
MĚSTO KU Ř I M  
 

Z á p i s 

ze zasedání Zastupitelstva města Kuřimi č. 09/2009 konaného dne 10. 11. 2009  
 
Přítomni:  
Ing. Oldřich Štarha – starosta 
Mgr. Ladislav Ambrož, Ing. Martina Bojanovská, Jiří Brabec, Ing. Rostislav Hanák, Jan Herman, Mgr. Lubomír 
Kincl, Ing. Miloš Kotek, Ing. Miluše Macková, Alena Matějíčková, Mgr. Martin Nawrath, prof. MVDr. Jiří 
Pikula, RNDr. Igor Poledňák, Bc. Roman Stříž, Ing. Drago Sukalovský, Alena Szabóvá, Vladislav Zejda – 
členové zastupitelstva města. 
Ing. Petr Němec – tajemník. 
 
 
Starosta zahájil zasedání ZM v 17:00 hodin, úvodem přítomno 13 členů ZM, tedy nadpoloviční většina. Na 
zahájení zasedání ZM nebyli přítomni: Ing. Miloš Kotek, Ing. Rostislav Hanák, Ing. Drago Sukalovský a Vladislav 
Zejda. Tito jmenovaní se postupně dostavili v průběhu jednání ZM, takže celkový počet členů ZM byl 17 
 
Zasedání ZM je usnášeníschopné. 
 
Zápis z minulého zasedání byl ověřen bez připomínek. 
 
Návrhová komise: Bc. Roman Stříž, Ing. Martina Bojanovská 
Návrhová komise schválena všemi přítomnými (13) 
 
Ověřovatelé zápisu: Alena Matějíčková, Mgr. Martin Nawrath 
Ověřovatelé zápisu schváleni všemi přítomnými (13)  

 
 
Program: 
 
                          1. Plnění usnesení 
                          2. Návrh Obecně závazné vyhlášky města Kuřimi č. 2/2009 o dani z nemovitostí  
                          3. Návrh Obecně závazné vyhlášky města Kuřimi č. 3/2009, o místním poplatku za provoz 

systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních 
odpadů 

                          4. Návrh na zřízení Informačního a kulturního centra Kuřim 
                          5. Převod komunikací vybudovaných v rámci výstavby lokality Díly za Sv. Janem, V. etapa 
                          6.  Odprodeje pozemků v k.ú. Kuřim 
                          7.  Cyklostezka Kuřim – Malhostovice II. a III. etapa, směna pozemků  
                          8.  Uzavření dodatku k darovací smlouvě 
                          9. Společenství vlastníků jednotek bytového domu Jungmannova 912 – žádost o úhradu části 

nákladů na opravu střechy 
                         10. Zpráva z jednání kontrolního výboru 
                         11. Zpráva z jednání finančního výboru 
                         12. Program podnikatelský obolus pro rok 2010 
                         13. Rozpočtové opatření města Kuřimi č. 15 
                         14. Výsledky hospodaření města Kuřimi k 30. 9. 2009 

                  15. Rozpočtový výhled města Kuřimi pro léta 2010 – 2013 
                  16. Oprava kanalizace Blanenská, Kuřim 

                         17. Různé 
                                

Takto upravený program jednání ZM byl schválen 13 hlasy přítomných členů ZM. 
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1. Plnění usnesení Zastupitelstva města Kuřimi k 3. 11. 2009 
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 3. 11. 2009. 
 

 
Přijaté usnesení:  1120/2009 - ZM bere na vědomí stav plnění usnesení k 3. 11. 2009. 
Hlasováno: pro 13, proti 0, zdrželi se 0, nebyli přítomni 4 

  
 

 
 

2. Návrh Obecně závazné vyhlášky města Kuřimi č. 2/2009 o dani 
z nemovitostí  
Přílohy č. 2, 2A – 2E, předkládá Ing. M. Macková, zpracoval Mgr. P. Kavka 
 
Město Kuřim má v současné době platnou a účinnou obecně závaznou vyhlášku č. 4/2008, kterou zastupitelstvo 
města přijalo v loňském roce pod č. usnesení 1084/2008. V této vyhlášce byl zaveden místní koeficient 2 a upraveny 
některé tzv. „malé koeficienty“. V červnu letošního roku zastupitelstvo města projednalo materiál týkající se dani 
z nemovitostí a nepřijalo žádné změny.  
V rámci balíčku úsporných opatření byl přijat zákon č. 362/2009 Sb., kterým se mění některé zákony v souvislosti 
s návrhem zákona o státním rozpočtu České republiky. Tento zákon změnil mimo jiné i zákon č. 338/1992 Sb., o 
dani z nemovitostí. Změna spočívá v úpravě sazby daně. Převážná část sazeb byla zvýšena na dvojnásobek. Výjimku 
v části pozemků tvoří orná půda, chmelnice vinice, trvalý travní porost, hospodářský les, a v části staveb jsou to 
stavby sloužící pro ostatní podnikatelskou činnost (sklady, prodejní plochy, …). Zde zákonodárce sazbu ponechal na 
současné úrovni. Obcím byla současně dána možnost vydat pro zdaňovací období roku 2010 obecně závaznou 
vyhlášku v termínu do 30. listopadu 2009 (jinak do 31. 7. příslušného roku). 
Do městského rozpočtu plynul v roce 2008 výnos z této daně ve výši cca 4.240 000,- Kč. Podle nejčerstvějších údajů 
z října 2009 bude letošní příjem z této daně ve výši cca 8.461.266,- Kč. Nepřijme-li zastupitelstvo města žádné 
změny obecně závazné vyhlášky, dají se v příštím roce očekávat výnosy ve výši cca 13.007.428,- Kč. 
 
Odbor majetkoprávní ve spolupráci s předkladatelem navrhuje tato možná řešení (viz. přílohy): 
a) ponechat současný stav (příloha A); 
b) snížit „malý koeficient“ u podnikatelských subjektů stejně jako u fyzických osob na 1 (příloha B); 
c) snížit „malý koeficient“ u podnikatelských subjektů na 1 s výjimkou písm. O (zde totiž zákonodárce nezvýšil 
sazbu daně), ten ponechat na 1,5 (příloha C). 
 
Příloha A – bez změny vyhlášky 
Příloha B – varianta č. 1 
Příloha C – varianta č. 2  
Příloha D – vysvětlivky 
Příloha E – znění vyhlášky. 
 
S tímto příspěvkem seznámila členy ZM místostarostka Ing. M. Macková, která odůvodnila jeho význam a 
dopady pro město Kuřim. Navrhuje změnu OZV ve variantě C. Pokud ZM neschválí změnu, bude platit 
dosavadní úprava. 
 
 
V průběhu projednávání tohoto bodu se dostavili zastupitelé: Ing. Miloš Kotek, Ing. Rostislav Hanák a 
Vladislav Zejda – přítomno 16 členů ZM. 
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V diskusi vystoupili: 
RNDr. I. Poledňák – tlumočil stanovisko finančního výboru z 9. 11. 2009, který se domnívá, že v současné 
ekonomické krizi je záhodno snížit koeficient daně z nemovitostí v Kuřimi. Podává pozměňující návrh - § 12 snížit 
na 1, v případě neschválení na variantu B, příp. C.  
J. Herman – podporuje protinávrh kolegy I. Poledňáka, v červnu 2009 na ZM nebyla vůle s touto daní hýbat a nyní 
po 5 měsících již ano.  
Mgr. P. Kavka (předkladatel příspěvku – OMP) se ptá I. Poledňáka, jak je myšlen návrh finančního výboru? 
J. Herman – chce ponechat koeficienty z roku 2009, požaduje vysvětlit vládou zvýšenou sazbu daně z nemovitostí. 
Mgr. P. Kavka (OMP) – toto vysvětlil. 
J. Brabec – rozhodující jsou zákony, které navrhla vláda a schválila PS PČR, z toho musí při rozhodování vycházet i 
ZM. Chce nechat koeficienty daně tak, jak jsou již městem stanoveny. 
J. Herman – obává se většího zatížení pro podnikatelské subjekty ve městě. Lidem se slíbilo ponechání výše daně 
v roce 2010 stejné jako v roce 2009. 
Ing. M. Macková – město chce podnikatelům naopak slevit ve výši daně z nemovitostí. 
Mgr. L. Kincl – PS PČR toto schválila, město Kuřim má jen možnost toto korigovat v určitém rámci. Doporučuje 
zajistit finance pro město – bude vyšší výdajová stránka v rozpočtu v roce 2010, úklid chodníků apod.). 
RNDr. I. Poledňák – podnikatelé jedou na 40% výkon, propuštění zaměstnanců, snižování rozsahu pracovní doby. 
Ing. M. Kotek – odmítá alibismus některých kolegů, za této situace by se daň neměla zvyšovat, bylo by to nemorální 
vůči občanům. 
Mgr. L. Kincl – stát se takto rozhodl, město to nemůže výrazně korigovat, chce pro rozpočet města zajistit dostatečné 
příjmy. V některých případech se od občanů bude vybírat vyšší daň než od obchodních řetězců  
Bc. R. Stříž – spravedlnost by měla být pro všechny. 
Místostarostka Ing. M. Macková – obchodní řetězce tímto nejsou vůbec dotčeny. Vedení města doporučuje schválit 
variantu C. 
Mgr. M. Nawrath – navrhuje ukončit diskusi a hlasovat pro některou z variant, vše již bylo v diskusi řečeno. 
Mgr. L. Kincl – doporučuje porovnat údaje v tabulce přes absolutní hodnoty – od nejvyššího po nejnižší daňové 
zatížení. 
A. Szabóvá – jsou to změny pro rok 2010. 
 
 
Navržené usnesení: ZM schvaluje obecně závaznou vyhlášku č. 4/2009 o dani z nemovitostí v k.ú. Kuřim – 

varianta D - ponechat koeficienty platné pro rok 2008.  
Hlasováno: pro 5, proti 1, zdrželi se 10, nebyli přítomni 1 (usnesení nebylo přijato) 
 
 
Přijaté usnesení: 1121/2009 - ZM schvaluje Obecně závaznou vyhlášku města Kuřimi č. 4/2009 o dani 

z nemovitostí v k.ú. Kuřim ve variantě C. 
Hlasováno: pro 13, proti 0, zdrželi se 3, nebyli přítomni 1  
 
 
 
 

3. Návrh Obecně závazné vyhlášky města Kuřimi č. 3/2009, o místním 
poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění a 
využívání a odstraňování komunálních odpadů 
Přílohy č. 3, 3A, 3B, předkládá Ing. O. Štarha, zpracoval Ing. A. Varmužka 
      
Zastupitelstvu města Kuřimi je předkládána ke schválení nová obecně závazná vyhláška města Kuřimi o místním 
poplatku za „odpady“. Navržené úpravy oproti vyhlášce stávající jsou pouze administrativní, mění se sleva pro 
občany s datem narození 1939 (loni 1938) a nová je rozúčtovací příloha (stanovení nákladů na jednoho poplatníka). 
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V průběhu projednávání tohoto bodu se z jednání ZM vzdálil zastupitel Vladislav Zejda, přítomno 15 členů 
ZM. 
 
V diskusi vystoupili: 
RNDr. I. Poledňák – finanční výbor nemá připomínek k tomuto příspěvku a doporučuje jej ZM ke schválení. 

                            
 

Přijaté usnesení: 1122/2009 - ZM schvaluje Obecně závaznou vyhlášku města Kuřimi č. 3/2009, o místním 
poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění a využívání a odstraňování 
komunálních odpadů. 

Hlasováno: pro 15, proti 0, zdrželi se 0, nebyli přítomni 2 
 
 
                      
 

4. Návrh na zřízení Informačního a kulturního centra Kuřim 
Přílohy č.4, 4A – 4C, zpracovala a předkládá A. Szabóvá 
 
Zdůvodnění: 
 
Letošního roku na jaře se uvažovalo o zřízení informačního centra (dále jen IC) v Kuřimi, ale k jeho realizaci 
nedošlo. 
Místní organizace ČSSD v Kuřimi má zřízení IC ve svém volebním programu a také z tohoto pramení můj zájem o 
tuto záležitost. 
Radě města Kuřimi byla v nedávných dnech předložena studie nazvaná „Informační a kulturní centrum Kuřim“, 
zpracovaná tajemníkem MěÚ Ing. Petrem Němcem. Studie se zabývá možnostmi zřízení IC v Kuřimi a současně 
uvádí zkušenosti s IC v Jihomoravském kraji. Studii považuji za velmi dobrou a podnětnou. Jsem přesvědčena, že 
podle předloženého materiálu lze IC v Kuřimi zřídit na základě těchto skutečností: 
 

- domnívám se, že by mohlo být zřízeno v Kulturním domě, 
- je to v majetku města (odpadají neprůhledné a nevyjasněné vztahy proti pronajímatelem a nájemcem), 
- v drtivé většině je zřizovatelem IC město ať už jako příspěvková organizace nebo IC je součástí 

příspěvkové organizace. Další možností je, že IC bude součástí organizační složky obce (v tomto případě 
Městské knihovny Kuřim), 

- my pro to prostory v Kulturním domě máme – místnost pedikúry, 
- výhoda umístění IC do Kulturního domu – odpadají náklady na energie (teplo, světlo, voda, internet), 
- může se využít těch osob, které tam v současnosti jsou zaměstnány ( 2 osoby), to znamená žádné finanční 

náklady, 
        -    bude-li IC v Kulturním domě, bude potřebná ke zřízení pouze částka na základní vybavení atypickým 

nábytkem a informační technologií (řádově několik set tisíc). 
 
Studii byla konzultována s ředitelkou Městské knihovny Kuřim paní Věrou Štěpánovou. 
Považuje také studii za velice kvalitní a podporuje výše uvedené skutečnosti ke zřízení IC. 
 
Příloha: Informačního a kulturního centra Kuřim – studie. 
 
V průběhu projednávání tohoto bodu se na jednání ZM vrátil zastupitel Vladislav Zejda, přítomno 16 členů 
ZM. 
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Návrh odůvodnila překladatelka A. Szabóvá – plně se staví za zřízení Infocentra, ČSSD jej měla ve svém 
volebním programu v roce 2006. Přimlouvá se za jeho levný provoz formou nové příspěvkové organizace, příp. 
začleněn do MKK. Jako vhodné prostory pro Infocentrum navrhuje KD Kuřim, tím odpadají další náklady na energie 
apod. Jednala i s panem Burianem, ale jeho nabídka byla příliš drahá (cca 18.000,- Kč/měsíc). 
 
V diskusi vystoupili: 
Ing. M. Kotek – podporuje zřízení Infocentra, ale má o něm jinou představu – nemusí jej nutně provozovat město, ale 
podnikatelská osoba. Dále navrhuje frekventovanější místo než je KD Kuřim – nádraží, náměstí 1. května či budoucí 
Wellness Kuřim, budova MKK. 
RNDr. I .Poledňák – ptá se, zda tento materiál projednala RM? 
Starosta Ing. O. Štarha – ano, RM o tom jednala, ale nyní jej předkládá zastupitelka A. Szabóvá. 
RNDr. I. Poledňák – přimlouvá se za stažení tohoto příspěvku z jednání ZM a udělat napřed finanční rozhled, jak by 
to fungovalo např. v budoucím Wellness Kuřim. 
Starosta Ing. O. Štarha – toto také podporuje, v Kuřimi vznikají nová zařízení, kdo bude možno IC provozovat. 
Celkově je znát, že pro zřízení tohoto zařízení v Kuřimi je v ZM většinová politická vůle. Přesto se domnívá, že by 
prozatím měl být stažen z jednání ZM a dále diskutován. 
Tajemník úřadu Ing. P. Němec – zmínil finanční náklady tohoto Infocentra – mohli by jej provozovat dosavadní 
zaměstnanci MKK ve Společenském centru – J. Brabec, P. Vrtíková. Podal přehled, jak tato centra fungují v jiných 
městech, srovnatelných s Kuřimí. 
 
Na základě této diskuse byl příspěvek prozatím stažen překladatelkou A. Szabóvou k dalšímu dopracování.            
 
 
 
 

5. Převod komunikací vybudovaných v rámci výstavby lokality Díly za Sv. 
Janem, V. etapa 
Příloha č. 5, předkládá Ing. M. Macková, zpracovala Ing. V. Indrová 
 
Na stavby komunikací bylo vydáno kolaudační rozhodnutí č.j. MK/16742/09/OSVO/Ma ze dne 2. 6. 2009  s nabytím 
právní moci dne 24. 4. 2009. 
Převáděné stavby komunikací na ul. Dušínova, Foglarova a Rychlonožkova se nacházejí na pozemcích p.č. 
2642/338, 2642/553, 2642/714, 2642/721, 2642/836, 2642/937, 2642/938, vše v k.ú. Kuřim ( podle GP č. 2642-
356/2008) a stavby komunikace  na ul. Metelkova na pozemcích p.č.2642/711 a p.č. 2642/848, vše  v  k.ú. Kuřim. 
Pozemky pod stavbou komunikací jsou v majetku pana Zdeňka Kučerovského a nabytí pozemků pod stavbami bylo 
schváleno usnesením ZM č. 1100/2009 ze dne 25. 8. 2009.  
 
 
Přijaté usnesení: 1123 /2009 - ZM schvaluje nabytí staveb komunikací vybudovaných v rámci výstavby lokality 

Díly za Sv. Janem V. etapa (ul. Metelkova, Dušínova, Foglarova a Rychlonožkova) do majetku 
města Kuřimi a schvaluje uzavření kupní smlouvy s panem Zdeňkem Kučerovským, Svatopluka 
Čecha 64, 612 00, BRNO za cenu 100,- Kč.    

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

6. Odprodeje pozemků v k.ú. Kuřim 
6.1. Odprodej pozemku parc. č. 2627/11 v k.ú. Kuřim 
Přílohy č. 6, 6A, předkládá Ing. O. Štarha, zpracovala Ing. V. Fidrmucová 
 
Petr Krejčí, Petr Leicman a Radek Panzar požádali město Kuřim o odprodej pozemku parc. č. 2627/11 k.ú. Kuřim o 
výměře 190 m2 (viz příloha A). Jmenovaní chtějí pozemek využít jako parkoviště a na překládku zboží. 
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Pozemek parc.č. 2627/11 k.ú. Kuřim leží v bezprostřední blízkosti benzínové čerpací stanice.  
Dne 6.10.2009 přijalo ZM usn.č. 1104/2009, kterým schválilo záměr odprodat Petru Krejčímu, trvale bytem Pod 
Horkou 520, 664 34 Kuřim, Petru Leicmanovi, trvale bytem Havlíčkova 498, 664 34 Kuřim a Radku Panzarovi, 
trvale bytem Jiráskova 444, 664 34 Kuřim, pozemek parc. č. 2627/11 k.ú. Kuřim o výměře 190 m2  za cenu 500,-
Kč/m2 s podmínkou úhrady veškerých nákladů spojených s převodem pozemku, uzavřením kupní smlouvy včetně 
úhrady daně z převodu nemovitosti.  
Záměr byl v souladu se zákonem o obcích po dobu 15 dnů zveřejněn – bez připomínek. 
 
 
Přijaté usnesení:   1124/2009 - ZM schvaluje odprodej pozemku parc. č. 2627/11 k.ú. Kuřim o výměře 190 m2  za 

cenu 500,-Kč/m2 Petru Krejčímu, trvale bytem Pod Horkou 520, 664 34 Kuřim a Petru 
Leicmanovi, trvale bytem Havlíčkova 498, 664 34 Kuřim a Radku Panzarovi trvale bytem 
Jiráskova 444, 664 34 Kuřim, s podmínkou úhrady veškerých nákladů spojených s převodem 
pozemku, uzavřením kupní smlouvy včetně úhrady daně z převodu nemovitosti.  

Hlasováno: pro 16, proti 0, zdrželi se 0, nebyli přítomni 1 
 
 
 
 
6.2. Odprodej pozemku parc. č. 2628/2 v k.ú. Kuřim 
Přílohy č. 6, 6B, předkládá Ing. O. Štarha, zpracovala Ing. V. Fidrmucová 
 
V souvislosti se žádostí o odprodej pozemku p.č. 2627/11 k.ú. Kuřim posuzoval OMP vlastnické vztahy s žádostí 
bezprostředně související. Při této příležitosti upozornil na možné majetkoprávní vypořádání pozemku parc. č. 
2628/2 k.ú. Kuřim, který je ve vlastnictví města Kuřimi viz příloha B. Na části pozemku je postaveno parkoviště ve 
vlastnictví p. Krejčího a p. Leicmana a část pozemku tvoří prostranství před prodejnou Autopetr.   
Na základě výše uvedeného Petr Krejčí a Petr Leicman  požádali město Kuřim o odprodej pozemku parc. č. 2628/2 
k.ú. Kuřim o výměře 53 m2. 
Dne 6.10.2009 přijalo ZM usn. č. 1105/2009, kterým schválilo záměr odprodat Petru Krejčímu, trvale bytem Pod 
Horkou 520, 664 34 Kuřim a Petru Leicmanovi, trvale bytem Havlíčkova 498, 664 34 Kuřim, pozemek parc. č. 
2628/2 k.ú. Kuřim o výměře 53 m2  za cenu 300,-Kč/m2 s podmínkou úhrady veškerých nákladů spojených 
s převodem pozemku, uzavřením kupní smlouvy včetně úhrady daně z převodu nemovitosti.  
Záměr byl v souladu se zákonem o obcích po dobu 15 dnů zveřejněn – bez připomínek. 
 
 
Přijaté usnesení:  1125/2009 - ZM schvaluje odprodej pozemku parc. č. 2628/2 k.ú. Kuřim o výměře 53 m2  za 

cenu 300,-Kč/m2 Petru Krejčímu, trvale bytem Kuřim, Pod Horkou 520 a Petru Leicmanovi, 
trvale bytem Havlíčkova 498, 664 34 Kuřim, s podmínkou úhrady veškerých nákladů spojených 
s převodem pozemku, uzavřením kupní smlouvy včetně úhrady daně z převodu nemovitosti.  

Hlasováno: pro 16, proti 0, zdrželi se 0, nebyli přítomni 1 
 
 
 
 
6.3. Moravská stavební – INVEST, a.s. - převod pozemků v lokalitě „Kolébka“  
Přílohy č. 6, 6C, předkládá Ing. O. Štarha, zpracovala Ing. V. Fidrmucová 
 
Moravská stavební – INVEST, a.s. nabídla městu Kuřim ke koupi pozemky v lokalitě Kuřim - „Kolébka“ I. etepa za 
celkovou cenu 500,- Kč. Jedná se o pozemky pod místní komunikací, parkovacími stáními, chodníky a přilehlými 
zelenými pásy v ul. Hybešova a Kolébka v Kuřimi - viz příloha C.  
OSVO a OŽP nemá připomínek a doporučuje pozemky odkoupit.  
Nabytí staveb komunikací bylo schváleno usnesením ZM Kuřimi  č. 1103/06 ze dne 15. 8. 2006 a usnesením ZM č. 
1069/2008 ze dne 20. 5. 2008. 
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Tento příspěvek byl po vzájemné dohodě s Moravskou stavební – INVEST, a.s. stažen předkladatelem - 
starostou Ing. O. Štarhou . 
 
 
 
  
6.4. Odprodej pozemku na výstavbu garáže  
Přílohy č. 6, 6D, předkládá Ing. O. Štarha, zpracovala Ing. V. Fidrmucová 
 
Manželé Paraskovi požádali město Kuřim o odprodej části pozemku parc. č. 1591 k.ú. Kuřim o výměře cca 18 m2 za 
účelem výstavby zděné garáže – viz příloha D. 
Dle Územního plánu sídelního útvaru města Kuřim se pozemek parc. č. 1591 k.ú. Kuřim nachází v zastavěném 
území a je určen jako stávající plocha dopravy (garáže, PHM). OIRR a OMP však z důvodu vzdušného vedení el. 
energie nad předmětným pozemkem, požádala doložit k žádosti souhlasné stanovisko společnosti E.ON Česká 
republika, s.r.o.  
Společnost E.ON Česká republika, s.r.o. potvrdila, že předmětný pozemek leží v ochranném pásmu nadzemního 
vedení VN a souhlasila se stavbou garáže  na pozemku parc. č. 1591 k.ú. Kuřim za splnění blíže specifikovaných 
podmínek – k nahlédnutí na OMP. Stejný postup byl při prodeji pozemku za účelem výstavby garáže manželům 
Šrámkovým. Oba pozemky spolu bezprostředně sousedí – viz příloha D. Město Kuřim na základě usn. ZM č. 
1084/2009 ze dne 25. 8. 2009 odprodalo manželům Šrámkovým pozemek za cenu ve výši 500,- Kč/m2. 
OMP doporučilo odprodej pozemku za cenu 500,- Kč/m2- ve stejném režimu jako manželům Šrámkovým. 
Dne 9.9.2009 přijala RM usnesení č. 508/2009, kterým schválila záměr odprodat manželům Alexandru a Ludmile 
Paraskovým, trvale bytem Na Královkách 883, 664 34 Kuřim, část pozemku parc. č. 1591 k.ú. Kuřim o výměře cca 
18 m2 za cenu 500,- Kč/m2 za účelem výstavby garáže s podmínkou úhrady veškerých nákladů spojených 
s převodem pozemku, uzavřením kupní smlouvy včetně daně z převodu nemovitostí. 
Záměr byl v souladu se zákonem o obcích po dobu 15 dnů zveřejněn – bez připomínek. 
 
 
Přijaté usnesení: 1126/2009 - ZM schvaluje odprodej části pozemku parc. č. 1591v k.ú. Kuřim o výměře cca 18 

m2 za cenu 500,- Kč/m2 za účelem výstavby garáže manželům Alexandru a Ludmile 
Paraskovým, trvale bytem Na Královkách 883, 664 34 Kuřim, s podmínkou úhrady veškerých 
nákladů spojených s převodem pozemku, uzavřením kupní smlouvy včetně daně z převodu 
nemovitostí. 

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

7. Cyklostezka Kuřim - Malhostovice II. a III. etapa 
Přílohy č. 7, 7A, 7B, předkládá Ing. O. Štarha, zpracovala Ing. V. Fidrmucová 
 
Příloha č. A, B 
Město Kuřim zrealizovalo stavbu „Cyklostezka Kuřim – Malhostovice II. a III. etapa“ na základě sloučeného 
Územního a stavebního povolení č.j. MK/16424/08/OSVO/Ma ze dne 2. 2. 2009 s NPM 6. 3. 2009, která byla 
Kolaudačním souhlasem č.j. MK/12312/09/OSVO/Ma  ze dne 2.10.2009 povolena k užívání – viz příloha A,B. 
Město Kuřim a obec Malhostovice uzavřely Smlouvu o spolupráci, ve které se mimo jiné zavázaly stavbu 
„Cyklostezka Kuřim – Malhostovice, II. a III etapa“ majetkoprávně vypořádat. 
Podle skutečného zaměření stavby a geometrického plánu č. 430-152/2009 zpracovaného Ing. Pavlem Mátlem je 
potřeba uskutečnit směnu pozemků mezi městem Kuřim a obcí Malhostovice následovně: 
Pozemky před směnou: 
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Město Kuřim - parc. č. 2776 v k.ú. Malhostovice o výměře 5 202 m2 

- parc. č. 2835 v k.ú. Malhostovice o výměře 29 969 m2 

- parc. č. 2839 v k.ú. Malhostovice o výměře 70 m2  
- ------------------------------------------------------------------ 

Celkem              35 241 m2  
 

Obec Malhostovice - parc. č. 1994 v k.ú. Malhostovice  o výměře 1 416 m2 
 
Pozemky po směně: 
 
Město Kuřim - parc. č. 2776 v k.ú. Malhostovice o výměře 6 042 m2 

- parc. č. 2835 v k.ú. Malhostovice o výměře 29 502 m2 

- parc. č. 2839 v k.ú. Malhostovice o výměře 62 m2  
- ------------------------------------------------------------------ 

Celkem              35 606 m2  + 365 m2 
 

Obec Malhostovice - parc. č. 1994/1 v k.ú. Malhostovice o výměře 883 m2 
   parc. č. 1994/2 v k.ú. Malhostovice o výměře 48 m2 

   parc. č. 1994/3 v k.ú. Malhostovice o výměře 120 m2 

   ---------------------------------------------------------------------------------------------------- 

   Celkem                 1 051 m2  -  365 m2 
 
Dle GP č. 430-152/2009 Město Kuřim získalo od obce Malhostovice:  
- část pozemku parc.č. 1994 označená jako díl j o výměře 589 m2   
- část pozemku parc.č. 1994 označená jako díl h + l o výměře 318 m2 tj. celkem 907 m2 

 
Dle GP č. 430-152/2009 obec Malhostovice získala od města Kuřim: 
- část pozemku parc.č. 2835 označená jako díl d + b o výměře 441 m2   
- část pozemku parc.č. 2776 označená jako díl f o výměře 93 m2   
- část pozemku parc.č. 2836 označená jako díl a o výměře 8 m2 tj. celkem 542 m2 

 

Starosta města Ing. O. Štarha jako předkladatel odůvodnil tento příspěvek. 
 
V průběhu projednávání tohoto bodu se z jednání ZM vzdálil zastupitel RNDr. Igor Poledňák, přítomno 15 
členů ZM. 
 
 
Přijaté usnesení: 1127/2009 - ZM schvaluje záměr na směnu části pozemku parc. č. 1994 k.ú. Malhostovice o 

výměře 907 m2 (vlastník obec Malhostovice) za část pozemků parc. č. 2835, parc. č. 2776 a parc. 
č. 2836 vše v k.ú. Malhostovice o celkové výměře 542 m2 (vlastník město Kuřim) bez cenového 
vyrovnání – podle návrhu GP č. 430-152/2009. Náklady spojené s uzavřením směnné smlouvy 
budou hrazeny společně a nerozdílně. 

Hlasováno: pro 14, proti 0, zdrželi se 1, nebyli přítomni 2 
 
 
 
 
8. Uzavření dodatku k darovací smlouvě 
Přílohy č. 8, 8C, předkládá Ing. O. Štarha, zpracoval Mgr. P. Kavka 
        
Dne 15. září 1999 byly mezi městem Kuřim, Bohuslavem Filkou a Marií Filkovou, oba  trvale bytem Nohavicova 
10, Brno, uzavřeny darovací smlouvy č. 128/99 a č. 129/99, jejichž předmětem byl převod vlastnického práva k 
pozemkům p.č. 2306/4 k.ú. Kuřim o výměře 29 m2 a p.č. 2307/2 k.ú. Kuřim o výměře 30 m2. Vlastnické právo 
nabylo těmito smlouvami město Kuřim. Obdarovaný (město) se v čl. VIII předmětných smluv zavázal, že předmět 
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daru převede dárcům zpět, pokud se mu do dvou let nepodaří zajistit zřízení přístupové cesty přes pozemek p.č. 
2331/2 k.ú. Kuřim. O pozemek p.č. 2331/2 k.ú. Kuřim se vedl soudní spor s Jarmilou Dolníčkovou, Kuřim, v němž 
bylo pravomocně rozhodnuto, že vlastníkem tohoto pozemku je město Kuřim. Poté se město Kuřim začalo domáhat 
po Mgr. Karlu Dolníčkovi, Brno vyklizení předmětného pozemku. Vyklizení spočívá v odstranění drátěného plotu.  
Soudní spor se táhne již od října 2000 a do dnešního dne nebylo v této věci pravomocně rozhodnuto. Z důvodu 
neúměrného protahování soudního sporu vzalo město Kuřim dne 19. ledna 2009 prostřednictvím svého právního 
zástupce (JUDr. Jana Vlasáková) žalobu zpět. Žalovaný se zpětvzetím žaloby ve smyslu § 96 odst. 3 o.s.ř. 
nesouhlasil, takže věc stále leží u Okresního soudu Brno – venkov a nebylo o ni dosud pravomocně rozhodnuto.  
Město Kuřim díky těmto skutečnostem nemůže splnit svůj závazek (zajištění přístupové cesty) plynoucí z darovacích 
smluv č. 128/99 a č. 129/99. Jelikož dárci mají o plnění závazku ze strany města stále zájem a nechtějí po městu dar 
vrátit, žádají o vypracování nových formulací čl. VIII, kdy město zajistí přístupovou cestu do 30. září 2014. 
Na minulém zasedání zastupitelstva města byl projednán a schválen pod č. usn. 1103/2009 dodatek k darovací 
smlouvě s rodinou Peslových. V rámci komplexního řešení byly k uzavření dodatku vyzvání i manželé Filkovi, kteří 
vlastní sousední pozemky. Svůj zájem o úpravu vztahů vyjádřili podáním ze dne 16. 10. 2009, kdy požádali o změnu 
termínu v čl. VIII darovacích smluv č. 128/99 a 129/99 do 30. září 2014. 
OMP doporučuje uzavření těchto dodatků. 
 
Příloha C – katastrální mapa.  
 
V průběhu projednávání tohoto bodu se dostavil zastupitel Ing. Drago Sukalovský, přítomno 16 členů ZM. 
 
 
Přijaté usnesení: 1128/2009 - ZM schvaluje uzavření dodatku č. 1 darovací smlouvy č. 128/99 uzavřené mezi 

městem Kuřim a Bohuslavem Filkou, trvale bytem Nohavicova 10, Brno, kdy se v čl. VIII 
sjednává nová lhůta k zajištění přístupové cesty přes pozemek p.č. 2331/2 k.ú. Kuřim do 30. 9. 
2014. 

Hlasováno: pro 15, proti 0, zdrželi se 1, nebyli přítomni 1 
 
 
Přijaté usnesení: 1129/2009 - ZM schvaluje uzavření dodatku č. 1 darovací smlouvy č. 129/99 uzavřené mezi 

městem Kuřim a manželi Bohuslavem a Marií Filkovými, oba trvale bytem Nohavicova 10, 
Brno, kdy se v čl. VIII sjednává nová lhůta k zajištění přístupové cesty přes pozemek p.č. 2331/2 
k.ú. Kuřim do 30. 9. 2014. 

Hlasováno: pro 15, proti 0, zdrželi se 1, nebyli přítomni 1 
 
 
                                 
 
9. Společenství vlastníků jednotek bytového domu Jungmannova 912 – žádost 
o úhradu části nákladů na opravu střechy 
Přílohy č. 9, 9A, 9B, předkládá Ing. O. Štarha, zpracoval Mgr. P. Kavka 
        
Společenství vlastníků domu č.p. 912 na ul. Jungmannova v Kuřimi, IČ: 26273471 se prostřednictvím výboru 
společenství obrátilo se svou žádostí ze dne 29.07.2009 na město Kuřim se žádostí o úhradu části nákladů (ve výši 
1/3) na opravu střechy bytového domu č.p. 912 na ul. Jungmannova v Kuřimi. Mělo by jít asi o částku cca 170.000,- 
Kč. Svou žádost odůvodňují následovně. 
 
 Podkrovní byt č. 912/7 změnil k 1. 5. 2009 vlastníka, který záhy zjistil, že do bytu zatéká. Na vlastní náklady 
provedl prošetření celé záležitosti a dospěl k závěru, že při budování půdní vestavby (v letech 1996 -1997) byly 
provedeny některé práce nekvalitně. Šlo zejména o klempířské a pokrývačské práce – neodborně položená krytina, 
vyskákané zámky na krytině, odštípané tašky, neukotvení tašek, sjeté řezané tašky na nárožích a úžlabí, je použita 
nevhodná pojistná hydroizolační fólie, u hřebenáčů chybí samolepící pásy, které jsou nahrazeny molitanem, 
oplechování je zcela nefunkční a neodpovídá ČSN 733610. Celkově se dá konstatovat, že stav této střechy je 
havarijní. Údaje o závadách jsou převzaty ze zprávy pana Vítězslava Atáska, Janáčkova 585, Rosice, IČ: 62177231 – 
klempířství, pokrývačství a tesařství.  Nový vlastník bytu pan Běhavý oslovil pět firem se žádostí o cenovou nabídku 
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na nutnou rekonstrukci. Získal tři cenové nabídky v rozmezí cca 500 – 600 tis. včetně DPH. Společenství vlastníků 
jednotek bytového domu Jungmannova 912, Kuřim spatřuje při tehdejší realizaci projektu nedostatky i na straně 
města a proto žádá o jeho částečný příspěvek ve výši 1/3 nákladů. Za hlavní příčinu stávajícího stavu označuje 
zbudování půdní vestavby, při němž investor nedodržel stavební rozhodnutí v bodě zajištění odvětrávání zbývajícího 
půdního prostoru, což dlouhodobě vede ke zvýšené vlhkosti v daném prostoru a tím narušení statiky nosných 
konstrukčních prvků střechy. 
 
Odbor majetkoprávní zjistil následující údaje. Stavební řešení zpracoval Atelier ZETA s.r.o., Kuřim. Dne 30. 1. 1996 
byla uzavřena smlouva č. 0196/042 mezi městem Kuřim a Ing. Martinem Kočím, trvale bytem U Stadionu 956, 
Kuřim jako investorem. Účelem této smlouvy bylo, aby investor vlastnil byt, bude-li vybudován na jeho náklady 
vestavbou do půdního prostoru na budově města. V této smlouvě se město zavázalo mj. k tomu, že bude činit 
všechny nutné kroky vyplývající ze zákona č. 72/1994 Sb., o vlastnictví bytů (převod jednotky, prohlášení vlastníka) 
a případně podepíše se zhotovitelem smlouvu o dílo (čl. 4 a 5). Výběr dodavatelské firmy byl v gesci investora. 
Smlouvu o dílo na vybrané položky vestavby (úpravy střechy) podepisovalo město po odsouhlasení investorem. Tato 
smlouva o dílo nebyla v archivech dohledána. Na odboru stavebním a vodoprávním MěÚ v Kuřimi je v archivech ale 
veden spis týkající se stavebního řízení v souvislostí se zbudováním předmětné půdní vestavby. Stavbu prováděla 
obchodní firma SORMIC spol. s r.o., tehdy se sídlem Česká u Brna 38, IČ: 44015275. V současné době je tato 
obchodní společnost od 9. 12. 2008 v likvidaci. Žádost o stavební povolení podával dne 20. 5. 1996 u zdejšího 
stavebního úřadu Ing. Martin Kočí jako stavebník spolu s městem, které vystupovalo jako vlastník. Dne 14. 8. 1997 
nabylo právní moc kolaudační rozhodnutí zdejšího stavebního úřadu ze dne 24. 7. 1997. Tímto rozhodnutím se 
povolilo užívání třípokojové bytové jednotky č. 912/7 zbudované půdní vestavbou v bytovém domě Jungmannova 
912 na pozemku p.č. 1712 k.ú. Kuřim. Toto kolaudační rozhodnutí bylo vydáno na jméno Ing. Martin Kočí, Kuřim a 
Soňa Kašparová, Kuřim. Předmětem žádného samostatného stavebního řízení nebyly nutné úpravy střechy vyvolané 
zhotovováním půdní vestavby. 
 
Obecně lze konstatovat, že veškeré reklamační lhůty, pokud byly v době uzavření smlouvy sjednány, již uplynuly.  
 
V případě, že by zastupitelstvo města přijalo usnesení směřující k poskytnutí dotace Společenství vlastníků domu 
č.p. 912 na ulici Jungmannova v Kuřimi, muselo by nejprve dojít formou rozpočtového opatření k vyčlenění 
finančních prostředků z rozpočtu města, neboť s takovou investicí v něm není počítáno. 
 
K této žádosti dal finanční výbor dne 5. října 2009 zamítavé stanovisko. Žádost není podle jeho názoru opodstatněná. 
Odbor finanční též poskytnutí dotace nedoporučuje. 
 
Příloha A – smlouva č. 0196/042 
Příloha B – fotografie stavu střechy. 
 
V průběhu projednávání tohoto bodu se dostavil zastupitel RNDr. Igor Poledňák, přítomno 17 členů ZM. 
 
 
V diskusi vystoupili: 
zástupce Společenství vlastníků domu č.p. Jungmannova 912 - který tuto záležitost vysvětlil, střecha je ve vážném 
stavu. Obrací se proto na město Kuřim, aby v tomto Společenství pomohlo. 
Ing. D. Sukalovský – zdrží se hlasování v této záležitosti, neboť jeho rodiče jsou také majiteli bytu v tomto 
domě (střet zájmů). Město Kuřim v této roli stavebníka a v kontrolní funkci naprosto selhalo. 
Ing. R. Hanák – podporuje stanovisko D. Sukalovského. 
J. Herman – tato situace je nevídaná, aby se takto stavebně postupovalo. 
A. Szabóvá – přimlouvá se za půjčku města a splátkový kalendář, vzhledem k tomu, že v tomto domě žijí převážně 
důchodci. 
Mgr. L. Kincl – přimlouvá se za komplexní přístup v této záležitosti, ne řešení vždy ad hoc ke každému případu. 
1. místostarosta Mgr. L. Ambrož – chce znát stanovisko bývalého starosty města RNDr. I. Poledňáka v této věci. 
RNDr. I. Poledňák – při prodeji těchto bytů byla zodpovědnost na straně města, žádné řešení nebylo ideální, nikdo 
nebyl nucen si tyto byty kupovat do osobního vlastnictví a zakládat Společenství vlastníků.  
A. Szabóvá – nesouhlasí s postojem RNDr. I. Poledňákem, tuto záležitost měl jako tehdejší starosta v kompetenci. 
Ing. D. Sukalovský – nesouhlasí s politickou obhajobou RNDr. I. Poledňáka, kdy se zříká odpovědnosti za tento stav. 
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V. Zejda – stavební firma ZETA toto tehdy opravovala, firma tehdy převzala již hotový projekt. Projekt byl 
v pořádku, ale bylo špatné provedení půdního pláště. 
A. Szabóvá – bylo toto smluvně ošetřeno (město – stavebníci)? 
Starosta Ing. O. Štarha – nedoporučuje, aby se město účastnilo na spolufinancování těchto věcí, byl by to precedens 
do budoucna. 
A.Szabóvá – navrhuje půjčku. 
J. Brabec – k případnému schválení půjčky nemá zástupce Společenství vlastníků domu č.p. Jungmannova 912 
mandát ostatních majitelů bytů v tomto domě, ZM má buď schválit či neschválit podanou žádost o dotaci. 
V. Zejda – z důvodu možné podjatosti nebude v této záležitosti hlasovat. 
Starosta Ing. O. Štarha – na základě toho, co již bylo v diskusi řečeno, navrhuje, aby ZM hlasovalo o neschválení 
této dotace. 
 
 
Přijaté usnesení: 1130/2009 - ZM neschvaluje dotaci Společenství vlastníků domu č.p. 912 na ulici 

Jungmannova v Kuřimi, IČ 26273471, ve výši 170.000,- Kč za účelem opravy střechy bytového 
domu. 

Hlasováno: pro 12, proti 0, zdrželi se 4, nehlasoval 1 
 
 
 
 

10. Zpráva z jednání kontrolního výboru 
Přílohy č. 10, 10A, zpracovala a předkládá A. Matějíčková 
 
Dne 19. 10. 2009 zasedal kontrolní výbor ZM Kuřimi a předkládá zprávu o kontrole dodržování směrnice 1/2009 
RM, čl. 4. 
 
Předsedkyně kontrolního výboru a překladatelka příspěvku A. Matějíčková vysvětlila tento příspěvek. 
 
 
Přijaté na usnesení: 1131/2009 - ZM bere na vědomí zprávu kontrolního výboru, konaného dne 19. 10. 2009. 
Hlasováno: pro 17, proti 0, zdrželi se 0, nebyli přítomni 0 

  
    

 
 

11. Zpráva z jednání finančního výboru 
Příloha č. 11, zpracoval a předkládá RNDr. I. Poledňák 
 
Dne 9. 11. 2009 zasedal finanční výbor ZM Kuřimi, zprávu předkládá jeho předseda RNDr. I. Poledňák. 
 
Předseda finančního výboru a překladatel příspěvku RNDr. I. Poledňák vysvětlil tento příspěvek. Všechny 
záležitosti, kterými se finanční výbor zabýval, jsou předloženy jako příspěvky na dnešním jednání ZM. 
 
 
Přijaté na usnesení: 1132/2009 - ZM bere na vědomí zprávu finančního výboru, konaného dne 9. 11. 2009. 
Hlasováno: pro 17, proti 0, zdrželi se 0, nebyli přítomni 0 
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12. Program podnikatelský obolus pro rok 2010 
Přílohy č. 12, 12A, předkládá Mgr. L. Ambrož, zpracovala Mgr. A. Trtílková 
 
ZM svým usnesením č. 1140/2008 ze dne 11. 11. 2008 schválilo Program podnikatelský obolus 2009. Vzhledem 
k tomu, že jeho platnost je omezená příslušným kalendářním rokem, je třeba rozhodnout o existenci či neexistenci 
Programu podnikatelský obolus v roce 2010. V letošním roce uplatnilo podnikatelský obolus pět podnikatelů 
v celkové výši 90.058,- Kč. Vzhledem k tomu, že jeden uplatněný podnikatelský obolus RM neschválila, bylo 
z rozpočtu města v roce 2009 odčerpáno 85.111,- Kč (celková částka v rozpočtu – 150.000,- Kč).  
V těchto měsících je připravován rozpočet města Kuřimi na rok 2010 a částka plánovaná na Program podnikatelský 
obolus 2010 by měla být do něho zahrnuta.  
Přílohou tohoto příspěvku je návrh podmínek, za jakých je možné podnikatelský obolus v roce 2010 uplatnit. 
 
Příloha - Návrh Programu podnikatelský obolus 2010. 
 
1. místostarosta Mgr. L. Ambrož jako předkladatel vysvětlil podstatu tohoto příspěvku. 
 
 
Přijaté usnesení: 1133/2009 - ZM schvaluje Program podnikatelský obolus pro rok 2010.  
Hlasováno: pro 17, proti 0, zdrželi se 0, nebyli přítomni 0 
 
    

                     
 

13. Rozpočtové opatření města Kuřimi č. 15 
Přílohy č. 13, 13A – 13C, předkládá Ing. O. Štarha, zpracoval Ing. A. Varmužka 
 
V příloze jsou předkládána rozpočtová opatření k rozpočtu města na rok 2009, včetně komentářů. 
 
  
Přijaté usnesení: 1134/2009 - ZM schvaluje rozpočtové opatření č. 15 k rozpočtu města Kuřimi na rok 2009, 

podle přílohy. 
Hlasováno: pro 16, proti 0, zdrželi se 1, nebyli přítomni 0 
 
 
 
 
14. Výsledky hospodaření města Kuřimi k 30. 9. 2009 
Přílohy č. 14, 14A – 14E, předkládá Ing. O. Štarha, zpracoval Ing. A. Varmužka 
 
V příloze jsou předkládány výsledky hospodaření města Kuřimi k 30. 9. 2009.  
 
Příjmy města po konsolidaci činily k 30. 9. 2009 147.803.624,37 Kč, výdaje města po konsolidaci činily 
156.266.834,56 Kč. Hospodářský výsledek k tomuto datu tedy činí  nezaokrouhleně  - 8.463.210,19 Kč.  
 
Hospodaření s rozpočtovými prostředky probíhá dle schváleného a následně upraveného rozpočtu a je za 3. čtvrtletí 
roku 2009 vzhledem k rozpočtu města v konsolidovaném stavu, s výdaji převyšujícími příjmy. 
 
Příjmy: 
 
Příjmová stránka rozpočtu je plněna z  39 %. Toto nízké procento je způsobeno narozpočtováním celé dotace na 
Wellness, na revitalizaci rybníka Srpek a na zateplení ZŠ Tyršova do příjmů. Tyto dotace prozatím nebyly čerpány. 
Propad v daňových příjmech představuje za toto období částku 3,2 mil. Kč ve srovnání s loňským rokem. Ještě horší 
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bilanci zachraňuje zvýšený příjem daně z nemovitosti a růst počtu obyvatel ve městě. Jako rezerva je stále blokována 
„PATRIA“, která není v letošním roce využívána pro rozpočtové krytí investičních akcí a počítá se s jejím 
uchováním pro příští období. 
 
Výdaje: 
 
Výdajová stránka rozpočtu je plněna z  38 %, nízké procento souvisí opět s rozpočtem na dotované investiční akce. 
Provozní část rozpočtu je plněna ze 73 %. 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  - 
8.463.210,19 Kč. 
 
Starosta Ing. O. Štarha jako předkladatel tohoto příspěvku vysvětlil propad v příjmech - 3,5 mil. Kč oproti 
roku 2008 – souvisí to obecně s ekonomickou krizí. 
 
 
Přijaté usnesení: 1135/2009 - ZM bere na vědomí výsledky hospodaření města Kuřimi k 30. 9. 2009, se ztrátou 

ve výši 8.463.210,19 Kč.   
Hlasováno: pro 17, proti 0, zdrželi se 0, nebyli přítomni 0 
 
 
 
 
15. Rozpočtový výhled města Kuřimi pro léta 2010 - 2013 
Přílohy č. 15, 15A, předkládá Ing. O. Štarha, zpracoval Ing. A. Varmužka 
 
V letošním roce bylo poprvé zadáno vypracování rozpočtového výhledu externí firmě. Ve výběrovém řízení uspěla 
nejlépe společnost REGIONSERVIS s.r.o. z Prahy, která má se zpracováním rozpočtových výhledů měst a obcí letité 
zkušenosti. 
 
Rozpočtový výhled je v příloze, včetně komentářů. 
 
V diskusi vystoupili: 
RNDr. I. Poledňák – sdělil stanovisko finančního výboru k této věci, město čekají finančně skromnější roky. Táže se 
v této souvislosti, jak to vypadá s kanalizací Na Vyhlídce? 
Starosta Ing. O. Štarha – zatím tato rekonstrukce nezačala, jednalo by se řádově o 18 mil. Kč. 
Ing. M. Kotek – ptá se na daňové příjmy města, zda nejsou příliš optimistické oproti skutečnému stavu? 
Ing. A. Varmužka (předkladatel příspěvku – vedoucí OF) - v Kuřimi stále roste počet obyvatel, propad příjmů 
dorovnává i daň z nemovitostí. 
 
 
Přijaté usnesení: 1136/2009 - ZM schvaluje rozpočtový výhled města Kuřimi pro léta 2010 - 2013. 
Hlasováno: pro 17, proti 0, zdrželi se 0, nebyli přítomni 0 
 
 
 
 
 

16. Oprava kanalizace na ulici Blanenská v Kuřimi  
Příloha č. 20, předkládá Ing. M. Macková, zpracovala Z. Perková 
 
Oprava kanalizace v  ulici Blanenská byla zahrnuta do plánovaných investičních akcí v roce 2009 z důvodu nutnosti 
propojení kanalizační stoky u krytého bazénu do kanalizační šachty na pozemku parc.č. 2988. Bylo zjištěno, že 
kanalizace je prolomena v blízkosti bazénu. V těchto místech dochází k hromadění splaškových vod. Tato větev 
odvádí splaškové vody z administrativní budovy Walter a WC z venkovního bazénu.   
Na tuto akci byla vypracována projektová dokumentace a připravovala se realizace. 
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Usnesením Zastupitelstva města Kuřim č. 1093/09 ze dne 25. 8. 2009 byl schválen podnět k pořízení změny ÚPN SÚ 
Kuřim - změna funkčního využití plochy z individuální rekreace na plochu občanského vybavení a služeb. Dále byla 
podána žádost firmou FUERTES DEVELOPMENT ze dne 26. 5. 2009 na odprodej pozemků za účelem vybudování 
nákupního střediska na pozemku parc. č. 2988.  
Po jednáních s majitelem budovy firmou Walter a po dohodě s MEDEX K (poliklinika) se kanalizační přípojka z 
budovy firmy Walter přepojí do kanalizace v majetku polikliniky. Tím není zapotřebí oprava kanalizace podél 
bazénu. Na tomto přepojení by se město Kuřim podílelo poloviční částkou a to cca 50 tisíc korun. Splaškové vody 
z WC bazénu se připojí na „bazénovou kanalizaci“. Toto řešení nebude mít vliv na využití pozemku parc. č. 2988 
pro nákupní centrum. 
Zbývající finanční prostředky budou vráceny do rezervy.        
                                                                                                                       
                                                                                                                                     
Přijaté usnesení: 1137/2009 - ZM bere na vědomí návrh řešení opravy kanalizace na ulici Blanenská.   
Hlasováno: pro 17, proti 0, zdrželi se 0, nebyli přítomni 0 
 
  
 
 
17. RŮZNÉ 
17.1. Informace: stanovení oddávacích dní v Kuřimi 
Příloha č. 16, 16A, předkládá Ing. O. Štarha, zpracovala Mgr. A. Zimmermannová 
 
Usnesením RM č. 565/2009 byly nově stanoveny oddávací dny ve městě Kuřimi. Jako oddávací dny byly počínaje 
2. 1. 2010 určeny každý druhý pátek a sobota, vyjma státních svátků. Doba pro uzavírání sňatků je mezi 10:00 a 
15:00 hodinou včetně. 
Předkládáme tabulku na rok 2010 a žádáme starostu, místostarosty a zastupitele pověřené oddáváním, aby se 
domluvili na jednotlivých termínech oddávání. 
Oddáváním jsou RM pověřeni zastupitelé: A. Matějíčková, A. Szabóvá, Ing. D. Sukalovský, RNDr. I. 
Poledňák, Bc. R. Stříž, Mgr. L. Kincl. 
Doporučujeme, aby si jako první vybrali vhodné termíny pověření zastupitelé a zbývající obsadí zastupitelé, kteří 
musí oddávat ze zákona (starosta, místostarostové). 
 
Vyplněnou tabulku je nutno odevzdat na ZM 10. 11. 2009 nebo zaslat do 30. 11. 2009 a následně bude vydána na 
ZM 15. 12. 2009. 
 
V této souvislosti tajemník úřadu Ing. P. Němec připomněl oddávajícím jejich povinnosti. 
 
 
 
 
 
17.2. Informace o dotačních programech, ze kterých město Kuřim může čerpat finanční 
prostředky na projekty v roce 2010 
Přílohy č. 17, 17A, předkládá Ing. O. Štarha, zpracoval Ing. N. Šiblová 
 
V souvislosti s přípravou rozpočtu města Kuřimi a na základě informací z „Přehledu plánovaných investičních akcí 
pro rok 2010“ zpracovaného odborem investičním a regionálního rozvoje byla vytvořena tabulka projektů, na které 
město Kuřim může žádat o dotaci.  Do tabulky jsou zařazeny pouze ty projekty, pro které je již nyní avizované 
vyhlášení dotačních programů pro rok 2010. Některé termíny podání žádostí jsou v současné době pouze přibližné a 
budou upřesněny začátkem příštího roku. Tabulka bude průběžně aktualizována s vyhlášením dalších dotačních 
programů, s upřesněním termínů výzev k předkládání žádostí o dotaci a s dopracováním rozpočtů projektů. 
 
Příloha: Projekty s možností dotace v roce 2010. 
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Tuto záležitost vysvětlil členům ZM tajemník úřadu Ing. P. Němec. 
 
 
 
 
17.3. Plán jednání Zastupitelstva a Rady města Kuřimi v roce 2010 
Přílohy č. 18, 18A, předkládá Ing. O. Štarha, zpracoval Mgr. J. Jandl 
 
ZM je předložen k informaci, příp. k doplnění plán jednání ZM a RM v roce 2010. 
Navržený plán vychází ze zvyklostí předešlých let, kdy nevržené termíny nebývají závazně schvalovány ZM, takže 
podle potřeby a okolností je možno tyto termíny pružně měnit. 
 
V příštím roce se pravděpodobně v polovině října uskuteční volby do zastupitelstev obcí, proto také s ohledem na 
tuto skutečnost jsou plánovány termíny jednání ZM a RM pouze do počátku října 2010. 
 
Případné návrhy na změny uvedených termínů je možno podat přímo na jednání ZM 10. 11. 2009, příp. zaslat do 
konce listopadu 2009 na adresu: jandl@radnice.kurim.cz 
 
Příloha: Plán jednání ZM a RM v roce 2010. 
 

 
 
 

17.4. Koncepce bytové politiky v Kuřimi  
Příloha č. 19, předkládá Ing. O. Štarha, zpracovala Mgr. J. Davidová 
 
Úvod: 
 
Město Kuřim vlastní v současné době celkem 191 bytů (+ 3 byty v budovách základních škol). 
Počet bytů podle jejich velikosti: 
garsonky – 10 
1+1 – 27  
2+1 – 116 
3+1 - 37 
4+1 - 1 
Od 31. 3. 2006, kdy nabyl účinnosti zákon, o jednostranném zvyšování nájemného má pronajímatel možnost 
každoročně, avšak pouze do konce r. 2010 jednostranně zvýšit nájemné z bytu. Po zahájení deregulace nájemného 
volala dlouhodobě většina pronajímatelů, jelikož z nízkého regulovaného nájemného, které byli nájemci povinni 
(oprávněni) v minulých letech hradit bylo velmi obtížné jakékoli opravy v nájemních domech realizovat a tudíž 
bytový fond po celé ČR chátral. 
V roce 2006   bylo aktuální měsíční nájemné za m2 podlahové plochy bytu (regulované nájemné) v Kuřimi 16, 13 Kč 
/m2. Pro rok 2010 a tímto i roky následující stanovila RM svým usnesením č. 389/09 sazbu nájemného v obecních 
bytech na 56 Kč/m2.  Jedná se o nárůst nájemného v obecních bytech o 347 %.  
 
Předpokládaný zisk města Kuřimi z  nájemného pro rok 2010 (byty + nebytové prostory v bytových domech) po 
odečtení všech předpokládaných nákladů včetně fondu oprav činí cca 6.096.000 Kč. 
Vzhledem k razantnímu nárůstu nájemného OMP doporučilo vedení města při sestavování rozpočtu pro rok 2010 do 
obecních bytů investovat více peněžních prostředků, nežli tomu bylo v minulých letech, věnovat se průběžně např. 
opravám koupelen, výměně kuchyňských linek apod, aby byl naplněn smysl deregulačního procesu. 
  
Příklad: V případě investice ve výši 2 000.000,-  Kč do oprav stávajícího bytového fondu ročně, po dobu cca 5 let by 
mohl být obecní bytový fond města Kuřimi na slušné úrovni. V dalších letech by město mělo k dispozici vybrané 
nájemné téměř v plné výši a majetková rezerva v podobě 190 bytových jednotek by zůstala zachována.  
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MOŽNOSTI VYUŽITÍ STÁVAJÍCÍHO BYTOVÉHO FONDU 

       
Varianta A:                                              
BYTOVÝ FOND NEBUDE ROZPRODÁN 
 
Jednotlivé kroky: 
 

1. provést opravy v bytech v horizontu 3-10 let, prostředky na tyto rekonstrukce získá město oproti minulým 
rokům z deregulovaného nájemného; 

 
2. změnit vyhlášku o volných bytech, 9/1999 ze dne 18. 10. 1999 tak, aby se skutečné sociální případy 

vyhnuly obálkové metodě a prostřednictvím obálkové metody byly realizovány pouze směny bytů; 
 

3.  ponechat opravené byty v majetku města (i jako majetkovou rezervu) a pronajímat je v souladu 
s upravenou obecně závaznou vyhláškou. 

 
 
Varianta B:    
BYTOVÝ FOND BUDE POSTUPNĚ ROZPRODÁN 
 
Jednotlivé kroky: 
 

1. rozhodnout, zda budou nabídnuty k odprodeji všechny byty nebo pouze byty „větší“(nedá se stanovit, 
jakou finanční částku by město prodejem bytů získalo, jelikož nelze předvídat, kdo z nájemců bude mít o 
odkoupení zájem); 
 

        2.   rozhodnout o způsobu stanovení kupní ceny (cenou může být např. cena stanovená dle znaleckého posudku 
s tím, že  cenu by určoval pokud možno opakovaně ten samý znalec nebo jeden ze dvou vybraných 
znalců); 

 
       3. stanovit „konkrétní“ využití finančních prostředků získaných prodejem obecních bytů, aby nedošlo k jejích 

utracení v rámci provozních výdajů;   
(např. Výstavba budovy sociálního bydlení, výstavba domova důchodců, výstavba budovy na pozemku 
města např. o 6 byt jednotkách 1+1 a využití dotace poskytované v souladu s nařízením vlády ve výši 6.500 
Kč/m2 s horním limitem 500.000,- Kč apod.). 

 
 
Výhled: 
 
V České republice neexistuje zatím mechanismus, který by zajistil lidem bydlení v závislosti na životní situaci 
jednotlivce či rodiny a efektivně by bránil před úplnou ztrátou bydlení. Z tohoto důvodu je nutností přijetí 
zákona o sociálním bydlení. Předpokládá se, že tento zákon jasně definuje podíl obcí na odpovědnosti státu za 
zajištění práva na důstojné životní podmínky pro své obyvatele. Pravděpodobně stanoví obcím povinnost mít a 
tvořit bytový fond pro účely sociálního bydlení. Většina obcí totiž poté, co přistoupila k privatizaci bytového 
fondu, již není schopna uspokojovat potřeby sociálně slabších občanů, protože vlastním bytovým fondem již 
nedisponuje, případně jím disponuje pouze ve velmi omezené míře.  
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17.5. Příprava rozpočtu města (provozní část) na rok 2010 - informace. 
Příloha č. 21, předkládá Ing. O. Štarha, zpracoval Ing. A. Varmužka 
 
Přípravné práce k sestavení rozpočtu města započaly v srpnu oslovením správců jednotlivých kapitol rozpočtu. Do 
konce měsíce září byly sesbírány tyto požadavky a odborem finančním byla sestavena první, tzv. požadavková verze 
rozpočtu. 
 
Verze 1 – požadavky – provozní část 
 
Výdaje - 138.254.000 Kč             
 
V této verzi byly ponechány požadavky tak, jak o ně bylo žádáno a stala se spolu s rozpočty minulých období 
podkladem k sestavení návrhu rozpočtu. 
Po sesbírání požadavků byla sestavena i příjmová strana rozpočtu. Daňové příjmy jsou prozatím rozpočtovány na 
úrovni rozpočtu roku 2009, k 31. 10. 2009 je deficit v této oblasti ve výši 5,5 mil. Kč, pro příští rok se očekává růst 
daňových příjmů kolem hranice 4 %. Prozatímní neznámou je daň z nemovitosti, která bude řešena na tomto 
zasedání ZM a návrh daňových příjmů bude podle rozhodnutí ZM upraven. 
 
Příjmy – 152.659.900 Kč    
 
Z výše uvedeného je patrné, že provozní saldo rozpočtu tvoří pouze cca 14 mil. Kč. Od tohoto salda je nutné odečíst 
financování (splátky úvěrů) ve výši 6 mil. Kč(splátky úroků obsahuje již provozní část rozpočtu). Další významnou 
položkou, která není obsažena v provozní části rozpočtu je financování provozu Wellness. 
 
Jako další fáze sestavování rozpočtu bylo jednání vedení města, tajemníka a vedoucího odboru finančního 
s jednotlivými správci kapitol. Na těchto jednáních byly významným způsobem redukovány položky na výdajové 
straně rozpočtu, jednotliví správci jsou s úpravou srozuměni a všechny změny byly správci akceptovány. 
 
Verze 2 – aktuální – provozní část  
 
Výdaje - 128.982 000 Kč 
 
Provozní saldo po sestavení této verze činí 23,5 mil. Kč, po odečtení financování pak 17,5 mil. Kč. Financování 
provozu Wellness bude odvislé od mnoha faktorů, jedním z nich je zvolená forma právnické osoby, která bude 
Wellness provozovat. Tento a další obdobné problémy by měla vyřešit zadaná studie, podstatné výstupy z ní budou 
známy koncem roku a ZM bude o nich informováno. Předběžně je počítáno pro příští rok s částkou cca 5 mil. Kč pro 
rozběh provozu a pokrytí nákladů na první měsíce fungování Wellness, tato částka bude zapojena do „investiční“ 
části rozpočtu.  
Do „investiční“ části rozpočtu přejde také veškerý přebytek hospodaření minulých období, který je v současné době 
těžko předvídatelný, a to s ohledem na nižší plnění daňových příjmů a vysokou míru rozestavěnosti investic, které 
budou dokončovány v příštím roce.   
 
Aktuální verze bude s přibývajícím množství informací zcela jistě nadále upravována, v prosinci by ZM mělo 
schvalovat rozpočtové provizorium a v lednu rozpočet města na rok 2010. 
 
Tajemník úřadu Ing. P. Němec seznámil členy ZM s postupem při sestavování rozpočtu města Kuřimi na 
kalendářní rok 2010. 
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17.6. Přehled investičních záměrů, námětů a rozpracovaných investičních akcí 
Příloha č. 22, zpracovala a předkládá Ing. M. Macková 
 
S připravenou tabulkou seznámila členy ZM místostarostka Ing. M. Macková, která také zodpověděla 
vznesené dotazy. 
 
 
 
 
Další různé: 

 Svátek vína v Kuřimi se uskuteční v sobotu 14. 11. 2009 na náměstí 1. května od 10:00 do 17:00 hod. 
 

  Mikulášský jarmark II se uskuteční v sobotu 5. 12. 2009 na náměstí Osvobození – letos bude přidána i 
výstava domácích betlémů, která se uskuteční v zasedacím sále KD Kuřim na náměstí Osvobození. 

 
A. Szabóvá – ptá se na zdůvodnění navýšení zaměstnanců na MěÚ v roce 2009? Z jakých důvodů k tomuto navýšení 
došlo? Pro město Kuřim to znamená zvýšení výdajů na platy zaměstnanců. 
Tajemník úřadu Ing. P. Němec – bylo navýšeno 1. místo na OIRR a na OSV odchází jedna úřednice, je vypsáno 
výběrové řízení na novou pracovnici. 
Starosta Ing. O. Štarha – navýšení pracovníků OIRR si vyžádal rozsah investic v Kuřimi – zejména stavba Wellness 
Kuřim. 
A. Szabóvá – zve na tradiční výstavu Paličkované krajky, která bude zahájena v sobotu 28. 11. 2009 v obřadní síni 
KD Kuřim na náměstí Osvobození. 
Mgr. M. Nawrath – plánovaná výstavba parkovacích stání na ul. Hojerova a Rozdělovací – jaký je stav těchto 
plánovacích investic? 
Starosta Ing. O. Štarha – v této záležitosti je svoláno jednání na úterý 24. 11. 2009 v 17:00 hod. na MěÚ za účasti 
všech 3 stran – vedení města, zástupce investora a zástupců obyvatel, kteří podepsali petici. Do konce roku 2009 RM 
v těchto věcech nebude přijímat další usnesení, dokud se tyto stavební záměry nevyjasní. 
J. Brabec – bude autobus zastavovat u Dílů v souvislosti s novým jízdním řádem od prosince 2009? 
Ing. M. Kotek – napřed se tam musí postavit zastávka, výstavba je plánována na jaře 2010. 
J. Herman – občanům se nelíbí pokácené smrky na náměstí 1. Května, související s probíhající rekonstrukcí, je to 
citová záležitost zejména pro starší občany Dále navrhuje, aby na každém jednání ZM byla v Různém pravidelně 
podávána zpráva o stavu přípravy R43 a obchvatu Kuřimi. 
Starosta Ing. O. Štarha– s tímto souvisí stav hluku a emisí, bude podána zpráva na jednání ZM 15. 12. 2009. 
A. Matějíčková – jaký je stav na ulici. Luční? Dále žádá členy ZM o podání podnětů pro kontrolní činnost 
kontrolního výboru – na jednání 15. 12. 2009. 
Místostarostka M. Macková – toto se bude se realizovat v roce 2010, stejná firma realizuje i výstavbu nové části 
hřbitova. 
V. Zejda – jak postupuje práce na Novém územním plánu Kuřim? Občané se ptají, jak se bude reagovat na písemné 
připomínky občanů, podané k návrhu ÚP Kuřim (jedná se cca o 40 podnětů). Dále by ZM mělo být pravidelně na 
každém jednání informováno písemnou formou o postupu prací na Wellness Kuřim. 
Starosta Ing. O. Štarha – při kontrolním dni se zájemci z řad členů ZM mohou přijít podívat na staveniště Wellness 
Kuřim.. 
Ing. M. Kotek – jak probíhá rekonstrukce rybníku Srpek? 
Starosta Ing. O. Štarha – zprávu v této záležitosti podá vedoucí OŽP Ing. J. Sikorová na příští jednání ZM. 

 
 
Na závěr zasedání ZM dal starosta města Ing. O. Štarha překontrolovat všechna přijatá usnesení – přečetla je členka 
návrhové komise Ing. Martina Bojanovská. 
 
 
Starosta ukončil jednání ZM ve 20:00 hod. 
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   Ing. Oldřich Štarha 
       starosta 

 
V Kuřimi dne 10. 11. 2009 
Zapsal: Mgr. J. Jandl 

 
 

 

Ověřovatelé zápisu: 

 
 
 
 
               Alena Matějíčková                                                                                Mgr. Martin Nawrath 
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Přílohy:  
Pozvánka 
Usnesení návrhové komise 2x 
Prezenční listina 
Výsledky veřejného hlasování 
 
1, 1A                  plnění usnesení ZM ke dni 3. 11. 2009 
2, 2A – 2E          návrh Obecně závazné vyhlášky města Kuřimi č. 2/2009 o dani z nemovitostí  
3, 3A, 3B           návrh Obecně závazné vyhlášky města Kuřimi č. 3/2009, o místním poplatku za provoz systému    
                           shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů 
4, 4A – 4C         návrh na zřízení Informačního a kulturního centra Kuřim 
5                         převod komunikací vybudovaných v rámci výstavby lokality Díly za Sv. Janem, V. etapa 
6, 6A – 6D         odprodeje pozemků v k.ú. Kuřim 
7, 7A, 7B           cyklostezka Kuřim – Malhostovice II. a III. etapa, směna pozemků  
8, 8C                  uzavření dodatku k darovací smlouvě 
9, 9A,, 9B      Společenství vlastníků jednotek bytového domu Jungmannova 912 – žádost o úhradu části nákladů  
                           na opravu střechy 
10, 10A              zpráva z jednání kontrolního výboru 
11                       zpráva z jednání finančního výboru 
12, 12A.             program podnikatelský obolus pro rok 2010 
13, 13A – 13C    rozpočtové opatření města Kuřimi č. 15 
14, 14A – 14E    výsledky hospodaření města Kuřimi k 30. 9. 2009 
15, 15A               rozpočtový výhled města Kuřimi pro léta 2010 – 2013 
16.                       stanovení oddávacích dní v Kuřimi pro kalendářní rok 2010 
17, 17A               informace o dotačních programech, ze kterých město Kuřim může čerpat finanční prostředky         
                            na a projekty v kalendářním roce 2010 
18, 18A               plán jednání Zastupitelstva a Rady města Kuřimi v kalendářním roce 2010 
19                        koncepce bytové politiky v Kuřimi 
20                        oprava kanalizace na ulici Blanenská v Kuřimi 
21                        informace o přípravě rozpočtu města Kuřimi (provozní část) na kalendářní rok 2010 
22                        přehled investičních záměrů, námětů a rozpracovaných investičních akcí města Kuřimi 
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