
MĚSTO KU Ř I M  
 

Z á p i s 

ze zasedání Zastupitelstva města Kuřimi č. 04/2010 konaného dne 1. 6. 2010  
 
Přítomni:  
Ing. Oldřich Štarha – starosta 
Mgr. Ladislav Ambrož, Ing. Miluše Macková, Ing. Martina Bojanovská, Jiří Brabec, Ing. Rostislav Hanák, Jan 
Herman, Mgr. Lubomír Kincl, Ing. Miloš Kotek, Mgr. Martin Nawrath, doc. MVDr. Jiří Pikula, RNDr. Igor 
Poledňák, Bc. Roman Stříž, Ing. Drago Sukalovský, Alena Szabóvá, Vladislav Zejda – členové zastupitelstva 
města. 
Mgr. Alena Zimmermannová – tajemnice. 
 
Omluveni: 
Alena Matějíčková 
 
Starosta zahájil zasedání ZM v 17:00 hodin, úvodem přítomno 12 členů ZM, zasedání ZM je usnášeníschopné. 
 
Zápis z minulého zasedání byl ověřen bez připomínek. 
 
Návrhová komise: Jiří  Brabec  a Alena Szabóvá. 
Návrhová komise schválena všemi přítomnými. 
 
Ověřovatelé zápisu: Ing. Rostislav Hanák a Mgr. Martin Nawrath 
Ověřovatelé zápisu schváleni všemi přítomnými. 
 
 
Program jednání: 
 
1.  Plnění usnesení Zastupitelstva města Kuřimi k 25. 5. 2010 
2.  Ústní informace Ing. Jana Sojky k aktivitám a provozu Wellness Kuřim s.r.o. 
3.  Žádost o odprodej pozemku parc. č. 2253 k.ú. Kuřim v ulici Pod Zárubou  
4.  Převod III. etapy cyklostezky Kuřim – Malhostovice do vlastnictví obce Malhostovice 
5.  Zrušení Sportovního areálu Kuřim, organizační složky obce 
6.  Podněty ke změně Územního plánu sídelního útvaru Kuřim 
7.  Nabytí staveb do majetku města – parkovací stání na ul. Tyršova 

8.  Převod finančních prostředků Centra sociálních služeb Kuřim do investičního fondu 

9.  Zpráva z jednání finančního výboru 
10. Podnikatelský obolus 2010  
11. Výsledky hospodaření města Kuřimi k 31. 3. 2010 
12. Informace: Soutěž o jednotný vizuální styl města Kuřimi 
13. Informace o R43 a ÚP Kuřim 
14. Informace k výstavbě „Wellness Kuřim – rekonstrukce a dostavba krytého bazénu v Kuřimi“   
15. Rozpočtové opatření města Kuřimi č. 3 
16. Schválení dotace z programu prevence kriminality 
17. Různé - informace 

- dotace 700 tis. na přechod pro chodce u zámku 
- dne 4. 6. 2010 - slavnostní otevření rekonstruovaného rybníku Srpek  
- dne 8. 6. 2010 -  veřejná beseda o Wellness Kuřim v sále Kulturního domu Kuřim. 
- dne 14. 6. 2010 v 17:00 hod. – vernisáž soutěžních návrhů na JVS Kuřim v sále Kulturního domu Kuřim, 

výstava pro veřejnost bude od pondělí 14. 6. do neděle 20. 6. 2010, každý den v čase od 10:00 do 17:00 
hod. 

 
Program jednání ZM byl schválen 12 hlasy přítomných členů ZM 
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1. Plnění usnesení Zastupitelstva města Kuřimi k 25. 5. 2010 
(Přílohy č. 1, 1A, předkládá Ing. O. Starha, zpracovala Mgr. A. Zimmermannová) 
 
Zůstávají nesplněna usnesení závisející na spolupráci s druhou stranou vůči městu Kuřim, především v oblasti 
investiční a majetkové.  
Současně je navrhováno ZM posunout termín plnění ZM č. 1006/2010 do 31. 12. 2010 z důvodu žádosti 
Společenství vlastníků jednotek bytového domu Jungmannova 912, se sídlem Jungmannova 912, Kuřim, IČ 
26273471, čerpat schválenou bezúročnou půjčku ve výši 350.000,- Kč až v průběhu 2. pololetí 2010. 
 
Příloha: nesplněné úkoly do 25. 5. 2010. 
 

 
Přijaté usnesení: 1042/2010 - ZM bere na vědomí stav plnění usnesení k 25. 5. 2010 a posunuje termín plnění 

usnesení ZM č. 1006/2010 do 31. 12. 2010. 
Hlasování: pro 12, proti 0, zdrželi se 0 

 
Na jednání se dostavil v 17.05 Ing. M. Kotek a V. Zejda –  přítomno 14 členů ZM. 
 
 
 
2. Ústní informace Ing. Jana Sojky k aktivitám a provozu Wellness Kuřim 
s.r.o. 
 
Zastupitelstvu města se představil  manažer wellness centra Ing. Jan Sojka 
Seznámil přítomné s vizí společnosti, jako  významným zařízením  města, zajímavým turist. cílem pro relaxaci a 
zábavu. 
- Ve wellness centru budou  provozovány bazény a vodní svět, fitness centrum, baleno provozy,  restaurace, masáže, 

finská sauna  a další 
- Společnost zaměstná  25 osob na 5 let (od poloviny září), stávající 3 pracovníci koupaliště  přejsou do nového 

wellness provozu. 
- Ceny vstupného a otevírací doba : nedotované vstupné, řada slev a bonusů – bazén 1 hod. 40,- (25,- děti), 1,5 hod. 

120,-  (75,- děti),  3 hodiny 180,- (120,- děti), letní provoz  celodenní  50,- (35,- děti), odpolední 30,- (20,- děti), 
zvýhodnění  důchodců   a postižených. 

- Otevírací doba 8-21 hod., víkend 9-21 hod., letní koupaliště  9-20  hod. 
- Ekonomika provozu:  předpokládáno 158 200 návštěvníků/rok  (max. 250 t.) – plán.  
- Plánované příjmy cca 27 mil., plánované výdaje cca 25 mil.  
- Marketingové aktivity: besedy s občany, patron wellnes… 
- Dne 8.6 samostatná beseda k wellnes centru na Domě kultury 
 
V diskusi vystoupili: 
Ing. Kotek: kritika na způsob projednávání projektu wellnes centra, menší kapacita bazénu bude mít za následek 

omezení plavání dětí, plavecký bazén je nehomologovaný, pro plavce jen 3 dráhy, vysoká cena 
vstupného, zvýšené náklady na provoz.  
On i plavecký klub v Kuřimi nesouhlasí s lávkou přes bazén. 

Ing. Sojka: jedná se všemi dosavadnímu subjekty pravidelně využívající plavecký bazén vč. plaveckého klubu a se 
všemi se snaží domluvit na harmonogramu. 

 
V průběhu diskuze se v 17:43 dostavil MVDr. J. Pikula – přítomno 15 členů ZM. 
V 17:44  odchází z jednání Ing. J.Sojka. 
 
Návrh  usnesení předložené Ing. M. Kotkem:  
ZM  ukládá starostovi města zrušit v rekonstruovaném krytém koupališti přemostění bazénu. 
Hlasováno: pro 1, proti  11, zdrželi se  3 - neschváleno 

 2



 

3. Žádost o odprodej pozemku parc. č. 2253 k.ú. Kuřim v ulici Pod Zárubou  
(Přílohy č. 3, 3A, 3B, předkládá Ing. O. Štarha, zpracovala Ing. V. Fidrmucová) 
 
Manželé Žaludovi požádali město Kuřim o odprodej části pozemku parc. č. 2253 k.ú. Kuřim o výměře cca 760m2 za 
účelem vytvoření zahrady a výsadby ovocných stromů a zeleně – viz příloha A. Za pozemek městu nabízí 60 800,- 
Kč, tj. 80,-Kč/m2.  
 
Vyjádření dotčených orgánů: 
KV – nedoporučuje odprodej. 
OSVO – upozorňuje na to, že záměr je v rozporu s územním plánem. 
OIRR – nedoporučuje odprodej. Pozemek je ve stávajícím Územním plánu sídelního útvaru Kuřim veden jako 
plocha lesoparku. V konceptu nového Územního plánu Kuřim zůstává pozemek jako lesní plocha. 
OŽP -  nedoporučuje odprodej části lesního pozemku parc. č. 2253 k.ú. Kuřim. Jedná se o okraj lesa na ul. Pod 
Zárubou, který se udržuje „jako veřejná zeleň“. 
OMP - v katastru nemovitostí je pozemek parc. č. 2253 k. ú. Kuřim vedený jako lesní pozemek. Ve stávajícím i 
v konceptu nového územního plánu zůstává pozemek lesní plochou. Nabízí se zde možnost vytvoření vstupu do 
„lesoparku“, který propojí lokalitu Záruby s obytnou zónou z ul. Pod Zárubou. Dle místního šetření je pozemek pro 
výsadbu ovocných stromů nevhodný – viz příloha B. 
Na základě výše uvedeného OMP nedoporučuje odprodej předmětného pozemku. 
 
V diskusi vystoupil p. Žalud se zdůvodněním své žádosti. 
 
Návrh usnesení : ZM schvaluje záměr na odprodej části pozemku parc. č. 2253 k.ú. Kuřim o výměře cca 760 m2 

manželům Žaludovým, trvale bytem Na Zahrádkách 772, 664 34 Kuřim.  
Hlasování: pro 0, proti 13, zdrželi se 2 – návrh neschválen 
 
 
 
4. Převod III. etapy cyklostezky Kuřim – Malhostovice do vlastnictví obce 
Malhostovice 
(Přílohy č. 4, 4A, předkládá Ing. O. Starha, zpracovala Ing. N. Šiblová) 
 
Město Kuřim vybudovalo v roce 2009 II. a III. etapu cyklostezky Kuřim – Malhostovice s dotací 65 % z celkových 
uznatelných nákladů investiční akce ze Státního fondu dopravní infrastruktury. Jednou z podmínek pro poskytnutí 
dotace bylo uzavření Smlouvy o spolupráci s obcí Malhostovice (schválena usnesením RM 84/09 ze dne 25. 2. 2009) 
a Dodatku č. 1 ke Smlouvě o spolupráci s obcí Malhostovice (schválen usnesením RM 432/09 ze dne 29. 7. 2009), 
na jejichž základě bude III. etapa cyklostezky Kuřim – Malhostovice v k.ú. Malhostovice na pozemcích parc.č. 
1994/1, 2784/2, 2785/2, 2786/2 ve vlastnictví obce Malhostovice po vydání kolaudačního souhlasu bezúplatně 
převedena do vlastnictví obce Malhostovice. Zastupitelstvo města Kuřim bylo o této podmínce pro poskytnutí dotace 
informováno na zasedání dne 25. 8. 2009. V souladu s podmínkami Smlouvy č. 517/2009 o poskytnutí finančních 
prostředků z rozpočtu Státního fondu dopravní infrastruktury na rok 2009 se Obec Malhostovice touto darovací 
smlouvou zaváže, že po dobu 10 let od jejího uzavření nepřevede nabytý majetek do vlastnictví třetích osob ani jej 
jinak nezcizí ani nepředá do úplatného užívání třetím osobám s výjimkou vyvolaných investic, nebo převodů 
vyplývajících ze zákonných ustanovení. Dále po uvedenou dobu nezastaví nabytý majetek, ani jinak nezatíží právy 
třetích osob vyjma případů, kde toto zatížení vyplývá z platné právní úpravy. Současně je obec Malhostovice 
povinna zajistit, aby po uvedenou dobu i po jejím uplynutí tento majetek mohl být trvale veřejně bezplatně užíván 
k účelu, ke kterému je určen, tj. jako cyklistická stezka. 
 
Příloha: Návrh darovací smlouvy.  
 
V diskusi vystoupili: 
A. Szabóvá: žádá čistit  asfaltovou cyklostezku od naplavené zeminy v Malhostovické části. 
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Přijaté usnesení: 1043/2010 - ZM schvaluje bezúplatný převod III. etapy cyklostezky Kuřim-Malhostovice o délce 

322 m na pozemcích parc. č. 1994/1, 2784/2, 2785/2, 2786/2 k.ú. Malhostovice do vlastnictví obce 
Malhostovice v souladu s podmínkami Smlouvy č. 517/2009 o poskytnutí finančních prostředků 
z rozpočtu Státního fondu dopravní infrastruktury na rok 2009.  

Hlasování: pro 15, proti 0, zdrželi se 0   
 
 
Na jednání se v 17:55 dostavil Dr. Poledňák – přítomno 16 členů ZM.                              
 
 
 
5. Zrušení Sportovního areálu Kuřim, organizační složky obce 
(Příloha č. 5, předkládá Ing. O. Starha, zpracovala Mgr. A. Zimmermannová) 
 
Sportovní areál Kuřim, organizační složka obce (dále jen SAK), byla zřízena usnesením ZM číslo 1164/2002 ze dne 
07. 10. 2002 s účinností od 01. 01. 2003. 
V souvislosti se vznikem společnosti Wellness Kuřim s. r. o. (dále jen wellness) doporučila Rada města Kuřimi 
zastupitelstvu usnesením č. 256/2010 zrušení Sportovního areálu Kuřim, organizační složky obce, a převod 
povinností Sportovního areálu Kuřim v celém rozsahu pod Wellness Kuřim s.r.o., a to ke 30. 09. 2010. 
Převod povinností SAK na wellness byl projednán s dosavadním vedoucím SAK Davidem Břenkem a Ing. J. Sojkou 
pověřeným přípravou činnosti wellness. Nespornou výhodou zvoleného řešení je fakt, že veškeré aktivity budou 
v jednom areálu jednoho subjektu tak, jak tomu bylo historicky. Ve wellness bude přijetím dalšího pracovníka na 
údržbu hřišť lépe zajištěna zastupitelnost – v případě dovolených nebo pracovní neschopnosti se budou vzájemně 
zastupovat s údržbáři. Vzhledem k tomu, že tři současní zaměstnanci města zařazení do SAK projevili zájem 
pracovat ve wellness a dle předběžných jednání o ně má společnost zájem, přejdou pod tuto společnost kvalifikovaní 
pracovníci, kteří velmi dobře znají problematiku provozu jak bazénu, tak okolních sportovišť. Do budoucna je 
položen základ pro to, aby byla oblast sportu v Kuřimi začleněna v jednom areálu a případně byla ve správě jednoho 
subjektu. 
Co se týče pracovníků zařazených do SAK, kteří přejdou pod wellness, uvažujeme o institutu přechodu práv a 
povinností z pracovněprávních vztahů na nabyvatele – Wellness Kuřim s. r. o. V tom případě nekončí pracovní 
poměr, není třeba vyplácet odstupné, dojde pouze ke změně v subjektu zaměstnavatele. 
Podle navrhovaného řešení zůstane sportovní areál (pozemky, budovy) ve vlastnictví města Kuřimi, provedené 
služby bude wellness městu fakturovat na základě smluvního vztahu (přepokládáme formou smlouvy o dílo). 
V rozpočtu je na zajištění služeb dostatek finančních prostředků. Plánovaný rozpočet SAK na rok 2010 je 
3.250.000,- Kč. 
Rozhodovat o existenci, resp. vzniku a zániku organizačních složek obce je podle právních předpisů v kompetenci 
zastupitelstva. Navrhujeme, aby zastupitelstvo z uvedených důvodů rozhodlo o zrušení SAK ke 30. 09. 2010. 
Navržený termín zrušení SAK je dán termínem dokončení stavby wellness. 
 
Z diskuze vyplynul závěr, že vedení města předpokládá využití pracovníků wellness  centra i v provozu sportovního 
areálu v Kuřimi. 
 
 
Přijaté usnesení: 1044/2010 - ZM ruší Sportovní areál Kuřim, organizační složku obce, ke 30. 09. 2010. 
Hlasování: pro 15, proti 0, zdržel se 1 

 
 
 
6. Podněty ke změně Územního plánu sídelního útvaru Kuřim 
(Přílohy č. 6, 6A – 6F, předkládá Ing. O. Štarha, zpracovala Ing. J. Lekešová) 
 
Začátkem dubna a v květnu byly podány žádosti o změnu Územního plánu sídelního útvaru Kuřim.  
Na minulém zasedání ZM  byly projednávány tyto podněty ke změně ÚPN SÚ Kuřim : 
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1. umístění čerpací stanice PHM + LPG při vjezdu do Kuřimi od České – žadatel AVA OIL s.r.o., pozemky parc. č. 
3525/10, 3525/17, 3526/1, uzavřena smlouva o smlouvě budoucí  
2. umístění čerpací stanice pohonných hmot s prodejem LPG a s obchodem pro prodej motoristických potřeb na 
pozemku p.č. 2731/7 – žadatel Ing. Pavel Vybíral, investor Dalibor Šimek, zatím není vlastníkem pozemku 
3. změna ÚPN SÚ Kuřim, Díly za sv. Janem – dle žádosti p. Kučerovského 
ZM požadovalo projednat tyto žádosti v komisi životního prostředí a doložit  podrobnější řešení  dopravní 
obslužnosti k žádostem a znovu projednat s arch. Kynčlem. 
Po projednání v komisi životního prostředí a doplnění byly vydány tyto vyjádření : 
 
1. umístění čerpací stanice PHM + LPG při vjezdu do Kuřimi od České – žadatel AVA OIL s.r.o., pozemky 
parc. č. 3525/10, 3525/17, 3526/1, uzavřena smlouva o smlouvě budoucí  

- OIRR nedoporučuje změnu ÚP, doporučuje zařadit jako podnět do nového ÚP, v případě schválení jižního 
obchvatu leží pozemky v zájmovém území 
- komise výstavby nemá námitek 
- komise ŽP : Umístění čerpací stanice AVA OIL na parcelách 3525/10, 3525/17 a 3526/1 z hlediska 
životního prostředí nemá konkrétní negativní vliv. Ale jde o natolik strategické místo, že jeho zástavbu je 
třeba řešit až v návaznosti na nový ÚP, a také při tom respektovat trasu nadregionálního biokoridoru. 
Komise ŽP proto v této fázi nedoporučuje tuto změnu ÚP. 
- zpracovatel ÚP Kuřim doporučuje prověřit až v novém ÚP Kuřim dle schválení varianty obchvatu 

Staženo starostou z projednání. 
 
2. umístění čerpací stanice pohonných hmot s prodejem LPG a s obchodem pro prodej motoristických potřeb 
na pozemku p.č. 2731/7 – žadatel Ing. Pavel Vybíral, investor Dalibor Šimek, zatím není vlastníkem pozemku 

- OIRR – další čerpací stanice na druhé straně města je žádoucí, záměr není v rozporu se zájmy města, bylo 
již žádáno v rámci projednávání konceptu ÚP Kuřim, po jednání zpracovatele ÚP se zástupci města nebyla 
tato žádost zatím doporučena k zapracování. 
- komise výstavby nemá námitek 
- komise ŽP nemá námitek ke změně ÚP pro stavbu čerpací stanice směrem k Čebínu (parcela 2731/7). 
V rámci posuzování vlastní projektové dokumentace by si město mělo vyžádat k posouzení dopravní studii 
pro příjezd k čerpací stanici. 
- zpracovatel ÚP Kuřim nedoporučuje zařadit pozemek do zastavitelné plochy s ohledem na budování 
nových sjezdů na hlavní silnici + návrh okružní křižovatky, mezi požadovaným pozemkem a pozemkem pro 
Motorest se nachází volná plocha pro výstavbu stejného typu objektu (parc.č.2731/1). Je zapotřebí zpracovat 
studii dopravních napojení. Dále není plocha vhodná k zařazení do změny i vzhledem k nejasnosti trasování 
R43 (omezení možnosti souběhu jednotlivých koridorů). 
Žadatel předložil podrobnější návrh řešení dopravní situace celé lokality těsně před odesláním podkladů 
zastupitelům. Vyjádření bude doloženo dodatečně před zahájením zasedání ZM. 

 
V diskuzi vystoupili: 
Ing. Pavel Vybíral: Jednal s nadpraporčíkem  Libor Čumou z PČR,  DI Brno-venkov, který problém ve stavbě této  

čerpací stanice nevidí. 
  Ovšem Ing. Arch. Kynčl námitky má, ale domnívá se, že jeho připomínky nejsou až tak zásadní. 

Ing. Sukalovský: stanovisko Ing. Arch. Kynčla je stále negativní, stavba je mimo zastavitelné území obce, může 
kolidovat se stavbou  R43, neřeší napojení další benz. pumpy ve směru na Kuřim na opačné 
straně. 

Starosta:  navrhuje odložit projednání a svolat jednání všech dotčených stran k této stavbě. 
Dr.Poledňák: se stavbou čerpací stanice tak jak je navržena souhlasí. 
Ing. Sukalovský: souhlasí s odložením projednání dle návrhu starosty. 
Ing.Bojanovská: komise výstavby projednala materiál, ale v jiném podobě než v jakém je dnes předkládán, návrh by 

mě být znovu projednán návrh aktuální. 
Staženo starostou z projednání. 
 
3. změna ÚPN SÚ Kuřim, Díly za sv. Janem – dle žádosti p. Kučerovského 
- dne 12. 5. 2010 podal p. Kučerovský dodatek ke své žádosti, ve které již nežádá o změnu ÚPN SÚ v celém rozsahu, 
plochu pro bydlení v RD „A“ zredukoval na plochu „A1“ o výměře cca 2000 m2 .  
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- OIRR nemá k upravené žádosti námitky, pokud bude ponechána rezerva pro zokruhování na ul. Dlouhá 
dle zpracované územní studie 
- komise výstavby nedoporučuje změnu ÚPN SÚ Kuřim 
- komise ŽP: K požadované změně lokality A1, pokud to bude již poslední zábor půdy, který zajistí, že další 
rozšíření lokality nebude možné, komise nemá připomínek, ale snížení ploch pro využití ke sportu a rekreaci 
(lokalita C/B) komise ŽP nedoporučuje. Pozemků k využití pro sportovní účely je v této lokalitě kriticky 
málo, proto by se z nich nadále nemělo ukrajovat. 
- zpracovatel ÚP Kuřim nemá k upravené žádosti námitky, pokud bude ponechána rezerva pro zaokruhování 
na ul. Dlouhá dle zpracované územní studie. 
 

Dále byla podána nová žádost firmy FUERTES development, zastupující obchodní firmu KIK (prodejna textilu, 
obuvi a galanterie) 

- OIRR vzhledem ke zpracované studii „Propojení komunikace Hybešova“ požaduje upravit dle zpracované 
studie komunikace na ul. Pod Vinohrady. Požaduje ponechat možnost napojení rozvojové plochy 
občanského vybavení K3.1. na komunikaci u PENNY přes tento pozemek. OIRR doporučuje k tomuto 
pozemku přiřadit změnu též na sousedním pozemku 2619. Součástí řešení změny bude rovněž zakreslení 
nově navržené komunikace dle zpracované studie. 
- OMP : pozemek je ve vlastnictví města Kuřim, OMP nemá námitek k prodeji, avšak za cenu 1000,- Kč. 
FUERTES nabídla nízkou cenu z důvodu nutnosti uložení velkého množství zeminy a tímto se zvýší 
náklady na stavbu. OMP projednává možnost uložení zeminy v rámci protihlukového valu na Podlesí. 
- OŽP nemá námitek, nutno smluvně ošetřit vstup na pozemky za účelem čištění otevřené svodnice. 
- komise výstavby doporučuje před zahájením změny ÚP prokonzultovat postup územím pro dopravní 
napojení do Kolébky s další dopravní návaznost přes otevřený dešťový příkop k dalším východním 
pozemkům. 
- komise ŽP: S výstavbou prodejny KIK u Penny marketu (nebo jiné prodejny na parcele 2615/9) komise 
ŽP souhlasí. Ale upozorňuje, že tato lokalita je jednou z možností vybudování zastávky ve směru Brno – 
Kuřim. Vlastnického práva k pozemku by město mohlo při prodeji pozemku využít při jednání s investorem. 
Při vlastní výstavbě by investor měl dát pozor na parcelu č. 269, která je odvodňovacím příkopem trati. 
- zpracovatel ÚP Kuřim nemá námitek. 
 

Příloha : - výřez z ÚPN SÚ Kuřim s vyznačením pozemků, žádosti. 
 
V diskusi vystoupili: 
Starosta navrhuje rovněž návrh změny odložit, řešit na samostatném jednání a následně předložit na dalším jednání 

ZM. 
 
Návrh usnesení: ZM neschvaluje  podnět  k pořízení změny ÚPN SÚ  Kuřim - změna využití orné půdy na plochu  

dopravy (PHM, garáže, parkování) pro pozemky parc. č. 3525/10, 3525/17, 3526/1, vše k. ú. 
Kuřim.  

Staženo, nehlasováno. 
 
 
Návrh usnesení: ZM neschvaluje  podnět  k  pořízení  změny ÚPN SÚ Kuřim - změna využití návrhové plochy 

veřejné zeleně na plochu dopravy (PHM, garáže, parkování) pro pozemek parc. č. 2731/7, k. ú. 
Kuřim.  

Staženo, nehlasováno 
 
 
Návrh usnesení:  ZM neschvaluje  podnět  k pořízení změny ÚPN SÚ  Kuřim  - změna využití ploch v lokalitě Díly 

za sv. Janem dle žádosti na pozemcích parc.č. 4553, 2642/1, 4487/1, 2642/917, 2642/918, 
2642/919, 2642/920, 2642/977, 2642/978, vše k.ú. Kuřim. 

Staženo, nehlasováno 
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Další doplnění návrhu: 
Starosta:  do této změny  zapracovat zastávku MHD. 
Dr. Poledňák: řešit současně napojení  ul. Hybešova - lok. Kolébka. 
 
Přijaté usnesení: 1045/2010 - ZM schvaluje podnět k pořízení změny ÚPN SÚ Kuřim - změna využití návrhové 

plochy veřejné zeleně na plochu občanského vybavení a služeb pro pozemky parc. č. 2615/9 a 
2619, k. ú. Kuřim s ohledem na umístění uvažované zastávky MHD ve směru Brno-Kuřim  

Hlasování: pro 16, proti 0, zdržel se 0 
 
 
 
7. Nabytí staveb do majetku města – parkovací stání na ul. Tyršova 
(Přílohy č. 7, 7A, předkládá Ing. M. Macková, zpracovala Ing. J. Lekešová) 
 
Pan Jiří Urbánek, majitel provozovny Vinotéky na ul. Tyršova vybudoval jedno parkovací stání na pozemku města 
Kuřim parc. č. 289/2 a 4232. 
Ve smlouvě o právu k provedení stavby na pozemcích města se investor zavázal, že po vybudování parkovacího 
stání převede bezúplatně do vlastnictví města Kuřim uvedenou stavbu. Investor již parkovací stání vybudoval a 
požádal odbor dopravy o kolaudační souhlas (1. 6. 2010 místní šetření). 
  
Příloha – situace.  
 
Přijaté usnesení: 1046/2010 - ZM schvaluje nabytí stavby parkovacího stání na pozemcích parc. č. 289/2 a 4232, 

k.ú. Kuřim, ul. Tyršova z vlastnictví investora pana Jiřího Urbánka, bytem Na Bítýškách 580, 664 
71Veverská Bítýška, do vlastnictví Města Kuřimi, za cenu 500,- Kč.  

Hlasování: pro 16, proti 0, zdržel se 0 
 
 
 

8. Převod finančních prostředků Centra sociálních služeb Kuřim do 
investičního fondu 
(Přílohy č. 8, předkládá Mgr. L. Ambrož, zpracovala Mgr. M. Bártová) 
 
Žádám o snížení příspěvku na provoz Centra sociálních služeb Kuřim z 5.200 tis. Kč na 4.200 tis. Kč a převod 
rozdílu 1 mil. Kč na investice (do investičního fondu Centra sociálních služeb Kuřim). Investiční dotace bude 
použita na rekonstrukci evakuačního výtahu v Domě s pečovatelskou službou v roce 2010. 
 
Přijaté usnesení: 1047/2010 - ZM schvaluje pro r. 2010 příspěvek na provoz Centra sociálních služeb Kuřim, 

Zahradní  1275, Kuřim ve výši 4.200 tis. Kč a příspěvek na investice ve výši 1 mil. Kč. 
Hlasování: pro 16, proti 0, zdržel se 0 
 
 
Dr.Poledňák se vzdálil  z jednání ZM v 18:45 –  aktuálně přítomno 15 členů ZM. 
 
 
 

9. Zpráva z jednání finančního výboru 
(Příloha č. 9, předkládá Ing. O. Štarha, zpracoval Ing. A. Varmužka) 
 
 Výsledky hospodaření města k 31.3.2010 vykazují ztrátu  ve výši 7,48, ,mil. Kč, ztráta je způsobena  především 
realizací  Wellness centra , které je prozatím financováno  pouze z úvěru. Po odečtení ztráty z realizace  Wellness  je 
přebytek  ve výši cca 10 mil. Kč.  
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FV doporučuje ZM vzít na vědomí  předkládané výsledky hospodaření k datu 31.3.2010. 
FV doporučuje  ZM schvalit  rozpočtové opatření č. 3 – viz příloha 145A. 
 
Přijaté  usnesení: 1048/2010 -  ZM bere na vědomí zprávu z jednání finančního výboru, konaného dne 31. 5. 2010. 
Hlasování: pro 15, proti 0, zdržel se 0 
 
 
 
10. Podnikatelský obolus 2010  
(Přílohy č. 10, 10A, předkládá Mgr. L. Ambrož, zpracovala Mgr. A. Trtílková) 
 
Dne 24. 5. 2010 se dostavil podnikatel – fyzická osoba, který si nepřeje být jmenován a uplatnil na předepsaném 
tiskopise podnikatelský OBOLUS v celkové výši 11.470,- Kč. Tuto částku určil pro Dům dětí a mládeže, Kuřim 
okres Brno-venkov, Jungmannova 1084, 664 34 Kuřim. Finanční prostředky mají být použity na pořádání akcí pro 
děti - podle uvážení paní ředitelky Ivany Zejdové. Účel odpovídá Programu podnikatelský obolus 2010. 
 
Příloha: tiskopis podnikatelského obolu. 
 
Přijaté usnesení: 1049/2010 - ZM schvaluje uplatněný podnikatelský OBOLUS ve výši  11.470,- Kč pro Dům dětí 

a mládeže, Kuřim okres Brno-venkov, Jungmannova 1084, 664 34 Kuřim, účel: na pořádání akcí 
pro děti - podle uvážení ředitelky p. Ivany Zejdové.                                       

Hlasování: pro 15, proti 0, zdržel se 0 
 
 
 
11. Výsledky hospodaření města Kuřimi k 31. 3. 2010 
(Přílohy č. 11, 11A – 11E, předkládá Ing. O. Starha, zpracoval Ing. A. Varmužka) 
 
V příloze jsou předkládány výsledky hospodaření města k 31. 3. 2010.  
 
Příjmy města po konsolidaci činily k 31. 3. 2010 51.834.510,98 Kč, výdaje města po konsolidaci činily                     
59.316.278,75 Kč. Hospodářský výsledek k tomuto datu tedy činí  nezaokrouhleně  - 7.481.767,77 Kč.  
Hospodaření s rozpočtovými prostředky probíhá dle schváleného a následně upraveného rozpočtu a je za 1. čtvrtletí 
roku 2010  vzhledem k rozpočtu města v konsolidovaném stavu, s výdaji převyšujícími příjmy. Rozdíl v příjmech a 
výdajích je způsoben realizací Wellness, jelikož čerpání úvěru není účetně součástí příjmové stránky rozpočtu města. 
 
Příjmy: 
Příjmová stránka rozpočtu je plněna z  20 %. Toto nízké procento je způsobeno narozpočtováním celé dotace na 
Wellness a na revitalizaci rybníka Srpek do příjmů. Tyto dotace prozatím nebyly čerpány. Propad v daňových 
příjmech se již zastavil, k datu 31. 3. 2010 naopak tyto příjmy ve srovnání s loňským rokem vzrostly o 9% (může být 
způsobeno časovým nesouladem v zasílání těchto daní z finančního úřadu).  
 
Výdaje: 
Výdajová stránka rozpočtu je plněna z  16 %, nízké procento souvisí opět především s výstavbou Wellness, největší 
platby budou probíhat ve 2., 3. a 4. čtvrtletí. Provozní část rozpočtu je plněna z 22 %. Porovnáním procentuelního 
plnění příjmů i výdajů lze zjistit, že výdajová strana rozpočtu byla plněna rychleji než příjmová, tudíž v tomto 
období město dosáhlo hospodářského výsledku  - 7.481.767,77 Kč. 
 
Přijaté usnesení: 1050/2010 - ZM bere na vědomí výsledky hospodaření města Kuřimi k 31. 3. 2010, se ztrátou ve 

výši 7.481.767,77 Kč.   
Hlasování: pro 15, proti 0, zdržel se 0 
 
 
Návrat Dr.I.Poledňáka do jednání ZM v 18:47 – přítomno 16 členů ZM. 

 8



 

12. Informace: Soutěž o jednotný vizuální styl města Kuřimi 
(Příloha č. 12, předkládá Ing. D. Sukalovský, zpracovala Mgr. A. Zimmermannová) 
 
Dne 10. 05. 2010 proběhlo hodnocení soutěžních návrhů o jednotný vizuální styl – logotyp města Kuřimi. Do 
soutěže se přihlásilo 47 uchazečů, z nichž odborná porota ocenila pět následujících návrhů: 

1. Miroslava Kolářová Šulcová 
2. JABKO DESIGN s.r.o. 
3.-5. Jan Jiskra 

 OMEGA DESIGN, s.r.o. 
 Ing. arch. Tomáš Sitar 

Jako vítězný byl vybrán návrh paní Miroslavy Kolářové Šulcové.  
V současné době probíhají jednání ohledně autorských práv a patentové ochrany. 
 
V diskusi vystoupili: 
Dr. I. Poledňák : dotaz na náklady soutěže. 
Starosta:  náklady jsou  30 tis. jako odměna za cenu + 70 tis. při realizaci desig. Manuálu. 
V.Zejda a Ing. R.Hanák: kritizují postup vedení města, neboť členové ZM nebyli o soutěži informováni, ZM nebylo 

přeloženo zadání soutěže a podmínky, ZM nemá informace o důvodech schválení právě tohoto návrhu 
výběrovou komisí - výklad k vybranému návrhu,  atd. 

Ing. Sukalovský:  ZM bylo informováno v loňském roce, z tech. Důvodů se soutěž přesunula do  r.2010. 
J. Brabec: na ZM měl být alespoň  v hrubých rysech předložen manuál. Žádá, aby byl  manuál předložen do jednání 

ZM k projednání a ne jen schvalován RM. 
Ing. Macková podotkla, že při výběru návrhu loga města v komisi panovala 100% shoda. 
 
Přijaté usnesení: 1051/2010 – ZM si vyhrazuje právo rozhodnout o pravidlech pro používání  loga (logotypu) města 

– jednotného  vizuálního stylu  města. 
Hlasováno: pro 11, proti 0, zdrželo se  5 

 
 

Vítězný návrh 

 
 
 

 
Přestávka  19:00-19:30 hodin. 
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13. Informace o R43 a ÚP Kuřim 
(Příloha č. 13, předkládá Ing. O. Starha, zpracovala Ing. J. Lekešová) 
 
Krajskému úřadu JMK byl v květnu 2010 odevzdán nový návrh Zásad územního rozvoje JMK k projednání.   
V současné době je vyvěšen návrh ZÚR z roku 2009 včetně připomínek a jejich vyhodnocení. 
Začátkem června bude nový návrh ZÚR JMK vyvěšen na internetových stránkách JMK – odbor územního plánování 
a stavebního řádu. V novém návrhu jsou zapracovány všechny varianty dle požadavků.  
Předběžný harmonogram projednávání:  

- projednání Návrhu ZÚR JMK  květen – červenec 2010  
- vypořádání došlých stanovisek srpen – září 
- posouzení Návrhu ZÚR JMK ministerstvem 30 dní 
- úprava Návrhu ZÚR JMK  30 dní – známa jedna varianta 
- řízení o vydání ZÚR JMK 45 dní 
- vydání ZÚR JMK Zastupitelstvem JMK  leden/únor 

 
Bez návrhu usnesení. 

 
 
 

14. Informace k výstavbě „Wellness Kuřim – rekonstrukce a dostavba krytého 
bazénu v Kuřimi“   

(Příloha č. 14, předkládá Ing. O. Starha, 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 20. 5. 2010, byly provedeny kromě prací uvedených v předcházejících 
zprávách:  
- hydroizolace, 
- zdění příček, osazování zárubní, 
- betonáž trapézových stropů, 
- izolace a zateplení střechy,  
- reprofilace betonových konstrukcí, 
- omítky zdiva, provádění sanačních omítek, 
- montáže ZTI, VZT,EL, SLP, MaR, 
- montáž technologického potrubí, 
- provádění zásypů, 
- montáž ocelové konstrukce rekreačních bazénů, 
- zateplení fasády, montáž AL fasády, plastových oken, 
- skladby a betonáž podlah, montáž podlahového topení, 
- montáž dlažeb a obkladů, montáž podhledů, 
- stěrkové izolace podhledů 
 
Za období od zahájení výstavby do 30. 4. 2010 bylo prostavěno 61.810.600,- Kč vč. DPH. 
K placení faktur byly použity finanční prostředky z úvěru. 
 
V současné době řešené problémy:  

- V současnosti jsou technicky dořešené změny projektu – úprava restaurace vyčleněním samostatného 
rychlého občerstvení a úprava fitness, změny jsou schválené Úřadem regionálního rozvoje ROP. Ve 
výběrovém řízení byl vybrán zhotovitel části Rychlé občerstvení, v současné době probíhá výběrové 
řízení na zhotovitele části stavby Stavební úpravy Fitness, Uvedené změny sice přinesou zvýšení 
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- Probíhají administrativní činnosti vyvolané změnami projektu – projektové práce, výběrová řízení, 
projednávání změn u správců sítí a dotčených správních orgánů, změny stavebního povolení, řeší se 
nepředvídatelné technické problémy v původních konstrukcích. 

- Současně se stavba v součinnosti s Wellness Kuřim s.r.o. v koordinaci Wellness Teamem připravuje na 
provozování zařízení (viz samostatná informace)                               

- Práce jsou zatím prováděny v souladu s harmonogramem výstavby. Ke komplikaci v plnění HMG 
zhotovitelem může dojít v důsledku změn projektu v restauraci a zejména fitness, vyvolaných 
managementem Wellness Kuřim. 

- Projednává se konečná cena vybavení tobogánu. Dále byly odsouhlaseny dlažby a obklady, atd. 
 
Bez návrhu usnesení. 
 
 
 

15. Rozpočtové opatření města Kuřimi č. 3 
(Přílohy č. 15, 15A, předkládá Ing. O. Starha, zpracovala Ing. A. Varmužka) 
 
V příloze jsou předkládána rozpočtová opatření k rozpočtu města na rok 2010, včetně komentářů. 
1)Dotace  na výdaje spojené s volbami do Parlamentu ČR - 180.00,- 
2) Zapojení příjmů od obcí  za poskytované služby  na základě  veřejnoprávních smluv do rozpočtu – 23.000,- 
3) Zapojení dotace na výsadbu melioračních dřevin do rozpočtu – 5.000,- 
4) Zapojení dotace na odborného lesního  hospodáře do rozpočtu – 17.500,- 
5)Schválená dotace na revitalizaci rybníka Srpek. Dotace již byla narozpočtována  do kap.ostatních příjmů, nyní 
bude přeúčtována na dotační politiku (administr. přesun) – 6.502.100,- 
6) Zavádění ITC v území – 42.000,- 
 
V diskusi vystoupili: 
J. Herman: žádá  o finanční výpomoc 45 tis. paní Blance  Juračkové, majitelce  RD č.p. 246 v Podhoří, na který se 

sesunula část přilehlého svahu s kameny, zřejmě i vlivem stávajících dešťů. Paní Juračková podala  
žádost na Radu města Kuřimi o poskytnutí daru ve výši 90 tis. Kč. 

Starosta: sdělil, že je s rodinou v kontaktu, město zaslalo na místo geologa, jedná s odborníky ve věci dotace na 
odstranění skály. Firma provedla nutné sanační opatření, svah je stabilizován, další pomoc probíhá.  

Dr.Poledňák:  pokud byla žádána majitelkou RD finanční pomoc ve výši o 90 tis., měla být žádost projednána na ZM 
a  neměla být jen projednána a zamítnuta RM. 

Starosta: práce na svahu u RD probíhají, předpokládá  další jednání ve věci s tím, že konečné stanovisko s návrhy 
řešení bude předloženo do dalšího jednání ZM. 

 
Návrh usnesení J. Hermana:  ZM schvaluje  finanční dar paní Blance Juračkové  ve výši 45.000,- Kč  na základě 

její  žádosti  o výpomoc při přírodní katastrofě.  
Hlasováno: pro  3, proti 3, zdrž. 10 - neschváleno 
 
Přijaté usnesení: 1052/2010 - ZM schvaluje rozpočtové opatření č. 3 k rozpočtu města Kuřimi na rok 2010, podle 

přílohy. 
Hlasování: pro 16, proti 0, zdržel se 0 
 
 
 
16. Schválení dotace z programu prevence kriminality 
(Příloha č. 16, předkládá Ing. M. Macková, zpracoval Bc. R. Novák, DiS.) 
 
V roce 2009 schválilo ZM žádost o podání dotace na zlepšení osvětlení přestupního uzlu IDS před nádražím ČD 
v Kuřimi – I. etapa. Cílem tohoto projektu je především potlačení trestných činů krádeže, omezení kriminality 
mládeže, trestných činů poškozování cizí věci a sprejerství. V měsíci květnu byla Městu Kuřimi schválena dotace 
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investičního charakteru na tento projekt ve výši 427.000,- Kč. Prvním krokem nutným pro samotné získání uvedené 
dotace je také předložení usnesení zastupitelstva o schválení této akce a schválení spoluúčasti města minimálně ve 
výši 20% celkových nákladů, což činí cca 107.000,- Kč. 
 
Přijaté usnesení: 1053/2010 - ZM schvaluje akci „Osvětlení přestupního uzlu IDS před nádražím ČD v Kuřimi – I. 

etapa“, která bude financována z programu Prevence kriminality MVČR a minimálně z 20% 
finančními prostředky Města Kuřimi. 

Hlasování: pro 16 
 
 

17. Různé 
 
- Město obdrželo datace 700 tis. na přechod u zámku 
 
- V pátek 4. 6. 2010 ve 13:00 hod. - slavnostní otevření rekonstruovaného rybníku Srpek  

 
- Úterý 8. 6. 2010 od 17:00 hod. -  veřejná beseda o Wellness Kuřim v sále Kulturního domu Kuřim. 
 
- Pondělí 14. 6. 2010 v 17:00 hod. – vernisáž soutěžních návrhů na JVS Kuřim v sále Kulturního domu Kuřim, 
výstava pro veřejnost bude od pondělí 14. 6. do neděle 20. 6. 2010, každý den v čase od 10:00 do 17:00 hod. 
 
- A.Szabóvá: u polikliniky je rozbitá dlažbu chodníku firmou, která zřejmě opravovala kanály. V této souvislosti 

žádá město, aby přebírala dílo od firem až po opravách případných škod na majetku města. 
 
- Pan Merta za Sokol Kuřim žádá o příspěvek (případně odpuštění části půjčky) na dokončení hřiště. 
 
- Ing. M. Kotek: obdržel výtky ze strany  občanů na špatné ozvučení velké zasedací místnosti MěÚ Kuřim - při 

zasedání ZM není rozumět . 
Starosta: kvalitní ozvučení by zřejmě stálo cca 200 tis. Ale nevylučuje vyhlášení  výběrového řízení na ozvučení 

zasedací  místnosti. 
J.Brabec: domnívá se, že by se dala situace  vyřešit technikou  za cca 40 tis. 
 
- Ing. M. Kotek: kdy město počítá se výstavbou sportovní haly? 
Starosta: sportovní  hala by se mohla stavět  v horizontu 3 let, pokud  to  ekonomická situace  dovolí. 
 
Během diskuze  odchází z jednání  ZM v 20:30 hodin Dr. I. Poledňák. 
 
Na závěr zasedání ZM dal starosta města Ing. O. Štarha překontrolovat všechna přijatá usnesení – přečetl je člen 
návrhové komise Jan Brabec. 
 
Starosta ukončil jednání ZM ve 20:30 hod. 
 
 

   Ing. Oldřich Štarha 
    starosta 

 
 

Ověřovatelé zápisu 
 
 

Ing. Rostislav Hanák        Mgr. Martin Nawrath 
 
 
V Kuřimi dne 1. 6. 2010 
Zapsala: Dana Stražovská 
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Přílohy: 
 
Pozvánka 
Prezenční listina 
Usnesení návrhové komise 2x 
Výsledky veřejného hlasování 
 
1, 1A                          plnění usnesení ZM k 25. 5. 2010 
2           písemná příloha není 
3, 3A, 3B                   žádost o odprodej pozemku parc.  č. 2253 k.ú. Kuřim v ulici Pod Zárubou 
4, 4A                          převod III. etapy cyklostezky Kuřim – Malhostovice do vlastnictví obce Malhostovice 
5                                 zrušení Sportovního areálu Kuřim, organizační složky obce 
6, 6A – 6F                  podněty ke změně Územního plánu sídelního útvaru Kuřim 
7, 7A                           nabytí majetku – parkovací stání na ulici Tyršova 
8                                 převod finančních prostředků Centra sociálních služeb Kuřim do investičního fondu 
9                                  Zápis z 21. jednání finančního výboru MěÚ Kuřim 
10, 10A                       podnikatelský obolus 2010 
11, 11A – 11E            výsledky hospodaření města Kuřimi k 31. 3. 2010 
12                                informace: Soutěž o jednotný vizuální styl města Kuřimi (bez návrhu na usnesení) 

   13                                informace o R43 a ÚP Kuřim  (bez návrhu na usnesení) 
14                                informace k výstavbě „Wellness Kuřim – rekonstrukce a dostavba krytého bazénu v Kuřimi“   
15, 15A                        rozpočtové opatření města Kuřimi č. 3      
16                                schválení dotace z programu prevence kriminality 
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