
M Ě S T O   K U Ř I M  
 

Z á p i s 
 

ze  zasedání Zastupitelstva města Kuřimi č. 08/2007 konaného dne 21.8.2007  
 
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, RNDr. Igor Poledňák,  Bc. Roman 
Stříž, Ing. Drago Sukalovský, Vladislav Zejda – členové zastupitelstva města. 
. 
 
Omluveni:  Ing. Martina Bojanovská, doc. MVDr. Jiří Pikula, Ph.D., Alena Szabová 
        Ing. Petr Němec - tajemník 
 
 
Starosta zahájil jednání zastupitelstva v 18:00 hodin, úvodem přítomno 13 členů ZM, později se dostavil V. 
Zejda.  
 
Zápis z minulého zasedání byl ověřen bez připomínek. 
 
Návrhová komise: Ing. D. Sukalovský a Mgr. L. Kincl 
Komise schválena všemi přítomnými. 
 
Ověřovatelé zápisu: Mgr. M. Nawrath a A.Matějíčková 
Ověřovatelé schváleni všemi  přítomnými. 
 
 
 
Mgr. Nawrath navrhuje úvodem jednání změnu programu  – materiál č. 7 (Podnět ke změně ÚP p. Z. 
Kučerovským) projednat jako  2. bod programu. 
 
 
Program 
1. Plnění usnesení zastupitelstva města k 14.8.2007 
2. Podnět ke změně Územního plánu sídelního útvaru města Kuřimi – p. Zdeněk Kučerovský 
3. Majetkoprávní úkony a bytová agenda 
-  Žádost o odprodej části pozemku p.č. 3098 k.ú.Kuřim k výstavbě RD Na  vyhlídce - Jelínkovi 
- Odprodej části pozemku parc.č. 2642/89 k.ú.Kuřim - pozemek pod částí parkoviště před bytovým domem na 

ul. Metelkova 
- Manž. Josef a Jana Jindrovi, Na Loučkách 1206, Kuřim – žádost o doprodej obecního bytu 1206/4 
- Rigl Zdeněk, Pod Ostrou 8, Brno – žádost o odprodej pozemku parc.č. 1452/7, 2785/9  v k.ú.Kuřim  
- Převedení bývalého areálu MŠ na ulici Otevřená 978 do správy Základní školy, Kuřim, Jungmannova 813,  
- Přidělení obecního bytu mimo pořadník 
4. Výstavba města, investice 
- Kostel v Kuřimi, prodloužení termínu pro poskytnutí dotace 
- Projektová dokumentace  „Rekonstrukce a dostavba krytého koupaliště v Kuřimi“ 
- Žádost o příspěvek na výstavbu v ul. Luční - Ing. Lhoták, R. Ondřejka 
- TKR – napojení na optickou síť Českých drah 
5.  Výstavba pomníku Dr. Edvarda Beneše 
6. Mikroregion Kuřimka – garance doplatku studie proveditelnosti 
7. Akční plán rozvoje města Kuřimi pro rok 2008 
8. Finanční záležitosti 
- Výsledky  hospodaření k 30.6.2007 
- Rozpočtové opatření č.8 
Změna v programu zasedání a následně programu jako celku schválen  všemi přítomnými. 
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1. Plnění usnesení zastupitelstva města k 14.8.2007 
Příloha č. 1, 1A předkládá Ing. O. Štarha, zpracoval Ing. P. Němec. 
 
Zůstávají nesplněna usnesení z majetkoprávní oblasti a investiční výstavby, závislá často na spolupráci s druhou 
stranou v celkovém počtu 13.  
 
Přijaté usnesení: 1164/2007 - ZM bere na vědomí stav plnění usnesení  k 14.8.2007. 
Hlasováno pro 13. 
 
Na jednání se dostavil V.Zejda – přítomno 14 členů ZM. 
 
 
 
2. Podnět ke změně Územního plánu sídelního útvaru města Kuřimi – p. Zdeněk 
Kučerovský 
Příloha č. 7, 7A, B, předkládá Ing. O. Štarha, zpracovala  Ing. J. Lekešová. 
 
Důvodová zpráva: 
OIRR města Kuřimi předkládá podnět ke změně ÚPN SÚ Kuřim, která se týká změny funkčního využití plochy 
pro sportovní a rekreační zařízení na plochu pro bydlení v rodinných domech s částečným využitím pro výstavbu 
ranče.  
Plocha  SP 2.1 – část  navržena změna na plochu pro výstavbu rodinných domů a část pro výstavbu ranče.  
Jedná se o lokalitu v Dílech za sv. Janem, pokračování V. etapy. Součástí ploch pro bydlení by byla část ploch 
ponechána pro sportovní využití a ranč pro koně (vymezeno v procentech z celkové plochy pro bydlení). 
Plocha SP 2.1. –  Jedná se o cca 19 553,6 m2 . Tato plocha by byla využita pro výstavbu rodinných domů. 
  Z této plochy navrhuje žadatel vyčlenit až 30% na vybudování soukromého ranče (sportovní 
  plocha). 
Žadatel navrhuje, že uhradí náklady spojené se zpracováním dokumentace změny.  
OIRR upozorňuje na špatné odtokové poměry dešťových vod v celé Kuřimi. Je zpracován provozní řád pro 
vypouštění dešťových vod z retenčních nádrží z lokality Díly za sv. Janem. Pro budoucí výstavbu bude OIRR 
požadovat po investorovi dopracování tohoto provozního řádu a prověření kapacity zatrubněného Mozovského 
potoka z hlediska výstavby dle schváleného územního plánu. 
Změnou funkčního využití plochy nedojde k rozšíření zastavitelných ploch.  
V současné době bylo zahájeno pořizování změny č. IX ÚPN SÚ Kuřim. Do této změny se již nemůže tento 
záměr přiřadit. OIRR navrhuje záměr prověřit v rámci pořízení nového Územního plánu Kuřim (dokončení 
v roce 2009, zpracovatel KNESL+KYNČL s.r.o. Brno).  
  
Diskuze, připomínky, změny: 
J. Brabec:  takto velká změna by měla počkat na změnu ÚP, do této doby iniciovat projednání s občany. Nebude 

hlasovat pro tuto změnu. 
Ing. Hanák: nesouhlasí s vyčleněním až 70% pro výstavbu. 
Ing. Nawrath:  nesouhlasí se zahušťováním výstavby v této lokalitě. 
Mgr. Ambrož: rovněž navrhuje počkat na nový ÚP. 
Ing. Kučerovský: nabízí propojení Kuřimi s obcí Česká. 
Starosta informoval o zpracování  územní studie zástavby v této lokalitě Ing. arch. Kynčlem. S touto  studií  pak 

bude seznámeno ZM (snad na říjnovém jednání ZM). 
J. Herman: váhá jak se rozhodnout – líbí se mu nabídka Ing. Kučerovského propojení Kuřimi s obcí Česká. 
V. Zejda: také doporučuje počkat na  studii Ing. Kynčla – koncepční dokument, který by měl koncepčně 

dokončit výstavby v Dílech“. 
 
Návrh usnesení : ZM schvaluje podnět k pořízení změny ÚPN SÚ Kuřim dle přílohy : 

- změna funkčního využití plochy ozn. SP 2.1, k.ú. Kuřim do plochy pro bydlení v rodinných 
domech s částečným využitím pro výstavbu ranče dle návrhu pod podmínkou, že žadatel 
uhradí náklady spojené se zpracováním dokumentace změny ÚPN SÚ Kuřim.  

pro 0, proti 11, zdrželi se 3 – neschváleno 
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Návrh usnesení: ZM souhlasí s prověřením záměru Zdeňka Kučerovského v rozpracovaném Územním plánu 
Kuřim - změna využití plochy  sportovních a rekreačních zařízení SP 2.1 dle platného 
Územního plánu sídelního útvaru Kuřim  na plochu pro bydlení v rodinných domech 
s využitím části pozemku pro ranč. 

O tomto návrhu nehlasováno. 
 
 
 
3. Majetkoprávní úkony a bytová agenda 
3.1.  
Žádost o odprodej části pozemku p.č. 3098 k.ú.Kuřim k výstavbě RD Na  vyhlídce - 
Jelínkovi 
Příloha č. 2, 2A, předkládá Ing. O. Štarha, zpracovala  J.Němcová. 
 
Důvodová zpráva: 
Na veřejnou nabídku na odprodej části pozemku parc.č. 3098 k.ú.Kuřim vyhlášenou  v souladu s usnesením 
Zastupitelstva města Kuřimi číslo 1024/2006/2007 ze dne 18.12.2006 zareagovali  v zákonem stanovené  lhůtě 
tj. do 31.1.2007 jako jediní  manž. Jan a Věra Jelínkovi, oba trvale bytem Bezručova čtvrť 1105, 664 34 Kuřim 
s tím, že podmínky uvedené ve veřejné nabídce plně akceptují. Jedná se o zájemce, kteří dlouhodobě projevují 
zájem o koupi předmětného pozemku. Jsou otevřeni k jednání a spolupráci při projednávání případných dalších 
požadavků města spojených  s odprodejem jako např. zmenšení výměry  pozemku pro případný požadavek OŽP 
(stahování dřeva), vybudování inženýrských sítí  ve shodě s uvažovanou rekonstrukcí ul. Na vyhlídce. 
Pro stanovení podmínek napojení pozemku na inženýrské sítě v ul. Na vyhlídce, požádal OIRR BVaK, a.s. 
vodohospodářský rozvoj o vyjádření k napojení případné výstavby rodinných domů na pozemcích parc.č. 
3091/1, 3092/1, 3093/1, 3095, 3097 a 3098 k.ú.Kuřim na vodovodní řad. 
A) BVaK a.s. požaduje propojit mezipásmovým uzávěrem stávající řad DN 100 pro Podlesí s vybudovaným 
vodovodním řadem, který je ukončen  u parc.č. 3090/2 k.ú.Kuřim (délka cca 150 m). Na tento vodovod bude 
možno napojit cca 8 volných stavebních pozemků v horní části ulice. 
B) Z hlediska prostorového uspořádání inž. sítí bylo objednáno u odpovědného projektanta posouzení, zda 
případný propoj vodovodů nebude potřeba budovat mimo plánovanou komunikaci.  
Závěr projektanta : navrhované prodloužení vodovodu a plynovodu bude možné vést souběžně s navrhovanou 
stavbou rekonstrukce kanalizace. Přesné uložení vodovodu a plynovodu bude prověřeno v projektu pro územní 
řízení a stavební povolení. 
C) Pro  rekonstrukci komunikace ul. Na vyhlídce bude nutno zachovat pro Město Kuřim pás v severní části 
pozemku v šířce 3 m. 
D) Trafostanice – v případě, že tuto nezainvestuje E.ON Distribuce, a.s.,  učiní tak budoucí nabyvatelé. 
 
Z výše uvedeného vyplývá, že část pozemku parc.č. 3098 k.ú.Kuřim, z něhož bude v severní části oddělen pruh 
o šířce 3 m, je možno za níže uvedených podmínek manž. Jelínkovým, jako jediným zájemcům, vzešlým 
z veřejné nabídky vyhlášené v souladu s usn. ZM číslo 1024/2006/2007 ze dne 18.12.2006  odprodat. 
 Materiál předložený k projednání a schválení Zastupitelstvem města Kuřimi  dne 17.4.2007  byl 
z pořadu jednání stažen, neprojednán.  
 Starosta města ing. Štarha  manž. Jelínkovým přislíbil, že záležitost související s odprodejem části 
poz.parc.č. 3098 k.ú.Kuřim k výstavbě RD bude uzavřena do jednání ZM dne 26.6.2007. Na základě tohoto 
ústního příslibu starosty se pan Jelínek dostavil na jednání zastupitelstva města (26.6.2007) a nabídl za m2 
odprodávaného pozemku částku  Kč 1.200,-. 
 Dle právního výkladu není cena nabízená manželi Jelínkovými za m2 odprodávaného pozemku  
v rozporu se záměrem města pozemek odprodat, neboť jednou z  podmínek zveřejněného záměru byla cena 
stanovená ve výši min. 800,- Kč/m2 pozemku. Vzhledem ke skutečnosti, že manž. Jelínkovi byli jedinými 
zájemci, neměli důvod cenu navyšovat. K tomuto kroku se rozhodli až po několikerém odložení projednávaného 
odprodeje ze strany města. Jejich zájem odkoupit od města předmětný pozemek k výstavbě rodinného domu 
stále trvá a proto nabízejí  vyšší cenu za m2 odprodávaného pozemku. Ostatní podmínky zveřejněného záměru 
plně akceptují. 
 
Diskuze, připomínky, změny:: 
J. Brabec: vzhledem k nabídnuté ceně za m2 pozemku souhlasí s prodejem. 
Mgr. Kincl: nabídnutá cena je jiná než v záměnu, rovněž je  i jiná výměra prodávaného pozemku. Domnívá se, 

že by proto měl být  záměr zrušen. Nabízenou cena  zájemcem hodnotí  jako průměrnou až 
podprůměrnou v porovnání s cenami nabízenými realit. kancelářemi. 

p.Jelínek: na pozemku budou třeba další investice, které konečnou cenu pozemku výrazně zvýší. 
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Ing. Sukalovský: považuje za chybu tento pozemek prodávat – ponechal by  pozemek v majetku města pro 
výměnu, manipulaci   apod. 

V. Zejda: vzhledem k záměru vybudovat v Zárubě lesopark, tento pozemek je strategický pro přístup do tohoto 
lesoparku – nedoporučuje pozemek prodávat. 

Mgr. Kincl: souhlasí se stanoviskem p. Zejdy a Ing. Sukalovského a nedoporučuje odprodej – předloží návrh na 
zrušení záměru – viz usnesení 1165/2007. 

 
Návrh usnesení :  ZM schvaluje odprodej části pozemku parc.č. 3098 k.ú.Kuřim o výměře cca 1000 m2 manž. 

Jelínkovým, bytem Kuřim, Bezručova čtvrť  1105 za podmínek :  
 kupní cena  1.200,-Kč/m2 pozemku, 
 budoucí nabyvatel zajistí na vlastní náklady  : 

a)  přeložku vedení VN vč. projektové dokumentace, stavebního povolení, 
kolaudace, 
b) vybudování nepropustné jímky na vyvážení, 
c) napojení na vodovodní řad vč. zpracování projektové dokumentace – dle 
požadavku Brněnských vodáren a kanalizací, a.s.  ze dne 20.3.2007  zn. : 
721/006161/2007/PVi 
d) v případě požadavku napojení na plyn vybudování distribučního plynovodu cca 
o 100 m od stávajícího konce NTO DN 200 
e) zafinancování  nové trafostanice v případě, že tak neučiní E.ON Distribuce, a.s. 
f) daně a poplatky budou hrazeny dle zákona, 
g)  náklady spojené s prodejem a uzavřením kupní smlouvy hradí nabyvatel, 

Hlasováno pro 4, proti 5, zdrželi se  3 - neschváleno 
 
Přijaté usnesení : 1165/2007 - MZ ruší usnesení č. 1024/2006/2007 ze dne 18.12.2006. 
Hlasováno pro 12, proti 1, zdržel se 1 
 
 
3.2. 
Vlastníci jednotek v budově čp. 1439 ul. Metelkova v Kuřimi –  odprodej části pozemku 
parc.č. 2642/89 k.ú.Kuřim (pozemek pod částí parkoviště před bytovým domem) 
Příloha č. 2, 2B, předkládá Ing. O. Štarha, zpracovala  J.Němcová. 
 
Důvodová zpráva: 
Vlastníci jednotek  v budově čp. 1439 na ulici Metelkova v Kuřimi,  zastoupení advokátkou JUDr. Kateřinou 
Sekaninovou požádali o odprodej části  parc.č.  2642/89 k.ú.Kuřim do ideálního spoluvlastnictví. Jedná se o část 
pozemku pod vybudovaným parkovištěm (pruh o šířce cca 1 m od obrubníku), stavbu, která dosud  není 
zkolaudována. Dle vyjádření zástupce investora Moravské stavební – INVEST a.s. Ing.Šlechty a dle dokladů -  
zaměření skutečného provedení stavby (předaného OIRR p.Křížovi) nevedou  pod stavbou parkoviště  ani pod 
dotčenou částí obecního pozemku žádné hlavní inženýrské sítě. Ty se nacházejí na opačné straně komunikace. 
Právní zástupkyně žadatelů JUDr.Sekaninová  již  Městu Kuřim předložila podepsanou a dne 6.4.2007 na vklad 
do KN  podanou  „Kupní smlouvu“  na převod pozemků parc.č. 2642/77, 2642/394, 2642/395, 2642/396, 
2642/84 vše v k.ú.Kuřim, dle které spoluvlastníci  tj. Moravská stavební-INVEST, a.s. a Ing. Chládek  (každý 
vlastník id. ½) převádějí výše uvedené nemovitosti  v podílu id. 1/12 na každého z vlastníků jednotek v budově 
čp. 1439 se všemi součástmi a příslušenstvím a  Moravská stavební-INVEST, a.s.(dále „MSI“) tak činí včetně 
zpevněné plochy – stavby parkoviště. 
Důvodem žádosti vlastníků bytových jednotek v domě čp. 1439 na ulici Metelkova v Kuřimi  je skutečnost, že 
parkoviště před bytovým domem je z části vybudováno na pozemku, který ke dni 6.4.2007   nabyli  do id. 
spoluvlastnictví  (od MSI a Ing.Chládka)  vlastníci bytových jednotek v domě čp. 1439 v Kuřimi, Metelkova 
ulice a z části na pozemku města (viz GP 2258-95/2007 z 20.4.2007 s nově oddělenou parc.č. 4914 k.ú.Kuřim), o 
jehož odprodej prostřednictvím právní zástupkyně žádají. Účelem je docílit takového stavu, aby  celá plocha 
vybudovaného parkoviště včetně  pozemku byla v majetku vlastníků bytových jednotek. 
V případě dodatečného zjištění, že v  předmětu převodu vedou inž. sítě, jsou žadatelé  připraveni zřídit k tíži 
odprodávané reálné části uvedeného pozemku ve prospěch města Kuřimi příp. dalších oprávněných,  bezúplatné  
věcné břemeno a uhradit  náklady spojené s  jeho zřízením.  
Příslušné odbory MěÚ v Kuřimi k odprodeji nemají námitek. 
Pro realizaci záměru na odprodej části pozemku parc.č. 2642/89 k.ú.Kuřim byl právní zástupkyní  vlastníků 
jednotek v domě čp 1439 v Kuřimi, Metelkova ulice předložen geometrický plán číslo 2258-95/2007 ze dne 
20.4.2007, dle kterého předmětem  převodu (do id. spoluvlastnictví vlastníků jednotek) je pozemek parc.č. 4914 
k.ú.Kuřim o výměře 43 m2. 
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Záměr na odprodej části pozemku parc.č. 2642/89 k.ú.Kuřim  (část parkovacího stání před bytovým domem čp.  
1439 na ulici Metelkova v Kuřimi) byl předložen ke schválení RM, která svým usnesením číslo 371/2007 ze dne 
21.6.2007 schválila záměr odprodat vlastníkům bytových jednotek v domě čp. 1439 v Kuřimi, Metelkova ulice 
reálnou část pozemku parc.č. 2642/89 k.ú.Kuřim zastavěnou parkovištěm, označenou geometrickým plánem 
číslo 2258-95/2007 ze dne 20.4.2007 jako parc.č. 4914 k.ú.Kuřim o výměře 43 m2 za cenu 300,- Kč/m2 pozemku  
s podmínkou :  

 úhrady veškerých nákladů spojených s převodem,  
 úhrady nákladů spojených s uzavřením kupní smlouvy, 
 úhrady daně z převodu nemovitosti, 
 zřízení vlastním nákladem věcného břemene ve prospěch Města Kuřimi a správců 

inž. sítí v případě, že dodatečně bude zjištěno jejich  uložení  do předmětu převodu. 
Záměr obce prodat nemovitý majetek byl vyvěšen na úřední desce města od 26.6.2007 do 11.7.2007 – bez 
připomínek. 
 
Přijaté usnesení : 1166/2007 -  ZM schvaluje odprodat vlastníkům bytových jednotek v domě čp. 1439 

v Kuřimi, Metelkova ulice do ideálního spoluvlastnictví (každému id. 1/12)  část  pozemku 
parc.č. 2642/89 k.ú. Kuřim zastavěnou parkovištěm, označenou geometrickým plánem číslo 
2258-95/2007 ze dne 20.4.2007 jako parc.č. 4914 k.ú. Kuřim o výměře 43 m2  za cenu 300,- 
Kč/m2 pozemku s podmínkou : 

 úhrady veškerých nákladů spojených s převodem,  
 úhrady nákladů spojených s uzavřením kupní smlouvy, 
 úhrady daně z převodu nemovitosti, 
 zřízení věcného břemene ve prospěch Města Kuřimi a správců inž. sítí vlastním 

nákladem v případě, že dodatečně bude zjištěno jejich  uložení  do předmětu 
převodu 

Hlasováno pro 13 (dr. Pol. nepřítomen hlasování) 
 
 
3.3. 
Manž. Josef a Jana Jindrovi, Na Loučkách 1206, Kuřim – žádost o doprodej obecního 
bytu 1206/4 
Příloha č. 2, 2D, předkládá Ing. O. Štarha, zpracovala  J.Němcová. 
 
Důvodová zpráva: 
Manž. Jindrovi podali dne 16.7.2007  (jeden den po skončení účinnosti  Vyhlášky  města Kuřimi č. 6 ze dne 
22.9.1997 o pronajatých bytech v majetku města, kterou ZM svým usnesením číslo 1159/2007 ze dne 26.6.2007 
zrušilo), žádost o koupi obecního bytu číslo 4 v domě čp. 1206 v Kuřimi, ul. na Loučkách, jehož jsou nájemci od 
roku 1982. O skutečnosti, že město prodej bytů zastavilo se dozvěděli náhodně. O koupi bytu mají vážný zájem,  
finanční prostředky na úhradu kupní ceny mají v současné době k dispozici z dědictví. Žadatel je t.č. pracující 
invalidní důchodce. O koupi bytu manž. Jindrovi uvažovali již dříve, avšak s ohledem na zdravotní stav nemohli 
žadatelé koupi bytu  řešit úvěrem. 
Cena jimi  užívaného 3-pokojového bytu  činí v  měsíci   červenci  2007 Kč 303.383,-. Manželé Jindrovi nabízejí  
kupní cenu ve výši Kč 350.000,-. 
 
Dr. Poledňák se vrátil na jednání ZM - přítomno 14 členů ZM. 
 
Diskuze, připomínky: 
Bc. Davidová předložila starostovi „na stůl“ před jednáním ceny bytů v Kuřimi dle znalce. 
Starosta navrhuje byt  prozatím neprodávat a počkat na vypracování strategie prodeje bytů (paspart cen bytů). 
J. Brabec: doporučuje vyčkat s prodejem do stanovení pravidel prodeje bytů.  Město prodalo do současnosti bytů 

více, než bylo původně  záměrem. 
J. Herman: navrhuje počkat, kolik se sejde ještě žádostí a pak každou žádost posoudit. 
Ing. Sukalovský: doporučuje rovněž počkat s dalším prodejem bytů do doby  stanovení pevných pravidel 

prodeje. 
 
Přijaté usnesení : 1167/2007 - ZM neschvaluje záměr odprodat  manž. Jindrovým, bytem  Na Loučkách  1206, 

Kuřim, bytovou jednotku číslo 1206/4 za cenu  350.000,- Kč. 
Hlasováno pro 10, proti 2, zdrželi se 2. 
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3.4. 
Rigl Zdeněk, Pod Ostrou 8, Brno – žádost o odprodej pozemku parc.č. 1452/7, 2785/9 
vše v k.ú.Kuřim (II.etapa výstavby RD ul. Jelínkových) 
Příloha č. 2, 2C, předkládá Ing. O. Štarha, zpracovala  J.Němcová. 
 
Důvodová zpráva: 
Pan Zdeněk Rigl  v návaznosti na zpracovaný projekt novostavby rodinného domu na poz.parc.č. 2786/46 
k.ú.Kuřim opětovně předkládá ZM ke schválení  žádost o odprodej  části pozemků parc.č. 1452/1, 2785/1 vše 
v k.ú.Kuřim, označených dle návrhu GP ze dne 20.6.2007 jako parc.č. 1452/7 k.ú.Kuřim o výměře 53 m2 a  
parc.č. 2785/9 k.ú.Kuřim o výměře 69 m2. OIRR nedokáže s určitostí říci, zda se na oddělených pozemcích, 
které žadatel hodlá využít pro novostavbu rodinného domu, nenachází funkční  trativod. V případě jeho 
existence,  zajistí žadatel jeho přeložení na vlastní náklady. 
Projektová dokumentace novostavby RD byla předložena k projednání komisi výstavby  dne 1.8.2007. Komise 
doporučila žádost znovu projednat na dalším zasedání komise dne 15.8.2007 z důvodů že : 

 předložená PD nerespektuje stavební zákon, územně plánovací dokumentaci, 
zastavovací studii, 

 komise doporučuje, aby se příštího jednání komise výstavby zúčastnil projektant 
 
Diskuze: 
V. Zejda. komise doporučuje odprodej. 
Ing. Kotek: další majitelé RD mají užívané pozemky v nájmu, doporučuje pozemek jen pronajmout. 
Dr. Poledňák: nesouhlasí s prodejem -  „ořezáním“ městského pozemku v blízkosti městských staveb (školy). 
Starosta: jedná se o strmý svah, který není a nebyl školou užíván. 
Z. Rigl: pozemek není školou využíván, je neudržovaný, plný odpadků. 
Ing. Sukalovský: doporučuje odprodej. 
J. Herman:  stavby byla vyprojektována na cizím(městském)  pozemku a proto bude hlasovat proti prodeji. 
Bc. Davidová poznamenala, že na jednáních města, na kterých byla přítomna, byl zvažován prodej pozemků 

majitelům  přilehlých RD v této lokalitě (dosud pozemky jsou v pronájmu) po ukončení výstavby 
v této lokalitě. 

 
Přijaté usnesení: 1168/2007 - ZM schvaluje záměr  odprodat Zdeňku Riglovi, bytem Pod Ostrou 8, Brno, část 

pozemků parc.č. 1452/1, 2785/1 vše v k.ú. Kuřim, označených dle návrhu GP jako parc.č. 
1452/7 k.ú. Kuřim o výměře 53 m2 a parc.č. 2785/9 k.ú.Kuřim o výměře 69 m2 za cenu 300,-
Kč/m2 s podmínkou úhrady veškerých nákladů spojených s odprodejem, uzavřením kupní 
smlouvy včetně daně z převodu nemovitosti. V případě existence funkčního trativodu 
v předmětu odprodeje, zajistí kupující jeho přeložení na vlastní náklady.    

Hlasováno pro 9, proti 4, zdržel se  1. 
 
Přestávka: 19:550 – 20:10 hodin. 
 
 
3.5. 
Převedení bývalého areálu mateřské školy na ulici Otevřená 978 do správy Základní 
školy, Kuřim, Jungmannova 813, okres Brno - venkov, příspěvkové organizace. 
Příloha 3, 3A, 3B, předkládá místostarosta Mgr. L. Ambrož, vyřizuje Mgr. H. Němcová. 
 
Důvodová zpráva: 
Dne 13.7.2007 požádal ředitel Základní školy, Kuřim, Jungmannova 813  Mgr. Richard Mach zřizovatele o 
převedení areálu bývalé mateřské školy na ulici Otevřená 978 do správy příspěvkové organizace. Areál totiž 
přímo navazuje na školní pozemek se skleníkem a škola by ho využila buď na dvě oddělení školní družiny nebo 
na výtvarné a pracovní činnosti žáků. V současné době, z důvodu nárůstu počtu žáků, má základní škola 
nedostatek učeben pro odborné předměty a místností pro školní družinu. Protože se město Kuřim rozrůstá a 
plánuje se další výstavba v lokalitě „Záhoří“, bylo by vhodné v budoucnu pozemek využít k dostavbě základní 
školy, které chybí prostory pro odborné učebny, další tělocvična nebo cvičební sál i místnosti pro školní družinu 
(škola je kapacitně téměř naplněna). 
Pokud bude žádosti ředitele školy vyhověno a areál bývalé mateřské školy bude převeden do správy základní 
školy bude třeba schválit dodatek ke zřizovací listině základní školy o změně míst výkonu činnosti a požádat o 
zařazení nového místa výkonu činnosti do Rejstříku škol a školských zařízení. 
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Přijaté usnesení: 1169/2007 - ZM souhlasí s převedením areálu bývalé mateřské školy na ulici Otevřená 978 

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

Hlasováno pro 14  
Termín plnění: 31.8.2007 
Zodpovídá: OŽÚ 

 
Přijaté usnesení: 1170/2007 - ZM schvaluje dodatek č. 5 ke Zřizovací listině Základní školy, Kuřim, 

Jungmannova 813, okres Brno-venkov, příspěvkové organizace o změně míst výkonu činnosti 
základní školy.  

Hlasováno pro 14  
Termín plnění: 31.8.2007 
Zodpovídá: OŽÚ 

 
Přijaté usnesení: 1171/2007 - ZM souhlasí s podáním žádosti o změně míst výkonu činnosti Základní školy, 

Kuřim, Jungmannova 813, okres Brno-venkov, příspěvkové organizace v Rejstříku škol a 
školských zařízení. 

Hlasováno pro 14  
 
 
 
3.6. 
Přidělení obecního bytu mimo pořadník 
Příloha č. 4, předkládá Ing. O. Štarha, zpracovala  Ing. V. Fidrmucová. 
 
Důvodová zpráva: 
Usnesením Okresního soudu Brno-venkov č.j. 6 C 263/2005-29 získalo  město Kuřim zpět jednopokojový 
obecní byt č. 1002/20 na ul. Popkova ( žaloba o vyklizení bytu proti žalovaným Radmile a Zdeňku Kožuchovým 
– neoprávněné užívání bytu po zemřelé pí. Staňkové ).  
Vzhledem k tomu, že školníku ze ZŠ Jungmannova v Kuřimi p. Ladislavu Horáčkovi v červnu roku 2011 
vznikne nárok na odchod do starobního důchodu, bude město na základě § 710 odst. 5) a 6) Občanského 
zákoníku povinno zajistit školníkovi náhradní byt. 
OMP doporučuje uvolněný byt  č. 1002/20 na ul. Popkova pronajmout na dobu určitou do 30.6.2011 a byt 
„rezervovat“ pro školníka. 
V Obecně závazné vyhlášce Města Kuřimi ze dne 18.10.1999 č. 9/99 o volných bytech v majetku města a 
bytových náhradách se v Čl. X - Ostatní ustanovení odst. 2) vyhrazuje Městskému zastupitelstvu možnost 
rozhodnout o využití bytu jinak, než stanoví obecně závazná vyhláška.  
OMP navrhuje nabídnout nájem bytu na dobu určitou manž. Šimkovým za dohodnutou cenu 33,- Kč/m2/měs. 
v cenách roku 2007 s roční valorizací. Podobně jsou uzavřeny nájemní smlouvy na nájem bytů na dobu určitou 
s Českou republikou, Vězeňskou službou České republiky. (Regulované nájemné na ul. Popkova v r. 2007 je 
19,07 Kč/m2/měs. po jednostranném zvýšení nájemného v r. 2008 bude 22,73 Kč/m2/měs). 
Manž. Šimkovi jsou jako jediní v aktuálním pořadníku ve skupině s nejvyšším počtem 11 bodů. Bydlí 
v jednopokojové bytě společně s babičkou, strýcem a dvěma dětmi. 
 
Přijaté usnesení: 1172/2007 - ZM schvaluje záměr na pronájem bytu č. 20 v domě č.p. 1002 na ul. Popkova 

v Kuřimi manželům Petru a Jitce Šimkovým bytem Nádražní 1260 za nájemné 33,- 
Kč/m2/měs. v cenách roku 2007 s roční valorizací na dobu určitou do 30.6.2011. 

Hlasováno pro 14. 
 
 
 
4. Výstavba města, investice 
4.1. 
Kostel v Kuřimi, prodloužení termínu pro poskytnutí dotace 
Příloha č. 5, předkládá Ing. K. Macková, zpracovala  Ing. J. Lekešová. 
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Důvodová zpráva: 
Dne 17.4.2007, č.usn. 1117/2007 byl rozpočtovým opatřením č. 3 vyčleněn příspěvek 230.000,- Kč na rok 2007 
na opravu kostela sv. Maří Magdaleny v Kuřimi pro Římskokatolickou farnost Kuřim. Smlouva o poskytnutí 
dotace byla uzavřena 14.5.2007. 
Statické zajištění a opravu krovu  provedla firma Zamazal ml., spol. s r.o., Brno.  Opravy byly ukončeny 
7.6.2007. Zbývá opravit trhliny uvnitř kostela. Z důvodu sledování velikosti trhliny navrhuje zhotovitel opravit 
trhliny v roce 2008. Dalším důvodem je plánované vymalování interiéru kostela v roce 2008.  
Celková cena díla činí 401.282,- Kč.  Vyfakturováno bylo k dnešnímu dni 334.130,60 Kč. Dotace 
z Jihomoravského kraje 150.000,- Kč musí být vyhodnocena do konce roku 2007. Římskokatolická farnost 
v letošním roce nevyčerpá celou částku dotace z rozpočtu Města Kuřimi – zbývá vyčerpat 45.869,40 Kč.  
Římskokatolická farnost žádá o prodloužení termínu k využití přidělené dotace do 31.12.2008 – uzavření 
dodatku č.1 ke smlouvě č. 81/2007 o poskytnutí dotace. 
 
Přijaté usnesení: 1173/2007 - ZM souhlasí s prodloužením  termínu pro využití přidělené dotace na sanaci 

krovu a statické zajištění kostela do 31.12. 2008 a souhlasí s uzavřením dodatku č. 1 ke 
smlouvě o poskytnutí dotace z rozpočtu města s Římskokatolickou farností Kuřim.         

Hlasováno pro 14. 
 
 
4.2. 
Projektová dokumentace  „Rekonstrukce a dostavba krytého koupaliště v Kuřimi“ 
Příloha č. 6, předkládá Ing.  Macková, zpracovala  Ing. J. Lekešová. 
 
Důvodová zpráva: 
Na základě špatného technického stavu objektu krytého koupaliště byla zpracována studie „Celková 
rekonstrukce objektu krytého koupaliště“ firmou TIPRO projekt s.r.o. Brno. Tato studie byla prezentována na 
zasedání ZM dne 6.3.2007. Součástí studie byl propočet celkových nákladů stavby  113.300.000,- Kč bez DPH. 
Město Kuřim chce v co největší míře využívat dotací ze státního rozpočtu a EU. Jednou z příloh k žádosti o 
dotace je platné stavební povolení na danou akci. Tato stavba vyžaduje zpracování pouze jedné PD – pro spojené 
územní a stavební řízení Zpracování projektové dokumentace pro stavební povolení se pohybuje do 2 mil. Kč vč. 
DPH.   
 
Diskuze: 
Starosta:  město jedná se strategickými partnery na spolufinancování.  Realizace projektu  závisí na  dotacích. 
Ing. Kotek: byly zapracovány do projektu vznesené připomínky – především  ponechání 5 plaveckých  drah 

v krytém bazénu? 
Starosta: některé připomínky zapracovány byly – vše je ještě  ve fázi rozpracovanosti. 
Ing. Hanák: obává se, že realizace této stavby by mohla z finančních důvodů zablokovat  jiné  stavby v Kuřimi. 
Starosta zopakoval, že „wellness“ se bude realizovat pouze v případě přiznané státní dotace. 
J. Herman: do jaké výše je město schopno stavbu zafinancovat?  
Starosta: v loňském roce město dotovalo provoz bazénu částkou 4,5 mil. a je předpoklad, že tyto náklady budou 

narůstat. „Wellness“ předpokládá jako ziskový ( jako ve Vyškově). Riziko, že dotace město 
nedostane existuje, ale projekt musí být dopředu zpracován. 

V. Zejda: poznamenal, že  dle studie rekonstrukce stávajícího bazénu by stála cca 50 mil Kč. 
Ing. Kotek trvá na zachování 5 plaveckých drah. 
 
Přijaté usnesení: 1174/2007- ZM souhlasí se zpracováním projektové dokumentace pro stavební povolení na 

stavbu „Rekonstrukce a dostavba krytého koupaliště v Kuřimi“ v nákladech do 2,000.000,- Kč. 
Hlasováno pro 12, proti 0, zdrželi se 2. 
 
 
4.3. 
Žádost o příspěvek na výstavbu v ul. Luční - Ing. Lhoták, R. Ondřejka 
Příloha č. 8, 8A, B, předkládá Ing. O. Štarha, zpracovala  Ing. J. Lekešová. 
 
Důvodová zpráva: 
Ing. Jiří Lhoták a Roman Ondřejka požádali Město Kuřim o finanční spoluúčast na výstavbu kanalizačního řadu 
pro 8 rodinných domů v ul. Luční – horní část. V této části ulice nejsou vybudovány žádné inženýrské sítě.  
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Investor bude budovat zároveň vodovod a komunikaci, plynovod a rozvod el. energie. S investorem je uzavřena 
smlouva o uzavření budoucí darovací smlouvy na převod vybudované kanalizace a vodovodu do majetku Města 
Kuřimi.  
 Investor předložil cenovou nabídku na vybudování technické infrastruktury  od firmy ZOLP s.r.o. Brno 
s tímto předběžným rozpočtem na jednotlivé objekty (uvádíme pouze ty, které budou v majetku města) : 
-  splašková kanalizace obecní 688 177,60 Kč 
- vodovod   256 981,90 Kč 
- komunikace, chodníky, vjezdy 737 277,10 Kč 
Celkem              1 682 436,60 Kč  
V předešlých letech se přispívalo na výstavbu rodinných domů  pouze vlastníkům jednotlivých pozemků 
80 000,- Kč/1 RD, max. však 50% nákladů na inženýrské sítě.  
Dále se přispělo i právnickým osobám na tyto stavby : 
- převod inženýrských sítí v lokalitě U Vlečky (Ing. Dohnal) do vlastnictví Města Kuřimi za cenu  713 193,- Kč 
(6 rodinných domů), 
- příspěvek na vybudování místní obslužné komunikace v rámci stavby „Prodejna potravin PLUS v Kuřimi“ ve 
výši 400 000,- Kč (usn.č. 1127/2004 ze dne 17.8.2004, 
- příspěvek na vybudování vjezdů a rekonstrukci křižovatky při vjezdu do sídliště sv. Ján ve výši 760 000,- Kč, 
usn.č. 1103/2004 ze dne 29.6.2004. 
V případě, že město poskytne příspěvek na vodovod, kanalizaci a komunikaci - jedná se o příspěvek 640 000,- 
Kč (8x80 000 Kč). Pan Lhoták podal žádost o finanční spoluúčast na vybudování kanalizačního řadu, což 
znamená příspěvek ve výši 344 088,80 Kč.  
Pokud bude schválen příspěvek, bude proplacen až po kolaudaci sítí, t.j. nejdříve v roce 2008. 
 
Diskuze, změny: 
Starosta: souhlasí s částečným zafinancováním infrastruktury. 
Dr. Poledňák: není pro příspěvek developerovi, ale konečnému majiteli nemovitosti. 
Starosta tento bod  stahuje z jednání, bude předloženo v dopracované podobě dle požadavků.  
 
Návrh usnesení : ZM souhlasí/nesouhlasí s vyčleněním  finančního příspěvku Města Kuřimi na rok 2008 ve výši          

na vybudování technické infrastruktury  pro 8 rodinných domů v ul. Luční pro investory Ing. 
Jiřího Lhotáka, bytem Luční 1612, Kuřim a Romana Ondřejku, bytem Grohova 133/40, 
Brno.                              

O návrhu nehlasováno. 
 
 
 
4.4. 
TKR – napojení na optickou síť Českých drah 
Příloha č. 9, 9A, předkládá Jiří Brabec, zpracovala  Ing. J. Lekešová. 
  
Důvodová zpráva: 
Dne 3.7.2007 předložila firma GTT, a.s. Praha  nabídku na realizaci stavby „Napojení  hlavní přijímací stanice  
HPS na optickou síť Českých drah ČD“.   
Cenová kalkulace prací : - napojení HPS na síť ČD   2 138 353,- Kč  vč. DPH 
               - napojení MěÚ na optickou síť     832 435,- Kč  vč. DPH 
   Celkem     2 970 788,- Kč  vč. DPH 
Součástí nabídky je zpracování prováděcího projektu, zaměření.  
Optická síť bude uložena ve stávající trase kabelové televize – definováno jako oprava (není nutné územní 
rozhodnutí). Na optickou síť nejsou zatím napojeny firmy (ALTA, TYCO) v severní průmyslové zóně. Firma 
ALTA (konzultováno telefonicky) by se podle nabídky  služeb optické sítě  podílela na nákladech realizace. 
OIRR navrhuje předloženou cenovou nabídku posoudit oponentem v této oblasti. Požadujeme zajistit přípojné 
body – městská knihovna, ZŠ Jungmannova, MěÚ. 
Vyjádření informatika MěÚ :  
Současný stav internetového připojení MěÚ není dlouhodobě udržitelný. Stále více aplikací na zajištění 
přenesené působnosti ORP vyžaduje kvalitnější internetové připojení. Již 28.5.2007 bylo konstatováno kladné 
stanovisko k realizaci této investice na jednání s firmou KTCZ za přítomnosti vedení města. Vybudování 
pevného optického připojení má velký význam nejen  z hlediska kvalitního stabilního připojení (až   MBPS), ale 
i z hlediska dalšího rozvoje kabelové televize v Kuřimi a případné metropolitní sítě.   
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Diskuze, změny: 
Ing. Kotek: Jaké jsou parametry připojení MěÚ, aby bylo dostatečné?  Jaké máme možnosti? Nebylo by vhodné 

výběrové řízení? (Město by mělo  poptat konkurenční firmy). Jak se situace řeší v jiných městech? 
Jaké budou provozní náklady? Zda se bude připojení využívat komerčně? Jaká bude návratnost 
investice? 

J. Brabec: dle informatiků MěÚ  připojení na optokabel  tento problém vyřeší na delší dobu. KTCZ předpokládá, 
že bude zařízení využívat i komerčně a město s nimi bude jednat o svém podílu na zisku. Napojení 
měst. objektů by město stálo cca 20 tis./měsíc. Výběrové řízení bude na realizaci stavby, ne na 
poskytovatele. Jediný poskytovatel, se kterým by se mohlo jednat, je pouze Telecom. Ale 
předpokládá, že  napojení na České dráhy je výhodnější.  

V. Zejda:  Kdo bude investorem? 
J. Brabec: Město. 
V. Zejda:  upozornil, že výběrové na realizaci stavby nebylo a  přesto se tyto práce provádějí na ul. Popkova. 

Kdo práce provádí? 
J. Brabec: město  nic neschválilo, je to asi práce firmy KTCZ  „načerno“. 
V. Zejda:  Byla předložena projektová dokumentace (PD) ? 
J. Brabec: Napojení bude provedeno metodou opravy kabelové televize, bude vypsáno VŘ  na realizaci, jejíž 

součástí bude PD. KTCZ má předložit PD. 
V. Zejda: Proběhlo stavební řízení, nebo ohlášení? 
J. Brabec: Neproběhlo. A pokud tyto práce začaly bez schválení města, pak je to problém. 
Ing. Macková: Dr. Vacník byl na posledním jednání v červnu upozorněn, že není možné, aby probíhaly nějaké 

práce na kabelové televizi bez předchozího schválení a bez kontroly města. 
A. Kadlec: Firma KTCZ provádí kope dle telekomunikač. zákona, které nepodléhá stavebnímu řízení. Jednatel 

firmy předpokládá, že  město stavbu od firmy odkoupí. 
J. Brabec, jako předkladatel,  stahuje materiál  z jednání, doporučuje firmě KTCZ stavbu nechat dokončit a 

zaplatit. 
Mgr. Kincl: Žádá vedoucí OMP, aby zahájila jednání s firmou KTCZ o porušení vlastnických práv města. 
 
Návrh usnesení: ZM souhlasí s realizací stavby „Napojení hlavní přijímací stanice HPS na optickou síť Českých   

drah ČD“ v roce 2008 za cenu do 3 000 000,- Kč vč. DPH.                              
O návrhu nehlasováno. 
 
 
 
5.  Pomník Dr. Edvarda Beneše 
Příloha č. 10, předkládá Ing. M. Macková. 
 
Důvodová zpráva: 
Předmětem studie je  návrh na umístění  pomníku busty Dr. Edvarda Beneše dle zadání usnesení ZM 1075/2007 
ze dne 23.1.2007. Součástí je i cenová kalkulace stavebních prací, souvisejících s realizací pomníku. Ve studii je 
použita  fotodokumentace realizovaného stejného díla ve městě Zlíně. 
Bylo osloveno několik výtvarníků a jako nejvhodnější materiál se jeví bronzový odlitek. Obsahem studie je 
rovněž odhad nákladů na vybudování pomníku v Kuřimi se závěrem, že  realizace pomníku  si vyžádá investiční 
náklady ve výší 148.430,-Kč až 178.430,- Kč včetně DPH.  (z toho stavební práce 103.430,- Kč, ostatní náklady 
jsou nejnižší a nejvyšší nabídka na vyrobení busty) 
Dne 20.2.2007 pan Prostějovský, iniciátor celé akce „Výzvou občanům města Kuřimi a okolí“ zorganizoval 
sbírku na podporu stavby pomníku. V současné době je na účtu k dispozici částka cca 6.000,- Kč 
 Pro informaci předkladatelka uvádí, že podle vyjádření p.Ilony Steinerové, vedoucí odboru kultury 
Magistrátu města Zlína, si vyžádala realizace pomníku ve Zlíně v roce 2005 celkem 120.000,- Kč . 
Zhotovitelem busty ve Zlíně byl pan Dvořák. Investorem akce byl Český svaz bojovníků za svobodu, který celou 
akci i realizačně zajišťoval. Město Zlín se na financování nepodílelo, poskytlo výpůjčku pozemku a od 
Českého svazu bojovníků, okresního výboru ve Zlíně převzalo pomník Dr. Edvarda Beneše jako věcný dar. 
 
Diskuze: 
Dr. Poledňák:  Navrhuje, aby město přikročilo k realizaci s finančním limitem pro město 100 tis. Kč.   
J. Brabec: Sbírka občanů prozatím vynesla 8 tis. Kč. Navrhuje, aby město zaplatilo podstavec a 1/5 nákladu 

busty a z veřejné sbírky by byla zafinancována  druhá polovina busty. 
Ing. Hanák a J. Herman: Zdrží se hlasování, podobnou poctu Dr. Benešovi by vyjádřili a pojmenováním  ulice. 
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Přijaté usnesení: 1175/2007 - ZM bere na vědomí výsledek studie umístění pomníku Dr.Edvarda Beneše 

v parčíku před radnicí v Kuřimi. 
Hlasováno pro 12, zdrželi se  2. 
 
Přijaté usnesení: 1176/2007 - ZM schvaluje  výstavbu pomníku  Dr. Edvarda Beneše s finančním limitem do 

100 tis. Kč s tím, že potřebná částka nad tento limit bude uhrazena  z výnosu sbírky a darů. 
Minimálně však  výsledek sbírky  musí činit ½ nákladů na bustu samotnou. 

Hlasováno  pro 9, proti 0, zdrželo se 5. 
 
 
 
6. Mikroregion Kuřimka – garance doplatku studie proveditelnosti 
Příloha č. 11, předkládá Ing. M. Macková. 
 
Důvodová zpráva: 
Jihomoravský kraj vyhlásil „Dotační program na podporu projektů protipovodňových opatření pro rok 2007.“  
Mikroregion Kuřimka  zareagoval na tuto výzvu a jeho prostřednictvím  požádal o finanční prostředky  ve výši 
189.000,- Kč na financování „Studie proveditelnosti pro vybudování suchého poldru mezi Kuřimí a Moravskými 
Knínicemi“. Projektovou dokumentaci zpracovává na základě výběrového řízení firma Jan Vrba, Veveří 460/13, 
Brno. Cena studie byla stanovena na částku 267.750,- Kč vč. DPH s tím, že cena v nabídce uvedená za 
geodetické zaměření  území je dána jako jednotková a bude upřesněna při fakturaci dle skutečného rozsahu. 
Dotace byla přiznána, ale částku 81.000,-Kč, což je 30% nákladů na studii a jedna z podmínek přidělení dotace, 
musí Mikroregion dofinancovat z vlastních zdrojů.  Na valné hromadě MK dne 29.6.2007 byl mezi zástupci 
jednotlivých obcí dohodnut podíl financování následovně: 
Město Kuřim  41.000,- Kč 
Moravské Knínice   20.000,- Kč 
Chudičce  10.000,- Kč 
Veverská Bítýška  10.000,- Kč 
 
Přijaté usnesení:  1177/2007 - ZM schvaluje vyčlenit z rozpočtu města částku 41.000,- Kč pro Mikroregion 

Kuřimka na dofinancování „Studie proveditelnosti pro vybudování suchého poldru mezi 
Kuřimí a Moravskými Knínicemi“. 

Hlasováno pro 14. 
 
 
 
7. Akční plán rozvoje města Kuřimi pro rok 2008 
Příloha č. 12, 12A, předkládá Mgr. L.Ambrož, zpracovala Ing. Š. Střítežská. 
 
Důvodová zpráva: 
Jedním z cílů Strategického plánu rozvoje města Kuřimi je posílení střednědobého plánování. S tím souvisí 
pravidelné vyhodnocování naplňování cílů strategického plánu a jeho aktualizace. Za tímto účelem je předložen 
návrh na každoroční zpracování Akčního plánu rozvoje města Kuřimi. Ten by měl kopírovat strukturu plánu 
strategického a současně navázat na materiál „plán priorit“, který byl do současné doby na MěÚ Kuřim 
zpracováván. Harmonogram přípravy Akčního plánu rozvoje města Kuřimi pro rok 2008 včetně jeho veřejného 
projednání je uveden v příloze č. 1, struktura Akčního plánu rozvoje města Kuřimi je nastíněna v příloze č. 2.  
RM doporučuje usnesením č. 409/2007 ze dne 21.6.2007 ZM schválit strukturu a harmonogram 
zpracování  Akčního plánu rozvoje města Kuřimi pro rok 2008 včetně jeho projednání s veřejností. 
 
Připomínka: 
J. Brabec  žádá do přeložené tabulky  doplnit komise, které konkrétní oblasti  které odbory  budou zajišťovat. 
 
Přijaté usnesení: 1178/2007 - ZM schvaluje strukturu a harmonogram zpracování Akčního plánu rozvoje 

města Kuřimi pro rok 2008, včetně jeho projednání s veřejností. 
Hlasováno pro 14. 
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8. Finanční záležitosti 
8.1. 
Výsledky  hospodaření k 30.6.2007 
Příloha č. 13, 13A, B, předkládá Ing. O. Štarha,  zpracoval Ing. A.Varmužka. 
 
Důvodová zpráva: 
V příloze jsou předkládány výsledky hospodaření města k 30.6.2007.  
Příjmy města po konsolidaci činily k datu 30.6.2007  95,924.821,70 Kč, výdaje města po konsolidaci činily 
89,617.123,84 Kč. Hospodářský výsledek k tomuto datu tedy činí  nezaokrouhleně  + 6,307.697,86 Kč.  
 
Hospodaření s rozpočtovými prostředky probíhá dle schváleného a následně upraveného rozpočtu a je za           
1. pololetí roku 2007 v konsolidovaném stavu, s příjmy převyšující výdaje. 
 
Příjmy: 
Příjmová stránka rozpočtu je plněna z 59 %. Plnění příjmů probíhá dle schváleného rozpočtu a je 
bezproblémové. 
 
Výdaje: 
Výdajová stránka rozpočtu je plněna z 45 %, což znamená, že výdaje jsou proporciálně ke schválenému rozpočtu 
nižší.  Porovnáním procentuelního plnění příjmů i výdajů lze zjistit, že příjmová strana rozpočtu byla plněna 
rychleji, než výdajová, tudíž v tomto období město dosáhlo hospodářského výsledku + 6,307.697,86 Kč. Toto je 
způsobeno nižším čerpáním především u investičních akcí, viz. příloha Investiční akce 2007. 
 
Přijaté usnesení: 1179/2007 – ZM bere na vědomí výsledky hospodaření Města Kuřimi k 30.6.2007 

s přebytkem hospodaření ve výši  6,307.697,86 Kč. 
Hlasováno pro 14. 
 
 
 
8.2. 
Rozpočtové opatření č.8 
Příloha č. 14, 14A-D, předkládá Ing. O. Štarha,  zpracoval Ing. A.Varmužka. 
 
Důvodová zpráva: 
ZM je předkládán návrh rozpočtových opatření:  
 
Rozpočtové opatření č.8      
 typ oddíl Pol Úz  částka 
1)        
 výdaje 0    příspěvek Mikroregionu    41 000 Kč  
 výdaje 64    rezerva -  41 000 Kč  
 Mikroregion Kuřimka získal z JMK finanční prostředky  ve výši 189.000,- Kč na financování „Studie  
 proveditelnosti pro vybudování suchého poldru mezi Kuřimí a Moravskými Knínicemi“. Částku 81.000,-Kč, což  
 je 30% nákladů na studii a jedna z podmínek přidělení dotace, musí Mikroregion dofinancovat z vlastních zdrojů 
 Na valné hromadě MK dne 29.6.2007 byl mezi zástupci jednotlivých obcí dohodnut podíl dofinancování  pro  
 jednotlivé obce. Město Kuřim se podílí částkou 41.000,- Kč.  
        
2)        
 výdaje 33    rekonstrukce kuchyně KD    250 000 Kč  
 výdaje 64    rezerva -  250 000 Kč  
 OIRR předkládá zastupitelstvu města důvodovou zprávu na rozpočtové opatření zakázky „Kulturní dům - úpravy  
 kuchyně restaurace Kuřim“. Dne 6.3.2007 usnesením 04.07 bylo zastupitelstvem města schváleno  
 rozpočtové opatření č.2 ve výši 40.000,- Kč na zpracovanou projektovou dokumentaci „Rekonstrukce kuchyně restaurace 
 Kulturní dům Kuřim“ vč. inženýrské činnosti. Dne 12.4.2007 byl vydán stavební souhlas na výše uvedenou akci.  
 Dne 17.4.2007 usnesením zastupitelstva 05.07 bylo schváleno rozpočtové opatření ve výši 1,160.000,- Kč.   
 V současné době je zahájen provoz kuchyně v předčasném užívání stavby bez jídelního výtahu, který je v současnosti   
 instalován. Termín úplného dokončení díla je do 31.8.2007. Protože se jedná o rekonstrukci, došlo k některým změnám  
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 vůči projektové dokumentaci a bylo nutno provést nezbytné vícepráce, které byly dodavatelem díla  
 naceněny položkovým rozpočtem na 200.000,- Kč bez DPH. OIRR doporučuje přijmout rozpočtové opatření k  
 zajištění financování akce “Rekonstrukce restaurace kuchyně společenského a kulturního centra  Kuřim“ ve výši    
 250. 000,- Kč .      
        
3)        
 výdaje 36    objekt Havlíčkova   40 000 Kč  
 výdaje 64    rezerva - 40 000 Kč  
 S poukazem na závěry "Zprávy o revizi elektrického zařízení" ze dne 9.až 20.7.2007  a "Zprávy o periodické revizi  
 hromosvodní soustavy" ze dne 12.7.2007 v objektu býv. ubytovny na ulici Havlíčkově v Kuřimi EČ 1397,  
 kdy elektrické zařízení není schopno bezpečného provozu (závady před nebezpečným dotykem),  
 objednal OMP nezbytné odstranění závad vyplývajících z revize el. instalace a hromosvodů   
 dle cenové nabídky  ve výši Kč 39.109,- u  firmy ELPRAC spol. s r.o. Kuřim.  
        
        
4)        
 výdaje 34    rekonstrukce koupaliště    20 000 Kč  
 výdaje 64    rezerva -  20 000 Kč  
 OIRR žádá  o navýšení  finančních prostředků akce„Oprava úpravny bazénové vody a strojovny pro letní koupaliště "  
 o 20 000,- Kč, a to z důvodů vzniklých nepředvídatelných víceprací na této stavbě. Jednalo se o zhotovení průrazů  
 prostupy potrubí v jiném materiálu než se původně předpokládalo, stěny podzemních konstrukcí byly  
 zhotoveny min. z betonu B 60, byla použita technologie řezání v kombinaci s bouráním sbíječkou. Po odpočtech  
 a přípočtech se náklady stavby zvýšily o 37 210,- Kč. OIRR žádá o finanční prostředky ve 20 000,- Kč, zbylé  
 náklady pokryje původní rozpočet  na tuto akci.    
        
5)        
 výdaje 34    areál koupaliště    550 000 Kč  
 výdaje 64    rezerva -  550 000 Kč  
 Dne 26.7.2007 došlo definitivně k prorezavění pláště posledního funkčního bojleru v kotelně krytého bazénu.  
 Tímto prakticky zkolaboval celý topný systém ohřevu vody do sprch pro veřejnost, do zázemí údržby a do  
 úklidových místností pro lázeňské.     
 Jelikož se jedná o systém, který se již nevyrábí, bude nutné vybourat vše původní a nahradit novým, moderním  
 systémem ohřevu vody, směšování a recirkulace, kterým se voda ohřívá přes lamelové tepelné výměníky a je  
 přiváděna do sprch již namíchaná na určitou teplotu. Tento systém je navržen s ohledem na další možné využití  
 při  rekonstrukci areálu (Wellness).     
 Vzhledem k tomu, že nemáme dostatečné množství finančních prostředků v rozpočtu Sportovního areálu,  
 předkládám na zastupitelstvo města návrh na rozpočtové opatření.  
        
6)        
 výdaje 22    parkoviště za úřadem    500 000 Kč  
 výdaje 64    rezerva -  500 000 Kč  
 V souvislosti s ukončením stavby bytových domů za MěÚ Kuřim, bude nutné provést úpravu  
 veřejného prostranství za budovou radnice. Počet parkovacích míst před úřadem a v blízkém okolí je  
 v úředních dnech nedostačující a plochu  za budovou úřadu by bylo možné využít pro vybudování  
 parkoviště  pro služební vozidla s vymezením  odstavné plochy pro kontejnery na komunální odpad.  
 V návrhu investičních akcí  bylo v plánu pro  rok 2007 na Parkoviště za úřadem  navrženo 250 tis. Kč.  
 OIRR si vyžádalo od projektanta zpracování studie a odhad nákladů pro realizaci parkoviště, v rozsahu   
 nutných zemních prací, úpravy podloží, odvodnění plochy do kanalizace, zpevněná bezprašná   
 povrchová úprava zámkovou dlažbou tl.80mm , betonové schodiště a rampa k bytovým domům. 
 Nutnou úpravu navazující  příjezdové komunikace navrhuje OIRR  provést z ORG 0502 000.  
 OIRR  navrhuje na základě odhadu projektanta  provedení  rozpočtového  opatření pro zajištění  
 investiční akce „Parkoviště za MěÚ Kuřim“ ORG 0 907 000 034   ve výši 500 tis. Kč.  
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7)        
 výdaje 37    zeleň    200 000 Kč  
 výdaje 64    rezerva -  200 000 Kč  
 Z důvodu rekonstrukcí zeleně (revitalizací parčíků u Centra sociálních služeb na Jungmannova 950 a na ul.  
 Popkové) žádáme o navýšení rozpočtu o 200 tis Kč na úpravu prostor vstupů před těmito budovami. Jedná se o  
 výřezy přerostlých dřevin, výsadby keřů a stromů, založení nových trávníků po terénních úpravách a doplnění  
 parkového mobiliáře.      
        
        
8)        
 výdaje 55    oprava střechy hasičky    150 000 Kč  
 výdaje 64    rezerva -  150 000 Kč  
 Vzhledem k zatékání do objektu hasičské zbrojnice, byla plánovaná oprava ploché střechy stržením stávající  
 lepenky a nalepením nové vodoizolační vrstvy. Na základě ohledání střechy a zvážení možných nákladů na  
 novou vodoizolační vrstvu , termínu provedení i trvanlivosti takové opravy, navíc s téměř 90% možností dalších  
 oprav a víceprácí lepenka je  na dřevěným záklopu, -předpoklad prohnití, pro dnešní normy nevyhovující tepelná  
 izolace. Po předběžné konsultaci se starostou hasičů p. Hermanem OIRR  zajistí do konce 31.10 sondy do  
 střechy a jejich vyhodnocení, jejich překrytí a opravu poškození, způsobující zatékání do objektu. Současně  
 zařadí opravu střech do návrhu investičních akcí r.2008 zajistí projektovou dokumentaci a připraví akci tak aby  
 oprava proběhla 05-08/2008.     
        
9)        
 výdaje 36    veřejné osvětlení    300 000 Kč  
 výdaje 64    rezerva -  300 000 Kč  
 OIRR předkládá ZM důvodovou zprávu na rozpočtové opatření ORG 0553000000 „Veřejné osvětlení“.  

 V roce 2006 zaplatilo Město Kuřim za elektrickou energii veřejného osvětlení na zálohách 668.806,- Kč.  
 (celk. spotřeba energie 492.419,00 Kč) V roce 2007 nebyla však prováděny firmou E.ON čtvrtletní vyúčtování, 
 takže k dnešnímu dni bylo zaplaceno na zálohách 981.767,- Kč. Kromě toho převzalo město veřejné osvětlení  
 v lokalitě Jelínkových a  na Dílech za Sv.Jánem (odběrné místo Spojovací,) a Na Vyhlídce (firma Tipa).. Přibylorav  
 v nových lokalitách (výměny výbojek, rozvodné skříně). OIRR doporučuje přijmout rozpočtové opatření k  zajištění  
 financování organizace “Veřejné osvětlení“ ve výši  300. 000,- Kč .   
        
10)        
 výdaje 33    knihovna   1 510 000 Kč  
 výdaje 64    rezerva - 1 510 000 Kč  
a) Jedná se o dodatečné povrchové úpravy pro investiční akci „Městská knihovna – dokončení rekonstrukce“. Jsou  
 to stavební  práce zejména na původních konstrukčních prvcích objektu, tj. vyrovnání křivých průvlaků,  
 provedení adhezního můstku a oprava nerovných ploch žebrových stropů, s potažením stropů sklotextilním  
 pletivem, oprava výškových rozdílů podlahových konstrukcí a dilatačních spár, vyrovnání obvodového zdiva  
 přizděním, úprava vnitřních stěn schodiště aktivovaným štukem, zabudování rohovníků atd.  
 Dále se jedná o práce, které projektant v rozsahu potřebném ke zdárnému provedení díla z pohledu objednatele a  
 uživatele plně nezahrnul do výkazu výměr realizované rekonstrukce.  
        
11)        
 výdaje 22    komunikace   1 450 000 Kč  
 výdaje 64    rezerva - 1 450 000 Kč  

 
OIRR předkládá zastupitelstvu města důvodovou zprávu na rozpočtové opatření ORG 0502000000 „Místní 
komunikace“.  

 V roce 2007 je záměr vybudovat k MŠ Zborovská chodník pro pěší na základě protokolu o závadách BOZP 
  (cca 160.000,- ), opravit chodníky na ul.Tišnovská a U Potoka (cca 170.000,-) a opravit zábradlí a opěrnou zídku  
 pod viaduktem k rybníku Srpek (cca 120.000,-Kč) a vybudovat zpevněné plochy v rámci    
 revitalizace parku na ul. Popkova u knihovny (cca 1 300 000,-), což je vybudování nového bezbariérové přístupové  
 plochy k městské knihovně, umožňující pojezd zásobovac. vozidel a moderniz. veřejného osvětlení. Na organizaci  
 „Místní komunikace“ je v současnosti k dispozici cca 450.000,00 Kč. Při úvaze, že k proinvestování bude  
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 do konce roku 2007 k dispozici cca 300.000,- Kč, bude potřeba ještě 1,450.000,- Kč na pokrytí tohoto ORG. OIRR  
 doporučuje přijmout rozpočtové opatření k  zajištění financování organizace “Místní komunikace“ ve výši 1,450. 000,- Kč
 
        
12)        
 příjmy   4121   příjmy od obcí   76 600 Kč  
 příjmy  64    ostatní příjmy - 76 600 Kč  
 administrativní přesun mezi paragrafy - převody mezi obcemi  
 
        
13)        
 příjmy  4116   dotace knihovna   100 000 Kč  
 výdaje 33    knihovna - provoz   100 000 Kč  
 přijatá dotace pro zabezpečení veřejné informační služby knihoven  
 
        
14)        
 příjmy  4111   dotace soc. právní ochrana dětí    347 300 Kč  
 výdaje 43        347 300 Kč  
 přijatá dotace na zabezpečení výkonu agendy sociálně právní ochrany dětí  
 
        
15)        
 příjmy  4122   dotace na kom. pl. soc. služeb    67 000 Kč  
 výdaje 43        67 000 Kč  
        
 příjmy 64    dotace na kom. pl. soc. služeb    50 000 Kč  
 výdaje 43        50 000 Kč  
 2 přijaté dotace na komunitní plánování sociálních služeb   
 
    
16) Výdaje                        36 Inž. sítě U vlečky    695 000 Kč 
 Výdaje                        64    rezerva -  695 000 Kč 

 
 
Připomínky, změna: : 
J. Herman navrhuje  RO č. 8 ( oprava střechy hasičky ) snížit na 100 tis. 
Ing. Macková poznamenala, že ve  150 tis. je zahrnut i projekt a výkaz výměr s rozpočtem. Doporučuje ponechat 

částku 150 tis. (odsouhlaseno ). 
Ing. Hanák upozornil, že je v RO uvedena 2x částka  na úpravu parku  před knihovnou. 
Z toho důvodu  je změna v RO č. 10 (dokončení rekonstrukce knihovny ) - poníženo o 1.300.000,- Kč. Toto RO 
je tedy ve výši 1.510.000,- Kč. 
Ing. Macková informovala, že  město obdrželo z Ministerstva kultury  dotaci na dodávku a montáž výtahu  do 

nově rekonstruovaného objektu knihovny ve výši cca 570 tis. Kč vč. DPH. 
 
Přijaté usnesení: 1180/2007 - ZM schvaluje rozpočtové opatření č. 8 k rozpočtu města na rok 2007 - dle 

přílohy se změnou. 
Hlasováno pro 14. 
 
 
 
Různé: 
Ing. Hanák: žádá o úpravu dopravního značení u nové MŠ na  ul. Brněnská – např. omezit vjezd nákladních 

vozidel. 
 
Ing. Kotek informoval, že od 1.9.07 bude změna jízdního řádu IDS – linka víkendových spojů linka 71 bude  

omezena pro malý zájem. Tento výpadek by šel event. nahradit ale je to nutné projednat. 
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Starosta vyzval návrhovou komisi k rekapitulaci přijatých usnesení. Rekapitulaci provedl Ing. D. Sukalovský.  
Následně hlasováno o správnosti a úplnosti přijatých usnesení – pro 14. 
 
 
 
Starosta ukončil jednání ZM ve  22:20 hodin. 
 
 
 
 
 
            Ing. Oldřich Štarha 

        starosta 
V Kuřimi dne 21.8  2007 
Zapsala Dana Stražovská 
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