
 
    MĚSTO KU Ř I M  

 
Z á p i s 

 
ze zasedání Zastupitelstva města Kuřimi č. 02/2009 konaného dne 10.3.2009  

 
Přítomni:  
Ing. Oldřich Štarha – starosta 
Ing. Martina Bojanovská, Jiří Brabec, Ing. Rostislav Hanák, Jan Herman, Mgr. Lubomír Kincl, Ing. Miloš Kotek, 
Ing. Miluše Macková, Alena Matějíčková, Mgr. Martin Nawrath, doc. MVDr. Jiří Pikula, RNDr. Igor Poledňák, 
Bc. Roman Stříž, Ing. Drago Sukalovský, Alena Szabóvá, Vladislav Zejda – členové zastupitelstva města. 
Ing. Petr Němec – tajemník. 
 
Omluveni:  Mgr. Ladislav Ambrož 
 
 
Starosta zahájil zasedání ZM v 18:00 hodin, úvodem přítomno 13 členů ZM, tedy nadpoloviční většina. Na 
zahájení zasedání ZM nebyli přítomni zastupitelé: Mgr. Ladislav Ambrož, Ing. Miloš Kotek, RNDr. Igor 
Poledňák a Vladislav Zejda. 
Při zasedání ZM po celou dobu jednání nebyl přítomen 1. místostarosta Ladislav Ambrož, ostatní se dostavili 
v průběhu zasedání ZM 
Zasedání ZM je usnášeníschopné. 
 
Zápis z minulého zasedání byl ověřen bez připomínek. 
 
Návrhová komise: Alena Szabóvá, Mgr. Lubomír Kincl  
Návrhová komise schválena všemi přítomnými (13) 
 
Ověřovatelé zápisu: Ing. Martina Bojanovská, Jiří Brabec 
Ověřovatelé zápisu schváleni všemi přítomnými (13).  
 
 
 
Program:  

1.  Plnění usnesení  
2.  Žádost o odprodej části pozemku parc. č. 3417/1 k.ú. Kuřim 
3.  Schválení dodatků ke zřizovacím listinám školských zařízení v Kuřimi 
4.  Nabytí staveb do majetku města - komunikace, chodníky a zpevněné plochy  
      vybudované v rámci výstavby bytových domů v lokalitě Díly za Sv. Janem 
5.  Návrh na odstoupení od smlouvy o uzavření budoucí smlouvy č. 197/2006 –  
     Kolébka, dešťová kanalizace 
6.  Schválení projektu Wellness Kuřim k financování 

                             7.  Zpráva z jednání kontrolního výboru 
                             8.  Zpráva z jednání finančního výboru 
                             9.  Program finanční podpory kulturní, sportovní a spolkové činnosti města  
                                  Kuřimi – 1. výzva roku 2009 
                            10. Plán financování obnovy vodovodů a kanalizací města Kuřimi 
                            11. Schválení podání žádosti o dotaci a Podmínek rozhodnutí o dotaci z Integrovaného  
                                  operačního programu 
                            12.  Rozpočtové opatření č. 3 
                            13. Rozvoj televizního kabelového rozvodu v Kuřimi – podklad pro zahájení diskuze o jeho  

vlastnictví v budoucnosti  
                            14.  Různé 
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Tajemník úřadu Ing. P. Němec informoval členy ZM o dodatečných materiálech zařazených na program zasedání 
ZM, které byly rozeslány až v pátek 6.3.2009. Informoval, že se neuskuteční v programu avizované vystoupení 
ředitele Ředitelství silnic a dálnic k problematice „jižního obchvatu Kuřimi“ – ředitel ŘSD se z jednání ZM omluvil.  
Starosta města Ing. O. Štarha požádal členy ZM, aby schválili hlasováním pozměněný program zasedání ZM. 
 
 
Program jednání ZM byl po doplnění schválen všemi 13 hlasy přítomných členů ZM. 
 

 
 
 
1. Plnění usnesení Zastupitelstva města Kuřimi ke dni 3.3.2009 
Přílohy č. 1, 1A, předkládá Ing. O. Štarha, zpracoval Ing. P. Němec 
 
Zůstávají nesplněna usnesení z oblasti investiční nebo jejichž plnění závisí na spolupráci s druhou stranou.  
 
Příloha č. 1A – nesplněné úkoly ZM v mezidobí do 3.3.2009. 
 
V diskusi vystoupili: 
Ing. R. Hanák – požaduje aktualizovat termíny nesplněných usnesení ZM, případně i těch, která nebyla v daném 
termínu splněna a odepsána. U každého v termínu nesplněného usnesení ZM by mělo být uvedeno, v jakém časovém 
horizontu budou splněna. 

 
 

Přijaté usnesení: 1021/2009 - ZM bere na vědomí stav plnění usnesení k 3.3.2009. 
Hlasováno: pro 13, proti 0, zdržel se 0, nebyli přítomni 4 
 
 
 
 
2. Žádost o odprodej části pozemku parc. č. 3417/1 k.ú. Kuřim 
Přílohy č. 2, 2A, 2B, 2C, předkládá Ing. O. Štarha, zpracovala Ing. V. Fidrmucová  
 
Manželé Jaroslav a Bohumila Stohlovi požádali město Kuřim o odprodej části pozemku parc. č. 3417/1 k.ú. Kuřim o 
výměře 200 až 550 m2 (viz příloha A) z důvodu zajištění zahrady pro nově vzniklou bytovou jednotku na pozemku 
parc.č. 3373 k.ú. Kuřim. – viz přílohy B,C.  
OMP považuje za důležité upřesnit některé údaje uváděné manželi Stohlovými ve své žádosti. 
Město Kuřim prodalo pí Danielové pozemek parc.č. 3417/2 o výměře 274 m2  v roce 1993 za cenu 100,- Kč/ m2. 
V roce 2005 požádala jmenovaná o odprodej další části pozemku parc.č. 3417/1 k.ú. Kuřim. RM její žádost zamítla 
usnesením č. 65/5005 ze dne 9.2.2005 (RM neschvaluje záměr na odprodej části pozemku parc.č. 3417/1 k.ú. Kuřim 
paní Františce Danielové, Kuřim, Šmeralova 788.) 
Stanoviska dotčených orgánů a komisí: 
OSVO: nemá námitek k převodu pozemku. 
OŽP, OIRR, KV doporučují pozemek ponechat v pronájmu. 
Dle schváleného Územního plánu sídelního útvaru Kuřim se pozemek nachází v nezastavěném území města Kuřimi 
a je učen jako plocha veřejné zeleně. 
OMP souhlasí se stanoviskem OŽP, OIRR a KV – t.j. pozemek parc.č. 3417/1 zachovat jako celek s možností jeho 
efektivního využití v budoucnu a manželi Stohlovým pozemek i nadále pronajímat. 
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RM dne 25.2.2009 projednala žádost manželů Stohlových a přijala usnesení. č. 91/2009, kterým nedoporučuje ZM 
schválit odprodej části pozemku parc.č. 3417/1 k.ú. Kuřim manželům Jaroslavu a Bohumile Stohlovým, trvale 
bytem Šmeralova 789, 664 34 Kuřim. 
 
 
Přijaté usnesení: 1022/2009 - ZM neschvaluje záměr na odprodej části pozemku parc.č. 3417/1 k.ú. Kuřim 

manželům Jaroslavu a Bohumile Stohlovým, trvale bytem Šmeralova 789, 664 34 Kuřim. 
Hlasováno: pro 12, proti 0, zdržel se 1, nebyli přítomni 4 
 
 
 
  

3. Schválení dodatků ke zřizovacím listinám školských zařízení v Kuřimi 
Přílohy č. 3, 3A, 3B, 3C, předkládá Ing. O. Štarha, zpracovala Mgr. H. Němcová 
 
Zastupitelstvu města Kuřimi jsou předloženy ke schválení tyto dodatky ke zřizovacím listinám:  

- Mateřské školy Kuřim, Zborovská 883, okres Brno-venkov, příspěvkové organizace,  

- Základní školy, Kuřim, Jungmannova 813, okres Brno-venkov, příspěvkové organizace,  

- Základní školy Kuřim, Tyršova 1255, okres Brno-venkov. 

 

Dne 28.6.2005 schválilo Zastupitelstvo města Kuřimi nové zřizovací listiny všech tří školských příspěvkových 
organizací. Ve zřizovacích listinách je, krom jiného, vymezena hodnota nemovitého a movitého majetku, který byl 
školám svěřen do správy. Hodnota majetku se však každý rok mění z důvodu nákupu nového vybavení, vyřazování 
nepotřebného majetku nebo stavebních úprav. Z toho důvodu je třeba každoročně schválit aktuální hodnotu 
nemovitého i movitého majetku PO, a to dle jejich inventur k 31.12.  

V § 84 odst. 2 písm. e) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecním zřízení), v platném znění se říká, že zastupitelstvo 
obce zřizuje nebo zrušuje příspěvkové organizace včetně schvalování jejich zřizovacích listin, ale následně pak § 102 
odst. 2 písm. b) stejného zákona uvádí, že zřizovatelskou funkci ve vztahu k příspěvkovým organizacím vykonává 
rada obce.  

Proto žádáme Zastupitelstvo města Kuřimi o schválení dodatků ke zřizovacím listinám všech školských 
příspěvkových organizací v Kuřimi. 

Hodnota movitého i nemovitého majetku je uvedena k 31.12.2008 a souhlasí s účetní hodnotou majetku ve 
finančních rozvahách příspěvkových organizací. Položkový soupis veškerého movitého i nemovitého majetku 
(inventurní seznamy) je uložen v příspěvkové organizaci (dle Článku 5 odst. 2 zřizovací listiny). 

 

Přílohy: 

1. Dodatek č. 6 ke Zřizovací listině Mateřské školy Kuřim, Zborovská 887, okres Brno-venkov, příspěvkové 
organizace 

2. Dodatek č. 7 ke Zřizovací listině Základní školy, Kuřim, Jungmannova 813, okres Brno-venkov, 
příspěvkové organizace 

3. Dodatek č. 5 ke Zřizovací listině Základní školy Kuřim, Tyršova 1255, okres Brno-venkov. 
 
 

Při projednávání toho bodu se dostavil zastupitel Vladislav Zejda, přítomno 14 členů ZM. 
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Přijaté usnesení: 1023/2009 - ZM schvaluje Dodatek č. 6 ke Zřizovací listině Mateřské školy Kuřim, Zborovská 
887, okres Brno-venkov, příspěvkové organizace. 

 

Hlasováno: pro 13, proti 0, zdržel se 1, nebyli přítomni 3 
 

 

Přijaté usnesení: 1024/2009 - ZM schvaluje Dodatek č. 7 ke Zřizovací listině Základní školy, Kuřim, 
Jungmannova 813, okres Brno-venkov, příspěvkové organizace. 

Hlasováno: pro 13, proti 0, zdržel se 1, nebyli přítomni 3 
 

 

Přijaté usnesení: 1025/2009 - ZM schvaluje Dodatek č. 5 ke Zřizovací listině Základní školy Kuřim, Tyršova 
1255, okres Brno-venkov. 

Hlasováno: pro 13, proti 0, zdržel se 1, nebyli přítomni 3 
 
 
 
 

4. Nabytí staveb do majetku města - komunikace, chodníky a zpevněné plochy  
vybudované v rámci výstavby bytových domů v lokalitě Díly za Sv. Janem 
Přílohy č. 4, 4A, předkládá Ing. O. Štarha, zpracovala Ing. V. Indrová 

 
Dne 3.12.2008 byla uzavřena kupní smlouva č.205/2008 s firmou EMBRA Apartment s.r.o. na převod pozemků,  na 
kterých se nachází veřejná zeleň, komunikace, chodníky a zpevněné plochy v okolí bytových domů na ul. Dlouhá a 
Metelkova.  
Na stavby bylo vydáno kolaudační rozhodnutí č.j. MK/18819/06/OSVO/Pl ze dne 6.10.2006 s nabytím právní moci 
dne 3.11.2006  a kolaudační rozhodnutí č.j. MK/6936/08/OSVO/ma ze dne 11.6.2008 s nabytím právní moci ze dne 
29.6.2008. 
Převáděné stavby se nacházejí na pozemcích v majetku města Kuřimi : 
- komunikace p.č. 2642/842, p.č. 5003, vše k.ú. Kuřim,  
- chodníky na  p.č. 4598/1,2,3,4,5,7,8; 4983, 4988, 4989, 4991, 4994, 4997, 4700,4717, 4742, 4760 vše k.ú. Kuřim, 
- zpevněné plochy ( stání – umístění kontejneru pro odpad)  p.č. 4867,  4986, 4995, 4736,4779, 4780, 4781, 

2642/564, vše k.ú. Kuřim. 
 
Příloha: kopie katastrální mapy s vyznačením převáděných staveb – 1x A3 
 
Při projednávání toho bodu se dostavil zastupitel Ing. Miloš Kotek, přítomno 15 členů ZM. 
 
 
Přijaté usnesení: 1026/2009 - ZM schvaluje nabytí staveb komunikací, chodníků a zpevněných ploch 

vybudovaných v rámci výstavby bytových domů v lokalitě Díly za sv. Janem, V. etapa, do 
majetku města Kuřimi a schvaluje uzavření kupní smlouvy s firmou EMBRA Apartment s.r.o., 
se sídlem Česká 184, PSČ 664 31, IČ 26979641, za cenu 100,- Kč.    

Hlasováno: pro 14, proti 0, zdržel se 1, nebyli přítomni 2 
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5. Návrh na odstoupení od smlouvy o uzavření budoucí smlouvy č. 197/2006 – 
Kolébka, dešťová kanalizace 
Přílohy č. 5, 5A, předkládá Ing. M. Macková, zpracovala Z. Perková 
 
Rozhodnutím ZM č. 1103/06 ze dne 15.8.2006 bylo schváleno  nabytí staveb  infrastruktury v rámci výstavby 
rodinných domů v lokalitě Kolébka do majetku města Kuřimi od firmy Moravská stavební – Invest, a.s, se sídlem 
Koliště 1912,Brno.  
V souladu s tímto rozhodnutím byla dne 21.11.2006 sepsána Smlouva o uzavření budoucí kupní smlouvy č.19/2006 
mezi firmou Moravská stavební – INVEST, a.s. a městem Kuřimí ve věci odkoupení dešťové kanalizace, splaškové 
kanalizace a vodovodu. Doposud bylo provedeno částečné plnění této smlouvy – odkoupení vodovodu, kupní 
smlouva č. 15/2007 ze dne 24.1.2007. Kupní cena za předání dešťové kanalizace je stanovena ve smlouvě na 100,- 
Kč. 
Dešťová kanalizace je zaústěna do retenční nádrže a dále jsou balastní (dešťové) vody řízeně odváděny propustkem 
pod železniční tratí do jednotné kanalizace. Jednotná kanalizace je zaústěna do Mozovského potoka a následně do 
Kuřimky.  
Dešťová kanalizace odvádí vody pouze z  komunikace a zpevněných ploch. Brněnské vodárny a kanalizace a.s. tyto 
stoky od města nepřebírají do provozování a pokud v budoucnu budou, tak v jiném režimu, za úhradu. Město nemá 
na provozování a údržbu dešťové kanalizace prostředky, navíc při kolaudačním řízení bylo zjištěno, že Moravská 
stavební – Invest, a. s., se sídlem Koliště 1912, Brno a České dráhy a. s., se sídlem Nábřeží L. Svobody 1222, Praha 
1 uzavřely smlouvu, ze dne 11. 10. 2005 ve věci údržby, oprav a rekonstrukcí drážního propustku, do kterého jsou 
sváděny vody z komunikací z lokality Kolébka za cenu 22.800,-Kč ročně.  
Tato skutečnost nebyla v smlouvě o uzavření budoucí smlouvy kupní uvedena a navíc je v rozporu s ustanovením 
budoucí smlouvy kupní, ve které je uvedeno, že budou převáděny stavby bez jakýchkoliv práv třetích osob.  
OIRR předkládá ZM ke zvážení, aby odstoupila od smlouvy o uzavření budoucí kupní smlouvy ve věci převodu 
dešťové kanalizace v rámci výstavby rodinných domů v lokalitě Kolébka z výše uvedených důvodů, které jsou 
v rozporu s uzavřenou smlouvou o uzavření budoucí kupní smlouvy.  
Žádáme o zvážení odstoupení od smlouvy.        
 
Příloha: Smlouva o uzavření budoucí kupní smlouvy č. 197/2006. 
       
Materiál odůvodnila místostarostka Ing. M. Macková, která také zodpověděla vznesené dotazy členů ZM.  
       
V diskusi vystoupili: 
V. Zejda – jaké důsledky to bude mít? 
J. Herman – je komunikace v majetku města? 
Starosta Ing. O. Štarha – dešťová kanalizace odvádí vodu prakticky jenom z komunikace. o 
Mgr. L. Kincl – ZM by o této věci mělo dále jednat. 
 
 
Přijaté usnesení: 1027/2009 - ZM neschvaluje nabytí dešťové kanalizace v lokalitě Kolébka od firmy Moravská 

stavební – INVEST, a.s., se sídlem v Brně, Koliště 1912, PSČ 602 00, IČ 25544756, do 
vlastnictví města Kuřimi.   

Hlasováno: pro 15, proti 0, zdržel se 0, nebyli přítomni 2 
 
 
 
 
6. Schválení projektu Wellness Kuřim k financování 
Přílohy č. 6, 6A, 6B, předkládá Ing. O. Štarha, zpracovala Ing. N. Šiblová 
 
Na základě souhlasu zastupitelstva se zpracováním a podáním žádosti o dotaci z Regionálního operačního programu 
NUTS 2 Jihovýchod (dále jen ROP JV) na projekt Wellness Kuřim – rekonstrukce a dostavba krytého bazénu 
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v Kuřimi (usnesení ZM 1029/08 ze dne 4.3. 2008) byla žádost o dotaci včetně všech povinných příloh podána 
v rámci druhé výzvy ke dni 17.10. 2008. Projekt byl posouzen a ohodnocen expertními hodnotiteli a dne 5.2.2009 
Výborem Regionální rady schválen k financování. Nyní je třeba doložit všechny povinné přílohy nutné k uzavření 
Smlouvy o poskytnutí dotace z ROP JV (dále jen „Smlouva“). Celkové způsobilé výdaje projektu jsou 168.657.356 
Kč. Jelikož projekt zakládá veřejnou podporu, je dotace z rozpočtu Regionální rady maximálně 40% z celkových 
způsobilých nákladů, ve výši 67.462.942 Kč. Vlastní podíl města činí 101.194.414 Kč. Zastupitelstvo schválilo 
finanční podíl města na spolufinancování této investiční akce do 105 mil. Kč (usnesení ZM 1030/2008 ze dne 
4.3.2008). Rada města vyhlásila výběrové řízení na poskytovatele úvěru, jelikož doklad o zajištění finančního krytí 
projektu je jednou z povinných příloh nutných k uzavření „Smlouvy“ a bez úvěru není město Kuřim schopno stavbu 
realizovat. Smlouva o přijetí úvěru s vybraným peněžním ústavem bude předložena ke schválení ZM na zasedání  
2.6.2009. Po podpisu „Smlouvy“ bude zahájena realizace projektu. 
Rada města vyhlásí výběrové řízení na zhotovitele stavby, předpoklad zahájení stavebních prací je 1.8.2009. 
Doba trvání stavebních prací je stanovena dle harmonogramu projektu na 18 měsíců. Tuto investiční akci zařazenou 
do priority 2 – „Investiční akce podmíněné získáním dotace“ nyní lze přesunout do priority 1 – „Investiční akce 
města pro rok 2009“. 
 
Příloha č. 1: Schválení projektu k financování 
Příloha č. 2: Usnesení ZM vztahující se k investiční akci „Wellness Kuřim – rekonstrukce a dostavba krytého   
                     bazénu v Kuřimi“ 
  
Materiál odůvodnil starosta Ing. O. Štarha – dne 5.2.2009 získala Kuřim výše uvedenou dotaci na projekt 
Wellneess Kuřim. Zahájení prací – cca od 1.8.2009, stavba bude trvat cca 14 – 15 měsíců. 
 
Při projednávání toho bodu se dostavil zastupitel RNDr. Igor Poledňák, přítomno 16 členů ZM. 
 
 
V diskusi vystoupili: 
J. Herman – na co všechno má město již v současnosti úvěr? 
A. Varmužka –  na dostavbu městské knihovny a dostavbu MŠ Jungmannova. 
J. Herman – kolik lidí z Kuřimi využívá současný plavecký stadion? Většina jich je z Brna, bude tomu i v budoucnu 
s Wellness. Městu Kuřim hrozí v budoucnu zadlužení. Současný bazén je třeba rekonstruovat, je ale otázka, zda 
formou výstavby Wellness. Nemá mandát o tomto rozhodnout – bude hlasovat proti. 
Ing. R. Hanák – hrozí, že si Kuřim projektem Welness postaví „pomník“, o který se bude muset starat. Přitom 
finance potřebuje spousta dalších naléhavějších věcí v Kuřimi. 
Ing. M. Kotek – podporuje výstavbu Wellness v Kuřimi. Nelíbí se mu ale projekt, tak jak má být realizován. Je 
možno jej realizovat levněji. Doporučuje podívat se na Wellness v Boskovicích za 54 mil. Kč (z toho 21 mil. Kč 
z městského rozpočtu). Současný bazén by se neměl zmenšovat. Nepoučili jsme se z podobných staveb v jiných 
městech. Je otázka příjmů z pronájmů v budoucnu. Je pravdou, že Wellness centrum plánují stavět i na Golfovém 
klubu Kaskáda? 
Starosta Ing. O. Štarha - ekonomika zařízení je ve variantách, spíše optimistické očekávání, roční investice do 
bazénů je v současnosti cca 7 mil. Kč. Hrozí, že v případě odmítnutí výstavby Wellness by se stávající bazén jinak 
musel zavřít z havarijních důvodů. Na golfovém hřišti Kaskáda se má stavět Wellness hotelového typu, ale pouze pro 
ubytované hosty a podstatně menší. 
J. Brabec – schvalování tohoto může být provázeno obavou z budoucího financování. Ale pro stavební firmy to může 
být v současnosti atraktivní záležitost. Současný stav bazénu není dobrý a dělá Kuřimi ostudu. Jak bude nový bazén 
provozován, není zatím rozhodnuto. Dotace byla získána na zcela konkrétní projekt, takže není možno nyní plánovat 
výstavbu podstatně odlišnou za méně peněz. Odmítli-li bychom nyní dotaci, mohlo by to ohrozit získání dotací na 
jiné projekty. 
A. Szabóvá – v Maďarsku toto funguje, je to součást tamního životního stylu. Osobně podporuje výstavbu Wellness 
Kuřim.  
Starosta Ing. O. Štarha – hledáme úsporná energetická řešení, vytápění kogenerací, zásobování užitkovou vodou. 
Projektanti byli sjednáni již za minulého vedení města.  
Ing. M. Bojanovská – žádá souhrn úvěrů, o které město bude v souvislosti s Wellness žádat?  
Ing. A. Varmužka – toto zopakoval. Finanční výbor doporučil zkrátit dobu splatnosti úvěru na 10 let. Úrok bude 
zcela jistě pod 5%. Roční úrok by byl asi 2,5 mil. Kč při 10leté splatnosti úvěru. 
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Ing. M. Bojanovská – a zbudou městu finance na další investice?  
Ing. O. Štarha –  dne 27.4.2009 bude k tomuto beseda s veřejností v KD Kuřim. 
V. Zejda – na financování se původně měly podílet 3 subjekty – město, soukromý investor a stát. Nyní je situace již 
jiná než před lety – jsou jen 2 investoři. Osobně má málo informací o tomto, ZM má rozhodnout o 100 mil. Kč 
dotaci. Není stanoven rozpočet této akce. Beseda s občany bude až 27.4.2009, ale ZM rozhoduje již dnes (10.3.). O 
způsobu financování se zastupitelé dovídají oficiálně až dnes. Úvěr se začne splácet až v roce 2011. 
RNDr. I. Poledňák – nyní je již pozdě toto zpochybňovat. Všechny úvěry města byly v minulosti kryty. Pokud se to 
začne realizovat, již není cesty zpět, areál se bude muset dále rozvíjet a inovovat. Také není spokojen s tím, jakým 
způsobem byli zastupitelé seznámeni s projektem. 
Ing D. Sukalovský – připomínky zastupitelů se braly v potaz, otázka zúžení bazénu souvisí s náklady na provoz – 
zda 4 plavecké dráhy či 5. 
Mgr. M. Nawrath – již je lhůta na stavební povolení, takže není možné se vracet na počátek. 
Ing. O. Štarha – poslední 2 roky byla spousta jednání k této záležitosti, a to i se členy ZM. 
Ing. M. Kotek – je třeba nastínit představu o budoucím provozu Welness. Stav dnešního bazénu je vizitkou vedení 
města, jak se o něj dosud staralo. 
Ing. O. Štarha – stále se jedná o spolufinancování výstavby Wellness se soukromým investorem.  
J. Herman – má strach o plnění příjmové stránky rozpočtů EU, státu či města v souvislosti se současnou 
celosvětovou finanční krizí. V této chvíli je to velice riskantní záležitost. Máme jistotu, že rozpočet v tomto 
naplníme? 
Ing. M. Kotek, RNDr. I. Poledňák – výstavba Wellness není zakomponována v rozpočtovém výhledu města Kuřimi. 
Tento výhled by se měl nyní aktualizovat. 
Ing. A. Varmužka – s tím se počítá. 
Ing. O. Štarha – v roce 2008, kdy se schvaloval rozpočtový výhled města, nebylo ještě jisté, že Kuřim tuto dotaci 
získá. 
V. Zejda – vedle Wellnes město plánuje také přestavbu kulturního domu a sportovního areálu v řádu desítek mil. Kč 
a jak bude toto město financovat? Komise výstavby o tomto měla být podrobně a průběžně informována. 
Ing. O. Štarha – kdo chtěl a měl zájem, potřebné informace dostal, vedení města v tomto nic netajilo. 
Mgr. M. Nawrath – vše již zaznělo, diskuse se točí stále v kruhu, ukončeme ji a dejme hlasovat. 
Ing. M. Kotek – ZM nebylo informováno o vyhlášených architektonických soutěžích na kulturní dům a sportovní 
areál. 
 

                                        
  Přijaté usnesení: 1028/2009 - ZM schvaluje přijetí dotace z Regionálního operačního programu NUTS 2 

Jihovýchod na realizaci projektu „Wellness Kuřim – rekonstrukce a dostavba krytého bazénu 
v Kuřimi“ ve výši 67.462.942 Kč. 

Hlasováno: pro 14, proti 0, zdržel se 2, nebyli přítomni 1 
 
 
Přijaté usnesení: 1029/2009 - ZM souhlasí s přesunutím investiční akce „Wellness Kuřim – rekonstrukce a 

dostavba krytého bazénu v Kuřimi“ do priority 1 „Investiční akce města pro rok 2009“. 
Hlasováno: pro 14, proti 0, zdržel se 2, nebyli přítomni 2 
 
 
 
 
7. Zpráva z jednání kontrolního výboru 
Přílohy č. 7, 7A, zpracovala a předkládá A. Matějíčková 
 
Dne 16.2.2009 se uskutečnila schůze kontrolního výboru ZM. 

Příloha: zápis z  jednání kontrolního výboru ZM.  

Informace podala předsedkyně kontrolního výboru A. Matějíčková. 
 
 

 7



 
Přijaté usnesení:  1030/2009 - ZM bere na vědomí zápis ze schůze kontrolního výboru, konaného dne 16.2.2009. 
Hlasováno: pro 16, proti 0, zdržel se 0, nebyli přítomni 1 
 
 
 
 

8. Zpráva z jednání finančního výboru 
Přílohy č. 8, 8A předkládá Ing. O. Štarha, zpracoval Ing. A. Varmužka 
 
Dne 26.2.2009 se uskutečnilo 14. zasedání finančního výboru. Zápis z tohoto zasedání je v příloze. 
 
Informace podal předseda finančního výboru I. Poledňák. O všech záležitostech, projednávaných na finančním 
výboru, již ZM jednalo či bude jednat podle schváleného programu. 
 
 
Přijaté usnesení: 1031/2009 - ZM bere na vědomí zápis ze 14. zasedání finančního výboru, konaného dne 

26.2.2009.  
Hlasováno: pro 16, proti 0, zdržel se 0, nebyli přítomni 1 
 
 
 
 

9. Program finanční podpory kulturní, sportovní a spolkové činnosti města 
Kuřimi – 1. výzva roku 2009 
Příloha č. 10, 10A, 10B, předkládají Mgr. L. Kincl a Ing. D. Sukalovský, zpracovali H. Koláčková a Mgr. J. Jandl 
 
Dne 18.2.2009 zasedala komise sportovní, která posuzovala žádosti o dotace z „Programu finanční podpory kulturní, 
sportovní, a spolkové činnosti“ z oblasti sportovní v rámci 1. výzvy roku 2009. Žádostmi se zabývala Rada města 
Kuřimi na své schůzi dne 25.2.2009 a navrhla udělení dotací ve výši 766.608,- Kč, viz příloha. 
 
Dne 19.2.2009 zasedala komise kulturní, která posuzovala žádosti o dotace z „Programu finanční podpory kulturní, 
sportovní, a spolkové činnosti“ z oblasti kulturní a spolkové v rámci 1. výzvy roku 2009. Žádostmi se zabývala Rada 
města Kuřimi na své schůzi dne 25.2.2009 a navrhla udělení dotací ve výši 564.430,- Kč, viz příloha. 
 
Dne 25.2.2009 RM na své schůzi posuzovala žádosti o dotace z „Programu finanční podpory kulturní, sportovní, a 
spolkové činnosti“ z oblasti kulturní a spolkové i z oblasti sportovní v rámci 1. výzvy roku 2009. RM schválila výše 
dotací podle návrhů komise sportovní a komise kulturní, viz přílohy 10A a 10B. 
 
 
Předseda komise sportovní Mgr. L. Kincl a předseda komise kulturní Ing. D. Sukalovský odůvodnili tyto 
navržené finanční částky a zejména návrhy ze strany komise sportovní a komise kulturní, které se 
předloženými žádostmi zabývaly. 
 
V diskusi vystoupili: 
Ing. D. Sukalovský - elektronický podpis na žádostech zaslaných elektronickou poštou by měl v budoucnosti být 
možný, bez jeho použití musí podat žadatel žádost v listinné podobě. Při posuzování těchto žádostí by se zejména 
měla u žadatelů posuzovat struktura podaných žádostí a rozpočty na tyto projekty. Dále oznámil, že při vyúčtování 
udělených dotací za rok 2008 v rámci žadatelů za kulturní a spolkovou oblast byla pouze jedna žádost vyúčtována po 
termínu - který byl do 31.1.2009. Jedná se o Aleše Kadlece a TV KOTVA, který loňské vyúčtování dvou 
udělených dotací po několika urgencích dodal na odbor finanční až 13.2.2009. Nyní žádá o dotaci ve výši 150.000,- 
Kč, komise kulturní i z těchto důvodů hlasováním navrhla neudělit tomuto žadateli v rámci 1. výzvy roku 2009 
žádnou finanční částku. 
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Ing. M. Macková – nebude hlasovat v žádostech o dotace ze strany organizace „Orel jednota Kuřim“.  
A. Szabóvá – navrhuje schválit A. Kadlecovi dotaci, byť sníženou (omlouvá jeho pozdní dodání vyúčtování dotací za 
rok 2008). 
J. Brabec- toto by neomlouval, dodání pozdního vyúčtování se u jiných měst, krajů či resortů zpravidla postihuje 
přinejmenším neschválením příští žádosti. 
Ing. D. Sukalovský – má osobně podobnou zkušenost s pozdním dodáním vyúčtování při jiné příležitosti. 
RNDr. I. Poledňák – cení si existencí těchto zájmových organizací v Kuřimi, malé finanční částky pro školské 
zařízení by se daly řešit z provozních výdajů těchto škol (nemusí to být schvalováno v rámci programu finanční 
podpory). 
Mgr. M. Nawrath – toto naopak motivuje školské organizace, aby tyto akce pořádaly. 
 
Po diskusi členů ZM k jednotlivým žádostem o dotace nad 50.000,- Kč + žádosti příspěvkových (školských 
organizací) ZM dílčími hlasováními (viz přílohy 10A a 10B) schválilo žadatelským organizacím výši finančních 
dotací. Pouze u dvou sportovních organizací pro pochybnosti ohledně vyúčtování schválených dotací za rok 
2008 byly tato žádosti prozatím ZM staženy z jednání – jedná se o „SK Kuřim oddíl házené“  a  „FC Kuřim“. 
 
 
Přijaté usnesení: 1032/2009 - ZM bere na vědomí zprávu Rady města Kuřimi z projednání žádostí o dotace z 

„Programu finanční podpory kulturní, sportovní a spolkové činnosti“z oblasti sportovní, kulturní 
a spolkové v rámci 1. výzvy a Radou města Kuřimi schválené dotace v bodech podle příloh. 

Hlasováno: pro 16, proti 0, zdržel se 0, nebyli přítomni 1 
 
 
Přijaté usnesení: 1033/2009 - ZM schvaluje navržené dotace z „Programu finanční podpory kulturní, sportovní a 

spolkové činnosti“z oblasti sportovní, kulturní a spolkové v rámci 1. výzvy se změnami v bodech 
podle příloh. 

Hlasováno: pro 16, proti 0, zdržel se 0, nebyli přítomni 1 
 
 
 
 
10. Plán financování obnovy vodovodů a kanalizací města Kuřimi 
Přílohy č. 15, 15A, předkládá Ing. M. Macková, zpracovala Z. Perková 
 
Na základě § 8 odst. 11 zákona č. 274/2001 Sb., o vodovodech a kanalizacích pro veřejnou potřebu musí mít vlastník 
vodovodů a kanalizací (město Kuřim) zpracován Plán financování obnovy vodovodů a kanalizací nejméně na 10 
kalendářních let. Tento plán pro město Kuřim zpracovaly Brněnské vodárny a kanalizace, a.s., Hybešova 254/16, 657 
33 Brno. Plán je nutné aktualizovat nejpozději po 5 letech. Tento vypracovaný plán Vám se předkládá ZM.  
        
Příloha: Plán financování obnovy vodovodů a kanalizací                         
 
Materiál objasnila místostarostka Ing. M. Macková. Příspěvek vznikl až na poslední chvíli na základě osobního 
jednání mezi vedením města a zástupci Brněnských vodáren a kanalizací. 
 
V diskusi vystoupili: 
RNDr. I. Poledňák – znovu apeluje na aktualizaci rozpočtového výhledu města, aby se tyto výdaje zohlednily. 
Ing. D. Sukalovský – 11 mil. Kč investic ročně jenom na opravy kanalizací je pro město Kuřim hodně. Město by si 
mělo ujasnit, kolik peněz ročně může na tyto investice město uvolnit. 
J. Brabec – jedná se o hrubý odhad, kolik které město má na opravy kanalizací dát – metodika z Ministerstva financí 
ČR. 
Ing. O. Štarha – ZM by to mělo v této chvíli schválit, jinak se město vystavuje sankcím ve výši až 1 mil. Kč. 
RNDr. I. Poledňák – schválení spadá do pravomoci rady města, zastupitelstvo města by plán schvalovat nemělo. 
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Po diskusi členů ZM byl tento příspěvek stažen z jednání ZM s tím, že se jím bude zabývat mimořádná schůze 
Rady města Kuřimi. 
 
 
 
 

11. Schválení podání žádosti o dotaci a Podmínek rozhodnutí o dotaci 
z Integrovaného operačního programu 
Přílohy č. 16, 16A, předkládá Ing.O. Štarha, zpracovala N. Šiblová 
 
Město Kuřim bude podávat žádost o dotaci z Integrovaného operačního programu, oblast podpory Zavádění ICT 
v územní veřejné správě, název výzvy: E-Government v obcích – Czech POINT – kontaktní místa. Celková výše 
dotace je 58.259,- Kč (85% celkových výdajů projektu), spolufinancování obce je ve výši 10.281,- Kč (15% 
celkových výdajů projektu). Dotace bude použita na pořízení technického a technologického vybavení místního 
pracoviště CzechPOINT. 
 
Příloha: Žádost o dotaci, Podmínky rozhodnutí o poskytnutí dotace.  
  

                                       
Přijaté usnesení: 1034/2009 - ZM schvaluje podání žádosti o dotaci z Integrovaného operačního programu na 

pořízení technického a technologického vybavení místního pracoviště CzechPoint a schvaluje 
Podmínky rozhodnutí o poskytnutí dotace. 

Hlasováno: pro 16, proti 0, zdržel se 0, nebyli přítomni 1 
 
 
 
 

12. Rozpočtové opatření č. 3 k rozpočtu města Kuřimi na rok 2009 
Přílohy č. 9, 9A, 9B, předkládá Ing. O. Štarha, zpracoval Ing. A. Varmužka 
 
V příloze jsou předkládána rozpočtová opatření k rozpočtu města na rok 2009, včetně komentářů. 
 
Vedoucí odboru finančního Ing. A. Varmužka odůvodnil tento příspěvek. 
 
 
Přijaté usnesení: 1035/2009 - ZM schvaluje rozpočtové opatření č. 3 k rozpočtu města Kuřimi na rok 2009, podle 

přílohy. 
Hlasováno: pro 13, proti 0, zdržel se 3, nebyli přítomni 1 
 
 
 
 

13. Rozvoj televizního kabelového rozvodu v Kuřimi – podklad pro zahájení 
diskuze o jeho vlastnictví v budoucnosti  
Přílohy č. 14, 14A, předkládá Ing. O. Štarha, zpracoval Mgr. P. Kavka 
 
Rozvody kabelové televize byly v Kuřimi budovány v polovině devadesátých let firmou KTVM, která už neexistuje. 
Část díla nebyla řádně zadokumentována. Některé kabely mohou být uloženy v cizích pozemcích bez uzavření 
příslušných smluv na zřízení věcných břemen. V počátcích byla tato síť provozována společností MĚSTSKÉ 
TECHNICKÉ CENTRUM KUŘIM, spol. s r.o. Tato obchodní firma už nevyvíjí žádnou aktivní činnost, ale stále 
figuruje v obchodním rejstříku a jejím 100% vlastníkem je město Kuřim. V roce 2003 začalo město Kuřim hledat 
vhodného nájemce a provozovatele kabelové televize. Usnesením RM č. 413/2003 ze dne 10.6.2003 bylo vyhlášeno 
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výběrové řízení „na provozovatele sítě kabelové televize v Kuřimi formou pronájmu na dobu min. pět let“. Vítězem 
tohoto výběrového řízení se stala obchodní firma KABELOVÁ TELEVIZE CZ s.r.o., se sídlem Ruská 8, Praha 10, 
IČ: 481 50 029. Následně v souladu s usnesením RM č. 679/2003 ze dne 11.11.2003 došlo dne 1.4.2004 k uzavření 
nájemní smlouvy s vítězem výběrového řízení. 
Dále byli zastupitelé informováni o žádosti firmy KME Kuřim o povolení šíření obsahu informačního kanálu 
připravovaného pro město Kuřim společností Direct Film s.r.o., v jejich optické síti a o tom, že Rada tuto žádost 
zamítla na své schůzi dne 25.2.2009. 
 
V diskusi vystoupili: 
RNDr. I. Poledňák – město by mělo kabelové rozvody prodat. Rada města neměla právo žádost zamítnout, protože 
rozhodování o Infokanálu si vyhradilo již v roce 2002 zastupitelstvo. 
Ing. O. Štarha – záměrem bylo nesnížit hodnotu majetku města – kabelového rozvodu. Proto RM tuto žádost na své 
schůzi 25.2.2009 neschválila.  
Ing. D. Sukalovský –přimlouvá se za schválení podané žádosti firmy KME spol. s r. o. v Kuřimi, kterým tato žádá 
město Kuřim o povolení šíření obsahu informačního kanálu. 
J. Brabec – kabelová televize a její infokanál je informačním mediem města a mělo by být dostupné všem občanům 
Kuřimi co nejvíce, tedy i přes síť KME.. 
 
 
RNDr. I. Poledňák podává návrhové komisi návrhy na dvě usnesení v této záležitosti, o kterých ZM bude 
hlasovat: 

 
 
Přijaté usnesení: 1036/2009 - ZM schvaluje šíření obsahu informačního kanálu připravovaného pro město 

Kuřim společností Direct Film s.r.o., se sídlem Kounicova 22, PSČ 602 00 Brno, IČ 47911409, 
optickou sítí společnosti firmy KME, spol. s. r. o., se sídlem v Kuřimi, Tyršova 16, PSČ 664 34, 
IČ 46994033. 

Hlasováno: pro 16, proti 0, zdržel se 0, nebyli přítomni 1 
 

 
Přijaté usnesení: 1037/2009 - ZM pověřuje RM zpracováním podkladů zadání pro výběrové řízení na prodej 

rozvodů kabelové televize v Kuřimi. 
Hlasováno: pro 16, proti 0, zdržel se 0, nebyli přítomni 1 
 
 
 
  

14. Různé 
14.1. Informace o platbě DPH městem Kuřim 
Příloha č. 11, předkládá Ing. O. Štarha, zpracoval Ing. A. Varmužka 
 
Informace o platbě DPH městem Kuřim odůvodnil vedoucí odboru finančního Ing. A. Varmužka. Dne 
1.1.2009 vstoupila v účinnost novela zákona o dani z přidané hodnoty, podle níž se město Kuřim stává plátcem 
DPH od 1.4.2009. Důvodem plátcovství DPH je dosažený obrat z vybraných příjmů (výnosů) ve výši 1 mil. Kč, 
kterého město Kuřim dosáhlo již za měsíc leden 2009. 
 
 

 
14.2. Informace o harmonogramu projednávání Územního plánu Kuřim a 
architektonických soutěží 
Příloha č. 12, předkládá Ing. O. Štarha, zpracovala Ing. J. Lekešová 
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Informace podal starosta Ing. O. Štarha. V úterý 14. 4. 2009 od 17:00 hod. bude veřejné projednání v sále 
Kulturního domu Kuřim na náměstí Osvobození. Z veřejného projednávání ÚP Kuřim bude kabelovou televizí 
pořízen zvukový i obrazový záznam 
 
V diskusi vystoupili:       
J. Herman – jakým způsobem budou zapracovány připomínky k ÚP Kuřim? Bude se brát v potaz každý podnět či 
připomínka? 
 
J. Brabec – jakým způsobem se k návrhu ÚP Kuřim budou vyjadřovat komise RM? Bude s ním seznámena každá 
zvlášť nebo společně? 
RNDr. I. Poledňák – projednávání ÚP Kuřim už má svůj režim daný ze zákona a nelze na jeho průběhu nic 
podstatného měnit. Dále se ptá na průběh architektonických soutěží na kulturní dům a sportovní areál. 

 
 
 
 
14.3. Informace o představení Wellness Kuřim občanům 
Příloha č. 13, předkládá Ing. O. Štarha, zpracoval Ing. P. Němec 
 
Informaci podal tajemník úřadu Ing. P. Němec. V pondělí 27. 4. 2009 od 18:00 hod. bude veřejné projednání v 
sále Kulturního domu Kuřim na náměstí Osvobození. Zúčastní se vedení města, projektanti a veřejnost. 
 
 
Další různé: 
Mgr. M. Nawrath – je k dispozici alespoň písemné stanovisko Ředitelství silnic a dálnic k jižnímu obchvatu Kuřimi? 
Ing. O. Štarha – ne, není, v této záležitosti se uskutečnilo pouze osobní jednání mezi starostou města a ředitelem 
ŘSD. Ředitel ŘSD byl pozván na jednání ZM, aby postoj ŘSD k této věci vysvětlil, ale ten se z jednání ZM nakonec 
omluvil. 
 
 
Následně bylo hlasováno o správnosti a úplnosti všech přijatých usnesení. Člen návrhové komise Mgr. Lubomír 
Kincl přečetl znovu všechna přijatá usnesení  
Hlasováno: pro 16, proti 0, zdržel se 0, nebyli přítomni 1 
 
 
Starosta ukončil zasedání ZM ve 22:10 hod. 
 
 
 
 
            Ing. Oldřich Štarha 

        starosta 
V Kuřimi dne 10.3.2009 
  Zapsal Mgr. Jan Jandl 
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Ověřovatelé zápisu: 

 
 
 
 
              Ing. Martina Bojanovská          Jiří Brabec 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Přílohy:  
Pozvánka 
Usnesení návrhové komise 2x 
Prezenční listina 
Výsledky veřejného hlasování 
1, 1A                      plnění usnesení ZM k 3.3.2009 
2, 2A, 2B, 2C         žádost odprodej části pozemku parc.č. 3417/v k.ú. Kuřim 
3, 3A, 3B, 3C         schválení dodatků ke zřizovacím listinám školských zařízení v Kuřimi 
4, 4A                    nabytí staveb do majetku města – komunikace, chodníky a zpevněné plochy vybudované v rámci 

výstavby bytových domů v lokalitě Díly za Sv. Janem 
5, 5A               návrh na odstoupení od smlouvy o uzavření budoucí smlouvy č. 197/2006 – Kolébka, dešťová  

kanalizace    
6, 6A, 6B                schválení projektu Wellness Kuřim k financování 
7, 7A                      zpráva z jednání kontrolního výboru 
8, 8A                      zpráva z jednání finančního výboru 
9, 9A, 9B                rozpočtové opatření č. 3 
10, 10A, 10B        program finanční podpory kulturní, sportovní a spolkové činnosti města Kuřimi – 1. výzva roku 

2009 
11                           informace o platbě DPH městem Kuřim 
12                           informace o harmonogramu projednávání Územního plánu Kuřim a architektonických soutěží 
13                           informace o představení Wellness Kuřim občanům 
14, 14A                  další rozvoj televizního kabelového rozvodu v Kuřimi – podklad pro zahájení diskuze o jeho     
                               vlastnictví v budoucnosti  
15, 15A                   plán financování obnovy vodovodů a kanalizací města Kuřimi 
16, 16A     schválení podání žádosti o dotaci a Podmínek rozhodnutí o dotaci z Integrovaného                             

operačního programu 
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