
 
MĚSTO KU Ř I M  

 
Z á p i s 

ze zasedání Zastupitelstva města Kuřimi č. 01/2010 konaného dne 26. 1. 2010  
 

 
Přítomni:  
Ing. Oldřich Štarha – starosta 
Mgr. Ladislav Ambrož, Jiří Brabec, Ing. Rostislav Hanák, Jan Herman, Mgr. Lubomír Kincl, Ing. Miloš Kotek, 
Ing. Miluše Macková, Alena Matějíčková, RNDr. Igor Poledňák, Bc. Roman Stříž, Ing. Drago Sukalovský, Alena 
Szabóvá, Vladislav Zejda – členové zastupitelstva města. 
Ing. Petr Němec – tajemník. 
 
 
Starosta zahájil zasedání ZM v 17:00 hodin, úvodem přítomno 10 členů ZM, tedy nadpoloviční většina.  
Na zahájení zasedání ZM nebyli přítomni: Ing. Martina Bojanovská, Ing. Rostislav Hanák, Ing. Miloš Kotek, Mgr. 
Martin Nawrath, RNDr. Igor Poledňák, prof. MVDr. Jiří Pikula, Vladislav Zejda. 
Po celou dobu jednání ZM nebyli přítomni: Ing. Martina Bojanovská, Mgr. Martin Nawrath a prof. MVDr. Jiří 
Pikula, kteří se z jednání ZM omluvili. 
 
Zasedání ZM je usnášeníschopné. 
 
Zápis z minulého zasedání byl ověřen bez připomínek. 
 
Návrhová komise: Ing. Drago Sukalovský, Alena Szabóvá 
Návrhová komise schválena všemi přítomnými (10) 
 
Ověřovatelé zápisu: Jan Herman, Bc. Roman Stříž 
Ověřovatelé zápisu schváleni všemi přítomnými (10)  

 
 
Program: 
 
                                 1. Plnění usnesení 
                                 2.Podání žádosti o dotaci z Integrovaného operačního programu na Rozvoj                             

služeb eGovernmentu v obcích 
                                 3. Žádost o dotaci z Operačního programu Životní prostředí na projekt Zateplení budovy  
                                    Základní školy Jungmannova v Kuřimi 
                                 4. Žádost o dotaci ze Státního fondu dopravní infrastruktury na projekt Přechod pro      
                                    chodce na ulici Tišnovské u kostela v Kuřimi a autobusová zastávka „Kuřim, zámek“ 
                               5. Uzavření dodatku č. 7 ke smlouvě č. 123/2004 s Jihomoravským krajem, o zajištění   

financování systému IDS JMK 
                                 6. Společenství vlastníků jednotek bytového domu Jungmannova 912 – žádost o poskytnutí 

půjčky na rekonstrukci střechy 
                                7. Odprodeje a směny pozemků v Kuřimi 
                                8. Zpráva z jednání kontrolního výboru    
                                9. Zpráva z jednání finančního výboru  
                              10. Návrh rozpočtu města Kuřimi pro rok 2010 
                              11. Rozpočtové opatření města Kuřimi č. 1 

                                 12. Různé                          
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Program jednání ZM byl schválen 10 hlasy přítomných členů. 
 
 
 
 

1. Plnění usnesení Zastupitelstva města Kuřimi k 19. 1. 2010 
Přílohy č. 1, 1A, předkládá Ing. O. Štarha, zpracoval Ing. P. Němec 
 
Zůstávají nesplněna usnesení závisející na spolupráci s druhou stranou vůči městu Kuřim, především v oblasti 
investiční a majetkové.  
 
Příloha: nesplněné úkoly do 19. 1. 2010. 
 

 
Přijaté usnesení:  1001/2010 - ZM bere na vědomí stav plnění usnesení k 19. 1. 2010. 
Hlasováno: pro 10, proti 0, zdrželi se 0, nebyli přítomni 7 

  
 

 
 
2. Podání žádosti o dotaci z Integrovaného operačního programu na Rozvoj 
služeb eGovernmentu v obcích 
Příloha č. 2, předkládá Mgr. L. Ambrož, zpracoval Ing. P. Němec 
 
Ministerstvo vnitra ČR vyhlásilo v rámci Integrovaného operačního programu výzvu č. 06 k předkládání žádostí na 
Rozvoj služeb eGovernmentu v obcích s termínem podávání žádostí do 31. 5. 2010. Výzva je určena pro obce 
s rozšířenou působností (ORP). Je zaměřena do třech oblastí: 
 pořízení technologického centra ORP, včetně zajištění povinných služeb – servery a programy k jejich obsluze,  
 pořízení elektronické spisové služby ORP a řešení spisové služby obcí ve správním obvodu ORP, 
 vnitřní integrace úřadu ORP – na zatím neurčené informační a komunikační technologie a programy. 
Úřad se rozhodně chce o tuto dotaci ucházet, protože celkově může podpora dosáhnout částky až 5,3 milionu 
korun a při jejím získání dojde k podstatnému zlepšení vybavenosti úřadu hardwarovými a softwarovými 
technologiemi. Získané technologie budou také základem pro provoz připravovaných základních registrů. Při 
realizaci získané dotace úřad pomůže i obcím správního obvodu v zavedení elektronické spisové služby.  
 
 
Žadatel o dotaci se musí podílet na spolufinancování 15% podílem způsobilých výdajů, což může činit až 800.000,- 
Kč v průběhu tří let. Výzva je k dispozici u tajemníka úřadu. 
 
Příspěvek odůvodnil jeho předkladatel 1. místostarosta Mgr. L. Ambrož. 
 
 
Přijaté usnesení: 1002/2010 - ZM schvaluje podání žádosti města Kuřimi o dotaci z Integrovaného operačního 

programu Oblast podpory 2.1 Zavádění ICT v územní veřejné správě na Rozvoj služeb 
eGovernmentu v obcích a schvaluje vyčlenění finančních prostředků na spolufinancování 
projektu ve výši 15% způsobilých výdajů. 

Hlasováno: pro 10, proti 0, zdrželi se 0, nebyli přítomni 7 
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3. Žádost o dotaci z Operačního programu Životní prostředí na projekt 
Zateplení budovy Základní školy Jungmannova v Kuřimi 
Příloha č. 3, předkládá Ing. M. Macková, zpracovala Ing. N. Šiblová 
 
V důsledku aktuálních informací ze dne 22. 1. 2010 od zástupce společnosti IPI v.o.s., která pro Město Kuřim 
na základě mandátní smlouvy č. 2009/D/0059 připravuje žádost o dotaci na projekt Zateplení budovy 
Základní školy Jungmannova v Kuřimi, byl přepracován příspěvek do zasedání Zastupitelstva města Kuřimi 
26. 1. 2010 
Státní fond životního prostředí vyhlásil 23. 12. 2009 XVI. výzvu Operačního programu Životní prostředí, která je 
zaměřena na zateplení veřejných budov. Výzva je určena pro projekty spadající do oblasti podpory 3.2. Realizace 
úspor energie a využití odpadního tepla u nepodnikatelské sféry, podoblast podpory 3.2.1 Realizace úspor energie. 
Žádosti o dotaci budou přijímány od 1. 2. 2010 do 31. 3. 2010. V rámci tohoto programu jsou podporované projekty 
snižování spotřeby energie zlepšením tepelně technických vlastností obvodových konstrukcí budov (zateplení 
obvodových plášťů a střešních konstrukcí, výměna či rekonstrukce otvorových výplní). Město Kuřim může podat 
žádost o dotaci na projekt Zateplení budovy Základní školy Jungmannova v Kuřimi. Celkové výdaje projektu 
jsou vyčísleny na 15.245.000,- Kč. Dotace v tomto programu je 90% celkových způsobilých výdajů projektu 
ponížená o provozní úspory energie po realizaci projektu za dobu 5 let, které jsou vyčíslené z energetického auditu 
ve výši 1.700.000,- Kč. Podpořeny mohou být pouze žádosti o dotaci na projekty, které dosáhnou minimálně 50 
bodů v počtu bodového hodnocení technické kvality a ekologické relevance dle hodnot uvedených v hodnotících 
kritériích zveřejněných pro projekty přijímané v rámci XVI. Výzvy Operačního programu Životní prostředí. Na 
základě výpočtu provedeného poradenskou agenturou IPI v.o.s lze pro projekt Zateplení budovy Základní školy 
Jungmannova toto bodové hodnocení získat při uplatnění způsobilých výdajů projektu maximálně ve výši 
11.400.000,- Kč, tudíž dotace na investici bude počítána jako 90% z 9.700.000,- Kč a bude 8.730.000,- Kč. Finanční 
podíl města na tomto projektu bude 6.515.000,- Kč. Jednou z povinných příloh žádosti o dotaci je Čestné prohlášení 
o zajištění vlastních zdrojů na spolufinancování projektu. 
 
Příspěvek odůvodnila jeho předkladatelka místostarostka Ing. M. Macková. 
 
Na jednání ZM se dostavil zastupitel RNDr. I. Poledňák, přítomno 11 členů ZM. 
 
 
Přijaté usnesení: 1003/2010 - ZM schvaluje podání žádosti o dotaci města Kuřimi z Operačního programu Životní 

prostředí na projekt Zateplení budovy Základní školy Jungmannova v Kuřimi a schvaluje 
finanční podíl města na tomto projektu 6.515.000,- Kč. 

Hlasováno: pro 11, proti 0, zdrželi se 0, nebyli přítomni 6 
 
                              
 
 
4. Žádost o dotaci ze Státního fondu dopravní infrastruktury na projekt 
Přechod pro chodce na ulici Tišnovské u kostela v Kuřimi a autobusová 
zastávka „Kuřim, zámek“  
Příloha č. 4, předkládá Ing. M. Macková, zpracovala Ing. N. Šiblová 
 
Státní fond dopravní infrastruktury (dále jen SFDI) zveřejnil v listopadu loňského roku Pravidla pro poskytování 
příspěvků z rozpočtu SFDI pro rok 2010 pro naplňování programů zaměřených ke zvýšení bezpečnosti dopravy a 
jejího zpřístupňování osobám s omezenou schopností pohybu a orientace. Příjem žádostí o dotaci z tohoto programu 
je do 20. 2. 2010. Město Kuřim může podat žádost o dotaci na projekt Přechod pro chodce na ulici Tišnovské u 
kostela v Kuřimi a autobusová zastávka „Kuřim, Zámek“. Celkové výdaje projektu jsou vyčísleny na 2.850.000,- 
Kč. Dotace v tomto programu je maximálně do výše 80% z celkových uznatelných výdajů projektu. Finanční podíl 
města na tomto projektu bude činit 900.000,- Kč.  
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Jednou z povinných příloh žádosti o dotaci je Prohlášení statutárního orgánu žadatele o zajištění vlastních 
prostředků ve výši odpovídající navrhovanému podílu žadatele na nákladech akce pro rok 2010, které spolu 
s požadovaným příspěvkem z rozpočtu SFDI pokryjí 100% nákladů projektu a deklarace o výši a způsobu 
financování akce z vlastních (jiných) prostředků, které musí být určeny nezpochybnitelně a ve formě peněžního 
plnění. 
 
Příspěvek odůvodnila jeho předkladatelka místostarostka Ing. M. Macková. 
 
Na jednání ZM se dostavil zastupitel Ing. Miloš Kotek, přítomno 12 členů ZM. 
 
V diskusi vystoupili:  
J. Herman – V Kuřimi je v současnosti příliš mnoho přechodů. 
Ing. M. Kotek – na ulici Tišnovská u kostela se plánuje kruhový objezd, přechod by mohl být i v kruhovém objezdu. 
J. Brabec – lidé tam bydlící a zejména školáci ze SOŠ a SOU Kuřim s.r.o. přechází silnici mimo přechod, málokdo 
se vrací 50 m na vyznačený přechod. 
Místostarostka Ing. M. Macková – Zde nejde o vybudování nového přechodu, ale o posunutí a větší bezpečnost 
stávajícího. 
A. Matějíčková – lidé tam přechází rizikově mezi pojíždějícími auty 
 
 
Přijaté usnesení: 1004/2010 - ZM schvaluje podání žádosti o dotaci města Kuřimi ze Státního fondu dopravní 

infrastruktury na projekt Přechod pro chodce na ulici Tišnovské u kostela v Kuřimi a autobusová 
zastávka „Kuřim, Zámek“ a schvaluje finanční podíl města na tomto projektu 900.000,- Kč. 

Hlasováno: pro 12, proti 0, zdrželi se 0, nebyli přítomni 5 
 
 
         
 
5. Uzavření dodatku č. 7 ke smlouvě č. 123/2004 
Přílohy č. 5, 5A, předkládá Ing. O. Štarha, zpracovala Ing. V. Indrová 
 
ZM je předložen k projednání návrh dodatku č. 7 ke smlouvě č. 123/2004 o zajištění financování IDS JMK, kterým 
se mění rozsah smlouvy o zajištění nadstandardu pro rok 2010 podle požadavků města Kuřimi, projednaných 
v komisi dopravy dne 12. 1. 2010. 
Komise dopravy doporučuje schválit uzavření dodatku č. 7 ke smlouvě č. 123/2004 o zajištění financování systému 
IDS podle návrhu v příloze. 
 
Financování systému IDS je složeno ze 2 částek: 
1) Příspěvek města Kuřimi podle aktuálního počtu obyvatel. 
Podle smlouvy č. 123/2004 za rok 2010 město Kuřim uhradí příspěvek ve výši 524.600,- Kč, který je stanoven podle 
počtu obyvatel města podle aktuálních údajů ČSÚ a 50,- Kč na jednoho obyvatele. 
 
2) Příspěvek za nadstandard na jednotlivých linkách, podle požadavku města: 
Pro rok 2010 činí výše finančního příspěvku za provozování nadstandardu na odsouhlasených spojích 934.599,- Kč 
(jednotlivé podíly na linkách jsou uvedeny v příloze materiálu). 
 
Současně byla v komisi dopravy předložena informace o skutečnosti, že zástupci společnosti KORDIS JMK nabídli 
městu Kuřimi prodloužení nového páru spojů na noční lince č. 91 s odjezdem ve 4:24 hod. z Kuřimi do Brna a ve 
3:00 hod. z Brna do Kuřimi. Prodloužení linky by bylo vedeno od zastávky Kuřim, žel. st. do zastávky Kuřim, TOS 
za cenu cca 55. tis. Kč/ rok 2010. 
Komise dopravy se k tomuto bodu vyjádří před jednáním ZM 26. 1. 2010 (s ohledem na prověření počtu cestujících).  
 
Příloha: dodatek č. 7 ke smlouvě č. 123/2004. 
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Příspěvek odůvodnil jeho předkladatel starosta Ing. O. Štarha. 
 
 
V diskusi vystoupili: 
Ing. M. Kotek – KORDIS informoval komisi dopravní o novém jízdním řádu, platném od 1. 1. 2010. Spoje BUS 
linky č. 91 ve 3:00 hod. v noci zajíždějí až k TOS Kuřim a přitom měly zajíždět jen na nádraží ČD – případná změna 
bude od 1. 3. 2010. ZM o tom musí rozhodnout již na dnešním zasedání. Dopravní komise je pro zachování 
nadstandardu. Finanční cena za tento standard a nadstandard dopravní obslužnosti v Kuřimi je navržena ve výši 
1.514.199,- Kč. 
 
 
Přijaté usnesení: 1005/2010 - ZM schvaluje uzavření dodatku č. 7 ke smlouvě č. 123/2004 s Jihomoravským 

krajem, Žerotínovo nám. 3/5, 601 82 Brno, o zajištění financování systému IDS JMK, kterým se 
zajišťuje standard a nadstandard dopravní obslužnosti města Kuřimi pro rok 2010 za cenu 
1.514.199,- Kč. 

Hlasováno: pro 12, proti 0, zdrželi se 0, nebyli přítomni 5 
 
 
 
 

6. Společenství vlastníků jednotek bytového domu Jungmannova 912 – žádost 
o poskytnutí půjčky na rekonstrukci střechy 
Přílohy č. 6, 6A, předkládá Ing. O. Štarha, zpracoval Mgr. P. Kavka 
 
Zastupitelstvo města Kuřimi projednalo na svém zasedání dne 10. 11. 2009 žádost SVJ Jungmannova 912, Kuřim o 
poskytnutí dotace ve výši 170.000,- Kč na opravu střechy. ZM tuto žádost pod č. usnesení 1130/2009 neschválilo. 
Dne 13. 1. 2010 podalo SVJ Jungmannova 912 žádost o poskytnutí bezúročné půjčky ve výši 510.000,- Kč. 
Prostředky z této půjčky by byly použity na celkovou rekonstrukci střechy.  
 
SVJ navrhuje měsíční splátku ve výši 5.400,- Kč. Splatnost půjčky by tak byla necelých osm let. Za tímto účelem 
byly od 1. 1. 2010 navýšeny odvody do fondu oprav. SVJ také uvádí možnost jednorázových mimořádných splátek, 
pokud vznikne ve fondech SVJ nějaká rezerva. 
 
Odbor finanční MěÚ Kuřim v žádném případě nedoporučuje poskytnutí této půjčky, rozpočet města s touto částkou 
nepočítá. Poskytnutí půjčky by se mohlo stát návodem pro ostatní Společenství k získání bezúročného úvěru na 
opravy domů. Navrhovaná doba splatnosti a tím i měsíční splátka navíc neodpovídá žádným principům, které byly 
v minulosti při poskytování obdobných půjček dodržovány.  
 
Příspěvek odůvodnil jeho předkladatel starosta Ing. O. Štarha, který připomněl genezi této záležitosti na 
několika minulých zasedáních ZM 
 
V diskusi vystoupili: 
Ing. D. Sukalovský – veřejně oznámil, že tak jako na minulých zasedáních ZM k této záležitosti nebude 
hlasovat (konflikt zájmů). 
Mgr. L. Kincl – žádá přítomného vedoucího OF Ing. A. Varmužku, aby objasnil své stanovisko v písemném 
materiálu. Předložený návrh rozpočtu města na rok 2010 je velmi napjatý. V minulosti ZM se ad hoc zabývalo 
některými podporami (úročené půjčky se splatností na 3 roky). Nyní je na stole žádost s delší dobou 
splatnosti, je to nekoncepční řešení, souhlasí v tomto s postojem vedoucího OF. Osobně navrhuje jako 
pozměňující protinávrh půjčku pouze ve výši 350.000,- Kč a s kratší splatností na 6 let. 
J. Herman – bezúročná půjčka ve výši 500.000,- Kč, na kolik by to město přišlo? Přiklání se k okamžité jednorázové 
finanční dotaci. 
J. Brabec – proč se o některých záležitostech debatuje stále znovu? Posledně byla přislíbena finanční půjčka, žádná 
dotace. 
 

 5



 
Mgr. L. Kincl – z 8 rodin žijících v tomto domě jsou 3 rodiny již v důchodovém věku, ostatní ne. Je zde 
podána konkrétní žádost, ZM má povinnost se k ní nějak vyjádřit. Opakuje svůj pozměňující návrh tak, jak 
byl předložen a žádá, aby ZM o něm podle jednacího řádu přednostně hlasovalo. 
RNDr. I. Poledňák – sociální hledisko zde není rozhodující, navrhuje schválit půjčky individuálně. 
A. Szabóvá – toto nejde, hlasujme o tom jako o celku. 
J. Brabec – hlasujme o tom, co je na stole a nevymýšlejme, co po nás nikdo nežádá. 
 
 
Přijaté usnesení: 1006/2010 - ZM schvaluje uzavření smlouvy o poskytnutí bezúročné půjčky ve výši 350.000,- 

Kč Společenství vlastníků jednotek bytového domu Jungmannova 912, se sídlem Jungmannova 
912, Kuřim, IČ 26273471, za účelem celkové rekonstrukce střechy bytového domu č.p. 912 se 
splatností šest let. 

Hlasováno: pro 10, proti 0, zdrželi se 2, nebyli přítomni 5 
 
 
 
 
7A. Odprodej pozemků v Kuřimi na ulici Zámecká  
Přílohy č. 7, 7A, předkládá Ing. O. Štarha, zpracovala Ing. V. Fidrmucová 
 
Manželé Milan a Marie Boháčovi, bytem Zámecká 1036, 664 34 Kuřim, požádali o odkoupení části pozemku parc. 
č. 761/1 k.ú. Kuřim o výměře cca 268 m2 a pozemku parc. č. 761/18 k.ú. Kuřim o výměře 62m2. Část pozemku parc. 
č. 761/1 o výměře 268 m2 užívají jmenovaní na základě dodatku č. 2 k nájemní smlouvě č. 62/1999 ze dne 19. 5. 
1999 jako okrasnou zahradu okolo rodinného domu č.p. 1036. Pozemek parc. č. 761/18 je užíván jako vjezd do 
garáže. 
ZM svým usnesením č. 1128/2008 ze 30. 9. 2008 schválilo odprodat manželé Milanovi a Marii Boháčovým, bytem 
Zámecká 1036, 664 34 Kuřim, část pozemku parc. č. 761/1 v k.ú. Kuřim o výměře cca 268 m2 (dle přílohy) a 
pozemek parc. č. 761/18 v k.ú. Kuřim o výměře 62 m2 za cenu 500,- Kč/m2 s podmínkou zřízení bezúplatného 
věcného břemene k inženýrským sítím v majetku Města Kuřimi uloženým v předmětných pozemcích a s podmínkou 
úhrady veškerých nákladů spojených s převodem pozemků, uzavřením kupní smlouvy včetně úhrady daně z převodu 
nemovitostí. 
V listopadu 2009 předložil pan Boháč OMP geometrický plán č. 2531-136/2009 ze dne 6. 10. 2009, ze kterého 
vyplývá skutečná výměra odprodávané části pozemku parc. č. 761/1 k.ú. Kuřim, jehož rozloha činí 341 m2 (290 m2 + 
51 m2). ZM schválilo odprodej části parc. č. 761/1 k.ú. Kuřim o výměře cca 268 m2 (výměra byla převzata z nájemní 
smlouvy z roku 1999), ale dle GP je výměra odprodávaného pozemku o 73 m2 větší. OMP považuje navýšení 
výměry za důležitou náležitost kupní smlouvy a žádá ZM o přechválení usnesení č. 1128/2008. Manželé Boháčovi 
s navýšením výměry a kupní ceny za pozemek souhlasí.             
 
Příspěvek odůvodnil jeho předkladatel starosta Ing. O. Štarha. 
 
Na jednání ZM se dostavil zastupitel Ing. Rostislav Hanák a současně se z jednání vzdálil zastupitel RNDr. I. 
Poledňák, přítomno 12 členů ZM. 
 
V diskusi vystoupili: 
J. Herman – OMP měl být pružnější v předložení tohoto příspěvku.  
 
 
Přijaté usnesení: 1007/2010 - ZM ruší usnesení ZM č. 1128/2008 ze dne 30. 9. 2008. 
Hlasováno: pro 12, proti 0, zdrželi se 0, nebyli přítomni 5 
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Přijaté usnesení: 1008/2010 - ZM schvaluje odprodat manželům Milanovi a Marii Boháčovým, trvale bytem 

Zámecká 1036, 664 34 Kuřim, pozemek parc. č. 761/18 v  k.ú. Kuřim o výměře 62 m2 a část 
pozemku parc. č. 761/1 v k.ú. Kuřim podle GP č. 2531-136/2009 ze dne 6. 10. 2009 nově 
označených jako parc. č. 761/21 k.ú. Kuřim výměře 290 m2 a parc. č. 761/22 k.ú. Kuřim o 
výměře 51 m2 a cenu 500,- Kč/m2 s podmínkou úhrady veškerých nákladů spojených s převodem 
pozemků, uzavřením kupní smlouvy včetně úhrady daně z převodu nemovitostí. Na pozemcích 
parc. č. 761/21 a parc. č. 761/18 v k.ú. Kuřim bude zřízeno bezúplatné věcné břemeno ve věci 
uložení a provozování vodovodního řadu ve prospěch 1. oprávněného z věcného břemene města 
Kuřim a 2. oprávněného z věcného břemene společnosti Brněnské vodárny a kanalizace, a.s., se 
sídlem v Brně, Hybešova 254/16, PSČ 657 33, IČ 46347275. 

Hlasováno: pro 12, proti 0, zdrželi se 0, nebyli přítomni 5 
 
  
 
 
7B. Cyklostezka Kuřim -Malhostovice II. a III. etapa 
Přílohy č. 7, 7B, 7C, předkládá Ing. O. Štarha, zpracovala Ing. V. Fidrmucová 
 
Město Kuřim zrealizovalo stavbu „Cyklostezka Kuřim – Malhostovice II. a III. etapa“ na základě sloučeného 
Územního a stavebního povolení č.j. MK/16424/08/OSVO/Ma ze dne 2.2.2009 s NPM 6.3.2009, která byla 
Kolaudačním souhlasem č.j. MK/12312/09/OSVO/Ma ze dne 2.10.2009 povolena k užívání – viz příloha B,C. 
Město Kuřim a obec Malhostovice uzavřely Smlouvu o spolupráci, ve které se mimo jiné zavázaly stavbu 
„Cyklostezka Kuřim – Malhostovice, II. a III etapa“ majetkoprávně vypořádat. 
Podle skutečného zaměření stavby a geometrického plánu č. 430-152/2009 zpracovaného Ing. Pavlem Mátlem je 
potřeba uskutečnit směnu pozemků mezi městem Kuřim a obcí Malhostovice. 
ZM usnesením č. 1127/2009 ze dne 10.11.2009 schválilo záměr na směnu části pozemku parc. č. 1994 k.ú. 
Malhostovice o výměru 907 m2 (vlastník obec Malhostovice) za část pozemků parc. č. 2835, parc. č. 2776 a parc.č. 
2836 vše v k.ú. Malhostovice o celkové výměře 542 m2 (vlastník město Kuřim) bez cenového vyrovnání – dle 
návrhu GP č. 430-152/2009. Náklady spojené s uzavřením směnné smlouvy budou hrazeny společně a nerozdílně. 
Záměr byl v souladu se zákonem o obcích po dobu 15 dnů zveřejněn – bez připomínek. 
GP č. 430-152/2009 byl zapsán Katastrálním úřadem pro Jihomoravský kraj, katastrální pracoviště Brno – venkov 
dne 4. 11. 2009. 
Zastupitelstvo obce Malhostovice s navrženou směnou podle záměru souhlasí. 
 
Příspěvek odůvodnil jeho předkladatel starosta Ing. O. Štarha. 
 
 
Přijaté usnesení: 1009/2010 - ZM schvaluje směnu části pozemku parc. č. 1994 k.ú. Malhostovice o výměře 907 

m2 (vlastník obec Malhostovice) za část pozemků parc. č. 2835, parc. č. 2776 a parc. č. 2836 vše 
v k.ú. Malhostovice o celkové výměře 542 m2 (vlastník město Kuřim) bez cenového vyrovnání 
podle GP č. 430-152/2009 ze dne 4. 11. 2009. Náklady spojené s uzavřením směnné smlouvy 
budou hrazeny společně a nerozdílně. 

Hlasováno: pro 12, proti 0, zdrželi se 0, nebyli přítomni 5 
 
  
 
  
7C. Odprodej pozemku parc. č. 4326 k.ú. Kuřim  
Přílohy č. 7, 7D, předkládá Ing. O. Štarha, zpracovala Ing. V. Fidrmucová 
 
Manželé Čásarovi požádali město Kuřim o odprodej pozemku parc. č. 4326 k.ú. Kuřim o výměře 19 m2. Jedná se o 
pozemek pod garáží na ulici Sv. Čecha – viz příloha D. 
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ZM usnesením č. 1145/2009 ze dne 15.12.2009 schválilo záměr na odprodej pozemku parc. č. 4326 k.ú. Kuřim o 
celkové výměře 19 m2 manželům Pavlu a Martě Čásarovým trvale bytem Na Královkách 882, 664 34 Kuřim, za 
cenu 500,- Kč/m2 s podmínkou úhrady veškerých nákladů spojených s převodem pozemku, uzavřením kupní 
smlouvy včetně daně z převodu nemovitostí. 
Záměr byl v souladu se zákonem o obcích po dobu 15 dnů zveřejněn – bez připomínek. 
 

Příspěvek odůvodnil jeho předkladatel starosta Ing. O. Štarha. 
 

Přijaté usnesení: 1010/2010 - ZM schvaluje odprodej pozemku parc. č. 4326 k.ú. Kuřim o celkové výměře 19 
m2 manželům Pavlovi a Martě Čásarovým, trvale bytem Na Královkách 882, 664 34 Kuřim, za 
cenu 500,- Kč/m2 s podmínkou úhrady veškerých nákladů spojených s převodem pozemku, 
uzavřením kupní smlouvy včetně daně z převodu 

Hlasováno: pro 12, proti 0, zdrželi se 0, nebyli přítomni 5 
 

      
 

 

7D. TJ SOKOL KUŘIM – nabídka pozemků u sokolovny 
Přílohy č. 7, 7E, 7F, předkládá Ing. O. Štarha, zpracovala Ing. V. Fidrmucová 
 
Tělocvičná jednota SOKOL Kuřim (dále jen „ TJ Sokol“) nabídla městu Kuřim k převodu do majetku bezplatně 
(darem) části pozemků parc. č. 4242/2, parc. č. 612/26 a parc. č. 612/27 vše v k.ú. Kuřim - viz příloha E. 
OMP v součinnosti s TJ Sokol zadal zpracování geometrického plánu č. 2557-182/2009 ze dne 11. 11. 2009 (dále jen 
„ GP“) – viz příloha F. 
Důvodem k převodu je nedorozumění mezi smluvními stranami, které vzniklo při směně pozemků v roce 2006 mezi 
městem Kuřim a TJ Sokol, kdy se do majetku TJ Sokol, dostaly pozemky, které mají z části charakter veřejného 
prostranství – podle GP nově vzniklá parc. č. 4242/3 k.ú. Kuřim o výměře 45 m2 – viz příloha F. Dále se jedná o 
úpravu hranice mezi antukovým volejbalovým hřištěm, budoucím tenisovým kurtem (ve vlastnictví TJ Sokol) a 
fotbalovým hřištěm a „chodníkem“ směrem k ZŠ Tyršova (ve vlastnictví města). GP byla upravena hranice pozemků 
v linii stávajícího plotu a zpevňující zídky budoucího tenisového kurtu – část pozemku parc. č. 612/26 díl „d“ o 
výměře 51 m2 a část pozemku parc. č. 612/27 díl „a“ o výměře 7 m2 vše v k.ú. Kuřim - viz příloha F. 
 
Stanoviska jednotlivých odborů k nabídce: 
OŽP, OIRR a OMP – souhlasí s nabytím pozemků. 
 
Příspěvek odůvodnil jeho předkladatel starosta Ing. O. Štarha. 
 
 
Přijaté usnesení: 1011/2010 - ZM schvaluje bezúplatné nabytí části pozemku parc. č. 4242/2 v k.ú. Kuřim podle 

GP č. 2557-182/2009 ze dne 11. 11. 2009 nově označená jako parc. č. 4242/3 o výměře 45 m2, 
nabytí části pozemku parc. č. 612/26 díl „d“ o výměře 51 m2 a části pozemku parc. č. 612/27 díl 
„a“ o výměře 7 m2 podle GP č. 2557-18/2/2009 ze dne 11. 11. 2009 vše v k.ú. Kuřim 
z vlastnictví Tělocvičné jednoty SOKOL Kuřim se sídlem v Kuřimi, Tyršova 480, PSČ 664 34, 
IČ 44947763, do vlastnictví města Kuřim. 

Hlasováno: pro 12, proti 0, zdrželi se 0, nebyli přítomni 5 
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8. Zpráva z jednání kontrolního výboru Zastupitelstva města Kuřimi 
Přílohy č. 8, 8A, předkládá A. Matějíčková, zpracovala S. Axmannová 
 
Dne 14. 12. 2009 zasedal kontrolní výbor ZM Kuřimi a předkládá ZM zprávu o kontrole evidence smluv na zakázky 
do 250.000,- Kč. 
 
Příloha: zápis ze schůze kontrolního výboru ZM č. 16. 
 
Příspěvek odůvodnila jeho předkladatelka předsedkyně kontrolního výboru A. Matějíčková. 
 
Na jednání ZM se vrátil zastupitel RNDr. Igor Poledňák, přítomno 13 členů ZM. 
 
 

 
Přijaté usnesení: 1012/2010 - ZM bere na vědomí zprávu z jednání kontrolního výboru Zastupitelstva města 

Kuřimi, konaného dne 14. 12. 2009, o kontrole evidence smluv na veřejné zakázky do 250.000,- 
Kč s hodnocením – bez závad. 

Hlasováno: pro 13, proti 0, zdrželi se 0, nebyli přítomni 4 
 
 

 
 

9. Zpráva z jednání finančního výboru Zastupitelstva města Kuřimi 
Přílohy č. 9, 9A, předkládá RNDr. I. Poledňák, zpracoval Ing. A. Varmužka 
 
Dne 19. 1. 2010 zasedal finanční výbor ZM Kuřimi a předkládá ZM zprávu.  
 
Příloha: zápis z 19. jednání finančního výboru ZM. 
 
Příspěvek odůvodnil jeho předkladatel předseda finančního výboru RNDr. I. Poledňák. 
 

 
Přijaté usnesení: 1013/2010 - ZM bere na vědomí zprávu z jednání finančního výboru Zastupitelstva města 

Kuřimi, konaného dne 19. 1. 2010. 
Hlasováno: pro 13, proti 0, zdrželi se 0, nebyli přítomni 4 
 
 
 
 
10. Rozpočet města Kuřimi pro rok 2010 
Přílohy č. 10, 10A – 10C, předkládá Ing. O. Štarha, zpracoval Ing. A. Varmužka 
 
Zastupitelstvu města Kuřimi je předkládán návrh rozpočtu na rok 2010.  
 
Rozpočet byl sestaven v oblasti provozní podle jednotlivých ORG, investice budou do rozpočtu zapojeny prvním 
rozpočtovým opatřením roku 2010. 
Příjmy před konsolidací jsou narozpočtovány ve výši 262.401.800,- Kč, z této částky činí 74.757.800,- Kč dotace na 
rybník Srpek a Wellness. Na stranu příjmů jsou dále narozpočtovány přebytky minulých období – 5 mil. Kč (tato 
částka bude zpřesněna po účetní uzávěrce roku 2009), úvěr na Wellnes ve výši 92.913.200,- Kč a PATRIA ve výši 
8.000.000,- Kč (případný prodej cenných papírů by měl sloužit jako rezerva pro řízení CASH FLOW městských 
financí).  
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Provozní výdaje jsou narozpočtovány ve výši 164.628.000,- Kč, rezerva na investice činí 197.687.000,- Kč. Na 
straně financování je počítáno se splátkami úvěrů ve výši 6.000.000,- Kč. 
 
Běžný provozní rozpočet generuje rezervu ve výši 23 mil. Kč. 
 
Rozpočet je sestaven ve struktuře dle rozpočtových oddílů. 
 
Příspěvkovým organizacím byl přiřazen rozpočet ve výši:  

 
ZŠ Jungmannova   4.850.000,- Kč 
ZŠ Tyršova   6.000.000,- Kč 
MŠ Zborovská   5.500.000,- Kč 
Centrum sociálních služeb  5.200.000,- Kč  

 
 
K rozpočtu je navrhováno schválit i základní pravidla, která umožní operativní práci s rozpočtem, tato pravidla jsou 
totožná s pravidly pro rok 2009. 
 
 

PRAVIDLA PRO PRÁCI S ROZPOČTEM MĚSTA KUŘIMI V ROCE 2010. 
 
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 500 000 Kč. 
Přesuny mohou být prováděny mezi oddíly, mezi akcemi nebo z rezervy (z rezervy i opakovaně) – 
platí již z minulosti; 
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 KF, Podnikatelského obolu a schválené příspěvky ze ZM a RM  
rozepisuje do příslušných paragrafů a položek ve schválené výši vedoucí OF. 
 
Jako dodatečný materiál bude zastupitelům rozeslán předběžný rozbor čerpání rozpočtu za rok 2009, či případné 
další změny k tomuto rozpočtu. 
   
Na jednání ZM se dostavil zastupitel V. Zejda, přítomno 14 členů ZM. 
 
Příspěvek odůvodnil jeho předkladatel starosta Ing. O. Štarha. Návrh rozpočtu města Kuřim na rok 2010 je 
velice napjatý – odráží se v něm vliv současné ekonomické recese. 
 
V diskusi vystoupili:  
A. Szabóvá – je ráda, že mohla při přípravě rozpočtu nanést své připomínky, týkající se finančního zajištění 
budoucího uvažovaného Infocentra města Kuřimi. 
Ing. A. Varmužka (vedoucí OF) – vysvětlil další dotazy, týkající se jednolivých kapitol v návrhu rozpočtu. 
místostarostka Ing. M. Macková – tabulky s investičními akcemi plánovanými v roce 2010 jsou součástí 
rozpočtového opatření č. 1, které se bude projednávat jako následující bod programu po schválení návrhu rozpočtu. 

 
 

Přijaté usnesení:  1014/2010 - ZM schvaluje rozpočet města Kuřimi na rok 2010 podle přílohy, se změnami, a 
to s příjmy:                           262.401.800,- Kč 

     výdaji:                           362.315.000,- Kč 
                                    financováním:              99.913.200,- Kč  
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                                    ZM stanovuje limity pro následující položky rozpočtu: 
                                    ZŠ Jungmannova   4.850.000,- Kč 
                                    ZŠ Tyršova                 6.000.000,- Kč 
                                    MŠ Zborovská   5.500.000,- Kč 
                                    Centrum sociálních služeb  5.200.000,- Kč 
 
                                    ZM schvaluje pravidla pro práci s rozpočtem, podle zápisu. 
Hlasováno: pro 14, proti 0, zdrželi se 0, nebyli přítomni 3 
 
 
 
 

11. Rozpočtové opatření města Kuřimi č. 1 
Přílohy č. 11, 11A, předkládá Ing. O. Štarha, zpracoval Ing. A. Varmužka 
 
Po schválení rozpočtu města na rok 2010 je navrhováno prvním rozpočtovým opatřením zařadit do rozpočtu 
„investiční akce“, které jsou uvedeny v příloze. Akce budou financovány z rezervy rozpočtu. 
Akce uvedené v tabulce A přechází z roku 2009, akce uvedené v tabulce B jsou nově navrhované pro realizaci v roce 
2010. Pro rozpočet a jako rozpočtové opatření jsou schvalovány tabulky A a B. 
Tabulka C obsahuje soupis investičních akcí, jejichž realizace je podmíněna získáním dotace. Tabulka D obsahuje 
investice, které doporučuje RM k realizaci v případě volných finančních prostředků. Tabulka E obsahuje tzv. 
zásobník investičních akcí. Tabulky C, D a E nejsou schvalovány a slouží pouze pro informaci.  
 
Příspěvek odůvodnil jeho předkladatel starosta Ing. O. Štarha.  
 
V diskusi vystoupili: 
Místostarostka Ing. M. Macková – podrobně vysvětlila schvalování jednotlivých tabulek investičních akcí města 
Kuřimi na rok 2010. 
J. Herman – v jakém stadiu je dotace na rybník Srpek?  
starosta Ing. O. Štarha – dotace na Srpek není zatím na účtu města, ale je městu přiznaná. 
V. Zejda – ptá se, co se rozumí ORG „Technická pomoc“ – Toto vysvětlila místostarostka Ing. M. Macková. 
V. Zejda – kapitola „Příspěvek na provoz Wellness Kuřim“ – finanční částka ve výši 5. mil Kč? Do příštího ZM žádá 
přesný rozklad této finanční částky. 
starosta Ing. O. Štarha – toto vysvětlil. Problematice Wellness Kuřim vedení města věnuje hodně času, pravidelně se 
schází „pracovní skupina“, v nejbližší době se plánuje samostatné jednání ZM k problematice Wellness Kuřim. 
J. Brabec – město zatím ještě nerozhodlo o právní formě budoucí organizace Wellness Kuřim. Těžko tedy nyní určit, 
jaká přesná finanční částka je potřeba na zahájení provozu a propagaci nové organizace. 
Ing. D. Sukalovský – navržená finanční částka není přemrštěná, peníze budou potřeba již s předstihem (energie, 
voda, provoz, platy zaměstnanců). Zatím nejsme schopni tuto finanční částku rozkličovat do poslední koruny. 
 
       
Přijaté usnesení: 1015/2010 - ZM schvaluje rozpočtové opatření města Kuřimi č. 1 k rozpočtu města na rok 2010, 

se změnami podle přílohy.  
Hlasováno: pro 12, proti 0, zdrželi se 2, nebyli přítomni 3 
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12. Různé 
12.1. Informace o stavu čerpání dotací městem Kuřimí v roce 2009 
Přílohy č. 12, 12A, předkládá Mgr. L. Ambrož, zpracovala Ing. N. Šiblová 
 
Rada města Kuřimi na své první schůzi roku 2010 vzala na vědomí stav čerpání dotací městem Kuřimí v roce 2009. 
Město Kuřim podalo v průběhu roku 2009 18 žádostí o dotace na projekty města ve výši 99.774.070,- Kč z programů 
vyhlášených Jihomoravským krajem, ministerstvy a také z programů financovaných z EU. 
Bylo realizováno 12 projektů s celkovými náklady 27.436.696,- Kč financovaných s přispěním dotací ve výši 
18.556.621,- Kč.  
V realizaci jsou 3 projekty s celkovými náklady 178.112.829,- Kč financované s přispěním dotací ve výši 
76.259.803,- Kč.  
Vyjádření očekáváme u 3 žádostí o dotaci na projekty s celkovými náklady 5.631.394,- Kč s podílem dotace ve výši 
4.957.646,- Kč. 
 
Příloha: Přehled přidělených dotací a žádostí o dotace města Kuřimi v roce 2009 
 
Příspěvek odůvodnil starosta Ing. O. Štarha.  
 
                                                                                                                              
 
 
12.2. Informace o připravované obecně závazné vyhlášce města Kuřimi - o veřejném 
pořádku ve městě  
Přílohy č. 13, 13A, předkládá Ing. D. Sukalovský, zpracovala Mgr. A. Zimmermannová  
 
Zákon č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, dává obcím možnost upravit obecně závaznou 
vyhláškou místní záležitosti týkající se veřejného pořádku v obci. Další právní předpisy obsahují zmocnění k vydání 
obecně závazné vyhlášky týkající se problematiky, která souvisí s veřejným pořádkem (spalování rostlinných 
materiálů, pohyb psů na veřejných prostranstvích apod.). V Kuřimi nebyla dosud taková vyhláška přijata (kromě 
vyhlášky č. 2/2007, o pravidlech pro pohyb psů na veřejných prostranstvích).  
 
Po zvážení různých možností úpravy záležitostí veřejného pořádku jsme dospěli k názoru zpracovat jednu obecně 
závaznou vyhlášku, která bude komplexně regulovat vše, co se týká veřejného pořádku ve městě Kuřimi. 
 
Obecně závazná vyhláška byla předložena Radě města Kuřimi dne 13. 1. 2010, kde bylo dohodnuto, že bude text 
vyhlášky předložen zastupitelům k diskuzi. Podrobnější diskusi vyžadují zejména ustanovení o omezení, resp. 
zákazu provozování výherních hracích přístrojů. Provozování výherních hracích přístrojů je jedním z nejpalčivějších 
problémů týkajících se veřejného pořádku nejen ve městě Kuřimi. Zákaz či omezení VHP má však dopad na 
rozpočet města, neboť je stanoven místní poplatek za každý provozovaný výherní hrací přístroj. 
 
Text vyhlášky překládáme k diskuzi. Předpokládáme, že po zapracování případných připomínek bude vyhláška 
předložena zastupitelstvu města ke schválení na zasedání 9. 3. 2010. Předtím navrhujeme zastupitelům informační 
schůzku, kde by byly projednány případné připomínky a nejasnosti, a to ve středu 24. 2. 2010 po jednání RM od 
16:00 hod. ve velké zasedací místnosti MěÚ Kuřim. Jakékoliv dotazy či náměty a připomínky mohou zastupitelé 
zasílat na e-mail: zimmermannova@radnice.kurim.cz.¨ 
 
Příloha: Navrhovaný text vyhlášky. 
 
 
 
 
 
 

 12

mailto:zimmermannova@radnice.kurim.cz


 
V diskusi vystoupili: 
Ing. D. Sukalovský – vysvětlil záměry navrhovaných vyhlášek. Snahou je vytvořit jednu OZV, zabývající se všemi 
pořádkovými věcmi ve městě. Problematika heren – obec se může vyjadřovat jen k výherním automatům, jejichž 
provoz povoluje. Činnost ostatních hracích automatů (videoterminály) povoluje Ministerstvo financí ČR. Připravuje 
se pracovní jednání členů ZM 24. 2. 2010 k této problematice. Text návrhu OZV byl konzultován s inspektorem 
veřejného pořádku M. Žáčkem a vedoucí OD Policie ČR v Kuřimi. 
J. Herman – ptá se na spalování rostlinných materiálů ve městě – ve kterých dnech to má být?  
Mgr. A. Zimmermannová (vedoucí OSVV) – toto vysvětlila. 
Ing. M. Kotek – text navrhované OZV o pořádku ve městě (zejména různá omezení) je natolik kontroverzní, že 
navrhuje toto úplně stáhnout a vůbec se tím již nezabývat. Je tam příliš mnoho regulací. 
Ing. D. Sukalovský – je velký rozdíl mezi pálením táboráku a pálením rostlinného materiálu. Kdo má nějaké 
připomínky, ať je formuluje a můžeme se tímto dále zabývat. Rozhodně by ji zcela nezavrhoval. 
RNDr. I. Poledňák – varuje před dalšími navrhovanými regulacemi občanů ve městě, od počátku záměr s touto 
navrhovanou OZV odmítá. 
A. Szabóvá - s tímto nesouhlasí, na základě vlastních zkušeností určitá regulace v pořádkové oblasti je nutná 
(venčení psů apod.). Svoboda občana neznamená, že si budeme dělat, co chceme. 
V. Zejda – nutí nás něco k tomu, abychom tuto OZV přijali? Demokratický stát má do života občanů zasahovat co 
nejméně. Obává se častých formulací „zakazuje“ v textu návrhu OZV. 
J. Brabec – v nějaké podobě by se tato OZV měla přijmout, zejména regulace výherních hracích přístrojů a regulace 
pohybu opilců před školskými zařízeními ve městě. 
J. Herman – navrhuje ukončit zatím tuto diskusi a toto řešit až na základě dodaných připomínek na pracovním 
jednání dne 24. 2. 2010. 
 
 
 
 
12.3. Informace o připravované obecně závazné vyhlášce města Kuřimi - o požárním řádu 
města Kuřimi 
Přílohy č. 13, 13B, předkládá Ing. D. Sukalovský, zpracoval Bc. R. Novák, DiS. 
 
V souvislosti se zpracováním obecně závazné vyhlášky o veřejném pořádku je nutno „novelizovat“ obecně závaznou 
vyhlášku o požárním řádu města Kuřimi. Obě spolu částečně souvisí. Město má obecně závaznou vyhlášku číslo 
3/2004, která bude zrušena a nahrazenou novou vyhláškou. V této souvislosti byly provedeny i různé drobné změny 
odpovídající vývoji v oblasti požární ochrany, překontrolována právní ustanovení a doplněny přílohy č. 4 a 5. Žádné 
zásadní změny v nové vyhlášce nejsou. Předpokládáme, že po zapracování případných připomínek bude vyhláška 
předložena zastupitelstvu města ke schválení na zasedání 9. 3. 2010 spolu s obecně závaznou vyhláškou o 
veřejném pořádku. Předtím navrhujeme zastupitelům informační schůzku, kde by byly projednány případné 
připomínky a nejasnosti, a to dne ve stejný den, kdy bude informační schůzka k obecně závazné vyhlášce o veřejném 
pořádku. 
Jakékoliv dotazy či náměty a připomínky mohou zastupitelé zasílat na e-mail: novak@radnice.kurim.cz 
 
Příloha: Navrhovaný text vyhlášky. 
 
Také tento návrh se bude probírat na pracovním jednání členů ZM 24. 2. 2010. 
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12.4. Informace o postupu výstavby Wellness Kuřim 
Příloha č. 14, předkládá Ing. O. Štarha, zpracovala Ing. D. Ševčíková. 
 
Informace o postupu výstavby k 14. 1. 2010: 
 
Účastníci výstavby: 
Investor:                        Město Kuřim, Jungmannova 968, 664 34 Kuřim; 
Zhotovitel:                         IMOS Brno, a.s., Olomoucká 174, 627 00 Brno; 
Generální projektant a AD: TIPRO projekt s.r.o., Kociánka 8/10, 612 00 Brno; 
TDI a koordinátor BOZP: Sdružení „TDI Wellness centrum Kuřim“, vedoucí účastník sdružení fy R.Z. 
Stavoengineering – servisní s.r.o., J.V.Myslbeka 334/15, Prostějov; 
 
K poslednímu kontrolnímu dni, který se konal dne 14. 1. 2010, byly provedeny:  
- bourací práce a demolice původních technologií a rozvodů, 
- odstranění střešní krytiny a skladby střech na pojízdných střešních konstrukcích, 
-     vybourání nových otvorů a osazování překladů, betonáž sloupu, 
- výkopové práce pro drenáže, vnitřní kanalizaci a snížení terénu v prostoru šaten I.NP, - výkopové práce pro 
patky, výkopy základových pasů,  
- podřezání stávajícího zdiva v I.NP, nové zdivo příček, 
- hydroizolace, 
- zajištění stávající konstrukce před výkopem rekreačního bazénu mikropilotami, kotvení mikropilot ke 

stávajícím základům, 
- výkopy základů a rekreačního bazénu 
- HTÚ pro parkoviště, 
- pokládka vnitřní a venkovní kanalizace, 
- pískování a nátěry OK pojízdných střech, statické podchycení OK 
- betonáž základových pasů, patek, 
- bednění a betonáž stěny bazénové nádrže závodního bazénu, 
- zdění příček, osazování zárubní, 
- betonáž trapézových stropů, 
- izolace střechy, 
- reprofilace betonových konstrukcí, 
- omítky zdiva, 
- montáže ZTI, VZT, EL, SLP, MaR 
 
Za období od zahájení výstavby do 31. 12. 2009 bylo prostavěno 27.674.827,- Kč vč. DPH. 
K placení byly použity finanční prostředky z úvěru. 
 
V současné době řešené problémy:  

- Optimalizace výkonu kogenerační jednotky a plynových kotlů – technicky dořešeno, zpracovává se PD                              
T: konec ledna 2010 

 
Starosta Ing. O. Štarha na pátek 29. 1. 2010 navrhuje uskutečnit dříve přislíbenou prohlídku pro zájemce 
z řad členů ZM na stavbě Wellness Kuřim – ve 13:00 hod., zájemci se mohou hlásit přímo starostovi. 
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12.5. Informace o postupu prací na ÚP Kuřim a rychlostní komunikaci R43 
Přílohy č. 15, 15A, předkládá Ing. O. Štarha, zpracovala Ing. J. Lekešová 
 
Při projednávání ÚP Kuřim byly projednávány 2 varianty spojnice R43 a I/43 (severní a jižní obchvat). 
Zastupitelstvo města Kuřimi jednoznačně podpořilo variantu č. 2 – jižní obchvat. 
Až do této doby se prezentoval pouze severní obchvat jako jediný možný, proto zejména Ředitelství silnic a dálnic 
ČR, Krajský úřad nesouhlasí s variantou č. 2. 
Pro argumentaci prosazení výhodnější varianty č. 1 jižní obchvat je zpracovaná projektová dokumentace Kuřim-jižní 
obchvat, Dopravní model města Kuřimi (viz příloha), dále se bude zpracovávat rozptylová a hluková studie pro obě 
varianty.  
Na základě všech těchto zpracovaných podkladů se jedná a bude jednat o prosazení jižního obchvatu do územně 
plánovací dokumentace kraje - Zásad územního rozvoje JMK (dále jen ZUR JMK).  
Na přelomu prosince a ledna se projednávalo zadání ZUR JMK. Začátkem ledna byla schůzka členů RM, komise 
výstavby, dopravní komise, arch. Kynčla, Ing. Pančíka (odborný poradce v otázkách dopravy, R43). Zúčastnění se 
dohodli na znění požadavků k zadání ZUR JMK (viz příloha).    

                                                                                                      
V diskusi vystoupili: 
Ing. M. Kotek – jak vypadá jednání s ŘSD o R43 a obchvatu Kuřimi? Krajský hejtman M. Hašek šíří fámy, že město 
Kuřim je prosazováním jižní varianty obchvatu jedinou brzdou ve výstavbě R43. 
starosta Ing. O. Štarha – několikrát zval krajského hejtmana na jednání o této problematice, ale zatím bez odezvy. 
V. Zejda – na kraji je přece koalice ČSSD + ODS, tak proč se k tomu nevyjádří naši zvolení krajští zastupitelé? 
starosta Ing. O. Štarha – podle sdělení krajského zastupitele Ing. M. Juhy není zatím v této věci na kraji nic nového. 

 
 
 

   
12.6 Děkovný dopis starosty Skorošic za finanční dar města Kuřimi – na následky povodní 
v roce 2009 
Příloha č. 16, předkládá Ing. O. Štarha 
 
 
 
 
Další různé: 
 
- Ples města Kuřimi – v pátek 5. 2. 2010 od 20:00 hod. v KD Kuřim; podle informací J. Brabce je většina 

vstupenek již prodána; 
-  
- Kuřimský masopust – jedná se o znovuobnovení někdejší kuřimské tradice, uskuteční se v sobotu 13. 2. 2010 

v době od 8:30 do 17:00 hod. na náměstí 1. května (vstup volný), od 18:00 hod. potom naváže Masopustní 
zábava v Penzionu U Vodků, vstupné činí 120,- Kč, předprodej vstupenek v kanceláři Kulturního domu Kuřim; 

 
- 1. výzva pro podávání žádostí o dotace z Programu finanční podpory kulturní, sportovní a spolkové 

činnosti města Kuřimi – končí v pátek 12. 2. 2010 ve 12:00 hod, schvalování žádostí nad 50.000,- Kč v ZM 
bude 9. 3. 2010; 

 
- Od 1. 2. 2010 budou spuštěny nové internetové stránky města Kuřimi: www.kurim.cz 
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Diskuse: 
A. Szabóvá – kritika špatně uklizených chodníků v Kuřimi, na sněhovou kalamitu CTSK nereagovalo dostatečně 
pružně. Napříště by starosta města jako autorita měl apelovat na občany, aby s uklízením sněhu pomohli, pokud to 
CTSK nezvládá. 
starosta Ing. O. Štarha – Kuřim na tom ve srovnání s jinými městy není tak špatně, ale souhlasí s tím, že v budoucnu 
je třeba se na tyto kalamitní stavy připravit a zvládat je. 
RNDr. I. Poledňák – nesouhlasí s kritikou kolegyně A. Szabóvé, stav v úklidu sněhu v Kuřimi není tak katastrofální, 
jak zde bylo vylíčeno. 
J. Brabec, J. Herman – otázka, zda sypat náledí pískem či drtí, není tak jednoduchá, jak se zdá.  
A. Matějíčková – ptá se na revitalizaci rybníku Srpek. Starosta města Ing. O. Štarha toto vysvětlil.  
 
 

Na závěr zasedání ZM dal starosta města Ing. O. Štarha překontrolovat všechna přijatá usnesení – přečetl je člen 
návrhové komise Ing. Drago Sukalovský. 
 
 
Starosta ukončil jednání ZM v 19:30 hod. 

 
 
 
 

   Ing. Oldřich Štarha 
       starosta 

 
V Kuřimi dne 26. 1. 2010 
Zapsal: Mgr. J. Jandl 

 
 

 

Ověřovatelé zápisu: 

 
 
 
                 Jan Herman                                                                                                      Bc. Roman Stříž 
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Přílohy:  
Pozvánka 
Usnesení návrhové komise 2x 
Prezenční listina 
Výsledky veřejného hlasování 
 
1, 1A           plnění usnesení ZM k 19. 1. 2010 
2                  podání žádosti o dotaci z Integrovaného operačního programu na Rozvoj služeb eGovernmentu v obcích 
3                 žádost o dotaci z Operačního programu Životní prostředí na projekt Zateplení budovy Základní školy 
                   Jungmannova v Kuřimi 
4                 žádost o dotaci ze Státního fondu dopravní infrastruktury na projekt Přechod pro chodce na ulici  
                   Tišnovské u kostela v Kuřimi a autobusová zastávka „Kuřim, zámek“ 
5, 5A           uzavření dodatku č. 7 ke smlouvě č. 123/2004 s Jihomoravským krajem, o zajištění financování systému  
                    IDS JMK 
6, 6A          Společenství vlastníků jednotek bytového domu Jungmannova 912 – žádost o poskytnutí půjčky na  
                   rekonstrukci střechy 
7, 7A – 7F  odprodeje a směny pozemků v Kuřimi 
8, 8A          zpráva z jednání kontrolního výboru    
9, 9A          zpráva z jednání finančního výboru  
10, 10A – 10C   návrh rozpočtu města Kuřimi pro rok 2010 
11, 11A              rozpočtové opatření města Kuřimi č. 1 

   12, 12A              informace o stavu čerpání dotací městem Kuřimí v roce 2009               
   13, 13A, 13B       informace o přípravě obecně závazných vyhlášek města Kuřimi – o veřejném pořádku ve městě a o  
                             požárním řádu města Kuřimi     
   14                      informace o postupu výstavby Wellness Kuřim ke 14. 1. 2010 

15, 15A                informace o postupu prací na ÚP Kuřim a rychlostní komunikaci R43 
16                      děkovný dopis starosty Skorošic za finanční dar města Kuřimi - následky povodní v roce 2009 
 

 
                                
 
   
       
 
 
 
 


	Ověřovatelé zápisu:

