejda. 
 
 
Návrh usnesení: ZM schvaluje změnu zakladatelské listiny společnosti Centrum technických služeb 

Kuřim, s.r.o., se sídlem Jungmannova 968, Kuřim, IČ 26307189, spočívající ve 
zřízení tříčlenné dozorčí rady ve znění dle přílohy a pověřuje starostu k podpisu 
příslušného notářského zápisu. 

 
Návrh usnesení: ZM navrhuje Radě města Kuřimi v působnosti valné hromady k volbě tyto členy 

dozorčí rady Centra technických služeb Kuřim s.r.o, IČ 26307189, Jungmannova 
968, 664 34 Kuřim: 

 a) Karel Bořecký, bytem xxxxxxxxxxxxx Moravské Knínice 
 b) Robert Kubíček, bytem xxxxxxxxxxxxxxxxxx Kuřim 
 c) Ing. Mgr. Vlastimil Burkart, bytem xxxxxxxxxxxxxx Kuřim. 
Bylo hlasováno pro obě usnesení současně: pro 3, proti 7, zdrželi se 4, nepřítomni 3. 
Usnesení nebyla přijata. 
 
 
D. Sukalovský vyhlásil v 18,57 hod. přestávku na 15 minut. 
 
 
 

7. Jiří Sedlák, bytem Blansko, xxxxxxxxxxxxx – žádost o odprodej 
pozemků na nám. 1. května v Kuřimi 
(Příloha č. 7, 7A, 7B, 7C, 7C/1, předkládá Mgr. Ing. D. Sukalovský, zpracoval Mgr. P. Kavka a Ing. 
V. Fidrmucová) 
 
Pan Jiří Sedlák požádal město Kuřim o odprodej části pozemků parc. č. 294 a parc. č. 293/1 k. ú. 
Kuřim -viz příloha A, B. 
Pan Sedlák o předmětné pozemky žádal již v roce 2010. Zastupitelstvo města Kuřimi na svém 
zasedání dne 5. 10. 2010 projednalo prodej pozemků a žádosti pana Sedláka nevyhovělo. 
Opakovanou žádost pana Sedláka projednala rada města dne 15. 1. 2013 a přijala usn. č. 14/2013: 
14/2013 
RM ukládá odboru majetkoprávnímu připravit soutěž na prodej pozemku parc. č. 294 a 293/1, k. ú. 
Kuřim. 
Na základě výše uvedeného předkládá OMP zastupitelstvu ke schválení oznámení o záměru na 
využití nemovitého majetku – viz příloha C. 
 
Příloha A – žádost pana Sedláka 
Příloha B – situace v katastrální mapě 
Příloha C – oznámení o zveřejnění záměru 
 
Diskuse: 
Z. Kříž – 3 členové finančního výboru by byli spíše pro prodej formou dražby. 
D. Holman – navrhuje doplnit do usnesení „proluka na nám. 1. května“. Zastupitelstvo schvaluje záměr 
na prodej části pozemku formou soutěže, rada města schválí a projedná podmínky. Územní plán říká, 
jak má objekt vypadat. 
D. Sukalovský – hodnotícím kritériem je cena, ale musí být dodrženy podmínky. 
V. Zejda – studie není potřeba, soutěží se pouze cenou. Musí se dodržet regulativa. 
D. Holman – musí uchazeč splnit podmínku předložení návrhu architektonického řešení? 
D. Sukalovský – pokud je to v podmínkách, tak ji splnit musí. Ale rozhodující je cena. 
O. Štarha – navrhuje vyjmout „podmínku předložení návrhu architektonického řešení“. Pokud to 
chceme mít v podmínkách, potom toto musíme i hodnotit. 
P. Němec – jedná pan Sedlák i s ostatními majiteli pozemků? 
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D. Sukalovský – pan Sedlák byl přítomen na dnešním jednání ZM, ale musel odejít. 
O. Štarha – ten, kdo vysoutěží, tak se stane majitelem pozemku až po kolaudaci. 
D. Holman – ptá se, zda zastupitelé chtějí podmínky nastavit znovu? Nebo je rada města rozpracuje 
do detailu? Byl by pro elektronickou dražbu. 
I. Poledňák – není pro vyhlášení veřejné nabídky. Bylo by vhodné spojit se s majiteli ostatních 
pozemků a jednat s nimi. 
J. Koláček – jednal s nimi opakovaně, ale není z jejich strany zájem. 
D. Sukalovský – spíše si myslí, že nový nabyvatel tohoto pozemku s nimi může lépe jednat. 
I. Poledňák – zatím by tedy vyčkal. 
O. Štarha – do 31. 12. 2015 musí stavební povolení nabýt právní moci. Déle by nečekal. Nyní není 
zájem se dohodnout, jednání s ostatními nájemníky také není schůdné. 
P. Němec – pamatuje si, že vedoucí OMP již dříve s vlastníky ostatních pozemků jednala, ale nedošlo 
k vyřešení. 
O. Štarha – bylo by lépe, kdyby se zcelily všechny pozemky, ale jednání trvají dlouho a jsou zatím bez 
výsledku. Proluka neprospívá vzhledu náměstí. Souhlasí se zastavěním. 
I. Poledňák – po zvážení je pro schválení. 
V. Zejda – taky je pro schválení, i když by bylo lépe řešit celé území komplexně. Žádá vyjmout 
architektonickou studii z podmínek. 
P. Němec – navrhuje doplnit do usnesení „schvalujeme záměr dle přílohy 7C/1. 
D. Sukalovský – navrhuje hlasovat o vyjmutí podmínky předložení návrhu architektonického řešení: 
Hlasováno: pro 14. 
D. Holman – bude výběr formou elektronické dražby? 
P. Němec – proč je v podmínkách uvedena minimální výše kupní ceny 4.500 Kč? 
I. Poledňák – pokud bude použita forma elektronické dražby, potom nelze schválit dle přílohy 7C1. 
Pokud bude použita forma elektronické dražby, musíme zveřejnit záměr po dobu 15 dní. Dnes 
schvalme záměr a formu prodeje schvalme později. 
D. Sukalovský – s tímto návrhem souhlasí. 
P. Němec – minimální výši kupní ceny navrhuje vyšší. 
D. Sukalovský – stanovme minimální cenu a schvalme záměr. 
P. Kavka – pokud dojde k takovým změnám, byl by pro stažení materiálu a přepracování a předložení 
do příštího jednání. 
D. Sukalovský – nyní schválíme pouze záměr formou soutěže. 
I. Poledňák – ve lhůtě se může občan vyjádřit a využít 15 denní lhůtu. 
P. Němec – netrvá na svém návrhu schválit usnesení dle přílohy 7C/1, ale spíše navrhuje pověřit radu 
města přípravou. 
D. Holman – není důvod spěchat, klidně posuňme termín do 09/2013. 
P. Němec – navrhuje změnit minimální výši kupní ceny na 5.000 Kč. 
D. Holman – navrhuje změnu termínu odevzdání nabídek na 08/2013. Aby otevírání obálek nebylo 
veřejné, ale uvést termín odevzdání nabídek 
I. Peřina – raději by byl pro přepracování materiálu. 
D. Sukalovský – navrhuje stáhnout materiál a upravit formu soutěže a výši minimální ceny. 
J. Herman – stáhnout s tím, že budeme informativně hlasovat o tom, zda bude použita dražba nebo 
elektronická dražba. 
D. Sukalovský – navrhuje hlasovat o použití elektronické dražby. 
D. Holman – nehlasujme o něčem, čemu téměř nikdo z nás nerozumí. Navrhuje, aby P. Kavka 
předložil alespoň 2 varianty řešení. 
J. Herman – řešení může být veřejnou nabídkou, dražbou, nebo elektronickou dražbou. 
I. Poledňák – ať rada města schválí záměr a zastupitelstvo potom schválí variantu. 
D. Sukalovský – na základě množství vznesených připomínek, stahuje materiál z jednání. 
 
Návrh usnesení: ZM schvaluje záměr na prodej části pozemku parc. č. 294 o vým. cca 150 m

2
 

a části pozemku parc. č. 293/1 o vým. cca 90m
2
(proluka

 
na nám. 1. května), oba 

v k. ú. Kuřim, dle soutěže, dle přílohy 7C/1. 
 
Návrh usnesení: ZM schvaluje záměr na prodej části pozemku parc. č. 294 o vým. cca 150 m

2
 

a části pozemku parc. č. 293/1 o vým. cca 90m
2
 oba v k. ú. Kuřim dle přílohy. 

O těchto návrzích usnesení nebylo hlasováno. 
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8. Dotace SOKOL 
(Příloha č. 8, 8A, předkládá Ing. D. Sukalovský, zpracoval Ing. A. Varmužka) 
 
Tělocvičná jednota SOKOL Kuřim požádala ZM o poskytnutí dotace na nadstavbu venkovního 
sociálního zařízení s propojením do hlavní budovy. SOKOL žádá o dotaci ve výši minimálně 200.000 
Kč. Jelikož žádost opět neobsahuje žádné bližší informace o stavbě (studie, projekt, struktura 
rozpočtu,…) a SOKOL se prozatím oficiálně nevyjádřil k podmíněnému prominutí splátky půjčky, 
schválené na prosincovém zasedání ZM, OF prozatím nedoporučuje poskytnutí dotace. 
 
Kompletní žádost je v příloze. 
 
Diskuse: 
Z. Kříž – finanční výbor není pro schválení. 
A. Varmužka – nebyla doložena žádná studie. 
D. Holman – žádost nebyla projednána ve sportovním výboru, protože nebyla předložena. Na 
majetcích města využívaných sportovci jsou peníze více potřeba. Žádá žádost předložit vč. projektu 
do jednání sportovního výboru. 
V. Zejda – materiál je projekčně hotov a prošel komisí stavební. 
D. Sukalovský – navrhuje hlasovat od částky 200.000,- Kč 
D. Holman – i tento materiál by měl být stažen z jednání, protože by se měl doložit. 
D. Sukalovský – byl by pro to, aby se nyní hlasovalo o předloženém usnesení: 
 
Návrh usnesení: ZM schvaluje uzavření smlouvy o poskytnutí dotace ve výši 200.000 Kč 

s Tělocvičnou jednotou SOKOL Kuřim, Tyršova 480, 664 34 Kuřim, IČ 44947763, 
na financování akce „ Nadstavba venkovního sociálního zařízení s propojením do 
hlavní budovy“. 

Hlasováno: pro 3, zdrželo se 11, nepřítomni 3. 
Usnesení nebylo přijato. 
 
 
 

9. Obecně závazná vyhláška - oprava 
(Příloha č. 9, 9A, předkládá Mgr. Ing. D. Sukalovský, zpracoval Ing. A. Varmužka) 
 
ZM schválilo na svém zasedání dne 24. 10. 2012 obecně závaznou vyhlášku č.3/2012, o místním 
poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování 
komunálních odpadů pro rok 2012. Přestože byl text konzultován v předstihu s odborem dozoru 
Ministerstva vnitra, po schválení byla ve vyhlášce odhalena formální chyba, která nemá naštěstí 
praktický dopad na správu poplatku, ale je nutné ji odstranit. Touto chybou bylo to, že do rozúčtování 
nákladů v příloze vyhlášky nebyli zahrnuti cizinci s trvalým pobytem v Kuřimi, jejichž evidenci nemáme 
jako úřad k dispozici (nyní bylo při výpočtu vycházeno z údaje na stránkách Ministerstva vnitra 
platných k 1. 2. 2013). 
 
Příloha: obecně závazná vyhláška města 
 
Diskuse: 
Z. Kříž – finanční výbor bez připomínek. 
 
Přijaté usnesení: 1033/2013 - ZM schvaluje obecně závaznou vyhlášku Města Kuřimi č. 1/2013, 

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

Hlasováno: pro 14, nepřítomni 3. 
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10. Mateřské a rodinné centrum KuřiMaTa, o.s., - schválení smlouvy 
(Příloha č. 10, 10A, předkládá Mgr. Ing. D. Sukalovský, zpracovala P. Glosová) 
 
Na základě usnesení ZM č. 1216/12 (ZM ukládá zpracovateli rozpočtu na rok 2013 zařazení 
rozpočtové položky 200.000,- Kč pro Mateřské a rodinné centrum KuřiMaTa, o.s., IČ 22687467, na 
pronájem prostor) je nyní předložena zastupitelstvu města ke schválení smlouva pro Mateřské 
a rodinné centrum KuřiMaTa, o.s., IČ 22687467, na pronájem prostor. 
 
Příloha: smlouva 
 
Diskuse: 
P. Němec – je pro schválení, ale chybí doložit podmínky. Ve smlouvě čl. 1, bod 1 – uvést přesnou 
identifikace prostoru, kde budou v pronájmu, uvést budovu a č. p. 
J. Koláček – dle sdělení budou KuřiMaTa v pronájmu na ul. Farského. 
P. Němec – v doložce uvést datum dnešního konání ZM. 
A. Varmužka – bude uvedeno dnešní datum. 
I. Poledňák – i když jsme schválili 200 tisíc Kč, měli bychom být seznámeni s výší ceny za 
pronajímané prostory. Sdělit sdružení, že město vydalo příslib na částku 200.000 Kč a nyní požadovat 
doložení nájemní smlouvy. 
J. Herman – dotace je na pronájem prostor. Podmínky čl. 4, bodu č. 3 jsou nadbytečné. 
A. Varmužka – smlouva je používaná na všechny dotace. Tento bod ničemu nevadí. 
I. Poledňák – smlouvu můžeme uzavřít později, nyní ať předloží požadované doklady. 
A. Varmužka – sdružení bylo o přidělených penězích informováno. 
M. Macková – smlouva je sice standardní, ale měla by být upravená pro tyto účely. 
D. Sukalovský – stahuje materiál z jednání. 
 
Návrh usnesení: ZM schvaluje uzavření smlouvy o poskytnutí dotace ve výši 200.000 Kč na 

pronájem prostor pro Mateřské a rodinné centrum KuřiMaTa, o.s., IČ 22687467. 
 
 
 

11. Zápis z jednání Výboru pro kulturu a spolkovou činnost ZM 
Kuřimi 
(Příloha č. 11, 11A, 11B, předkládá Mgr. L. Ambrož, zpracovala P. Glosová) 
 
V období od 16. října 2012 do 26. listopadu 2012 byla vyhlášena „Výzva k podávání žádostí o dotace 
Programu finanční podpory kulturní, sportovní a spolkové činnosti města Kuřimi“ pro kalendářní rok 
2013. 
Dne 28. února 2013 zasedal Výbor pro kulturu a spolkovou činnost ZM Kuřimi, který posuzoval 
podané žádosti o dotace z „Programu finanční podpory kulturní, sportovní a spolkové činnosti města 
Kuřimi“ z oblasti kulturní a spolkové činnosti. Po projednání jednotlivých žádostí navrhl udělení dotací 
ve výši 34.000 Kč. 
 
Příloha č. A zápis z jednání Výboru pro kulturu a spolkovou činnost ZM Kuřimi 
Příloha č. B tabulka žádostí o dotace z oblasti kulturní a spolkové činnosti 
 
Diskuse: 
I. Peřina – zaráží ho, že výbor pro kulturu a spolkovou činnost má k dispozici přes 100.000 Kč, ale 
příspěvek pro KuřiMaTa, která provozují spolkovou a kulturní činnost, se hradí z jiného ORGu. 
D. Holman – nelíbí se mu, že se přispívá na komerčně úspěšné akce. Sjednoťme přístupy výboru 
sportovního a kulturního. 
M. Kalinová – ZUŠ Kuřim žádá na koncertní zájezd do Třebíče 20.000 Kč, to je hodně velký 
nadstandard. 
D. Sukalovský – toto navrhl kulturní výbor, vždy jsme jeho návrhy respektovali. 
 
Přijaté usnesení: 1034/2013 - ZM schvaluje uzavření smluv o poskytnutí dotací z Programu finanční 

podpory kulturní, sportovní a spolkové činnosti města Kuřimi z oblasti kulturní 
a spolkové činnosti, v rámci výzvy roku 2013 v bodech a částkách podle přílohy. 

Hlasováno: pro 10, zdrželi se 4, nepřítomni 3. 
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12. Informace k usnesení ZM č. 1098/2012 
(Příloha č. 12, předkládá a zpracoval Mgr. Ing. D. Sukalovský) 
 
Na jednání ZM dne 15. 5. 2012 bylo přijato usnesení č. 1098/2012 s následujícím textem: „ZM 
pověřuje starostu města Kuřimi Draga Sukalovského vyjednáváním s vlastníkem budovy č. p. 205 na 
pozemku parc. č. 4409 (včetně pozemku parc. č. 4409), vše k. ú. Kuřim a pozemku parc. č. 4410, k. ú. 
Kuřim, o kupní ceně. Termín plnění: 31. 12. 2012 (STA)“. 
Šlo o jednání s vlastníkem budovy bývalé ubytovny Adria. Tato jednání byla ukončena a budova je 
nyní ve vlastnictví města. 
Úkol je tedy splněn. 
 
 
 

13. Informace o restaurátorském průzkumu sochy sv. Jana 
Nepomuckého 
(Příloha č. 13, předkládá Ing. D. Sukalovský, zpracoval S. Bartoš) 
 
Právě probíhající opravy kaple svatého Jana Nepomuckého zahrnují pouze obnovu stávající zděné 
stavby. Proto by bylo vhodné zrealizovat i opravu sochy svatého Jana Nepomuckého, která je také 
poškozena. 
Na restaurování sochy je možné požádat v příštím roce o dotaci z dotačního programu Ministerstva 
kultury na obnovu kulturních památek. Proto je nutné provést restaurátorský průzkum, který určí, 
jakým způsobem se bude socha sv. Jana Nepomuckého opravovat. Tento průzkum z dotace hradit 
nelze. 
 
Postup, který je třeba dodržet před vlastním přístupem k restaurování sochy: 

1. vyhotovení restaurátorského průzkumu, který spočívá v provedení 2. – 5. zbrusů (jeden cca 
5.000,- Kč) včetně provedení expertíz a laboratorních rozborů 

2. předání výsledků zástupcům Úřadu památkové péče-oddělení specialistů, kteří určí rozsah 
požadovaného restaurátorského zásahu a vydají Závazné stanovisko, které je závazné pro 
rozsah restaurátorských prací 

3. vypracování restaurátorského záměru, včetně cenového rozpočtu, který vychází z požadavků 
na rozsah a použití doporučené technologie stanovené zástupci Národního památkového 
ústavu 

4. schválení restaurátorského záměru 
 
Předpokládaná cena na tyto práce je celkem 50.000,- Kč, z toho 2-5 zbrusů max. 25.000,-Kč, 
chemická analýza včetně vyhodnocení 5.000,- Kč, demontáž sochy autojeřábem a odvoz do dílny 
restaurátora 20.000,- Kč. Výsledná zpráva by byla cca do 1 měsíce po odvozu. 
Po provedení těchto přípravných prací by bylo nejlépe zahájit restaurování sochy z důvodu zamezení 
další nebezpečné manipulace se sochou. 
 
Diskuse: 
J. Herman – předpokládaná cena opravy? 
D. Sukalovský – záleží na rozsahu poškození. 
S. Bartoš – dotace není ještě vypsaná. Toto je příprava, abychom mohli reagovat. Socha byla 
prohlédnuta zběžně a ostatní ukáže průzkum. 
 
 
 

14. Smlouva o poskytnutí dotace z Regionálního operačního 
programu NUTS 2 Jihovýchod na realizaci projektu „Bezbariérové 
zpřístupnění podchodu železniční stanice Kuřim ze severní části 
města“ 
(Příloha č. 14, 14A, 14B, předkládá Mgr. Ing. D. Sukalovský, zpracovala Ing. N. Šiblová) 
 
Město Kuřim získalo dotaci z Regionálního operačního programu NUTS 2 Jihovýchod na realizaci 
projektu „Bezbariérové zpřístupnění podchodu železniční stanice Kuřim ze severní části města“, 
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registrační číslo projektu CZ.1.11/1.2.00/23.01318. Předpokládané celkové výdaje projektu jsou 
17.188.522 Kč, předpokládané způsobilé výdaje jsou 17.036.346 Kč. Dotace bude maximálně ve výši 
14.480.894,10 Kč (85% způsobilých výdajů projektu), vlastní spolufinancování 2.555.451,90 Kč (15% 
způsobilých výdajů projektu) a nezpůsobilé výdaje projektu ve výši 152.176 Kč na zabezpečení 
náhradní výsadby. 
Fyzickou realizaci projektu je třeba zahájit nejpozději do 6 měsíců ode dne platnosti smlouvy 
o poskytnutí dotace. Ukončení realizace je podle harmonogramu projektu 31. 12. 2014. Ve smlouvě 
o poskytnutí dotace je v článku I., odstavec 2. stanovena podmínka pro poskytnutí dotace, a to 
zajištění komplexní bezbariérovosti železniční stanice navazujícími projekty „Rekonstrukce výpravní 
budovy v žst. Kuřim“ (investor České dráhy a.s.) a „Zřízení bezbariérových přístupů v žst. Kuřim“ 
(investor Správa železniční a dopravní cesty, státní organizace) v termínu do konce roku 2014. 
Po doložení výpisu z usnesení zastupitelstva města o schválení uzavření Smlouvy o poskytnutí dotace 
Úřadu Regionální rady regionu soudržnosti Jihovýchod bude Smlouva zkompletována společně 
s přílohami (sazby pro výpočet odvodů za porušení rozpočtové kázně, harmonogram, finanční plán 
a rozpočet projektu ze žádosti o dotaci, protokol o provedení změny a souhlas se změnou) 
a předložena k podpisu. 
 
Příloha č. 1: Návrh Smlouvy o poskytnutí dotace 
Příloha č. 2: Příloha ke Smlouvě 
 
 
Z jednání odešel v 20,38 hod. P. Němec. 
 
 
Přijaté usnesení: 1035/2013 - ZM schvaluje uzavření Smlouvy o poskytnutí dotace z Regionálního 

operačního programu NUTS 2 Jihovýchod na projekt „Bezbariérové zpřístupnění 
podchodu železniční stanice Kuřim ze severní části města“, registrační číslo 
projektu CZ.1.11/1.2.00/23.01318. 

Hlasováno: pro 13, nepřítomni 4. 
 
 
 

15. Schválení poskytnutí dotace 
(Příloha č. 15, předkládá a zpracoval J. Koláček) 
 
ABC Vital o.s., Legionářská 401, 664 34 Kuřim, IČ 22872507, žádá o schválení dotace ve výši 
200.000 Kč. 
Sportovní činnost (wellness) 150.000 Kč 
Kultura (zájezdy, divadla,…)   50.000 Kč  (4x bus do divadla Brno, 1x návštěva divadla 

Brno, 3x návštěva divadla Kuřim) 
 
Diskuse: 
D. Holman – pravidla platí pro všechny, zvlášť když se žádá o městské peníze. Žádost opět nebyla 
předložena ke schválení výborům. 
R. Hanák – pro seniory jistě dobrý počin, ale pokud se mají takhle schvalovat žádosti, potom zrušme 
výbory. 
I. Peřina – tato činnost je hodna podpory, ale každá žádost má mít své náležitosti. Předložená žádost 
je nemá. 
D. Sukalovský – žádá příště předložit žádost s podrobnějším rozpočtem a smlouvou. 
M. Macková – navržené usnesení by mělo znít „ZM schvaluje smlouvu o poskytnutí dotace….“. 
D. Holman – žádá, aby byla žádost předložena do výborů ke schválení, potom bude předloženo ke 
schválení ZM. 
Z. Kříž – finanční výbor doporučil schválení žádosti s podmínkou projednání ve výborech. 
J. Koláček – stahuje materiál z jednání. 
I. Poledňák – bylo by vhodné zvážit předložení žádosti. 
 
Návrh usnesení: ZM schvaluje poskytnutí dotace ve výši 200.000 Kč pro občanské sdružení ABC 

Vital, Legionářská 401, 664 34 Kuřim, IČ 22872507. 
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Na jednání se dostavil v 20,55 hod. P. Němec. 
 
 
 

16. Česká republika – Úřad pro zastupování státu ve věcech 
majetkových – bezúplatný převod pozemků 
(Příloha č. 16, 16A, 16B, 16C, předkládá Mgr. Ing. D. Sukalovský, zpracovala Ing. V. Fidrmucová) 
 
Město Kuřim požádalo Českou republiku - Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových, dále 
jen „UZSVM“ o bezúplatný převod pozemků parc. č. 2955 (na pozemku se nachází veřejně přístupná 
účelová komunikace), parc. č. 2982/2 (na pozemku se nachází část chodníku pro pěší a travnatý pás) 
a parc. č. 2986 (na pozemku se nachází chodník pro pěší a travnatý pás) vše v k. ú. Kuřim – viz 
příloha A, B. Uvedené pozemky by měly být dotčeny stavbou cyklostezky Kuřim – Lipůvka. 
UZSVM předložil Městu Kuřim ke schválení smlouvu o bezúplatném převodu. OMP i OI doporučují 
smlouvu schválit. 
 
Příloha A, B – situace 
Příloha C – smlouva o bezúplatném převodu nemovitostí  
 
Diskuse: 
Z. Kříž – oznámil střet zájmů, nebude hlasovat. 
 
Přijaté usnesení: 1036/2013 - ZM schvaluje bezúplatný převod pozemků parc. č. 2955, parc. č. 

2982/2 a parc. č. 2986 vše v k. ú. Kuřim z vlastnictví České republiky – Úřad pro 
zastupování státu ve věcech majetkových, se sídlem Rašínovo nábřeží 390/42, 
Nové Město, Praha 2, IČ 69797111, do vlastnictví Města Kuřimi. 

Hlasováno: pro 13, nehlasoval 1, nepřítomni 3. 
 
 
 

17. Zápis z Finančního výboru 
(Příloha č. 17, 17A, předkládá Z. Kříž, zpracoval Ing. A. Varmužka) 
 
ZM je v příloze předkládán zápis ze zasedání Finančního výboru ze dne 7. 3. 2013. 
 
Příloha: zápis 
 
 
Z jednání odešel v 20,58 hod. I. Peřina. 
 
 
Diskuse: 
D. Holman – výbor nebyl usnášeníschopný, budeme ho brát na vědomí? 
I. Poledňák – nebude hlasovat, výbor nebyl usnášeníschopný. 
 
 
Přijaté usnesení: 1037/2013 - ZM bere na vědomí zápis ze zasedání finančního výboru ze dne 

7. 3. 2013. 
Hlasováno: pro 11, nehlasoval 1, zdržel se 1, nepřítomni 4. 
 
 
 

19. Ing. Milan Pangrác – výmaz předkupního práva 
(Příloha č. 19, 19A, 19B, předkládá Mgr. Ing. D. Sukalovský, zpracoval Mgr. P. Kavka) 
 
Záležitost ohledně výmazu předkupního práva věcného k pozemku p. č. 430 k. ú. Kuřim byla 
podrobně projednávána na zasedání zastupitelstva dne 22. 1. 2013. Z diskuze vyplynul požadavek, 
aby tato záležitost byla spojena s budováním parkovišť v lokalitě Na Loučkách, případně v k. ú. Kuřim. 
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Ing. Milan Pangrác, bytem Vohančice xx, zaslal dne 26. 2. 2013 nový návrh, jak řešit svůj závazek 
k vybudování parkovacích stání daný budoucí kupní smlouvou č. 2011/B/0045 ze dne 26. 8. 2011, 
který má být podmínkou uzavření smlouvy o výmazu předkupního práva věcného k pozemku p. č. 430 
k. ú. Kuřim. V této budoucí smlouvě je zakotven závazek pana Ing. Pangráce vybudovat 94 
parkovacích stání a to pouze na pozemcích, jejichž vlastníkem je Město Kuřim. Ing. Pangrác nově 
navrhuje, že vybuduje v souladu se studií Ing. arch. Kynčla a převede městu 97 parkovacích stání. Dle 
tohoto návrhu jsou ale dotčeny i pozemky ve vlastnictví (spoluvlastnictví) třetích osob. Budoucí 
smlouva by byla dodatkem č. 1 změněna tak, jak je uvedeno v příloze. Současně by byla zrušena 
původní příloha B a C a nahrazena novou přílohou B. Původní příloha A, která řeší parkovací stání na 
ul. Brněnské, by byla zachována. 
 
OMP upozorňuje na riziko projektu, které spočívá v souhlasech fyzických osob, jejichž pozemky jsou 
stavebním záměrem dotčeny a s většinou nebylo doposud jednáno. Naší prioritou bude pozemky 
vykoupit za ceny odpovídající cenám za výkup pozemků pod komunikacemi, minimálně však bude 
nutné v případě dotčení cizích pozemků dosáhnout uzavření smlouvy o právu provést stavbu. Pro 
účely územního řízení by postačil i souhlas vlastníků pozemků. Vzhledem ke složitosti vlastnických 
vztahů nelze výstupy očekávat v rámci dnů ale spíše týdnů.  
Jedná se o tyto pozemky: 
a) p. č. 519/3 - Ing. Miloš Boleslav, xxxxxxxxxxxxxx, Plzeň, Lobzy a Jaroslav Hýsek, xxxxxxxxx 
xxxx, Kuřim – oba spoluvlastníci ústně přislíbili prodej pozemku 
b) p. č. 519/4 - Město Kuřim, Ing. Petr Stejskal, xxxxxxxxxxxxxxx Karlovice a Stejskalová Marie, 
xxxxxxxxxxxxxxx Kuřim (zemřela – nevypořádané dědictví) 
c) p. č. 519/10 - Miloš Cibulka, xxxxxxxxxxxxx Brno (úřední adresa), Vít Cibulka a Miroslava 
Cibulková, oba bytem xxxxxxxxxxxxxx Brno - Komín 624 00 
d) p. č. 519/11 - Věra Kvanková, xxxxxxxxxxxxxxxxxx Ostrava 
 
Příloha – dodatek č. 1 smlouvy č. 2011/B/0045  

- smlouva o budoucí smlouvě o zrušení předkupního práva 
 
 
Na jednání se dostavil v 21,02 hod. I. Peřina. 
 
 
Diskuse: 
R. Hanák – žádá vysvětlit pouze změny. 
P. Kavka – ve smlouvě z roku 2011 byly uvedeny i pozemky na ul. Brněnská. Nová smlouva povýšila 
počet parkovacích míst na 97 a je to hlavně v lokalitě Na Loučkách. Dále je zahrnut prodej malého 
pozemku, jako přístupové komunikace. Původně jsme navrhovali upravit toto pouze dodatkem, ale 
podle našeho právního názoru smlouva v části týkající se parkovacích míst zanikla z důvodu 
nedoložení stavebního povolení na parkovací místa M. Pangrácem. 
S. Bartoš – tyto změny navrhujeme proto, že p. Pangrác by měl stavět parkovací místa sám, a ne ve 
spolupráci s městem. Je to transparentnější. 
D. Holman – pokud se budou stavět parkovací místa, logicky vyplývají starosti včetně přeložení 
inženýrských sítí. V ul. Brněnská je mnoho přeložek? 
S. Bartoš – vede tam vysoké napětí, ale s tímto by neměl být problém. 
D. Holman – pokud je výstavba v ul. Brněnská náročnější, proč se tímto má zabývat město? 
P. Němec – že se opouští od budování parkovacích míst na ul. Brněnská je chybou. Je potřeba to 
řešit. 
M. Macková – proč je původní smlouva neplatná? 
P. Kavka – podmínkou bylo předložení stavebního povolení na multifunkční objekt a parkovací místa 
do 31. 12. 2012. Stavební povolení na parkovací místa vydáno nebylo, proto smlouva v této části 
zanikla. 
M. Macková – co se stane, když to nyní neschválíme? 
D. Sukalovský – p. Pangrác bude i přesto nucen vybudovat parkovací místa. 
M. Pangrác – nevzdává se závazku vůči městu, i když lhůta vypršela. Mají platné stavební povolení na 
dům a přilehlá parkovací místa. 
M. Macková – ve smlouvě nesplnil podmínku, že není požádáno o stavební povolení na parkovací 
místa. 
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M. Pangrác – jsme jedním z dílu řetězce, není jen jejich chyba, že smlouva vypršela. 
D. Holman – potřeboval součinnost města. M. Pangrác nemohl požádat o stavební povolení na 
parkovací místa, protože se dělala studie. 
V. Zejda – kdo měl požádat o stavební povolení? Mohlo být ošetřeno smlouvou - stavba na cizím 
pozemku. 
D. Holman – závazek M. Pangráce je ten, že musí postavit 60 parkovacích míst. Zbývající parkovací 
místa vybuduje s doporučením města. Ul. Brněnská je z hlediska parkování lokalitou problémovou. 
Pokud nám za parkovací místa M. Pangrác zaplatí, město si vybere, kde bude parkovací místa 
budovat. 
M. Macková – byla podepsána smlouva o právu provést stavbu, kde jsou přesně specifikované 
parcely na vybudování parkovacích míst. 
O. Štarha – na ul. Brněnská je problematika parkování vážná, nezáleží na tom, kdo bude parkovací 
místa budovat. 
D. Holman – dle S. Bartoše se parkoviště na ul. Brněnská nebudou budovat, O. Štarha tvrdí něco 
jiného. Jediné řešení je, domluvit se na pro město výhodné částce, které kompenzuje výstavbu 
parkovacích míst, a město si parkovací stání vybuduje samo. 
M. Macková – na minulém jednání hlasovala pro schválení hlavně z důvodu, že dojde k vybudování 
parkovacích stání právě v lokalitě ul. Brněnská. 
I. Poledňák – 1. smlouva platí, ale nebyla dodržena ze strany p. Pangráce. Ať realizuje parkování na 
ul. Brněnská tak, jak bylo domluveno. Po splnění se může rozvázat předkupní právo. Další kroky 
komplikují situaci. 
D. Sukalovský – dle názoru právničky města je smlouva neplatná. Nyní navrhuje schválit smlouvu, kdy 
dojde k navýšení parkovacích míst. 
J. Herman – byl proti schválení. Parkovací místa potřebuje postavit M. Pangrác, ne město. Podepsali 
jste smlouvu, která vypršela a je neplatná. Čí je to vinou? Jak nyní postupovat? 
D. Sukalovský – řešením je použít původní smlouvu, upravit termín a posunout termín doložení 
stavebního povolení. 
I. Poledňák – posunout termín a zatím žádné jiné dohody nedělat a čekat až bude vydáno stavební 
povolení. 
D. Holman – ptá se S. Bartoše a P. Kavky, zda existuje důvodné podezření, že došlo k opomenutí 
něčeho, co mělo být projednáno v příslušném výboru? Navrhuje zvýšit sankci za nepostavení 
parkovacího místa na 50.000 Kč za 1 nevybudované parkovací místo. 
I. Poledňák – dle sdělení M. Pangráce setrvává v původní smlouvě. Nechme podepsat dodatek 
a uvidíme, co bude dál. Navrhuje posunout termín o cca ½ roku. 
D. Sukalovský – za 35.000 Kč se dá parkovací místo vybudovat. Lze smlouvu dodatkovat? 
P. Kavka – pokud uznáme, že smlouva zanikla, nelze dodatkovat. Předložená smlouva má stejné 
podmínky jako předchozí. 
D. Sukalovský – navrhuje uzavřít stejnou smlouvu, jako v roce 2011 pouze s posunutím termínu 
doložení stavebního povolení. 
V. Zejda – dle informací vzniká občanské sdružení občanů bydlících na Loučkách, kteří se mohou 
proti stavebnímu povolení odvolat. 
D. Holman – navrhuje pozměňovací návrh: použít původní smlouvu s tím, že v čl. 5 se změní výše 
sankce za nevybudování parkovacího stání ve výši 50.000 Kč/ 1 parkovací stání. 
I. Poledňák – může se stát, že M. Pangrác tuto smlouvu nepodepíše. 
D. Holman – potom hrozí, že M. Pangrác postaví jen ta parkovací místa, která vybudovat musí. 
D. Sukalovský – lze podepsat smlouvu, tak jak byla navržena, s dnešním datem i se stejnou výší 
sankce. 
D. Holman – M. Pangrác nemůže postavit 60 parkovacích míst, které jsou podmínkou pro výstavbu 
objektu, bez našeho souhlasu? 
D. Sukalovský – může je vystavět na soukromých pozemcích. 
D. Holman – nyní projednávání třeba odložme, ale vytěžme z toho pro město co nejvíce. 
I. Poledňák – nebude váznout na kolaudaci, protože město neplnilo podmínky smlouvy. 
S. Bartoš – smlouva byla podepsána i s parkovišti na ul. Brněnská, kde mělo být vybudováno 21 
parkovacích míst, zbytek měl být vybudován Na Loučkách. Z naší strany se zbrzdilo územní studií na 
lokalitu Na Loučkách, která byla zpracovávána, a jen díky ní mohou být parkovací místa vybudována. 
Parkovací místa na ul. Brněnské by do tohoto nyní nezahrnoval. 
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D. Sukalovský – navrhuje ukončit debatu. Pokud parkoviště v ul. Brněnská vybuduje M. Pangrác, 
počet parkovacích míst se oproti nynějšímu stavu nezvýší. Návrhem je celou lokalitu přebudovat, 
rozšířit příjezdovou komunikaci, zefektivnit parkování. 
M. Pangrác – je připravený projekt na ul Brněnskou. Město přišlo s návrhem, že tady chce jinou 
variantu. Nyní po městu pouze požaduje určit parcely, kde se budou parkovací místa budovat, aby 
došlo ke stavebnímu povolení. Zavázali se k tomu a tohoto se nezříkají. Smlouva se 2x předělávala, 
kvůli stavebnímu odboru se dělala urbanistická studie. 
D. Holman – věří M. Pangrácovi, že parkovací stání vybuduje a proto nevidí důvod, proč nezvýšit 
sankci za nevybudovaná parkovací místa. Na svém návrhu trvá. Pokud návrh neprojde, podpoří 
původní smlouvu. 
P. Pangrác – souhlasí se zvýšením sankce za nevybudované parkovací místo na 50.000 Kč, včetně 
výmazu předkupního práva. Parkovací stání se nebudou navyšovat. 
 
 
Z jednání odešel v 22,11 hod. I. Peřina. 
 
 
D. Sukalovský – navrhuje následující postup: 
orientačně hlasovat o výmazu předkupního práva za podmínky zvýšení počtu parkovacích míst 
(promítne ve smlouvě). 
I. Poledňák – navrhuje uzavřít smlouvu o budoucím výmazu předkupního práva bez navýšení 
parkovacích míst. Dnes o tomto ale nehlasovat. Nyní schvalme novou smlouvu se stejnými 
podmínkami. 
M. Pangrác - potřebuje vědět, jestli bude předběžný souhlas města s výmazem předkupního práva 
(např. až proběhne kolaudace). 
D. Holman – není pro výmaz. 
P. Pangrác – žádá jasné zadání, kde může parkovací místa budovat. 
D. Sukalovský – dále musíme hlasovat o prodloužení termínu doložení stavebního povolení, které 
bude uvedeno v nové smlouvě. A konečně odhlasovat zvýšení sankce na 50.000 Kč za nepostavené 
parkovací místo. 
P. Kavka – ve smlouvě o budoucí smlouvě se ve čl. 2 písm. b) vyjme číslo smlouvy a uvede se číslo 
smlouvy nové. 
J. Herman – ptá se M. Pangráce, zda smlouvu podepíše. 
M. Pangrác – ano, původní smlouvu podepíše se změnou termínu. 
D. Sukalovský – bavíme se o rozsahu původní smlouvy. Nyní hlasujme o uvedení sankce 50.000 Kč: 
Hlasováno: pro 9, zdrželi se 4, nepřítomni 4. 
 
D. Sukalovský – navrhuje hlasovat o nové smlouvě shodné s původní smlouvou z roku 2011 
s prodloužením termínu do 30. 6. 2014 a doplněním čísel parcelních vlevo dole. Usnesení bude znít 
takto: 
 
Přijaté usnesení: 1038/2013 - ZM schvaluje uzavření Budoucí kupní smlouvy, jejímž předmětem je 

nabytí staveb – parkovacích stání, vybudovaných na pozemcích parc. č. 550/1, 
4360, 4361, 612/12, 612/13, 612/19, 612/20, 4216/1, vše k. ú. Kuřim, z vlastnictví 
investora Milana Pangráce, bytem Vohančice xx, za cenu 100,- Kč/ parkovací stání 
vč. DPH, do majetku města. 

Hlasováno: pro 10, zdrželi se 3, nepřítomni 4. 
 
Přijaté usnesení: 1039/2013 - ZM schvaluje uzavření smlouvy o smlouvě budoucí s Ing. Milanem 

Pangrácem, bytem Vohančice xx, jejímž předmětem je budoucí bezúplatné zrušení 

předkupního práva věcného k pozemku p. č. 430 v k. ú. Kuřim ve znění dle přílohy 

se změnou. 

Hlasováno: pro 9, proti 1, zdrželi se 3, nepřítomni 4. 
 
 
D. Sukalovský – nyní navrhuje hlasovat o prodloužení jednání ZM do 23,30 hod.: 
Hlasováno: pro 11, proti 2, nepřítomni 4. 
 
Návrh usnesení: ZM schvaluje uzavření Budoucí kupní smlouvy, jejímž předmětem je nabytí staveb 

– parkovacích stání, vybudovaných na pozemcích p. č. 550/1, p. č. 4360, p. č. 



 19 

4361, p č. 456/3, p. č. 456/1, p. č. 519/1, p. č. 519/4 a p. č. 4216/1 vše k. ú. Kuřim, 
z vlastnictví investora Milana Pangráce, Vohančice xx, Tišnov, za cenu 100,- Kč/ 
parkovací stání vč. DPH do majetku města. 

O tomto usnesení nebylo hlasováno. 
 
 
 

20. Výkup pozemku pod komunikací – p. č. 519/3, k. ú. Kuřim 
(Příloha č. 20, 20A, předkládá Mgr. Ing. D. Sukalovský, zpracoval Mgr. P. Kavka) 
 
Pan Ing. Miloš Boleslav, bytem xxxxxxxxxxxxxxxx Lobzy, 326 00 Plzeň, a Jaroslav Hýsek, bytem 
xxxxxxxxxxxxx 664 34 Kuřim, jsou spoluvlastníky (každý id. ½) pozemku p. č. 519/3, o výměře 62 m

2
, 

v k. ú. Kuřim. Jedná se o pozemek v lokalitě Na Loučkách, který je charakterizován jako ostatní plocha 
se způsobem využití ostatní komunikace. Dle studie Ing. arch. Kynčla je tento pozemek dotčen 
budováním parkovacích stání. 
OMP kontaktoval spoluvlastníky a získal od nich ústní souhlas s prodejem pozemků za cenu 180,- 
Kč/m

2
 (tj. celkem 11.160,- Kč), která cca odpovídá loňské ceně výkupů pozemků pod komunikacemi. 

Ta byla soudním znalcem Ing. Buchtou stanovena ve výši 179,36 Kč. Úhrada kupní ceny by byla 
realizována z ORGu 9010000000. Při těchto typech převodů hradí daň z převodu nemovitostí město. 
 
Příloha – návrh kupní smlouvy 
 
 
Z jednání odešla v 22,33 hod. MUDr. R. Procházková. 
 
 
Přijaté usnesení: 1040/2013 - ZM schvaluje úplatné nabytí pozemku p. č. 519/3 k. ú. Kuřim, 

o výměře 62 m
2
 ze spoluvlastnictví Ing. Miloše Boleslava, bytem xxxxxxxxxxx 

xxxxxxxx, Plzeň – Lobzy, a Jaroslava Hýska, bytem xxxxxxxxxxxxx Kuřim, do 

majetku města za cenu 11.160,- Kč. 

Hlasováno: pro 11, zdržel se 1, nepřítomni 5. 
 
 
 

21. Zápis z jednání Sportovního výboru ZM Kuřimi 
(Příloha č. 21, 21A, 21B, 21C, 21D, předkládá PaedDr. D. Holman, zpracovala H. Koláčková) 
 
Zastupitelstvu města Kuřimi je předkládán zápis z jednání Sportovního výboru Zastupitelstva města 
Kuřimi ze dne 25. 2. 2013. 
 
Příloha: zápis z jednání sportovního výboru 
 
 
 

18. Rozpočtové opatření č. 2 
(Příloha č. 18, 18A, 18B, 18C, 18D, předkládá Mgr. Ing. D. Sukalovský, zpracoval Ing. A. Varmužka) 
 
V příloze je předkládán návrh rozpočtového opatření. 
 
Příloha: rozpočtové opatření č. 2 
 důvodová zpráva KÚ 
 důvodová zpráva OŽP 
 důvodová zpráva OI 
 
Přijaté usnesení: 1041/2013 - ZM schvaluje rozpočtové opatření č. 2 k rozpočtu města na rok 2013. 
Hlasováno: pro 12, nepřítomno 5. 
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22. Různé 
 
P. Němec – novela zákona č. 172/1991 Sb., o přechodu některých věcí z majetku České republiky do 
vlastnictví obcí, stanovuje kromě jiného, že pokud vlastnické právo, které na obec přešlo podle § 1, 2, 
2a nebo 2b zákona není zapsáno v katastru nemovitostí, je obec povinna nejpozději do 31. 3. 2013 
uplatnit návrh vůči katastrálnímu úřadu, nebo podat žalobu na určení vlastnického práva u soudu dle 
§ 8 zákona. Nebude-li tak učiněno, považuje se den 1. 4. 2013 za den přechodu vlastnictví na stát. 
Upozorňoval na tuto skutečnost asi před půl rokem. Dělalo se k naplnění této možnosti něco? 
D. Sukalovský – byly vytipovány pozemky, o které budeme žádat. 
P. Kavka – byly vytipovány pozemky, o které by bylo možno žádat, ale jedná se vodní toky: O tyto ale 
žádat nejde. 
 
 
D. Holman – byl úspěšně vyjednán prodej pozemků pro zastávku u kruhového objezdu. Město bude 
realizovat nákup papíru a tonerů na elektronickém tržišti. 
 
 
P. Němec – v Kuřimi proběhlo jednání Rady Jihomoravského kraje. Vyplývá z toho něco pro město? 
D. Sukalovský – na jednání byly vzneseny problémy města, občanů města a starostů obcí správního 
obvodu. Jednalo se zvláště o dopravě, zásadách územního rozvoje a stavu krajských komunikací. 
Jeden z podnětů od občanů je návrh zřízení výjezdového stanoviště rychlé záchranné pomoci 
v Kuřimi. Byly projednány možné dotace do údržby stávajícího městského majetku, dotace na nové 
akce, sociálních služby apod. 
I. Poledňák – žádá o zaslání finálního materiálu, který byl radě Jihomoravského kraje předložen. 
D. Sukalovský – materiál zašleme. Dále požádali hejtmana JUDr. Haška o pomoc s řešením 
záležitostí kolem rekonstrukce a výstavby podchodu ČD a s navýšením počtu členů místního oddělení 
Policie ČR. 
 
J. Herman – jednal někdo o objektu „Služba škole“? Je půl roku opuštěný. Byl by vhodný pro činnost 
školy. 
D. Sukalovský – objekt je opuštěný již delší dobu. 
O. Štarha – pokud budeme chtít uspokojit všechny děti při umístění do základních škol, je toto 
naprosto nezbytné, bez toho bychom se neobešli. 
D. Sukalovský – zvýší iniciativu vyjednávání se zástupci kraje a žádá M. Mackovou o součinnost. 
 
 
Další zasedání ZM se uskuteční 7. května v 17 hod. v zasedací místnosti MěÚ Kuřim. 
 
 
Člen návrhové komise Zdeněk Kříž přednesl schválená usnesení. 
 
 
Starosta ukončil jednání v 22,55 hodin. 
 
 
 
 
 
 
 
Mgr. Ing. Drago Sukalovský 
starosta 
 
 
 

Ověřovatelé zápisu: 
 
 
 
Ivo Peřina           Ing. Rostislav Hanák 
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V Kuřimi dne 12. 3. 2013 
 
 
Zapsala: Petra Glosová 
 
 
Přílohy: 
Usnesení 2x 
Pozvánka 1x 
Usnesení návrhové komise 2x 
Prezenční listina 
Výsledky veřejného hlasování 
 
 
Materiály: 
1, 1A    Plnění usnesení Zastupitelstva města Kuřimi k 4. 3. 2013 
2, 2A    Prodej bytové jednotky č. 1207/7 
3, 3A, 3B, 3C  Marcela Pfeiferová, Česká xxx – nabídka ke koupi budovy č. p. 1016 včetně 

pozemků 
4, 4A, 4B  Ing. Václav Losík, bytem xxxxxxxxxxx Kuřim – žádost o odprodej pozemku 
5, 5A, 5B   Jiří Trucálek, bytem xxxxxxxxxxxxxxx Brno – žádost o odprodej pozemků 
6, 6A    Centrum technických služeb – dozorčí rada 
7, 7A, 7B, 7C  Jiří Sedlák, bytem Blansko, xxxxxxxxxxxxx – žádost o odprodej pozemků na 

nám. 1. května v Kuřimi 
8, 8A    Dotace SOKOL 
9, 9A    Obecně závazná vyhláška – oprava 
10, 10A   Mateřské a rodinné centrum KuřiMaTa, o.s., - schválení smlouvy 
11, 11A, 11B  Zápis z jednání Výboru pro kulturu a spolkovou činnost ZM Kuřimi 
12    Informace k usnesení ZM č. 1098/2012 
13    Informace o restaurátorském průzkumu sochy sv. Jana Nepomuckého 
14, 14A, 14B Smlouva o poskytnutí dotace z Regionálního operačního programu NUTS 2 

Jihovýchod na realizaci projektu „Bezbariérové zpřístupnění podchodu 
železniční stanice Kuřim ze severní části města“ 

15    Schválení poskytnutí dotace 
16, 16A, 16B, 16C  Česká republika – Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových – 

bezúplatný převod pozemků 
17, 17A   Zápis z Finančního výboru 
18, 18A, 18B, 18C, 18D Rozpočtové opatření č. 2 
19, 19A, 19B  Ing. Milan Pangrác – výmaz předkupního práva 
20, 20A   Výkup pozemku pod komunikací – p. č. 519/3, k. ú. Kuřim 
21, 21A – 21D  Zápis z jednání Sportovního výboru ZM Kuřimi 
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Výsledky veřejného hlasování na zasedání Zastupitelstva města Kuřimi 12. 3. 2013 
 

1025/2013 - ZM schvaluje jako členy návrhové komise Zdeňka Kříže a Ing. Miluši Mackovou. 

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

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

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

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

 
1026/2013 - ZM schvaluje jako ověřovatele zápisu z jednání ZM Iva Peřinu a Ing. Rostislava Hanáka. 

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

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

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

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

 
1027/2013 - ZM schvaluje program jednání se změnami. 

 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 

  
1028/2013 - ZM bere na vědomí stav plnění usnesení k 4. 3. 2013. 

 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 

 
1029/2013 - ZM schvaluje prodej bytové jednotky č. xxxx o velikosti 2+1 s příslušenstvím umístěné v V. NP bytového domu č. p. xxxx a xxxx (ulxxxxxxxxxxxxx) postaveného na pozemcích p. č. 4295 a p. č. 4296 vše v obci 
a k. ú. Kuřim panu Leoši Žižkovi, trvale bytem xxxxxxxxxxxxxxx, Kuřim, za cenu 851.000,- Kč s tím, že veškeré náklady spojené s převodem bytové jednotky včetně úhrady daně z převodu nemovitosti ponese pan Leoš 
Žižka. 

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

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

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

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

 
Marcela Pfeiferová, Česká xxx – nabídka ke koupi budovy č. p. 1016 včetně pozemků - orientační hlasování o dalším postupu - uvedení ceny na předložený hlasovací lístek 

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

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

 
1030/2013 - ZM vyjadřuje svůj zájem o koupi budovy č. p. 1016 na pozemku parc. č. 1418/2 a pozemků parc. č. 1418/2 o vým. 676 m2 a parc. č. 1419/2 o vým. 1129 m2 vše v k. ú. Kuřim z vlastnictví Marcely Pfeiferové, 
trvale bytem Česká xxx, do majetku Města Kuřim a ukládá starostovi města jednat s vlastníkem nemovitosti o kupní ceně dle zjištěného limitu. 

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

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

Proti / / - - - - / - - nepřít. nepřít. nepřít. - - - - - 3 

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

 
1031/2013 - ZM schvaluje záměr na prodej pozemku parc. č. 2675/13 v k. ú. Kuřim o výměře 145 m

2
 Ing. Václavu Losíkovi bytem Kuřim, xxxxxxxxxxxxx, za cenu 10.875,-Kč s podmínkou úhrady veškerých nákladů 

spojených s převodem pozemku včetně daně z převodu nemovitostí. 

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

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

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

Zdrž - - - - - - - - - nepřít. nepřít. nepřít. - - - / - 1 
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ZM schvaluje záměr na prodej pozemků parc. č. 3514 o vým. 1082 m
2
 a parc. č. 3516 o vým. 6590 m

2
 oba v k. ú. Kuřim, Jiřímu Trucálkovi, bytem Brno, xxxxxxxxxxxxxxxx za cenu 193.604,- Kč s podmínkou úhrady 

veškerých nákladů spojených s převodem pozemků včetně daně z převodu nemovitostí. 

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

Pro - - - - - - - - - nepřít. nepřít. nepřít. - - - - - 0 

Proti / / - / / - / / / nepřít. nepřít. nepřít. / / / / / 12 

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

Usnesení nebylo přijato. 
 

1032/2013 - ZM ruší usnesení č. 1129/12 ze dne 21. 8. 2012 ve věci návrhu členů dozorčí rady společnosti Centrum technických služeb Kuřim, s.r.o., se sídlem Jungmannova 968, Kuřim, IČ 26307189. 

 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 změnu zakladatelské listiny společnosti Centrum technických služeb Kuřim, s.r.o., se sídlem Jungmannova 968, Kuřim, IČ 26307189, spočívající ve zřízení tříčlenné dozorčí rady ve znění dle přílohy a 
pověřuje starostu k podpisu příslušného notářského zápisu. 
 
ZM navrhuje Radě města Kuřimi v působnosti valné hromady k volbě tyto členy dozorčí rady Centra technických služeb Kuřim s.r.o, IČ 26307189, Jungmannova 968, 664 34 Kuřim: 
a) Karel Bořecký, bytem xxxxxxxxxxxxxxxx, Moravské Knínice 
b) Robert Kubíček, bytem xxxxxxxxxxxxxxxxxxx, Kuřim 
c) Ing. Mgr. Vlastimil Burkart, bytem xxxxxxxxxxxxxxx Kuřim. 
(hlasováno společně) 

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

Pro / / - - - - - - - nepřít. nepřít. nepřít. - - - / - 3 

Proti - - - / / - - / / nepřít. nepřít. nepřít. - / / - / 7 

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

Usnesení nebyla přijata. 
 

Jiří Sedlák, bytem Blansko, Klepačov xxx – žádost o odprodej pozemků na nám. 1. května v Kuřimi - vyjmutí podmínky předložení návrhu architektonického řešení 

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

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

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

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

 
ZM schvaluje uzavření smlouvy o poskytnutí dotace ve výši 200.000 Kč s Tělocvičnou jednotou SOKOL Kuřim, Tyršova 480, 664 34 Kuřim, IČ 44947763, na financování akce „ Nadstavba venkovního sociálního zařízení 
s propojením do hlavní budovy“. 

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

Pro - - - - - - - / / nepřít. nepřít. nepřít. - - / - - 3 

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

Zdrž / / / / / / / - - nepřít. nepřít. nepřít. / / - / / 11 

Usnesení nebylo přijato. 
 

1033/2013 - ZM schvaluje obecně závaznou vyhlášku Města Kuřimi č. 1/2013, o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů. 

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

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

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

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

 
1034/2013 - ZM schvaluje uzavření smluv o poskytnutí dotací z Programu finanční podpory kulturní, sportovní a spolkové činnosti města Kuřimi z oblasti kulturní a spolkové činnosti, v rámci výzvy roku 2013 v bodech a 
částkách podle přílohy. 

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

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

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

Zdrž - - / / - / / - - nepřít. nepřít. nepřít. - - - - - 4 
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1035/2013 - ZM schvaluje uzavření Smlouvy o poskytnutí dotace z Regionálního operačního programu NUTS 2 Jihovýchod na projekt „Bezbariérové zpřístupnění podchodu železniční stanice Kuřim ze severní části 
města“, registrační číslo projektu CZ.1.11/1.2.00/23.01318. 

 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 

 
1036/2013 - ZM schvaluje bezúplatný převod pozemků parc. č. 2955, parc. č. 2982/2 a parc. č. 2986 vše v k. ú. Kuřim z vlastnictví České republiky – Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových, se sídlem 
Rašínovo nábřeží 390/42, Nové Město, Praha 2, IČ 69797111, do vlastnictví Města Kuřimi. 

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

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

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

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

 
1037/2013 - ZM bere na vědomí zápis ze zasedání finančního výboru ze dne 7. 3. 2013. 

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

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

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

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

 
Ing. Milan Pangrác – budoucí kupní smlouva - uvedení sankce 50.000 Kč 

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

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

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

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

 
1038/2013 - ZM schvaluje uzavření Budoucí kupní smlouvy, jejímž předmětem je nabytí staveb – parkovacích stání, vybudovaných na pozemcích parc. č. 550/1, 4360, 4361, 612/12, 612/13, 612/19, 612/20, 4216/1, vše k. 
ú. Kuřim, z vlastnictví investora Milana Pangráce, Tišnov, za cenu 100,- Kč/ parkovací stání vč. DPH, do majetku města. 

 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 

 
1039/2013 - ZM schvaluje uzavření smlouvy o smlouvě budoucí s Ing. Milanem Pangrácem, bytem Vohančice xx, jejímž předmětem je budoucí bezúplatné zrušení předkupního práva věcného k pozemku p. č. 430 v k. ú. 
Kuřim ve znění dle přílohy se změnou. 

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

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

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

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

 
Prodloužení jednání ZM do 23,30 hod. 

 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. - - - - / 2 

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

 
1040/2013 - ZM schvaluje úplatné nabytí pozemku p. č. 519/3 k. ú. Kuřim, o výměře 62 m

2
 ze spoluvlastnictví Ing. Miloše Boleslava, bytem xxxxxxxxxxxxxx Plzeň – Lobzy, a Jaroslava Hýska, bytem xxxxxxxxxxxxx, Kuřim, 

do majetku města za cenu 11.160,- Kč. 

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

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

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

Zdrž - nepřít. - - - / - - - nepřít. nepřít. nepřít. nepřít. - - - - 1 
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1041/2013 - ZM schvaluje rozpočtové opatření č. 2 k rozpočtu města na rok 2013. 

 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 

 


