
 
    MĚSTO KU Ř I M  

 
Z á p i s 

 
z mimořádného zasedání Zastupitelstva města Kuřimi č. 04/2009 konaného dne 12. 5. 2009  

 
Přítomni:  
Ing. Oldřich Štarha – starosta 
Mgr. Ladislav Ambrož, Ing. Martina Bojanovská, Jiří Brabec, Ing. Rostislav Hanák, Mgr. Lubomír Kincl, Ing. 
Miloš Kotek, Ing. Miluše Macková, Alena Matějíčková, Mgr. Martin Nawrath, doc. MVDr. Jiří Pikula, 
Bc. Roman Stříž, Ing. Drago Sukalovský, Alena Szabóvá, Vladislav Zejda – členové zastupitelstva města. 
Ing. Petr Němec – tajemník. 
 
Omluveni: RNDr. Igor Poledňák, Jan Herman. 
 
 
Starosta zahájil zasedání ZM v 18:00 hodin, úvodem přítomno 14 členů ZM, tedy nadpoloviční většina. Na 
zahájení zasedání ZM nebyli přítomni zastupitelé: RNDr. Igor Poledňák, Ing. Miloš Kotek a Jan Herman. 
Při zasedání ZM po celou dobu jednání nebyli přítomni: RNDr. Igor Poledňák, Jan Herman.  
Zasedání ZM je usnášeníschopné. 
 
Zápis z minulého zasedání byl ověřen bez připomínek. 
 
Návrhová komise: Mgr. Lubomír Kincl, Jiří Brabec  
Návrhová komise schválena všemi přítomnými (14) 
 
Ověřovatelé zápisu: Ing. Martina Bojanovská, Ing. Drago Sukalovský 
Ověřovatelé zápisu schváleni všemi přítomnými (14)  
 
 
 
 
Program:  

1.  Uzavření smlouvy o přijetí úvěru na financování výstavby Wellness Kuřim 
2.  Různé 

                            
                          
Program jednání ZM byl po doplnění schválen všemi 14 hlasy přítomných členů ZM. 

 
 
 
1. Uzavření smlouvy o přijetí úvěru na financování výstavby Wellness Kuřim 
Přílohy č. 1, 1A, 1B, 1C, předkládá Ing. O. Štarha, zpracovali Ing. A. Varmužka a N. Šiblová 
  
S ohledem na dodržení termínu podpisu Smlouvy o poskytnutí dotace (předpoklad do 15. 7. 2009) s Úřadem 
regionální rady regionu soudržnosti Jihovýchod., k jejímuž uzavření je třeba doložit podepsanou smlouvu o přijetí 
úvěru, je vhodné svolat mimořádné zasedání zastupitelstva města. Kdyby se smlouva o přijetí úvěru schvalovala 
až na zasedání zastupitelstva města dne 2. 6. 2009, po kterém by po odeslání oznámení uchazečům o výběru 
nejvhodnější nabídky následovala 15ti denní lhůta pro podání námitek a 10-ti denní lhůta pro přípravu návrhu 
Smlouvy o dotaci Úřadem regionální rady, nebylo by možné předložit návrh Smlouvy o dotaci ke schválení na 
zasedání zastupitelstva města 30. 6. 2009.  
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Považujeme za vhodnější než žádat o zkrácení termínu vybavení návrhu Smlouvy o dotaci Úřadem regionální rady 
regionu soudržnosti Jihovýchod, raději svolat mimořádné zastupitelstvo města a řešit věci „doma“. 
V případě schválení smlouvy o přijetí úvěru bude ZM předložena Smlouva o dotaci na projekt Wellness Kuřim- 
rekonstrukce a dostavba krytého bazénu v Kuřimi na zasedání 30. 6. 2009, tím se nebudou prodlužovat termíny 
činností a schvalování před zahájením stavby. 
 
Na základě § 85, písm. j) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, je ZM předkládán ke 
schválení návrh smlouvy o přijetí úvěru na financování výstavby Wellness Kuřim.  
 
Město Kuřim vypsalo výběrové řízení na poskytovatele úvěru na financování výstavby Wellness Kuřim. V tomto 
výběrovém řízení požadovalo předložení nabídek na úvěr ve výši 101.194.114 Kč (spoluúčast města dle studie) ve 
dvou variantách, a to se splatností 10 a 15 roků. Výběrového řízení se zúčastnili 3 uchazeči – Česká spořitelna, 
ČSOB a Komerční banka. Výběrová komise posoudila všechny nabídky a předkládá ZM k posouzení nejvýhodnější 
nabídku z každé varianty. Srovnání všech nabídek je v příloze. V obou variantách se jeví jako nejvýhodnější 
nabídka Komerční banky a.s., proto jsou předkládány návrhy smluv s tímto uchazečem. Tato banka byla nejlépe 
hodnocena ve všech kriteriích. 
 
Odbor finanční doporučuje schválit úvěr ve variantě splatnosti 15 roků z následujících důvodů: 
 

a) roční splátka jistiny je ve výši 6,75 mil. Kč, což odpovídá zhruba ztrátě z provozování stávajícího 
plaveckého areálu, úrok je ve výši 3,9 mil. Kč v prvním roce splácení, což je pouze o 150 tis. Kč více, než 
ve variantě 10ti leté splatnosti (roční jistina 10,1 mil. Kč), při očekávané nulové ziskovosti ( hospodářský 
výsledek = 0) bude v silách města úrok hradit bez větších zásahů do rozpočtu města. 

  
b) sankční úrok za předčasné splacení úvěru nebo mimořádné splátky úvěru jsou 0 Kč, což znamená, že lze 

kdykoliv přejít bez nutnosti změny smlouvy na rychlejší variantu splácení. To lze ošetřit v rozpočtu města 
na příslušný rok např. při ziskovém provozu Wellness v prvních letech, jinými slovy splácení úvěru lze 
urychlovat podle našeho vlastního rozhodnutí a podle ekonomických výsledků nového zařízení.  

 
c) pomalejší varianta je navrhována také z důvodu finanční krize, která může „ukrojit“ z rozpočtu města dle 

posledních odhadů min. financí až 8 mil. Kč v letošním roce a dobu trvání krize nelze přesně odhadnout. 
 
Před zasedáním ZM bude přijetí úvěru projednáno na mimořádném zasedání Finančního výboru ZM. 
 
Příloha č. 1: Srovnání nabídek předložených finančními ústavy. 
Příloha č. 2: Návrh smlouvy o úvěru mezi Městem Kuřim a Komerční bankou, a.s. – 10 let. 
Příloha č. 3: Návrh smlouvy o úvěru mezi Městem Kuřim a Komerční bankou, a.s. – 15 let. 
 
V průběhu projednávání tohoto bodu se dostavil zastupitel Ing. Miloš Kotek, přítomno 15 členů ZM. 
 
V diskusi vystoupili: 
Vedoucí OF Ing. A. Varmužka informoval o jednání o úvěru na financování Wellnes Kuřim. 
Ing. M. Kotek - znovu navrhl zvážit rekonstrukci bazénu podle návrhu, které již dříve předkládal. Připadá mu 
absurdní, že takovouto obrovskou investicí se znehodnotí v současné době sportovní bazén. 
Kolik uchazečů o poskytnutí úvěru bylo osloveno? 
Starosta Ing. O. Śtarha - informoval o obdobné investici v Bruntále, kde v prvním kole výběrového řízení se 
nevybrala žádná banka. 
Vedoucí OF Ing. A. Varmužka informoval o způsobu vyhlášení výběrového řízení na centrální adrese. 
Mgr. L. Kincl - doplnil informaci, že menší banky nemají zájem o tyto akce. 
Ing. R. Hanák – nové Wellness Kuřim povede k znehodnocení všech sportovních aktivit ve městě, zadlužení bude 
tak velké, že už nebudou finanční prostředky na jiné investice. 
Ing. V. Zejda – jaké je stadium přípravy výběrového řízení na dodavatele stavby a a její rozpočet?  
Starosta Ing. O. Štarha - objasnil, že cena projektu je o 500 tis. Kč levnější než bylo v žádosti o dotaci. Výběrové 
řízení probíhá. 
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V. Zejda - se chce seznámit s realizační dokumentací. 
Vedoucí OF Ing. A. Varmužka - ČSOB nevyžaduje ručení majetkem. 
 
 
Přijaté usnesení: 1051/2009 - ZM schvaluje podle § 85, písm. j) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění 

pozdějších předpisů, uzavření Smlouvy o úvěru s Komerční bankou, a.s., Na Příkopě 33, čp. 969, 
PSČ 114 07, Praha 1, IČ 45317054. Předmětem smlouvy je poskytnutí úvěru bankou na 
financování akce „Wellness Kuřim – rekonstrukce a dostavba krytého bazénu v Kuřimi“. Úvěr 
bude poskytnut ve výši 101.194.414,- Kč, splatnost úvěru je 15 roků a sazba je 1M PRIBOR + 
1,69 % p.a. 

Hlasováno: pro 12, proti 0, zdržel se 3, nebyli přítomni 2 
 
 
  

 

2. Různé 
Oprava značení na přechodech ul. Farského, Buďárkova. 
Starosta Ing. O. Štarha - navrhuje předávat tyto podněty dopravní komisi. 
Ing. R. Hanák – sídliště na Loučkách, vznesl dotaz na opravy asfaltových chodníků.  
Místostarostka Ing. M. Macková – je problém sehnat malou firmu, je třeba celková generální oprava, možnost 
opravy ze zatravňovacích dlaždic. 
A. Szabová - nebezpečí na značených přechodech, je zde nutná častější policejní prevence. 
Ing. M. Bojanovská – nedostatečné osvětlení tunelu mezi ul. Komenského a ZUŠ Kuřim. 
Místostarostka Ing. M. Macková – toto není třeba, dotyčné místo je dostatečně osvětleno. 
 

                                    
Starosta ukončil zasedání ZM v 19:00 hodin. 
 
 
 
 
 
            Ing. Oldřich Štarha 

        starosta 
V Kuřimi dne 12. 5. 2009 
Zapsala: Ing. N. Šiblová 
 
 
 

Ověřovatelé zápisu: 

 
 
 
 
              Ing. Martina Bojanovská      Ing. Drago Sukalovský 
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Přílohy:  
Pozvánka 
Usnesení návrhové komise 2x 
Prezenční listina 
Výsledky veřejného hlasování 
 
1, 1A, 1B, 1C        uzavření smlouvy o přijetí úvěru na financování výstavby Wellness Kuřim 
               
 

      


	Ověřovatelé zápisu:

