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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. 1/2014 konaného dne 21. 1. 2014 
 
Přítomni:  
Mgr. Ing. Drago Sukalovský – starosta 
Mgr. Ladislav Ambrož, Jiří Brabec, Ing. Rostislav Hanák, Jan Herman, PaedDr. David Holman, Mgr., 
Jiří Filip Koláček, MBA, Zdeněk Kříž, Ing. Miluše Macková, Ing. Petr Němec, Ivo Peřina, RNDr. Igor 
Poledňák, Ing. Oldřich Štarha, Vladislav Zejda – členové zastupitelstva města. 
 
Mgr. Alena Zimmermannová – tajemnice úřadu. 
 
 
Omluven: Michaela Kalinová, MUDr. Renata Procházková, Ing. Miloš Kotek 
 
 
Starosta zahájil zasedání ZM v 17,00 hodin, úvodem bylo přítomno 13 členů ZM, tedy nadpoloviční 
většina. 
ZM je usnášeníschopné. 
Později se dostavil V. Zejda. 
 
 
Zápis z minulého zasedání byl ověřen bez připomínek. 
 
 
Návrhová komise: 
Přijaté usnesení: 1001/2014 - ZM schvaluje jako členy návrhové komise Ing. Petra Němce a Jiřího 

Brabce. 
 
Ověřovatelé zápisu: 
Přijaté usnesení: 1002/2014 - ZM schvaluje jako ověřovatele zápisu z jednání ZM Mgr. Ladislava 

Ambrože a Jana Hermana. 
Bylo hlasováno pro obě usnesení společně: pro 13, nepřítomni 4. 
 
 
Program: 
 

1.  Plnění usnesení Zastupitelstva města Kuřimi ke dni 13. 1. 2014 
 

2.  Volba přísedících Okresního soudu Brno-venkov 
 

3.  Schválení Pokynů pro zpracování nového návrhu ÚP Kuřim (dále jen „2. návrh ÚP 
Kuřim“) 

 
4.  Navýšení rozpočtu opravy obecních bytů 

 
5.  Žádost o dotaci z programu „DOTACE NA ZPRACOVÁNÍ ÚZEMNÍCH PLÁNŮ 2014“ 

 
6.  Dodatek č. 13 ke smlouvě č.123/2004 o financování systému IDS JMK 

 
7.  Rozpočet města na rok 2014 

 
8.  Rozpočtové opatření č. 1 

 
9.  Návrh na zrušení členství v Národní síti Zdravých měst ČR 

 
10.  Řešení územní studie sportovního areálu u polikliniky Kuřim 
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11.  Zápis z finančního výboru 
 

12.  Televizní kabelové rozvody Kuřim – zpráva o postupu prací 
 

13.  Žádost o dotaci z programu „Podpora rozvoje v oblasti kultury a památkové péče 
v roce 2014“ 

 
14.  Různé 

 
 
 
Diskuse: 
P. Němec – žádá zařadit bod č. 5 za bod č. 3. 
Hlasováno: pro 13. 
 
D. Holman – materiál č. 4 souvisí s rozpočtem, projednával by ho současně. 
D. Sukalovský – materiál č. 4 by měl být spíše stažen předkladatelem z jednání a projednat ho v rámci 
rozpočtu. 
Z. Kříž – finanční výbor doporučuje, aby byl materiál č. 4 součástí materiálu č. 7. Pokud s tím tedy 
souhlasí předkladatel. 
 
 
Přijaté usnesení: 1003/2014 - ZM schvaluje program jednání se změnami. 
Hlasováno: pro 13, nepřítomni 4. 
 
 
 

1. Plnění usnesení Zastupitelstva města Kuřimi ke dni 13. 1. 2014 
(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. 
 
1044/2011 
Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových uzavřel k pozemku parc. č. 432/3 v k. ú. Kuřim 
budoucí smlouvy o zřízení věcného břemene. Máme přislíbeno, že smlouvy o zřízení věcného 
břemene budou v roce 2014 uzavřeny a následně proběhne převod pozemků dle usn. 1044/2011. 
Z tohoto důvodu OMP žádá o prodloužení termínu do 30. 6. 2015. 
 
1011/2013 
Pozemek parc. č. 486/1, který je předmětem směnné smlouvy je zatížen zástavním právem smluvním. 
Toto zástavní právo by mělo být v roce 2014 vymazáno. Následně bude uzavřena směnná smlouva. 
Z tohoto důvodu OMP žádá o prodloužení termínu do 31. 12. 2014. 
 
Příloha: nesplněné úkoly do 13. 1. 2014. 
 
Diskuse: 
P. Němec – usnesení č. 1044/2011 a 1011/2013 - čeho se věcně týká? 
D. Sukalovský – nyní neví, zjistí to. 
D. Holman – usnesení č. 1219/2012 – mělo by se zrušit. 
Sukalovský – hlasujme o tomto návrhu: 
Pro: 13. 
 
D. Holman – usnesení č. 1012/2013 – mělo by být zrušeno. 
D. Sukalovský – hlasujme o tomto návrhu: 
Pro: 13. 
 
D. Holman – usnesení č. 1219/2012 - projekt nebyl dobře řešen? Jaké je vysvětlení? 
D. Sukalovský – spíše se jedná o rozdílný náhled zpracovatele projektové dokumentace, Policie ČR 
a poskytovatele dotace. 
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S. Bartoš – vše bylo předjednáno s poskytovatelem dotace a upraveno podle jejich požadavků. 
Nakonec proběhla změna zaměstnance Státního fondu dopravní infrastruktury a ten měl jiný názor. 
 
Přijaté usnesení: 1004/2014 - ZM bere na vědomí stav plnění usnesení ke dni 13. 1. 2014, 

prodlužuje termín plnění usnesení č. 1044/2011 do 30. 6. 2015 a usnesení 
č. 1011/2013 do 31. 12. 2014 a ruší usnesení č. 1219/2012 a č. 1012/2013. 

Hlasováno: pro 13, nepřítomni 4. 
 
 
 

2. Volba přísedících Okresního soudu Brno-venkov 
(Příloha č. 2, 2A, 2B, předkládá Ing. D. Sukalovský, zpracovala Mgr. A. Zimmermannová) 
 
Dne 13. 12. 2013 byly Městskému úřadu Kuřim doručeny návrhy předsedy Okresního soudu Brno-
venkov na zvolení přísedících okresního soudu na funkční období let 2014-2018. 
Navrženy jsou paní Jana Marková a paní Magdalena Polášková, které již u soudu jako přísedící 
působí a splňují veškeré náležitosti požadované příslušnými právními předpisy. 
 
Příloha: Návrhy na zvolení přísedících k Okresnímu soudu Brno-venkov 
 
Přijaté usnesení: 1005/2014 - ZM volí jako přísedící Okresního soudu Brno-venkov pro funkční 

období let 2014-2018 paní Janu Markovou, bytem Kuřim, xxxxxxxxxxxx. 
 
Přijaté usnesení: 1006/2014 - ZM volí jako přísedící Okresního soudu Brno-venkov pro funkční 

období let 2014-2018 paní Magdalenu Poláškovou, bytem Kuřim, xxxxxxxxxxxxxx. 
Bylo hlasováno pro obě usnesení společně: pro 13, nepřítomni 4. 
 
 
Na jednání se dostavil v 17,14 hod. V. Zejda. 
 
 
 

3. Schválení Pokynů pro zpracování nového návrhu ÚP Kuřim (dále 
jen „2. návrh ÚP Kuřim“) 
(Příloha č. 3, 3A, 3B, předkládá Mgr. Ing. D. Sukalovský, zpracovala Ing. V. Indrová) 
 
MěÚ Kuřim, odbor investiční (dále jen pořizovatel) jako orgán příslušný dle ustanovení § 6 odst. 1 
písm. c) zákona č.183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon, dále jen 
SZ), ve znění pozdějších předpisů předkládá ZM návrh na schválení Pokynů pro zpracování 2. návrhu 
ÚP Kuřim. 
Na základě výběrového řízení byla uzavřena smlouva o dílo č. 2013/D/0096 na Dopracování návrhu 
ÚP Kuřim s vybraným zpracovatelem, společností KNESL + KYNČL, s.r.o. 
Návrh ÚP Kuřim je třeba upravit zejména s ohledem na novelu stavebního zákona a zrušení Zásad 
územního rozvoje JMK rozsudkem Nejvyššího správního soudu ze dne 21. 6. 2012. 
Pořizovatel ve spolupráci s určeným zastupitelem zpracoval návrh Pokynů pro zpracování 2. návrhu 
ÚP Kuřim, ke kterému si vyžádal dle § 51 odst. (3) zákona č.183/2006 Sb., o územním plánování 
a stavebním řádu stanovisko orgánu ochrany přírody podle §45 i zákona o ochraně přírody a krajiny. 
Příslušným orgánem ochrany přírody je v tomto případě OŽP, KÚ JMK. 
Orgán ochrany přírody posoudil návrh „Pokynů pro zpracování 2. návrhu ÚP Kuřim“ a ve svém 
stanovisku č. j. JMK/144185/2013 ze dne 27. 12. 2013 vyloučil významný vliv na příznivý stav 
předmětu ochrany nebo celistvost evropsky významných lokalit nebo ptačí oblasti soustavy NATURA 
2000. 
OI předkládá návrh „Pokynů pro zpracování 2. návrhu ÚP Kuřim“, projednaný s KÚ JMK ke schválení 
zastupitelstvem města Kuřimi. 
 
Přílohy: Pokyny pro zpracování nového návrhu ÚP Kuřim (dále jen „2. návrh ÚP Kuřim“) - návrh 
 Kopie stanoviska č. j. JMK 144185/2013 
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Diskuse: 
P. Němec – jedná se o 2. návrh územního plánu. Někde je ale v materiálech použit jiný název. Žádá, 
aby byl název jednotný. 
D. Sukalovský – jedná se o územní plán města Kuřimi – nyní se jedná o nový návrh tohoto územního 
plánu. 
J. Brabec – nový územní plán budeme nazývat druhým návrhem. 
 
 
Z jednání se vzdálil v 17,15 hod. I. Peřina. 
 
 
S. Bartoš – nepleťme si návrh územního plánu a návrh zadání územního plánu. Zadání je opravdu 
druhé. Žádá ponechat formulaci usnesení, která je v návrhu uvedena. Tato podoba je již předjednána. 
D. Sukalovský – navrhuje název neměnit. 
M. Macková – Krajský úřad Jihomoravského kraje se ale odkazuje na „Návrh pokynů pro zpracování 
2. návrhu Územního plánu Kuřim“. 
J. Koláček – problém by se dal vyřešit tím, že by se ke každému uvedlo datum. 
J. Brabec – bylo by lépe doplnit uvozovky „Pokyny pro zpracování nového návrhu Územního plánu 
Kuřim“. 
S. Bartoš – žádá formulace neměnit. Diskuse se vedou s Jihomoravským kraje podle těchto návrhů. 
D. Sukalovský – pokud někdo navrhne změnu usnesení, potom o tomto budeme hlasovat. 
D. Holman – bod B) odst. 1 – budou zpracovány 4 územní studie – usnesení pořád platí. Zruší se 
nebo se bude dále projednávat? 
S. Bartoš – ostatní studie nezná. Schvalovalo se postupně. Dnes zpracováváme 2. návrh a budeme 
se k tomu vracet v průběhu projednávání. Vyplyne to ze situace. 
V. Zejda – při zpracování 1. návrhu bylo dokonce 7 územních studií. 
D. Holman – ptá se S. Bartoše – pokud jde o náměstí 1. května – zastupitelstvo neschvalovalo žádný 
návrh řešení. Nečeká to na evidenci? 
S. Bartoš – ne, ani to nejde. Schvalování studie si dříve zastupitelstvo nevyčlenilo. Teprve dnes máte 
ke schválení studii sportovního areálu, která bude mít všechny náležitosti tak, abychom mohli 
pokračovat. 
D. Holman – bavíme se o 3 územních studiích. 
O. Štarha – bavíme se příliš konkrétně. Ve 2. návrhu bude prověřena potřeba vymezit plochy 
a koridory, pro které bude stanovená podmínka zpracování územní studie. Zpracovatel územního 
plánu by nám mohl podat bližší informace, ale bylo by to v rovině úvah. 
D. Holman – studie vznikly a nyní se s nimi budeme zase zabývat. 
V. Zejda – bod C) odst. 3 – bude se vycházet z aktuálně zpracovaných územních studií - je 
předložena pouze projektová dokumentace na rekonstrukci ul. Tyršova a Tišnovská, proto by tento 
bod vyřadil. 
D. Holman – nyní schválíme návrh studie pro sportovní areál, to znamená, že to bude jediná studie, 
kterou schválilo zastupitelstvo, a která bude možná k dalšímu projednání. Jaké jsou zdroje informací? 
Zásady územního rozvoje to jistě nejsou. 
S. Bartoš – jsou to Územně analytické podklady a řada studií, se kterými musí být projektant 
seznámen. 
D. Holman – bod C) odst. 3 – vypustit závorku, ale spíše uvést „2. návrh územního plán Kuřim bude 
vycházet z aktuálně zpracovaných územních studií, jejichž řešení bylo schváleno zastupitelstvem“. 
D. Sukalovský – myslí si, že toto dle zákona nelze. Zastupitelstvo si pouze vyhradilo schvalovat věcný 
obsah. Nemůžeme si podmiňovat zadání schválením zastupitelstvem. 
J. Brabec – jde o deklaraci společného postupu. 
S. Bartoš – projektant posoudí území, navrhne například 2 územní studie, a pokud zastupitelstvo 
schválí územní plán jako celek, potom jsou tyto dvě územní studie schváleny ke zpracování. Pokud se 
budou zpracovávat, potom je v platnosti schválené usnesení o schvalování věcného obsahu studií 
a tudíž mají zastupitelé kontrolu. 
D. Holman – žádá vyjmout obsah závorky tj. zejména územní studie sídliště Na Loučkách 2012 
a sportovního areálu 2013. 
I. Poledňák – schválením územního plánu neschválíme realizaci studií. Ale musí být pořízeny, pokud 
chceme v lokalitě stavět apod. Bod 3) odst. 3 - co znamená, že bude vycházet z aktuálně 
zpracovávaných studií? Mělo by být vymezeno zájmové území (záměry se mohou měnit). 
D. Sukalovský – zákon řešící zpracování územního plánu nevymezuje detaily, ale spíše jde o funkční 
využití. Bod C) odst. 3 - můžeme vypustit. 
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P. Němec – bod B) – pokyny vyplývající z novely stavebního zákona a prováděcích vyhlášek 
k 1. lednu 2013 - nemá být k 1. 1. 2014? 
D. Sukalovský – původní zadání se schvalovalo ještě před platností změny ke dni 1. 1. 2013. 
P. Němec – závorka v usnesení (dále jen „2. návrh Územního plánu Kuřim“) by tam v žádném případě 
neměla být. Logicky tam nepatří. 
J. Brabec – navrhuje spíše vložit uvozovky. 
P. Němec – v jakém stavu je zpracování Zásad územního rozvoje Jihomoravského kraje? 
D. Sukalovský – platí rozhodnutí Nejvyššího soudu, který zrušil Zásady územního rozvoje, to 
znamená, že tento dokument neexistuje. Momentálně probíhá výběrové řízení na zpracovatele Zásad 
územního rozvoje kraje a výběrová komise doporučila, aby toto vyhotovili současně 2 zpracovatelé 
(vítěz + společnost na 2. místě). 
D. Holman – žádá vypustit bod C, odst. 3. 
 
 
Z jednání se vzdálil v 17,48 hod. D. Sukalovský. 
 
 
O. Štarha – minule vymezili schválení řešení územních studií. Zatím jsme nic neschválili. Je také pro 
vyjmutí bodu C) odst. 3. Zpracovatel stejně bude vycházet z aktuální studie. 
 
 
Na jednání se vrátil v 17,49 hod. I. Peřina a D. Sukalovský. 
 
 
V. Zejda – územní studie zpřesňuje. Také se přiklání ke zrušení bodu C) odst. 3. 
I. Poledňák – bod B) odst. 1 – území lokality Na Loučkách a území sportovního areálu bude 
vytipováno jako plocha, kde bude výjimka stanovena. Zastupitelstvo si nevymínilo schvalování studií, 
ale vymínilo si, že je projednají, než se předají k registraci. 
D. Sukalovský – před chvílí hovořil s architektem Kynčlem a bod C) odst. 3 žádá zachovat, maximálně 
pouze vyjmout obsah v závorce – (zejména Územní studie sídliště Na Loučkách 2012, Územní studie 
sportovního areálu 2013). 
D. Holman – bod C) odst. 8 – lokalita Záhoří bude oproti 1. návrhu Územního plánu Kuřim ve 
2. návrhu Územního plánu Kuřim prověřena jako územní rezerva pro plochu bydlení. Je uvažováno 
o zastavění Záhoří pro cca 6.500 obyvatel. Toto území se v dohledné době zastaví alespoň 
významnou měrou. Pokud se území nezastaví, potom nemůžeme otevírat nová územní. Pokud 
budeme chtít měnit funkcionalitu tohoto území, musíme se s tím nějakým způsobem vypořádat. Oblast 
je veliká a myslí si, že toto bude překážkou rozvoje. Navrhuje tedy prověření tohoto území, jako 
možnosti pro územní rezervu, a to by mohl vytvořit tlak na projektanta, který by mohl hledat jiná další 
rozvojová území, která nebudou tak velká a významná, ale budou pro rozvoj města dostačující. 
D. Sukalovský – bylo to cca 4.000 obyvatel. 
O. Štarha – je zásadně proti tomuto návrhu, rozvoji Kuřimi nesmírně ublíží. Příprava infrastruktury se 
váže na rozvoj území. Územní plán, který se chystáme schválit, bude platit přibližně 20 let, a tím 
pádem to omezíme. 
D. Holman – vyvaroval by se všech možných rizik. K územním rezervám na ně nelze v územním plánu 
vázat infrastrukturu? 
S. Bartoš – podrobnosti nemáte, územní rezerva se neřeší, není tam průzkum, nejsou k tomu 
podklady. 
D. Holman – na svém návrhu k bodu C) odst. 8 netrvá. Jaká bude platnost územního plánu? Taky 
bychom to měli nějak naplánovat? Kolik může být dohromady změn? 
S. Bartoš – jednotlivých změn může být mnoho. 
O. Štarha – oblast je určená k zastavění. Pokud neřekneme zcela jasné důvody, proč bychom se měli 
chovat jinak, potom se budeme chovat zbrkle. 
J. Brabec – tento územní plán do okamžiku schválení bude trvat minimálně 20 let. 
D. Holman – ke změnám se budeme vracet. 
D. Sukalovský – hlasujme ve vyjmutí bodu C) odst. 3. Pokud to bude schváleno, potom bude nutné 
přečíslování ostatních odstavců. 
J. Brabec – v tomto bodě by pouze vyjmul závorku. 
D. Sukalovský – navrhuje pouze vyjmout závorku (zejména územní studie sídliště Na Loučkách 2012, 
Územní studie sportovního areálu 2013). 
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I. Poledňák – nemá logiku, že návrh bude vycházet z aktuálně zpracovaných studií. Měl by být návrh, 
že je územní studie pro území potřeba. Navrhuje vyjmout celý bod C) odst. 3. 
D. Sukalovský – navrhuje hlasovat o pozměňovacím návrhu - zrušit bodu C) odst. 3 a ostatní 
body přečíslovat: 
Pro: 10, zdrželi se 4. 
 
Přijaté usnesení: 1007/2014 - ZM schvaluje dle § 51 odst. 3 zákona č. 183/2006 Sb. o územním 

plánování a stavebním řádu, Pokyny pro zpracování nového návrhu Územního 
plánu Kuřim (dále jen „2. návrhu“ Územního plánu Kuřim) dle přílohy se změnou. 

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

5. Žádost o dotaci z programu „DOTACE NA ZPRACOVÁNÍ 
ÚZEMNÍCH PLÁNŮ 2014“ 
(Příloha č. 5, 5A, předkládá Ing. O. Štarha, zpracovala Mgr. K. Kiesslingová, DiS.) 
 
Jihomoravský kraj vyhlásil dotační program s názvem „Dotace na zpracování územních plánů 2014“, 
který je určen pro poskytnutí dotace na zpracování územních plánů, a to včetně vyhodnocení vlivů na 
udržitelný rozvoj území. Dotace může být poskytnuta na zpracování změn územních plánů, změn 
územních plánů obcí a změn územních plánů sídelních útvarů, řešících nadmístní problematiku. 
Příjem žádostí o dotaci z tohoto programu je do 28. 2. 2014. Město Kuřim může podat žádost o dotaci 
Maximální výše dotace v tomto programu je 50% z uznatelných výdajů projektu, maximálně 
200.000 Kč. 
 
Diskuse: 
Z. Kříž – finanční výbor materiál projednal a doporučuje ke schválení. 
 
Přijaté usnesení: 1008/2014 - ZM schvaluje podání žádosti o dotaci města Kuřimi z programu 

„Dotace na zpracování územních plánů 2014“ na projekt „zpracování nového 
návrhu územního plánu Kuřim. 

Hlasováno: pro 14, nepřítomni 3. 
 
 
 

6. Dodatek č. 13 ke smlouvě č.123/2004 o financování systému IDS 
JMK 
(Příloha č. 6, 6A, předkládá Ing. O. Štarha, zpracovala Ing. V. Indrová) 
 
ZM je předložen k projednání návrh dodatku č. 13 ke smlouvě č.123/2004 o zajištění financování IDS 
JMK, kterým se mění rozsah smlouvy o zajištění nadstandardu pro rok 2014 dle požadavků města 
Kuřimi. Návrh dodatku byl projednán v komisi dopravy dne 13. 1. 2014. 
Komise dopravy doporučuje schválit uzavření dodatku č. 13 ke smlouvě č.123/2004 o zajištění 
financování systému IDS dle návrhu v příloze. 
 
Financování systému IDS je složeno ze 2 položek: 
1) Příspěvek města Kuřimi dle aktuálního počtu obyvatel. 
Dle smlouvy č.123/2004 pro rok 2014 Město Kuřim uhradí příspěvek ve výši 540.700 Kč, který je 
stanoven podle počtu obyvatel města, s využitím aktuálních údajů ČSÚ k 1. 1. 2013. Tato část není 
předmětem projednávaného dodatku č. 13, vychází ze základní smlouvy, uzavřené v roce 2004. 
 
2) Příspěvek za nadstandard na jednotlivých linkách, dle požadavku města: 
Pro rok 2014 činí výše finančního příspěvku za provozování nadstandardu na odsouhlasených spojích 
1 347 046 Kč (podíly na jednotlivých linkách jsou uvedeny v návrhu dodatku č. 13) 
 
OI doporučuje ZM schválit uzavření dodatku č. 13 ke sml. č. 123/2004 dle předložené přílohy. 
 
Příloha: Návrh dodatku č. 13 ke smlouvě č.123/2004 
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Diskuse: 
Z. Kříž – finanční výbor materiál projednal a členové výboru požádali vedoucího odboru finančního, 
aby byly doplněny finanční výdaje předchozích roků. 
J. Herman – nadstandard na lince 152, 162, o co se jedná? 
D. Sukalovský – vše se projednává v dopravní komisi a jednotlivá jednání jsou složitá. Bylo by lepší 
spíše se tohoto jednání zúčastnit. 
P. Němec – nevíme, o čem hlasujeme, zdrží se hlasování. 
O. Štarha – s odkazem na materiál finančního výboru je patrné, že cena stagnuje. Cena se od r. 2011 
prakticky nezměnila. 
J. Brabec – každý rok opakujeme, že informace jsou nic neříkající. O jaký spoj se jedná? Tzn., čeho 
se nadstandard týká? Nejdražší spoje jsou 302, 71 a 91, které jezdí i v noci. 
J. Herman – nejde mu o finanční částky, ale o to, za co vlastně platíme. Uvést například odkud, kam 
a kdy linka č. 302 jezdí. 
D. Sukalovský – jedná se o složitou záležitost. Trasování spojů, kam jede a kdy s tím souvislosti má, 
i když v celkové ceně to zohledněno není. Zpracujeme tabulku a rozešleme zastupitelům. 
 
Přijaté usnesení: 1009/2014 - ZM schvaluje uzavření dodatku č. 13 ke smlouvě č. 123/2004 

s Jihomoravským krajem, Žerotínovo nám.3/5, Brno, o zajištění financování 
systému Integrovaného dopravního systému Jihomoravského kraje dle přílohy. 

Hlasováno: pro 12, zdržel se 2, nepřítomni 3. 
 
M. Macková – dostala informaci, že si mohou města, kde jezdí spoje integrovaného dopravního 
systému po místních komunikacích, požádat o příspěvek na zimní údržbu. 
D. Sukalovský – toto prověří. 
 
 
 

7. Rozpočet města na rok 2014 
(Příloha č. 7, 7A, 7B, předkládá Mgr. Ing. D. Sukalovský, zpracoval Ing. A. Varmužka) 
 
ZM je předkládán návrh rozpočtu města pro rok 2014, který z velké části vychází ze schváleného 
rozpočtového provizoria. 
Podkladem pro sestavení rozpočtu je rozpočet dle jednotlivých provozních ORGů. Investiční akce 
budou do rozpočtu města zařazeny rozpočtovým opatřením č. 1. 
Oproti rozpočtovému provizoriu byl rozpočet doplněn o přebytek hospodaření minulých let a byly 
aktuálně upraveny některé položky. 
V zákonném termínu byl návrh rozpočtu zveřejněn na úřední a elektronické úřední desce. 
 
Celkové příjmy jsou narozpočtovány ve výši 251.252.600 Kč, běžné příjmy činí 176.252.600 Kč, 
financování je tvořeno přebytkem hospodaření ve výši 75.000.000 Kč. Cenné papíry ve správě ČSOB 
Asset Management ve výši 9.000.000 Kč nejsou součástí rozpočtu a jsou ponechány jako finanční 
majetek v nerozpočtované rezervě. 
Celkové výdaje jsou narozpočtovány ve výši 251.252.600 Kč, z toho provozní výdaje ve výši 
126.014.000 Kč, provozní saldo rozpočtu tedy činí 50.238.600 Kč, po odečtení splátek úvěrů 
(9,6 mil. Kč) potom 40.284.600 Kč. Spolu s přebytky minulých období je tedy na „investice“ k dispozici 
115.284.600 Kč. Celkově je rozpočet vyrovnaný. 
 
Příspěvkovým organizacím byl přiřazen rozpočet ve výši:  
 
ZŠ Jungmannova    4.500.000 Kč 
ZŠ Tyršova     5.400.000 Kč 
MŠ Zborovská    5.800.000 Kč 
Centrum sociálních služeb Kuřim 4.900.000 Kč 
 
Tyto příspěvky jsou schvalovány jako závazný ukazatel rozpočtu a mohou být měněny pouze ve formě 
rozpočtového opatření schvalovaného zastupitelstvem. 
 
Rozpočet je sestaven ve struktuře dle rozpočtových oddílů, v příloze se pro větší přehlednost nachází 
i detailnější rozpis rozpočtu do úrovně ORG. Výše jednotlivých položek byla projednána se správci 
jednotlivých ORGů i řediteli příspěvkových organizací. 
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S rozpočtem bude dále hospodařeno dle následujících pravidel: 
 
1) změny v rozpočtu mezi rozpočtovými oddíly a investičními akcemi schvaluje ZM, RM je zmocněna 
ke stejným změnám do výše 20 % narozpočtovaných výdajů v oddíle nebo akci, max. však do výše 
300.000 Kč. Přesuny mohou být prováděny mezi oddíly, mezi akcemi nebo z rezervy (z rezervy 
i opakovaně)  
2) změny v rozpočtu mezi ORGy v rámci oddílu schvaluje RM 
3) změny v rozpočtu mezi položkami v rámci ORGu a oddílu schvaluje vedoucí OF na návrh správce 
rozpočtu 
4) schválené investiční akce, příspěvky z Programu podpory sportovní činnosti, Programu podpory 
spolkové a kulturní činnosti a schválené příspěvky ze ZM a RM rozepisuje do příslušných paragrafů 
a položek ve schválené výši vedoucí OF. 
 
Pro přehlednost bude rozpočet vygenerován i ve struktuře dle oddílů s porovnáním s předcházejícími 
roky a další příloha bude obsahovat detailnější rozpis s komentáři správců jednotlivých ORGů. Oboje 
bude rozesláno jako dodatečný materiál. 
 
Příloha: návrh rozpočtu 2014 
 
Diskuse: 
Z. Kříž – finanční výbor materiál projednal a neměl připomínky. 
D. Sukalovský – návrh usnesení je se změnami. Žádá o specifikaci změn. 
D. Holman – žádá nepoužívat zkratky, tak kde nemusí být. 
A. Varmužka – v rozpočtovém provizoriu, v provozní části rozpočtu, byly provedeny změny a to: 
200.000 Kč na kulturní akce – oslava výročí města Kuřimi 
zapojena dotace na meziobecní spolupráci 
15.000 Kč na opravu bytu na ul. Tišnovské – sociální bydlení 
P. Němec – mělo to být uvedeno v důvodové zprávě. 
 
Přijaté usnesení: 1010/2014 - ZM schvaluje rozpočet města na rok 2014, se změnami. 
Hlasováno: pro 14, nepřítomni 3. 
 
Přijaté usnesení: 1011/2014 - ZM stanovuje jako závazné ukazatele rozpočtu následující položky: 

ZŠ Jungmannova    4.500.000 Kč 
ZŠ Tyršova     5.400.000 Kč 
MŠ Zborovská    5.800.000 Kč 
Centrum sociálních služeb Kuřim 4.900.000 Kč 

Hlasováno: pro 14, nepřítomni 3. 
 
Přijaté usnesení: 1012/2014 - ZM zmocňuje RM k provádění rozpočtových opatření mezi 

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

Hlasováno: pro 14, nepřítomni 3. 
 
 
 

8. Rozpočtové opatření č. 1 
(Příloha č. 8, 8A, předkládá Mgr. Ing. D. Sukalovský, zpracoval Ing. A. Varmužka) 
 
V příloze je předkládán návrh rozpočtového opatření. 
 
Příloha: návrh plánu investičních akcí 
 
 
Diskuse: 
V. Zejda – když odsouhlasíme rozpočtové opatření č. 1, schválíme jednotlivé akce tak, jak jsou zde 
uvedeny? 
D. Sukalovský – schválíme financování na tyto akce. 
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P. Němec – bod č. 10) – hřiště základní školy Jungmannova je hotovo? 
D. Sukalovský – je to hotovo a zkolaudováno, ale není vyřízena dotace. 
 
P. Němec - bod č. 12) – jaké jsou časové představy naplňování tohoto bodu. 
O. Štarha – máme projekt pro územní řízení, připravuje se další stupeň. Pokud vše proběhne tak jak 
má, potom začneme stavět koncem září, října letošního roku. Bude probíhat složitý proces výběru 
zhotovitele a to podle zákona o veřejných zakázkách. 
P. Němec – vidí to jako nereálné. Projektová dokumentace pro stavební povolení má být hotova 
v červnu. Veřejnou zakázku v této výši musí schválit zastupitelstvo. Položkový rozpočet by měl být 
potom předložen nejpozději na zasedání dne 17. 6. 2014. Pokud se to nestihne, potom bude třeba 
nutné svolat mimořádné zasedání. Buď budeme intenzivně pracovat, nebo se to nestihne. Uvedená 
cena 104 mil. Kč je včetně interiérů? 
O. Štarha – měla by být včetně interiérů. 
P. Němec – jaké bude financování? Pro letošní rok je návrh jen 10 mil. Kč. 
O. Štarha – termín je možný. Financování je předmětem diskusí. Uvidíme, jak dopadne další stupeň. 
Pořád vycházíme z projektu pro územní řízení, který se pořád zpřesňuje. 
P. Němec – bylo by dobré mít základní úvahu, jestli budeme financovat z úvěru nebo jinak. Pokud 
vyhlásíme výzvu, musíme vědět, z čeho budeme akci hradit. 
O. Štarha – část pravděpodobně z rezervy, ale bude potřeba i úvěr. V této chvíli není dotace. 
D. Sukalovský – jediným dostupným dotačním titulem by mohla být dotace na zateplení, jisté to ale 
není, teprve zjišťujeme možnosti. 
 
Z. Kříž – na hřiště základní školy Jungmannova se chodí přes blátivý povrch a nosí se na hřiště 
s umělým povrchem spousta bláta. 
D. Sukalovský – řeší se s ředitelem ZŠ. 
 
I. Peřina – cena za rekonstrukci kulturního domu se mu zdá příliš vysoká a nesouhlasí s ní. 
D. Holman – podmínka dotace je nutná. Počítá s rezervou. Jsou zde dvě, možná i tři největší 
investiční akce, kulturní dům a sportovní hala, ale i čistírna odpadních vod, nad kterou je zatím velký 
otazník. Ale tyto velké akce by se neměli konat bez dotace, ty jsou, myslí si, reálné. Jeho návrh opravit 
střechu a vodoinstalaci, nebyl akceptovatelný. Zásadním důvodem pro celkovou rekonstrukci byl 
zamýšlený malý sál a komunitní prostory v kulturním domě. Pro komunitní prostory budou ale v bývalé 
kotelně v ul. Popkova, malý sál je v kulturním domě potřeba, ale ne za cenu velkých dluhů 
a nesplnitelných slibů. 
V. Zejda – i když budeme uvažovat pouze o třech nejdůležitějších akcích, stejně na ně nemáme 
peníze. 
D. Holman – za generel dopravy bude příští rok v částce 1,5 mil. Kč, rekonstrukce Domu dětí je dle 
sdělení S. Bartoše v ohrožení. Ostatní znamenají dofinancování toho, co jsme již začali. Na celý 
kulturní dům vezmeme 100% úvěr, asi není jiné řešení. 
Z. Kříž – navrhuje, aby jednali po jednotlivých bodech. 
D. Sukalovský – původně takový návrh měl, ale bylo dohodnuto, že se budou projednávat pouze 
připomínky k jednotlivým bodům. 
 
I. Poledňák – bod č. 12 – návrhem je 10 mil. Kč, jsou v této částce zahrnuty už i některé stavební 
práce? 
S. Bartoš – ano. 
I. Poledňák – to není dobré. Nemyslí si, že by zde měly být peníze na stavbu. Kolik z 10 mil. Kč je pro 
stavbu vyčleněno? 
S. Bartoš – odhadem cca 4 mil. Kč. 
I. Poledňák – navrhuje tedy snížit částku na 6 mil. Kč. V komentáři neuvádět - zahájení stavebních 
prací v 10/2014. 
J. Brabec – z technologického hlediska by bylo vhodné, aby stavební práce začali nejpozději na 
přelomu 09-10/2014. Upozorňuje, že kulturní dům bude zavřený něco málo přes rok. Pokud by stavba 
opravdu začala v září 2014, potom by plesová sezona v r. 2016 mohla proběhnout v již 
rekonstruovaném sále. Bylo by vhodné postupovat a dodržovat nějaký harmonogram stavby. 
I. Poledňák – bylo by matoucí brát jeho návrh o snížení částky tak, že se nebude stavět. Ve chvíli až 
budeme znát dodavatelskou cenu, můžeme udělat rozpočtové opatření a vymezit příslušnou částku. 
R. Hanák – až budeme vědět rozpočet, musíme znát financování. 
D. Sukalovský – to je samozřejmé. O velkých investičních akcích bude rozhodovat zastupitelstvo. 
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V. Zejda – bod č. 12 – uvažovat o tom, kdy budeme stavět je předčasné. Máme pouze projekt pro 
územní řízení. Až bude jasné, jakým způsobem bude akce financována, teprve potom o tomto bude 
hlasovat. 
O. Štarha – bod č. 12 – důležité bude, až budeme mít projekt pro stavební povolení a tendrovou 
dokumentaci, která nám ukáže položkový rozpočet. Za 104 mil. Kč by taky nebyl pro schválení. Byl by 
ale pro to nechat v návrhu alespoň 10 mil. Kč, aby věděli, že se s touto investiční akcí počítá. 
D. Holman – žádá upravit název „Společenské a kulturní centrum v Kuřimi (organizační, technická 
a projekční příprava)“. Částku 10 mil. Kč by také nechal. 
O. Štarha – toto sdělení ale nekoresponduje s tím, že peníze nemají být na realizaci. 
D. Sukalovský – v této položce budou peníze jako rezerva na tuto akci. 
D. Holman – žádá rozhodnout, jakým způsobem se bude rekonstrukce financovat. 
I. Poledňák – rezerva přirozeně vzniká. O velké akci by se mělo rozhodovat, až ve chvíli, až bude 
potřeba. 
O. Štarha – metodicky nás potom můžou nařknout, že jsme špatnými hospodáři. Byl by pro vyčlenění 
částky. 
 
 
V 19,05 hod. vyhlásil starosta přestávku na 10 minut. 
 
 
J. Herman – u výstavby sportovní haly jsme měli původně částku 44 mil. Kč, nyní máme návrh ve výši 
80 mil. Kč. U bodu č. 12 jsme začínali na částce 65 mil. Kč, nyní je navrhována částka 104 mil. Kč. 
Finance se pořád zvyšují. Máme zahajovat stavební práce v 10/2014 a nemáme financování? 
D. Sukalovský – financování všech velkých investiční akcí (např. úvěry) bude schvalovat 
zastupitelstvo. 
J. Herman – v komentáři je uvedeno zahájení stavebních prací. Práce začnou a potom budeme 
postaveni před hotovou věc a budeme muset schválit i finance. 
D. Sukalovský – nemůžeme začít stavební práce, pokud nemáme zhotovitele. Zhotovitele nemůžeme 
vybrat, pokud nemáme financování. A financování bude schvalovat zastupitelstvo. 
J. Herman – pokud vybereme zhotovitele ve veřejné soutěži a pokud zastupitelstvo neodsouhlasí 104 
mil. Kč na provedení této stavby, co se potom stane? Můžeme zhotoviteli říct, že nebude nic dělat? 
Nebo bude město za toto postiženo? Informoval se, že v současné chvíli má město dluh 90 mil. Kč 
a pokud přidáme částky za výstavbu haly i rekonstrukci kulturního domu ve výši 180 mil. Kč, máme 
zde celkový dluh cca 270 mil. Kč. Rozpočet města máme v tuto chvíli 251 mil. Kč. Myslíte, že městu 
někdo úvěr poskytne? 
D. Sukalovský – chybí tomu časové rozlišení. Akce nezahájíme zároveň. O důležitých bodech 
rozhodne zastupitelstvo, má to svou posloupnost. Financování musí být vyřešeno před zadáním 
výběrového řízení. Nemůžeme vybrat společnost, když nemáme vybrané financování. Nikdo netvrdí, 
že se město zadluží 270 mil. Kč. A s takovouto mírou zadlužení osobně nesouhlasí a nebude pro ni 
hlasovat. 
J. Herman – ptá se, pokud tedy vyberou zhotovitele, máme možnost odstoupit od smlouvy? 
O. Štarha – rozhodující zlomový bod nastane v okamžiku, kdy se s projektovou dokumentací 
dostaneme do stádia, kdy budeme mít k dispozici položkový rozpočet. Tento bude předložen 
zastupitelstvu a rozhodne se, jestli se bude pokračovat v přípravě stavby. V tom okamžiku se musí 
řešit i financování. Pokud na to budou finance, mohou se bavit, jestli se bude pokračovat a teprve 
potom mohou schvalovat výzvu na výběr zhotovitele. V současné době se dají vysoutěžit stavební 
práce za daleko nižší ceny. Myslí si, že je shoda, aby se pokračovalo v přípravě. 
D. Sukalovský – dluh na infrastruktuře prostě existuje, je to dluh objektivní. Je jedno, zda ten dluh 
vyjádříme půjčkou a zvýšíme užitnou hodnotu našich zařízení, nebo je vyjádřen zanedbaností či 
havarijním stavem již existujících staveb. Ten se stejně bude muset řešit. 
M. Macková – ptá se, jestli je šance získat na rekonstrukci nějaké dotační tituly? 
D. Sukalovský – momentálně konkrétní titul není, ale může se objevit. Myslí si, že je to časově 
nereálné získat jinou dotaci, než na zateplení. I ta ale není jistá. 
O. Štarha – výše celkové investice záleží na získání dotací. 
J. Brabec – navrhuje o pozměňovacích návrzích hlasovat ihned a pokud někdo navrhne zvýšení, 
potom by měl i navrhnout, odkud peníze vezmeme. 
 
V. Zejda – bod č. 11 – odhad celkových nákladů je 80 mil. Kč, to je částka z optimalizační studie? 
S. Bartoš – vzešla z jednání komise, která předcházela optimalizační studii. 
V. Zejda – máme projekt pro územní řízení? 
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S. Bartoš – ano. 
V. Zejda – je definováno zadání, jsou jasné parametry haly? 
S. Bartoš – nejsou. Pokud schválíte studii, budeme mít umístění haly. Variantně diskutováno 
s projektanty, varianty jsou rozpracovány, ale rozhodnutí zatím nemáme. Projekt pro územní řízení 
tedy není, nemá podklady. 
V. Zejda – územní studie ale neřeší detaily, které projektant potřebuje. 
S. Bartoš – nebude, ale je to velmi významné. Původní zadání bylo jiné, než vyplývá nyní. 
V. Zejda – kdy budou jasné parametry? 
S. Bartoš – zastupitelstvo rozhodne o územní studii a projektant haly dostane podklady a může 
pokračovat v dokumentaci. 
V. Zejda – akce sleduje. Žádá předložit, za kolik Kč se už naprojektovalo, a to včetně studie arch. 
Habiny a částky za architektonickou soutěž a další studie. Navrhuje usnesení ve znění: 
Návrh usnesení: ZM ukládá RM zpracovat přehled doposud vynaložených nákladů na projektovou 

dokumentaci „Sportovní hala Kuřim. 
D. Holman – zastupitel má na tyto informace právo stejně jako kterýkoliv občan. 
O. Štarha – nepatří do roviny usnesení. Nebude o tomto hlasovat. 
P. Němec – zastupitel má právo požádat o informace. Může o ně požádat různými způsoby. 
V. Zejda – netrvá na svém návrhu usnesení. Bude řešit jinak. 
D. Sukalovský – hlasovat bychom měli o pozměňovacím návrhu I. Poledňáka - snížit částku v bodě 
č. 12 „Společenské a kulturní centrum v Kuřimi“ na 6 mil. Kč. V komentáři neuvádět - zahájení 
stavebních prací v 10/2014. Druhý návrh měl D. Holman - upravit název „Společenské a kulturní 
centrum v Kuřimi (organizační, technická a projekční příprava)“. 
D. Holman – netrvá na částce 10 mil. Kč. 
S. Bartoš – byl dotazován, kolik bude stát projekt. Bude to pro letošní rok 6 mil. Kč. Ale upozorňuje, že 
za tyto peníze ani výběrové řízení nezahájíme. 
I. Poledňák – S. Bartoš řekl před chvílí úplně něco jiného. Částka 6 mil. Kč bohatě stačí. 
D. Holman – pokryje částka 6,5 mil. Kč náklady přípravy? 
S. Bartoš – netroufá si říct. 
D. Holman – rada města může jednorázově schválit 300 tisíc Kč, potom by se to tím vyřešilo. 
I. Poledňák – šlo jen o to, aby tento návrh neobsahoval stavbu. Rezerva by měla být šetřena pro tuto 
stavbu. 
O. Štarha – navrhuje částku 7 mil. Kč. 
I. Poledňák – tuto částku respektuje. 
O. Štarha – navrhuje název této investiční akce č. 12: „Společenská a kulturní centrum v Kuřimi - 
projektová příprava“. 
V. Zejda – spíše inženýrská činnost. 
O. Štarha – inženýrská činnost a projekt. 
J. Herman – pokud bude zpracován položkový rozpočet, potom se sejdeme a budeme rozhodovat 
o financování, to znamená o zahájení výběru zhotovitele. Bude tedy stačit částka 6 mil. Kč. 
I. Poledňák – opravdu se přiklání k částce 7 mil. Kč. 
J. Honců – částka 6 mil. Kč je opravdu málo. Chce vybrat i technický dozor investora a uzavřít s ním 
smlouvu na 2 fáze, to je na kontrolu projektu a na samotný dozor na stavbě. Optimálnější je 7 mil. Kč. 
D. Holman – nemůžeme mít přece jen - projekční příprava. 
O. Štarha – navrhuje hlasovat o částce 7 mil. Kč a názvu bodu č. 12 „Společenské a kulturní centrum 
v Kuřimi – projekční a inženýrská činnost“. Tím je vše řečeno. 
I. Poledňák – s návrhem souhlasí. 
D. Sukalovský – navrhuje hlasovat o částce 7 mil. Kč a názvu investiční akce č. 12 „Společenské 
a kulturní centrum v Kuřimi - projekční příprava a inženýrská činnost“. 
Pro: 14, nepřítomni 3. 
 
Z. Kříž – bod č. 16 – oprava mostu Hybešova - není málo 1,5 mil. Kč? 
D. Sukalovský – oprava bude probíhat za provozu a naprostá většina peněz není na samotnou 
opravu, ale na výluky. Snažíme se částku na výluky omezit a jednáme se Správou železniční 
a dopravní cesty. Řešením by mohlo být využití výluky koleje č. 2 mezi Maloměřicemi a Kuřimi a proto 
bez větších problémů bychom udělali polovinu mostu. Druhá kolej bude více vytížena, proto 
nebudeme moci pracovat. Některé práce si zřejmě vyžádají celkovou uzavírku, potom by se zřejmě 
mohlo pracovat i na druhé půlce. Tím by se zase snížila náročnost peněz za výluky. Tuto částku by 
tedy nechal v této výši. 
 
 



 12 

 
Z. Kříž – bod č. 17 – most přes Kuřimku na ul. Komenského a dopravní řešení - zdá se mu 2,5 mil. Kč 
málo. 
O. Štarha – jsme ve stadiu studie, která ještě není uzavřena. 
P. Němec – je hotova studie? 
O. Štarha – měla by být předložena na příštím jednání zastupitelstva. Je to složité, jedná se o spoustu 
profesí. 
 
I. Peřina - bod č. 15 – rekonstrukce ul. Tišnovská a Tyršova - jaký je kompletní rozsah prací? 
D. Sukalovský – projekt není definitivní. Vycházíme z toho, že společnost Správa a údržba silnic 
provede výměnu vozovky a doplní a přemístí přechody, provede jejich dosvětlení ap. Městu náleží 
související úpravy chodníků, veřejného osvětlení (na ul. Tyršova je kabel uložen v hliníku), úprava 
zeleně, úprava vjezdů k rodinným domům ap.. 
S. Bartoš – dále v prostoru světelné křižovatky výměna 200 m hlavního vodovodního řadu, kanalizační 
přípojky k rodinným domům, které nejsou připojeny a opravy kanalizace na úrovni ul. Buďárkova 
a oblast kolem sokolovny. Výměna hlavní kanalizační stoky od Alberta po světelnou křižovatku. 
D. Holman – proces postupuje. Úprava úseku vjezdu ul. Malá Česká a ul. Tyršova – část této akce by 
byla vypustitelná hned. Navrhuje tedy snížit částku o 1,5 mil. Kč. 
V. Zejda – myslí si, že je toto nejvíce smysluplná akce. Je to naprojektované a nachystané. Nechal by 
tedy v této podobě. Doporučuje, pokud ubude parkovacích míst, potom je vybudovat jinde. Je to 
řádově 600 tisíc Kč. 
D. Holman – parkovací místa ano, ale za částku, kterou ušetříme za výjezd ul. Malá Česká a Tyršova. 
Navrhuje tedy u akce č. 15 částku 14 mil. Kč. 
 
D. Holman – bod č. 20 – Zastávka Díly – prý se čeká na schválení krajského rozpočtu, jestli zaplatí ze 
svého rozpočtu. 
D. Sukalovský – měla by se realizovat oprava silnice od České ke kruhovému objezdu. Máme příslib, 
že pokud k této opravě dojde, potom by Správa a údržba silnic postavila i zastávku směrem od Brna. 
Nebo její část. 
D. Holman – pokud peníze na zastávku Jihomoravský kraj nenajde, potom bychom ji měli najít 
v našem rozpočtu. 
D. Sukalovský – navrhuje hlasovat o částce 14 mil. Kč u investiční akce č. 15 „Rekonstrukce ul. 
Tišnovská, Tyršova: 
Pro: 5, proti 4, zdrželo se 5, nepřítomni 3. 
 
O. Štarha – bod č. 22 – Přestavba kotelny na ul. Popkova - už máme projekt pro stavební řízení. 
V průběhu přípravy se zjistilo, že bude potřeba zřídit přeložku E.ON a cena je kolem 300 tisíc Kč. Dále 
bude potřeba likvidace komínu, získáme tím více místa. Do budoucna by byl jen zdrojem investic 
(museli bychom se o něj starat). Předběžný odhad investice je cca 700 tisíc Kč. Navrhuje tedy zvýšit 
položku č. 22 na 6 mil. Kč. 
D. Holman – v této částce je uvedena i částka na interiéry? 
O. Štarha – interiéry tam nejsou. 
J. Brabec – bude se teprve řešit, jaká část interiérů se přesune z kulturního domu nebo naopak. 
Jednání probíhají. 
 
D. Sukalovský – navrhuje hlasovat o částce 6 mil. Kč u investiční akce č. 22 „Přestavba kotelny 
Popkova na víceúčelový sál“: 
Pro: 14, nepřítomni 3. 
 
Z. Kříž – bod č. 27 – Efektivní úřad Kuřim - nesouhlasí s touto investicí. 
A. Zimmermanová - projekt už běží. 
 
Z. Kříž – bod č. 28 – Rekonstrukce komunikace a kanalizace Bezručova a Na Zahrádkách - projekt je 
zastaralý a neodpovídá dnešním požadavků. Žádá ho přehodnotit a doprojektovat. Řešení návozem 
štěrku není efektivní. Navrhuje řešit celé sídliště Bezručova a Na Zahrádkách komplexně. Pokud je 
potřeba položku navýšit, udělejme to. 
S. Bartoš – repase projektu běží. Dodává, že částka 12,5 mil. Kč je podle projektu z r. 2006. 
I. Poledňák – pokud bude náklad v letošním roce 5 mil. a bude rozděleno na 2 části, nebude to v kolizi 
se zákonem o zadávání veřejných zakázek? 
S. Bartoš – bude se řešit na dva projekty. Jinak to nelze. 
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D. Sukalovský – bude logicky členěno podle ulic. Nemělo by to být ve střetu se zákonem. 
J. Honců – bude ošetřeno tím, že každou polovinu zakázky vypíšeme ve stejném režimu zákona. 
 
 
P. Němec – bod č. 35 – Čistírna odpadních vod - proč se čističkou zabýváme? Chtěl by slyšet alespoň 
4 důležité důvody. 
D. Holman – protože se zdá, že by to mohlo být zdrojem financí pro město. Nikdo z nás neví, jestli se 
to vyplatí, proto by byl rád, aby tuto akci přejmenovali tak, aby nebylo uvedeno jako zahájení 
projektové přípravy. Město teprve hledá, jestli ano nebo ne. 
O. Štarha – na základě zákona z r. 2009 jsme povinni financovat obnovu řádově za 21 mil. Kč. 
Nejsme schopni toto pokrýt. Za nájem dostáváme asi 7 mil. Kč, zbytek jde do Brna. Nevíme, jak jsou 
finance rozdělovány. Hledáme řešení, aby peníze, které se vybírají od občanů Kuřimi, byly zase pro 
ně využity. Pokud budeme stavět jakoukoliv novou lokalitu ve městě, musíme požádat Brněnské 
vodárny a kanalizace o vyjádření k této výstavbě, což bude problém. Povolí připojit jen asi 900 
bytových domů. Kanalizační stoky ve městě na toto již nejsou dimenzovány. Včera proběhlo jednání 
s ředitelem společnosti Brněnské vodárny a kanalizace. V současné době se zpracovává studie 
proveditelnosti, která by nám měla napovědět ekologickou výhodnost a podrobně rozpracovat 
technické řešení. 
P. Němec – ptá se, jestli jsou stížnosti lidí, že nefunguje čištění odpadních vod? 
O. Štarha – ne. 
P. Němec – ptá se, zda jsou hlášeny poruchy v oblasti kanalizací a odpadů? 
O. Štarha – ano, jsou. 
P. Němec – žádá k tomuto poslat materiály. Již žádal, aby se smlouva s Brněnskými vodárnami 
a kanalizacemi nechala prověřit a to do jaké míry je výhodná. Byla uzavřena v r. 2002. 
O. Štarha – vše je součástí zpracovávané studie. 
P. Němec – úvahy, co bude za 15 let, jsou zbytečné. Mělo by být jasné, jaká je vůle rady města. 
Dotaci nedostaneme, proto se mu výdaje na tuto akci zdají jako zbytečné. Takto bychom postupovat 
neměli.  
O. Štarha – studie ukáže, jestli je současný stav pro město dobrý a nemusí se nic budovat, může to 
být ale jinak. Přesto můžeme jednat s Brněnskými vodárnami a kanalizacemi o výhodnějších 
podmínkách. 
D. Sukalovský – směřujeme k tomu, abychom argumenty pro rozhodování měli. Jedná se o investici, 
která na sebe může vydělávat, v některých městech se to podařilo. Pokud se dobereme pouze ke 
změnám podmínek smlouvy, tak i to bude dobré. 
P. Němec – žádá bod č. 35 vyjmout. Pokud je potřeba na toto nějaké peníze, navyšme položku 
projekty a studie. 
D. Holman – ptá se A. Varmužky na návrh řešení? 
A. Varmužka – pokud již proběhlo nějaké zadání, potom by se z rozpočtu nemělo brát. 
O. Štarha – studie již běží. 
D. Holman – žádá dohlédnout, aby nedošlo k zahájení projektové přípravy, ale spíše, že se zabýváme 
variantami. 
P. Němec – již na minulém jednání to takto navrhoval. Navrhuje vyjmutí bodu č. 35 „ČOV – zahájení 
projektové přípravy“ a navýšit položku č. 45 „Studie a projekty“. 
D. Sukalovský – navrhuje hlasovat o vyjmutí bodu č. 35 „ČOV – zahájení projektové přípravy“ 
a navýšit položku č. 45 „Studie a projekty“. 
V. Zejda – žádá v sloupci odhad celkových nákladů uvádět pravdivá čísla. U bodu č. 35 by tam mělo 
být 150 mil. Kč. Toto bylo projednáváno na minulém jednání zastupitelstva. Za pořízení sedimentační 
nebo membránové čističky jsou ceny cca stejné. 
I. Poledňák – myšlenka s vlastní čistírnou odpadních vod není dobrá, byla již zvažována v minulosti. 
Původní čistička byla zrušena a rozhodlo se pro kalovod. Je možno seznámit se s výroční zprávou, 
kde je uvedeno kolik dávají do oprav apod. Smluvní vztah má nedostatky – nepřevzali celou 
infastrukturu a stále nám určují, že vybrané peníze nemůžeme použít na rozvoj sítě. Spíše si myslí, že 
je to na odprodej pozemků na místě bývalé čističky. Jistě se najdou technologie, které řádově změní 
čištění odpadních vod. Nesouhlasí, aby bylo v bodě č. 35 návrh pro r. 2014 ve výši 200 tisíc Kč. 
P. Němec – pokud mají peníze sloužit na studii, potom k tomu slouží položka č. 45 „Studie a projekty“. 
D. Holman – studie proveditelnosti ukáže, kterou cestou se dát. Průzkum je v pořádku, možná proto 
probíhají jednání s Brněnskými vodárnami a kanalizacemi. Pokračujme v jednání a peníze čerpejme 
z projekční činnosti. 
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P. Němec – v současné chvíli máme pouze první dokument, který říká, že dotaci nedostaneme. 
Budeme-li mít těch dokumentů více, potom můžeme rozhodnout, kterou cestou se dát. Členové rady 
města zatím nevyjevili svou vůli. 
M. Macková – myslí si, že srovnávací studie by byl ideální název. Co všechno jsme objednali? 
D. Sukalovský – objednali jsme studii proveditelnosti a efektivity. Rada města ji projednala a shledala 
jako nedostatečnou. Nechala ji dále dopracovat. 
O. Štarha – je to nazváno studie proveditelnosti. 
D. Holman – řešení není jednoduché, potřebujeme poradit. 
I. Poledňák – navrhuje částku 200 tisíc Kč pro bod č. 35 „Čistírna odpadních vod - optimalizační 
studie“. 
O. Štarha – s tím souhlasí. 
V. Zejda – podpoří návrh I. Poledňáka a P. Němce. Rada města nepředložila žádný nový stav. 
O. Štarha – když jsme hledali odborníky, tak každý je i obchodníkem a každý má jiný úhel pohledu. 
P. Němec – souhlasí s navrženými úpravami a s přejmenováním akce. Žádá, aby byla známa vůle 
rady města. 
D. Sukalovský – navrhuje hlasovat o bodu č. 35 „Čistírna odpadních vod - optimalizační studie – 
200 tisíc Kč: 
Pro: 14, nepřítomni 3. 
 
Z. Kříž – bod č. 34 – Veřejné osvětlení k ZŠ Komenského – navrhuje vypustit podmínku „akci podmínit 
dotací“. Akci by realizoval i bez dotace. 
D. Holman – tato akce má velkou možnost získat dotaci. 
D. Sukalovský – o dotaci se určitě žádat bude. Akci by realizoval i bez dotace. 
 
Z. Kříž – bod č. 36 – Zvedací plošina pro Centrum sociálních služeb - ptá se A. Varmužky, jestli platí 
informace, že finanční prostředky budou použity z investičního fondu příspěvkové organizace a zda už 
jsou zahrnuty do příjmu? 
A. Varmužka – ještě nejsou. 
Z. Kříž – ve sloupci podíl města tedy nebude 400 tisíc Kč, bude tam 0 Kč, bude se realizovat 
z prostředků Centra sociálních služeb Kuřim. 
 
 
I. Peřina – bod č. 42 – Opravy v obecních bytech - navrhuje zvýšit podíl města na 1,2 mil. Kč. 
Městskému majetku by se měla věnovat pozornost. 
J. Koláček – na jednání rady města již navrhoval 1,6 mil. Kč. Toto neprošlo. Přesto tuto částku 
navrhuje. 
D. Sukalovský – rada města schválila navýšení na 1,2 mil. Kč. 
D. Holman – základní opravy jsou prováděny. Zisk z nájmu se do oprav bytů také částečně vrací. Byl 
by spíše pro částku 800 tisíc Kč. 
J. Koláček – vše projednával s odborem majetkoprávním. Vyšší částka nebude administrativně 
zvládnutelná. Navrhovaná částka 1,6 mil. Kč je adekvátní. 
R. Hanák – pořád chybí koncepce hospodaření s byty. 
J. Koláček – město by se mělo zbavovat pouze tří pokojových bytů. Obec by měla mít menší byty. 
R. Hanák – ano, spíše ale dvoupokojové. 
D. Holman – zatím se nebyla schopná žádná komise dohodnout na koncepci. Pokud není koncepce 
hospodaření s byty zpracovaná, potom není zcela jasné, kolik do oprav bytů dát. 
D. Sukalovský – navrhuje hlasovat o částce 1,6 mil. Kč pro bod č. 42 „Opravy v obecních 
bytech“: 
Pro: 7, zdrželo se 7, nepřítomni 3. 
 
D. Sukalovský – navrhuje hlasovat o částce 1,2 mil. Kč pro bod č. 42 „Opravy v obecních 
bytech“: 
Pro: 14, nepřítomni 3. 
 
 
Z jednání odešel v 20,58 hod. I. Peřina. 
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J. Herman – bod č. 37 – Oprava sochy Sv. Jána – ptá se, zda je voda pitná? Ve Zlobici bylo uvedeno, 
že je pitná, přesto prý ceduli s označením na studánku umístit nemůžeme. Do oprav již byla 
investována spousta peněz. 
D. Sukalovský – při prvním odběru, byla voda označena jako pitná, při dalším rozboru voda 
neodpovídala kvůli biologickému znečištění. Poté už zase znečištění pominulo a byla zase v kvalitě 
odpovídající pitné vodě. Nemůžeme deklarovat, že je voda pitná, protože bychom museli zajišťovat 
pravidelné odběry a další opatření. V okamžiku odběru má voda parametry pitné vody, ale cedulku 
s pitnou vodou tam umístit nemůžeme. Je to složité, hygienické předpisy jsou přísné. 
J. Herman – ať tedy zazní, jestli je voda pitná? 
D. Sukalovský – můžeme na studánce vyvěsit poslední rozbor, ale ani to nás nezbavuje odpovědnosti. 
Hlavním důvodem oprav kapličky bylo to, že voda zmizela úplně. Záměrem nebylo, že budeme mít 
opět vodu kojeneckou. 
J. Herman – je tedy závěrem, že je voda pitná pouze na vlastní nebezpečí? 
J. Brabec – ptá se, jaký je návrh p. Hermana? 
J. Herman – vložené investice by měly mít nějaký výsledek. 
D. Sukalovský – výsledkem investic je znovu přivedená voda do studánky a dále oprava kapličky 
a následně by měla být opravena i samotná socha. 
 
D. Holman – bod č. 32 – Sanace základového zdiva ZŠ Komenského – bude i tato akce hrazena 
z investičního fondu školy? 
D. Sukalovský – asi hrazena bude a na příštím jednání zastupitelstva asi budeme moci tuto akci 
vyřadit. Prioritou ředitele školy je zatím oprava záchodů, které jsou v havarijním stavu. Zatím to tam 
nechejme. 
 
Z. Kříž – bod č. 48 – Vyrovnání - kabelová televize - co odborný posudek? Měl by se řešit i rozhlas, 
který je šířen kabelovými rozvody. Co je to za termín hloubková inventarizace? Zákon zná pouze 
termín řádná nebo mimořádná inventarizace. Většinou je řádná inventarizace prováděna k 31. 12. 
příslušného roku. Měly by tedy být součástí i televizní kabelové rozvody. Navrhuje částku 4 mil. Kč 
bodu č. 48 „Vyrovnání - kabelová televize„ vyjmout z rozpočtu. Na jednání je přítomen A. Kadlec, 
může být případně dotazován ohledně prodeje televizních kabelových rozvodů. 
D. Holman – doporučuje částku v bodě č. 48 nechat. 
I. Poledňák – taky se přiklání komu, spíše částku ponechat. Smlouva nebyla pro město příznivá, když 
mohl investor investovat bez našeho vědomí s tím, že mu potom vložené prostředky proplatíme. Je 
ale prostor pro jednání v případě, že vrátí kabelovku v provozuschopném stavu. 
D. Sukalovský – vyžádali si od p. Wacníka (Kabelová televize CZ) jeho ohodnocení. Dle expertízy byly 
některé uvedené položky shledány jako korektní a některé jako nekorektní a to z různých důvodů 
a u některých bylo k dispozici málo informací. Momentálně byl p. Wacník požádán o doplnění. Potom 
bude opětovně posouzeno a můžeme dále jednat. 
 
 
Z jednání se vzdálil v 21,10 hod. P. Holman. 
 
 
I. Poledňák – kabelovka by se měla vrátit v provozuschopném stavu. Jednat s ním o tom, co to bude 
stát, když vrátí v provozuschopném stavu. 
D. Sukalovský – souhlasí. 
P. Němec – také by navrhovanou částku ponechal. 
Z. Kříž – ptá se, zda nevadí, že výdaje na rozhlas nejsou v rozpočtu navrženy? 
D. Sukalovský – navrhuje hlasovat o vyjmutí částky 4 mil. Kč v bodě č. 48 „Vyrovnání kabelová 
televize“: 
Pro: 2, proti 2, zdrželo se 7, nepřítomno 6. 
 
 
Z jednání odešel v 21,16 hod. Z. Kříž a vrátil se D. Holman. 
 
 
O. Štarha – na jednání je přítomen J. Sojka, může odpovídat na případné dotazy týkající se bodu 
č. 56 „Wellness – opravy, technické zhodnocení“. 
J. Sojka – částka uvedená v rozpočtu je adekvátní a je stejná jako v loni. 
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S. Bartoš – do návrhu rozpočtu se vloudila chyba u bodu č. 46 – Retenční nádrž – je uvedena pouze 
cena bez PDH, celková cena bude 2.100.000 Kč. 
 
D. Sukalovský – navrhuje hlasovat o úpravě bodu č. 46 „Retenční nádrž“ a navýšení položky 
o DPH na celkovou částku 2.100.000 Kč: 
Pro: 12, nepřítomno 5. 
 
Přijaté usnesení: 1013/2014 - ZM schvaluje rozpočtové opatření č. 1 k rozpočtu města na rok 2014 

se změnami. 
Hlasováno: pro 12, nepřítomno 5. 
 
 
 

4. Navýšení rozpočtu opravy obecních bytů 
(Příloha č. 4, předkládá a zpracoval J. F. Koláček, MBA) 
 
Na schůzi Rady města Kuřimi dne 27. 11. 2013 jsem žádal o navýšení rozpočtu opravy obecních bytů 
o 800.000 Kč, tzn. z 800.000 Kč na celkovou částku 1.600. 000 Kč. 
O tomto návrhu nebylo hlasováno. 
Proto nyní žádám Zastupitelstvo města Kuřimi o navýšení rozpočtu obecních bytů z 800.000 Kč na 
1.600.000 Kč. 
Větší částku nelze použít, protože by se to administrativně nezvládlo. 
 
Návrh usnesení: ZM souhlasí s navýšením rozpočtu obecních bytů na celkovou částku 1.600.000 

Kč. 
O tomto návrhu usnesení nebylo hlasováno. 
 
 
 

9. Návrh na zrušení členství v Národní síti Zdravých měst ČR 
(Příloha č. 9, 9A, předkládá a zpracoval J. F. Koláček, MBA) 
 
Zastupitelstvo města Kuřimi schválilo řádné členství v asociaci Národní sítě Zdravých měst ČR 
a deklarace Projektu Kuřim – zdravé město usnesením č. 1023/2005 ze dne 8. 3. 2005. 
 
Členský příspěvek NSZM ČR pro rok 2014 je stanoven ve výši 1,90 Kč/ 1 obyvatele. Dle sdělení 
Odboru správního a vnitřních věcí Městského úřadu Kuřim bylo ke dni 1. 1. 2014 celkem 10.654 
obyvatel. Příspěvek tedy pro rok 2014 činí 20.243 Kč. 
 
Podávám návrh na zrušení členství města Kuřimi v Národní síti zdravých měst ČR z důvodu 
minimálních kladných výstupů pro město. 
 
Příloha: výzva k úhradě členských příspěvků 
 
Diskuse: 
J. Koláček – dle získaných informací zrušilo členství několik větších měst. 
D. Holman – jsme členy, ale nevěnuje se tomu pozornost. 
J. Brabec – letos končí naše funkční období, možná bychom měli nechat rozhodnutí na novém 
zastupitelstvu. Ptá se p. Koláčka, která větší města členství zrušila? 
J. Koláček – například Blansko. 
J. Brabec – pokud pan Koláček zjistil, že členství zrušilo více měst, potom je klidný. 
D. Holman – některá města asi přibyla, některá členství zrušila. 
V. Zejda – ptá se, zda existuje komise Zdravého města? 
D. Holman – komise existuje, ale nemá přirozenou náplň. Řeší jednorázové aktivity. 
 
Přijaté usnesení: 1014/2014 - ZM ruší členství města Kuřimi v asociaci Národní síť Zdravých měst 

ČR, Šrobárova 48, 100 42 Praha 10, IČ 61385247. 
Hlasováno: pro 10, zdrželi se 2, nepřítomno 5. 
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10. Řešení územní studie sportovního areálu u polikliniky Kuřim 
(Příloha č. 10, CD, předkládá Ing. O. Štarha, zpracovala Ing. J. Honců) 
 
RM usnesením č. 652/2013 ze dne 25. 9. 2013 schválila objednávku územní studie sportovního 
areálu. Zastupitelstvo města obdrželo na posledním jednání dne 10. 12. 2013 informaci o projednání 
studie se záznamem z prezentace 1. etapy.   
Usnesením č. 1194/2013 si ZM vyhradilo právo schvalovat řešení pořizovaných územních studií 
zaregistrovaných do evidence územně plánovacích dokumentací. 
Hlavním důvodem pro pořízení této územní studie, je jasně definovat prostorové vazby v území mezi 
stávajícími objekty a plánovanými záměry, definovat možný budoucí rozvoj v území, tak aby nebyly 
zmařeny předchozí investice, zejména pak umístění nové městské sportovní haly a jejích vazeb na 
okolní objekty. 
Výstupem by mělo být zadání pro další pokračování zpracování dokumentace pro územní rozhodnutí 
městské sportovní haly (projektant: CUBOID ARCHITEKTI s.r.o.), zpracována byla pouze 
optimalizační studie, práce na DUR nebyly zahájeny, poněvadž jejich pokračování závisí na 
projednání územní studie, případné nelogické umístění haly by mohlo způsobit problémy pro další 
budoucí rozvoj. Projektantem územní studie je architektonická kancelář KNESL+KYNČL s.r.o. 
 
Prezentace řešení územní studie, doložena na CD: 

- použité podklady - studie haly ze soutěže + optimalizovaná studie z 07/2013, studie hotelu 
z 4/2011, referenční příklad parkovacích stání – soustředění parkoviště do jednoho místa, 
referenční příklad z termálních lázní v Laa, kde funguje středová pěší osa 

- širší vztahy v území, tj. docházková vzdálenost  
- vymezení řešeného území 
- majetkoprávní vztahy 
- koncepce prostorového řešení - základní kostru tvoří objekty vybavenosti, plochy dopravy, je 

zde rezerva pro nárust objektu haly a další případná sportoviště, před Wellness je navrženo 
veřejné prostranství s vyloučením dopravy, plocha je řešena jako pojízdná pro hasiče, sanitku, 
průjezd autobusu, uveden referenční příklad pro možné využití veřejného prostranství pro 
“skate park“ 

- hlavní dopravní osu pro obslužnost areálu zajišťuje severovýchodní koridor mezi poliklinikou 
a Waltrem, který pokračuje až k náspu, zároveň je to rezerva pro napojení severního 
obchvatu, celý areál pak zůstane bezkolizně pro pěší 

- zásobování řešeno ze severovýchodní strany, nedochází tak ke kolizi aut a pěších 
- hlavní pěší osa areálu je v místě stávajícího valu mezi stadionem a halou s přechodem do 

rekreační oblasti Zlobice, jsou zde řešeny vazby mezi jednotlivými vstupy do objektů, návštěvy 
nastupují z parkoviště 

- oproti první prezentaci byl přeřešen návrh tribuny, která kopíruje stávající konfiguraci valu 
a plynule propojuje halu se stadionem a dalšími objekty 

- výškové hladiny, základní rovina 311 = úroveň stávajícího parkoviště, 309 = plocha zahrádek, 
hala = 309 – výškové řešení výhodné z hlediska bilance zemních prací, hlavní pěší osa 
v místě valu = 311, modrá plocha pro další rozvoj = 313, stadion = 311, blíže řešeno v řezu 
územím 

- stávající stav 
- v návrhu etapy k realizaci, která řeší halu, je navržen pruh pro parkovací stání před halou, 

není zapotřebí budovat celé parkoviště, je zde navržena investice nezbytně spojená 
s výstavbou haly 

 
Postup projednání: 

- prezentace 1. etapy studie proběhla dne 18. 11. 2013, na projednání byli pozváni – komise 
stavební + pracovní skupina sportovního výboru ZM + CUBOID architekti + poradce na 
dopravu - pan Pančík, informace o projednání byla rovněž zaslána členům ZM. 

- prezentace dopracované studie proběhla dne 13. 1. 2014, na projednání byli pozvání členové 
ZM + komise stavební + komise dopravy + komise životního prostředí + sportovní výbor 

Níže jsou uvedena stanoviska komisí a připomínky z prezentace 13. 1. 2014 s odůvodněním 
projektanta. 
Stanovisko sportovního výboru ze dne 1. 12. 2013: 
Sportovní výbor se seznámil se závěry schůzky pracovní skupiny Sportovní hala Kuřim k projednání 
územní studie sportovního areálu  I. etapa vypracované a prezentované arch. Kynčlem na jednání 
18. 11. 2013 za účasti zástupců stavební komise, investičního odboru a Cuboid Architekti s.r.o. 
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a doporučuje akceptovat umístění sportovní haly v souladu s navrženou územní studií 
KNESL+KYNČL. 
 
Stanovisko poradce na dopravu – Ing. Pančíka ze dne 21.11.2013 : 
1. vedení komunikace a její připojení na ostatní komunikační síť - bez připomínek  
2.  zásobování, vzhledem k charakteru studie, není zásadní věcí, která by ovlivňovala dopravu 

a je možné realizovat několik variantních řešení, což je možné řešit v dalším stupni projektové 
přípravy. 

3.  umístění statické dopravy (parkoviště) bez připomínek, rozdělení parkoviště na dva prostory 
(druhý za halou) nedoporučuji  

4.  pěší trasy včetně umístění vstupu je možné s ohledem na architektonické řešení akceptovat  
5.  rastr parkovacích ploch má vycházet ze systému parkovaní v lázních Laa an der Thaya. 

K tomu mám připomínku - parkoviště v Laa je koncipováno jako dvě parkovací plochy 
(rozdělené do několika parkovacích boxů) na sobě nezávislé oddělené chodníkem, který 
bezkolizně navazuje na areál lázní. V navržené studii tato koncepce není převzatá ani z části. 
Pokud je možné neuzavírat koncepci parkoviště a pouze uzavřít plochu jako takovou 
a konečné řešení rastru parkoviště ponechat do dalšího stupně projektové přípravy tak toto 
doporučuji. Je předpoklad, že v dalším stupni již bude řešit parkovací plochy osoba 
dostatečně odborně erudovaná v oblasti dopravního inženýrství a najde přijatelné řešení.  

odůvodnění projektanta: 
- prezentován byl prvotní koncept urbanistické studie areálu, na základě diskuse během 

prezentace a následných připomínek bude studie dopracována, připomínky budou 
zohledněny, konečný návrh řešení byl konzultován s dopravním inženýrem. 

 
Stanovisko stavební komise ze dne 9. 12. 2013: 
Členové komise mají rozdílné názory na urbanistické řešení – umístění hlavního vstupu do objektu. 
pro umístění vstupu blíže areálu Wellness (osové přezrcadlení haly), hlasováno pro 5 ze 7. 
odůvodnění projektanta: 

- situování hlavního vstupu do sportovní haly na vzdálenější pravou stranu objektu se nyní podle 
současného stavu může zdát nelogické, avšak z dlouhodobého jediné možné. 

- umístění vstupu podle vítězného soutěžního návrhu považujeme za správné vzhledem k lepší orientaci 
návštěvníků v území. Vyvýšený vstup na pravé straně haly je dobře vidět nejen ze všech míst 
parkoviště, ale také pro všechny pěší příchozí od vstupu do území kolem kruhového objezdu a od 
budovy Wellness. V případě zrcadlového obrácení haly bude pohled na vstup z těchto míst zakrývat 
plánovaná budova hotelu. 

- výškový rozdíl mezi pěší osou areálu (311,0 mnm) a úrovní vstupu (312,5 mnm) lze bez komplikací 
vyřešit schodištěm i rampou pro vozíčkáře a z toho to výškového rozdílu se navíc stává kompoziční 
a orientační prvek, viz předchozí bod. Při umístění vyvýšeného vstupu k pěší ose vzniknou ostré terénní 
zlomy a opěrné zdi, které nepovažujeme za elegantní řešení. 

- dalším pro nás rozhodujícím argumentem pro ponechání vstupu na pravé straně je umístění 
zásobování. V případě ozrcadlení bude v kolizi s pěšími komunikacemi a bude narušovat celkový 
klidový ráz území.  

- halu ve stávající poloze lze bezproblémově propojit podzemní komunikací s navrhovaným hotelem, 
vnitřní dispozice to umožňuje.  

- v souhrnu lze konstatovat, že umístění vstupu blíže areálu Wellness by si vyžádalo kompletní 
přepracování návrhu haly.  

 
Připomínky z prezentace dne 13. 1. 2014 
pan Kotek – navrhovaná obslužná komunikace není zaústěna do nově vybudovaného kruhového 
objezdu, ale o 60 m dále, způsobíme tak dopravní problém poliklinice, kde nyní jsou nově upravená 
parkoviště, na fotografii ukazuje nynější situaci před poliklinikou, kde auta stojí i v koridoru navrhované 
obslužné komunikace, parametry koridoru pro připojení severního obchvatu jsou nedostatečné, 
pozemek není města – vyplývá odkup, doporučuje obslužnou komunikaci a tedy i napojení na severní 
obchvat přesunout do stávající pozice obslužné komunikace tak, aby se neprojektovalo provizorní 
řešení, město vykoupilo pozemky u polikliniky pro parkoviště – ty doporučuje využít pro parkování, 
halu by umístil blíže ke komunikaci 
odůvodnění projektanta: 

- rezerva pro napojení severního obchvatu za poliklinikou musí zůstat, dnes neexistuje ZUR, 
máme za povinnost držet obě varianty severního tak jižního obchvatu jako rezervu 
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- navržená komunikace zároveň obsluhuje i areál TOS (fy Kuličkové šrouby a Energetika) 
- původní plán kruhového objezdu byl u polikliniky 
- jiná varianta dopravní obsluhy je nepoužitelná, před bazénem není místo pro pěší, děti 

vylezou přímo na silnici  
- nejedná se o provizorium, dnes existující napojení se využije, návrh využívá k obsluze 

stávající komunikaci do doby vybudování nové obslužné komunikace, pak se to pouze přepojí,  
- zřízení parkoviště na odkoupeném pozemku polikliniky je kapacitně nedostačující 

 
pan Kotek – proč počítat se severní tangentou, i kdyby tam byla tak sjezd do Kuřimi by byl až u Prefy, 
není řešeno pěší propojení mezi Wellness a Halou 
odůvodnění projektanta: 

- vznikla potřeba umístit halu, návrh umožňuje logicky umístit halu a její obsluhu, jakákoliv další 
investice města v budoucnu návrhem nebude zmařena 

 
pan Holman – ½ parkovacích míst pro halu bude na 90% volná, nešlo by vědomě rozšířit pouze o 1 
řadu stávající parkoviště?, investovat napojení na tangentu – na to město nemá 
odůvodnění projektanta: 

- obě parkoviště neladí výškově, pár kroků navíc nevadí 
- napojení na tangentu má jiné parametry než obslužná komunikace, jde pouze o zachování 

rezervy  
 
pan Sukalovský – nejsme sami, je zde záměr Kuličkových šroubů vybudovat vlastní příjezd 
odůvodnění projektanta: 

- fa Walter má na pozemku břemeno průjezdu, pak je pozemek Kul. šroubů a Energetiky 
 
pan Němec (zastupitel) – počítá se s parkovištěm pro autobus? 
odůvodnění projektanta: 

- jsou počítána dvě stání 
 
pan Holman – nejde halu přisunout blíž tak, aby se zužitkoval prostor mezi parkovišti, zelená plocha je 
potenciál – bude to takto dlouhou dobu 
odůvodnění projektanta: 

- pokud mají vzniknout další aktivity, musí být na ně místo např. dvě haly za sebou (např. 
hokejová a tenisová), do toho pak nedostačující parkoviště, ukazuje docházkovou vzdálenost, 
je potřeba do budoucna přemýšlet tak, abychom nevyhodili investici, volné místo zůstane 
parčíkem - může fungovat s průlezkami apod. 

 
pan Němec (stavební komise) – proč není nové parkoviště za halou? 
odůvodnění projektanta: 

- soustřeďujeme v budoucnu jedno parkoviště, nemícháme dopravu a pěší, navíc je vidět zda je 
parkoviště volné, což v součtu umožní vybudovat méně stání při zachování stejného komfortu 
obsluhy (využití synergie jednotlivých budov a rozdílu v jejich časové obsluze). 

 
Přílohy: Prezentace studie na CD ze dne 13. 1. 2014 
 
Diskuse: 
P. Němec – navrhuje spíše řešení schválit. 
D. Sukalovský – formulace souhlasí nebo nesouhlasí má své opodstatnění. 
O. Štarha – spíše bychom měli schvalovat souhlas s řešením. 
I. Poledňák – je zcela na místě hlasovat o souhlasu. 
O. Štarha – pouze něco deklarujeme. 
V. Zejda – při prvním projednávání bylo řečeno, že územní studie je definovaná v rozpracovaném 
územním plánu. Tato studie řeší pouze část – sportovní halu a její zázemí. Bude to zaregistrované 
nebo se bude čekat na dopracování druhé části? 
O. Štarha – nedoporučuje, aby se studie registrovala, protože potřebujeme deklarovat něco ve vztahu 
k dalšímu pokračování projektové přípravy haly. 
V. Zejda – pokud ta územní studie nebude registrovaná, tak není závazná. Ve fázi územního řízení 
musí být platné regulativy. 
O. Štarha – v tuto chvíli žádný orgán města nebyl schopen se vyjádřit k umístění stavby a okolí. 
Projektant čeká na pokyn. 



 20 

 
Přijaté usnesení: 1015/2014 - ZM souhlasí s řešením územní studie sportovního areálu za 

poliklinikou Kuřim, ze které vyplývá umístění Městské sportovní haly Kuřim. 
Hlasováno: pro 11, zdržel se 1, nepřítomno 5. 
 
 
 

11. Zápis z finančního výboru 
(Příloha č. 11, předkládá Z. Kříž, zpracoval Ing. A. Varmužka) 
 
ZM je v příloze předkládán zápis ze zasedání Finančního výboru ze dne 16. 1. 2014. 
 
Příloha: zápis 
 
Přijaté usnesení 1016/2014 - ZM bere na vědomí zápis ze zasedání finančního výboru ze dne 

16. 1. 2014. 
Hlasováno: pro 12, nepřítomno 5. 
 
 
 

12. Televizní kabelové rozvody Kuřim – zpráva o postupu prací 
(Příloha č. 12, předkládá Mgr. Ing. D. Sukalovský, zpracoval Mgr. P. Kavka) 
 
Zastupitelstvo města schválilo dne 10. 12. 2013 usnesení č. 1213/2013: „ZM schvaluje odprodej 

inženýrských sítí (kabelových televizních rozvodů) za cenu minimálně 8 mil. Kč formou veřejné 

obchodní soutěže.“ 

OMP předkládá zastupitelstvu zprávu o postupu prací za období 11. 12. 2013 – 15. 1. 2014: 

a) středa 11. 12. 2013 a dále průběžně – zjišťování informací nutných pro obsahovou přípravu veřejné 
obchodní soutěže. 
b) úterý 17. 12. 2013 – jednání s panem Wacníkem, kde byl předložen aktualizovaný seznam investic, 
které KABELOVÁ TELEVIZE s.r.o. (dále jen „KT“) nabízí městu v souladu s nájemní smlouvou 
k odkoupení. Dále byla předložena k posouzení rozsáhlá technická a projektová dokumentace. 
c) středa 8. 1. 2014 – jednání s panem Mgr. Radkem Bednářem, kterému bylo zadáno posouzení 
hodnoty investic, které jsou nabízeny městu k odkoupení tak, aby mohla být uzavřena budoucí kupní 
smlouva, kterou se město zaváže k odkoupení investic budovaných ze zdrojů KT. Zpráva byla městu 
předána 14. 1. 2014 a je k nahlédnutí na OI nebo OMP. Ze zprávy vyplynula nutnost zajistit další 
konkrétní informace nebo dokumenty. Ing. Honců již požádala KT o doplnění. Současně se rozbíhá 
posouzení stavu předložené projektové dokumentace. Odhadované náklady na obě fáze 30.000 – 
50.000 Kč. 
d) čtvrtek 9. 1. 2014 – setkání se zástupci města Lanškroun, které prodalo své kabelové rozvody 
v roce 2012. Získány cenné informace a dokumenty, které budou po patřičných úpravách použity 
v dalším procesu prodeje. 
e) probíhá výběr advokáta se specializací na právo telekomunikací, který by se spolupodílel na tvorbě 
dokumentů a smluv. Odhadovaný náklad 50.000 Kč. 
 
Z dosavadních jednání vyplynul zásadní požadavek k provedení hloubkové inventarizace majetku, 
který se stane předmětem převodu vlastnického práva. Její součástí musí být i zaměření některých 
dosud nezmapovaných částí. Tato fáze je odhadována na 2 měsíce. Prozatím nedokážeme 
odhadnout náklady na geodetické doměření sítě. 
 
Jakmile bude dokončena inventarizační fáze, může město přistoupit k vypsání veřejné obchodní 
soutěže a souvisejícím administrativním úkonům. Vypsání veřejné obchodní soutěže očekává OMP 
v květnu, uzavření kupní smlouvy červen – červenec. 
 
Vzhledem k výše uvedenému navrhne OMP na nejbližším jednání rady města prodloužení stávající 
nájemní smlouvy s KABELOVOU TELEVIZÍ s.r.o. do 31. 8. 2014 nebo 30. 9. 2014. Tato možnost byla 
neformálně konzultována s nájemcem, který s navrženým postupem souhlasí. Jelikož je nájemní 
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smlouva uzavřena na dobu určitou, je nutno dobu nájmu hodnotit jako podstatnou náležitost smlouvy. 
V souladu s výkladovými pravidly Ministerstva vnitra ČR a judikaturou Nejvyššího soudu ČR lze 
u takové smlouvy dobu nájmu dodatkem prodloužit, ale musí mu předcházet zveřejnění záměru, 
v němž obec zveřejní svou vůli závazkový vztah prodloužit. 
 
 
Z jednání se vzdálil v 21,36 hod. D. Holman. 
 
 
Diskuse: 
D. Sukalovský - před 14 dny proběhlo jednání se zástupci města Lanškroun, které prodalo své 
kabelové rozvody v roce 2012. Získali jsme cenné informace a dokumenty, které budou po patřičných 
úpravách použity v dalším procesu prodeje. 
I. Poledňák – ptá se, kolik za prodej kabelových rozvodů město Lanškroun získalo? 
D. Sukalovský – kolem 5 mil. Kč vč. DPH. Soutěž proběhla v roce 2011 a samotný prodej byl v roce 
2012. 
P. Němec – čím dříve bude prodej vyřešen, tím lépe. 
 
Přijaté usnesení: 1017/2014 - ZM bere na vědomí postup příprav prodeje televizních kabelových 

rozvodů Kuřim. 
Hlasováno: pro 11, nepřítomno 6. 
 
 
 

13. Žádost o dotaci z programu „Podpora rozvoje v oblasti kultury 
a památkové péče v roce 2014“ 
(Příloha č. 13, 13A, 13B, předkládá Ing. O. Štarha, zpracovala R. Svobodová) 
 
Jihomoravský kraj vyhlásil dotační program s názvem „Podpora rozvoje v oblasti kultury a památkové 
péče v roce 2014“, který je určen také pro poskytnutí dotace na podporu projektů v oblasti památkové 
péče - restaurování movitých kulturních památek. V rámci tohoto dotačního titulu bude podporována 
záchrana bezprostředně ohrožených movitých památek s preferencí restaurování soch a maleb 
včetně jejich součástí. 
Příjem žádostí o dotaci z tohoto programu je do 28. 2. 2014. Město Kuřim může podat žádost o dotaci 
na opravu sochy sv. Jana Nepomuckého. Maximální výše podpory na jednu akci v tomto programu 
činí 50% z uznatelných výdajů projektu, maximálně 200.000 Kč. 
 
Příloha: výzva + smlouva 
 
Přijaté usnesení: 1018/2014 - ZM schvaluje podání žádosti o dotaci města Kuřimi z programu 

„Podpora rozvoje v oblasti kultury a památkové péče v roce 2014“ na projekt 
„Oprava sochy sv. Jana Nepomuckého“. 

Hlasováno: pro 11, nepřítomno 6. 
 
 
 

14. Různé 
 
D. Sukalovský – odpovídá na písemné dotazy P. Němce – smlouva se společností Brněnské vodárny 
a kanalizace se řeší. Zásady územního rozvoje – bylo osobně vysvětleno. Přípravy oslav 50. výročí 
povýšení městyse Kuřim na město nepokročily. Jednají nad strukturou programu. Dle jejich názoru by 
šlo spíše o několikadenní program s aktivitami pro občany města. Termín oslav dne 13. - 15. 6. 2014. 
Přípravy knihy zatím stagnují. 
P. Němec – mrzí ho, že se na knize nepracuje. 
J. Brabec – dá se říct, že se pracuje i na knize. Ze sportovních akcí – pochod po zrušené železniční 
trati – změnili by směr, to znamená, že by se šlo z Bítýšky do Kuřimi, kde by byl připraven kulturní 
program. Dalším nápadem je vydání „sborníčku“, internetově možná i papírově, a to Kuřim před 50 
lety a Kuřim teď. Oslovili základní školy, aby vypomohly literárně a výtvarně. Uvažovali o sportovní 
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soutěži Kuřim versus obce správního obvodu a toto zavést jako každoroční akci. Dále by mohly děti ze 
základních škol výtvarně navrhnout trička. 
P. Němec – co například ohňostroj? 
J. Brabec – bylo by to asi problém, protože je v létě dlouho světlo. 
 
 
 
J. Herman – ptá se, jaký je předpoklad, že bude dne 18. 10. 2014 kulturní dům k dispozici? Musí 
řekněme půl roku dopředu zamluvit potřebné věci. 
J. Brabec – pokud bude všechno probíhat optimálně, tak by už k dispozici neměl být. Prostory bývalé 
kotelny na ul. Popkova budou k 1. 9. 2014 otevřeny, v září se budou stěhovat. Ale může být všechno 
jinak. 
 
 
 
J. Koláček – informoval o zápise dětí do základních škol. U zápisu na základní školu Jungmannova 
bylo 79 dětí a na základní školu Tyršova 107 dětí. Odkladů bylo celkem 26. Do prvních tříd tedy 
nastoupí 72 dětí do tří tříd na základní školu Jungmannova a 91 dětí do čtyř tříd na základní školu 
Tyršova. 
 
 
 
Na jednání se vrátil v 21,50 hod. D. Holman. 
 
 
 
P. Němec – počet narozených dětí klesá. Děti se přesunují do škol, nabízí se úvaha, jestli již nevrátit 
prostory školám. 
J. Koláček – město s tím počítá. 
O. Štarha – nastalo to, co předpovídal. Pokles ještě přijde. 
 
 
 
A. Kadlec – plesy ve městě by se daly pořádat v tělocvičnách základní školy Tyršova. Například 
i hody. Měl by se pan ředitel požádat, jestli by s tím souhlasil. Co se týká kabelových rozvodů v Kuřimi 
- s p. Wacníkem (Kabelová televize CZ) už téměř nespolupracuje. Není pravda, že když pronájem 
kabelové televize skončí, že bude město bez signálu. Provozovatel je registrován u Českého 
telekomunikačního úřadu a provozuje kabelovku na své jméno. Jsou tam ochranné lhůty. Zesilovače 
jsou vyměněny z hlavní stanice až na Díly za Sv. Jánem a sídliště Na Loučkách. Jsou kvalitní 
a umožňují kvalitní a rychlé připojení. Možnost přerušení signálu při výměně poskytovatele – město by 
se mělo snažit, aby p. Wacník zajistil dodávku signálu, než se přejde na dodávku od jiného 
poskytovatele. Na kuřimské nádraží přichází přes optické sítě signál z České Třebové a odtud 
optickým kabelem do hlavní stanice. Dnes je provozovaných přes 2.900 zásuvek. Připojují se i nové 
rodinné domy, například na Ul. Zámecké. Kabelovka jako taková není na úpadku. Rozhlas je součástí 
televizních kabelových rozvodů a byl zřízen z důvodu integrovaného záchranného systému. Byla 
řešena i možnost umístit na některé sloupy kamerový systém. 
J. Herman – rozhlas je součástí krizového řízení orgánů Jihomoravského kraje. 
I. Poledňák – kamery by umístit bylo možné, ale nerad by, aby k tomu došlo. 
 
 
 
J. Brabec – vstupenky na ples města Kuřimi se budou prodávat v kulturním domě od pondělí 3. 2. 
2014, ples se bude konat 28. 2. 2014. Hrát bude Pavel Helan s kapelou. 
Tradiční Masopust se uskuteční v neděli 2. 3. 2014 a to včetně karnevalu v sále kulturního domu. 
Dne 1. 2. 2014 od 16 hod. proběhne v sále kulturního domu 2. ročník „Kuřim sobě“, což je vystoupení 
laureátů cen kuřimských kulturních činů „KuKuČ 2013“. Vstup je zdarma. Skupina Gajdoši zde pokřtí 
své CD „Písně z Brněnska“. 
Pan Kadlec by mohl říct pár slov k chystané obnově farmářských trhů. 
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A. Kadlec – od února 2014 bude opět zahájeno pořádání farmářských trhů ve městě. On zajistí 
prodejce a město zajistí prostory. Od února slíbilo účast 15 prodejců, z toho 6-7 s pojízdnými 
prodejnami. 
 
 
 
A. Novák – upozorňuje na to, že mikrofony v místnosti jsou vybaveny normalizací zvuku, což 
znamená, že i šepot bude na nahrávce ze zasedání slyšet. 
 
 
 
 
Další zasedání ZM se uskuteční 11. března 2014 v 17 hod. v zasedací místnosti MěÚ Kuřim. 
 
 
 
 
Člen návrhové komise Petr Němec přednesl schválená usnesení. 
 
 
 
 
Starosta ukončil jednání v 22,18 hodin. 
 
 
 
 
 
 
 
 
Mgr. Ing. Drago Sukalovský 
starosta města 
 
 
 

Ověřovatelé zápisu: 

 
 
 
 
 
 
 
Mgr. Ladislav Ambrož          Jan Herman 
 
 
 
 
 
 
 
 
V Kuřimi dne 21. 1. 2014 
 
 
Zapsala: Petra Glosová 
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2014“ 
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7, 7A, 7B  Rozpočet města na rok 2014 
8, 8A, CD  Rozpočtové opatření č. 1 
9, 9A   Návrh na zrušení členství v Národní síti Zdravých měst ČR 
10, CD  Řešení územní studie sportovního areálu u polikliniky Kuřim 
11, 11A  Zápis z finančního výboru 
12   Televizní kabelové rozvody Kuřim – zpráva o postupu prací 
13, 13A, 13B Žádost o dotaci z programu „Podpora rozvoje v oblasti kultury a památkové péče 

v roce 2014“ 


