
  MĚSTO KU Ř I M  
 

Z á p i s 
 

ze zasedání Zastupitelstva města Kuřimi č. 02/2008 konaného dne 4.3.2008  

 
Přítomni:  
Ing. Oldřich Štarha – starosta 
Ing. Martina Bojanovská, Jiří Brabec, Ing. Rostislav Hanák, Jan Herman, Mgr. Lubomír Kincl, Ing. Miloš 
Kotek, Ing. Miluše Macková, Alena Matějíčková, Mgr. Martin Nawrath, doc. MVDr. Jiří Pikula, RNDr. Igor 
Poledňák, Bc. Roman Stříž, Ing. Drago Sukalovský, Alena Szabóvá – členové zastupitelstva města. 
Ing. Petr Němec – tajemník 
 
Omluveni: Mgr. Ladislav Ambrož – 1. místostarosta, Vladislav Zejda – člen ZM 
 
Starosta zahájil jednání ZM v 18:00 hodin, úvodem přítomno 15 členů ZM.  
 
Zápis z minulého zasedání byl ověřen bez připomínek. 
 
Návrhová komise: Ing. Drago Sukalovský, Ing. Miloš Kotek 
Návrhová komise schválena (pro 14, proti 0, zdržel se 1). 
 
 
Ověřovatelé zápisu: Mgr. Martin Nawrath, Mgr. Lubomír Kincl  
Ověřovatelé zápisu schváleni (pro 14, proti 0, zdržel se 1). 
 
Program: 

1.   Plnění usnesení  
                 2.      Majetkoprávní úkony  

   - odprodej pozemků včetně staveb v areálu bývalé čistírny odpadních vod v Kuřimi 
                 3.      Školství 
                           - dodatky ke zřizovacím listinám Základních škol v Kuřimi 

4.      Výstavba města a investice 
                           - projektová dokumentace pro páteřní cyklostezku regionu 
                           - dopravní opatření na ulici Dlouhá 
                           - darovací smlouva na veřejný vodovod 

5.       Žádost o dotaci  
   - Regionální operační program (ROP) NUTS 2 Jihovýchod na projekt Wellnes Kuřim 

6.       Finanční záležitosti 
                           - rozpočtové opatření č. 2 
                           - dotace z Fondu na podporu kulturní, spolkové a sportovní činnosti – I. kolo           
                 7.        Žádost o směnu pozemků v lokalitě „Díly za sv. Jánem Kuřimi 
                 8.        Podněty ke změně Územního plánu sídelního útvaru Kuřim 
                 9.        Fotovoltaická sluneční elektrárna – změna č. X. ÚPN SÚ Kuřim 
               10.        Rozpočtový výhled na léta 2009 – 2011 
               11.        Zprávy z výborů ZM 
                          - zápis ze 6. jednání Finančního výboru 
               12.        Různé 
                          - umístění busty E. Beneše 

- analýza provozu Plaveckého areálu Kuřim v období 2003 - 2007  
 
V úvodu jednání ZM zazněla kritika některých zastupitelů ohledně toho, že některé důležité materiály jsou jim 
z MěÚ zasílány později než 7 dní před jednáním ZM. Vzhledem k tomu, že jde mnohdy o zásadní záležitosti 
k projednání, členové ZM nemají dostatek času se s nimi podrobněji seznámit. Některé materiály jsou dokonce 
předkládány až přímo na stůl těsně před jednáním ZM. Starosta Ing. O. Štarha a tajemník úřadu Ing. P. Němec 
informovali o tom, že v souladu s jednacím řádem ZM při schvalování programu jednání mají zastupitelé 
možnost se hlasováním vyjádřit o to, zda bude ZM projednávat i takto pozdě dodané materiály, či ne. 
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Starosta Ing. O. Štarha dává návrh, aby ZM hlasováním schválilo celý navržený program jednání včetně 
materiálů, které byly dodány později:  
Hlasováno: pro 15 
 
Starosta Ing. O. Štarha dále navrhl změnu v programu jednání ZM – předřadit bod č. 9 (Fotovoltaická sluneční 
elektrárna – změna č. X. ÚPN SÚ Kuřim) jako bod č. 1 z toho důvodu, že je na jednání k tomuto bodu přítomen 
zástupce firmy DK Centrum, s.r.o. pan Kovařík, který by chtěl k tomuto bodu vystoupit a z časových důvodů 
nemůže být přítomen celému jednání ZM:  
Hlasováno: pro 15 
 
Program jednání ZM byl schválen se změnou pořadí dle návrhu starosty města. 
 
 

1. Fotovoltaická sluneční elektrárna – změna č. X. ÚPN SÚ Kuřim 
Příloha č. 12, 12A, 12B, předkládá Ing. O.Štarha, zpracovala Ing. J. Lukešová 
 
Dne 22. 1. 2008 bylo na zasedání ZM schváleno zadání změny č. X. ÚPN SÚ Kuřim se změnou – z dalšího 
projednávání byla vyřazena dílčí změna č. 10.5. Opálenka (změna funkčního využití orné půdy na plochu 
terciéru, administrativy, výrobních a technických služeb. Jedná se o záměr soukromého vlastníka, podpořený 
Městem Kuřim - umístění fotovoltaické sluneční elektrárny na pozemku Města Kuřimi, část parc.č. 3510 u 
obalovny. Součástí změny bude vymezení zastavitelné plochy). 
Podle uzavřené smlouvy o smlouvě budoucí č. 28/2008 bude plocha určená k pronájmu cca 2 ha. Investor (firma 
DK CENTRUM, s.r.o., Vlachovice 28, PSČ 763 24) nebude rozšiřovat tuto plochu. 
Dle schváleného ÚPN SÚ Kuřim je biokoridor umístěn na zbývající části pozemku, který zůstane jako orná 
půda. 
V prosinci 2003 byl zpracován firmou Ageris s r.o., Jeřábkova 5, Brno Generel regionálního a a nadregionálního 
ÚSES na území Jihomoravského kraje. V tomto územně plánovacím podkladu je umístěn nadregionální 
biokoridor blíže obalovně a částečně zasahuje do plochy pro sluneční elektrárnu. 
Při projednávání  návrhu  změny č. X. ÚPN SÚ se Krajský úřad Jihomoravského kraje vyjadřuje k této změně 
z hlediska souladu s ÚPD kraje. 
 
Příloha: - výřez z katastrální mapy s vyznačením plochy pro fotovoltaickou elektrárnu a navrženého biokoridoru 
 
V diskusi vystoupili:  
zástupce firmy DK CENTRUM, s.r.o. pan Kovařík,  
A. Szabóvá, RNDr. I. Poledňák, J. Herman, Mgr. M. Nawrat, J. Brabec, doc. MVDr. J. Pikula, PhD., Mgr. L. 
Kincl. 
 
Hlasování o navrženém usnesení: ZM schvaluje zařadit dílčí změnu č. 10.5. Opálenka do zadání změny č. X 

Územního plánu sídelního útvaru Kuřim.  
 
Hlasováno: pro 0, proti: 10, zdrželo se 5  
K tomuto bodu nebylo přijato žádné usnesení. 
 
 
 
 

2. Plnění usnesení zastupitelstva města k 26.2.2008 
Příloha č. 1, 1A, předkládá Ing. O. Štarha, zpracoval a vyřizuje Ing. P. Němec 
 
Zůstávají nesplněna usnesení z majetkoprávní oblasti a investiční výstavby, závislá často na spolupráci s druhou 
stranou. 
K jednání ZM je navrženo usnesení 1018/2007(viz materiály ZM). 
Příloha č. 1 Nesplněné úkoly ZM do 26.2.2008  
 
 
Přijaté usnesení: 1021/2008 - ZM bere na vědomí stav plnění usnesení k 26.2.2008.  
Hlasováno: pro 15 
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3. Majetkoprávní úkony  

3.1. Odprodej pozemků včetně staveb v areálu bývalé čistírny odpadních vod 

Příloha č. 2, 2A, předkládá Ing. O. Štarha, zpracovala Ing. V. Fidrmucová 

            
ZM usn. č. 1186/2007 ze dne 2.10.2007 schválilo odprodej pozemků včetně staveb dle schválené ÚPD Města 
Kuřimi určených jako plochy terciéru, administrativy, výrobních a technických služeb: parc.č. 2683 o vým. 224 
m2 (čp. 382 čerpací stanice a kotelna, sloužící jako sociální zařízení BVaK, a.s.), parc.č. 2684 o vým.  77 m2, 
parc.č. 2685 o vým. 208 m2, parc.č. 2686 o vým. 77 m2, parc.č. 2687 o vým. 76 m2, parc.č. 2688 o vým. 149 m2, 
parc.č. 2689 o vým. 149 m2, parc.č. 2690 o vým. 172 m2, parc.č. 2693 o vým. 150 m2,  parc.č. 2695/2 o vým. 91 
m2 o celkové výměře 1.373 m2 vše v k.ú. Kuřim za cenu 170 Kč/m2 a staveb na těchto pozemcích za cenu 
10.000,- Kč do ideálního spoluvlastnictví Dušanu Skříšovskému bytem Dolní Branka 252, Moravské Knínice a 
Sanitárním službám a technice Morava, s.r.o. se sídlem Moravské Knínice, Na Hrázi 260, IČ 25587277 
s podmínkou: dodržení předloženého podnikatelského záměru, demolice staveb včetně odstranění případné 
ekologické zátěže do 18 měsíců od zavkladování kupní smlouvy do KN, zřízení předkupního práva jako práva 
věcného ve prospěch Města Kuřimi, zachování přečerpávání odpadních vod z drenážního systému zaústěného do 
budovy č.p. 382, úhrady veškerých nákladů spojených s převodem a uzavřením kupní smlouvy, úhrady daně z 
převodu nemovitosti.  
Pan Skříšovský se s firmou Sanitární služby a technika Morava, s.r.o. (dále jen Sanitární služby) dohodl, že 
předmětné nemovitosti nabude firma Sanitární služby výlučně do svého vlastnictví a v tomto smyslu ZM dne 
22.1.2008 přijalo usnesení č. 1008/2008. Na základě výše uvedeného je usnesení ZM č. 1186/2007 
bezpředmětné a OMP žádá ZM o jeho zrušení. 
 
Přijaté usnesení: 1022/2008 - ZM ruší usnesení ZM č. 1186/2007. 
Hlasováno pro: 15 
 
 
 
 

4. Školství 

4.1. Dodatky ke zřizovacím listinám Základní školy, Kuřim, Jungmannova 813, okres 
Brno-venkov, příspěvkové organizace a Základní školy Kuřim, Tyršova 1255, okres 
Brno-venkov. 

Příloha č. 3, 3A, 3B, předkládá Ing. O. Štarha, zpracovala Mgr. H. Němcová 
 

Dne 28.6.2005 schválilo Zastupitelstvo města Kuřimi nové zřizovací listiny školských příspěvkových organizací, 
které zřizuje Město Kuřim. Ve zřizovacích listinách je, krom jiného, vymezena hodnota nemovitého a movitého 
majetku, který byl školám svěřen do správy k 1.7.2005. Hodnota majetku se však každý rok mění z důvodu 
nákupu nového vybavení, vyřazování nepotřebného majetku, investičních akcí nebo stavebních úprav. Z toho 
důvodu je třeba každoročně schválit aktuální hodnotu nemovitého i movitého majetku PO, a to dle jejich 
inventur ke 31.12.  

Hodnota nemovitého i movitého majetku je však v letošním roce uvedena ne k 31.12.2007, ale k 1.1.2008, 
protože byl z majetku Města Kuřimi převeden do správy PO nový nemovitý i movitý majetek jehož hodnota je 
oproti inventurám k 31.12.2007 vyšší (viz přílohy č. 1 a 2 dodatků). 

Inventurní seznamy veškerého majetku jsou uloženy v PO. 

Ostatní ustanovení zřizovacích listin PO zůstávají nadále v platnosti.  

 

Přílohy: 

1. Dodatek č. 6 ke zřizovací listině Základní školy, Kuřim, Jungmannova 813, okres Brno-venkov, 
příspěvkové organizace. Součástí je příloha č. 1 a 2 – soupis nemovitého a movitého majetku. 

2. Dodatek č. 4 ke zřizovací listině Základní školy Kuřim, Tyršova 1255, okres Brno-venkov. Součástí je 
příloha č. 1 a 2 – soupis nemovitého a movitého majetku. 
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Přijaté usnesení: 1023/2008 - RM schvaluje Dodatek č. 6 ke zřizovací listině Základní školy, Kuřim, 
Jungmannova 813, okres Brno-venkov, příspěvkové organizace. 

Hlasováno: pro 15 

 

Přijaté usnesení: 1024/2008 - RM schvaluje Dodatek č. 4 ke zřizovací listině Základní školy Kuřim, Tyršova 
1255, okres Brno-venkov. 

Hlasováno: pro 15 

 

 

 

5. Výstavba města a investice 

5.1. Zpracování projektové dokumentace pro páteřní cyklostezku regionu Brno - Kuřim 
– Veverská Bítýška 
Příloha č. 4, 4A, předkládá Ing. M. Kotek, zpracovala Ing. N. Šiblová 
 
Návrh odůvodnil předkladatel tohoto materiálu Ing. M. Kotek a zodpověděl dotazy členů ZM. 
 
S ohledem na Program rozvoje cyklistických komunikací Jihomoravského kraje s minimálním kontaktem 
s motorovou dopravou se tímto navrhuje upravit usnesení ZM č. 1087/2007 (ZM schvaluje zpracování 
projektové dokumentace pro stavební povolení realizace výstavby páteřní cyklostezky kuřimského regionu 
v trase Kuřim – Veverská Bítýška a Kuřim – Lelekovice – Brno, vše v nákladech do 1 mil. Kč). Cyklotrasa 
v úseku Kuřim – Brno, Mokrá Hora údolím Ponávky se s největší pravděpodobností stane součástí mezinárodní 
cyklotrasy č.1 Praha – Brno, jejíž projektovou přípravu bude plně realizovat Jihomoravský kraj. V současnosti 
Jihomoravský kraj zpracovává na tento úsek trasy vyhledávací studii. Realizace mezinárodní trasy č. 1 přes 
Kuřim umožňuje zúžit projektovou přípravu páteřní cyklotrasy našeho regionu na úsek Kuřim – Veverská 
Bítýška. Trasa cyklistické komunikace v tomto úseku by tím zůstala beze změny (úsek Kuřim – Moravské 
Knínice souběžně se silnicí, úsek Moravské Knínice – Chudčice údolím Kuřimky, z větší části po tělese 
železnice a úsek Chudčice – Veverská Bítýška po tělese železnice). 
V úseku Kuřim – Brno dojde ke změně. Mezinárodní trasa v úseku Kuřim – Brno nepovede přes Podlesí, ale od 
nádraží podél železnice až ke křížení se silnicí I/43, přejde silnici a již na katastru Lelekovice kolem objektu 
bývalého kravína k železniční zastávce Česká a dále údolím Ponávky do Brna. 
Stávající cyklotrasa č. 5231 v úseku Kuřim – Brno by po realizaci mezinárodní cyklotrasy mohla zůstat beze 
změny s tím, že údolím Ponávky povede souběžně s trasou č. 1 nebo je možné uvažovat o jejím přetrasování 
z Lelekovic do Vranova a Adamova. 
 
Starosta Ing. O. Štarha podal protinávrh k předloženému návrhu usnesení: aby předpokládané náklady projektu 
byly v maximální výši do 700.000,- Kč (místo navrhovaného 1 mil. Kč) . ZM hlasovalo o původním textu 
usnesení, včetně změny výše finanční částky, navržené starostou: 
 
Přijaté usnesení: 1025/2008 - ZM schvaluje zpracování projektové dokumentace pro stavební povolení na 

realizaci páteřní cyklistické komunikace kuřimského regionu s minimálním kontaktem 
s motorovou dopravou v trase Kuřim – Moravské Knínice – Veverská Bítýška, 
v parametrech vhodných i pro vozíčkáře a in-line bruslaře. Předpokládané náklady projektu 
do 700.000,- Kč.  

Hlasováno: pro 15 
 
Přijaté usnesení: 1026/2008 - ZM ruší usnesení ZM č. 1087/2007. 
Hlasováno: pro 15 
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5.2. Dopravní opatření na ulici Dlouhá 
Příloha č. 5, 5A, předkládá a zpracoval Mgr. M. Nawrath 
 
Návrh odůvodnil předkladatel tohoto materiálu Mgr. M. Nawrath a zodpověděl dotazy členů ZM. 
 
Město Kuřim si dalo za cíl zpracovat komplexní koncepci řešení dopravní situace ve městě s důrazem na to, aby 
tato koncepce vznikala za účasti veřejnosti. Prvním krokem bylo v tomto kontextu zpracování Studie úpravy 
dopravní situace v lokalitě Díly za svatým Janem (23.11.2007), jejímž zpracovatelem bylo ČVUT Praha, Fakulta 
dopravní. Tato studie byla opřena o anketu mezi obyvateli lokality a veřejnou diskusí nad návrhy studie. Jedním 
z prioritních návrhů vyplývajících ze studie je realizace přechodu na ulici Dlouhá u křižovatky s ulicí Metelkova. 
Realizace přechodu je obsažena v Akčním plánu města Kuřimi pro rok 2008 a byla rovněž doporučena Dopravní 
komisi RMK. Tento přechod je navržen jako dělený, s ochrannými ostrůvky ze zámkové dlažby. Vložením 
ostrůvku dojde nejen ke zkrácení přecházející délky, ale také ke zpomalení vozidel jedoucí po ulici Dlouhá a tím 
ke zvýšení bezpečnosti chodců (viz Studie úpravy dopravní situace v lokalitě Díly za svatým Janem, strana 32).  
Příloha č.1: Studie úpravy dopravní situace v lokalitě Díly za svatým Janem, strana 32. 
 
V diskusi vystoupili: Ing. M. Kotek, Ing. M. Bojanovská, Ing. D. Sukalovský, Mgr. L. Kincl, A. Szabóvá, J. 
Brabec, Ing. O. Štarha. 
 
Přijaté usnesení: 1027/2008 - ZM ukládá RM zajistit zpracování projektové dokumentace dopravního 

opatření na ulici Dlouhá.  
Hlasováno: pro 15  
 
 
 
 
5.3. Darovací smlouva na veřejný vodovod – prodloužení - na ulici Na Vyhlídce. 
Příloha č. 6, 6A, předkládá Ing. M. Macková, zpracovala Ing. J. Reichstäterová 
 
Návrh odůvodnila překladatelka materiálu Ing. M. Macková a zodpověděla dotazy členů ZM. 
 
ZM je předložena darovací smlouva, kterou město Kuřim získá do svého vlastnictví nově zbudovaný vodovod na 
ulici Na Vyhlídce v délce 49,92 m.  
Vodovod je vybudován podle standardů, vydaných Brněnskými vodárnami a kanalizacemi a.s. Brno. 
ZM schválilo na svém zasedání dne 11.12.2007 usnesením č. 1247/07 finanční příspěvek ve výši 113.500,- Kč 
na zbudování prodloužení veřejného vodovodu na ulici Na Vyhlídce a to pro stavebníky parcel č. 2444/2, 
2444/1, 2460 a 2459 k.ú.Kuřim. 
Dárci jsou majiteli uvedených parcel: 
 
Ing. Milan Uher, r.č.730203/3871, Brožíkova 20a, 638 00 Brno, 

Paní Marie Šuterová, r.č 355528/431, Na vyhlídce 1174, 664 34 Kuřim, 

Paní Zdeňka Křížová, r.č.596229/1632, Popkova 992, 664 34 Kuřim,  

Ing. Jan Jelínek r.č. 691023/5079, Bezručova čtvrť 1105, 664 34 Kuřim, 

Přijaté usnesení: 1028/2008 - ZM schvaluje uzavření darovací smlouvy mezi městem Kuřim a soukromými 
osobami: 

                                 Ing. Milan Uher, Brožíkova 20a, 638 00 Brno, 
                                 paní Marie Šuterová, Na vyhlídce 1174, 664 34 Kuřim, 
                                 paní Zdeňka Křížová, Popkova 992, 664 34 Kuřim,  
                                 Ing. Jan Jelínek, Bezručova čtvrť 1105, 664 34 Kuřim, 

                                    na bezplatný převod vodovodní přípojky na ul. Na Vyhlídce v délce 49,92 m                        
vlastnictví města Kuřimi.  

Hlasováno: pro 15 
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6. Žádost o dotaci 
6.1. Žádost o dotaci z Regionálního operačního programu (ROP) NUTS 2 Jihovýchod na 
projekt Wellness Kuřim 
Příloha č. 7, předkládá Ing. O. Štarha, zpracovala Ing. N. Šiblová 
 
V rámci výzvy ROP NUTS 2 Jihovýchod jsou v termínu od 2.1. do 31.3.2008 přijímány žádosti o dotaci na 
realizaci projektů spadajících do Oblasti podpory 3.2 Rozvoj regionálních středisek. Město Kuřim může podat 
žádost o dotaci na projekt rekonstrukce a dostavby krytého koupaliště v Kuřimi – Wellness Kuřim. Tento 
projekt byl několikrát představen na ZM. Nyní je zpracován projekt pro stavební povolení. Celkové náklady 
projektu jsou vyčísleny na 173 mil. Kč. Vzhledem k tomu, že projekt zakládá veřejnou podporu, výše dotace, 
kterou můžeme získat, dosahuje 40 % celkových uznatelných nákladů (cca 68 mil. Kč). Jednou z povinných 
příloh žádosti o dotaci je Čestné prohlášení žadatele o disponibilitě dostatečným množstvím finančních 
prostředků na krytí nákladů spojených s realizací předkládaného projektu, minimálně na první dvě etapy 
projektu (na prvních 6 měsíců realizace) včetně vlastního podílu, ve výši 105 mil. Kč. Finanční prostředky si 
musí město zajistit úvěrem od banky. Žádost o dotaci zpracovává poradenská firma Eurovision, s.r.o. 
 
V diskusi vystoupili: 
Mgr. L. Kincl – v případě, že bude rozhodnuto o přidělení dotace, bude ZM o tomto znovu hlasovat. 
Ing. M. Bojanovská – nelíbí se jí výše částky 105 mil Kč, sama navrhovala dříve, aby nárůst částky byl nižší než 
o 100%. 
Starosta Ing. O. Štarha – původně se řešil jen bazén, nově se řeší i celkový technický stav plaveckého areálu, 
neboť zájem o bazén trvale klesá (viz. předložený písemný materiál č. 16 k bodu Různé programu ZM, kde jsou 
celkové přehledy příjmů, výdajů a poklesu návštěvnosti). 
Ing. R. Hanák, J. Brabec – nelze to nyní projednat v plné výši, nesouhlasí s tím, že buď do toho půjdeme teď 
nebo nikdy, nyní je třeba s tím něco dělat, když máme možnost získat na to dotaci. 
Ing. M. Bojanovská – ale nárůst nákladů je o více než 100% . 
Starosta Ing. O. Štarha – nárůst nákladů je dán tím, že od pouhé rekonstrukce bazénu se přešlo k celkové 
rekonstrukci celého plaveckého areálu, město nechalo vypracovat celkový rozpočet. 
Místostarosta Ing. M. Macková – započítá se rezerva, že se to navýší o více jak 1mil Kč, lépe je uvádět max. 
částku, než být potom překvapen, o kolik to v závěru narostlo. 
Ing. M. Kotek – přestože přeje bazénu, zdá se mu tato částka příliš vysoká, 105 mil Kč si má město zaplatit 
samo, tím si můžeme omezit investice na jiné potřebné věci. Provozní náklady jsou příliš vysoké, diskutoval o 
celkových provozních nákladech (viz. předložená tabulka), můžeme se jako město dostat do problémů 
s financováním této investice, kuřimský bazén do budoucna již nemusí být tak zajímavý pro lidi z okolí Kuřimi 
(zejména z Brna), protože podobný projekt už staví v Brně-Kohoutovicích. Navrhuje pouze opravit bazén, který 
je již skutečně nevyhovující. Také by se mělo jít např. cestou Blanska, Laa an der Thaya, Boskovic- tam je bazén 
doplněn moderními prvky (tobogán, vířivky, apod.). Musíme hledat úspornější variantu – mělo by se svolat 
mimořádné ZM jen k tomuto bodu, zastupitelé by si přímo na místě také mohli prohlédnout technický stav 
bazénů. Investici města do 50 mil. Kč si umí představit. 
Starosta Ing. O. Štarha – zájem investorů je, ale musíme se rozhodnout, co vlastně chceme, město se snaží získat 
dotace, můžeme vyvolat další jednání s projektantem, sám to nebude toto za každou cenu obhajovat, ale pokud 
to zastupitelé budou i nadále zpochybňovat, nikam se nedostaneme. 
Ing. M. Kotek – město Kuřim by mělo mít i záložní projekt na menší rozsah rekonstrukce plaveckého areálu. 
Starosta Ing. O. Štarha – i malé řešení opravy si vyžádá cca 50% nákladů z toho, co bychom vydali na velkou 
rekonstrukci. Dotaci město dostane jen na konkrétně zpracovaný projekt. 
A. Szabóvá – podpoří tuto dotaci, nepočítejme, že rekonstruovaný bazén bude na levné koupaní – viz. srovnání 
s fungováním a financováním podobných zařízení např. v Maďarsku. 
Starosta Ing. O. Štarha – vstupné by mělo být 90,- Kč / 2 hod. 
Bc. Roman Stříž – projekt Wellness není jen o bazénu, ale jedná se o multifunkční zařízení, které přiláká do 
města Kuřimi větší skupinu obyvatel, tento problém nelze zjednodušovat. 
Ing. M. Kotek – nikdo z nás neví, co v tomto projektu nakonec bude po zapracování připomínek, cena vstupného 
není vysoká z pohledu projektu Wellness, ale pro děti, kteří nyní platí 30,- Kč, může být vyšší částka již na 
překážku. 
J. Brabec – z ekonomické analýzy mu vyplývá, že do bazénu chodí i děti v rámci školní výuky, velké stavby se 
projektují aspoň na 25 let, úspěšnost kuřimského Wellnes centra je dána také vzdáleností podobného centra jinde 
- Brno. 
Ing. M. Bojanovská – projektant by měl vědět, kolik peněz je město ochotno do toho dát, ale projektant si 
většinou navýší tento rozpočet o další výdaje (někdy až dvojnásobná výše nákladů), ani Wellness projekt nemusí 
být maximalistický. 
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Starosta Ing. O. Štarha – rozpočtové požadavky byly maximální, aby se projektant do toho vešel, nelze projekt 
Wellness etapizovat, potřebujeme i dotace na rekonstrukci kanalizace ve městě.  
Mgr. M. Nawrath – při hlasování bychom se měli chovat zodpovědně, přimlouvá se za schválení tohoto projektu 
i kdybychom měli riskovat 
Mgr. L. Kincl – ekonomický výhled v tabulce má nižší příjmy, než by byla skutečnost, až získáme dotaci, potom 
budeme znovu rozhodovat, na ostatní investice ve městě také budeme vždy čerpat dotace. 
Ing. M. Kotek – myslí si, že nyní o tomto nejsme schopni hlasovat – chybí ekonomický výhled. 
Starosta Ing. O. Štarha – stavební povolení na tento projekt bylo již vydáno. 
 
Při hlasování o tomto usnesení se vzdálil zastupitel RNDr. I. Poledňák, přítomno 14 členů ZM. 
 
 Přijaté usnesení: 1029/2008 – ZM souhlasí, v souladu se zákonem č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení) 

ve znění pozdějších předpisů, se zpracováním a předložením záměru projektu města Kuřimi 
Wellness Kuřim do Regionálního operačního programu NUTS 2 Jihovýchod a ukládá 
starostovi města Ing. O. Štarhovi zajistit zdroje financování minimálně na dvě etapy projektu 
včetně vlastního podílu spolufinancování.  

Hlasováno: pro 11, proti 0, zdržel se 3 
 
Při hlasování o tomto usnesení se vzdálil zastupitel RNDr. I. Poledňák, přítomno 14 členů ZM. 
 
Přijaté usnesení: 1030/2008 - ZM schvaluje finanční podíl města na investiční akci Wellness Kuřim 

s limitem do 105 mil. Kč v případě, že zbývající podíl do celkové částky 173 mil. Kč bude 
hrazen z obdržené dotace, o kterou město žádá z Regionálního operačního programu NUTS 
2 Jihovýchod.  

Hlasováno: pro 11, proti 0, zdržel se 3 
 
 
 
 
 

7. Finanční záležitosti 
7.1. Rozpočtové opatření č. 2 
Příloha č. 8, 8A,.8B, 8C, 8D, předkládá Ing. O. Štarha, zpracoval Ing. A. Varmužka 
 
V přílohách jsou předkládána rozpočtová opatření k rozpočtu města na rok 2008, včetně komentářů. 
Návrhy rozpočtových opatření odůvodnila místostarostka Ing. M. Macková – zejména rekonstrukce v Domě dětí 
a mládeže na ul. Legionářské 
Do jednání ZM se vrátil zastupitel RNDr. I. Poledňák, přítomno 15 členů ZM. 
Přijaté usnesení: 1031/2008 - ZM schvaluje rozpočtové opatření č. 2 k rozpočtu města na rok 2008, dle 

příloh 8A, 8B, 8C a 8D. 
Hlasováno: pro 15 
 
 
 
 
7.2. Dotace z Fondu na podporu sportovní, kulturní a spolkové činnosti - 1. kolo žádostí 
Příloha č. 9, 9A,.9B, předkládá a zpracoval Ing. D. Sukalovský a Mgr. L. Kincl 
 
Dne 13.2.2008 posuzovala Komise sportovní Fondu na podporu sportovní, kulturní a spolkové činnosti celkem 
16. žádostí o dotace z I. kola výběrového řízení roku 2008.  
Dne 14.2.2008 posuzovala Komise kulturní Fondu na podporu sportovní, kulturní a spolkové činnosti celkem 21. 
žádostí o příspěvky z I. kola výběrového řízení roku 2008.  
Na základě návrhů obou komisí následně Rada města Kuřimi na své schůzi dne 20.2.2008 projednala výše 
příspěvků, schválila příspěvky do výše 50.000,- Kč včetně a doporučila Zastupitelstvu města Kuřimi ke 
schválení výše příspěvků v částkách nad 50.000,- Kč, což se týká těchto žadatelů: 
 
na sportovní činnost: 

1) Dům dětí a mládeže Kuřim 
RM doporučuje ZM schválit 56.076,- Kč, žadatel má možnost žádat opět v dalších kolech 
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2) SK Kuřim, oddíl házené  

RM doporučuje ZM schválit 120.000,- Kč, žadatel má možnost žádat opět v dalších kolech  
 

3) FC Kuřim, kopaná  
RM doporučuje ZM schválit 100.000,- Kč, žadatel má možnost žádat opět v dalších kolech 
 

4) HARD BIKERS Kuřim 
RM doporučuje ZM schválit 60.000,- Kč, na pořádání Velké ceny Kuřimi, závodu horských kol 
 
 

na kulturní a spolkovou činnosti: 
5) Městská knihovna Kuřim 

RM doporučuje ZM schválit 120.000,- Kč na Kuřimské kulturní léto 2008, 
 

6) Milan Páleš - INDIES COLOURSCOPE 
RM doporučuje ZM schválit 70.000,- Kč na 3. ročník Hudebního festivalu v Kuřimi. 
 

Návrhy odůvodnili předkladatelé Ing. D. Sukalovský a Mgr. L. Kincl. Prvotní návrhy komisí byla RM nucena 
krátit, protože možnosti Fondu jsou omezené. Komise sportovní i kulturní posuzovali také věcnou správnost 
podaných žádostí, obě komise hodnotily také předložené projekty s tím, že další žádosti lze podávat také ve 2. a 
3. kole. 
Ve spolupráci s informatiky MěÚ bude zpracován jednotný formulář žádostí o tyto dotace do budoucna, aby 
žádosti měly jednotný mustr do budoucna. 
V diskusi vystoupili: 
Ing. M. Kotek - navrhuje navýšení dotace na „FC Kuřim, kopaná“ na celkovou částku 150.000,- Kč a pro „TJ 
SOKOL Kuřim“ navrhuje navýšení dotace na celkovou částku 55.360,- Kč. 
A. Szabóvá – má námitku proti názoru komise kultury, aby se vybíralo byť jen symbolické vstupné i na dětských 
akcích, zejména na akcích žáků z MŠ. 
Ing. D. Sukalovský – namítá, že i na těchto akcích by se nějaké minimální vstupné vybírat mělo, aby se na 
příjmech z těchto akcí podíleli i návštěvníci. 
J. Brabec – rozlišit, zda děti na některé akce chodí v rámci školní výuky či mimo školní dobu, pokud se dětské 
akce konají v Kulturním domě Kuřim, může vstupné z dané akce vybírat tato instituce. Měla by se posuzovat 
také návštěvnost lidí na těchto akcích. 
Ing. D. Sukalovský – je nutno podrobněji zpracovávat žádosti o tyto dotace z Fondu včetně finančních položek 
na jednotlivé části žádostí. 
A. Matějíčková – má námitky proti některým návrhům výše příspěvků pro žadatele ze strany RM. 
Ing. D. Sukalovský – vycházelo se ze skutečnosti roku 2007. 
 
ZM nejprve hlasovalo o protinávrhu, předloženém Ing. M. Kotkem: navýšit dotaci pro „FC Kuřim, kopaná“ 
z částky navržené RM 100.000,- Kč na celkovou částku 150.000,- Kč: 
Hlasováno: pro 8, proti 0, zdržel se 7 
Tento protinávrh nebyl schválen. 
 
Další protinávrh, o kterém ZM na návrh Ing. M. Kotka hlasovalo, bylo navýšení částky pro „TJ Sokol Kuřim“ o 
19.600,- Kč na celkovou výši 55.360,- Kč, tak jak to navrhla Komise sportovní: 
Hlasováno: pro 8, proti 0, zdrželi se 7 
Tento protinávrh nebyl schválen. 
 
ZM nyní hlasovalo o původním předloženém návrhu usnesení jako celku a výši částek jednotlivých dotací tak, 
jak je navrhla na svém jednání RM: 
 
Přijaté usnesení: 1032/2008 - ZM schvaluje dotace z  Fondu na podporu sportovní, kulturní a spolkové činnosti 

v I. kole výběrového řízení v roce 2008 v bodech 1, 2, 3, 4, 5 a 6, dle zápisu. 
Hlasováno: pro 14, proti 0, zdržel se 1 
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8. Manželé Jana a Zdeněk Kučerovští – žádost o směnu pozemků v lokalitě „Díly za sv. 
Janem v Kuřimi“ 
Příloha č. 10, 10A, předkládá Ing. O. Štarha, zpracovala J. Němcová 
 
Shora jmenovaní požádali svým dopisem ze dne 27.02.2008 o směnu pozemků – viz přiložená situace, týkající 
se lokality „Díly za sv. Janem v Kuřimi. Navržená směna je dle stanoviska manž. Kučerovských v souladu 
s požadavky dalšího rozvoje území s ohledem na připravované změny územního plánu.  
Odbor životního prostředí, Odbor investiční a regionálního rozvoje i komise výstavby s navrženou směnou 
souhlasí. 
Navržená směna pozemků bude realizována v poměru 1 : 1 bez cenového vyrovnání. Náklady spojené 
s uzavřením směnné smlouvy včetně daně z převodu nemovitostí hradí žadatelé. 
 
V diskusi vystoupil pan Kučerovský – zdůvodnil tento materiál, týkající se směny pozemků. 
   
Přijaté usnesení: 1033/2008 - ZM schvaluje  záměr na směnu pozemků parc.č. 2642/615 k.ú.Kuřim, části 

parc.č. 4596 k.ú.Kuřim - vlastník Město Kuřim za část pozemku parc.č. 4487 k.ú.Kuřim – 
vlastníci SJM manž. Kučerovští - dle situace - bez cenového vyrovnání s tím, že směna bude 
realizována v poměru 1 : 1. Náklady spojené s uzavřením směnné smlouvy včetně daně 
z převodu nemovitosti hradí žadatelé. 

Hlasováno: pro 14, proti 0, zdržel se 1 
 
 
 
 

9. Podněty ke změně Územního plánu sídelního útvaru Kuřim 
Příloha č. 11, 11A, 11B, 11C, předkládá Ing. M. Macková, zpracovala Ing. J. Lekešová 
  
1) Změna funkčního využití pozemku parc.č. 1707 – žadatel Město Kuřim 
Dne  20. 2. 2008 schválila Rada města (usn. č. 80/2008) v souladu s nabídkou Pozemkového fondu České 
republiky podání žádosti o pronájem pozemku parc. č. 1707, k.ú. Kuřim – zahrada o výměře 2410 m2 . Jedná se o 
pozemek za prodejnou potravin DOKA na ul. Jungmannova. Usnesením č. 81/2008 uložila RM Odboru 
investičnímu a regionálního rozvoje zahájit řízení ve věci schválení změny ÚPD za účelem získání pozemku do 
vlastnictví Města Kuřimi. 
Dle schváleného územního plánu je tento pozemek určen jako stávající plocha individuální rekreace (sady, 
zahrady) a nachází se v zastavěném území. 
Od Pozemkového fondu ČR lze bezúplatně převést pozemky do vlastnictví města, pokud jsou ÚPD určeny pro 
bydlení v rodinných domech, veřejnou zeleň, veřejně prospěšné stavby. 
Po konzultaci s pracovníky Pozemkového fondu ČR podáváme návrh na změnu ÚPN SÚ Kuřim – změnu 
funkčního využití pozemku parc. č. 1707 z plochy individuální rekreace na plochu veřejné zeleně. Tento podnět 
bude projednáván jako změna č. XI. ÚPN SÚ Kuřim. 
Komise výstavby se změnou ÚP souhlasí a zároveň doporučuje Radě města prověřit možnost dalších převodů 
pozemků z majetku Pozemkového fondu ČR do majetku Města Kuřimi a zařadit je do téže změny. 
2) Změna využití plochy veřejné zeleně na zastavitelné plochy – žadatel Statutární město Brno, Magistrát města 
Brna 
Dne 20. 2. 2008 podalo Statutární město Brno žádost o změnu ÚPN SÚ Kuřim z plochy veřejné zeleně na plochu 
bydlení v bytových domech a plochu občanského vybavení a služeb pod Státním statkem při výjezdu do 
Moravských Knínic. 
Podrobně je záměr uveden v žádosti o změnu ÚPD. 
OIRR doporučuje tuto žádost zařadit jako podklad pro zpracování nového ÚP Kuřim, ve kterém se prověří 
možnost rozšířené výstavby v souvislosti s napojením na technickou a dopravní infrastrukturu. Pokud by byl 
podnět  schválen (projednával by se zároveň s bodem 1), žadatel uhradí náklady spojené s pořízením změny. 
Komise výstavby nedoporučuje zařazení podnětu do změny ÚPD vzhledem k probíhajícímu zpracování nového 
ÚP Kuřim. 
 
Příloha : - výřez z ÚPN SÚ Kuřim s vyznačením podnětů 

- žádost Statutárního města Brna 
 

Předložený materiál odůvodnila místostarosta Ing. M. Macková. 
V diskusi vystoupili: Ing. M. Kotek, J. Brabec, Ing. O. Štarha, Mgr. M. Nawrath. 
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Přijaté usnesení: 1034/2008 - ZM schvaluje podnět k pořízení změny ÚPN SÚ Kuřim - změna funkčního 

využití plochy individuální rekreace na plochu veřejné zeleně na pozemku parc. č. 1707, k.ú. 
Kuřim.  

Hlasováno: pro 15  
 
Ke druhému usnesení podal Ing. M. Kotek protinávrh – změnit v textu „ZM neschvaluje……“ na „ ZM 
schvaluje………“: 
Hlasováno: pro 2, proti 10, zdrželi se 3 
Tento protinávrh nebyl ZM schválen. 
 
ZM poté hlasovalo o původním předloženém návrhu usnesení:  

                            Přijaté usnesení: 1035/2008 - ZM neschvaluje podnět k pořízení změny ÚPN SÚ Kuřim dle žádosti 
Statutárního města Brna, Magistrát města Brna, Odbor dispozic s majetkem, Malinovského 
nám. 3, 601 67 Brno a souhlasí se zařazením žádosti do podkladů pro zpracování nového 
Územního plánu Kuřim, dle návrhu.  

Hlasováno: pro 13, proti 1, zdržel se 1 
 
 
 
 

10. Rozpočtový výhled 2009 - 2011 
Příloha č. 14, 14A, 14B, předkládá Ing. O.Štarha, zpracoval Ing. A. Varmužka 
 
V příloze je ZM předkládán návrh rozpočtového výhledu města na léta 2009-2011. Tento výhled je formální 
záležitostí, nicméně jeho schválení je ze zákona nutné. Vyžadován je pouze při žádostech o různé dotace, které 
v současné době město podává. 
Při jeho zpracování bylo vycházeno ze současného stavu schváleného rozpočtu a ostatní parametry byly 
upravovány dle skutečného stavu věcí nebo koeficienty v rozmezí cca 4-5 % (očekávané inflace v budoucích 
obdobích). 
  
V diskusi vystoupili: Ing. M. Kotek, RNDr. I. Poledňák, Ing. O. Štarha, Mgr. M. Nawrath. 
Při hlasování o tomto usnesení se vzdálil zastupitel RNDr. I. Poledňák, přítomno 14 členů ZM. 
    
Přijaté usnesení: 1036/2008 - ZM schvaluje rozpočtový výhled na léta 2009 - 2011. 
Hlasováno: pro 13, proti 0, zdržel se 1 

                            
 
 
 

11. Zápisy z výborů ZM 
10.1. Zápis z jednání Finančního výboru 
Příloha č. 15, předkládá RNDr. I. Poledňák, zpracoval a vyřizuje Ing. A. Varmužka 
 
Závěry z jednání Finančního výboru, které se uskutečnilo 3.3.2008, shrnul jeho předseda RNDr. I. Poledňák, 
který se mezitím vrátil na jednání ZM. Bylo přítomno 15 členů ZM. 
Při hlasování o usnesení k tomuto bodu se zastupitel RNDr. I. Poledňák vzdálil, přítomno 14 členů ZM 
 
Přijaté usnesení: 1037/2008 – ZM bere na vědomí zápis z jednání Finančního výboru č. 6 ze dne 3.3.2008. 
Hlasováno: pro 14, proti: 0, zdržel se 0 

                            
 
 
 

12. Různé 
12.1. Umístění busty E. Beneše v Kuřimi 
Příloha č. 13, 13A, předkládá Ing. M. Macková, zpracovala Ing. J. Lekešová 
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Dne 22. 1. 2008 byla v ZM představena situace s možným umístěním busty E. Beneše před budovou bývalé 
školy na nám. 1. května, včetně řešení celého prostoru. 
Situace byla dopracována a busta umístěna proti přemístěnému památníku padlých (lev). Na straně proti škole 
budou umístěny lavičky a vlajkové stožáry. Do května 2008 bude umístěna busta E. Beneše s tím, že ostatní 
úpravy na náměstí 1. května budou provedeny následovně, dle návrhu. 
 
Příloha 13A: - situace řešení umístění busty E. Beneše na nám. 1. května 
 
V diskusi vystoupili: Ing. M. Macková, Mgr. M. Nawrath, Ing. M. Kotek, A. Matějíčková. 
 
K tomuto bodu nebylo navrženo žádné usnesení. 
 
 
 
 
12.2. Analýza provozu plaveckého areálu Kuřim v období 2003-2007 
Příloha č. 16, zpracoval a předkládá Ing. A. Varmužka 
 
Členové ZM byli seznámeni s celkovou analýzou fungování a provozu plaveckého areálu Kuřim ve výše 
uvedeném období. Tato analýza slouží pro potřeby k rozhodování o dalším vývoji a směřování plaveckého 
areálu v Kuřimi. Popisuje základní ekonomické a technické údaje o tomto zařízení. 
 
K tomuto bodu nebylo navrženo žádné usnesení. 
 
 
Interpelace, informace: 
Ing. M. Bojanovská – stav odbočovacího pruhu doprava na Podlesí - není známo, v jakém stavu se to nachází. 
Tato záležitost bude předložena Komisi dopravní k projednání. 
Ing. M. Bojanovská – jednat s ŘSD ČR o špatném stavu patníků při silnicích v Kuřimi. 
J. Herman – na ul. Zahradní je čilý pohyb dětí u ZUŠ, mělo by dojít ke zpomalení jízdy aut v tomto prostoru, 
předložit Komisi dopravní k projednání. 
A. Szabóvá – vzrostlé stromy na hřbitově ohrožují stav hrobů. 
J. Brabec – toto projednala Komise životního prostředí na svém jednání 3.3.2008. 
Ing. D. Sukalovský – prověří stav retardérů na ul. Zahradní. 
Doc. MVDr. J.Pikula, PhD. – stav potoku Kuřimka, při zamrznutí lávky to klouže a lidé padají do potoka, nutno 
zjednat nápravu. 
A. Matějíčková – zkratka na hřbitov, je nutná úprava cesty v prostoru garáží na ul. Husova, jsou tam 3 velké 
jámy. 
Předseda bytového družstva Tišnov Ing. Mrkos – toto družstvo spravuje bytový fond v Kuřimi, v minulém týdnu 
se stala nepříjemnost s firmou LENOXA, která přerušila v rozporu se smlouvou dodávku tepla pro některé byty 
v Kuřimi. Chytila se toho média, bytové družstvo Tišnov nemá problémy s firmou LENOXA, ale má problémy 
s cenami za dodávky tepla. Zjistilo se neoprávněné obohacování firmy LENOXA, proto Družstvo podalo 
výpověď na dodávky tepla, což schválilo představenstvo Družstva. Přerušení dodávky tepla ze strany firmy 
LENOXA přišlo jako reakce na tuto výpověď. Kontrola cen tepla z roku 2007 bude provedena až v závěru roku 
2008. 
Starosta Ing. O. Štarha – MěÚ o tom ví, mimořádná RM 29.2.2008 tuto záležitost projednala a přijala k ní 
usnesení. 
 
 
Starosta Ing. O. Štarha vyzval návrhovou komisi k rekapitulaci přijatých usnesení. Rekapitulaci provedl Ing. 
Drago Sukalovský.  
Do jednáním se vrátil zastupitel RNDr. I. Poledňák, přítomno 15 členů ZM. 
Následně hlasováno o správnosti a úplnosti přijatých usnesení. 
 
Hlasováno: pro 15 
 
Starosta ukončil jednání ZM ve 22:00 hod. 
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            Ing. Oldřich Štarha 

        Starosta 
 

V Kuřimi dne 4.3.2008 
  Zapsal Mgr. Jan Jandl 

 

 
 
 
 

                                                               Ověřovatelé zápisu 

 
 
 
 
 
 
Mgr. Lubomír Kincl       Mgr. Martin Nawrath 
 
 
 
 
 
 
 
 
Přílohy:  
Pozvánka 
Usnesení návrhové komise 1x 
Prezenční listina 
Výsledky veřejného hlasování 
1, 1A                   plnění usnesení ZM k 26.2.2008 
2, 2A                        odprodej pozemků včetně staveb v areálu bývalé čistírny odpadních vod 
3, 3A, 3B                 dodatky ke zřizovacím listinám základních škol v Kuřimi 
4, 4A                        projektová dokumentace pro páteřní cyklostezku regionu 
5, 5A                        dopravní opatření na ulici Dlouhá 
6, 6A                        darovací smlouva na veřejný vodovod 
7                               žádost o dotaci z Regionálního operačního programu (ROP) na projekt Wellnes Kuřim 
8, 8A, 8B, 8C, 8D    rozpočtové opatření č. 2 
9, 9A, 9B                 dotace z Fondu na podporu sportovní, kulturní a spolkové činnosti – 1. kolo žádostí 
10, 10A                    žádost o směnu pozemků v lokalitě „Díly za sv. Jánem v Kuřimi“ 
11, 11A, 11B, 11C   podněty ke změně Územního plánu sídelního útvaru Kuřim 
12, 12A, 12B           fotovoltaická sluneční elektrárna – změna č. X. ÚPN SÚ Kuřim 
13, 13A                    umístění busty E. Beneše v Kuřimi 
14, 14A, 14B            rozpočtový výhled na léta 2009 - 2011 
15                             zápis č. 6 z jednání Finančního výboru ZM 
16                             analýza provozu Plaveckého areálu Kuřim v období 2003 - 2007 
 
 


	                                                               Ověřovatelé zápisu

