
MĚSTO KU Ř I M  
 

Z á p i s 

ze zasedání Zastupitelstva města Kuřimi č. 02/2010 konaného dne 9. 3. 2010  
 

 
Přítomni:  
Ing. Oldřich Štarha – starosta 
Mgr. Ladislav Ambrož, Ing. Rostislav Hanák, Jan Herman, Mgr. Lubomír Kincl, Ing. Miloš Kotek, Ing. Miluše 
Macková, Mgr. Martin Nawrath, prof. MVDr. Jiří Pikula, Ph.D., 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: Jiří Brabec, Ing. Martina Bojanovská, Ing. Miloš Kotek, Alena 
Matějíčková, prof. MVDr. Jiří Pikula, Ph.D., RNDr. Igor Poledňák, Vladislav Zejda. 
Po celou dobu jednání ZM nebyli přítomni: Jiří Brabec, Ing. Martina Bojanovská, Alena Matějíčková, RNDr. Igor 
Poledňák, kteří se z jednání ZM omluvili. 
 
Zasedání ZM je usnášeníschopné. 
 
Zápis z minulého zasedání byl ověřen bez připomínek. 
 
Návrhová komise: Mgr. Martin Nawrath a Alena Szabóvá 
Návrhová komise schválena všemi přítomnými (10) 
 
Ověřovatelé zápisu: Mgr. Lubomír Kincl, Ing. Drago Sukalovský  
Ověřovatelé zápisu schváleni všemi přítomnými (10)  

 
 
Program: 
 
                              1.    Plnění usnesení 
                              2.    Volba přísedících Okresního soudu Brno-venkov pro funkční období let 2010 - 2014 
                              3.    Smlouva o spolupráci v rámci individuálního projektu „Podpora plánování rozvoje  
                                     sociálních služeb v Jihomoravském kraji 
                              4.    Schválení dodatku č. 1 ke smlouvě o poskytnutí dotace z regionálního operačního  
                                     programu NUTS 2 Jihovýchod na projekt „Wellness Kuřim – rekonstrukce a  
                                     dostavba krytého bazénu v Kuřimi“ 
                            5.    Založení společnosti s ručením omezeným s názvem Wellness Kuřim, s.r.o. 

                              6.    Nabídka části pozemku p.č. 2985 k.ú. Kuřim pro město Kuřim za účelem  
                                     vybudování parkovacích míst 
                              7.    Návrh Obecně závazné vyhlášky města Kuřimi – o požárním řádu 
                            8.    Zrušení Obecně závazné vyhlášky města Kuřimi o převodu a pronájmu majetku města    
                                   Kuřimi, prominutí poplatku z prodlení 

                              9.    Stezka pro cyklisty a in-line bruslaře ve směru Kuřim – Lipůvka – Šebrov –  
                                     Kateřina – Nový hrad (Blansko) 
                             10.   Změna č. XIa ÚPN SÚ Kuřim – schválení zadání 
                             11.   Zpráva z jednání kontrolního výboru   
                             12.   Program finanční podpory kulturní, sportovní a spolkové činnosti města Kuřimi –  
                                     žádosti o dotace v rámci 1. výzvy roku 2010 
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                             13.  Informace o R43 a Územním plánu Kuřim 
                             14.  Informace o rekreačních úpravách revitalizovaného rybníka Srpek 
                             15.  Komentář k rozpočtové položce 5 mil. Kč – příspěvek na provoz Wellness Kuřim s.r.o.   
                             16.  Informace o postupu výstavby Wellness Kuřim 

                                17.  Různé     

 
Program jednání ZM byl schválen 10 hlasy přítomných členů. 
 
 
 
 
1. Plnění usnesení Zastupitelstva města Kuřimi k 2. 3. 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 2. 3. 2010. 
 

 
Přijaté usnesení:  1016/2010 - ZM bere na vědomí stav plnění usnesení k 2. 3. 2010. 
Hlasováno: pro 10, proti 0, zdrželi se 0, nepřítomni 7 

 
 
 
 
2. Volba dvou přísedících Okresního soudu Brno-venkov pro funkční období 
let 2010 - 2014 
Přílohy č. 2, 2A – 2C, předkládá Ing. O. Štarha, zpracoval Ing. P. Němec 
 
Předseda Okresního soudu Brno-venkov předkládá Zastupitelstvu města Kuřimi návrhy na volbu dvou dosavadních 
přísedících Okresního soudu Brno-venkov na další funkční období let 2010 – 2014.  
 
Jedná se o paní Magdalenu Poláškovou, nar. 4. 5. 1945, trvale bytem U stadionu 943, 664 34 Kuřim. Dosavadní 
funkční období končí paní M. Poláškové dne 18. 4. 2010. Navržená kandidátka vyslovila se svým zvolením na další 
funkční období písemný souhlas. 
 
Dalším kandidátem je paní Jana Marková, nar. 15. 12. 1947, trvale bytem Popkova 996, 664 34 Kuřim.  
Dosavadní funkční období končí paní J. Markové dne 18. 4. 2010. Navržená kandidátka vyslovila se svým zvolením 
na další funkční období písemný souhlas. 
 
Žádosti předsedy Okresního soudu Brno-venkov a další písemné materiály k této věci jsou k dispozici u tajemníka 
úřadu. 
 
Současně předseda Okresního soudu Brno-venkov oznamuje Zastupitelstvu města Kuřimi, že paní Miloslavě 
Krupicové, nar. 19. 12. 1943, trvale bytem Třebízkého 1073, 664 34 Kuřim, skončilo funkční období přísedícího 
Okresního soudu Brno-venkov dne 13. 12. 2009. 
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Příloha č. A: sdělení předsedy Okresního soudu Brno-venkov o skončení funkčního období přísedícího paní 

Miloslavy Krupicové 
                     
 
Příloha č. B:  žádost o zvolení Magdaleny Poláškové do funkce přísedící Okresního soudu Brno-venkov na                            

funkční období let 2010 – 2014 
 
Příloha č. C: žádost o zvolení Jany Markové do funkce přísedící Okresního soudu Brno-venkov na                            

funkční období let 2010 – 2014.  
 
 
Starosta Ing. O. Štarha představil ZM obě přítomné kandidátky na funkce přísedící Okresního soudu Brno-
venkov. 

 
 

Přijaté usnesení: 1017/2010 - ZM bere na vědomí sdělení předsedy Okresního soudu Brno-venkov, že Miloslavě 
Krupicové, nar. 19. 12. 1943, trvale bytem Třebízkého 1073, 664 34 Kuřim, dne 13. 12. 2009 
skončilo funkční období přísedícího Okresního soudu Brno-venkov. 

Hlasováno: pro 10, proti 0, zdrželi se 0, nepřítomni 7 
 

 
Přijaté usnesení: 1018/2010 - ZM volí Magdalenu Poláškovou, nar. 4. 5. 1945, trvale bytem U stadionu 943, 664 

34 Kuřim, přísedícím Okresního soudu Brno-venkov pro funkční období let 2010 – 2014. 
Hlasováno: pro 10, proti 0, zdrželi se 0, nepřítomni 7 
 
 
Přijaté usnesení: 1019/2010 - ZM volí Janu Markovou, nar. 15. 12. 1947, trvale bytem Popkova 996, 664 34 

Kuřim, přísedícím Okresního soudu Brno-venkov pro funkční období let 2010 – 2014. 
Hlasováno: pro 10, proti 0, zdrželi se 0, nepřítomni 7 
 
 

 
 

3. Smlouva o spolupráci v rámci individuálního projektu „Podpora plánování 
rozvoje sociálních služeb v Jihomoravském kraji“. 
Přílohy č. 3, 3A, předkládá Mgr. L. Ambrož, zpracovala Bc. T. Sojková 
 
V rámci projektu Podpora plánování rozvoje sociálních služeb v Jihomoravském kraji se může Město Kuřim ucházet 
o finanční prostředky na plánování sociálních služeb ve správním obvodu ORP účastí ve výzvě k podání nabídky na 
veřejnou zakázku, kterou kraj vypsal. Jedná se o možnost získat 35.000,-Kč na kancelářské potřeby, zajištění 
průběžného vzdělání, organizaci kulatých stolů, vytvoření administrativního zázemí a podobné náležitosti. Rada 
města vyslovila předběžný souhlas s účastí ve výzvě, tak jak požadoval Krajský úřad JMK.  
 
Podání nabídky na veřejnou zakázku je vzhledem k její velikosti záležitost odboru sociálních věcí, ale následně bude 
mezi městem Kuřimí a Jihomoravským krajem uzavřena smlouva o spolupráci, ve které se již vyžaduje schválení 
zastupitelstvy kraje a města. Proto je, i když se jedná o tak malou částku, smlouva předkládána zastupitelstvu 
města. 
 
Příloha:   Smlouva o spolupráci v rámci individuálního projektu „Podpora plánování rozvoje sociálních služeb 

v Jihomoravském kraji.“ 
 
Předkladatel tohoto příspěvku 1. místostarosta Mgr. L. Ambrož tento příspěvek stahuje z jednání ZM, bude 
předložen a po dopracování některých skutečností bude předložen až do příštího zasedání ZM. 
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Na jednání ZM se dostavili zastupitelé Ing. Miloš Kotek a Vladislav Zejda, přítomno 12 členů ZM. 
   
 
 
 
4. Schválení Dodatku č. 1 ke Smlouvě o poskytnutí dotace z Regionálního 
operačního programu NUTS 2 Jihovýchod na projekt „Wellness Kuřim - 
rekonstrukce a dostavba krytého bazénu v Kuřimi“  
Přílohy č. 4, 4A – 4C, předkládá Ing. O. Štarha, zpracovala Ing. N. Šiblová 
 
V důsledku vlivu nepřízně počasí na plnění harmonogramu provedených stavebních prací v měsíci lednu město 
Kuřim požádalo poskytovatele dotace o provedení změny v harmonogramu a finančním plánu projektu Wellness 
Kuřim – rekonstrukce a dostavba krytého bazénu v Kuřimi (viz příloha č. 2,3). Předmětem změny je posunutí 
termínu předložení I. žádosti o platbu (žádost o zpětné proplacení části finančních prostředků, které město Kuřim 
vynaložilo na realizaci projektu ve výši nejméně 10% z celkových výdajů projektu) v termínu stanoveném v příloze 
Smlouvy o poskytnutí dotace. Aby byla splněna podmínka poskytovatele dotace nejméně tříměsíčního intervalu mezi 
jednotlivými žádostmi o platbu, došlo ke snížení počtu žádostí o platbu ze 4 na 3 a došlo k posunutí termínu 
ukončení realizace projektu (datum předložení poslední žádosti o platbu). Datum ukončení fyzické realizace projektu 
- termín dokončení a předání díla zůstává stejný v souladu se smlouvou o dílo č. 2009/D/0053 se zhotovitelem, 
společností IMOS Brno, a.s., a to 30. 9. 2010. Jedná se tedy o posunutí termínu ukončení realizace projektu na 30. 
11. 2010 ve vztahu k administraci projektu vzhledem k poskytovateli dotace. Podle podmínek dotačního 
programu je třeba změnu termínu ukončení realizace projektu ošetřit dodatkem ke Smlouvě o poskytnutí dotace (viz 
příloha č. 1).  
  
Příloha č. 1: Dodatek č. 1 ke Smlouvě o poskytnutí dotace z ROP NUTS 2 Jihovýchod 
Příloha č. 2: Protokol o provedení změny - Harmonogram projektu 
Příloha č. 3: Protokol o provedení změny - Finanční plán projektu. 
 
 
Přijaté usnesení: 1020/2010 - ZM schvaluje Dodatek č. 1 ke Smlouvě o poskytnutí dotace z Regionálního 

operačního programu NUTS 2 Jihovýchod na realizaci projektu „Wellness Kuřim – rekonstrukce 
a dostavba krytého bazénu v Kuřimi“. 

Hlasováno: pro 11, proti 0, zdrželi se 1, nepřítomno 5 
 
 
         
 
5. Založení společnosti s ručením omezeným s názvem Wellness Kuřim s.r.o. 
Přílohy č. 5, 5A, předkládá Ing. O. Štarha, zpracovala Mgr. J. Davidová 
 
Rekonstrukce plaveckého areálu v Kuřimi a budování tzv. Wellness Kuřim (dále jen „Wellness“) vyvolává nutnost 
založení společnosti, která bude toto zařízení provozovat. Jako nejvhodnější právní forma organizace města, jejímž 
úkolem bude zajištění provozu Wellness byla na základě doporučení Ing. Luďka Tesaře z obchodní firmy  
REGIONSERVIS s.r.o., který spolupracuje s městem Kuřim na přípravě optimálního provozu tohoto zařízení 
zvolena společnost s ručením omezeným, jejímž zakladatelem a současně jediným společníkem bude město Kuřim.  
 
Společnost s ručením omezeným - informace 
Společnost s ručením omezeným (dále jen „společnost“) je samostatným subjektem práva. Obvykle bývá založena za 
účelem podnikání a je zapsána do obchodního rejstříku. V Ćesku je nejrozšířenější formou obchodní společnosti. 
Může ji založit jeden až padesát společníků. Minimální základní kapitál společnosti činí 200 000 Kč. Při zakládání 
společnosti má zřizovací funkci společenská smlouva, v případě jednoho společníka zakladatelská listina. 
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Společnost je založena podepsáním zakladatelské listiny před zraky notáře. K jejímu vzniku dojde zápisem do 
obchodního rejstříku. Společnost odpovídá za své závazky celým svým majetkem. Nejvyšším orgánem společnosti je 
valná hromada, statutární orgán tvoří jednatelé. Návrh na zápis do obchodního rejstříku podává první jednatel 
společnosti. Návrh musí být doložen zakladatelskou listinou, prohlášením správce vkladu o splacení základního 
kapitálu a dalšími listinami, které mají být do obchodního rejstříku zapsány. 
 
Ve věci založení s.r.o. požádalo město Kuřim o spolupráci notářku Danuši Hyprovou JUDr., která připravila text 
zakladatelské listiny dle níže uvedeného zadání:  
 
1. určení firmy a sídla společnosti:             Wellness Kuřim s.r.o. 
              sídlo:                                                        Kuřim 664 34, Blanenská 1082  
 
2. určení předmětu podnikání  
- výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona. ---------------------------------- 
- hostinská činnost, ------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
- holičství, kadeřnictví, --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
- kosmetické služby, ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
- pedikúra, manikúra, ---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
- činnost účetních poradců, vedení účetnictví, vedení daňové evidence, --------------------------------------------- 
- činnosti, při kterých je porušována integrita lidské kůže, ------------------------------------------------------------ 
- masérské, rekondiční a regenerační služby, ----------------------------------------------------------------------------- 
- provozování solárií.------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
- poskytování tělovýchovných a sportovních služeb v oblasti vodních sportů a plavání -------------------------- 
 
3.     výše základního kapitálu: 200.000,- Kč.   
 
4. identifikace prvního jednatele: Ing. Aleš Varmužka – první jednatel bude nahrazen jednatelem – managerem, 

který bude vybrán v rámci výběrového řízení na tuto pozici  a následně jmenován RM jako valnou hromadou 
nově založené obchodní firmy Wellness Kuřim s.r.o. 

 
5. dozorčí rada:navržena jako tříčlenná ve složení: Ing. Oldřich Štarha, Ing. Ivan Augustin, Ing. Jiří Jakubec 
 
Příloha A – zakladatelská listina – text. 
 
 
V diskusi vystoupili: 
A. Szabóvá – jak se členové ZM dozví údaje o platu vybraného manažera Wellness Kuřim s.r.o.? 
starosta Ing. O. Štarha – není problém udělat pracovní jednání členů ZM k této věci.  
Ing. M. Kotek – proč se nevyužije stávající organizace MTCK s.r.o.? 
Mgr. L. Kincl – toto by nebylo dobré, aby nová spol. s.r.o. byla zatížena dluhy předchozích organizací, musí se 
založit nová společnost. 
Mgr. J. Davidová (OMP) – založení nové společnosti je v tomto transparentnější. 
Mgr. L. Kincl – odměňovat manažera Wellness Kuřim s.r.o.ze zákona přísluší RM. 
Starosta Ing. O. Štarha – vedení města bude členy ZM informovat, po komunálních volbách může být zvoleno jiné 
vedení města. 
Ing. R. Hanák – uvažuje se o propojení Wellness a stávající Sportovní halou v Kuřimi?  
starosta Ing. O. Štarha – ne, o tomto se neuvažovalo. 
Ing. M. Kotek – kdo bude provozovat sportovní aktivity ve Wellness? 
Mgr. L. Kincl – je třeba pokrýt všechny aktivity ve Wellness, aby tento záběr byl širší a nemusela se stále měnit 
zakladatelská listina. 
J. Herman – nedoporučuje, aby dozorčí rada Wellness s.r.o. byla pouze 3 členná, navrhuje ji rozšířit na 5 členů. 
Mgr. J. Davidová (OMP) – ze zákona musí mít dozorčí rada lichý počet členů (3, 5, 7 atd.). 
starosta Ing. O. Štarha – z této instituce by se neměl stát politický orgán, z politiků by tam měl být pouze starosta 
města, ostatní spíše ekonomičtí odborníci, nezávisle na volbách a personálních změnách, z nich vyplývajících. 
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Mgr. L. Kincl – dozorčí rada nemusí u spol. s.r.o. být, je to dobrá vůle města Kuřimi ji zřídit. Povinně ji mají jen a.s. 
Měla by být 3členná, s převážně ekonomickým zaměřením jejích členů. 
Ing. D. Sukalovský – souhlasí s názory starosty a Mgr. L. Kincla, 3. členem dozorčí rady by se mohl stát pan Jiří 
Jakubec, jednalo se s ním, vyslovil se svojí nominací souhlas. 
Mgr. L. Kincl – dnes ZM musí zřídit 3člennou dozorčí radu, aby společnost Wellness s.r.o. mohla začít co nejdříve 
fungovat. 
A. Szabóvá – navrhuje do dozorčí rady místostarostku Ing. Miluši Mackovou, která je kompetentní v ekonomických 
věcech. 
místostarostka Ing. M. Macková – děkuje za důvěru, ale tuto nominaci nepřijímá. Možnost nahlédnout do účetních 
uzávěrek má ze zákona o obcích každý člen ZM, v tomto není problém. 
J. Herman – jak budou členové dozorčí rady odměňováni? Navrhuje z počátku, aby to byly čestné neplacené funkce. 
starosta Ing. O. Štarha – bez nároku na odměnu pro sebe, ale ostatní členové v tomto orgánu by měli mít určitou 
odměnu. 
Mgr. J. Davidová (OMP) –počítá se s odměnou 5.000,- Kč pro člena dozorčí rady, která by je mohla motivovat, 
úplně zadarmo to asi nebude nikdo dělat. 
Ing. M. Kotek – také navrhuje bez odměny, ale vzhledem k peněžnímu obratu v této spol. by nějaká finanční odměna 
pro členy dozorčí rady být měla. 
J. Herman – navrhuje rozšíření dozorčí rady na 5 členů, z nichž 3 budou členové ZM, politicky odpovědní ZM. 
Ing. A. Varmužka (OF) – tito mají finanční odpovědnost, tím je to limitované. 
Mgr. J. Davidová (OMP) – na rozjezd doporučuje pouze 3 člennou dozorčí radu, další členové mohou být do tohoto 
orgánu nominováni později. 
Mgr. L. Kincl – starosta města by tam jako reprezentant města měl být z povahy věci. 
 
J. Herman – navrhuje 5 člennou dozorčí radu a žádá, aby ZM o tomto protinávrhu hlasovalo – jako další 
kandidáty navrhuje do dozorčí rady Wellness Kuřim s.r.o. členy ZM - Ing R. Hanáka a Bc. R. Stříže. 
 
Oba navržení se vyjádřili ke své nominaci: 
 
Bc. R. Stříž – není schopen se nyní rozhodnout. 
Ing. R. Hanák – necítí se na tuto pozici, zřiďme zatím 3 člennou a další můžeme v průběhu doby dovolit. 
Ing. D. Sukalovský – zvolme dnes 3 člennou, ať se Wellness Kuřim s.r.o. může rozběhnout. 
 
Starosta Ing. O. Štarha dal hlasovat nejdřív o protinávrhu J. Hermana: 
 
Pro 5 člennou dozorčí radu Wellness Kuřim s.r.o. 
Hlasováno: pro 3, proti 9, zdržel se 0, nebyli přítomni 5 (usnesení nebylo schváleno). 
 
V diskusi vystoupili: 
V. Zejda – jaké činnosti ve Wellness Kuřim s.r.o. budou, komu se mají hlásit zájemci o zaměstnání v tomto zařízení? 
starosta Ing. O. Štarha – manažer Ing. J. Sojka byl představen dne 8. 3. 2010 na pracovní schůzce členů ZM, kde se 
tyto organizační záležitosti probíraly. 
Tajemník úřadu Ing. P. Němec – zájemci musí být přijatí na základě výběrového řízení, 5 dosavadních automaticky, 
další ve výběrovém řízení. To si již bude řešit vybraný manažer Wellness Kuřim s.r.o. 
 
 
Přijaté usnesení: 1021/2010 - ZM schvaluje založení společnosti s ručením omezeným s názvem Wellness Kuřim 

s.r.o., se sídlem Kuřim, Blanenská 1082, se základním kapitálem společnosti 200.000,- Kč, 
prvním jednatelem Ing. Alešem Varmužkou a dozorčí radou ve složení: Ing. Oldřich Štarha, Ing. 
Ivan Augustin a Ing. Jiří Jakubec. Zastupitelstvo města Kuřimi současně schvaluje znění 
zakladatelské listiny podle přílohy. 

Hlasováno: pro 12, proti 0, zdrželi se 1, nepřítomni 5 
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6. Nabídka části pozemku p.č. 2985 k.ú. Kuřim pro město Kuřim za účelem 
vybudování parkovacích míst 
Přílohy č. 6, 6A, 6B, předkládá Ing. O. Štarha, zpracovala Ing. V. Fidrmucová 
 
Jednatelé obchodní firmy „MEDEX-K“ s.r.o. MUDr. Vladimír Drahoš a MUDr. Jaroslav Jeroušek nabídli městu 
Kuřim k odkoupení část pozemku parc. č. 2985 k.ú. Kuřim (dále jen „pozemek“) za cenu 1.400,- Kč/m2.  Reagovali 
tímto na opakovaný zájem města Kuřimi z minulých let získat předmětný pozemek nebo jeho část do majetku města 
za účelem vybudování parkovacích míst. Pozemek leží u polikliniky v těsné blízkosti Plaveckého areálu – viz 
příloha A. 
 
OMP ve spolupráci s OIRR zadal projektantům vypracování nákresu umístění možných parkovacích míst a vyčíslení 
předběžné výměry pozemku potřebného k realizaci projektu.  
Podle přílohy B doporučuje OMP a OIRR odkoupení části předmětného pozemku o výměře cca 2 218 m2 pro 
realizaci 73 parkovacích míst – kupní cena za pozemek činí 3.105.200,- Kč. 
OMP se podařilo vyjednat platbu za pozemek ve dvou splátkách – ½ ceny pozemku by byla uhrazena před podpisem 
kupní smlouvy a druhá ½ až z rozpočtu pro rok 2011 do 28. 2. 2011. V případě schválení předloženého usnesení 
upozorňuje OMP  na nutnost přijetí rozpočtového opatření. 
OMP, OIRR a KV – považují odkup pozemku za důležitý v souvislosti s efektivním provozem „Wellness Kuřim“ i 
sportovního areálu. 
 
V diskusi vystoupili: 
starosta Ing. O. Štarha - o tento pozemek by město mělo usilovat. Město Kuřim se dotáže na ředitelství Rychlé 
záchranné služby Jihomoravského kraje, zda i nadále počítají se zachováním helikportu (plochou pro přistávání 
helikoptéry Rychlé záchranné služby Jihomoravského kraje). 
Ing. M. Kotek – přimlouvá se za zachování helikportu u Polikliniky Kuřim. ZM by proto mělo přijmout ještě další 
usnesení, že město bude usilovat o zachování tohoto heliportu. 
V. Zejda – tento pozemek je pro město klíčový, mělo by jej získat, ale nepodmiňoval by to dalšími podmínkami. 
S helikportem se i nadále počítá, že bude využíván. 
 
Na základě těchto informací Ing. M. Kotek stahuje svůj vznesený návrh na další usnesení ZM k tomuto 
příspěvku.  
 
 
Přijaté usnesení: 1022/2010 - ZM schvaluje nabytí části pozemku parc. č. 2985 k.ú. Kuřim o výměře cca 2218 m2 

za cenu 1.400,- Kč/m2 z vlastnictví obchodní firmy „MEDEX-K“ s.r.o. se sídlem Kuřim, 
Blanenská 982, PSČ 664 34, IČ 60755580 do vlastnictví města Kuřimi. 

Hlasováno: pro 12, proti 0, zdrželi se 1, nepřítomni 5 
 
  
 
 

7. Návrh Obecně závazné vyhlášky města Kuřimi – o požárním řádu 
Přílohy č. 7, 7A, předkládá Ing. O. Štarha, zpracoval Bc. R. Novák, DiS. 
 
V roce 2004 schválilo ZM prozatím poslední verzi Požárního řádu města Kuřimi. Od této doby došlo k legislativním 
změnám, ke změnám v personálním obsazení a technickému vybavení Jednotky sboru dobrovolných hasičů v Kuřimi 
i ke změnám v plošném pokrytí JMK jednotkami sborů dobrovolných hasičů. Je zpracovávána také nová obecně 
závazná vyhláška města o veřejném pořádku, která obsahuje články vyžadující vzájemné sladění obou OZV. Proto 
je potřeba schválit nový požární řád města. Předložený návrh požárního řádu byl postupně konzultován s  Hasičským 
záchranným sborem Jihomoravského kraje, Jednotkou sboru dobrovolných hasičů města Kuřimi a na informativní 
schůzce k nově připravovaným obecně závazným vyhláškám dne 24. 2. 2010. Všechny připomínky byly 
zapracovány do předkládané verze požárního řádu.  
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V diskusi vystoupili: 
starosta města Ing. O. Štarha – odůvodnil ZM předložený příspěvek. 
A. Szabóvá – proč není ZM předložena současně také OZV o veřejném pořádku ve městě? 
Ing. D. Sukalovský – ještě je tam třeba zapracovat některá fakta, proto bude tato předložena až do příštího zasedání 
ZM. 
 
 
Přijaté usnesení: 1023/2010 - ZM schvaluje Obecně závaznou vyhlášku města Kuřim č. 2 /2010 o požárním řádu 

města Kuřimi. 
Hlasováno: pro 12, proti 0, zdrželi se 0, nepřítomni 5 
 
     
 
 

8.1. Zrušení obecně závazné vyhlášky města Kuřimi 
Příloha č. 8, předkládá Ing. O. Štarha, zpracoval Mgr. P. Kavka 
 
Při kontrole obecně závazných vyhlášek bylo zjištěno, že je stále platná vyhláška „O převodu a pronájmu majetku 
města Kuřim“ přijatá městským zastupitelstvem na svém zasedání dne 22. 4. 1992 a novelizovaná pod č. usnesení 
1121/94 ze dne 5. 9. 1994. Předmětem úpravy je postup při převodu majetku, určování ceny, vyhlašování záměrů. Po 
konzultaci s odborem dozoru a kontroly veřejné správy při Ministerstvu vnitra ČR bylo městu Kuřim doporučeno 
předmětnou vyhlášku zrušit. 
 
OMP uvádí důvody ke zrušení: 

- zákon č. 128/2000 Sb., o obcích, který oproti předchozí právní úpravě precizněji reglementuje nakládání s 
obecním majetkem 

- zákon nezmocňuje obce k vydávání obecně závazných vyhlášek s tímto předmětem 
- podle sdělení odboru dozoru a kontroly není tento druh vyhlášky jinde evidován 
- vyhlašování záměrů upravuje podrobně zákon o obcích 
- tato vyhláška nebyla využívána, neboť se postupuje podle zákona 
- RM doporučila svým usnesením č. 75/2010 ze dne 10. 2. 2010 ZM zrušení vyhlášky.  
-  

 
 
Přijaté usnesení: 1024/2010 - ZM schvaluje Obecně závaznou vyhlášku č. 1/2010, kterou se ruší vyhláška „O 

převodu a pronájmu majetku města Kuřimi“ ze dne 22. 4. 1992. 
Hlasováno: pro 12, proti 0, zdrželi se 0, nepřítomni 5 
 
 
 
 

8.2. Prominutí poplatku z prodlení  
Příloha č. 8, předkládá Ing. O. Štarha, zpracoval Mgr. P. Kavka 
 
Paní Helena Antonínová, trvale bytem Jungmannova 879, 664 34 Kuřim, je nájemcem obecního bytu č. 879/2. Jde o 
byt 2+1 s příslušenstvím umístěný v I. NP bytového domu č.p. 878-879. RM svým usnesením č. 629/2009 ze dne 4. 
11. 2009 schválila výpověď nájmu bytu z důvodu řádného neplacení nájemného a služeb. Nájemce po doručení 
výpovědi začal s OMP aktivně spolupracovat a ve dvou splátkách uhradil jistinu dluhu v celkové výši 27.650,- Kč. 
Svou špatnou platební morálku odůvodnil nájemce takto: 

- dluh vznikl v důsledku problémů v zaměstnání, kdy žadatelka pobírala pouze 60% mzdy a nemohla 
vykonávat práci přesčas, 

- v pěstounské péči se stará o nezletilou osobu Kateřinu Feitlovou, 
- dále se stará o svého vážně nemocného druha pana Mráze, který vyžaduje její péči, 
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- situace v zaměstnání se již postupně zlepšuje, takže pí Antonínová nepředpokládá v blízké budoucnosti 

zhoršení své finanční situace. 
 

-  
RM na své schůzi dne 24. 2. 2010 pod č. usnesení 109 – 111/2010 vzala výpověď nájmu bytu zpět, schválila dodatek 
nájemní smlouvy č. 1, kterým byla změněna doba trvání nájmu z doby neurčité na dobu určitou tří měsíců a 
doporučila ZM prominout polovinu poplatku z prodlení. Plná výše poplatku z prodlení činí 36.920,- Kč.   
OMP z důvodu aktivního přístupu nájemce a z důvodu uhrazení jistiny dluhu doporučuje prominutí ½ částky 
poplatku z prodlení, který by byl splácen formou splátkového kalendáře po 1.000,- Kč/měsíc. 
 
 
Přijaté usnesení: 1025/2010 - ZM schvaluje prominutí ½ poplatku z prodlení jehož celková výše činí 36.920,- Kč 

paní Heleně Antonínové, trvale bytem Jungmannova 879, 664 34 Kuřim, který vznikl 
v souvislosti s nájmem bytu č. 879/2 a schvaluje uzavření splátkového kalendáře k jeho úhradě. 

Hlasováno: pro 12, proti 0 zdrželi se 0, nepřítomni 5 
 
 
 
 
8.3. Prominutí poplatku z prodlení  
Příloha č. 8, předkládá Ing. O. Štarha, zpracoval Mgr. P. Kavka 
 
Paní Marie Šípová (nar. 1929), trvale bytem Jungmannova 870, Kuřim je nájemcem obecního bytu č. 870/5. Jde o 
byt 2+1 s příslušenstvím umístěný ve II. NP bytového domu č.p. 870-871. RM svým usnesením č. 628/2009 ze dne 
4. 11. 2009 schválila výpověď nájmu bytu z důvodu řádného neplacení nájemného a služeb. 
Vzniklou situaci začal nájemce za aktivní spolupráce svého vnuka Ivana Zajíčka řešit. Jistinu dluhu ve výši 34.841,- 
Kč uhradil nájemce převodem na účet správce bytu dne 10. 2. 2010 (doloženo ústřižkem složenky). Dále byl zřízen 
v bance trvalý příkaz ze starobního důchodu pí Šípové, jehož prostřednictvím je nájemné v současné době hrazeno. 
RM na své schůzi dne 24. 2. 2010 pod č. usnesení 112 – 114/2010 vzala výpověď nájmu bytu zpět, schválila dodatek 
nájemní smlouvy č. 1, kterým byla změněna doba nájmu z doby neurčité na dobu určitou tří měsíců a doporučila ZM 
prominout polovinu poplatku z prodlení. Plná výše poplatku z prodlení činí 25.054,- Kč. 
 
OMP z důvodu aktivního přístupu nájemce a z důvodu uhrazení jistiny dluhu doporučuje prominutí ½ částky 
poplatku z prodlení, který by byl splácen formou splátkového kalendáře po 1.000,- Kč/měsíc. 
 
        
Přijaté usnesení: 1026/2010 - ZM schvaluje prominutí ½ poplatku z prodlení jehož celková výše činí 25.054,- Kč 

paní Marii Šípové, trvale bytem Jungmannova 870, 664 34 Kuřim, který vznikl v souvislosti 
s nájmem bytu č. 870/5 a schvaluje uzavření splátkového kalendáře k jeho úhradě. 

Hlasováno: pro 12, proti 0, zdrželi se 0, nepřítomni 5 
 
 
 

 
9. Stezka pro cyklisty a in-line bruslaře ve směru Kuřim – Lipůvka – Šebrov – 
Kateřina – Nový hrad (Blansko) 
Přílohy č. 9, 9A, předkládá a zpracoval Ing. M. Kotek 
 
V současnosti je cyklistická doprava ve frekventovaném směru Kuřim – Lipůvka – Blansko převáděna především po 
dopravně přetížených silnicích I/43 a II/379. Tato situace se stává z hlediska bezpečnosti cyklistů neúnosnou. Navíc 
silnice I/43 mezi Kuřimí a Lipůvkou by se měla v blízké budoucnosti rozšířit o 3. jízdní pruh, čímž se pohyb cyklistů  
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po této komunikaci prakticky znemožní. Rovněž se uvažuje se změnou zařazení úseku silnice II/379 mezi Lipůvkou 
a Blanskem na silnici I. třídy. 
 
Východiskem z této situace by měla být samostatná stezka pro cyklisty, chodce a in-line bruslaře s kvalitním 
povrchem, směrově a výškově vedená tak, aby pro cyklisty a chodce nebyl pohyb po této stezce časově výrazně 
náročnější, než současný pohyb po státních silnicích. Stezka by měla sloužit jak pro rekreační dopravu, tak pro 
všední cílovou dopravu do škol a zaměstnání. O stezku pro cyklisty do Kuřimi má mimořádný zájem obec 
Lipůvka. 
 
Předpokládané vedení trasy stezky: 

1) Úsek Kuřim – Lipůvka  
V tomto úseku se předpokládá vybudování samostatné stezky pro cyklisty a in-line bruslaře mimo hlavní 
dopravní prostor silnice I/43. V Kuřimi přichází v úvahu zaústění stezky do ulice U Stadionu. Stezku je 
teoreticky možné vést z Kuřimi ve dvou variantách a to buď poli mezi Zlobicí a areálem TOS a dále podél 
silnice do Lipůvky, nebo Blanenskou ulicí k areálu fy Walter a dále podél silnice do Lipůvky. 
 

2) Úsek Lipůvka – Šebrov 
V tomto úseku se předpokládá vedení trasy po stávající staré silnici s nízkými intenzitami dopravy. 

 
3) Úsek Šebrov – Nový Hrad 

V tomto úseku se předpokládá vybudování samostatné stezky pro cyklisty a in-line bruslaře podél silnice 
II/379, mimo její hlavní dopravní prostor.  U Nového Hradu by stezka byla zaústěna do plánovaného 
krajského cyklokoridoru Brno – Blansko - Letovice, vedeném podél řeky Svitavy. Viz Program rozvoje sítě 
cyklistických komunikací v Jmk, str. 99. 

 
Nároky, které by stezka měla splňovat:  

- měla by sloužit obyvatelům dotčených obcí jako dopravní spojnice pro cesty do škol a zaměstnání. 
- měla by sloužit k převedení rekreační dopravy 
- Kuřimi by měla sloužit jako rychlá spojnice do Blanska a Adamova, východiště tras do Moravského krasu. 

Současně by Kuřimi měla zajistit příliv cykloturistů pro její budované nebo plánované sportovní, rekreační 
a wellness aktivity. Společně s již existujícími a budovanými cyklostezkami mezi Kuřimí, Malhostovicemi, 
Skaličkou, Lažany a Lipůvkou by měla vytvořit zajímavé rekreační okruhy kolem Kuřimi. 

- Blansku by mohla sloužit jako rychlá spojnice do Kuřimi a do oblasti Brněnské přehrady. 
 

Významné trasy a koridory, které by stezka měla spojit: 
 Uvažovaná stezka Kuřim – Blansko by společně se stávající cyklotrasou č. 5231 Kuřim – Veverská Bitýška (která 
by se rovněž měla přebudovat na stezku pro cyklisty a in-line bruslaře) měla vytvořit tangenciální propoj s těmito 
plánovanými krajskými cyklokoridory vedenými radiálně k městu Brnu: 

a) Brno – Adamov – Blansko – Letovice (-Ústí nad Orlicí) 
b) Česká – Černá Hora – Lysice – Skalice nad Svitavou 
c) Brno – Kuřim – Tišnov – Nedvědice – Praha 
d) Brno – Veveří – Veverská Bitýška – Tišnov 

 
S přípravou stezky by bylo vhodné začít neprodleně, abychom se na její realizaci pokusili získat prostředky EU, 
které ovšem bude možné čerpat pouze do roku 2013. V roce 2011 se předpokládají výzvy k příjmu žádostí o dotaci 
z Regionálního operačního programu Jihovýchod, případně ze Státního fondu dopravní infrastruktury. 
Předpokládané náklady na pořízení studie by se měly pohybovat do cca 100 000,-Kč. Finanční prostředky navrhuji 
použít z rozpočtu města ORG 1008 000 000 Studie a projekty. Návrh projednala a doporučila komise dopravy 
RM. 
               
V diskusi vystoupili: 
Ing. M. Kotek – jako předkladatel toto objasnil a členům ZM odůvodnil. O tuto stavbu je zájem i v okolních obcích. 
Může být podána žádost o finance z evropských fondů na tuto cyklostezku. 
A. Szabóvá – jaký bude mít povrch? Jako cyklostezka Kuřim – Malhostovice? 
Ing. M. Kotek – ne, tato by měla být asfaltová - i pro in -line bruslaře. 
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místostarostka Ing. M. Macková – toto potvrzuje, podle typu povrchu je nutno žádat o příslušné dotace, povrch musí 
být asfaltový. 
Ing. M. Kotek – celá stavba se rozdělí na úseky, kterou se budou budovat etapovitě 
Ing. D. Sukalovský – jsou ostatní dotčené obce připraveny se na této stavbě finančně podílet? 
Ing. M. Kotek – osobně nejednal s těmito obcemi ani k tomu neměl mandát. Měla by být zatím schválena 
vyhledávací studie (schválení záměru na tuto stavbu). S dotčenými obcemi by mělo oficiálně vyjednávat vedení 
města Kuřimi. 
starosta Ing. O. Štraha – toto podporuje, jednal se starostkou Lipůvky, která to také podporuje. Chce však znát také 
názory dalších obcí - Sv. Kateřiny, Šebrova a Svinošic na tuto stavbu. Proto navrhuje, aby ZM prozatím odložilo tuto 
záležitost do doby, než budou známy jejich postoje, potom ZM rozhodne. 
J. Herman – toto podporuje, zatím nevyhazujme finance za vyhledávací studie, když není schválen ÚP JM kraje. 
Ing. M. Kotek – dají se získat granty z EU na tuto stavbu, neodkládejme to, abychom o tyto dotace nepřišli. 
starosta Ing. O. Štraha – chce znát také názory všech  dotčených obcí, bez toho není rozumné nyní přijímat usnesení. 
Ing. R. Hanák – neznáme postoje zastupitelstev těchto obcí, názory samotných starostů dotčených obcí nejsou 
v tomto rozhodující – nezavazujme budoucí ZM něčím, co nelze splnit 
V. Zejda – jako cyklista se přimlouvá za tuto vyhledávací studii, ale má některé námitky (trasa, cena studie). 
 
 
Na jednání ZM se dostavil prof. MVDr. Jiří Pikula, Ph.D., až do konce jednání ZM bylo přítomno 13 členů 
ZM. 
 

 
Navržené usnesení: ZM ukládá RM zajistit zpracování vyhledávací studie na stezku pro cyklisty a in-line bruslaře 

ve směru Kuřim – Lipůvka – Šebrov – Kateřina – Nový hrad, která bude zaústěna do 
krajského cyklokoridoru Brno – Blansko. Úsek Kuřim – Lipůvka bude zpracován ve 
variantách vedení stezky v prostoru mezi Zlobicí a TOS a ve variantě ulicí Blanenskou. 

Hlasováno: pro 4, proti 0, zdrželi se 9, nepřítomni 4 (usnesení nebylo přijato) 
 

 
                                                                                                                               

                                    
 
10. Změna č. XIa ÚPN SÚ Kuřim – schválení zadání 
Přílohy č. 10, 10A – 10C, předkládá Ing. O. Štarha, zpracovala Ing. J. Lekešová 
 
Zastupitelstvem města Kuřimi bylo dne 15. 12. 2009 přijato usnesení 1150/2009, kterým byl schválen podnět ke 
změně ÚPN SÚ Kuřim – změna funkčního využití plochy bydlení v rodinných domech na plochu bydlení v bytových 
domech s možností vestavby služeb a obchodu na pozemcích parc. č. 2642/159, 2642/158, 2642/503, k.ú. Kuřim. 
Dalším usnesením vydalo ZM podmínku úhrady nákladů za pořízení změny. Zatím nebylo dědické řízení 
k uvedeným pozemkům dokončeno.  
Ve dnech 11. 1. 2010 – 10. 2. 2010 probíhalo projednávání návrhu zadání s dotčenými orgány a ostatními 
organizacemi. 
K návrhu zadání nebyly podány žádné požadavky dotčených orgánů.  
Dokumentace návrhu změny bude zpracována zároveň se změnou č. XI. (plocha občanského vybavení a služeb na 
ulici Blanenská), návrh bude projednáván pro obě změny současně.  
Předkládáme Zastupitelstvu města zadání změny č. XIa ÚPN SÚ Kuřim ke schválení.  
 
Příloha: zadání změny č. XIa. 
 
V diskusi vystoupili: 
starosta Ing. O. Štarha – odůvodnil předložený příspěvek. 
Mgr. M. Nawrath – ptá se na plošné uspořádání dotčeného území. 
starosta Ing. O. Štarha – navrhuje doplnit do textu usnesení slovo:„se změnou….“ 
S tímto návrhem byl vysloven všeobecný souhlas. 
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Přijaté usnesení:  1027/2010 – ZM schvaluje zadání změny č. XIa Územního plánu sídelního útvaru Kuřim podle 

přílohy se změnou.  
Hlasováno: pro 12, proti 0, zdrželi se 1, nepřítomni 4 
   
   
              
 

11. Zpráva z jednání kontrolního výboru 
Příloha č. 11, předkládá a zpracovala A. Matějíčková 
 
ZM je předložen zápis z jednání kontrolního výboru, konaného dne 8. 2. 2010. 
 
K předloženému příspěvku není navrženo žádné usnesení. 
 
 
 
 
12. Program finanční podpory kulturní, sportovní a spolkové činnosti města 
Kuřimi – 1. výzva roku 2010 
Přílohy č. 12, 12A, 12B, předkládají Mgr. L. Kincl a Ing. D. Sukalovský, zpracovali Mgr. J. Jandl a H. Koláčková 
 
V období od 4. ledna do 12. února 2010 probíhala 1. výzva k podání žádostí o dotace podle Programu finanční 
podpory kulturní, sportovní a spolkové činnosti města Kuřimi v letošním kalendářním roce. 
 
Žádosti z oblasti sportovní jsou v celkové výši 1.148.308,- Kč a žádosti z oblasti kulturní a spolkové jsou v celkové 
výši 799.180,-Kč. 
 
Dne 17. 2. 2010 zasedala komise sportovní Rady města Kuřimi, která posuzovala podané žádosti o dotace z 
„Programu finanční podpory kulturní, sportovní a spolkové činnosti města Kuřimi“ z oblasti sportovní v rámci 1. 
výzvy roku 2010. Žádostmi se zabývala Rada města Kuřimi na své schůzi dne 24. 2. 2010 a navrhla udělení dotací ve 
výši  751.696,- Kč, viz příloha. 
 
Dne 17. 2. 2010 zasedala komise kulturní Rady města Kuřimi, která posuzovala podané žádosti o dotace z 
„Programu finanční podpory kulturní, sportovní a spolkové činnosti města Kuřimi“ z oblasti kulturní a spolkové 
v rámci 1. výzvy roku 2010. Žádostmi se zabývala Rada města Kuřimi na své schůzi dne 24. 2. 2009 a navrhla 
udělení dotací ve výši 652.480,- Kč, viz příloha. 
 
Dne 24. 2. 2010 Rada města Kuřimi na své schůzi posuzovala žádosti o dotace z „Programu finanční podpory 
kulturní, sportovní a spolkové činnosti města Kuřimi“ z oblasti sportovní i oblasti kulturní a spolkové v rámci 1. 
výzvy roku 2010. Rada města Kuřimi schválila výše dotací v částkách do 50.000,- Kč podle návrhů obou komisí, viz 
přílohy A a B. 
 
Podané žádosti o dotace ve výši nad 50.000,- Kč a žádosti příspěvkových organizací města Kuřimi náleží do 
kompetence Zastupitelstva města Kuřimi. 
 
Příloha č. A: žádosti o dotace z oblasti sportovní 
Příloha č. B: žádosti o dotace z oblasti kulturní a spolkové. 
 
V diskusi vystoupili: 
Mgr. L. Kincl a Ing. D. Sukalovský – tabulky jsou doloženy, co bylo žádáno, co schválila RM a co náleží ZM. 
Jednotlivé žádosti byly probrány komisi sportovní i komisi kulturní. 
Mgr. L. Kincl – komise sportovní jednala 2x: dobře byla hodnocena skutečnost, že letošní žádosti o dotace byly již 
podávány na předepsaných formulářích. 
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Ing. D. Sukalovský – komise kulturní jednala 1x: 
příspěvkové organizace (MŠ, ZŠ) – jejich akce by se měly v budoucnu financovat z jiných zdrojů, než z PFP; 
Orel Kuřim – žádost o dotaci na „Den matek“ – podle názoru komise kulturní i RM se jedná o skrytou politickou 
akci KDU-ČSL před květnovými volbami do PS), proto je zde doporučení neschvalovat zde žádnou finanční částku; 
ZŠ Jungmannova – „Zahradní slavnost“ – jejich žádost o dotaci je navržena ponížit na částku 80.000,- Kč. 
Aleš Kadlec – „TV KOTVA“ – tato žádost je navržena ponížit na 120.000,- Kč (v roce 2009 činila 80.000,- Kč). 
A. Szabóvá – přimlouvá se za dotaci pro Orel Kuřim na Den matek v květnu 2010 v částce 60.000,- Kč, zde se 
nejedná o politickou akci).  
J. Herman – také se mu některé žádosti o dotace zdají nepřiměřeně vysoké. 
Mgr. L. Kincl – přimlouvá se za dotaci na akci České tábornické unie – koncert Rock Made in Gambrinus, je to 
každoroční tradiční akce, která má velký ohlas ve veřejnosti. 
Pan Macek (zástupce Orel Kuřim) – obhajoval jejich žádost o dotaci na Den matek, nejedná se o politickou či 
předvolební akci KDU-ČSL. Žádají o částku 60.000,- Kč na ozvučení a koncert. Budou tam i atrakce pro děti 
J. Herman – co vedlo kulturní komisi k jejímu názoru, pouze to, že je to v tomto případě politická akce? Jako 
protinávrh navrhuje jim schválit aspoň částku 20.000,- Kč 
místostarostka Ing. M. Macková – z důvodu střetu zájmů nebude hlasovat o finanční částce pro Orel Kuřim. 
 
 
Hlasování o jednotlivých návrzích pro Orel Kuřim (Den matek): 
Požadovaná finanční částka + návrh A. Szabóvé ve výši 60.000,- Kč  
Hlasováno: pro 4, proti 0, zdrželi se 8, nehlasoval 1 (návrh nebyl přijat) 
 
 
Protinávrh J. Hermana na finanční částku ve výši 20.000,- Kč 
Hlasováno: pro 11, proti 0, zdrželi se 1, nehlasoval 1 (návrh byl přijat) 
 
 
Nyní ZM hlasovalo o celkových návrzích na finanční dotace v předložených usneseních: 

 
 

Přijaté usnesení: 1028/2010 - ZM bere na vědomí Radou města Kuřimi schválené uzavření smluv o poskytnutí 
dotací z „Programu finanční podpory kulturní, sportovní a spolkové činnosti města Kuřimi“ 
z oblasti sportovní, kulturní a spolkové v rámci 1. výzvy roku 2010 v bodech podle příloh.  

Hlasováno: pro 13, proti 0, zdrželi se 0, nepřítomni 4 
 
 
Přijaté usnesení: 1029/2010 - ZM schvaluje uzavření smluv o poskytnutí dotací z „Programu finanční podpory 

kulturní, sportovní a spolkové činnosti města Kuřimi“ z oblasti sportovní, kulturní a spolkové 
v rámci 1. výzvy roku 2010 v bodech podle příloh.  

Hlasováno: pro 13, proti 0, zdrželi se 0, nepřítomni 4 
 

 
 
 
13. Informace o R43 a Územním plánu Kuřim 
Příloha č. 13, předkládá Ing. O. Štarha, zpracovala Ing. J. Lekešová 

 
V současné době se vybírá zpracovatel rozptylové a hlukové studie pro obě varianty obchvatu Kuřimi.  
Na přelomu prosince a ledna se projednávalo zadání ZÚR JMK. Začátkem ledna se konala 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 materiál do ZM 26. 1. 2010).   
Zasedání zastupitelstva JMK proběhlo 25. 2. 2010 s výsledkem, že JMK do Zásad územního rozvoje JMK zapracuje 
všechny požadavky na variantní řešení dopravních staveb vč. „jižního obchvatu Kuřimi“. Dne 26. 2. 2010 byly 
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předány odboru územního plánování a stavebního řádu JMK podklady PD jižního obchvatu v digitální podobě. ZÚR 
JMK by měly být dle zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu vydány do 31. 12. 2011. 
STA informoval o tom, že dne 18. 2. 2010 se konalo setkání starostů obcí dotčených variantami trasy R 43 
v Malhostovicích. Setkání se kromě vedení města Kuřimi zúčastnili Ing. arch. J. Kynčl, pan Pančík, starostové obcí 
Kuřim, Újezd u Černé Hory, Malhostovice, Moravské Knínice, Lelekovice, Skalička, Všechovice, Čebín, Jinačovice. 
Zástupci obcí si ujasnili, kdo podporuje jakou variantu trasy R43. Starostové se shodli na dalším setkání cca za 3 
měsíce za účasti zástupců Ředitelství silnic a dálnic ČR a zástupců Jihomoravského kraje.   
 
 
V diskusi vystoupili:  
Ing. D. Sukalovský – k této věci bude tisková konference ve čtvrtek 18. 3. 2010 v 11:00 hod. v Brně v Klubu ZmB 
na Mečové ulici. 
Mgr. M. Nawrath – žádá o uveřejnění těchto studií na webu města, aby všem zájemcům byly k dispozici. 
Ing. M. Kotek – jak vypadají jednání s Jihomoravským krajem v této věci? 
starosta Ing. O. Štarha a Ing. D. Sukalovský – obě varianty vedení obchvatu Kuřimi (severní i jižní) jsou stále ve hře. 
 
 
K tomuto příspěvku nebylo navrženo žádné usnesení.      

                                                                                                                          
           

 
14. Informace o rekreačních úpravách revitalizovaného rybníka Srpek 
Přílohy č. 14, 14A, 14B, předkládá Mgr. L. Ambrož, zpracovala Ing. J. Sikorová 
 
Investiční akce „Revitalizace vodní nádrže Srpek“ – tedy její hlavní technická část (odbahnění, oprava opevnění 
hrází, oprava nápustního a výpustního zařízení) - byla dokončena k 31. 12. 2009. Jakmile to stálejší teploty nad 
bodem mrazu umožní, budou dokončeny veškeré práce včetně osetí svahů a zasazení vrbových řízků. Práce budou na 
rybníku ukončeny do 30. 5. 2010, a to včetně úprav na pochozím chodníku na hraně břehů. Sezónní využití Srpku ke 
koupání a procházkám tedy občané Kuřimi a okolí budou moci využít již v roce 2010. Další rozšíření rekreačního 
potenciálu této lokality je předmětem speciální studie, tzv. “Klidové zóny Srpek“, jež byla už v roce  2007 - 
souběžně s pracemi na projektu revitalizace vodní nádrže Srpek – zpracována. Na začátku byly objednány 3 studie 
řešení „Klidové zóny Srpek“ v Kuřimi a vyhodnoceny v soutěži.  
 
Předmětem zadání studie bylo využití okolí rybníka Srpek k odpočinkovým a rekreačním účelům: výstavba lehkého 
koncertního podia, mostků přes Luční potok, multifunkční lehké stavby (např. kiosek, malá klubovna pro kroužky 
DDM, místnost pro půjčovnu kol apod.). Dále studie měla zahrnovat zakomponování pláže, odpočinkových míst, 
odpadkových košů, obnovu a využití starých polních cest ve vlastnictví města Kuřimi včetně liniových výsadeb 
kolem cest a odpočinkových míst. Předmětem zadání bylo i začlenění „myší díry“ (průchodu pod železniční vlečkou) 
do uvažované klidové zóny a úprava jejího nejbližšího okolí (vstup z prostoru garáží). Součástí studie je rovněž 
návrh řešení informačních panelů, týkajících se dané lokality.  
 
Soutěže se zúčastnily tyto týmy: 

1) Ing. Markéta Čablová, Ph.D. a kol. 
2) Atelier Jeřáb, Brno 
3) Ing. Eva Wagnerová, Ing. arch. Zdenka Vydrová 
 

Usnesením rady města Kuřimi č. 339/2007 ze dne 16. 5. 2007 byla vybrána jako vítěz soutěže práce Ing. 
Wagnerové a Ing. Vydrové. Studie byla dostačující pro představu nutných investic, v této fázi nebyly autorky 
vyzvány k zahájení prací na projektu pro územní řízení.  
 
V  1. etapě realizace podle vítězné studie by byla pozornost upřena na bezprostřední okolí rybníka: vznikl by 
víceúčelový objekt s podiem, odpočinková místa na korzu kolem rybníka, vznikly by dřevěné prvky (molo a lávky 
přes potok), dokončila by se úprava vegetace kolem rybníka a potoka v závislosti na potřebě po revitalizaci Srpku a 
dovybavila by se pláž. Celkové předběžné náklady jsou 5.059.000,- Kč. Ve 2. etapě navrhují autorky se zaměřit na 
modelaci a rozšíření stávajících mokřadů na Lučním potoce, vyčistění a doplnění vegetace podél toku. Základem této 
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druhé etapy je vytyčení a úprava původních polních cest se zatravněním a dosadbou doprovodných alejí. Rozpočet 
na 2. etapu počítá se 2.770.000,- Kč. Ve 3. etapě by se podle autorek měl investor zaměřit na širší okruh kolem 
rybníku zahrnující lesní lem Cimperku, odstranění trnovníků akátů a vytvarování mělkého příkopu pod okrajem lesa, 
rozšíření travnatých porostů na úkor zoraných polí až k lesu a dosadbu alespoň symbolických linií sadů v původních 
místech (horní partie svahů). Jako žádoucí vidí krajinářka Wagnerová navrácení viditelné trasy přítoku Lučního 
potoka do krajiny (dnes zmeliorováno). Prostředky (bez přítoku Lučního potoka) k realizaci jsou odhadnuty na 
840.000,- Kč. 
 
I když je finanční krytí celého projektu předběžné bez detailnějšího členění (to by bylo až v projektu k realizaci) je 
z nástinu vidět, že se řádově může jednat až o 9 - 10 mil Kč. Možná i proto se zatím tento záměr neumístil 
v žádném návrhu rozpočtu k realizaci. Studie také nepočítá s financemi potřebnými k zakoupení některých pozemků 
(např. v bezprostředním okolí rybníka vlastní pozemky p. Janík). 
 
V příloze je výňatek z vítězné práce týkající se návrhu úpravy s ilustračními foty s jednoduchým, málo 
zničitelným mobiliářem a víceúčelové stavby a mapou řešení. 
 
V diskusi vystoupili:  
J. Herman - nezdá se mu, že by tato stavba byla již ukončena. 
A. Szabóvá – přimlouvá se za to, dát tyto informace také na webovou stránku města Kuřimi. 
 
 
K tomuto příspěvku nebylo navrženo žádné usnesení.  

 
 

 
 

15. Komentář k rozpočtové položce 5 mil. Kč Příspěvek na provoz Wellness 
Kuřim 
Příloha č. 15, předkládá Ing. O. Štarha, zpracoval Ing. A. Varmužka 
 
Součástí rozpočtového opatření č. 1 k rozpočtu města pro rok 2010 je i položka Příspěvek na provoz Wellness ve 
výši 5 mil. Kč. Tato částka bude sloužit jako provozní kapitál pro nově vzniklou organizaci města – s.r.o. Její výše 
byla stanovena na základě odhadu fungování společnosti v prvních měsících po jejím založení. Tato částka 
obsahuje především následující položky: 
 
      -       úhrada základního kapitálu nové společnosti (200 tis. Kč)   
 

- mzdové náklady – zaměstnanci budou nastupovat postupně v předstihu min. 1-2 měsíců před spuštěním 
provozu (zaučení, zaškolení, přípravné práce, úklid,….)   

 
- energie (teplo, voda, elektřina) – tyto energie budou spotřebovávány také v předstihu před spuštěním 

provozu pro veřejnost, hrazeny budou již novou společností 
 

- dovybavení společnosti majetkem – součástí výstavby jsou pouze stavební a technologické dodávky a 
základní vybavení provozů, další vybavení majetkem (počítače, nábytek, ……) bude hrazeno z této částky  

 
- pojištění majetku – podmínka dotace 

 
- ostatní náklady (školení, materiál, cestovné, webové stránky, reklamní kampaň ke spuštění provozu,…….) 

 
Tato částka není skutečným výdajem města, je chápána jako záloha na úhradu výše uvedených položek novou 
společností před tím, než sama začne generovat příjmy. Předpokládá se, že bude navrácena do rozpočtu města. Její 
výše byla konzultována se zpracovatelem Studie optimálního provozu Wellness, společností REGIONSERVIS. 
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V diskusi vystoupili: 
A. Szabóvá – kde je seznam nábytku na dovybavení interiéru? 
starosta Ing. O. Štarha – je to k dispozici u referentky OIRR Ing. D. Ševčíkové. 
 
 
K tomuto příspěvku nebylo navrženo žádné usnesení.  
 
 
 
 

16. Informace o postupu výstavby Wellness Kuřim  
Příloha č. 16, předkládá Ing. O. Štarha, zpracovala Ing. D. Ševčíková 
 
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 25. 2. 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, 
- montáž technologického potrubí, 
- provádění sanačních omítek 
 
Za období od zahájení výstavby do 28. 2.2009 bylo prostavěno 33.302.295,- Kč vč. DPH. 
K placení faktur byly použity finanční prostředky z úvěru. 
 
V současné době řešené problémy:  

- Optimalizace výkonu kogenerační jednotky a plynových kotlů – technicky dořešeno, PD je zpracovaná, 
IMOS předložil předběžnou nabídku. 
Připravují se podklady k žádosti o schválení změny poskytovatelem dotace a projednávají se dopady 
změny na stanoviska správních orgánů a organizací. Změna    přinese úsporu nákladů města                                    
T:  duben 2010 
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17. Různé: 
17.1. Výběrové řízení na tajemníka MěÚ Kuřim – starosta Ing. O. Štarha informoval členy ZM, že 
dosavadní tajemník úřadu Ing. P. Němec končí ve své funkci ke 30. 4. 2010. Z tohoto důvodu jako starosta ze zákona 
vyhlásil dne 22. 2. 2010 výběrové řízení na nového tajemníka. Uchazeči na tuto pozici mohou své přihlášky podávat 
do pátku 19. 3. 2010. 

 
 

17.2.Výběrové řízení na manažera Wellness Kuřim s.r.o. – uskutečnilo se ve čtvrtek 25. 2. 2010, do 
této pozice byl výběrovou komisí doporučen a následně RM schválen Ing. Jan Sojka. 
 
 
17.3. Fórum zdravé město Kuřim – uskuteční se v pondělí 29. 3. 2010 od 17:00 hod. na MěÚ Kuřim, 
organizuje OŽP. 

 
17.4. Volby do Poslanecké sněmovny PČR – byly vyhlášeny prezidentem ČR na pátek 28. 5. a sobotu 29. 
5. 2010, zájemce o práci v okrskových volebních komisích nahlásit na OSVV. 

 
 

17.5.Vyhlášení Sportovce města Kuřimi roku 2009 – uskuteční se ve čtvrtek 8. dubna 2010 v ZUŠ 
Kuřim. 

 
 
 
 
Diskuse: 
A. Szabóvá – ptá se na organizaci akcí města k 65. výročí konce II. světové války a osvobození Kuřimi? 
starosta Ing. O. Štarha - zatím o tom vedení města ještě nejednalo. 
Ing. M. Kotek – proč byl pokácen strom u nádraží?  
starosta Ing. O. Štarha - tento dotaz je nutno vznést na referenty OŽP. 
 
 

    Na závěr zasedání ZM dal starosta města Ing. O. Štarha překontrolovat všechna přijatá usnesení – přečetl je člen 
návrhové komise Mgr. M. Nawrath. 

 
 
    Starosta ukončil jednání ZM v 19:50 hod. 

 
 

   Ing. Oldřich Štarha 
       starosta 

 
V Kuřimi dne 9. 3. 2010 
Zapsal: Mgr. Jan Jandl 

Ověřovatelé zápisu: 

 
 
 
  Mgr. Lubomír Kincl                                                                                                      Ing. Drago Sukalovský 
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Přílohy:  
Pozvánka 
Usnesení návrhové komise 2x 
Prezenční listina 
Výsledky veřejného hlasování 
 
1, 1A                  plnění usnesení ZM ke dni 2. 3. 2010 
2, 2A – 2C         volba dvou přísedících Okresního soudu Brno-venkov pro funkční období let 2010 - 2014 
3, 3A                  smlouva o spolupráci v rámci individuálního projektu „Podpora plánování rozvoje sociálních služeb  
                           v Jihomoravském kraji“ 
4, 4A – 4C         schválení dodatku č. 1 ke smlouvě o poskytnutí dotace z regionálního operačního         
                           programu NUTS 2 Jihovýchod na projekt „Wellness Kuřim – rekonstrukce a  
5, 5A                  založení společnosti s ručení, omezeným s názvem Wellness Kuřim s.r.o. 
6, 6A, 6B           nabídka části pozemku p.č. 2985 k.ú. Kuřim pro město Kuřim za účelem vybudování 
                           parkovacích míst 
7, 7A                  návrh Obecně závazné vyhlášky města Kuřimi – o požárním řádu 
8, 8A                zrušení Obecně závazné vyhlášky města Kuřimi o převodu a pronájmu majetku města    
                         Kuřimi, prominutí poplatku z prodlení 

9, 9A                  stezka pro cyklisty a in-line bruslaře ve směru Kuřim – Lipůvka – Šebrov – Kateřina -  
                            Nový hrad (Blansko) 
10, 10A – 10C    změna č. XIa ÚPN SÚ Kuřim – schválení zadání 
11                       zpráva z jednání kontrolního výboru   
12, 12A, 12B     Program finanční podpory kulturní, sportovní a spolkové činnosti města Kuřimi – žádosti 
                           o dotace v rámci 1. výzvy roku 2010 
13                       informace o R43 a Územním plánu Kuřim 
14, 14A, 14B     informace o rekreačních úpravách revitalizovaného rybníka Srpek 
15                       komentář k rozpočtové položce 5 mil. Kč – příspěvek na provoz Wellness Kuřim s.r.o.   
16                       informace o postupu výstavby Wellness Kuřim 
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