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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. 03/2013 konaného dne 27. 3. 2013 

 
Přítomni:  
Mgr. Ing. Drago Sukalovský – starosta 
Mgr. Ladislav Ambrož, Jiří Brabec, Ing. Rostislav Hanák, Jan Herman, Mgr. Michaela Kalinová, Jiří 
Koláček, Ing. Miloš Kotek, Zdeněk Kříž, Ing. Miluše Macková, Ing. Petr Němec, Ivo Peřina, Ing. 
Oldřich Štarha, Vladislav Zejda – členové zastupitelstva města. 
 
Mgr. Alena Zimmermannová – tajemnice úřadu. 
 
 
Omluven: PaedDr. David Holman, MUDr. Renata Procházková 
Nepřítomen: RNDr. Igor Poledňák 
 
 
Starosta zahájil zasedání ZM v 17,08 hodin, úvodem bylo přítomno 13 členů ZM, tedy nadpoloviční 
většina. 
ZM je usnášeníschopné. 
Později se dostavila Ing. M. Macková. 
 
 
Zápis z minulého zasedání byl ověřen bez připomínek. 
 
 
Návrhová komise: 
Přijaté usnesení: 1042/2013 - ZM schvaluje jako členy návrhové komise Iva Peřinu a Jiřího Brabce. 
 
 
Z jednání se vzdálil v 17,09 hod. O. Štarha. 
 
 
Ověřovatelé zápisu: 
Přijaté usnesení: 1043/2013 - ZM schvaluje jako ověřovatele zápisu z jednání ZM Zdeňka Kříže 

a Ing. Petra Němce. 
Bylo hlasováno pro obě usnesení společně: pro 12, nepřítomno 5. 
 
 
 
Program: 
 
 

1. Correct okna s.r.o. – další postup ve věci pohledávky za společností Correct okna 
 

2.  KuřiMaTa o.s. – uzavření smlouvy 
 

3.  Petice proti výstavbě polyfunkčních bytových domů v Dílech za Sv. Janem 
 

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

 
5.  Různé 

 
 
 
Na jednání se v 17,10 hod. vrátil O. Štarha. 
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Diskuse: 
P. Němec – navrhuje předřadit materiál č. 2 na začátek jednání kvůli přítomnosti zástupkyň KuŘiMat. 
D. Sukalovský – navrhuje o tomto hlasovat: 
Hlasováno: pro 13, nepřítomni 4. 
 
 
Přijaté usnesení: 1044/2013 - ZM schvaluje program jednání se změnou. 
Hlasováno: pro 13, nepřítomni 4. 
 
 
 

2. Mateřské a rodinné centrum KuřiMaTa, o.s., - schválení smlouvy 
(Příloha č. 2, 2A, 2B, předkládá Mgr. Ing. D. Sukalovský, zpracovala P. Glosová, Ing. A. Varmužka) 
 
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 zastupitelstvu města předkládána ke schválení smlouva na poskytnutí dotace na 
pronájem prostor pro Mateřské a rodinné centrum KuřiMaTa, o.s., IČ 22687467. 
Zastupitelům je v příloze předkládána kopie nájemní smlouvy s Ing. Vašíkem na pronájem prostor na 
ul. Farského za cenu 10.000 Kč měsíčně včetně energií (využíváno cca 100 m

2
), ostatní pronájmy 

jsou v objektu KD, budou tedy hrazeny městu (vše v příloze). 
Celkové náklady by tak měly dosáhnout výše 152.670 Kč, s případnou rezervou lze vyplatit 160.000 
Kč, dotace bude vypořádána následně dle skutečných nákladů. 
 
Příloha: smlouva o poskytnutí dotace 
 smlouva o nájmu, žádost, pronájem nebytových prostor 
 
Diskuse: 
P. Němec – jednal s pí Kollarčíkovou. Cena nájmu za m2 je na hraně. Město pronajímá za cenu nižší, 
ale v ceně nájmu na ul. Farského jsou i energie. Ptá se, co bude s malými aktivitami, které jsou nyní 
v kulturním domě a penzionu pro důchodce? 
M. Kollarčíková - představitelka KuŘiMat – většina aktivit se přesune na ul. Farského. Na kulturním 
domě zůstanou burzy a dílničky. 
P. Němec - kolik dnů v týdnu mají KuřiMaTa obsazené svými aktivitami? 
M. Kollarčíková – v tuto chvíli mají kromě čtvrtka každý den nějaké aktivity, i když třeba jen na 
dopoledne nebo odpoledne. Ale mají nabídky i na další akce. Upřesňuje, že pronájem vychází na 96 
Kč/m2 vč. energií. 
P. Němec – uzavření smlouvy podpoří. 
I. Peřina – na co jsou příspěvky z vybíraného vstupného použity? 
M. Kollarčíková - peníze jsou využity na výtvarné materiály, kávu, čaj, toaletní papíry apod. 
R. Hanák – ve smlouvě na pronájem kulturního domu č. 17/2013 je hodinová sazba 250 Kč a u 
smlouvy č. 18/2013 je hodinová sazba 480,- Kč. 
J. Brabec – ceník je schválen radou města. Burza je brána jako komerční záležitost, proto je cena 
vyšší. 
 
Přijaté usnesení: 1045/2013 - ZM schvaluje uzavření smlouvy o poskytnutí dotace ve výši 

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

Hlasováno: pro 13, nepřítomni 4. 
 
 
 

1. Correct okna s.r.o. – další postup ve věci pohledávky za 
společností Correct okna 
(Příloha č. 1, 1A, předkládá Mgr. Ing. D. Sukalovský, zpracoval Mgr. P. Kavka) 
 
Společnost Correct okna s.r.o., se sídlem Přadlácká 40/2, Brno, IČ 25581058, byla na základě 
smlouvy o dílo č. 2011/D/0015 ze dne 13. 6. 2011 ve znění dodatků zhotovitelem díla – Zateplení ZŠ 
Jungmannova. Celková cena díla byla dohodnuta na částku 9.999.524,66 Kč. 
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Tato investiční akce byla díky vynikající práci odpovědných úředníků města a technického dozoru 
investora realizována v odpovídající kvalitě, i přes problémy s dodavatelem, který zjevně přecenil 
svoje schopnosti. To potvrzuje i výsledek kontroly poskytovatele dotace, SFŽP, ze srpna 2012, 
uzavřený hodnocením bez připomínek – 1 (stupnice 1 – 5). Další kontrola ze strany SFŽP proběhla 
v únoru letošního roku a byla zaměřena především na účetnictví projektu. Dle ústního sdělení 
kontrolorů nebyly shledány nedostatky, oficiální protokol ještě nebyl městu zaslán. 
 
Problémy na straně zhotovitele nakonec vyvrcholily jeho prodlením s předáním díla v dohodnutém 
termínu a nenastoupením k odstraněním reklamovaných vad. Zhotovitel byl v prodlení s předáním díla 
75 dnů a z toho důvodu byl penalizován smluvní pokutou ve výši 2.250.000,- Kč. Tato částka byla 
započtena dohodou č. 2011/D/0078 ze dne 22. 12. 2011. Dne 1. 6. 2012 byla zhotoviteli odeslána 
reklamace vady díla spočívající ve vadném provedení svislé hydroizolace zdiva, kdy pravděpodobně 
vlivem nedostatečného zhutnění došlo ve značném rozsahu k vytržení nopkové fólie z krycí lišty 
a sednutí okapového chodníku. Jelikož zhotovitel k odstranění této reklamované vady nenastoupil, 
uplatnilo město další smluvní pokutu, jejíž zůstatková výše byla následně přihlášena do insolvenčního 
řízení. 
 
Dne 27. 11. 2012 vydal Krajský soud v Brně usnesení, v němž mimo jiné prohlásil, že dlužník Correct 
okna s.r.o., se sídlem Přadlácká 40/2, Brno, IČ 25581058, je v úpadku a na majetek dlužníka se 
prohlašuje konkurs. Insolvenčním správcem byl jmenován Mgr. Radovan Indra a přezkumné jednání 
bylo nařízeno na den 19. 2. 2013. Město Kuřim přihlásilo dne 11. 12. 2012 svou pohledávku ve výši 
4.700.706,30 Kč, která je smluvní pokutou za nenastoupení k odstranění reklamovaných vad. 
Původní výše pohledávky byla 4.890.000,- Kč. Jednostranným započtením proti pozastávce 
provedeným městem 25. 7. 2012 však byla snížena a to až na přihlášenou výši. 
 
Na přezkumném jednání insolvenční správce pohledávku města popřel v plné výši a to z těchto 
důvodů: 
a) smluvní ujednání, které má uplatňovanou smluvní pokutu zakládat je neplatné pro rozpor s dobrými 
mravy dle ust. § 39 obč. zákoníku. 
b) domáhání se dané smluvní pokuty je výkonem práva v rozporu s dobrými mravy ve smyslu § 3 obč. 
zákoníku. 
Insolvenční správce však nepopřel jednostranné započtení pozastávky, které bylo tímto aktem uznáno 
jako legální. 
 
Město z procesní opatrnosti (zachování lhůty) podalo ve spolupráci s AK Golas & Vovesná 
u Krajského soudu v Brně v této věci incidenční žalobu, ve které se domáhá určení, že pohledávka je 
v přihlášené výši pravá. Výsledek tohoto incidenčního sporu ovšem nelze předjímat. Jistým nákladem 
je zaplacení soudního poplatku ve výši 5.000,- Kč. V případě neúspěchu ve sporu by město hradilo 
náklady insolvenčního správce, které by s ohledem na výši předmětu sporu byly v řádech desetitisíců. 
 
Lustrací dlužníka v insolvenčním rejstříku zjistil OMP následující ekonomické ukazatele: 
a) uznány byly pohledávky v celkové výši cca 47.520.000,- Kč, z toho jsou zajištěné pohledávky ve 
výši cca 17 mil. Kč, 
b) pohledávky Úřadu práce ČR jsou v celkové výši cca 755.000,- Kč a pohledávky tří zaměstnanců 
jsou cca 89.000,- Kč. Tyto druhy pohledávek se uspokojuje přednostně. 
c) pohledávky FÚ a ČSSZ ve výši cca 4.500.000,- Kč 
d) dohledaný majetek dlužníka tvoří 5 osobních automobilů + 2 nákladní vozidla, drobný movitý 
majetek (počítače, tiskárny, stavební nářadí,…), cca 7.000,- Kč na účtech dvou bank a internetová 
doména 
 
Investiční akce zatím nebyla uzavřena ve vztahu k poskytovateli dotace – SFŽP. V této věci se konalo 
dne 13. 3. 2013 jednání na SFŽP v Praze, kterého se za město Kuřim zúčastnil starosta města Drago 
Sukalovský a místostarosta města Oldřich Štarha. Předběžné stanovisko příslušných pracovníků 
SFŽP je takové, že uplatněním pozastávky jako poslední účetní operace byla tato investiční akce 
uzavřena a je možno požádat o vyplacení poslední splátky dotace ve výši 1.234.337,- Kč. 
Upozorňujeme však na to, že toto stanovisko není pro SFŽP závazné. V této věci dále jednají starosta 
a místostarosta města ve spolupráci s AK Golas & Vovesná. 
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Vzhledem k výši pohledávky za společností Correct okna, s.r.o., žádáme zastupitelstvo města 
o rozhodnutí, jak dále ve věci pokračovat – zda dále trvat na uznání pohledávky se všemi riziky z toho 
plynoucími a s minimální šancí získat v insolvenčním řízení odpovídající částku, nebo pohledávku 
prominout. 
 
Vyjádření OMP: 
Obec je povinna při správě svého majetku postupovat s péčí řádného hospodáře. OMP se domnívá, 
že uplatněním smluvních sankcí (zejména s prodlením předání díla v termínu) sankcionovala 
zhotovitele v dostatečné výši, čímž dosáhla výrazně nižší ceny díla. Dalším zápočtem získala finanční 
prostředky ve výši cca 190.000,- Kč, které je možné použít na opravu vad třetím subjektem. 
V insolvenčním řízení je třeba posoudit možný dosažitelný ekonomický efekt, zda-li město neutratí 
více peněz za soudní poplatky a právní služby v nejistém sporu o „dobré mravy“. 
V insolvenčním řízení se rozlišuje několik typů pohledávek a uspokojují se v tomto pořadí: 
a) pohledávky za majetkovou podstatou a pohledávky jím postavené na roveň (pohledávky 
dlužníkových zaměstnanců, pohledávky ÚP, výdaje insolvenčního správce,…) – vizte § 168 a §169 
ins. zákona, 
b) zajištěné pohledávky, 
c) ostatní (pohledávka města by byla tento typ) – uspokojují se poměrně při rozvrhu. 
Vzhledem k výše uvedeným argumentům doporučuje OMP prominutí pohledávky v plné výši. 
 
Vyjádření OI: 
Město Kuřim získalo na realizaci projektu dotaci z Operačního programu Životní prostředí, oblast 
podpory Realizace úspor energie. Na základě dvou žádostí o platbu byla proplacena dotace ve výši 
4.467.268 Kč. V poslední žádosti o platbu budeme žádat o 1.234.337 Kč. 
Část reklamovaných vad byla odstraněna v měsíci říjnu 2012 v rámci realizace investiční akce 
„Revitalizace dětského dopravního hřiště ZŠ Jungmannova“. Větší zbývající část reklamovaných vad 
OI doporučuje řešit až v souvislosti s jinými opravami budovy školy, případně poté, co se snížená 
izolace negativně projeví na objektu školy. Pokud by se zjistilo, že se izolace propadla v celé délce, 
předpokládané náklady na opravu budou činit cca 350 – 400 tis. Kč. 
 
Vyjádření OF: 
OF doporučuje vzhledem k finanční bilanci celé investiční akce prominutí pohledávky v plné výši. 
 
Příloha – tabulka plateb 
 
Diskuse: 
P. Kavka - vedoucí OMP – smluvní pokuta za nenastoupení k odstranění reklamovaných vad byla 
snížena o pozastávku a její zbytková výše byla přihlášena do insolvenčního řízení a o prominutí její 
výše se dnes jedná. Mgr. Vovesná (z advokátní kanceláře, která zastupuje město v tomto řízení) jedná 
s poskytovatelem dotace o tom, jestli bude započtení pozastávky uznáno jako platba ceny díla a tím 
by měla být akce dokončena. 
D. Sukalovský – zhotovitel dokončil dílo s prodlením. Za každý den prodlení byla účtována smluvní 
pokuta ve výši 30.000 Kč. Do doby vyhlášení insolvence je tato částka ve výši 4.700.706,30 Kč 
a insolvenční správce ji neuznal. Město podalo incidenční žalobu s jistým nákladem ve výši 5.000 Kč 
za soudní poplatek, kterou lze kdykoliv vzít zpět. 
P. Kavka – pokud v žalobě budeme pokračovat, soud může snížit výši přihlášené pohledávky. Za 
nenastoupení k odstranění vad nelze pravděpodobně žádat sankci v takové výši. OMP doporučuje 
prominutí této pohledávky. 
S. Bartoš -vedoucí OI – problémem jsou vzniklé závady izolace, která klesá. Pokud chceme zjistit 
rozsah závady, musíme za nemalé peníze rozebrat okapový chodník. Navrhuje řešit závady tak, jak 
se budou projevovat. Čím dříve bude vyplacen zbytek dotace, tím lépe. 
A. Varmužka - vedoucí OF – doporučuje prominutí pohledávky. Pokud ji vymůžeme, budeme mít 
zateplenou školu a k tomu 2 mil. Kč. Více nelze očekávat, spíše je to v rozporu s dobrými mravy. 
D. Sukalovský – bohužel po společnosti zůstane spousta jiných pohledávek např. u subdodavatelů. 
A. Varmužka – vzhledem k ostatním přihlášeným pohledávkám a jejich výši, je nepravděpodobné, že 
bude pohledávka města uspokojena. 
R. Hanák – vnímá to tak, že o částku už město přišlo a je těžko vymahatelná. Jsme oprávněni toto 
schválit? 
D. Sukalovský – jsme oprávněni jednat dle zákona o obcích. 
I. Peřina – bylo špatné zhutnění reklamováno? 
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S. Bartoš – reklamaci neuznali písemně, byli vyzváni, aby se k reklamaci vyjádřili, ale už tak neučinili, 
byli již ve značných problémech. 
P. Kavka – možnost prominutí pohledávky stanoví zákon o obcích. 
 
 
Na jednání se v 17,43 hod. dostavila M. Macková. 
 
 
J. Brabec – pokud se vzdáme, nepřijdeme o dotaci? 
D. Sukalovský – při jednání na SFŽP bylo potvrzeno, že s naším postupem souhlasí. 
J. Brabec – nyní jde o zaplacení 5.000,- Kč poplatku za incidenční žalobu, ze které máme možnost 
odstoupit. Byl by pro písemné stanovisko od SFŽP. 
P. Kavka – zatím nás soud nevyzval k zaplacení. Stanovisko SFŽP písemně nemáme. 
J. Herman – úhradou 190 tisíc Kč, tj. výše pozastávky, ukončíme akci a o prominutí pohledávky 
můžeme jednat na jiném jednání ZM. Budeme pojištěni, že jsme udělali maximum a ctili jsme 
smlouvu, kterou jsme uzavřeli. 
A. Varmužka - Město Kuřim uhradilo přímo 190.000 Kč zápočtem. 
M. Kotek – pokud soud uznal zápočet a máme nyní čas 2 roky, nebylo by lépe vyčkat s žádostí na 
SFŽP? Z důvodu, než rozhodne insolvenční správce, že náš zápočet platí? 
D. Sukalovský – to by měl rozhodnout snad dříve. 
P. Kavka – bude rozhodovat soud. Insolvenční správce celou naši pohledávku neuznal. Neměl by 
rozporovat zápočet. 
D. Sukalovský – můžeme žádat o dotaci okamžitě? 
P. Kavka – ano. 
Z. Kříž – souhlasí se zápočtem 190 tisíc Kč, přihlasme se o peníze z dotace a pokračujme 
s vymáháním. Podejme incidenční žalobu za 5 tisíc Kč. 
M. Kotek – nemusí se jednat pouze o 5.000 Kč, ale v případě neúspěchu zaplatíme taky náklady 
insolvenčního správce. 
D. Sukalovský – v této chvíli probíhá jednání právníků a pokud dojde k dohodě, potom můžeme 
kdykoliv žalobu stáhnout. 
J. Herman – nebudeme riskovat, že jsme nedodrželi smlouvu o dílo, souhlasím s názorem p. Kříže. 
 
Přijaté usnesení: 1046/2013 - ZM souhlasí s dalším vymáháním pohledávky (smluvní pokuty) ve 

výši 4.700.706,30 Kč přihlášené do insolvenčního řízení vedeném se společností 
Correct okna s.r.o., se sídlem Přadlácká 40/2, Brno, IČ 25581058. 

Hlasováno: pro 13, zdržel se 1, nepřítomni 3. 
 
Návrh usnesení: ZM schvaluje prominutí pohledávky (smluvní pokuty) ve výši 4.700.706,30 Kč 

přihlášené do insolvenčního řízení vedeném se společností Correct okna s.r.o., se 
sídlem Přadlácká 40/2, Brno, IČ 25581058. 

O tomto usnesení nebylo hlasováno. 
 
 
 

3. Petice proti výstavbě polyfunkčních bytových domů v Dílech za 
Sv. Janem 
(Příloha č. 3, 3A, 3B, 3C, 3D, předkládá Ing. D. Sukalovský, zpracovaly Mgr. A. Zimmermannová, 
Ing. V. Indrová) 
 
Dne 19. 3. 2013 byla Městskému úřadu Kuřim doručena petice občanů bydlících v lokalitě Díly za Sv. 
Janem v Kuřimi, kde požadují uvedení změny č. XI. územního plánu sídelního útvaru Kuřim v bodě 
č. XI/2 (Díly za Sv. Janem) do stavu před změnou číslo XI ze dne 26. 1. 2011. 
Petice splňuje náležitosti stanovené zákonem č. 85/1990 Sb., o právu petičním, ve znění pozdějších 
předpisů. 
Podle Pravidel pro přijímání a vyřizování petic města Kuřimi schvaluje odpověď na petici rada města, 
nicméně svým obsahem a požadavkem spadá petice do kompetence zastupitelstva, proto ji 
předkládáme k projednání zastupitelstvu města. Podle rozhodnutí zastupitelstva bude zpracována 
odpověď, která bude předložena radě města ke schválení. 
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Vydaná změna č. XI  ÚPN SÚ Kuřim sestává z dvou dílčích změn – lokality ul. Blanenská a Díly za Sv. 
Janem (ul. Dlouhá). 
 
Průběh provádění změny ÚPN SÚ Kuřim č. XIa (Díly): 

- Podnět ke schválení pořízení změny projednán v ZM 15. 12. 2009 (podnět byl projednán dle 
důvodové zprávy v komisi stavební)  

- Požadavky na změnu dle schváleného zadání: „změna funkčního využití plochy bydlení v RD na 
plochu bydlení v bytových domech s možností vestavby služeb a obchodu, rozloha cca 3500 
m2. Jedná se o plochu na ul. Dlouhá, lokalita Díly za Sv. Janem, pozemky parc. č. 2642/159, 
2642/158 a 2642/503. Plocha se nachází v zastavitelném území. Pro plochu budou stanoveny 
regulativy.“ 

- Návrh zadání projednán od 11. 1. 2010 – 10. 2. 2010 
- ZM schválilo zadání změny č. XIa usnesením č.1027/2010 dne 9. 3. 2010 
- Dokumentace byla dále projednávána dohromady (obsahuje 2 dílčí změny) pod označením  

Změna č. XI ÚPN SÚ Kuřim   

- Společné jednání o návrhu změny proběhlo 18. 5. 2010 
- Stanovisko KÚ JMK vydáno 10. 8. 2010 pod č. j. JMK 108677/2010 
- Veřejné projednání návrhu změny proběhlo 5. 1. 2011 
- ZM vydalo změnu Opatřením obecné povahy změnu na svém jednání dne 25. 1. 2011 

usnesením č.1004/2011 
- Vyvěšení veřejné vyhlášky 31. 1. 2011 – 16. 2. 2011 
- Nabytí účinnosti dne 16. 2. 2011 

 
Na změnu byl ke KrÚ JMK podán podnět k přezkumu (Příloha B) – odbor investiční MěÚ Kuřim se 
vyjadřoval dopisem č. j. MK/9795/12/OIRR (Příloha C) a poskytl spis nadřízenému orgánu. 
KrÚ JMK, OÚPSŘ, vydal sdělení č. j. JM 89687/2012 ze dne 3. 9. 2012, že neshledal důvody 
k zahájení přezkumného řízení (Příloha D). 
 
Platnost ÚPD: 
Schválený ÚPN SÚ Kuřim platí do doby vydání nového ÚP nebo případně dle novely stavebního 
zákona (§ 188a odst. 1) do 31. 12. 2020. 
 
Podle platné právní úpravy není možné usnesením zastupitelstva vydanou změnu ÚP zrušit. Jedinou 
možnou cestou je projednání a schválení nové změny platného ÚP. 
V této souvislosti však upozorňujeme na povinnost úhrady nákladů ve smyslu ustanovení § 102 
stavebního zákona. Pokud dojde k takové změně, kdy bude zrušeno určení pozemků k zastavění, 
vlastníku pozemku náleží náhrada vynaložených nákladů na přípravu výstavby v obvyklé výši, 
zejména na koupi pozemku, na projektovou přípravu výstavby nebo v souvislosti se snížením hodnoty 
pozemku. Tyto náklady hradí pořizovatel ÚP, tedy město. 
Dalšími možnými náklady jsou náklady na pořízení projektové dokumentace změny ÚP. Zde však 
může zastupitelstvo svým usnesením uložit žadateli o změnu úhradu těchto nákladů. 
 
Poslední problematickou oblastí je povinnost vytvoření tzv. právního stavu dokumentace. Tedy po 
každé přijaté změně ÚP bude potřeba změnu zapracovat do dokumentace stávajícího ÚP, čímž dojde 
k rapidnímu růstu nákladů při vytváření změn ÚP. O této problematice podáme bližší informace na 
příštím řádném zasedání zastupitelstva města. 
Na základě výše uvedených argumentů pořizovatel ÚP nedoporučuje zastupitelstvu města zahájit 
projednávání nové změny ÚP v této lokalitě. 
 
V případě, že se zastupitelstvo rozhodne požadavku petice vyhovět, bude do příštího zasedání 
připraven řádný materiál k zahájení projednávání změny ÚP. 
 
Přílohy: 
A – petice 
B – podnět k zahájení přezkumu 
C – vyjádření OI MěÚ Kuřim 
D – sdělení OÚPSŘ KrÚ JMK 
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Diskuse: 
S. Bartoš – v případě vyhovění by muselo dojít k opětovné změně územního plánu. Není možné 
zrušit změnu z roku 2011. 
D. Sukalovský – ke změně územního plánu došlo na základě požadavku sdružení „Spokojené díly“. 
Arch. Hnilička se vyjadřoval formou studie, jak by měly Díly za Sv. Janem vypadat. 
V. Zejda – materiál je rozsáhlý a neměl čas si jej prostudovat. Jedná se o změnu územního plánu, 
která je stará 2 roky, která byla projednávána v komisi výstavby. Petice reaguje na konkrétní projekt 
výstavby polyfunkčního domu, který také s připomínkami prošel komisí stavební, kde se podrobně 
projednával. Bude někdo účastníkem stavebního řízení? 
D. Sukalovský – skutečně bylo projednáváno v komisi stavební a poslední verze vyhověla všem 
připomínkám. Myslí si, že „Občanské sdružení za zdravý rozvoj města Kuřimi“ zažádalo podle zákona 
a bude účastníkem stavebního řízení. Za petiční výbor je uveden pan Gašparec, kterého se snažil 
telefonicky kontaktovat, bohužel se mu to nepodařilo. Dle jeho vyjádření přes e-mail se dnešního 
jednání nemůže zúčastnit. S investorem se o definitivní podobě vedou stále jednání. 
O. Štarha – původní studie p. Hniličky byla představena veřejnosti v kulturním domě a byla přijata 
s nadšením. Moravská stavební a zpracovatel projektové dokumentace citlivě reagoval na připomínky 
obyvatel. Původní záměr byl bohužel opuštěn a vedlo to k celkovému zhoršení. Na nedávné diskusi 
s obyvateli Dílů za Sv. Janem zaznělo, proč není zpracováváno podle původního záměru? Byl by pro 
vrácení se k původnímu řešení, které bylo pro území koncepčně nejlepší. 
J. Brabec – dnes hlasovat můžeme. Pokud byl před 2 lety schválen územní plán, tak se podle něj 
řiďme. 
J. Herman – myslí si, že není vůle měnit územní plán a vracet změny, které byly provedeny. 
Zastupitelstvo města trvá na současném územním plánu. 
I. Peřina – jsou navrhovány různé varianty. Dnes by ale vzal na vědomí první usnesení a tím by pro 
dnešek projednávání uzavřel. 
J. Brabec – navrhuje hlasovat o každém usnesení zvlášť. Pokud se ukáže, že většina nesouhlasí se 
změnou, tak petičnímu výboru bude jasné, že není vůle územní plán měnit. 
V. Zejda – deklarujme, že změnu územního plánu nechceme, nebo chceme vrátit územní plán před 
změnu. Nechápe, proč projektant ustoupil od původní varianty projektu? 
O. Štarha – bylo to dáno ústupky obyvatelům. 
V. Zejda – je možno s tím ještě pracovat? 
O. Štarha – běží odvolání na krajském úřadě. Krajský úřad může zrušit vydání územního rozhodnutí 
a tím by se vše vyřešilo. Územní rozhodnutí vydáno nebylo a zatím se nad tímto může jednat. 
I. Peřina – navrhuje přesunout druhé usnesení projednávaného materiálu na další jednání. 
O. Štarha – oznámil střet zájmů. 
D. Sukalovský – navrhuje orientačně hlasovat o procedurálním návrhu I. Peřiny: 
Hlasováno: pro 2. 
D. Sukalovský – nyní hlasujme o navržených usneseních: 
 
Přijaté usnesení: 1047/2013 - ZM bere na vědomí petici občanů města Kuřimi proti výstavbě 

polyfunkčních bytových domů v Dílech za Sv. Janem. 
Hlasováno: pro 14, nepřítomni 3. 
 
Návrh usnesení: ZM ukládá pořizovateli územního plánu sídelního útvaru Kuřim připravit podklady 

k zahájení pořízení změny ÚPN SÚ Kuřim spočívající ve změně funkčního využití 
pozemků parc. č. 2642/159, 2642/158 a 2642/503 z plochy bydlení v bytových 
domech s možností vestavby služeb a obchodu na plochy bydlení v rodinných 
domech. 

Hlasováno: pro 0, proti 9, zdrželi se 4, nepřítomni 3, nehlasoval 1. 
Usnesení nebylo přijato. 
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4. 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. 4, 4A, předkládá Mgr. Ing. D. Sukalovský, zpracovala Ing. N. Šiblová) 
 
Zastupitelstvo města Kuřimi na svém zasedání č. 02/2013 dne 12. 3. 2013 schválilo usnesením 
č. 1035/2013 uzavření Smlouvy o poskytnutí dotace z Regionálního operačního programu NUTS 2 
Jihovýchod (dále jen „Smlouva“) na realizaci projektu „Bezbariérové zpřístupnění podchodu železniční 
stanice Kuřim ze severní části města“, registrační číslo projektu CZ.1.11/1.2.00/23.01318. 
Ve Smlouvě 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. Vzhledem k 
organizačním změnám na Českých dráhách, a.s. není v současné době zaručené, že bude projekt 
„Rekonstrukce výpravní budovy v žst. Kuřim“ realizovaný v celém rozsahu do konce roku 2014. Proto 
starosta města vyvolal jednání se zástupci Úřadu regionální rady Jihovýchod ve věci upřesnění 
rozsahu realizace projektu „Rekonstrukce výpravní budovy v žst. Kuřim“. Termín jednání byl stanoven 
na 27. 3. 2013. Z jednání vyplynulo, že pro naplnění podmínek dotačního programu bude dostačující, 
když z projektu „Rekonstrukce výpravní budovy v žst. Kuřim“ bude zrealizovaná ta část, která se týká 
bezbariérového přístupu do výpravní budovy. Toto upřesnění rozsahu realizace projektu bylo tudíž do 
článku I., odstavce 2. Smlouvy doplněno. Pro případ, že by došlo ke změně investora projektu, bylo do 
Smlouvy ještě doplněno „předpokládaný“ investor projektu. Všechna doplnění Smlouvy jsou v příloze 
označena podtržením. Proto je nyní Smlouva předložena ke schválení zastupitelstvu města v tomto 
novém, pro Město Kuřim výhodnějším znění. 
 
Příloha: Smlouva o poskytnutí dotace 
 
Diskuse: 
P. Němec – proběhne výstavba podchodu v létě letošního roku? 
D. Sukalovský – platí to v případě, že nedojde k odvolání. Termín dokončení by měl být v roce 2014, 
vzhledem k půlroční zkušební době. 
 
Přijaté usnesení: 1048/2013 - ZM ruší usnesení č. 1035/2013 ze dne 12. 3. 2013. 
 
Přijaté usnesení: 1049/2013 - ZM schvaluje uzavření Smlouvy o poskytnutí dotace z Regionálního 

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

Bylo hlasováno pro obě usnesení společně: pro 14, nepřítomni 3. 
 
 
 

5. Různé 
 
D. Sukalovský – na minulém jednání slíbil sdělit, jaká byla vůle zastupitelů při koupi objektu na ul. 
Otevřená (bývalá „knedlíkárna“). Deset zastupitelů navrhlo nenulovou částku, zbytek navrhlo 0 Kč. 
Částka k jednání je 4 mil. Kč. 
 
 
J. Brabec – žádá o zasílání sportovních akcí pro vydání informačního letáku „KAM“. (Ti co dostali od 
města dotace na své akce, by mohli sdělovat termín konání, aby byla veřejnost dostatečně 
informována). 
 
 
J. Herman – došlo ke změně vysílání kabelové televize, a to k přeprogramování kanálů. Provozovatel 
nynější kabelové televize dělá asi vše pro to, aby se odhlásilo co nejvíce uživatelů. Město by se mělo 
zamyslet, co s kabelovou televizí dále. 
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D. Sukalovský – na jednání zastupitelstva již zazněla otázka, co dál s kabelovou televizí a jistě se 
k tomu budou vracet. Proběhlo jednání s majitelem společnosti Kabelové televize CZ panem 
Wacníkem. Provozovatel musí přenášet všechny pozemně šířené kanály. U některých uživatelů došlo 
k odfiltrování některých programů, protože mají zaplacenu jen omezenou nabídku, čili doteď dostávali 
programy, které neměli zaplacené. Další stížností byla nedostatečná informovanost občanů o změně. 
Provozovatel měl uzavřenou smlouvu s Českou poštou, která měla do všech schránek po městě 
roznášet letáky s informací o změně, a to s dostatečným předstihem. V části domácnostech se tak 
bohužel nestalo. To ale ne vinou provozovatele. Uživatelé kabelové televize měli k dispozici tým 
techniků, kteří na žádost řešili vzniklé problémy přímo v domácnostech. 
Obecně došlo ke snížení počtu uživatelů, ale stále se jedná o cca 2.300 zásuvek. Peníze jdou i do 
kasy města. Konkurence je v Kuřimi velká, KME dokončuje páteřní trasu položení optického kabelu. 
J. Brabec – je zřejmé, že uživatelů bude ubývat. 
P. Němec – o kabelové televizi budeme jednat na příštím zasedání zastupitelstva města, kdy budeme 
rozhodovat, co s ní dál. 
 
D. Sukalovský – investiční akce SÚS – oprava komunikace na ul. Tyršova, Legionářská a Tišnovská. 
Financování průtahu ul. Legionářská a Tišnovská možná bude z peněz Regionálního operačního 
programu, s tím, že by k opravě mělo dojít v roce 2014. Letos počítá SÚS s částkou 4 mil. Kč, 
jednáme o tom, aby byla investována na část ul. Legionářská. Proběhla další jednání s BVaK. Měla by 
se provést rekonstrukce kanalizace dříve, než bude opravena vozovka. Na ul. Tyršova jsou to přípojky 
do domů. Na ul. Legionářská je situace horší, tam je nutno opravit vodovod i kanalizaci. 
 
 
 
Další zasedání ZM se uskuteční 7. května 2013 v 17 hod. v zasedací místnosti MěÚ Kuřim. 
 
 
 
Člen návrhové komise Jiří Brabec přednesl schválená usnesení. 
 
 
 
Starosta ukončil jednání v 18,52 hodin. 
 
 
 
 
 
 
 
Mgr. Ing. Drago Sukalovský 
starosta 
 
 
 
 
 

Ověřovatelé zápisu: 

 
 
 
 
 
Ing. Petr Němec           Zdeněk Kříž 
 
 
 
V Kuřimi dne 27. 3. 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  Correct okna s.r.o. – další postup ve věci pohledávky za společností Correct okna 
2, 2A, 2B, .  KuřiMaTa o.s. – uzavření smlouvy 
3, 3A – 3D Petice proti výstavbě polyfunkčních bytových domů v Dílech za Sv. Janem 
4, 4A Smlouva o poskytnutí dotace z Regionálního operačního programu NUTS 2 Jihovýchod 

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



 1 

Výsledky veřejného hlasování na zasedání Zastupitelstva města Kuřimi 27. 3. 2013 
 

1042/2013 - ZM schvaluje jako členy návrhové komise Iva Peřinu a Jiřího Brabce. 
1043/2013 - ZM schvaluje jako ověřovatele zápisu z jednání ZM Zdeňka Kříže a Ing. Petra Němce. 
(hlasováno společně) 

 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 

 
Návrh na změnu programu - předřadit materiál č. 2 na začátek 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 

 
1044/2013 - ZM schvaluje program jednání se změnou. 

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

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

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

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

  
1045/2013 - ZM schvaluje uzavření smlouvy o poskytnutí dotace ve výši 152.670 Kč na pronájem prostor pro Mateřské a rodinné centrum KuřiMaTa, o.s., IČ 22687467. 

 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 

 
1046/2013 - ZM souhlasí s dalším vymáháním pohledávky (smluvní pokuty) ve výši 4.700.706,30 Kč přihlášené do insolvenčního řízení vedeném se společností Correct okna s.r.o., se sídlem Přadlácká 40/2, Brno, IČ 
25581058. 

 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 

 
Petice proti výstavbě polyfunkčních bytových domů: návrh přesunout druhé usnesení projednávaného materiálu na další jednání 

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

Pro nepřít. / - - - - - nepřít. - / - - nepřít. - - - - 2 

Návrh nebyl přijat. 
 
1047/2013 - ZM bere na vědomí petici občanů města Kuřimi proti výstavbě polyfunkčních bytových domů v Dílech za Sv. Janem. 

 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 ukládá pořizovateli územního plánu sídelního útvaru Kuřim připravit podklady k zahájení pořízení změny ÚPN SÚ Kuřim spočívající ve změně funkčního využití pozemků parc. č. 2642/159, 2642/158 a 2642/503 z 
plochy bydlení v bytových domech s možností vestavby služeb a obchodu na plochy bydlení v rodinných domech. 

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

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

Proti nepřít. - - / / / / nepřít. / - / - nepřít. / / / nehlas. 9 

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

Usnesení nebylo přijato. 
 



 2 

1048/2013 - ZM ruší usnesení č. 1035/2013 ze dne 12. 3. 2013. 
1049/2013 - ZM schvaluje uzavření Smlouvy o poskytnutí dotace z Regionálního operačního programu NUTS 2 Jihovýchod na realizaci projektu „Bezbariérové zpřístupnění podchodu železniční stanice Kuřim ze severní 
části města“, registrační číslo projektu CZ.1.11/1.2.00/23.01318. 
(hlasováno společně) 

 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 

 


