
 
MĚSTO KU Ř I M  

 
Z á p i s 

ze zasedání Zastupitelstva města Kuřimi č. 10/2009 konaného dne 15. 12. 2009  
 
Přítomni:  
Ing. Oldřich Štarha – starosta 
Mgr. Ladislav Ambrož, 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 12 členů ZM, tedy nadpoloviční většina. Na 
zahájení zasedání ZM nebyli přítomni: Ing. Martina Bojanovská, Ing. Rostislav Hanák, Mgr. Martin Nawrath, Ing. 
Miloš Kotek a Vladislav Zejda. Po celou dobu jednání ZM nebyla přítomna pouze zastupitelka Ing. Martina 
Bojanovská, která se z jednání ZM omluvila. 
Zasedání ZM je usnášeníschopné. 
 
Zápis z minulého zasedání byl ověřen bez připomínek. 
 
Návrhová komise: Jan Herman, Alena Matějíčková 
Návrhová komise schválena všemi přítomnými (12) 
 
Ověřovatelé zápisu: Jiří Brabec, Alena Szabóvá 
Ověřovatelé zápisu schváleni všemi přítomnými (12)  

 
 
Program: 
 
                             1.  Plnění usnesení 
                             2. Volba přísedícího Okresního soudu Brno-venkov pro funkční období  
                                  let 2010 – 2014 
                             3. Podání žádosti o dotaci z Programu prevence kriminality Jihomoravského  
                                 kraje v roce 2010 
                             4. Smlouva o dotaci pro Sbor dobrovolných hasičů Kuřim 
                             5. Žádosti o odprodeje pozemků v k.ú. Kuřim 
                             6. Směna pozemků parc. č. 433 a 434 v k.ú. Kuřim 
                             7. Žádost o prominutí poplatku z prodlení, odepsání pohledávky 
                             8. Podnět ke změně Územního plánu sídelního útvaru Kuřim 
                             9. Změna č. XI. ÚPN SÚ Kuřim – schválení zadání 
                           10. Návrh na převzetí dešťové kanalizace od firmy Moravská stavební – INVEST, a.s. v ulici 

Kolébka v Kuřimi 
                           11. Žádost občanů Kuřimi o nové posouzení umístění busty dr. Edvarda Beneše 
                           12. Rozpočtové provizorium města Kuřimi pro rok 2010  
                           13. Náhrada výdělku ušlého v souvislosti s výkonem funkce člena zastupitelstva 
                           14. Zmocnění Rady města Kuřimi k zařazování dotací do rozpočtu města Kuřimi 
                           15. Společenství vlastníků jednotek bytového domu Jungmannova 912 – žádost o  
                                úhradu části nákladů na opravu střechy 
                           16. Rozpočtové opatření města Kuřimi č. 17 
                           17. Různé 
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Původně avizovaný bod č. 15 byl stažen – v prosinci 2009 se neuskutečnilo původně plánované jednání 
finančního výboru. 

 
Takto upravený program jednání ZM byl schválen 12 hlasy přítomných členů 
 
 
 
 
1. Plnění usnesení Zastupitelstva města Kuřimi k 8. 12. 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 8. 12. 2009. 
 

 
Přijaté usnesení: 1138/2009 - ZM bere na vědomí stav plnění usnesení k 8. 12. 2009. 
Hlasováno: pro 12, proti 0, zdržel se 0, nebyli přítomni 5 

 
 

 
 

2. Volba přísedícího Okresního soudu Brno-venkov pro funkční období let 
2010 – 2014 
Přílohy č. 2, 2A – 2E, předkládá Ing. O. Štarha, zpracoval Ing. P. Němec 

 
Předseda Okresního soudu Brno-venkov předkládá Zastupitelstvu města Kuřimi návrh na volbu Ing. Františka 
Macka, nar. 22. 9.1 963, trvale bytem v Kuřimi, náměstí Osvobození 821, do funkce přísedícího okresního soudu 
Brno-venkov na funkční období let 2010 – 2014. Nynější volební období přísedícího končí 7. 3. 2010. 
 
Ing. František Macek vykonává funkci přísedícího Okresního soudu Brno-venkov již několik volebních období. 
S jeho prací je všeobecná spokojenost a proto má soud zájem, aby jako přísedící pokračoval i v dalším funkčním 
období. Splňuje všechna formální ustanovení, potřebná k volbě, souhlasí s tím, aby mohl jako přísedící Okresního 
soudu Brno-venkov pracovat i v dalším funkčním období. 
 
Žádost předsedy Okresního soudu Brno-venkov a další písemné materiály k této věci jsou k dispozici u tajemníka 
úřadu. 
 
V diskusi vystoupili:  
místostarostka Ing. M. Macková nebude v tomto bodě hlasovat (při nominaci se jedná o blízkou osobu). 

 
 

Přijaté usnesení: 1139/2009 - ZM volí Ing. Františka Macka, nar. 22. 9.1963, trvale bytem náměstí Osvobození 821, 
664 34 Kuřim, přísedícím Okresního soudu Brno-venkov pro funkční období let 2010 – 2014. 

Hlasováno: pro 11, proti 0, zdržel se 0, nehlasoval 1, nebyli přítomni 5 
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3. Podání žádosti o dotaci z Programu prevence kriminality Jihomoravského 
kraje v roce 2010 
Příloha č. 3, předkládá Ing. O. Štarha, zpracoval Bc. R. Novák, DiS. 
 
Město Kuřim má možnost požádat o dotaci ze státního rozpočtu v rámci Programu prevence kriminality 
Jihomoravského kraje v roce 2010, který financuje Ministerstvo vnitra ČR. O dotaci se úspěšně ucházelo již v roce 
2008. Považujeme za vhodné ucházet se opět o dotaci, z níž by se zlepšilo veřejné osvětlení v prostoru před nádražím 
v Kuřimi, kde je jedno ze stanovišť městského kamerového dohlížecího systému. Osvětlení je nedostatečné zejména 
v noci a za ztížené viditelnosti, což je především v zimních měsících. V případě získání dotace by se mohly 
rekonstruovat 3-4 světelné body. Zvažuje se také rozsáhlejší projekt rekonstrukce osvětlení v tomto prostoru, který 
tvoří přestupní uzel IDS JMK, do něhož by se osvětlení vybudované z dotace začlenilo. Toto je však záležitost 
rozhodnutí o zaměření investic města v příštím a dalších letech. Dotace by mohla být ve výši cca 300.000,-Kč. 
Podmínkou pro získání dotace je spolufinancování městem v minimální výši 20 % nákladů. Uzávěrka podání 
žádostí o dotaci je 18. 12. 2009 na krajském úřadě JMK. 
 
V průběhu projednávání tohoto bodu se na jednání ZM dostavil zastupitel Vladislav Zejda, přítomno 13 členů 
ZM. 
 
 
Přijaté usnesení: 1140/2009 - ZM schvaluje podání žádosti města Kuřimi o dotaci z Programu prevence 

kriminality Jihomoravského kraje v roce 2010 a schvaluje vyčlenění finančních prostředků na 
realizaci programu v minimální výši 20% celkových nákladů. 

Hlasováno: pro 13, proti 0, zdržel se 0, nebyli přítomni 4 
                                                        
                                    
 
 

4. Smlouva o dotaci pro Sbor dobrovolných hasičů Kuřim 
Přílohy č. 4, 4A, předkládá Ing. O. Štarha, zpracoval Bc. R. Novák, DiS. 
 
V letošním roce požádalo město Kuřim o dotaci na výdaje za uskutečněný zásah Jednotky sboru dobrovolných 
hasičů Kuřim mimo územní obvod města, dále o dotaci na odbornou přípravu a na zabezpečení akceschopnosti 
jednotky. Městu Kuřim byla přiznána dotace v celkové výši 56.459,- Kč. V této souvislosti je třeba schválit smlouvu 
o poskytnutí dotace z rozpočtu Jihomoravského kraje.  
 
Příloha č. 1.: Smlouva o poskytnutí dotace z rozpočtu Jihomoravského kraje 
 
 
Přijaté usnesení: 1141/2009 - ZM souhlasí s uzavřením Smlouvy o poskytnutí dotace z rozpočtu Jihomoravského 

kraje na výdaje na zabezpečení jednotky sboru dobrovolných hasičů obce za rok 2009. 
Hlasováno: pro 13, proti 0, zdržel se 0, nebyli přítomni 4 
 
     
 
 

5.1. Źádost o odprodej části pozemku na ulici Metelkova v Kuřimi  
Přílohy č. 5, 5A, 5B, předkládá Ing. O. Štarha, zpracovala Ing. V. Fidrmucová 
 
Radovan Kotoulek a manželé Klimešovi požádali město Kuřim o odprodej části pozemku parc. č. 2642/559 k.ú. 
Kuřim každý o výměře cca 27 m2 – viz příloha A, B 
Zastupitelstvo města  Kuřimi již žádost pana Kotoulka projednávalo (v první žádosti pan Kotoulek žádal i část 
pozemku parc. č. 4990 k.ú. Kuřim) a přijalo dne 21.4.2009 usnesení č. 1040/2009, kterým neschválilo záměr na 
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odprodej části pozemku parc .č. 2642/559 a části pozemku parc. č. 4990 k.ú. Kuřim o celkové výměře cca 30 m2 
Radovanu Kotoulkovi trvale bytem Kuřim, Metelkova 1774.  
Vyjádření odborů: 
OSVO nedoporučuje odprodej. 
OŽP nemají připomínek. 
KV dne 31. 3. nedoporučila odprodej pozemku. 
OIRR nedoporučuje odprodej pozemku, doporučuje jeho pronájem. 
Pro případný odprodej pozemku doporučuje OMP cenu min. 1000,- Kč/m2. 

RM na své schůzi dne 4. 11. 2009 projednala žádost jmenovaných a usnesení č. 641/2009 a 642/2009 neschválila 
záměr na odprodej části pozemku parc. č. 2642/559 k.ú. Kuřim o celkové výměře cca 27 m2 panu Radovanu 
Kotoulkovi a manželům Klimešovým.  
 
V diskusi vystoupili: 
Pan Klimeš – objasnil tento záměr na konkrétním pozemku. Získaný pozemek by rád oplotil. 
A. Szabóvá – a nestačil by pronájem tohoto pozemku? 
J. Brabec – problematická je otázka oplocení tohoto pozemku. 
 
 
Přijaté usnesení: 1142/2009 - ZM neschvaluje záměr na odprodej části pozemku parc. č. 2642/559 k.ú. Kuřim o 

výměře cca 27 m2 Radovanu Kotoulkovi, trvale bytem Metelkova 1774, 664 34 Kuřim.  
Hlasováno: pro 13, proti 0, zdržel se 0, nebyli přítomni 4 
 
 
Přijaté usnesení: 1143/2009 - ZM neschvaluje záměr na odprodej části pozemku parc. č. 2642/559 k.ú. Kuřim o 

výměře cca 27 m2 manželům Michalu a Kateřině Klimešovým, trvale bytem Metelkova 1774, 
664 34 Kuřim.  

Hlasováno: pro 13, proti 0, zdržel se 0, nebyli přítomni 4 
 
 
Navržené usnesení: ZM schvaluje záměr na dlouhodobý pronájem Radovanu Kotoulkovi trvale bytem Kuřim, 

Metelkova 1774 část pozemku parc. č. 2642/559 k.ú. Kuřim o výměře cca 27 m2 za cenu s 
podmínkou úhrady veškerých nákladů spojených s převodem pozemku, uzavřením kupní 
smlouvy včetně daně z převodu nemovitostí. 

Hlasováno: pro 7, proti 2, zdržel se 4, nebyli přítomni 4 (nebylo přijato) 
 
 
Navržené usnesení: ZM schvaluje záměr na dlouhodobý pronájem manželům. Michalu a Kateřině Klimešovým 

bytem Kuřim, Metelkova 1774 část pozemku parc. č. 2642/559 k.ú. Kuřim o výměře cca 27 
m2 za cenu s podmínkou úhrady veškerých nákladů spojených s převodem pozemku, 
uzavřením kupní smlouvy včetně daně z převodu nemovitostí. 

Hlasováno: pro 7, proti 2, zdržel se 4, nebyli přítomni 4 (nebylo přijato) 
 
 
 
 
5.2. Moravská stavební – INVEST, a.s. se sídlem Brno, Koliště čp. 1912 - 
převod pozemků v lokalitě „Kolébka“ v Kuřimi  
Přílohy č. 5, 5C, předkládá Ing. O. Štarha, zpracovala Ing. V. Fidrmucová  
 
Moravská stavební – INVEST, a.s. nabídla městu Kuřim ke koupi pozemky v lokalitě Kuřim - „Kolébka“ 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.  
OMP, OSVO, OIRR a  OŽP nemá připomínek a doporučuje pozemky odkoupit.  
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Nabytí staveb komunikací bylo schváleno usn. ZM Kuřimi č. 1103/06 ze dne 15. 8. 2006 a usn. ZM č. 1069/2008 ze 
dne 20. 5. 2008. 
 
 
Přijaté usnesení: 1144/2009 - ZM schvaluje nabytí pozemků parc. č. 3433/6, parc. č. 3433/7, parc. č. 3433/8, 

parc. č. 3446/9, parc. č. 3446/18, parc. č. 3446/19, parc. č. 3448/1, parc. č. 3448/4, parc. č. 
3448/5, parc. č. 3448/6, parc. č. 3448/7, parc. č. 3448/8, parc. č. 3448/9, parc. č. 3448/10, parc. č. 
3448/11, parc. č. 3448/12, parc.č. 3448/13 a parc.č. 2610 vše v k.ú. Kuřim z vlastnictví 
Moravské stavební - INVEST, a.s., se sídlem v Brně, Koliště čp. 1912, PSČ 602 00, IČ 
25544756, do vlastnictví města Kuřim za cenu 500,- Kč. 

Hlasováno: pro 13, proti 0, zdržel se 0, nebyli přítomni 4 
 

 
  
 
5.3. Žádost o odprodej pozemku pod garáží v Kuřimi 
Přílohy č. 5, 5D, předkládá Ing. O. Štarha, zpracovala Ing. V. Fidrmucová  
 
Manželé Čásarovi požádali město Kuřim o odprodej pozemku parc. č. 4326 k.ú. Kuřim o výměře 19 m2. Jedná se o 
pozemek pod garáží na ul. SV. Čecha – viz příloha D. 
Paní Čásarová (dříve Pospíšilová) vlastní garáž č.e. 1299, která je postavena na předmětném pozemku. Na pozemek, 
parc. č. 4326 k.ú. Kuřim, Město Kuřim v roce 1993 uzavřelo s paní Čásarovou nájemní smlouvu na dobu neurčitou. 
Nájemné je každoročně valorizováno. V roce 2009 byla výše nájemného 141,- Kč/m2. 
Dotčené orgány OSVO, OŽP, KV, OIRR a OMP nemají k odprodeji pozemku námitek. 
V roce 2009 prodalo město Kuřim pozemek pro výstavbu garáže (nezastavěný) manželé. Šrámkovým a manželům 
Paraskovým za cenu 500,- Kč/m2. Vzhledem k tomu, že na pozemku, o který manželé Čásarovi žádají, je postavená 
garáž ve vlastnictví pí. Čásarové, doporučuje OMP odprodat pozemek za cenu 300elé- Kč/m2. Manželé Čásarovi tuto 
cenu respektují. 
 
V průběhu projednávání tohoto bodu se na jednání ZM dostavili zastupitelé Mgr. Martin Nawrath a Ing. 
Miloš Kotek, přítomno 15 členů. 
 
V diskusi vystoupili: 
starosta Ing. O. Štarha - navrhuje částku 500,- Kč. O tomto návrhu se bude v usnesení hlasovat. 

Přijaté usnesení: 1145/2009 - ZM schvaluje záměr na odprodej pozemku parc.č. 4326 k.ú. Kuřim o celkové 
výměře 19 m2 manželům Pavlu a Martě Čásarovým, trvale bytem Na Královkách 882, 664 34 
Kuřim, za cenu 500,- Kč/m2 s podmínkou úhrady veškerých nákladů spojených s převodem 
pozemku, uzavřením kupní smlouvy včetně daně z převodu nemovitostí. 

Hlasováno: pro 13, proti 0, zdržel se 2, nebyli přítomni 2 
 
 

 
 

5.4. Žádost o odprodej pozemku na ulici Bedřicha Smetany v Kuřimi 
Přílohy č. 5, 5E, 5F, předkládá Ing. O. Štarha, zpracovala Ing. V. Fidrmucová  

 
Pan Jelínek požádal město Kuřim o odprodej části pozemku parc. č. 1986/1 k.ú. Kuřim o výměře cca 492 m2– viz 
příloha E, F 
Vyjádření odborů: 
OSVO nedoporučuje odprodej - k předloženému záměru - nelze zajistit parkovací místa. 
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KV nedoporučuje odprodej pozemku. 
OŽP, OIRR a OMP nedoporučují odprodej pozemku z důvodu nedostatečných parkovacích míst pro poštu. Dále 
předmětný pozemek tvoří rezervu pro budoucí rozšíření pošty. 
 
V diskusi vystoupili: 
V. Zejda – komise výstavby nedoporučuje odprodej tohoto pozemku 
pan R. Jelínek – do budoucna by se tam měla rozšiřovat pošta. 
 
 
Přijaté usnesení: 1146/2009 - ZM neschvaluje záměr na odprodej části pozemku parc. č. 1986/1 k.ú. Kuřim o 

celkové výměře cca 492 m2 Romanu Jelínkovi trvale bytem Zborovská 832, 664 34 Kuřim.  
Hlasováno: pro 15, proti 0, zdržel se 0, nebyli přítomni 2 
 
 
 
 

6. Společnost EMBRA Apartment s.r.o. - směna pozemků parc. č. 433 a 434 
k.ú. Kuřim, možnost získání parkovacích stání v lokalitě „Díly za sv. Janem“ 
do majetku města Kuřimi 
Přílohy č. 6, 6A – 6C, předkládá Ing. O. Štarha, zpracovala Ing. V. Fidrmucová  
 
Obchodní firma EMBRA Apartment s.r.o. (dále jen „EMBRA“) by ráda získala do svého vlastnictví pozemky 
parc. č. 433 a parc. č. 434 k.ú. Kuřim nebo jejich části z důvodu plánované výstavby multifunkční budovy na ul. 
Brněnská (dále jen „stavba“). Ing. Milan Pangrác (jednatel společnosti EMBRA) je vlastníkem parcely č. 430 k.ú. 
Kuřim – viz příloha A, B. Dle Územního plánu sídelního útvaru města Kuřim se pozemky parc. č. 433 a parc. č. 434 
k.ú. Kuřim nachází v zastavěném území a jsou určeny jako plochy občanského vybavení a služeb. Jedná se však o 
pozemky samostatně velmi těžko  využitelné. 
 
V souvislosti s výše uvedeným OMP uvádí údaje z historie pozemků: 
Pozemek parc. č. 430, část pozemku  parc. č. 433 a část pozemku parc. č. 435 byly jako sloučená parcela č.430 o 
celkové výměře 628 m2  na základě kupní smlouvy ze dne 8. 12. 1993 převedeny z majetku města Kuřimi do majetku 
pana Zdeňka Malého a Marie Malé za smluvní cenu 188 400,- Kč. Ze spisu vyplývá, že odprodej ZM i komise 
výstavby v roce 1993 projednávalo opakovaně. Názory jednotlivých zastupitelů na odprodej byly velmi různorodé 
(zápisy jsou k nahlédnutí na OMP). Výsledkem komplikovaných jednání bylo přijetí usnesení:  
 
MZ schválílo odprodej p.č. 430,433 a část 435 o výměře cca 625 m2 panu Zdeňku Malému, fa ZDYVA za cenu 
300,- Kč/m2 pro stavbu nákupního střediska. Město si stanovuje předkupní právo v případě nerealizování
uvedeného záměru 
 
Pravděpodobně díky nepřesně formulovanému usnesení č. 1103/93 došlo sice ke zřízení předkupního práva jako 
práva věcného ve prospěch města Kuřimi za cenu 188 400,- Kč dle § 602 a násl. občanského zákoníku, ovšem záměr 
zastupitelů získat pozemek „zpět“ do majetku města v případě nerealizace podnikatelského záměru panem Malým 
tímto nijak ošetřen nebyl.  
Dne 22. 4. 2008 získal parc. č. 430 k. ú. Kuřim (vytvořenou sloučením parcel p.č. 430, 433, 435 k.ú. Kuřim) na 
základě smlouvy darovací od manželů Malých Ing. Milan Pangrác. Jelikož se jednalo o bezúplatný převod čili 
jinou formu zcizení majetku nežli koupi, vyhnuli se dárci povinnosti nabídnout městu Kuřim pozemky ke koupi jako 
prvnímu za cenu 188.400,-Kč, tak jak bylo sjednáno, jelikož předkupní právo města Kuřimi nebylo založeno pro jiné 
případy zcizení nežli prodejem.  
 
V souvislosti se žádostí občanů lokality „Díly za sv. Janem“ o řešení situace týkající se nedostatku parkovacích míst 
v této lokalitě se obrátil odbor majetkoprávní na EMBRU, která vlastní několik volných parkovacích míst v této 
lokalitě se žádostí, zda by parkovací místa, která se jí doposud nepodařila zobchodovat, neponechala volně přístupná 
veřejnosti. Společnost EMBRA se vyjádřila ve smyslu, že v lokalitě na ulici Metelkova, kde budovala bytovou 
výstavbu, vybudovala ke každému bytu jedno parkovací stání s tím, že v případě, že někteří obyvatelé bytů budou 
mít zájem o další parkovací stání, budou si moci tato odkoupit.  

 6



 
Jelikož vybudování parkovacích stání stálo společnost EMBRA nemalé finanční prostředky, nabídla tato firma městu 
Kuřim možnost realizace těchto majetkových transakcí: 
 
1) odprodej 10 volných parkovacích stání dle přílohy C za cenu 500.000,- Kč (tj. 1 parkovací stání za 50.000,- Kč)  
 
2) směnu 10 parkovacích stání v celkové hodnotě 500 000,- Kč za pozemky parc. č. 433 o celkové výměře 450 m2 a 
parc. č. 434 o celkové výměře 45 m2 k.ú. Kuřim nebo jejich části, jelikož části těchto parcel potřebuje pro realizaci 
svého podnikatelského záměru - výstavbu multifunkční budovy. Na parcelách č. 433 a 434 k.ú. Kuřim se nachází 
především koryto potoka a břeh potoka. Z těchto důvodů je podle vyjádření geodeta Ing. Mátla možnost využití 
pozemků o celkové výměře 495 m2 pouze 15%, tj. zhruba 75 m2. 
 
Vyjádření odborů: 
 
Komise výstavby: 

- komise výstavby nemá námitek proti směně nabídnutých parkovacích stání za pozemky pro objekt 
polyfunkčního domu. Doporučuje směnu provést s cenovým vyrovnáním. 

- Komise výstavby nemá námitek proti odprodeji požadovaných pozemků pro polyfunkční dům za cenu 
místně obvyklou. Doporučuje odprodat pozemky o celé výměře. 

OIRR – doporučuje směnit nebo odprodat pouze využitelnou část požadovaných parcel. 
OŽP – upozornil, že zastavěním pozemků kolem potoka Kuřimka dojde k znepřístupnění toku pro jeho správce, 
jelikož toto území je nejčastěji čištěnou částí toku, který je zde čištěn mechanizací. Proti odkoupení parkovacích 
stání do majetku města OŽP námitek nemá. 
Správce toku se zatím ústně prostřednictvím pana Dočkala k záměru vyjádřil ve smyslu, že vydá investorovi kladné 
stanovisko pro stavební povolení pouze v případě, že investor zajistí přístup do koryta toku. 
OMP – nemá námitek k odkoupení parkovacích stání v lokalitě „Díly za sv. Janem“ do majetku města z důvodu 
objektivního nedostatku parkovacích stání v této lokalitě a opakovaných stížností občanů. 
OMP však doporučuje realizovat směnu části pozemků parc. č. 433 a parc. č. 434 k. ú. Kuřim o celkové výměře 
cca 75 m 2, jelikož dle názoru OMP je tato směna pro město výhodná. Jedná se o parcely, které nelze samostatně 
nijak zobchodovat ani využít a v případě směny za parkovací stání v celkové hodnotě 500.000,- Kč se cena 1m2 

požadovaných pozemků vyšplhá na cca 6 666,- Kč/m2. Předkupní právo jako právo věcné ze zákona zůstalo ve 
prospěch města Kuřimi zachováno a jako takové je nadále na LV č. 1563, v části C vyznačeno. Tuto záležitost bude 
muset v budoucnu řešit investor s městem Kuřim samostatně. 
 
V průběhu projednávání tohoto bodu se na jednání ZM dostavil zastupitel Ing. Rostislav Hanák, přítomno 16 
členů ZM. 
 
V diskusi vystoupili: 
starosta Ing. O. Štarha - preferuje spíše směnu pozemku. 
Ing. M. Kotek – není tam dostatek parkovacích míst, spíše by se měla udělat stavební studie na parkovací místa. 
J. Herman – občané neví, co na tomto pozemku bude vlastně stát – polyfunkční dům či něco jiného? 
Pro změnu v tomto záměru hlasovat nebude. 
Ing. D. Sukalovský – pozemek, kde se má stavět, z velké části městu nepatří, je tam platný územní plán, který s touto 
stavbou počítá. Je nutno jednat s investorem budoucího domu ke všeobecné spokojenosti.  
Mgr. L. Kincl – otázka zjednosměrnění Brněnské ulice, ze zákona tam bude dostatek parkovacích míst. 
J. Herman – město by mělo jednat o odkoupení těchto pozemků 
pan Pangrác (firma Embra) – jedná se o zřízení nové pobočky ČSOB v Kuřimi. Spádovost této oblasti je do Brna. 
Mohla by tam vzniknout i nová slušná restaurace. 
J. Herman – za jakou cenu by firma EMBRA tento pozemek mohla prodat? Údržbu na tomto pozemku provádělo 
vždy město Kuřim prostřednictvím CTS Kuřim. 
pan Pangrác (firma EMBRA) – podmínkou je, aby se toto neprodávalo. 
Mgr. L. Kincl – co město získá za to, když tímto pozemkem nebude dotčeno město? Město si tuto záležitost s 
předkupním právem mělo dříve lépe ošetřit. 
Ing. M. Kotek – bude zachováno ochranné pásmo potoka? 
pan Pangrác (firma Embra) – ano, je to tak. 
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Přijaté usnesení: 1147/2009 - ZM schvaluje záměr na směnu části pozemků parc. č. 433 a parc. č. 434 k.ú. Kuřim 

o výměře cca 75 m2 - vlastník město Kuřim za pozemky p.č. 4847, 4851, 4852, 4883, 4892, 
4891, 4890, 4889, 4837, 4946 k.ú. Kuřim včetně vybudovaných parkovacích stání - vlastník 
EMBRA Apartment s.r.o., se sídlem Česká 184, PSČ 664 31, IČ 26979641, bez cenového 
vyrovnání.  

Hlasováno: pro 14, proti 0, zdržel se 2, nebyli přítomni 1 
 

 
 
 
7.1. Prominutí poplatku z prodlení 
Příloha č. 7, předkládá Ing. O. Štarha, zpracoval Mgr. P. Kavka  
        
Paní Věra Němcová, trvale bytem Na Loučkách 1206, 664 34 Kuřim, je nájemcem obecního bytu č. 1206/3. Jak 
sama uvádí, z důvodu dlouhodobé nemoci a nízkého příjmu se dostala do finančních problémů a nehradila nájemné a 
služby spojené s užíváním předmětného bytu.  
Nájemce ke dni 3. 11. 2009 uhradil dlužnou jistinu ve výši 63.832,- Kč, poplatek z prodlení činil k tomuto datu 
38.179,- Kč. Dne 4. 11. 2009 požádala paní Němcová o prominutí poplatku z prodlení. 
Paní Věra Němcová je vdova a bydlí společně s dcerou, která momentálně studuje. 
OMP doporučuje prominout poplatek z prodlení ve výši ½, tj. 19.090,- Kč. OMP dále uvádí, že prominutí poplatku 
z prodlení bylo několikrát projednáváno v orgánech města a každý případ byl posuzován individuálně. Namátkou 
uvádí OMP čísla usnesení, kterými bylo prominutí poplatku z prodlení v různé výši schvalováno: 

- RM 319/2000 
- RM 674/2003 
- RM 437/2007 
- RM 424/2008 
- RM 136/2009 

Odbor finanční nemá žádné námitky vůči částečnému prominutí poplatku z prodlení. 
 
 
Přijaté usnesení: 1148/2009 - ZM schvaluje prominutí poplatku z prodlení z dlužného nájemného k bytu č. 

1206/3 na ulici Na Loučkách v Kuřimi ve výši 19.090,- Kč Věře Němcové, trvale bytem Na 
Loučkách 1206, 664 34 Kuřim, a schvaluje uzavření splátkového kalendáře k jeho úhradě. 

Hlasováno: pro 16, proti 0, zdržel se 0, nebyli přítomni 1 
 
 
 
 
7.2. Odepsání pohledávky 
Příloha č. 7, předkládá Ing. O. Štarha, zpracoval Mgr. P. Kavka  
 
Pan Julius Bikár - (nájemci Jan a Rudolf Bikárovi, zbaveni způsobilosti k právním úkonům) – v případě dluhu rodiny 
Bikárovy a opakovaných stížností na porušování dobrých mravů v domě došlo k výrazné změně spočívající v tom, že 
do bytu se nastěhoval opatrovník Rudolfa Bikára Milan Bikár s manželkou a jednou dcerou. Byt zcela vyčistili a 
zrekonstruovali. Na vlastní náklady zrealizovali - novou vnitřní elektroinstalaci, nové plovoucí podlahy, nátěry všech 
oken, novou koupelnu a soc. zařízení, opravy omítek, malování. Podle vyjádření správce investovali do bytu cca 
100.000 -120.000,- Kč. 
Na bytě dlouhodobě vázne dluh evidovaný na otce Jana, Rudolfa a Milana Bikárovy Julia Bikára, který dne 19. 5. 
1995 zemřel. Vzhledem k velkému množství rodinných příslušníků, kteří se v bytě v době jeho smrti zdržovali a 
tímto i zájemců o přechod nájmu zůstala NS stále vedena na Julia Bikára.  Romská rodina totiž požadovala po městě 
přidělení několika bytů, přechod nájmu nebyl z důvodu opakujících se sporů osvědčen nikomu. Nájemné bylo ze 
strany obyvatelů bytu hrazeno pouze částečně, tudíž na Julia Bikára je v současné době evidován dluh ve výši 
34.592,- Kč. Vzhledem k tomu, že pan Julius Bikár zemřel nemajetný a nebylo možno spolehlivě prokázat, kdo 
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z rodiny dluh po jeho smrti způsobil, nebyla situace ze strany města nijak řešena. Vedení města bylo pravidelně 
informováno.  
Nájemní smlouva na Rudolfa a Jana Bikárovy, kterým podle názoru OMP jako jediným svědčil přechod nájmu, byla 
uzavřena dne15. 6. 2006. Nájemné je opatrovníky hrazeno řádně.    
Vzhledem k tomu, že Milan Bikár (syn Julia Bikára) prokazatelně do bytu pronajímatele investoval daleko vyšší 
částku, než činí jistina dluhu a podle předsedy Společenství vlastníků domu Bezručova č. 1122 se soužití v domě 
radikálně zlepšilo (problematická Helena Bikárova s rodinou byla Milanem Bikárem vystěhována na ubytovnu za 
poliklinikou), doporučuje OMP odepsání pohledávky ve výši 34.592,- s příslušenstvím evidované na zemřelého 
Julia Bikára. 
 
RM svým usnesením č. 454/2009 ze dne 12. 8. 2009 doporučila ZM pohledávku odepsat. 
 
 
Přijaté usnesení: 1149/2009 - ZM schvaluje odepsání pohledávky ve výši 34.592,- Kč s příslušenstvím evidované 

na zemřelého Julia Bikára, naposledy trvale bytem Bezručova čtvrť 1122, 664 34 Kuřim. 
Hlasováno: pro 14, proti 0, zdržel se 2, nebyli přítomni 1 
 
 
 
 
8. Podnět ke změně Územního plánu sídelního útvaru Kuřim 
Přílohy č. 8, 8A, 8B, předkládá Ing. M. Macková, zpracovala Ing. J. Lekešová  
  
Dne 25. 11. 2009 předložila projekční firma ŠTARHA ENGINEERING s.r.o. komisi výstavby studii „Polyfunkční 
objekt na ul. Dlouhá, Kuřim“. Objekt je umístěn na soukromých pozemcích parc. č. 2642/159, 2642/158, 2642/503. 
Možným investorem stavby polyfunkčního domu je Moravská stavební – INVEST, a.s. Jedná se o 4 podlažní objekt. 
Suterén by byl využíván jako krytá parkovací stání pro bytové jednotky, v 1. nadzemním podlaží jsou umístěny 
provozovny občanského vybavení, 2. a 3. nadzemní podlaží je navrženo pro bytové jednotky. 
Závěry komise výstavby: 

Komise výstavby souhlasí s umístěním polyfunkčního domu po provedení změny ÚP na pozemcích, 
určených pro výstavbu z funkce „bydlení v RD“ do ploch pro občanskou vybavenost smíšenou s bydlením, 
Doporučujeme Radě města jednat s investorem o úhradě změny ÚP. 
Stavební komise žádá o předložení aktuální PD pro územní řízení. 

Jelikož zatím nemá investor uzavřen smluvní vztah s majitelem pozemku, navrhuje OIRR zahájit projednávání 
změny č. XIa z vlastního podnětu a o úhradě nákladů jednat s novým majitelem pozemku. Jedná se o změnu 
funkčního využití plochy bydlení v rodinných domech na plochu bydlení v bytových domech s možností vestavby 
služeb a obchodu. 
Úhradu nákladů může město Kuřim podmínit ve vydaném stanovisku k projektové dokumentaci pro územní řízení. 
Změna se bude po projednání zadání zpracovávat současně se změnou č. XI. 
 
Příloha: - výřez z ÚPN SÚ Kuřim s vyznačením pozemků, situace návrhu zástavby. 
 
V diskusi vystoupili: 
starosta Ing. O. Štarha - předává jednání v tomto bodě 1. Místostarostovi Mgr. L. Ambrožovi a nebude 
hlasovat (z důvodu osobní podjatosti v této věci). 
místostarostka Ing. M. Macková – zdůvodnila tento materiál a vysvětlila jeho podstatu. 
RNDr. I. Poledňák – kdo je vlastníkem tohoto pozemku, proč se nejedná s ním? 
Ing. D. Sukalovský – pozemek je součástí pozůstalosti po zemřelém majiteli. 
J. Brabec – zdrží se příprava nového ÚP Kuřim, který s touto změnou počítal. 
Ing. D. Sukalovský – část pozemku pro dětské hřiště zůstane zachována. 
Mgr. M. Nawrath – toto řešení je asi nejlepší z realizovatelných. 
Ing. D. Sukalovský – bude předmětem dalšího jednání s organizací Spokojené Díly. 
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Přijaté usnesení:   1150/2009 - ZM schvaluje podnět k pořízení změny č. XIa ÚPN SÚ Kuřim - změna funkčního 

využití plochy bydlení v rodinných domech na plochu bydlení v bytových domech s možností 
vestavby služeb a obchodu, podle přílohy.  

Hlasováno: pro 15, proti 0, zdržel se 0, nehlasoval 1, nebyli přítomni 1 
 
 
Přijaté usnesení: 1151/2009 - ZM souhlasí s vydáním podmínky úhrady nákladů za pořízení změny č. XIa ÚPN 

SÚ Kuřim v rámci vyjádření města Kuřimi k projektové dokumentaci pro územní řízení na 
stavbu polyfunkčního domu na ul. Dlouhá, umístěného na pozemcích parc. č. 2642/159, 
2642/158, 2642/503, vše k.ú. Kuřim. 

Hlasováno: pro 15, proti 0, zdržel se 0, nehlasoval 1, nebyli přítomni 1 
   
 
   
 
9. Změna č. XI ÚPN SÚ Kuřim – schválení zadání 
Přílohy č. 9, 9A, 9B, předkládá Ing. M. Macková, zpracovala Ing. J. Lekešová  
 
Zastupitelstvem města Kuřimi byl dne 25. 8. 2009 pod č. usnesení 1093/2009 schválen podnět ke změně ÚPN SÚ 
Kuřim – změna funkčního využití plochy individuální rekreace na plochu občanského vybavení a služeb na 
pozemcích parc. č. 2988, 2989/1, 2989/2,2990, 2991/1, 2991/3, 29992, k.ú. Kuřim. 
19. 10. 2009 – 20. 11. 2009 probíhalo projednávání návrhu zadání s dotčenými orgány a ostatními organizacemi. 
K návrhu zadání nebyly žádné požadavky dotčených orgánů. Povodí Moravy, s.p. podalo připomínku ohledně 
omezené kapacity koryta Kuřimky. 
Předkládáme Zastupitelstvu města Kuřimi zadání ke schválení.  
 
Příloha: zadání změny č. XI. 
  
 
Přijaté usnesení: 1152/21009 – ZM schvaluje zadání změny č. XI Územního plánu sídelního útvaru Kuřim podle 

přílohy.   
Hlasováno: pro 16, proti 0, zdržel se 0, nebyli přítomni 1 
   
   
 
 
10. Návrh na převzetí dešťové kanalizace od firmy Moravská stavební – 
INVEST, a.s. v ulici Kolébka, Kuřim 
Příloha č. 10, předkládá Ing. M. Macková, zpracovala Z. Perková  
 
Dne 21. 9. 2009 proběhlo jednání s firmou Moravská stavební INVEST, a.s. ve věci dořešení převzetí infrastruktury 
v lokalitě „ Kolébka“. 
Nejproblematičtější částí je dešťová kanalizace + retenční nádrž. O této části již jednalo Zastupitelstvo města Kuřimi  
při svém zasedání dne 10.3.2009 pod č.j. 1027/2009, kdy neschválilo  nabytí dešťové  kanalizace. 
Dešťové vody z jednotlivých parcel - budov a zpevněných ploch jsou likvidovány na vlastních pozemcích do 
akumulačních jímek na zalévání s  přepadem do trativodů u každého domu. Dešťové vody z komunikací jsou 
odváděny soustavou dešťových stok do retenční nádrže a propustkem pod drážním tělesem do kanalizace v majetku 
města Kuřimi. Dne 6. 11. 2006 byla uzavřena smlouva mezi MSI a Správou železniční dopravní  cesty, organizace, 
kde je sjednána úhrada za svádění srážkových vod do drážního propustku v částce 22.800,- Kč/rok. Pokud město 
převezme od MSI s tuto kanalizaci, přechází tento závazek na nového majitele. 
Moravská stavební INVEST, a.s. navrhla postup převodu dešťové kanalizace + retenční nádrže v této lokalitě s tím, 
že provede úhradu za údržbu propustku Českým drahám, a.s. na dva roky ve výši 45 600,- Kč.  
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Dešťová kanalizace + retenční nádrž byla provedena podle schválené projektové dokumentace a řádně zkolaudována. 
Na základě jednání ze dne 21. 9. 2009 firma Moravská stavební – INVEST, a.s. doložila vyjádření správce 
Mozovského potoka Zemědělské vodohospodářské správy a správce vodního toku Kuřimka  Povodí Moravy, a.s. 
Dešťová kanalizace bude převzata do majetku města Kuřim po uzavření kupní smlouvy za 100,- Kč. Tato cena byla 
stanovena na základě smlouvy o uzavření budoucí kupní smlouvy č. 197/2006. 
 
V diskusi vystoupili: 
místostarostka Ing. M. Macková – je to opakovaně předkládaný materiál, Moravská stavební – INVEST, a.s. je 
ochotna 2 popelnice zaplatit. 
tajemník úřadu Ing. P. Němec – vždy se přidává i cena, za jakou je toto nabytí realizováno. Navrhuje částku 100,- 
Kč. 
 
 
Přijaté usnesení: 1153/2009 - ZM schvaluje nabytí dešťové kanalizace v lokalitě Kolébka od firmy Moravská 

stavební – INVEST, a.s., se sídlem v Brně, Koliště čp. 1912, PSČ 602 00, IČ 25544756, do 
vlastnictví města Kuřimi za cenu 100,- Kč.   

Hlasováno: pro 11, proti 0, zdržel se 5, nebyli přítomni 1 
 
                               
 
 

11. Žádost občanů o přemístění busty dr. E. Beneše v Kuřimi 
Příloha č. 11, 11A, předkládá Ing. O. Štarha  

 
Zastupitelé města Kuřimi obdrželi písemnou žádost občanů města - Karla Prostějovského a Ing. Miroslava 
Jaskulky - ve věci přemístění busty dr. Edvarda B eneše do jiné lokality v Kuřimi.. 
 
V diskusi vystoupili: 
Ing. D. Sukalovský – byl osloven žadatelem Ing. M. Jaskulkou a navrhuje usnesení ZM, „kterým by se busta dr. E. 
Beneše přemístila do prostoru před MěÚ Kuřim na ulici Jungmannova“. 
 
Ing. M. Kotek - navrhuje zatím to stáhnout a po zimním období se k tomu vrátit. 
A. Szabóvá – přimlouvá se za důstojnější místo pro tuto bustu než je stávající prostor na náměstí 1. května. 
Ing. R. Hanák – zjistit názor pana Prostějovského, abychom později zase nehlasovali, kam bude přemístěna. 
RNDr. I. Poledňák – navrhuje zpracovat stavební studii tohoto přemístění, aby se žadatelé k tomuto mohli vyjádřit. 
starosta Ing. O. Štarha – nejprve je třeba shodnout se na důstojném místě, udělat stavební studii a teprve potom 
realizovat přemístění. 
J. Brabec – tento příspěvek původně neměl návrh usnesení, to učinil teprve kolega Ing. D. Sukalovský svým 
návrhem usnesení. Pouze on tedy může rozhodnout o jeho případném stažení. 
 
 
Na základě této diskuse a návrhů předkladatel návrhu usnesení Ing. Drago Sukalovský toto stahuje (bude 
nejprve vypracována stavební studie). Na podanou žádost se odpoví písemně dotyčným žadatelům. 
 
 
 
 
12. Rozpočtové provizorium města Kuřimi na rok 2010 
Přílohy č. 12, - 12D, předkládá Ing. O. Štarha, zpracoval Ing. A. Varmužka  
 
Protože nebyl doposud schválen státní ani krajský rozpočet, Město Kuřim doposud nezná závazné ukazatele svého 
rozpočtu. V takové situaci je dle zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, nutno 
schválit rozpočtové provizorium, které překlene tuto dobu.  
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Rozpočtové provizorium bylo vytvořeno v oblasti provozní ve formátu klasického rozpočtu, v oblasti investic 
přecházejících z roku 2009 je navrhováno zmocnit správce jednotlivých kapitol k dofinancování těchto akcí až do 
výše aktuálního rozpočtu dané akce.  
Příjmy jsou narozpočtovány ve výši 163.540.900,- Kč. Výše přebytku bude známa přesně po 31. 12. 2009 a jeho 
aktuální výše bude zařazena do návrhu rozpočtu, který bude ZM předložen v lednu 2010. Příjmová strana rozpočtu 
obsahuje veškeré příjmy očekávané v roce 2010, jelikož není známa výše dotace na sociální dávky a tyto je nutné 
vyplácet od počátku roku, prozatím byla do rozpočtu zařazena částka 10.000.000,- Kč. 
Provozní výdaje jsou narozpočtovány ve výši 140.627.000,- Kč, informace o průběhu sestavování provozní části 
rozpočtu byla zastupitelům podána na listopadovém zasedání. 
Z výše uvedeného vyplývá, že sestavením rozpočtu se podařilo vygenerovat rozpočtovou rezervu ve výši 
22.913.900,- Kč, z níž po odečtení splátek úvěrů ve výši 6.000.000,- Kč zbývá 16.913.900,- Kč na investice.  

 
 

Příspěvkovým organizacím byl přiřazen rozpočet ve výši:  
 
ZŠ Jungmannova    5.000.000,- Kč 
ZŠ Tyršova    6.000.000,- Kč 
MŠ Zborovská    5.500.000,- Kč 
Centrum sociálních služeb 5.100.000,- Kč. 

 
Návrh rozpočtového provizoria byl sestaven tak, aby toto provizorium bylo včetně financování vyrovnané. Částka 
Rezerva  na výdajové straně ve výši cca 17.000.000 Kč tvoří volnou rozpočtovou rezervu, kterou lze využít 
v rozpočtu města např. na financování investičních akcí. Po účetní uzávěrce roku 2009 bude do rezervy zapojen i 
přebytek hospodaření a rezerva bude dle tohoto přebytku aktuálně upravena.  S ohledem na probíhající finanční krizi, 
která s sebou přinesla především propad v daňových příjmech, k dnešnímu datu cca o 5 mil. Kč, byl rozpočet 
daňových příjmů ponechán ve výši rozpočtů let 2008 a 2009. Propad roku 2009 bude kompenzován zvýšeným 
výběrem daně z nemovitosti, v oblasti ostatních daňových příjmů je pro rok 2010 dle Min. financí očekáván růst až 
k hranici 10 %, náš rozpočet počítá s růstem kolem 4 %. 
Rozpočtové provizorium je sestaveno ve struktuře dle rozpočtových oddílů, v příloze se pro větší přehlednost 
nachází i detailnější rozpis rozpočtu.   
 
Součástí rozpočtového provizoria, jak již bylo zmíněno, je i zmocnění správců jednotlivých investičních akcí 
k dofinancování těch investičních akcí z rozpočtu roku 2009, které se nestačily v tomto roce profinancovat a to do 
výše schváleného rozpočtu roku 2009. Stejným způsobem bylo postupováno v minulých letech. 
 
Jako informativní materiál je členům ZM předkládána tabulka obsahující předběžný seznam investičních akcí, které 
budou hrazeny na základě výše uvedeného zmocnění a dále akcí, které jsou plánovány pro zařazení do rozpočtu pro 
rok 2010 či pozdější období. Definitivní seznam investičních akcí bude schvalován spolu s rozpočtem v lednu 2010. 
 
 
Přijaté usnesení: 1154/2009 - ZM schvaluje rozpočtové provizorium města Kuřimi pro rok 2010.  
Hlasováno: pro 16, proti 0, zdržel se 0, nebyli přítomni 1 
 
 
 
 
13. Náhrada výdělku ušlého v souvislosti s výkonem funkce člena 
zastupitelstva 
Příloha č. 13, předkládá Ing. O. Štarha, zpracoval Ing. A. Varmužka  
 
Podle § 71 odst. 4 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích v platném znění je nutné každoročně stanovit paušální částku 
pro neuvolněné členy zastupitelstva, kteří nejsou v pracovním nebo jiném obdobném poměru, jako náhradu ušlého  
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výdělku v souvislosti s výkonem jejich funkce (týká se především zastupitelů – osob samostatně výdělečně činných). 
V loňském roce byla tato částka stanovena ve výši 250 Kč za hodinu a je navrhováno tuto výši zachovat.  
 
Přijaté usnesení: 1155/2009 - ZM stanovuje podle § 71 odst. 4 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích v platném znění, 

neuvolněným členům zastupitelstva, kteří nejsou v pracovním nebo jiném obdobném poměru, 
náhradu výdělku ušlého v souvislosti s výkonem jejich funkce paušální částkou 250,- Kč/hod. 
Částka je platná pro rok 2010. 

Hlasováno: pro 16, proti 0, zdržel se 0, nebyli přítomni 1 
 
   
   
 
14. Zmocnění Rady města Kuřimi k zařazování dotací do rozpočtu města 
Kuřimi 
Příloha č. 14, předkládá Ing. O. Štarha, zpracoval Ing. A. Varmužka  
 
ZM tímto usnesením zmocňuje RM k tomu, aby mohla v případě, že bude ještě nějaká dotace do konce roku pro 
město uvolněna, provést její začlenění do rozpočtu. Bez toho by prostředky musely být vráceny. Obdobné zmocnění 
bylo již v ZM schváleno v minulých letech. 
 
          
Přijaté usnesení: 1156/2009 - ZM zmocňuje RM k zařazení případných nových dotací do rozpočtu města 

v případě, že budou získány do konce kalendářního roku 2009. 
Hlasováno: pro 16, proti 0, zdržel se 0, nebyli přítomni 1 
 
 
 
 
15. Společenství vlastníků jednotek bytového domu Jungmannova 912 – žádost 
o úhradu části nákladů na opravu střechy 
Přílohy č. 16, 16A, předkládá Ing. O. Štarha  
 
Společenství vlastníků domu č.p. 912 na ulici Jungmannova v Kuřimi, IČ 26273471, se prostřednictvím výboru 
společenství obrátilo se svou žádostí ze dne 29. 7. 2009 na město Kuřim se žádostí o úhradu části nákladů (ve výši 
1/3) na opravu střechy bytového domu č.p. 912 na ulici Jungmannova v Kuřimi. Mělo by jít o částku cca 170.000,- 
Kč. 
 
Svoji žádost odůvodňují podle přílohy. 
 
Příloha: přehled celého případu. 
  
V diskusi vystoupili: 
Ing. D. Sukalovský – zdrží se hlasování v této věci – (z důvodu střetu zájmů - je vlastníkem bytu v tomto 
domě). 
zástupce Společenství vlastníků pan Brandtner – firma, která to měla opravit při reklamaci, už neexistuje. 
pan Běhavý – nový majitel dotčeného bytu – po prvních deštích do bytu ihned zateklo. Střecha prokazuje hrubé 
nedostatky z hlediska klempířských a pokrývačských prací.  
RNDr. I. Poledňák – je mu divné, proč se dokumentace k této věci nedochovala.   
Ing. D. Sukalovský – kolega I. Poledňák nanáší věci, které s tímto případem nesouvisí. 
J. Brabec – ohrazuje se proti vyjádřením kolegy I. Poledňáka  
Mgr. L. Kincl – lhůta pro podání stížností byla 10 let (1997 – 2007), která už uplynula. 
Ing. R. Hanák – bavme se o finanční částce, kterou je město ochotno vlastníkům zaplatit. 
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A. Szabóvá – ztratily se dokumenty k této věci. 
Mgr. L. Kincl – v roce 2003 už město nebylo vlastníkem, takže s tím už tehdy nemohlo nic udělat. Je to problém více 
nástaveb na původních domech. Není dána hranice, komu se finančně přispěje a komu ne. Pro tuto dotaci nemůže 
hlasovat, byl by to precedens pro další potenciální žadatele. 
Ing. D. Sukalovský – brání se útokům I. Poledňáka, do této debaty se vůbec nezapojuje. 
J. Herman – stavební provedení střechy je špatné, stejný problém byl i v ulici Na Královkách. Navrhuje dotaci 
90.000,- Kč jako gesto města Kuřimi ukázat snahu částečně těmto lidem pomoci. 
J. Brabec – ohrazuje se proti měnění navržené částky 
A. Szabóvá, RNDr. I. Poledňák – proč to nejde? Zastupitelé mají přece právo předkládat protinávrhy k podaným 
návrhům na usnesení či jejich formulacím. 
 
Po diskusi a dohodě se žadateli starosta města Ing. O. Štarha jako předkladatel prozatím stahuje tento 
příspěvek z jednání a na příštím zasedání ZM bude předložen v této věci nový písemný materiál. 
 
 
 
 
16. Rozpočtové opatření města Kuřimi č. 17 
Přílohy č. 25, 25A – 25D, předkládá Ing. O. Štarha, zpracoval Ing. A. Varmužka  
 
V příloze jsou předkládána rozpočtová opatření k rozpočtu města na rok 2009, včetně komentářů. 
 
  
Přijaté usnesení: 1157/2009 - ZM schvaluje rozpočtové opatření č. 17 k rozpočtu města Kuřimi na rok 2009, 

podle přílohy. 
Hlasováno: pro 16, proti 0, zdržel se 0, nebyli přítomni 1 
 
 
 
 
17. Různé  
17.1. Informace o postupu projednávání Územního plánu Kuřimi 
Příloha č. 17, předkládá Ing. O. Štarha, zpracovala Ing. J. Lekešová  
 
Postup prací v roce 2009 
Projednávání konceptu Územního plánu Kuřim  
2. 3. 2009 Odevzdání konceptu územního plánu projektantem městu 
17. 3. – 17. 4. 2009  projednání v komisích rady města (komise výstavby, komise dopravy, komise 

životního prostředí, komise zdravé město) 
14. 4. 2009   v 17,00 hod veřejné projednání, sál kulturního domu nám. Osvobození + 15 dnů na 

vyjádření (JMK 30dnů + 30 dnů na žádost) 
15. 9. 2009 projednání 35 připomínek fyzických osob a právnických osob podnikajících 

v Kuřimi (vedení města, projektant, OIRR) – většina vyhověno nebo částečně 
vyhověno, některé nevyhověno, cca 5 připomínek ještě prověřit (OIRR, 
projektant). O těchto připomínkách bude rozhodovat ZM zároveň se schválením 
pokynů pro zpracování návrhu ÚP. Komise se vyjádřila pouze k některým 
připomínkám. 

prosinec 2009 právní pomoc JUDr. Plose (tajemník komory architektů), odborníka v oblasti územního 
plánu a právního řádu – případné zahájení nového projednání konceptu ÚP  

 
V rámci projednávání konceptu ÚP bylo doručeno: 

- 11 stanovisek dotčených orgánů  
- 2 připomínky sousedních obcí (MMB – městská část Kníničky, Magistrát města Brna) 
- 13 připomínek správců sítí a ostatních organizací 

 14



- 35 připomínek fyzických osob a právnických osob podnikajících v Kuřimi (Eurovia – obalovna, stavebniny 
Mareš, RAŠINO plus, Občanské sdružení Kuřim-Podlesí a Spokojené díly).  

 
 
Od dotčených orgánů přišla 4 nesouhlasná stanoviska: 
Odbor životního prostředí KrÚ JMK a Ministerstvo životního prostředí požadovalo doplnit dokumentaci o 
vyhodnocení ÚP na životní prostředí, odbor dopravy a odbor územního plánování a stavebního řádu KrÚ JMK 
nesouhlasí s jižní variantou.  
Vyhodnocení vlivů na ŽP bylo zpracováno a předloženo Ministerstvu životního prostředí se žádostí o nové 
stanovisko – Ministerstvo vydalo kladné stanovisko 9. 9. 2009. Krajský úřad, odbor životního prostředí ústně 
souhlasil se stanoviskem Ministerstva ŽP, ale ve výsledku žádné stanovisko nevydal. 
13. 10. 2009 zaslal odbor územního plánování a stavební řádu  KrÚ JMK na MěÚ Kuřim výzvu ke zjednání nápravy 
– nové projednání konceptu ÚP Kuřim. Z těchto důvodů byl požádán JUDr. Plos - odborník na záležitosti 
územního plánování, o právní pomoc (prosinec 2009).  
Dále se uskutečnilo měření intenzity dopravy na všech výjezdech v Kuřimi. Následně bude odborná firma 
zpracovávat model dopravy pro Kuřim v návaznosti na širší území, který může být k dispozici do konce ledna 2010.  
 
Předpokládaný postup prací v roce 2010: 
únor 2010 případné nové projednání konceptu   
9. 3. 2010  schválení pokynů ke zpracování návrhu územního plánu Kuřim - zastupitelstvo města   
I. část – projednání s dotčenými orgány: 
Odevzdání návrhu ÚP Kuřim projektantem                   1. 6. 2010 
Projednávání návrhu s dotčenými orgány (bez veřejného projednání)               červen - červenec 2010 
Posouzení návrhu ÚP Kuřim krajským úřadem     září 2010 
 
II. část – projednání s veřejností (po volbách do obecních zastupitelstev): 
Veřejné projednání návrhu ÚP Kuřim      leden - únor 2011  
Schválení návrhu ÚP Kuřim v ZM       duben 2011   
Odevzdání čistopisů návrhu ÚP Kuřim     červen 2011 
 
Termíny jsou uvedeny orientačně, budou v průběhu prací upřesňovány.  
 
Poznámka: v druhé polovině roku 2010 ovlivní projednávání a schvalování ÚP volby do obecních zastupitelstev, 
které jsou předpokládána v polovině října 2010. Zasedání ZM v roce 2010 viz Plán jednání Rady a Zastupitelstva 
města Kuřimi v roce 2010. 
 
O průběhu schvalování jednotlivých částí územního plánu budou občané informováni na úřední desce a v místních 
médiích (Zlobice, kabelová televize). 
 
Při zpracování územního plánu se předpokládá zpoždění 1 rok oproti původnímu předpokládanému 
harmonogramu z důvodů rozšíření konceptu o 2. variantu (jižní obchvat) a zajištění zpracování studií, které pomohou 
upřednostnit jižní obchvat a vyřešit rozpory s dotčenými orgány a v důsledku voleb do obecních zastupitelstev. 
 
V diskusi vystoupili: 
Mgr. M. Nawrath – proč je zpoždění na práci na novém ÚP Kuřim? 
starosta Ing. O. Štarha – zadrhlo se to na řešení dopravní situace v Kuřimi, jedná se s KrÚ KMK, na příštím ZM 
bude podána zpráva. Dokud není ZUR kraje, nelze v ÚP pokračovat. 
V. Zejda – jak se pracuje s připomínkami od občanů? Přimlouvá se za to, aby tato zpráva se průběžně 
v aktualizované podobě podávala na každé jednání ZM. 
starosta Ing. O. Štarha – toto řeší Ing. J. Lekešová, která to má ve své agendě, o návrzích se jedná. S tímto se 
samozřejmě počítá. 
Dále starosta oznámil, že se zpracovává „Dopravní model města Kuřimi“, členové ZM toto obdrží na DVD. 
Ing. M. Kotek – kdy se toto pohne dále? Co když se Kuřim a kraj nedohodnou v dopravní otázce? 
starosta Ing. O. – doprava je zásadní věc, nelze kvůli tomu urychlit schválení nového ÚP KUŘIM. 
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17.2. Informace - nástavba MŠ Zborovská 
Přílohy č. 18, 18A, předkládá Ing. M. Macková, zpracovala Ing. J. Lekešová  
 
Město Kuřim vyhlásilo dne 21. 10. 2009 zadání na zpracování studie „Nástavba MŠ Zborovská v Kuřimi“. 
V termínu do 23. 11. 2009 bylo doručeno 6 studií. Hodnotícími kritérii bylo: 
- cena nákladů stavby na 1 nově umístěné dítě  80% 
- délka výstavby dle použití technologie navržené stavby 20%.  
 
V termínu byly doručeny nabídky: 
 

Pořadové 
číslo 

Název firmy 

1 Ing. arch. Monika Babíková, Zelinky 18, 621 00 Brno 
2 2M atelier, Haškova 153/17, 638 00 Brno 
3 TIPRO projekt s.r.o., Kytnerova 21/16, 621 00 Brno 
4 Ing. arch. Jiří Pelikán, Elplova 22, 628 00 Brno 
5 Atelier WIK s.r.o., Rosického nám. 6, 616 00 Brno 
6 Ing. arch. Monika Sirná, Dvorská 102, 678 01 Blansko 

 
Dne 27. 11. 2009 se konalo jednání hodnotící komise, která doporučila následující pořadí prvních tří studií. 
1. místo   Ing. arch. Monika Sirná, Dvorská 102, 678 01 Blansko 
2. místo   Ing. arch. Jiří Pelikán, Elplova 22, 628 00 Brno 
3. místo   TIPRO projekt s.r.o., Kytnerova 21/16, 621 00 Brno 
Dne 2. 12. 2009 odsouhlasila RM výsledek hodnocení studií a zpracování projektové dokumentace pro stavební 
povolení vítězného návrhu za cenu 165.000,- Kč. Projekt a stavební povolení bude sloužit pro případné podání 
žádosti o dotace. 
 
V diskusi vystoupili: 
místostarostka Ing. M. Macková – podala vysvětlení k této věci. 
V. Zejda – kolik nových oddělení zde vznikne? 
místostarostka Ing. M. Macková – bude jedno a finanční náklady na výstavbu budou vyšší. 
Ing. M. Kotek – podle vývoje populační křivky poptávka po MŠ bude v budoucnu opět klesat, je otázka 
znovuotevření MŠ na ul. Otevřená. 
starosta Ing.O. Štraha – v roce 2014 nebude pro děti v Kuřimi stačit ani stávající kapacita v obou ZŠ. Babyboom 
v Kuřimi i nadále pokračuje, čímž se trochu vymyká oproti jiným místům v ČR. Znovuotevření MŠ na Otevřené by 
bylo problematické z hlediska hygieny apod. 
A. Matějíčková – toto potvrdila, je to hygienický problém, výdej stravy apod.   
Ing. D. Sukalovský – ve stávající budově na Otevřené se provozuje družina, takže by byl problém, kam přemístit tuto 
družinu. 
 
 
 
 
17.3. Informace k výstavbě a přípravě zahájení provozu nové organizace města „Wellness“ 
Příloha č. 19, předkládá Ing. M. Macková, zpracovali Ing. D. Ševčíková a Ing. P. Němec  
 
Informace o postupu výstavby k 30. 11. 2009: 
 
Účastníci výstavby: 
Investor:                        Město Kuřim, Jungmannova 968, 664 34 Kuřim; 
Zhotovitel:                         IMOS Brno, a.s., Olomoucká 174, 627 00 Brno; 
Generální projektant a AD: TIPRO projekt s.r.o., Kociánka 8/10, 612 00 Brno; 
TDI a koordinátor BOZP: Sdružení „TDI Wellness centrum Kuřim“, vedoucí účastník sdružení  fy R.Z. 
Stavoengineering – servisní s.r.o., J.V.Myslbeka 334/15, Prostějov; 
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Výstavba Wellnessu Kuřim byla zahájena po podpisu smlouvy o dílo mezi Městem Kuřim a zhotovitelem ze dne 15. 
7. 2009 předáním staveniště, které se uskutečnilo dne 3. 8. 2009. 
Zhotovitel přistoupil neprodleně k budování zařízení staveniště a k provádění bouracích prací. 
V současné době práce na stavbě pokračují převážně v souladu se schválenou projektovou dokumentací, 
harmonogramem výstavby a příslušnými technologickými postupy.  
 
Kontrolu souladu provádění prací s PD provádí pravidelně, případně kdykoliv na požádání zhotovitele nebo Města 
Kuřim autorský dozor generálního projektanta, který rovněž poskytuje vysvětlení, případně úpravy PD v případech, 
kdy se při odkrytí stávajících konstrukcí vyskytne nutnost úpravy nebo změny technického řešení projektu. 
 
Kontrolu provádění prací provádí pro město Kuřim Sdružení „TDI Wellness centrum Kuřim“ denně v pracovních 
dnech a podle potřeb stavby i mimo pracovní dny. Členem Sdružení je kromě technologického a stavebních dozorů i 
koordinátor BOZP, který připomínkuje a kontroluje technologické postupy provádění prací z hlediska bezpečnosti 
práce a dohlíží na plnění požadavků bezpečnosti práce v praxi.  
 
Nejdůležitějším prvkem řízení stavby je kontrolní den stavby, který organizuje a řídí Město Kuřim prostřednictvím 
TDI pravidelně 1x za týden, každý pátek dopoledne. Na kontrolním dnu jsou účastníky výstavby projednány zejména 
- informace o postupu výstavby,  
- kontrola plnění harmonogramu výstavby,  
- aktuální situace v řešení konkrétních problémů stavby z minulých kontrolních dnů, včetně stanovení úkolů, 

kontroly jejich plnění a přijetí závěrů, 
- nové úkoly a informace; 
 
K poslednímu kontrolnímu dni, který se konal 27. 11. 2009, byly provedeny:  
- bourací práce a demolice původních technologií a rozvodů, 
- odstranění střešní krytiny a skladby střech na pojízdných střešních konstrukcích, 
-     vybourání nových otvorů a osazování překladů, betonáž sloupu, 
- výkopové práce pro drenáže, vnitřní kanalizaci a snížení terénu v prostoru šaten I.NP, - výkopové práce pro 
patky, výkopy základových pasů,  
- podřezání stávajícího zdiva v I.NP, nové zdivo příček, 
- zajištění stávající konstrukce před výkopem rekreačního bazénu mikropilotami, kotvení mikropilot ke 

stávajícím základům, 
- výkopy základů a rekreačního bazénu 
- HTÚ pro parkoviště, 
- pokládka vnitřní a venkovní kanalizace, 
 
 
- pískování a nátěry OK pojízdných střech, statické podchycení OK 
- betonáž základových pasů, patek, 
- bednění a betonáž stěny bazénové nádrže závodního bazénu. 
 
Za období od zahájení výstavby do 31. 10. 2009 bylo prostavěno 12.086.700,- Kč vč. DPH. 
Odhad prostavěnosti za 11/2009 – činí cca 6 mil. Kč. 
K placení byly použity finanční prostředky z úvěru. 
 
V současné době řešené problémy:  
- optimalizace výkonu kogenerační jednotky a plynových kotlů,  
- dořešení bazénové technologie podle připomínek technologického dozora.  
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Informace o přípravě zahájení provozu nové organizace města: 
 
Kromě stavebních prací byly zahájeny také organizační práce související s přípravou na zahájení provozu nové 
organizace města zahrnující i stavbu Wellness.  
Rada města rozhodla usnesením č.  644/2009 o vypracování odborné studie s názvem: „Návrh optimálního provozu 
zařízení Wellness Kuřim“ společností REGIONSERVIS s.r.o., s termínem zpracování do 31. 3. 2010. Jako koncept 
bude studie hotova začátkem března 2010. 
Obsahem studie bude zejména: 
a) posouzení podmínek dotace ve vztahu k budoucímu provozování „Wellness“ – možnosti, omezení, rizika  
b) návrh vhodné právní formy organizace města – především ve vztahu k případné ztrátovosti obdobných 

zařízení 
c) návrh názvu (názvů) organizace (může být ve formě doporučení uspořádat anketu nebo i vlastního návrhu…) 
d) vymezení okruhu subjektů, které by mohly být součástí nové organizace,   
e) daňové aspekty činnosti organizace – odpočet DPH při realizaci projektu, jak řešit financování případné ztráty  
f) strategie provozování – manažerská, ekonomická, 
g) postup a podmínky pro výběr vhodného manažera – příprava případně realizace výběrového řízení 
 
Do 7. 1. 2010 mají být radě města předloženy části studie b), c), d) a e) a následně má zastupitelstvo města 26. 1. 
2010 rozhodnout s pomocí této studie o právní formě nové organizace, jejím složení a názvu. O názvu 
organizace bod c) má rozhodnout město Kuřim. 
Následně bude zahájeno pomocí personální agentury hledání ředitele (jednatele, jiného vrcholného představitele) 
nové organizace tak, aby mohl být radou města jmenován v měsíci duben 2010. Ten potom převezme přípravu 
zahájení provozu a následné řízení provozu nové organizace města. 
 
V diskusi vystoupili: 
starosta Ing. O. Štraha – nabízí exkurzi na toto staveniště (skupina cca 4 – 5 zastupitelů). Přihlásilo se asi 5 zájemců. 
Bude domluven konkrétní den a čas. Kontrolní den bude ve čtvrtek, na pátek 8. 1. 2009 by se to domluvilo. 
tajemník úřadu Ing. P. Němec – důležitá je také právní forma této nové organizace (příspěvková organizace či s. r. 
o.) – viz přílohy písemných materiálů, kde je to přesně uvedeno. 
V. Zejda – proč se v materiálech hovoří o možné ztrátovosti provozu Wellness Kuřim?  
starosta Ing. O. Štarha – je to tam zmíněno pouze jako možnost, ale nemysleme na nejhorší. Ztráta provozu 
dosavadního plaveckého bazénu se stále zvyšovala, což by šlo z pokladny města. 
J. Brabec – příspěvková organizace je nejvhodnější pro organizaci hospodařící s možnou ztrátou. Spol. s r. o. je 
nejvhodnější pro organizaci, hospodařící se ziskem. Od toho by se měly odvíjet naše úvahy o právní formě tohoto 
budoucího zařízení.  
J. Herman – není brzo jmenovat ředitele již v dubnu 2010? 
Ing. D. Sukalovský – v žádném případě, je to nejvyšší čas pro rozjetí marketingu, reklamní kampaně apod. 
starosta Ing. O. Štarha – také v tomto bude ZM pravidelně písemně informováno. 
 
 
 
 
17.4. Wellness Kuřim  
Přílohy č. 20, 20A, 20B, předkládá Ing. O. Štarha, zpracovala Mgr. J. Davidová  
 
Rekonstrukce plaveckého areálu v Kuřimi a budování tzv. Wellness Kuřim vyvolává nutnost stanovení právní formy 
organizace, která bude toto zařízení provozovat. Jednou z možností je, že celý sportovní areál bude provozován 
společností s ručením omezeným, jejímž zakladatelem a současně jediným společníkem bude město Kuřim. Druhou 
možností je např. zřízení příspěvkové organizace města. S otázkou, jak nejlépe a nejefektivněji výše zmíněné 
zařízení provozovat má napomoci studie s názvem „Návrh optimálního provozu zařízení Wellness Kuřim“, který 
zpracovává obchodní firma REGIONSERVIS s.r.o. O konkrétní formě společnosti, která bude Wellness Kuřim 
provozovat, bude rozhodovat ZM 26. 1. 2010. 
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Společnost s ručením omezeným - informace 
Společnost s ručením omezeným (dále jen „společnost“) je samostatným subjektem práva. Obvykle bývá založena 
založena za účelem podnikání a je zapsána do obchodního rejstříku. V Ćesku je nejrozšířenější formou obchodní 
společnosti. Může ji založit jeden až padesát společníků. Minimální základní kapitál společnosti činí 200.000,- Kč. 
Při zakládání společnosti má zřizovací funkci společenská smlouva, v případě jednoho společníka zakladatelská 
listina. 
Společnost je založena podepsáním zakladatelské listiny před zraky notáře. K jejímu vzniku dojde zápisem do 
obchodního rejstříku. Společnost odpovídá za své závazky celým svým majetkem. Nejvyšším orgánem společnosti je 
valná hromada, statutární orgán tvoří jednatelé. Návrh na zápis do obchodního rejstříku podává první jednatel 
společnosti. Návrh musí být doložen zakladatelskou listinou, prohlášením správce vkladu o splacení základního 
kapitálu a dalšími listinami, které mají být do obchodního rejstříku zapsány. 
 
Valná hromada je nejvyšším orgánem společnosti V případě, kdy je zakladatelem společnosti (jediným 
společníkem) město, plní funkci valné hromady RM. Valné hromadě přísluší např.: schvalování výsledků 
hospodaření společnosti v podobě účetní závěrky, schvalování stanov a jejich změn, rozhodování o změně 
společenské smlouvy (zakladatelské listiny), rozhodování o změnách výše základního kapitálu, jmenování a odvolání 
osob, které budou členy výkonného dozorčího orgánu společnosti……. 
Dozorčí rada je fakultativním orgánem společnosti. Její zřízení závisí na rozhodnutí společníka, je vnitřním 
kontrolním orgánem společnosti. Dohlíží na činnost jednatelů, kontroluje údaje obsažené v obchodních, účetních a 
jiných dokladech společnosti, přezkoumává účetní závěrky, přezkoumává návrhy na využití zisku nebo úhradu 
ztráty, předkládá svá vyjádření valné hromadě. Musí mít minimálně 3 členy, kteří jsou voleni valnou hromadou a 
nemohou být jednateli společnosti. 
 
 
Co je třeba udělat pro založení společnosti s ručením omezeným? 
(město jako jediný společník) : 
 
- určit firmu a sídlo společnosti (firmou je název, pod kterým je společnost zapsána v OR); 
- určit předmět podnikání (vyplývá z účelu, pro který byla společnost založena a který má být realizován); 
- stanovit výši základního kapitálu; 
- identifikovat prvního jednatele nebo několik a stanovit způsob jednání jménem společnosti; 
- rozhodnout zda bude zřízena dozorčí rada; 
- zřídit samostatný účet společnosti a určit správce vkladu; 
- sepsat zakladatelskou listinu; 
 
                                                                                                                                
 
 
17.5. Informace o předpokládaných opravách vodohospodářské infrastruktury v roce 2010 
Přílohy č. 21, 21A, předkládá Ing. M. Macková, zpracovala Z. Perková  
 
Brněnské vodárny a kanalizace, a.s. se chystají v roce 2010 provést opravu vodojemu v ulici Na Vyhlídce 
v předpokládané hodnotě díla  9.200.000,- Kč.  Tato oprava bude hrazena z rozpočtu BVK,a.s. Z toho přispějí 
částkou 300.000,- Kč městu Kuřim na investiční akci „Obnova komunikace v  ulici na Vyhlídce. 
Navíc Brněnské vodárny a kanalizace, a.s. předpokládají v roce 2010 na opravy, údržbu infrastruktury, kterou 
mají svěřenou do správy, proinvestování částky  2.350.000,- Kč.  
 
Město Kuřim v rozpočtu navrhlo na provozního účet  částku 800.000,- Kč na opravy a údržbu vodovodů a 
kanalizací, které BVK a.s. neprovozuje. 
Žádné velké opravy či rekonstrukce vodovodů a kanalizací v rámci investičních akcí v roce 2010 nebudou 
realizovány, vzhledem k tomu, že nejsou dokončeny. Vyhodnotí stav vodohospodářské infrastruktury ve městě a 
navrhne opatření ke zlepšení stávajícího stavu. Generel odvodnění města Kuřim se dokončí v závislosti na dokončení 
Územního plánu města Kuřim.       
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Příloha: Rekapitulace nákladů staveb na území města Kuřimi v letech 1995 – 2010 hrazených z rozpočtu oprav 
Brněnských vodáren a kanalizací, a.s. 
 
V diskusi vystoupili: 
místostarostka Ing. M. Macková – tento materiál byl vyžádaný od firmy Brněnské vodárny a kanalizace, a.s. 
 
    

                              
 

17.6. Informace o návrhu vodného a stočného pro rok 2010 
Přílohy č. 22, 22A, předkládá Ing. M. Macková, zpracovala Z. Perková  
 
V návaznosti na smlouvu o nájmu a provozování vodovodu a kanalizace pro veřejnou potřebu města Kuřimi 
Brněnské vodárny a kanalizace, a.s. zaslaly návrh cen vodného a stočného pro rok 2010. 
Cena vodného a stočného se nemění oproti úrovni roku 2009, pouze byla zvýšena sazba DPH o 1% z  9% na 10%.   
 
 
vodné   24,27 Kč/m3 bez DPH (26,70 Kč/m3 včetně 10% DPH), 
    
stočné    27,73 Kč/ m3 bez DPH (30,50 Kč/m3 včetně 10% DPH), 
 
celkem   52,00 Kč/m3 bez DPH (57,20 Kč/m3 včetně 10% DPH). 
 
 
Za užívání infrastruktury město Kuřim obdrží od Brněnských vodovodů a kanalizací, a.s.   částku 4.700.000,- Kč. 
 
Příloha: Dopis od Brněnských vodovodů a kanalizací, a.s. ze dne 15. 11. 2009. 
 
V diskusi vystoupili: 
místostarostka Ing. M. Macková – předmětný dopis je jen pro informaci členům ZM.  

                                   
 

 
 
17.7. Informace o revitalizaci vodní nádrže Srpek 
Příloha č. 23, předkládá Mgr. L. Ambrož, zpracovala Ing. J. Sikorová  
 

1) finanční údaje 
Revitalizace vodní nádrže Srpek se uskutečňuje podle projektu společnosti ATELIER FONTES  zpracovaného 
v roce 2007. Podle projektu odhadovaná částka na tuto akci činila necelých 10 mil Kč, vysoutěžená částka 
v rámci výběrového řízení na zhotovitele stavby byla nabídnuta firmou Agromeli spol. s r.o., Olomoucká 
1177/178, 627 00 Brno ve výši 6.993.182,- Kč včetně DPH. 
Celkové náklady na stavbu, projekt, výběrové řízení, technický dozor a ostatní položky související s touto akcí 
činí zhruba 7.640.000,- Kč. 
V případě, že by Státní fond životního prostředí uznal všechny již vynaložené náklady i ty co teprve budou 
proinvestovány za uznatelné náklady, tak  

 
       Město Kuřim do celé akce investuje    10 %….tj. 764 000 Kč 
       Evropské fondy a SFŽP                        90%......tj. 6 876 000 Kč. 

 
   Mezi fondem a Kuřimí však stále nedošlo k podpisu smlouvy o poskytnutí dotace (a to ze strany Státního 

fondu ŽP), proto veškeré náklady jsou zatím hrazeny pouze městem Kuřimí. 
  (Podepsání smlouvy fond neustále odkládá a požaduje další doplnění podkladů - celkem bylo fondu zasláno 

postupně 6 doplnění. Ze strany fondu byl podobně neúměrně dlouhý také schvalovací proces smlouvy se 
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zhotovitelem, což nás brzdilo se zahájením prací. Nakonec po intervenci místostarostky Mackové přímo na 
fondu došlo k posunu. V současné době je nám slibován termín podpisu smlouvu leden 2010, což ale znamená, 
že město bude muset zafinancovat téměř celou akci revitalizace a až zpětně žádat o proplacení faktur.) 

 
2) organizační údaje 
Z městského úřadu se o stavbu stará Ing. Jitka Sikorová, vedoucí odboru životního prostředí, mail: 
sikorova@radnice.kurim.cz, tel.: 541 42 23 25, 725 116 615. 
Za zhotovitelskou firmu Agromeli spol s.r.o. vystupuje jednatel firmy Ing. Josef Macek, e-mail 
agromeli@aromeli.cz, tel.: 602728321. 
 
Technický dozor na stavbě provádí Ing. Pavel Broža, mail  pavel.broza@baustudio.cz, tel.: 605776677. 
Ke sledování postupu prací a řešení problémů se konají každé úterý od 8h kontrolní dny kterých se účastní 
zástupce zhotovitelské firmy, úřadu, technický dozor a v případě potřeby i autorský dozor od projektanta stavby.   
Stavební práce budou dokončeny do konce roku 2009 (nezmaří-li je nepříznivé počasí). Po té se započne 
s napouštěním rybníka. 
Konečné úpravy jako je oprava po vymrznutí terénních depresí na suchých částech břehů, osetí travou, doplnění 
výsadby vrbových řízků se uskuteční na jaře 2010. 
Předání hotové stavby se předpokládá do 30. 5. 2010. 
 
K 1. 12. 2009 probíhají práce podle plánu, se skluzem 2 -3 týdnů, což zapříčinilo déšť během celého listopadu. 
Přesto je stále možné dílo dokončit v termínu, pokud během prosince bude počasí pod bodem mrazu a bude 
možné rozvrstvit štěrkový zásyp břehů litorálu. V současné době se projednává dodatek smlouvy mezi Městem a 
firmou Agromeli, kterou SFŽP schvaluje, na prodloužení termínu do května 2010 pro osetí břehů travním 
semenem a doplnění výsadby vrbových řízků. 
 
3) průběh prací: 
Předání staveniště zhotovitelské firmě Agromeli spol. s.r.o. proběhlo na konci srpna, samotné práce na stavbě 
započaly 1. 9. 2009. Nejprve proběhlo dočerpání vody po gravitačním vypuštění, byla prohloubena hlavní stoka 
a pomocné boční stoky pro co nejlepší odvedení vody ze sedimentů a odstraněny panely z břehů (kromě 
poslední řady na kterou bude navazovat opevnění dle projektu).  
Dále byla provedena probírka stromů a odstraněny ty, které byly v kolizi s provozní bezpečností, nebo na 
místech některého budovaného objektu.  
Byl zbudován bezpečnostní přeliv a bagry kopkován sediment na dně rybníka, aby byl co nejsušší a mohl se 
použít na vytvoření litorálu, opravu břehů nebo odvoz na Opálenku (v lomu bude sloužit jako překryvná vrstva 
pro výsadbu lesních sazenic).  
V další fázi se opravoval nápustní a výpustní objekt a proběhla oprava odvzdušňovací zařízení březovského 
vodovodu.  
Dalším úkolem zhotovitele bude opevnění břehů kamennou rovnaninou, kamenným záhozem a vrbovým 
oplůtkem a vytvoření pláže. Také dojde k vyrovnání nerovností na pochozí hraně břehů pro pěší turisty a osazení 
vrbovými pruty obvod litorálu.  
Na březích bude osazeno 10 vstupů do vody (schody) pro lepší rekreační využití i kontrolu objektů vodní 
nádrže.  
 
4) doplňkové funkce rybníka 
Vodní nádrž má kromě své ekologické hodnoty i hodnotu estetickou a rekreační, dále slouží k zadržení vlny 
přívalových dešťů (protipovodňovou a částečně i protierozní funkci) a také slouží jako požární nádrž. Město 
Kuřim chce zvýšit revitalizací Srpka hodnotu rekreační (bude vybudovaná pláž a lavice s pozvolným přístupem 
do vody, 10 vstupů schodů do vody pro rybáře a zimní bruslení, obnovení pohodlné pěšiny po pochozí hraně 
břehů po celém obvodu s umístěním laviček a košů na odpadky). Současný nájemce rybníku pan Martin Březa 
bude i nadále provozovat chov ryb v Srpku, takže po dokončení prací na revitalizaci bude opět rybník zarybněn 
(rybí osádka musí však odpovídat na dalších 20 let požadavkům Agentury ochrany přírody a krajiny). V roce 
2007 byla vypracovaná i studie Ing. Wagnerovou na další rekreační zhodnocení okolí rybníka Srpek, její 
realizace však závisí na finančních prostředcích, které bude město Kuřim ochotno investovat. 
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17.8. Plán jednání Zastupitelstva města Kuřimi a Rady města Kuřimi v roce 2010 
Přílohy č. 24, 24A, předkládá Ing. O. Štarha, zpracoval Mgr. J. Jandl 
 
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.  
 
Na jednání ZM dne 10. 11. 2009 byl členům ZM předložen tento plán k posouzení a příp. doplnění. Jediná 
připomínka se týkala zařazení „Zprávy o činnosti SOŠ a SOU Kuřim, s.r.o.“ V předloženém plánu je již tato 
zpráva zakomponována. 
 
Další možné připomínky či doplnění tohoto plánu mohli členové ZM nahlásit na KÚ do konce listopadu 2009. Do 
dnešního dne (8. 12. 2009) však nebyly ze strany členů ZM vzneseny žádné další připomínky ani doplnění 
k předloženému plánu jednání ZM a RM. 
 
 
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. 
 
Příloha: Plán jednání ZM a RM v roce 2010. 
 
 
Další různé: 
 
- Sociálně právní ochrana dětí bude zřízena od 1. 1. 2010 v Kuřimi.  

 
- První kuřimský novoroční ohňostroj bude v pátek 1. 1. 2010 v 17:00 hod. 
 
- Nové webové stránky města Kuřimi budou v provozu od 1. 1. 2010. 
 
- Reprezentační ples města Kuřimi bude v pátek 5. 2. 2010 v Kulturním domě Kuřim (je nutno ustavit 

plesový výbor), dát informace do zpravodaje ZLOBICE, letáky KAM (prodej vstupenek apod. Bude řídit 
komise RM pro záležitosti města. 

 
 
Diskuse: 
J. Brabec – problematika lepšího ozvučení velkého zasedacího sálu ZM, stěžují si na to občané při sledování KTN. 
Od 1. 12. 2009 došlo k digitalizaci vysílání ČT. 
Dále informoval o tom, že RM odpustila pro rok 2010 svým usnesením pořadatelům plesů pronájem sálu 
v Kulturním domě Kuřim, pokud je to akce veřejnosti přístupná. 
Mgr. M. Nawrath – v sobotu 19. 12. 2009 bude na Dílech vánoční nadílka. Zastupitelé jsou srdečně zváni. 
A. Szabóvá – děkuje všem organizátorům za pomoc a přípravu Mikulášského jarmarku 5. 12. 09, byla to zdařilá 
akce.  
Dále se ptá, jak to vypadá s novými prostory na ulici Havlíčkova? Snad se neuvažuje o zastavění vedlejší plochy? 
Tajemník Ing. P. Němec – uvažuje se o rozšíření sběrného dvora. 
A. Szabóvá – o jaké pozemky se jedná při uvažovaném vybudování BUS zastávky na Podlesí? 
Ing. M. Kotek – uvažuje se o točně při konečné stanici BUS, protože se tam nemá kde otočit. Žádá to již dlouhodobě 
komise dopravy i KORDIS. 
A. Matějíčková – má někdo úkol pro činnost kontrolního výboru? 
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Na závěr zasedání ZM dal starosta města Ing. O. Štarha překontrolovat všechna přijatá usnesení – přečetla je členka 
návrhové komise Alena Matějíčková. 
 
Starosta ukončil jednání ZM ve 20:05 hod. 

 
 
 
 

   Ing. Oldřich Štarha 
       starosta 

 
V Kuřimi dne 15. 12. 2009 
Zapsal: Mgr. J. Jandl 

 
 

 

Ověřovatelé zápisu: 

 
 
 
                 Jiří Brabec                                                                                                       Alena Szabóvá 
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Přílohy:  
Pozvánka 
Usnesení návrhové komise 2x 
Prezenční listina 
Výsledky veřejného hlasování 
 
1, 1A                  plnění usnesení ZM ke dni 8. 12. 2009 
2, 2A – 2E         volba přísedícího Okresního soudu Brno-venkov pro funkční období let 2010 - 2014 
3                         podání žádosti o dotaci z Programu prevence kriminality Jihomoravského kraje v roce 2010 
4, 4A                  smlouva o dotaci pro Sbor dobrovolných hasičů Kuřim 
5, 5A – 5F          žádosti o odprodeje pozemků v k.ú. Kuřim 
6, 6A – 6C          směna pozemků parc. č.  433 a 434 v k.ú. Kuřim 
7                         žádost o prominutí poplatku z prodlení, odepsání pohledávky 
8, 8A, 8B            podnět ke změně Územního plánu sídelního útvaru Kuřim 
9, 9A, 9B            změna č. XI. ÚPN SÚ Kuřim – schválení zadání 
10                    návrh na převzetí dešťové kanalizace od firmy Moravská stavební – INVEST, a.s. v ulici Kolébka  
                           v Kuřimi 
11, 11A              žádost občanů Kuřimi o nové posouzení umístění busty dr. Edvarda Beneše 
12, 12A – 12D   rozpočtové provizorium města Kuřimi pro rok 2010  
13                       náhrada výdělku ušlého v souvislosti s výkonem funkce člena zastupitelstva 
14                       zmocnění Rady města Kuřimi k zařazování dotací do rozpočtu města Kuřimi 
15                       finanční výbor ZM se v prosinci 2009 nesešel na svém jednání   
16, 16A              Společenství vlastníků jednotek bytového domu Jungmannova 912 – žádost o úhradu části  
                           nákladů na opravu střechy 
17                       informace o postupu projednávání Územního plánu Kuřimi 
18, 18A              informace o nástavbě MŠ Zborovská 
19                       informace k výstavbě a přípravě zahájení provozu nové organizace města „Wellness“ 
20, 20A, 20B     Wellness Kuřim 
21, 21A              informace o předpokládaných opravách vodohospodářské infrastruktury v roce 2010 
22, 22A              informace o návrhu vodného a stočného pro rok 2010 
23                       informace o revitalizaci vodní nádrže Srpek 
24, 24A              plán jednání Zastupitelstva města Kuřimi a Rady města Kuřimi v roce 2010 
25, 25A – 25D   rozpočtové opatření města Kuřimi č. 17 
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